
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق 
آخرین اخبار مصوبه حق مســکن در کمیسیون 
اقتصادی دولت تصویب شــده است و امیدواریم 
برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارجاع شده باشد.
هادی ابــوی, دبیرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفی کارگــران در گفت وگو با تســنیم، درباره 
آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق 
آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی 
دولت به تصویب رسیده است.وی بیان کرد: به نظر 
می رســد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون 
اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم گیری 

نهایی و طرح به  هیئت دولت ارجاع شــده است. 
با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات 
آینده در هیئت دولت تصویب شــود.به گزارش 
تســنیم، یکی از بندهای مورد بحث در افزایش 
مزد ســالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم 
آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران 
پیشــنهاد داده می شــود و باید در جلسه هیئت 
دولت به تصویب برســد. 23 اســفند ماه 99 بود 
که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و حداقل 
دســتمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.با 
آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 

910 هزار تومان بــه 2میلیون و 655 هزار تومان 
و حق مســکن کارگران به 450 هزار تومان و بن 
و خواروبار بــه 600 هزار تومــان افزایش یافت، 
همچنین پایه ســنوات 140 هزار تومان تعیین 
شد.»حق مسکن« تنها مؤلفه دستمزد است که 
تصویب نهایی و ابالغ آن، نیازمند نظر و رأی هیئت 
وزیران است؛ یعنی تصمیم و رأی شورای عالی کار 
برای افزایش این مؤلفه مزدی به تنهایی، قابلیت 
اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در 
هیئت دولت به تصویب برســد؛ امیدواریم مانند 
سنوات گذشــته نباشد که پروســه تصویب این 

مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.
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سرمقاله

 جهت دهی نقدینگی
 به سمت تولید

اگر کاهش نرخ ارز با ثبات 
باشــد التهاب از بازارهای 
سودده که ســوددهی آنی 
دارند به ســمت بازارهایی 
خواهــد رفت که شــکل 
حقیقی بیشتری دارند. بنابراین نقدینگی نیز در 
همین راستا به سمت بازارهای حقیقی حرکت 

خواهد ...

  کمیل طیبی، اقتصاددان
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 مقصد نقدینگی
 با ریزش بازارها

 ۴ عامل علیه رشد
 قیمت ها در بازار مسکن 

تعداد  فروشنده ها در بازار ارز افزایش یافت

مقاومت دالالن در برابر  ریزش دالر
صفحه2

صفحه3

بازار خودرو در انتظار برجام
قیمت  خودرو  برخالف مصوبه  شورای  رقابت  افزایش  نیافت

با ادامه روند کاهشــی نرخ ارز  ثبات آن پیش بینی 
می شــود التهاب از بازارهای سودده که سوددهی 
آنی دارند به سمت بازارهایی خواهد رفت که شکل 
حقیقی بیشتری دارند. نقدینگی نیز در همین راستا 
به ســمت بازارهای حقیقی حرکت خواهد کرد. با 
کاهش نرخ ارز جهت دهی به نقدینگی بهتر خواهد 
شد و بخش صنعت، کشاروزی، تولید و... از سرمایه ها 
منتفع می شوند. در حالی در سالهای اخیر بخصوص 
از دو سال گذشته تا به امروز نقدینگی هزاران هزار 
میلیاردی در بازارهای دارایی مانند مسکن، خودرو، 
بورس، طال و سکه  و... می چرخد که این امر موجب 
افزایش تورم و کاهش رشــد اقتصادی شده است. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند ...

در شــرایطی که دفاتر امالک از امــروز کار خود 
را آغاز می کننــد، چهار عامل افــت قیمت ارز، 
مذاکــرات ویــن، افــت انتظــارات تورمــی و 
کاهش تــوان متقاضیــان به عنوان چهــار وزنه 
 ســنگین اجازه رشــد قیمتها را از بازار مسکن 
گرفته اســت.به گزارش ایســنا، دفاتر مشــاور 
امالک در حالی از شــنبه 1۸ اردیبهشــت ماه 
1400 فعالیت خود را پــس از 2۸ روز تعطیلی 
آغاز می کنند که انتظارات افزایشی جای خود را 
 به چشم انداز کاهشی در بازار مسکن شهر تهران
 داده اســت. از طرف دیگر رگه های از جایگزین 
شــدن تقاضــای واقعــی بــه جــای معامالت 

سرمایه گذارانه دیده می شود...

جناب آقای محمد رضوانی فر 

مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی؛

با نهایت تاسف و تاثر، در گذشت پدر گرامی  تان را به 
شـــما و خانواده ارجمندتسلیت می گویم و از درگاه 
خداوند متعال،بــرای متوفی طلب مغفــرت و برای 

جنابعالی و بازماندگان  صبر و شکیبایی خواستارم.

مینا مهرنوش



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
در معامــات روز گذشــته بازار ســرمایه 
شــاخص کل بورس که در ســاعات ابتدایی 
معامــات روندی صعودی داشــت و تا یک 
میلیون و ۱۷۶ هزار واحد افزایش یافته بود، 
در ســاعات میانی و پایانی روندی نزولی به 
 خود گرفت و بیــش از ۴۰۰۰ واحد کاهش 

یافت.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۴۷۵۹ واحد نزول تــا رقم یک 
میلیون و ۱۶۷هــزار واحد کاهــش یافت. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۸۳۶ واحد 
کاهش در رقم ۴۲۲هزار و ۱۸ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۲۶۴ هــزار معامله به 
ارزش ۲۷ هزار و ۵۳۶ میلیــارد ریال انجام 

دادند.
ملی صنایع مس ایــران و بانک پاســارگاد 
نســبت به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر 
مثبت و در مقابل ســرمایه گــذاری تامین 
اجتماعی، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیــش نفت تهران 
و پاالیش نفت بندرعباس نســبت به ســایر 
 نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.
در آن ســوی بازار ســرمایه شــاخص کل 
فرابورس هم با ۵۹ واحــد کاهش به رقم ۱۷ 
هزار و ۳۶۵ واحد رســید. معامله گران این 
بازار ۷۲ هزار معامله بــه ارزش ۵۵ هزار و ۹ 
میلیارد ریال انجــام دادند. تولید نیروی برق 
دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل ســنگ آهن گوهرزمین، 
پلیمــر آریاساســول، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان، پتروشــیمی تندگویان و شــرکت 
آهن و فوالد ارفع نســبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر منفــی را روی فرابورس 

گذاشتند.

واعظی:
تامین واکســن کرونا اولویت 

نخست رییس جمهوری است
رییــس دفتــر رییس جمهــوری، تامیــن 
نخســت  اولویــت  را  کرونــا  واکســن 
رییس جمهــوری دانســت و گفــت: پس از 
شــروع واکسیناســیون افراد باالی ۸۰ سال 
و همچنین بــاالی ۶۵ ســال دارای بیماری 
زمینه ای، ایــن هفته واکسیناســیون افراد 
باالی ۷۵ ســال آغاز می شــود و بــه ترتیب 
 ســن افراد بــرای واکسیناســیون پایین تر 

می آید.
محمود واعظی تامین واکسن کرونا را اولویت 
نخست رییس جمهوری عنوان کرد و گفت: 
بخش قابل توجهی از نشســت قبلی ســتاد 
اقتصادی دولــت به چگونگــی تهیه بودجه 
تامین واکسن کرونا به شــکل ارزی یا ریالی 
اختصــاص داشــت و رییس جمهــوری به 
روســای بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
 بودجه دستور داده اســت تا ارز و ریال آن را 

تامین کنند.
رییــس دفتــر رییس جمهــوری همچنین 
ســازمان غذا و دارو را پیگیر تهیه واکســن 
عنوان کــرد و گفت: چندین قرارداد بســته 
شــده و واکســن های متنوعی وارد کشــور 
شده و می شود. پس از شروع واکسیناسیون 
افــراد در معــرض خطــر باالی ۸۰ ســال 
و همچنین بــاالی ۶۵ ســال دارای بیماری 
زمینــه ای، ایــن هفتــه واکسیناســیون 
افراد بــاالی ۷۵ ســال آغاز می شــود و به 
 ترتیب ســن افراد بــرای واکسیناســیون 

پایین تر می آید.
واعظی خاطرنشــان کرد: با نگاهی به نمودار 
در می یابیم درصد فوتی های باالی ۶۰ سال 
بر اثر بیماری کرونا بیشــتر از ســنین دیگر 
اســت. بنابراین اولویت را به آنــان و افرادی 
 داده ایــم کــه دارای بیمــاری زمینــه ای 

هستند.
وی با ابراز خوش بینی بــرای واردات و  تولید 
داخلی واکسن کرونا گفت: قرار است در کنار 
این موارد واکسن روسی کرونا در داخل کشور 

تولید شود.
واعظی با اشــاره به پیشــرفت های بســیار 
خــوب در زمینــه تولیــد واکســن های 
»پاســتور« و »برکت«، ابراز امیدواری کرد 
که با طی مراحــل تولید واکســن داخلی و 
همچنیــن تولیــد مشــترک آن بــا دیگر 
 کشــورها، فرصت خرید واکسن از خارج را از 

دست ندهیم.

اخبار

بازار ارز و سکه روز گذشته 
شــروع صعودی داشــتند 
قیمــت دالر در ابتدای کار 
افت ناگهانی در هفته گذشته 
را تا حــدی جبران و قیمت 
سکه نیز کمی پیش روی کرد. اما در پایان نیمه اول 
بازار افت قیمت درهم از صعود دالر کاست. دالر آمریکا 
معامات روز شنبه را با قیمت ۲۱ هزار و ۶۸۰ تومان 
شروع کرد. نرخ دالر در عصر روز پنج شنبه حوالی ۲۱ 
هزار و ۸۰ تومان قرار داشت. در نتیجه قیمت شروع 
هفته از قیمت عصر پنج شــنبه ۶۰۰ تومان معادل، 
حدود ۳ درصد باالتر بود و بخشی از افت ۸ درصدی 
هفته گذشته جبران شد. قیمت دالر در معامات پشت 
خطی شب گذشته تا مرز ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان نیز باال 
رفته بود و افزایش قیمت دالر در شروع هفته از دید 

تحلیل گران بسیار محتمل بود.
به گزارش اقتصاد نیوز دالر هــرات نیز کار خود را با 
افزایش قیمت آغاز کرد. دالر هــرات معامات روز 
پنج شنبه را که با قیمت ۲۱ هزار و ۲۰۰ تومان آغاز 
کرد و با دنبال کردن رفتار نوســانی در مقاطعی زیر 
دالر بــازار داخل قرار گرفت. قیمــت دالر هرات در 
شروع معامات روز شنبه ۲۱ هزار و ۸۴۰ تومان بود.

