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طوالنی شدن فرآیند مذاکرات وین به افزایش قیمت دالر منجر شد

سرمقاله

تغییر انتظارات
در بازار ارز

کامران ندری ،کارشــناس
اقتصادی

در شرایط فعلی موضوعی
که بیشــتر از هــر چیزی
بــر قیمت ارز تاثیــر دارد
برآوردها از نتیجه مذاکرات
وین و احیای برجام است .در حال حاضر نحوه
پیشــبرد مذاکرات گونه ای نیست که فعاالن
اقتصادی پیش بینی کرده بودند .بعد از روی کار
آمدن دولت جدید آمریکا انتظارات این بود که