فشارعرضهارزازسویدولتیها
 صرافی های بانکی و شــرکت های دولتی دارای ارز 
صادراتی با خوش بینی نسبت به اتفاقات بین المللی 
در حال فروش ارز خود در بازار هســتند اما بازار در 

مقابل کاهش نرخ مقاومت می کند.
به گزارش مهر، ظرف روزهای گذشته قیمت ارز در 
بازار روند کاهشی مســتمری را تجربه کرده است و 
علیرغم اینکه در روزهای کاری هفته، به طور مداوم 
و به صورت تدریجی، قیمت پلــه پله کاهش یافت، 
اما در روزهای پایانی هفته که همزمان با تعطیات 
عادی صرافی های رسمی و شعب ارزی بانک ها بود، 

قیمت رو به افزایش گذاشــت. اکنون صرافی های 
بانک ها و شــرکت های دولتی و خصولتی دارای ارز 
صادراتی با خوش بینی نسبت به اتفاقات بین المللی 
در حالی اقدام به فروش ارز خود در بازار می کنند که 
بازار همچنان در مقابل کاهش نرخ مقاومت می کند؛ 
اما این مقاومت، یارای مقابله در برابر افزایش عرضه 
ارز را ندارد. در واقع، عرضه کنندگان از یک سو فشار 
بر بازار می آورند که این نرخ کاهش یابد و از ســوی 
دیگر، کف بازار در ایــن میان مقاومت می کند و این 
امر، نرخ را تا حدودی متعادل کرده و از ریزش زیاد 

جلوگیری می کند.
در این میان نقش شرکتهای خصولتی و صرافی های 
بانکی را در این کاهش نرخ نمی توان نادیده گرفت، به 
خصوص اینکه اکنون تصور عمومی بر این است که 
در ماههای پایانی دولت و در آستانه انتخابات، تمایل 
به کاستن از نرخ ارز و تحویل دولت با نرخ دالر زیر ۲۰ 
هزار تومان به دولت بعد بسیار باال است؛ شاهد مدعا 
نیز سخنان رئیس جمهور است که حتی چند مدتی 

قبل، از دالر ۱۵ هزار تومانی سخن به میان آورده است 
که این امر شائبه تاش دولت برای کاهش نرخ ارز از 

طریق ارزپاشی را تقویت می کند.
در چند روز پایانی هفته گذشته که بازار نیمه تعطیل 
بود، برخی دیگر از فعاالن بازار ارز، در خاء فعالیت 
صرافی های بانکی دســت به کار شــده و تا قیمت 
دالر را با نرخ هــای باالتر از ســطوحی که در هفته 
کاری قبل از آن رقم خورده بود، معامله کنند؛ حتی 
سیگنال هایی را از طریق معامات فردایی مبنی بر 
افزایش نرخ به بازار مخابره کردند؛ در حالیکه اکنون 
صرافی ها می گویند که این اقــدام آنها صرفاً جهت 
جلوگیری از شکستن ســد مقاومتی قیمت دالر در 
بازار است و آنها نمی خواهند اجازه دهند که نرخ از 
 یک حد مشخصی پایین تر بیاید تا آستانه ضرر خود را 

کاهش دهند.
بررســی های میدانــی از شــبکه های اجتماعی و 
کانال های دالالن برای معامــات ارز حکایت از آن 
دارد که واسطه گران غیررسمی و سوداگران با علم به 

اینکه روند کاهشی نرخ ارز از شنبه ۱۸ اردیبهشت 
۱۴۰۰ باز هم ادامه خواهد یافت، اقدام به باال بردن 
نرخ در معامات فردایی می کننــد بلکه این روند را 
اندکی هم که شــده به تأخیر انداخته و روند عرضه 
را در بازار کند کننــد؛ در حالیکه پیش بینی فعاالن 
بازار ارز بر این اســت که از امروز بــا آغاز کار مجدد 
صرافی ها و بانک ها مجدد نــرخ روند منطقی خود 
را در پیش خواهــد گرفت. البته بخشــی از آن هم 
طبیعی اســت، چراکه افرادی کــه دالر را با قیمت 
 باال خریداری کرده اند، تمایلی به ریزش ســنگین 

قیمت ندارند.
یکی از فعاالن بازار ارز که خــود دارای یک صرافی 
اســت، در گفتگو با مهر می گویــد: زمانی که دالر 
نزدیک به ۳ تا ۴ هزار تومان در هفته ریزش داشته 
باشد، بسیاری از صراف ها و فعاالن بازار ارز مبادرت به 
فروش ارز خود در قیمت های باالتر کرده و برای اینکه 
ریسک برگشت ارز یا گران شدن ارز را ببندند، روی 
قیمت پایین تر اقدام به خریــد ارز از مردم می کنند 
پس یک ســودی را برای خود حاصل می کنند تا به 

اصطاح خود، پایین نرخ را ببندند.
وی می افزاید: مجدد این کار که انجام شود، شوک ۵ 
تا ۱۰ درصدی را به بازار خواهد داد که به نظر می رسد 
در روزهای پایانی هفته این موضوع عملیاتی شد؛ اما 

مجدد روند پلکانی کاهش ارز ادامه خواهد یافت.
این فعــال بازار ارز خاطرنشــان کــرد: اکنون وزنه 
خبرهای خوش در بازار ارز سنگین است و همین امر 
مردم را ترغیب به خرید ارز نمی کند و بنابراین عرضه 

از تقاضا پیشی گرفته و روند کاهشی ادامه می یابد.
یکی دیگــر از فعاالن بــازار ارز با بیــان اینکه روند 
کاهشــی نرخ ارز فعًا ادامه خواهــد یافت، گفت: 
البته با توجه به حجم بــاالی کاالهای ترخیصی در 
ماههای گذشته، کاهش نرخ ارز باعث متضرر شدن 
بسیاری از صاحبان کاالها شده و احتمال مقاومت از 
جانب آنها هم وجود خواهد داشت؛ اما به هر حال این 
 مقاومت ها منجر به ماندگاری روند صعودی قیمت

 ارز نخواهد شد.

تعداد فروشنده ها در بازار ارز افزایش یافت

مقاومت دالالن در برابر  ریزش دالر

روحانی:
نیازمند واردات واکسن خارجی 

هستیم
رئیس جمهور گفت: کسی وقتی ویروس کرونا در 
دنیا شایع شد فکر نمی کرد که بشر در هشت  ماه بعد 
به واکسن برسد، البته هرچند کاما هم تاثیرگذار 

نیست اما به هرحال به واکسن رسیده است.
حسن روحانی در شصت و هفتمین جلسه ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه کشــور 
نیازمند واکســن داخلی اســت، اظهار کرد: ما 
باید کشــورمان را به تجهیزات ساخت واکسن و 
توانمندی های عملی آن مجهز کنیم. کسی وقتی 
این ویروس در دنیا شایع شد فکر نمی کرد که بشر 
در هشــت  ماه بعد به واکسن برسد، البته هرچند 
کاما هم تاثیرگذار نیست اما به هرحال به واکسن 
رسیده است. وی یادآور شــد: اساس واکسن این 
است که بدن را آماده می کند برای مبارزه بهتر با 
ویروس و معموالً جلوی مرگ و میر را می گیرد. پس 
واکسن در شرایط فعلی بسیار مهم است، هرچند 
که هنوز همه مراحل خود را طی نکرده باشــد و 

اثربخشی صددرصد نداشته باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه کسی که واکسن زده 
باید بداند که صددرصد مصون نیست، اظهار کرد: 
آن فرد می تواند ناقل باشد و از این جهت باید بسیار 

رعایت کند تا نزدیکان خود را مبتا نسازد.
روحانی با اشــاره به آغاز موج چهــارم کرونا در 
هفته های اخیر، اظهار کرد: این خیز در نمودارها هم 
به خوبی مشخص است که بسیار بلند و بیش از سه 
خیز قبلی بوده است. نوع ویروس انگلیسی متاسفانه 
موتاسیون یافته و بسیار خطرناک است. اگرچه طبق 
گزارش ها در استان ها نیز افت و خیزهایی مشاهده 
می کنیم امــا عمدتاً می توانیــم بگوییم در همه 
استان ها به پیک رسیده ایم و طی کردن این پیک 

به سیر نزولی شروع شده است.
وی با بیان اینکه اگرچه تعداد مبتایان در این دوره 
بیشتر بوده است اما تعداد فوتی ها برابر با دوره سوم 
بود که این نتیجه تاش و زحمات کادر درمان است، 
افزود: از زحمات  قرارگاه مقابله با بیماری کرونا در 
تهران، استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها، 
دانشگاه ها و روسای دانشگاههای علوم پزشکی، 
نیروهای مسلح و ناجا که همه دست به دست هم 

دادند و تاش کردند، قدردانی می کنیم.
رییس جمهوری تاکید کرد: اگر همه دست به دست 
هم نداده بودیم و این رنگ بندی ها به خوبی در این 
چند هفته برای مناطق نارنجی و قرمز اجرا نشده بود 
امروز از پیک چهارم خارج نشده بودیم. روحانی با 
تاکید بر اینکه خروج از موج چهارم به چند هفته زمان 
نیاز دارد، یادآور شــد: تاکید من بر موضوع واکسن 
اســت و در این مقطع نیازمند وارد کردن واکسن 
خارجی هستیم. برخی در نوشته ها و گفته های خود 
آورده اند که کمی صبر کنید تا واکسن های داخلی 
می رسد و با فشاری که داریم واکســن را از خارج 

نخریم که این حرف دقیقی نیست.
وی تصریح کرد: همان جمله معروفی که می گوید 
»بهترین واکسن نخستین واکسن است« را باید 
استفاده کنیم. هر کدامی که اول به دست انسان 
برسد باید تزریق شود. نباید معطل بکنیم و نباید 
گوییم صبر کنیم ۲ ماه دیگر که چه می شود یا چه 
نمی شود. رییس جمهوری با بیان اینکه هر واکسن 
مورد تاییدی که رسید چه با تاثیر ۹۰ تا ۸۰ درصد و 
شاید کمتر یا بیشتر را باید فوری استفاده کرد، ادامه 
داد: گروه اول یعنی مدافعان ســامت از واکسن 
استفاده کردند. واکسیناسیون گروه دوم آغاز شد 
و واکسینه کردن افراد باالی ۸۰ سال در حال انجام 
است که امیدواریم در روزهای آینده به نهایت برسد 
تا گروه های بعدی را شروع کنیم و همچنین افرادی 
که دارای بیماری های زمینه ای هستند، تا بتوانیم 

آنها را هم واکسینه کنیم.
روحانی با اشاره به برنامه واکسیناسیون در کشور، 
گفت: در روزهای آینده یــک میلیون دز دیگر و 
اوایل خرداد ۸ میلیون دز دیگر در اختیار ما قرار 
می گیرد. امیدواریم در این فاصله کوواکس چند 
میلیون دز در اختیار ما قرار دهد و بتوانیم ۱۳ تا ۱۴ 
میلیون نفری که در اولویت ما هستند، در این دولت 
واکسینه ســازیم تا بتوانیم بگوییم مرگ را مهار 
کرده ایم. وی با یادآوری اینکه برای مهار زنجیره 
انتقال باید ۷۰ درصد جمعیت را واکسینه کنیم، 
اظهار کرد: باید بتوانیم تا تیرماه از این مراحل عبور 
کنیم تا بگوییم از نظر مرگ و میر این ویروس را 
مهار کردیم. ان شاءاهلل دولت بعدی هم این کار را 

ادامه می دهد.
رییس جمهوری با بیان اینکه واکســن داخلی از 
تابســتان وارد بازار شده و به دســت ما می رسد، 
گفت: واکسن پاستور که با همکاری کوبا بوده است، 
زودتر به دست مردم می رسد و مردم می توانند از 
آن استفاده کنند. سایر واکسن ها نیز به تدریج در 

اختیار مردم قرار می گیرد و شرایط بهتر می شود.

خبر
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عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با بیان اینکه آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که به 
صادرات آسیب نزند، گفت که کاهش نرخ ارز در قیمت 
کاالهای موجود در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت 
و تاثیر آن مربوط به زمانی است که کاالهای جدید با 

نرخ ارز و مواد اولیه ارزان تر تولید شده باشند.  
آرمان خالقی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه کاهش 
نرخ ارز و با ارزش شــدن پول ملی معموال خبر خوبی 
است، اظهار کرد: با توجه به سقوط سنگین ارزش پول 
ملی در سال های اخیر، حاال به دنبال این هستیم که 
بخشی از آنچه از دست رفته را پس بگیریم. بنابراین 
کاهش نرخ ارز خبر خوشحال کننده است اما در حال 
حاضر در شــرایط بی ثباتی بازار قرار داریم و با وجود 
شروع یک روند کاهشــی، همچنان نرخ ارز در میان 
مدت قابل پیش بینی نیست. وی افزود: اگر عدد تعادلی 
نرخ ارز مشخص شــود، تصمیم گیری برای مدیران 
اقتصادی کشور در بخش خصوصی و فعاالن صنعتی و 
معدنی راحت تر می شود. اگر برای مثال نرخ ارز روی ۱۷ 
هزار تومانی که در بودجه هم تعیین شده به ثبات برسد، 
قدرت خرید مواد اولیه، تجهیزات و قطعات برای بخش 
تولید بهتر خواهد بود و به سرمایه در گردش کم تری 
نسبت به گذشــته نیاز خواهند داشت. بنابراین توان 
مانور اقتصادی در وقت تولید نیز افزایش پیدا می کند.  

چه زمانی کاالها ارزان می شود؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
همچنین در پاسخ به اینکه آیا کاالهای تولیدی ارزان 
تر خواهد شد یا نه؟ نیز تصریح کرد: زمانی که نرخ ارز 
به ثبات برسد، طبیعتاً تولیدکنندگان مواد اولیه خود را 
به ریال ارزان تر می خرند و می توانند کاال و محصوالت 
تولیدی خود را نیز ارزان تر به فروش برسانند. اما زمانی 
کاهش نرخ ارز خود را در بازار نشان می دهد که نرخ آن 
به ثبات رسیده باشد. چون در شرایطی که تولید کننده 
مواد اولیه خود را گران خریده، در برابر ارزان فروختن 
آن مقاومت می کند، مگر اینکه فشار اقتصادی همه را 

مجبور به پذیرش کند.  
بنابراین به گفته وی کاهش نرخ ارز در قیمت کاالهای 
موجود در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت و تاثیر آن 
مربوط به زمانی است که کاالهای جدید با نرخ ارز و 

مواد اولیه ارزان تر تولید شده باشند.  

خالقی همچنین درباره مخالفت تولیدکنندگان با 
کاهش شدید نرخ ارز، تصریح کرد: اگر نرخ ارز امسال 
نزدیک به یک سوم شود در صادرات اثر منفی خواهد 
داشت. در حال حاضر با افزایش نرخ برابری ارزهای 
خارجی در برابر ریال کاالهــای تولید داخل مزیت 
قیمتی پیدا کرده و برای صادرات مطلوب شده است تا 
جایی که کشورهای دیگر بسیاری از کاالهای داخلی 
را روی دست می برند. برای مثال در مواردی صادرات 
کاالی کشاورزی به قدری زیاد بود که برای جلوگیری 
از آن مرز بسته شد. اما کاهش نرخ ارز بر صادرات اثر 
منفی می گذارد و شرایطی که موجب شد علی رغم 
تحریم ها صادرات رشــد خوبی داشته باشد، حذف 
می شــود، چراکه دیگر مزیت قیمتی نسبت به رقبا 

نخواهیم داشت.

نرخ طایی ارز چقدر است؟
اما به گفته وی آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که 
کاالی ایرانی همچنان برای کشورهای وارد کننده به 
لحاظ قیمتی جذاب باشد. به نظر می رسد این رقم 
آستانه همانند رقم ۱۷ هزار تومانی در بودجه باشد و 

بیش از این مقدار به صادرات لطمه بزند.  
خالقی با بیان اینکه اگر نرخ ارز با در نظر گرفتن نرخ 
تورم محاسبه می شد در آستانه ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان 
قرار می گرفت، گفت: اما افزایش نرخ ارز در سال های 
اخیر بیش از این مقدار بود که به دلیل غیر واقعی بودن 
نرخ ارز اتفاق افتاده اســت. در سال های اخیر شاهد 
بودیم که با افزایش نــرخ ارز، قاچاق برخی کاالها از 
جمله لوازم خانگی و پوشاک صرفه اقتصادی نداشت 
اما در صورت کاهش شدید نرخ ارز، این روند معکوس 

می شود و قاچاق کاال افزایش پیدا می کند.  
بنابراین به گفته وی در حال حاضر باید نقطه تعادلی 
تعیین و مراقبت شــود که نرخ ارز بیش از حد باال یا 
پایین نرود و واقعی باشد. نرخ ارز واقعی باید کارشناسی 
شود. در دنیا سبدی از کاالهای مصرفی مشخص و 
برای آن ارزش گذاری می شــود. برای مثال بررسی 
می شود که یک کیلوگرم گوشت در هر کشوری باید 
چه قیمتی داشته باشد تا ارزش پولی به نسبت همین 
ارزش های کاالیی تعیین شود، اما در ایران این روند 
اتفاق نمی افتد و مولفه های دیگری در تعیین نرخ ارز 

تاثیرگذار است.

در شــرایطی که دفاتر امــاک از امــروز کار 
خود را آغاز می کنند، چهــار عامل افت قیمت 
ارز، مذاکرات ویــن، افت انتظــارات تورمی و 
کاهش تــوان متقاضیان به عنــوان چهار وزنه 
 ســنگین اجازه رشــد قیمتها را از بازار مسکن 

گرفته است.
به گزارش ایســنا، دفاتر مشاور اماک در حالی 
از شــنبه ۱۸ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ فعالیت 
خود را پس از ۲۸ روز تعطیلــی آغاز می کنند 
کــه انتظــارات افزایشــی جــای خــود را به 
 چشم انداز کاهشــی در بازار مسکن شهر تهران

 داده است. 
از طــرف دیگر رگه هــای از جایگزین شــدن 
تقاضای واقعی به جای معامات سرمایه گذارانه 
دیده می شود. فروردین پارسال سهم واحدهای 
کمتر از ۷۰ متر از کل معامات تهران ۳۶ درصد 
بود که این رقم در اولین ماه از سال جاری به ۴۶ 

درصد رسیده است.
فروردین ســال قبــل ۵۴ درصــد واحدهای 
مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت شهر 
تهران معامله شده اند. این عدد در فروردین سال 

جاری ۶۱ درصد بوده است. 
همچنین با وجود آنکه متوســط هر متر قیمت 
مســکن در تهران ۲۹.۳ میلیون تومان اســت 
۵۰.۳ درصد معامات در محدوده قیمتی کمتر 
از ۲۵ میلیون تومان در هر متر مربع منعقد شده 
اســت. ۳۴.۱ درصد قراردادها نیز به خانه های 
 با قیمــت کمتــر از متری ۲۰ میلیــون تومان 

اختصاص یافت.
ســهم منطقه یک به عنــوان کانــون خرید و 
فروشــهای ســرمایه ای از رتبه پنجم در سال 
 گذشــته به رتبه نهم در ســال جاری رسیده 

است. 
رتبه منطقه ۳ هم از جمع ۱۰ منطقه ی پرتقاضا 
به جمع ۱۲ منطقه کم تقاضا تنــزل پیدا کرد. 
منطقه ۶ که فروردین ســال گذشته هفتمین 
منطقه پرفروش تهران محســوب می شــد در 
اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بین ۱۲ منطقه کم تقاضا 

جای گرفت.
افت شــدید توزیع آپارتمانهای معامله شــده 

بر اســاس عمر بنا نیز می توانــد نمایه دیگری 
از کاهش قــدرت خرید و در عیــن حال ورود 
تقاضای مصرفی به بازار باشد. فروردین سالهای 
۹۸ و ۹۹ســهم واحدهای باالی ۵ سال از کل 
معامــات تهران بــه ترتیــب ۶۰ و ۵۸ درصد 
بود که فروردین امســال به ۶۵ درصد رسیده 
است. اولین ماه از سال ۱۳۹۴ سهم واحدهای 
 بــاالی ۵ ســال از کل معامــات ۴۵ درصــد 

بود.
فروردین امســال بیشــترین تعداد معامات 
مسکن تهران در منطقه ۵، بیشترین معامات 
بر اساس قیمت هر متر مربع به واحدهای ۱۵ تا 
۲۵ میلیون تومان با سهم ۳۲.۴ درصد، بیشترین 
فراوانی برحســب ارزش هر واحد مسکونی به 
خانه های ۵۰۰ میلیون تا یــک میلیارد تومان 
با ســهم ۲۲.۵ درصد و باالترین فروش از نظر 
مساحت به واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۵.۷ 

درصد تعلق داشت. 
به طور کلی فروردین امســال آپارتمانهای ۴۰ 
تا ۷۰ متر با ســهم ۴۲ درصد از کل معامات، 
 کانــون خریــد و فــروش بــر اســاس متراژ 

بودند.
گزارشهای میدانی و بررســی سایتهای فروش 
ملک نشــان می دهد که تمایل بــرای فروش 
مســکن در شــهر تهران به طور چشــمگیری 
 نسبت به اواخر ســال گذشــته افزایش یافته 

است. 
هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد آگهی های 
فروش در سامانه های ملکی با رشد قابل توجهی 
مواجه شده که البته پس از تعطیلی دفاتر اماک 
به دلیل موج چهارم کرونا در روز ۲۱ فروردین 

آگهی ها نیز کاهش یافت. 
امــا انتظــار مــی رود از روز ۱۸ اردیبهشــت 
که دفاتر بازگشــایی می شــود حجم عرضه و 
تقاضــا در بازار مســکن نیز رشــد کنــد. اما 
کارشناسان معتقدند افت قیمت ارز، مذاکرات 
ثمربخــش ویــن، افــت انتظــارات تورمی و 
کاهش تــوان متقاضیان به عنــوان چهار وزنه 
 ســنگین اجازه رشــد قیمتها را از بازار مسکن 

گرفته است.

مدیرعامل آبفای اصفهان از کمبود ۴۳۰۰ لیتر آب در ثانیه برای تأمین 
آب شرب مشترکین این شرکت در تابستان امسال خبر داد.

هاشم امینی افزود: کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در سال آبی جاری 
و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده تا امسال بسیاری از چاه های 

محلی و فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند.
وی گفت: با ادامه خشکسالی ها میزان آبدهی این چاه ها بین ۱۸۰۰ 

تا ۲۰۰۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
امینی با بیان این که ۱۴ سال از زمانی که قرار بود سامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری قرار گیرد گذشته است، بر اجرا و 
بهره برداری سریع تر از این طرح توسط شرکت آب منطقه ای تاکید 

کرد.
وی گفت: این ســامانه عاوه بر رویکرد پدافنــدی، نقش مهمی در 
تأمین کمبود آب شــرب مردم ساکن در ۵۶ شــهر و ۳۸۰ روستای 
تحت پوشــش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ دارد و در صورتی که 
 امسال به بهره برداری نرســد چالش بزرگی در تأمین آب مشترکین 

خواهیم داشت.

۴عاملعلیهرشدقیمتهادربازارمسکنآیاباکاهشنرخارزکاالهایمصرفیارزانمیشود؟

هشدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان؛

سامانهدومراهاندازینشود؛۴300لیتردرثانیهکمبودآبشربخواهیمداشت

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )شنبه( با کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به رقم ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

معامله شد. نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۲۰۰ تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۹۳۲ هزار و ۸۶۴ تومان رسید قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۴۱ هزار تومان شد.
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درحالی نماینده مجلس از معامله امتیاز طرح ملی 
مسکن به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که در 
برخی شهرهای جدید این امتیاز تا ۳۰۰ میلیون خرید 
و فروش می شود.اخیرا اقبال شاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس درباره خرید و فروش امتیاز طرح ملی 
مسکن گفته است: گالیه بسیار سنگینی از اتحادیه 
مشاوران امالک داریم؛  وزیر محترم راه و شهرسازی 
در یک برنامه زنده اعالم می کند که خرید و فروش 

امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن غیرقانونی است.
وی ادامه داد: همان لحظه رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک روی خط می آید و می گوید "خیلی هم قانونی 
اســت و ما انجام می دهیم و هیچ مشکلی هم وجود 
ندارد."، خیلی عجیب است وزیر مملکتی می گوید 
معامله امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی است، اما در 
بنگاه ها این امتیاز ۲۰۰ میلیون تومان خرید و فروش 
می شود، وزیر راه و شهرسازی باید بتواند بنگاه های 
امالک را سر خط بیاورد. ماجرای خرید و فروش امتیاز 
طرح ملی مسکن از همان زمانی آغاز شد که وزارت 
راه و شهرســازی در حال اعالم برنامه های ثبت نام 
این طرح اعالم و انجام قرعه کشــی بین متقاضیان 
بود. دیماه سال 98 آگهی های خرید و فروش طرح 
ملی مسکن پردیس با قیمت 1۳۰ تا 15۰ میلیون 
تومان منتشر شد.چند روز بعد از اطالع رسانی تسنیم، 
مدیرعامل شــرکت عمران پردیس از توقف خرید و 
فروش امتیاز طرح ملی مسکن با ورود جدی وزیر راه 

و شهرسازی، دادستان و فرماندار این شهر خبر داد.
مهدی هدایت افزود: خوشبختانه با ورود بسیار جدی 
وزیر راه و شهرســازی، دادستان و فرماندار پردیس، 
بحث خرید و فــروش امتیاز واحدهــای طرح ملی 

مسکن در مراحل اولیه متوقف شــد.وی با تاکید بر 
این که امروز هیچ خرید و فروشی در بحث امتیاز طرح 
ملی مسکن نداریم، افزود:  با یک برنامه ریزی مناسب 
هماهنگی های الزم در این زمینه صورت گرفته که 
حتی یک واحد از طرح ملی مسکن به دست دالالن 

نخواهد افتاد.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
نیز با یک تاخیر سه ماهه در فروردین سال 99 اعالم 
کرد:»ثبت نام اولیه طرح ملی مسکن ارزش معامالتی 
ندارد و خرید و فروش آن غیر قانونی است و ثبت نام در 
سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست و 
چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام کننده 
غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب 
مدارک آن از جمله کد رهگیــری و ... فاقد هر گونه 
ارزش است. بنابراین، خرید و فروش آن فقط باعث 
از بین رفتن ســرمایه خریدار است. امتیاز این قبیل 
افراد باطل می شود، همچنین واگذاری و انتقال امتیاز 
مسکن ملی به غیر تحت هر یک از عناوین حقوقی، 
غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد 
قانونی دارد. در صورت مبادرت به واگذاری امتیاز به 
غیر، عالوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف، امتیاز 
آن ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی بهره مند 
نخواهند شد. برگه پرینت ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی 
مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن غیر 
قانونی است.« وی افزود: چنانچه متقاضیان تاکنون 
هیچ گونه پیامکی جهت انجام سایر امور بعدی کاری 
دریافت نکرده اند، هرچه سریعتر از مراجع ذی ربط 
)محل ثبت نام طرح اقدام ملی تولید مسکن( پیگیر 

کارهای ادامه ثبت نام و واریز وجه باشند.

جهت دهی نقدینگی به سمت تولید
کمیل طیبی، اقتصاددان

اگر کاهش نرخ ارز با ثبات باشد التهاب از بازارهای سودده که سوددهی آنی دارند به سمت بازارهایی خواهد رفت که شکل حقیقی بیشتری دارند. بنابراین نقدینگی نیز در همین راستا به سمت بازارهای حقیقی حرکت خواهد کرد. با 
کاهش نرخ ارز جهت دهی به نقدینگی بهتر خواهد شد و بخش صنعت، کشاورزی، تولید و... از سرمایه ها منتفع می شوند. هر چه ثبات بیشتری در نرخ ها ایجاد شود به طور قطع تاثیرگذاری بیشتری در بازارهای حقیقی تر ایجاد خواهد 
شد که اثرات مستقیم و غیرمستقیمی در اقتصاد خواهد گذاشت. البته مهم است که در شرایط ریزش نرخ ارز یک سیاست گذاری درستی وجود داشته باشد که به سود ثبات اقتصادی باشد. یعنی این کاهش نرخ ارز نباید ناشی از این 
شود که انتظاراتی برای آینده وجود داشته و ایجاد شود که آن هم روند افزایشی مجدد نرخ ارز باشد. اتفاقی که هر ساله با کاهش نرخ ارز شاهد آن هستیم و هیجانات و التهابات بازار موجب باال رفتن مجدد نرخ می شود و همین امر به 
تجربه مردم و خریداران بازار تبدیل شده تا در جریان کاهش نرخ ارز پس زمینه ای برای رشد دوباره نرخ ارز داشته باشند.  سیاست گذار باید متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی حاصله زمینه های تغییرات الزم را در تمام بازارها و 
خود بازار ارز نیز ایجاد کند تا این بازار به بازاری حمایت کننده تبدیل شود.  نقدینگی ذاتا بد نیست و یک متغیر اقتصادی است. البته نقدینگی هم تورم زاست و خود تورم نیز باعث انحراف منابع می شود. در شرایطی که اقتصاد ایران به 
سر می برد، این تورم هست که هم نقدینگی را به عنوان یک منبع مالی، دچار انحراف می کند، هم نرخ رشد فزاینده ای برای نقدینگی به وجود می آورد که انحراف منابع در تولید هم اتفاق می افتد. یعنی مثال یک کارخانه دار یا یک بنگاه 
اقتصادی دیگر منابع مالی خودش را صرف تولید نمی کند، بلکه با توجه به ریسک ناشی از تورم که وجود دارد و بازده سرمایه گذاری خود را نسبت به نرخ تورم پایین می بیند، منابع خودش را در جای دیگری به کار می گیرد. مثال صرف 
خرید و فروش دارایی، دالر و طال می کند. در نهایت اگر رابطه نقدینگی با تولید به هم بخورد، تورم زا می شود و اگر سیاست های کنترل تورم وجود داشته نداشته باشد یا موانعی برای کنترل تورم وجود داشته باشد، مثل تحریم، کرونا و یا 
خود ساختار اقتصاد، تورم در این شرایط قابل کنترل نیست. اما از سوی دیگر در بازار نوظهور رمزارزها و ارزهای دیجیتالی هم چشم اندازی برای حرکت نقدینگی وجود دارد. بازار رمزارزها بازار جدیدی است که در اقتصاد دنیا ایجاد شده 

و قطعا مشارکت بیشتری از مردم در این بازارها دیده خواهد شد. ارزهای دیجیتالی یک چشم انداز وسیع تری را برای صنعت و فعاالن اقتصادی ایجاد خواهند کرد و کیف دارایی ها برای صنعتگران و تولیدگنندگان متنوع خواهد شد.

با ادامه روند کاهشی نرخ ارز و  
ثبات آن پیش بینی می شود 
التهاب از بازارهای سودده که 
سوددهی آنی دارند به سمت 
بازارهایی خواهــد رفت که 
شکل حقیقی بیشــتری دارند. نقدینگی نیز در همین 
راستا به ســمت بازارهای حقیقی حرکت خواهد کرد. 
با کاهش نرخ ارز جهــت دهی به نقدینگی بهتر خواهد 
شد و بخش صنعت، کشاروزی، تولید و... از سرمایه ها 

منتفع می شوند. 
در حالی در سالهای اخیر بخصوص از دو سال گذشته تا به 
امروز نقدینگی هزاران هزار میلیاردی در بازارهای دارایی 
مانند مسکن، خودرو، بورس، طال و سکه  و... می چرخد 
که این امر موجب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی 
شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد نرخ 
ارز و عدم تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و 
صنعتی اجازه رشد تولید را نداده است. کاهش نرخ ارز 
در هفته های اخیر این امیدواری را ایجاد کرده است که 
رویگردانی خریداران و سرمایه گذاران از بازارهای دارایی 
نقدینگی را به سمت تولید و صنعت سرازیر کند. بازارهای 
سودده در هنگام کاهش نرخ ارز که تاثیرگذاری زیادی 
بر بازارهای موازی خود دارد با ریــزش نرخ ارز کارایی 
نخواهند داشــت و بازارهای حقیقی می توانند فرصت 

تامین مالی و حرکت رو به جلو را داشته باشند.
شقاقی، کارشــناس اقتصادی ضمن بیان اینکه سال 
گذشته روزانه بالغ بر ۲5۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق 
شــد، گفت: در حال حاضر نقدینگی موجود در اقتصاد 
به سمت بازار رمزارزها و ســپرده گذاری بلند مدت در 
بانک ها رفته است . وحید شقاقی اظهار کرد: در اقتصاد 
ایران طی سال گذشــته روزانه بالغ بر ۲5۰۰ میلیارد 

تومان نقدینگی به کشور پمپاژ شده است که آمارهای 
بانک مرکزی نشان از ثبت باالترین حجم نقدینگی در 
طول شش دهه اقتصاد ایران در سال گذشته دارد. زمانی 
که چنین رشد فزاینده در نقدینگی، کاهش قدرت خرید 
مردم و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی وجود دارد، 
مردم ســعی می کنند تا مازاد درآمد مصرفی خود را به 

سمت بازارها هدایت کنند.
وی افزود: پیش از این در ایران چهار بازار دارایی سنتی 
چون طال، ارز، خودرو و مسکن وجود داشت اما از اواسط 
سال 1۳98 بازار سرمایه هم به عنوان یکی از بازارهای 
دارایی مطرح شد که اگر این بازار وجود نداشت، نقدینگی 
به سمت ســایر بازارها هدایت می شــد. این تحلیلگر 

اقتصادی عامل تورم را منشــا رشد نقدینگی دانست و 
گفت: تا زمانی که نقدینگی در کشور باال باشد، به دلیل 
نااطمینانی ها در اقتصاد این نقدینگی ها به سمت بازار 
سرمایه و دارایی ها می رود. بازار سرمایه در کوتاه مدت 
توانسته است مقداری رشد قیمت در بازارهای موازی 
چون طال، ارز و ...  را کنترل کند اما رشــد حباب گونه 
قیمت سهام ها در بازار ســرمایه، اقتصاد ایران را درگیر 
مشکالت کرد. شقاقی گفت: اکنون بیش از ۳۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم که اگر میانگین رشد 
نقدینگی هم ۳۰ درصد باشد، در مجموع سال گذشته 
بالغ بر 9۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی سال 1۳98 
اضافه شده است . اگر این مبلغ به ۳۶5 روز تقسیم کنید، 

به رقمی باالی ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رســید.  طبق 
گفته شقاقی، اگر بازار سرمایه نبود، اکنون قیمت دالر از 
۳۲ هزار تومان هم فراتر می رفت. وی بیان کرد که اکنون 
حجم نقدینگی به سمت بازار رمز ارزها و سپرده گذاری 
بلند مدت در سیستم بانکی رفته است. ریشه افزایش 
قیمت ها در بــازار دارایی ها از رشــد نقدینگی حاصل 
می شود. این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: 
زمانی که پیش بینی پذیری اقتصاد کاهش پیدا می کند، 
در پی آن یکی از بازارهای دارایی متالطم می شود. اکنون 
اقتصاد ایران دارای شش بازار دارایی چون بازار سرمایه، 
طال، دالر، خودرو، مسکن و رمزارزها است و برای کاهش 

قیمت ها در این بازارها باید مانع افزایش نقدینگی شد.

با كاهش قیمت ارز، نقدینگی به سمت كدام بازارها می رود؟

مقصد نقدینگی با ریزش بازارها
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در حالی در هفته گذشــته 
شورای رقابت دستوری مبنی 
بر افزایش چندبــاره قیمت 
خودرو داده اما مشاهدات از 
بازار نشان می دهد این بازار 
تمایلی برای همسو شدن با اجرای این دستورات را ندارد. 
کارشناسان بازار خودرو هرچند کاهش قیمت خودرو 
را ناشــی از هیجانات باال می دانند اما توصیه می کنند 
خریداران فعال برای خرید خــودرو اقدام نکنند. رئیس 
اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو معتقد 
است که توافق احتمالی برجام می تواند در شکست قیمت 
خودروها تاثیرگذار باشد. به گفته سعید موتمنی با ادامه 
روند امیدوارانه مذاکرات وین بازار خودرو در فاز انتظار و 
رکود قرار دارد برای همین هم تصمیمات شورای رقابت 
تاثیر چندانی حداقل در شــرایط فعلی در بازار خودرو 

نداشته است. 
بــه دنبــال افزایش قیمــت کارخانــه ای محصوالت 
خودروسازان برای ســال جاری توسط شورای رقابت، 
تصورها براین بود که طبق روال دفعات پیش، قیمت ها در 
بازار آزاد نیز افزایش یابد؛ چراکه سواستفاده گران بسیاری، 
منتظر چنین فرصت هایی هســتند تا قیمت خودرو را 
دست خوش نوسان های افزایشی کنند؛ اما این بار گویا 
هنوز خبردار افزایش قیمت رسمی نشده اند و قیمت ها 
نسبت به دو هفته پیش نه تنها افزایش نداشته که بلکه 
در برخی محصوالت کاهشی هم شده؛ البته دو احتمال 
برای این کاهش وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. 
امکان دارد که این موضوع به سبب تعطیلی سه هفته  
اخیر بازارهای رسمی معادالت به جهت محدودیت های 
کرونایی، عدم اعالم قیمت های جدید رسمی محصوالت 
ایران خودرو و سایپا، فراگیری بیشتر ویروس کرونا و ظهور 
کروناهای هندی، آفریقایی و هیبرید هندی- کالیفرنیایی 
باشد که تمایل به خرید و فروش خودرو حتی به شکل 

مجازی و از طریق آگهی های فروش اینترنتی و البته شاید 
هم ماه مبارک رمضان باشد و مردم خرید و فروش را به 

بعد از این ایام موکول کرده اند.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
در همین رابطه در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: 
کاهش نرخ ارز موجب بازگشت آرامش به سایر بازارهای 
سرمایه ای مانند خودرو، طال و ســکه و سرمایه شده و 
به نظر می رسد با نتایج مثبت مذاکرات سیاسی و کاهش 
نرخ ارز، ریزش تدریجی قیمت هــا در بازار خودرو ادامه 

خواهد یافت.
موتمنی همچنین با اشاره به حاکم شدن رکود بر بازار 
خودرو افزود: علت رکــود در بــازار در درجه اول عدم 
حضور خریدار برای خرید خودرو است و در درجه دوم 
تاثیر نوسانات بازار ارز و کمتر شدن قیمت دالر در این 
بازار اســت. همچنین طی هفته های آتی به خصوص 
اگر نتایج مذاکرات وین تا حدی مشــخص شود، خرید 
و فروش خودرو از رکود فعلی خارج خواهد شد. در حال 
حاضر فروشندگان و خریداران خودرو به نوعی معطل 

احیا شدن یا نشدن برجام هســتند تا با تعیین تکلیف 
آن، نســبت به خرید و فروش اقدام کنند. به گفته این 
فعال صنفی هرچند دالر در روزهای گذشــته به کانال 
۲۰ هزار تومان نیز رسید اما با توجه به اینکه مذاکرات 
هســته ای ادامه دارد و هنوز تکلیف تحریم ها مشخص 
نشــده، فعاالن بازار در انتظار مشــخص شدن تکلیف 
 مذاکرات هســتند و فعال نوعی رکود انتظاری در بازار 

حاکم است.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو عنوان گرد: 
درصورت تداوم ســیر نزولی نرخ ارز حتی طی چند ماه 
آینده نیز افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت و احتمال 
ها بیشتر به سمت کاهش قیمت خودرو خواهد رفت. باید 
توجه کنیم که کاهش و واقعی شدن قیمت خودرو عالوه 
بر آرامش بازار و ثبات نرخ ارز بــه میزان عرضه خودرو 
توسط شرکت های خودروسازی نیز بستگی دارد و تجربه 
نشان داده که هر زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان 
افزایش یابد، اختالف قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودرو 

نیز کاهش می یابد.

قیمت انواع خودرو در بازار
در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو، ۲۰۶ تیپ ۲ که 
تا ۲18 میلیون تومان هم پیش رفته بود اکنون با حدود 
قیمتی 198 تا ۲1۰ میلیون تومان یا تیپ 5 آن که تا ۲55 
و ۲۶۰ میلیون تومان هم باال رفت اکنون در محدوده ۲5۰ 
میلیون تومان ثبت قیمت شده اند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز 
از محدوده ۳85 میلیون تومان به ۳۷9 میلیون تومان 

رسیده است.
پژو پارس از حدود ۲18 میلیون تومان پایین آمده و به 
  GLX ۴۰5 ۲1۰ میلیون تومان نزدیک شده است. پژو
همچنان در همــان رنج 18۷ تــا 189 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است. سمند LX نیز از 191 میلیون 

تومان به حدود 18۲ میلیون تومان رسیده است.
رانا از ۲۰۶ میلیون تومان ارزان تر شــده و مابین 199 
تا ۲۰۲ میلیون تومان، بســته به دلخواه دارنده خودرو 
)آگهی کننده( قیمت گذاری شده است. دنا حدود دو تا 
چهار میلیون تومان و دنا پالس هم حدود هفت الی هشت 
میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. در حال حاضر 
دنا در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶8 میلیون تومان و دنا پالس در 

محدوده ۳۴۲ میلیون تومان است. .
در محصــوالت دیگر خودروســاز بزرگ کشــور نیز 
نوسان های کاهشی قیمت نسبت به دو هفته گذشته 
دیده می شود. بطور مثال ســایپا 111 از 1۲۷ میلیون 
تومان به 1۲۴ میلیون تومان، سایپا 1۳1 از 11۶ میلیون 
تومان به حدود 11۰ میلیون تومان و سایپا 151 )پراید 
وانت( هم از محدوده 1۲۴ میلیــون تومان به زیر 1۲۰ 

میلیون تومان رسیده است.
ســاینا از 1۴8 میلیون تومان به 1۴۰ تا 1۴۳ میلیون 
تومان، تیبا ۲ از 1۳۲ تومان بــه 1۲5 تا 1۳۰ میلیون 
تومان و تیبا۲ پــالس از 155۰ به 1۴۰ تا 1۴5 میلیون 
تومان رسیده اند. کوییک دنده ای و کوییک R طی دو 
هفته اخیر نوســان قیمتی چندان نداشته و در همان 
محدوده های قبلی، قیمت گذاری شده اند. در حال حاضر 
 R کوییک دنده ای حدود 1۴5 میلیون تومان و کوییک

در محدوده 15۲ میلیون تومان قرار دارند.

قیمت  خودرو  برخالف مصوبه  شورای  رقابت  افزایش  نیافت

بازار خودرو در انتظار برجام
كاهش قیمت خودرو ادامه دارد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
از ورود این کمیسیون به موضوع افزایش قیمت خودرو 
در شورای رقابت خبر داد و گفت: شورای رقابت باید در 
تصمیمش تجدیدنظر کند. مصطفی رضاحسینی قطب 
آبادی با انتقاد از تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش 
قیمت خودرو در کارخانه، گفت: متاسفانه در مسائل 
اقتصادی کشور نظم و نســق خاصی دیده نمی شود، 
زیرا در شــرایط کنونی با توجه به اینکــه مردم از نظر 
اقتصادی و به دلیل شــیوع ویروس کرونا تحت فشار 
بوده و بسیاری از کسب و کار ها به تعطیلی کشیده شده، 
افزایش قیمت خودرو در کارخانه محلی از اعراب نداشته 
و منطقی نیست.نماینده مردم شهر بابک در مجلس 
شورای اسالمی افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت 
را اقدامی غیرکارشناسی توصیف کرد و افزود: این گرانی 
نه تنها موجب شوک به بازار می شود بلکه بر سایر کاال ها 
نیز اثرگذار است. وی اضافه کرد: سیر نزولی نرخ ارز در 

ماه های گذشته، مذاکرات وین و کاهش فاصله قیمت 
خودرو در کارخانه و بازار و... بیانگر ضرورت کاهش قیمت 
چهارچرخ ها است در حالیکه شــورای رقابت به جای 

کاهش بهای خودرو، قیمت ها را افزایش داد.
این نماینده مردم در مجلــس یازدهم با بیان اینکه به 
نظر می رسد برخی دوست ندارند در جامعه و بین مردم 
آسایش و رفاه برقرار شود، ادامه داد: شورای رقابت باید 
در تصمیمش تجدیدنظر کند، باید مشخص شود این 
شورا بر چه اساسی به خودروسازان اجازه افزایش قیمت 
داده است.عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس به خانه ملت گفت: کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود می کند و 
خواستار ارائه توضیحات الزم از سوی رئیس و اعضای این 
شورا خواهد بود؛ هرچند این افراد برای تصمیمات خود 
بهانه تراشی می کنند، اما مجلس نسبت به این موضوع 

عکس العمل نشان می دهد.

رئیس اتحادیه امالک با این ادعا که دخالت دولت در بازار 
مسکن مشــاوران امالک را مجبور به تخلف کرد، گفت: 
مشاوران امالک نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند. 
مصطفی  قلی خســروی با اشــاره به برخی دخالت های 
دولت دوازدهم در بازار مســکن و مشاوران امالک، اظهار 
کرد: متاسفانه برخی دخالت ها موجب شده تا مشاوران 
امالک مجبور به خالف و دور زدن بخشــنامه ها شوند و 

تولید فساد شود.
وی با انتقاد از مداخله دولت در مســائل جزئی، ادامه داد: 
متاسفانه در کشور دولت کارهای جزیی را انجام می دهد و 
بانکها کار ساختمان سازی را انجام می دهند.وی یادآور شد: 
سال گذشته از ابتدای اردیبهشت ماه تا 1۲ اردیبهشت ماه 
در بازه 1۲ روزه تعداد کل قراردادهای تهران 11 هزار 591 
مورد بوده است که از این تعداد 5 هزارو 18۷ مورد مبایعه 
نامه و ۶ هزار و ۳۴۶ مورد اجاره نامه بوده که در ســامانه 

امالک ثبت وکد رهگیری دریافت شده است.

وی ادامه داد: در بازه 1۲ روزه ابتدای اردیبهشت ماه امسال 
تعداد 15 هزار و 5۷۳ مورد قرار داد در تهران ثبت شــده 
است که از این تعداد 1۴ هزار و ۴51 مورد آن اجاره است 
که بررسی این آمار نشان می دهد تعداد مستاجرها افزایش 
زیادی داشته است که بیشتر این افزایش به دلیل کاهش 

قدرت خرید و خانه دار شدن افراد است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک همچنین با اشاره به قیمت 
مسکن، گفت: برخی فکر می کنند مشاورین امالک باعث 
افزایش قیمت مسکن می شوند در صورتی که این تصور 
کامال اشتباه است و قیمت امالک ناشی از سیاست گذاری 
دولت ها، تورم ، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی 
برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است.قلی خسروی بیان 
کرد: به طورمثال در خردادماه سال 99 با اعالم بانک مرکزی 
مبنی بر افزایش ۴8 درصدی قیمت مسکن در صورتی که 
کف بازار فقط 8 درصد افزایش قیمت بود به طور ناگهانی با 

تاثیر روانی قیمت مسکن افزایش یافت.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
گفت که ظرفیت تولید روغن سه برابر نیاز کشور است و 
در زمینه تامین مواد اولیه نیز گشایش های خوبی در پایان 
سال گذشته رخ داده، بنابراین مشکالت مربوط به بازار 
روغن جامد احتماال مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه 
به بازار است.مهدی صادقی نیارکی درباره وضعیت تولید 
روغن گفت: در حوزه تولید روغن هیچ گلوگاهی وجود 
ندارد و در حال حاضر ظرفیت نصب شده سه برابر نیاز 
کشور است.   همچنین به گفته وی تولید روغن در سال 
گذشته نسبت به سال 1۳98 کاهش داشته، اما نسبت 
به سال های قبل بیشتر بوده اســت. به ویژه در ماه های 
آخر سال گذشته که جبران شــد و به حدود 1۷5 هزار 
تن رســید. این در حالی است که در ســال های قبل از 
1۳98، تولید روغن ماهانه حدود 1۲۰ تا 1۳۰ هزار تن 
بود.  صادقی نیارکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
نابســامانی وضعیت بازار روغن جامد گفت: خرید مواد 
اولیه انجام شده و در حال انجام است و موجودی مخازن 
نیز مناسب است. اما اینکه چرا بازار روغن جامد همچنان 
دچار مشکل است مربوط به زنجیره و ترکیب عرضه به 

بازار است.   وی در پاســخ به اینکه آیا مشکالت تأمین 
مواد اولیه عامل نابسامانی بازار روغن جامد است، تصریح 
کرد: در بحث مواد اولیه ممکن است تامین و تخصیص 
ارز مسئله باشد، چراکه شــرکت ها با سابقه هستند و 
شبکه زنجیره تامین خود را دارند و از این نظر مشکلی 
وجود ندارد. در حوزه تامین مواد اولیه هم پایان ســال 
گشایش های خوبی اتفاق افتاد و جزئیات آن نیز زیر نظر 
بخش بازرگانی است. گفتنی است که سال گذشته بازار 
روغن بارها با تالطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ 
تا جایی که حتی با تشکیل صف های طوالنی و حواشی 
دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی 
فروشگاه ها مواجه شد و شــواهد حاکی از این است که 
تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکالتی مواجه است. 
در این میان در آخرین روزهای سال گذشته قیمت روغن 
مایع و جامد بین 8۰ تا 1۴۶ درصد نسبت به قبل افزایش 
داشته است. در این دوره میزان واردات روغن و مواد اولیه 
آن بالغ بر سه میلیون تن بوده و تا اواسط فروردین بیش از 
۳۴۰ هزار تن روغن خام و بالغ بر ۳55 هزار تن دانه های 

روغنی در گمرک و بنادر دپو شده است.

ورود كمیسیون صنایع مجلس به گران كردن خودرو توسط شواری رقابت

مصوبه گرانی خودرو باید لغو شود

رئیس اتحادیه امالک: 

دولت ما را مجبور به انجام تخلف می کند

ظرفیت تولید روغن ۳ برابر نیاز کشور است

بازار داغ خرید و فروش امتیاز طرح ملی مسکن؛ 

قیمت ۳۰۰ میلیونی امتیاز مسکن ملی در پردیس
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شــركت های دانش بنيان و خالق صادرات خود را 
گسترش می دهد

با حمایت معاونت علمی و فناوری، منطقه آزاد چابهار آماده میزبانی از شــرکت های 
دانش بنیان، خالق و فناور می شود تا با این کار صادرات محصوالت افزایش یابد.در این 
فراخوان اعالم شده که اولویت استقرار با شرکت هایی است که صادرات به کشورهای 
افغانستان، هند و کشورهای حاشــیه خلیج فارس دارند. همچنین شرکت هایی که 
محصول و خدمت آماده صادرات دارند نیز شاخص پذیرش را دارا هستند.شرکت های 
دارای قرارداد صادراتی یا تفاهم نامه های اولیه صادراتی نیز در اولویت پذیرش در منطقه 
آزاد چابهار قرار دارند.منطقه آزاد چابهار را دروازه ترانزیت شــرق ایران و یک منطقه 
استراتژیک برای توسعه ترانزیت و صنایع می دانند. این ویژگی ممتاز در دیگر مناطق 
ساحلی جنوب ایران و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس دیده نمی شود. این منطقه 
در اقتصاد ملی نقش مؤثر دارد و برای منطقه محروم بلوچســتان نقطه اتکای مهم و 
اساسی مردم و روزنه اصلی امید به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است.
این منطقه مهم و راهبردی اعالم آمادگی کرده که پذیرای نوآوری ها و خالقیت های 
دانش بنیان های کشور است تا هم این منطقه از مزایای نوآورانه این شرکت ها بهره ببرد 
و هم شرکت های دانش بنیان به عنوان پایه های اصلی توسعه علمی و فناورانه کشور از 
مزایای صادراتی این منطقه استفاده کنند.بر این اساس شرکت های متقاضی می توانند 
از مزایایی چون دفتر کار اختصاصی و فضای کار اشتراکی موجود در این منطقه استفاده 
کنند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانند به آدرس اینترنتی 

www.tesc.ir مراجعه کنند.

نرم افزار دانش بنيان نقاط ضعف و قوت خط توليد را 
مشخص می كند

یک شرکت دانش بنیان با تولید یک نرم افزار پروژه محور اتالف خط تولید را به شکل 
محسوسی کاهش دهد.سید مهدی موسوی مدیرعامل شرکت دانش بنیان رایان پرداز 
تقطیران، گفت: ما به صورت عمومی در حوزه تولید نرم افزارهای تخصصی کار می کنیم. 
بر این اساس نیازهای فناورانه شرکت های معتبر صنعتی، تولیدی و خدماتی را رصد و 
تالش کردیم تا نمونه های بسیار با کیفیت ایرانی را جایگزین رقبای نرم افزاری خارجی 
کنیم. بر این اساس، محصول فناورانه نرم افزار مونیتورینگ سیستم را تولید کردیم.به 
گفته وی، این نرم افزار تمام خط تولید و فرایندهای مرتبط با تولید را کنترل می  کند، 
سپس گزارش ها و تحلیل های خود را در مورد خط تولید ارائه می دهد. بدیهی است 
که این گزارش ها، پروژه محور هستند. این نرم افزار به مدیران کمک می کند تا اشراف 
بسیار بهتری به خطوط تولید خود داشته باشند و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص 
کنند.موسوی ضمن تاکید بر گزارش دهی صحیح توسط نرم افزار، گفت: برای نمونه 
ممکن است خط تولید با اتالف مواد اولیه روبه رو باشد یا آنکه روش های بسیار بهتری 
برای تولید بهینه، وجود داشته باشد. این نرم افزار به تولید کننده کمک می کند تا به 
سوی بهینه تر شدن محصول خود گام بردارد.مدیرعامل شرکت دانش بنیان رایان پرداز 
تقطیران، افزود: این محصول حداقل 50 درصد از نمونه مشابه خارجی ارزان تر است و 
برای صنایع مختلف کاربرد دارد. به ویژه صنایع بزرگی مانند کشتی سازی یا تولیدات 
بزرگ صنعتی، امکان بهره مندی از این نرم افزار را دارند.وی همچنین بیان کرد: تولیدات 
دیگری نیز در شرکت وجود دارد که از جمله آن می توان به نرم افزار ارزیابی عمکلرد اشاره 
کرد. این نرم افزار به مدیران شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا عملکرد کارکنان 
خود را ارزیابی کنند و مدیریت بهتری نسبت به منابع انسانی داشته باشد. همچنین یک 
نرم افزار کاربردی برای انجام نظرسنجی تولید کرده ایم. در سال جدید هم قطعات، سبد 

محصوالت ما متنوع تر خواهد شد.

حلقه هوشمند جایگزین كليد و كارت بانکی می شود
محققان انستیتوی فناوری ریخته گری، کامپوزیت و فرآوری وابسته به جامعه فرانهوفر 
آلمان، با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی و RFID حلقه هوشمندی را ساختند که 
قابلیت جایگزینی کلیدها و کارت های اعتباری را دارد.برچسب های RFID در واقع 
بخشی از یک سیستم شناسایی با استفاده از امواج رادیویی هستند که به یک شیء 
متصل شده و داده هایی را در قالب سیگنال های الکترونیکی و الکترومغناطیسی برای 
 RFID یک دستگاه بازخوان ارسال می کنند.این حلقه هوشمند دارای یک برچسب
است که توسط پالس های الکترومغناطیس یک دستگاه رادار شارژ می شود. این حلقه 
به طور مستمر سیگنال هایی را برای دستگاه رادار ارسال می کند که حاوی داده هایی 
مانند گذرواژه اختصاصی کاربر است.برای ساخت این حلقه با استفاده از فناوری چاپ 
سه بعدی، پرتوهای لیزر پودر فلز را داغ کرده و در یک ساختار معین ذوب می کنند تا 
ذرات فلز به هم متصل شده و حلقه را به صورت الیه به الیه شکل دهند.در جریان کار 
حفره ای درون حلقه ایجاد می شــود و یک بازوی رباتیک برچسب RFID را درون 
آن قرار می دهد. سپس روی برچسب با الیه ای از فلز به ضخامت یک میلی متر بسته 
می شود.محققان امیدوارند به زودی از این فناوری برای باز کردن انواع در، خرید کاال و 
حتی ارسال اطالعات حیاتی کاربر برای امدادگران استفاده کنند.همچنین با استفاده 
از این فناوری می توان تجهیزات هوشمندی مانند قطعات فلزی ماشین آالت تولید کرد 

که اطالعاتی را در رابطه با کارکرد خود مخابره می کنند.

عمر شارژ باتری گوشی به چهار روز می رسد
شرکت IBM نخســتین فناوری تولید تراشــه دو نانومتری جهان را معرفی کرد که 
مصرف نیرو و عمر باتری در پردازنده هایی که در همه دستگاهها از گوشی و تبلت گرفته 
تا سرورهای رایانه ای عظیم بکار رفته اند را به میزان چشمگیری بهبود می دهد.داریو 
جیل، مدیر تحقیقات IBM به یاهو فاینانس گفت: در حال حاضر پیشرفته ترین فناوری 
تولید تراشه در جهان نود هفت نانومتری اســت و در آستانه فناوری نود پنج نانومتری 
هستیم. آنچه ما در اینجا صحبت می کنیم برای نخستین بار در جهان است که کسی 
نشان داده است که فناوری قابل اتکایی برای امکان پذیر کردن نود دو نانومتری وجود 
دارد.اندازه نانومتر یک تراشه به طول ترانزیستورهای آن اشاره دارد. ترانزیستورها ابتدایی 
ترین بخش یک پردازنده هستند و سیگنالهای خاموش و روشنی را امکان پذیر می کنند 
که دستورالعملهای باینری ۱s و0s را تشکیل می دهند که پایه و اساس همه کدهای 
کامپیوتری است.هر چه اندازه یک ترانزیستور کوچک باشد، به میزان بیشتری می تواند در 
یک تراشه جای بگیرد و به معنای قدرتمندتر شدن پردازنده ها خواهد بود. ترانزیستورهای 
کوچکتر به معنای آن هستند که تراشــه ها نیروی کمتری را مصرف می کنند و آنها را 
 ،IBM نسبت به نســلهای قبلی کارآمدتر و بهینه تر می کند.به گفته مدیر تحقیقات
فناوری تراشه جدید این شرکت جهشی فراتر از عملکردی است که تراشه های هفت 
نانومتری مدرن استاندارد دارند. تراشه های جدید عملکردشان در زمینه مصرف نیرو 
در مقایسه با تراشه های هفت نانومتری بزرگتر ۴5 درصد بهبود پیدا می کند.اگر تراشه 
دو نانومتری سطح عملکرد مشابه تراشه های هفت نانومتری فعلی را داشته باشد، عمر 
باطری حداکثر ۷5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به عنوان مثال با چنین تراشه ای عمر 
شارژ باتری آیفون به چهار روز افزایش پیدا می کند. اپل در حال حاضر از یک تراشه در 
مدل آیفون ۱۲ استفاده کرده که با فناوری پنج نانومتری تولید شده است. لپ تاپها و رایانه 
های رومیزی مدرن از پردازنده های هفت نانومتری استفاده می کنند و تراشه های سه 
نانومتری همچنان در افق قرار دارند.اگرچه بهبود عمر باطری آیفون عالی به نظر می رسد 
اما بزرگترین تغییر مربوط به میزان مصرف نیرو در دیتاسنترهای عظیم خواهد بود که 
ستون فقرات زیرساخت ابری جهان هستند. تراشه های کارآمدتر به این تاسیسات کمک 
می کنند از برق کمتری استفاده کنند و میزان آالیندگی ناشی از فعالیت آنها را کاهش می 
دهند.شرکت IBM اعالم کرده که با سامسونگ همکاری می کند تا فناوری دو نانومتر را 
در دستگاههای مختلف در جهان بکار گیرد اما این اتفاق به این زودی روی نخواهد داد و 

تا چند سال دیگر تولید انبوه آغاز نمی شود.

اخبار

سرمایه گذاران ارز مجازی آماده از دست دادن پول خود باشند
رئیس بانک مرکزی انگلیس در مورد مخاطره آمیز بودن سرمایه گذاری در ارزهای مجازی هشدار داد و گفت سرمایه گذاران باید آماده از دست دادن پول خود باشند. اندرو بیلی، رئیس 
بانک مرکزی انگلیس با  تأکید بر اینکه ارزهای مجازی هیچ ارزش ذاتی ندارند، هشدار داد افرادی که در ارزهای مجازی سرمایه گذاری کرده اند باید آماده از دست دادن پول خود باشند.

وی با حضور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد افزایش ارزش ارزهای مجازی گفت:»هیچ ارزش ذاتی وجود ندارد. این بدان معنا نیست که بگوییم مردم در این ارزها 
سرمایه گذاری نکنند چون این سرمایه ها ارزش بیرونی و ظاهری دارند ولی بارها گفته ام کسانی باید ارزهای مجازی را خریداری کنند که آماده از دست دادن پول خود باشند«.

مدیــرکل دفتــر طــرح و 
برنامــه وزارت صمت اظهار 
کــرد: از آنجــا کــه در این 
صنعــت بــر خــالف دیگر 
قسمت های صنعت که یارانه 
می گیرد، هیچ گونــه یارانه ای اختصــاص نمی یابد. 
علیرضــا هادی بیان کــرد: بنابراین ســرمایه گذاری 
خارجی هــم از هیچ گونــه یارانه داخلــی بهره مند 
نمی شــود و به نظر می رســد کــه ســرمایه گذاری 
خارجی اتفاق مثبتی اســت. بر همین اســاس اجازه 
 داده شده که خارجی ها ســرمایه گذاری و استخراج

 کنند.
وی در مورد شــرایط اســتخراج رمزارزهــا گفت:  در 
مورد اســتخراج رمزارز ما هیــچ محدودیتی نداریم، 
اگر مجوز داشته باشــند می توانند همه انواع رمزارزها 
را اســتخراج کنند. در مورد خرید و فروش هم وزارت 
صمت محدودیتی ایجاد نکرده اما براســاس مصوبه 
هیئت وزیران در سال 98 خرید و فروش انواع رمزارزها 
و مبادله آن در داخل کشور ممنوع و در خارج از کشور 
مجاز اســت و باید جزییات این موضوع از طریق بانک 

مرکزی اعالم شود.
وی افزود: هر شــخص حقیقی یا حقوقی می توانند از 
طریق سامانه بهین یاب ثبت نام کرده و جواز تاسیس 
دریافت کنند؛ در این مرحله اعــالم می کنند که چه 

دستگاه هایی دارند و بر اساس دستگاه ها و پروتکل ها 
امکان اســتخراج انواع رمزارزها مشــخص می شود 
یعنی ظرفیت خــود را به ما اعــالم می کنند و پس از 
دریافت جواز تاسیس دســتگاه های خود را خریداری 
و نصب می کنند. ســپس در قالب ســامانه بهین یاب 
به وزارت صمت اعــالم می کنند که واحــد تولیدی 
آماده بهره برداری اســت و تقاضای پروانه بهره برداری 

می دهند.
هادی همچنین اضافه کرد: کســی که جواز تاسیس 
دارد حــق اســتخراج رمــزارز نــدارد، ولــی وقتی 
دســتگاه ها نصب و راه اندازی آزمایشی صورت گرفت 
و با اعالم درخواســت برق غیریارانــه ای کنتور جدا 
 دریافت کــرد، به واحــد او مراجعــه می کنیم و پس

 از ارزیابــی پروانــه بهره برداری صــادر می کنیم. در 
همه اســتان های کشــور در این مورد آموزش داده 
شــده و افراد آماده هســتند که درخواست های خود 
را ثبت کنند تا متناســب بــا ظرفیت به آنهــا پروانه 
بهره بــرداری دهند تــا بتوانند هر نوع رمــزارزی که 
دســتگاه ها اجازه دهند متناســب با سیاســت های 
خود اســتخراج کنند. امــا حق فــروش در داخل را 
 ندارد مگر بــا ضوابطی که بانک مرکــزی اخیرا اعالم 

کرده  است.
مدیرکل دفتر طــرح و برنامه وزارت صمت با اشــاره 
به تعداد مجوزهای صــادره گفت: متاســفانه تعداد 
پروانه های بهره برداری چندان زیاد نیســت، کسانی 
که با جواز کسب اقدام به استخراج می کنند کارشان 
غیرقانونی اســت. کمتــر از ۲0 بنــگاه از مــا پروانه 

بهره برداری و بیــش از ۲ هزار و 300 جواز تاســیس 
صادر شده است.

وی در ادامه یادآور شد: کار کسانی که با جواز تاسیس 
ماینینگ می کنند غیرقانونی است. بعضی از بنگاه ها 
جواز تاســیس دریافت کردند و تبلیــغ می کنند که 
به عنوان واســطه اســتخراج انجام دهند و با دریافت 
ریال، ارز دیجیتال را در کیف پــول تحویل دهند، ما 
برای این کار مجــوزی صادر نکردیم و اگر کســی با 
جواز تاســیس این کار را می کند عمل او ۱00 درصد 
غیرقانونی اســت اما اگر پروانه بهره برداری داشــته 
 باشــند و قرارداد مشــخصی بین آنها منعقد شــود

 مشکلی ندارد.

وی در پاســخ به ســوالی در مورد حضور خارجی ها 
برای اســتخراج رمــزارز در کشــور تصریــح کرد:  
دست کم یک شــرکت در قالب مشــارکت ایرانی و 
خارجی با چینی هــا را اطالع داریم کــه با حجم زیاد 
ماینینگ انجام می دهند. از آنجا کــه در این صنعت 
بر خــالف دیگــر قســمت های صنعت کــه یارانه 
می گیرد، هیچ گونــه یارانه ای اختصــاص نمی یابد، 
بنابرایــن ســرمایه گذاری خارجی هــم از هیچ گونه 
یارانه داخلی بهره مند نمی شــود و به نظر می رسد که 
ســرمایه گذاری خارجی اتفاق مثبتی است. بر همین 
 اساس اجازه داده شــده که خارجی ها سرمایه گذاری

و استخراج کنند.

ممنوعيت خرید و فروش رمزارزها و مبادله آن در داخل كشور 

استخراج  کنندگان  رمزارزها  یارانه نمی گیرند 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

بــه گفته دبیــر پایــگاه خبــری کوین دســک 
CoinDesk، قیمــت هرواحد بیت کوین ممکن 
است طی 5 ســال آینده به راحتی به یک میلیون 
دالر برســد. به گفته اولی لیچ، دبیر پایگاه خبری 
کوین دســک CoinDesk، قیمت هرواحد بیت 
کوین ممکن است طی 5 ســال آینده به راحتی به 
یک میلیون دالر برســد.این روزنامه نگار به یاهو 
فاینانس گفت: هر سکه بیت کوین به یک میلیون 
دالر خواهد رســید. من واقعاً معتقــدم که در یک 

برهه، فقط به علت نایاب بودن، بیت کوین به یک 
دارایی فوق العاده هیجان انگیز تبدیل می شــود... 
بیت کوین غیرقابل رقابت اســت.طبق گفته لیچ، 
اندکی پس از نصف شــدن )پاداش استخراج( بیت 
کوین که انتظار می رود در سال ۲0۲۴ اتفاق بیفتد، 
افزایش چشمگیر قیمت رخ خواهد داد.نصف شدن 

بیت کوین یک اتفاق مهم فنی اســت و وقتی رخ 
می دهد که تعداد کل بیت کوین های اعطا شــده 
به ماینرها نصف می شود. دبیر پایگاه خبری کوین 
دسک همچنین گفت به نظر می رسد همیشه سالی 
که در پی نصف شدن بیت کوین می آید یک افزایش 
شدید قیمت ایجاد می شود.آخرین نصف شدن بیت 

کوین در سال ۲0۲0 رخ داد و تاکنون امسال شاهد 
انفجار قیمت ها بوده ایــم. من نمی دانم چه زمانی 
]بیت کوین از ۱ میلیون دالر عبور خواهد کرد[ اما 
احتماالً بعد از ســال ۲0۲5 خواهد بود.ارزش بازار 
محبوب ترین ارز رمزنگاری شده در جهان در حال 
حاضر بیش از یک تریلیون دالر اســت که پس از 
تقریباً دو برابر شــدن از ابتدای سال گذشته، غول 
های فناوری مانند فیس بوک، تســال و علی بابا را 

بسیار عقب نگه داشته است.

صندوق نوآوری در حالی اعالم می کند که در ۲ سال گذشته 
۴ هزار فقره تســهیالت به مبلغ ۱3 هزار میلیارد به شرکتها 
اعطا کرده که بخشی از این شرکتها هم اکنون از حالت دانشی 
خارج و کامال اقتصادی شده اند. صندوق نوآوری و شکوفایی 
که در ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت 
می کند، نهادی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان است 
که در راستای تقویت اقتصاد دانش بنیان، مأموریت خود را 
توسعه شــرکت های خصوصی یا تعاونی دانش بنیان ایرانی 
در چهارچوب و قوانین باالدستی می داند اما چندی است که 

عملکرد این صندوق با انتقاداتی همراه است.
اقدامات تسهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود 
معطوف به شــرکت های دانش بنیان باشد هم اکنون شامل 
استارت آپهای بزرگی می شود که دیگر استارت آپ نیستند و با 
سودآوری باال به کار تجارت مشــغول هستند.این در حالی 
است که علیرغم کسب و کارهای اقتصاد محور این شرکتها و 
اطالع داشتن صندوق نوآوری از این موضوع، این شرکتها همه 
ساله مبالغ بسیاری از صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت 

دریافت می کنند.
چندی پیش علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی 
در این زمینه گفته بود که غول های اســتارت آپی کشور 50 
میلیارد تومان وام از این صنــدوق گرفته اند. وی همچنین 
اعالم کرده بود: در این چند ســال تمام شرکت های بزرگ و 
شناخته شده 50 میلیارد تومان تسهیالت از صندوق نوآوری 
و شکوفایی دریافت کرده اند اما این استارت آپ ها عالقه ای به 

عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیالت گیرنده ندارند!
همین موضوع باب اعتراضاتی را از ســوی برخی شرکتهای 
دانش بنیان باز کرده اســت و به همین دلیــل این انتقاد به 
عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی مطرح می شود که چرا 
بسیاری از شــرکت های دانش بنیان در این فرآیند حمایتی 
جایی نداشته و شرایط دریافت وام را ندارند اما این صندوق از 
شرکت هایی حمایت می کند که وارد بازار بیزینس شده و حتی 
دیگر استارت آپ هم نیستند و فعالیت دانش بنیانی ندارند.از 
سوی دیگر در حالی که بسیاری از این شرکتها در ایام شیوع 
کرونا و به دلیل استفاده بیشتر مردم از خدمات مجازی و از راه 
دور سودهای کالنی به دست آورده اند و درآمدشان افزایش 
یافته است، این سوال در ذهن ها متبادر می شود که چرا باید 
عالوه بر افزایش درآمدی که داشــته اند، تسهیالت مالی نیز 
دریافت کنند.سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و 
شکوفایی در همین باره جزئیات فعالیت این صندوق در 3 سال 
اخیر و ارائه ۱3 هزار میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ را تشریح می کند و به این انتقادات 
پاسخ می دهد.وی گفت: مطابق با قانون شرکت های دانش 

بنیان که مربوط به سال 8۷ می شود، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مســئولیت احراز صالحیت شرکت های 
دانش بنیان را بر عهده دارد و در صورتی که این شرکت ها از 
ارزیابی های مدنظر موفق بیرون بیایند، شامل معافیت بیمه، 
مالیات، تســهیالت در عوارض ورود و خروج و نظام وظیفه 

می شوند.
وی گفت: بر اساس تمهیدات قانون شرکت های دانش بنیان 
مقرر شد که صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از این 
شرکت ها ایجاد شود. بر این اساس سرمایه 3 هزار میلیارد تومان 
)3 میلیارد دالر( ظرف 3 سال از سوی دولت به این صندوق 
تخصیص یابد و ساالنه نیز نیم درصد بودجه عمومی به این 
صندوق اختصاص پیدا می کند.ملکی فر با بیان اینکه در کنار 
جریان دانش بنیان، مفهوم استارت آپی نیز از سال 93 در کشور 
رشد و پرورش یافت، اضافه کرد: بسیاری از استارت آپ ها طی 
این سال ها به مرور بزرگ شده و توسعه یافتند و زیرساخت 
فناورانه قوی ایجاد کردند و توانستند از معاونت علمی تاییدیه 

دانش بنیان دریافت کنند.
وی تاکید کرد: صنــدوق نوآوری و شــکوفایی هیچ دخل و 
تصرفی در احراز شــرکت های دانش بنیان ندارد و مطابق با 
لیســت معاونت علمی، به این شرکت ها تسهیالت می دهد. 
معاون صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه از جامعه 
استارت آپی نیز آن دسته از شــرکت ها می توانند به صورت 
مستقیم از این صندوق تسهیالت و منابع بگیرند که دانش 
بنیان باشند، افزود: مدل حمایت از شرکت های استارت آپ 
کوچک نیز متفاوت است و از آنها ذیل شتابدهنده های دانش 
بنیان حمایت صورت می گیرد.وی با بیــان اینکه مطابق با 
تعاریف ما، تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان 
را گرفته اند، مشمول دریافت تســهیالت از صندوق نوآوری 
هستند، خاطرنشان کرد: استارت آپ های بزرگ و شرکت های 
دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند 
و می توانند تا ســقف 50 میلیارد تومان از صندوق نوآوری 
تسهیالت دریافت کنند.ملکی فر افزود: ما بدون هیچ گونه رانت 
و محدودیت و ممنوعیتی به هر شرکت دانش بنیان تسهیالت 
می دهیم و خبری از رانت و انحصار نیست. وی گفت: در سال 
99 صندوق نوآوری و شکوفایی بیش از 5 هزار و 3۴۷ میلیارد 
تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان تخصیص داد. در 
همین حال از آذر 9۷ تاکنون بیش از ۴ هزار فقره تسهیالت به 
این شرکت ها اعطا شده است و برخی شرکت ها بیش از یک 

فقره وام دریافت کرده اند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این 
صندوق ۱5 مدل وام و تســهیالت از جمله وام خرید دفتر تا 
سقف 3 میلیارد تومان، وام ســرمایه در گردش و وام تحقیق 
و توســعه و مواردی از این قبیل با اهداف مختلف در اختیار 
متقاضیان قرار می دهد گفت: از آذرماه سال 9۷ تاکنون مبلغ 
۱3 هزار میلیارد تومان شــامل 8 هزار و 500 میلیارد تومان 
تسهیالت و بیش از 3 هزار و ۶00 میلیارد تومان ضمانت نامه 
)هزار و 9۱۲ فقره( از سوی صندوق در اختیار جامعه تسهیالت 
گیرنده که شرایط دریافت وام را داشته اند، قرار گرفته است و 

در این پرداخت ها هیچ گونه انحصاری وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه در صندوق نوآوری و شکوفایی به روی همه 
شرکت های دانش بنیان باز است، در پاسخ به این سوال که چه 
لزومی دارد شرکت هایی که هم اکنون به غول استارت آپی در 
کشور تبدیل شده اند و به ارزش میلیارد دالری رسیده اند از 
تسهیالت صندوق نوآوری اســتفاده کنند؟ تاکید کرد: این 
موضوع در سطوح کالن کشور نیز مطرح است. چرا که زمانی 
که این صندوق شکل گرفت عده ای فکر می کردند که دانش 
بنیان یعنی کوچک و شرکت های کوچک فقط نیازمند حمایت 
هستند. اما ما معتقدیم که دانش بنیان مانند فرزند انسان است 
و تا سن میانسالی نیز نیاز به حمایت و توجه دارد. البته جنس 
حمایت ها متفاوت خواهد بود.ملکی فر اضافه کرد: تصور اینکه 
شرکت ها وقتی بزرگ می شوند نیازهایشان از بین می رود به 
هیچ عنوان درست نیست. بلکه با بزرگ شدن این شرکت ها، 
نیازهایشان نیز بزرگ تر و متفاوت تر می شود.معاون صندوق 
نوآوری در پاســخ به اینکه آیا دولت وظیفه دارد که همیشه 
از این شرکت ها حمایت کند، گفت: نیاز شرکت های بزرگ به 
سرمایه در گردش همپای خودشان به مراتب بزرگ می شود 
و ما معتقدیم که باید دولت این شــرکت ها را تا بازار بورس 
همراهی کند. این نحوه حمایت در دنیا نیز رایج است. حتی 
این حمایت نباید فقط به ورود به تاالر بورس ختم شود. از این 
رو ما بورس انتشار اوراق نوآوری را راه اندازی کرده ایم. در دنیا 
نیز شرکت های دانش بنیان با انتشار اوراق بدهی در بورس، از 
مردم پول می گیرند. در این راستا صندوق نوآوری و شکوفایی 
بازار را تحریک کرده و بخش کوچکی از هزینه انتشار این اوراق 
را برعهده گرفته تا بانک ها ضامن شرکت ها شده و مردم نیز 
اعتماد و این اوراق را خریداری کننــد. این همان حمایت از 

اشتغال است.

وی گفت: جنس حمایت های ما از شرکت های دانش بنیان با 
حمایت از استارت آپ های تازه متولد شده نیز متفاوت است. 
این استارت آپها از طریق شــتابدهنده ها مورد حمایت قرار 
می گیرند؛ هم اکنون ۷۴ شــرکت در کشور توسط معاونت 
علمی به نام شتابدهنده دانش بنیان مورد تأیید قرار گرفتند که 

از استارت آپها در مرحله تولد حمایت می کند.
ملکی فر اضافه کرد: هیچ انحصاری در ارائه خدمات رســانی 
صندوق نوآوری وجود ندارد و تمام تالشمان این است که از 
صفر تا صد به توسعه شرکت ها کمک کنیم تا چرخ نوآوری در 
کشور به گردش دربیاید. در این مدل خدمات رسانی تمامی 
مراحل به صورت الکترونیکی و در سامانه انجام می پذیرد و ارائه 

هیچ خدمتی منوط به حضور متقاضیان نیست.
وی با بیان اینکه یــک منع قانونی وجــود دارد که هر گونه 
شــائبه ای را مبنی بر اینکه فقط این مبالغ به چند شــرکت 
خاص تعلق می گیرد نقض می کنــد، ادامه داد: مطابق با این 
منع قانونی، صندوق نوآوری نمی تواند بیــش از ۲ درصد از 
سرمایه اش را به یک شرکت بدهد. از این رو به هیچ شرکتی 
بیش از 50 میلیارد تومان تسهیالت تعلق نمی گیرد. این منع 
قانونی برای اختصاص مجموع 8 هزار و 500 میلیارد تومان وام 
به شرکت ها با یک محاسبه ساده مشخص است و نمی توان 
در این فرآینــد بیش از 50 میلیارد تومان به شــرکت ها وام 
پرداخت کرد.معاون صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به 
اینکه فرآیندهای پرداخت مشخص اســت و ما ۶0 خدمت 
مالی داریم، افزود: از آنجا که برخی شرکت های دانش بنیان 
به نهادهای حمایتی بی اعتماد هستند از تسهیالت صندوق 
اســتفاده نمی کنند. برخی دیگر نیز دانش بنیان شده اند اما 
با فعالیت های صندوق آشــنایی ندارند. از ایــن رو ما ۲ هزار 
جلسه به صورت جداگانه با شرکت های دانش بنیان داشتیم 
تا خدمات مان را به همه آنها معرفی کنیم.وی در پاسخ به این 
سوال که آیا این تسهیالت شــامل پیام رسان های بومی نیز 
می شود یا خیر و صندوق نوآوری از این پیام رسان ها چگونه 
حمایت می کند، تاکید کرد: لیست تمامی شرکت های دانش 
بنیان که از صندوق نوآوری تسهیالت دریافت کرده اند موجود 
است. نام بسیاری از این شــرکت ها با نام تجاریشان متفاوت 
است. به همین دلیل ممکن است به یک شرکت ناآشنا با نام 
اصلی وام تعلق گرفته باشد اما این شرکت استارت آپ بزرگ 
شناخته شده باشد. در هر صورت مطابق با شرایط، تا سقف 
50 میلیارد تومان به شــرکت های دانش بنیان تسهیالت 
تعلق می گیرد و تفاوتی ندارد که خدمات این شــرکت، پیام 
رسانی باشد و یا حمل و نقل و یا خدمات دیگر؛ شرکت های 
استارت آپی نیز از طریق شتابدهنده ها می توانند از تسهیالت 

این صندوق استفاده کنند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: بحث های 
مختلف مانند افزایش قانونی و منطقــی تعرفه با توجه 
به شرایط در حال پیگیری اســت. ابراهیم محمودزاده با 
برشمردن روش های درآمدزایی و فرایند رسیدن به سود و 
زیان در کسب وکار شرکت مخابرات، اظهار کرد: در تالش 
هستیم تا با حداکثر توجه به منابع مالی شرکت، پاسخ به 
نیازهای جامعه را از طریق تعامل با تمام بازیگران عرصه 

ارتباطات کشور به بهترین نحو، ممکن سازیم.
وی با بیان اینکه پیاده کردن ایــن مدل های صحیح در 
سازمان بسیار مهم و در عین حال سخت است، افزود: باید 

تمام رویه ها و انگاره های قبلی را تغییر دهیم و کســب و 
کارمان را امروزی کنیم. محمودزاده با تاکید بر اینکه باید با 
دقت و قدرت وارد جامعه فناوری سال ۱۴00 شویم، گفت: 
باید ترمیم هایی را در استراتژی شرکت ایجاد کنیم تا در 
سریع ترین زمان ممکن، پاسخ مشتری و رضایت مندی 

مشتریان  را به دست آوریم.
وی ادامه داد: مخابرات ایران نقش زیرساختی خود را برای 

همراه اول و ایرانسل نیز  انجام می دهد، خدمات ما در این 
دو حوزه امسال دو برابر افزایش پیدا می کند و امیدواریم 
با افزایش حجم خدمات ، درآمدمان نیز در این دو حوزه 
افرایش یابد. وی با بیان اینکه در تالش هستیم در بیزینس 
دیتا نیز تغییرات کلیدی ایجاد کنیم، افزود: به همین منظور 
مشتریان خود را بازبینی مجدد خواهیم کرد تا در صورت 
امکان کسانی که امکان دریافت تانوما و سرویس های بهتر 

دارند، به راحتی آن ها را دریافت کنند.محمودزاده افزایش 
حداقل کارکرد و افزایش قانونی و منطقی تعرفه با توجه به 
شرایط را بحث های در حال پیگیری توسط این شرکت 
عنوان کرد و گفت: با توجه به اصل تعامل علمی، هدفمند 
و منتج به نتیجه با استدالل های حقیقتا کارشناسی در 
تعامل با مدیران ارشد حوزه ارتباطات کشور و اقناع افکار 
عمومی به دنبال بازتعریف و بازشناسایی اهمیت دسترسی 
همگانی و کمک به مخابرات در این حوزه هستیم، چرا که 
توسعه مخابرات توسعه ارتباطات و توسعه کل کشور را به 

دنبال خواهد داشت.

پیش بینی عجیب از بیت کوین ۱ میلیون دالری تا ۵ سال آینده

انتقاد از نحوه ارائه تسهيالت مالی صندوق نوآوری؛

حمایت از شرکت های بزرگ اقتصادی به جای دانش بنیان ها

پیگیری مخابرات برای افزایش تعرفه


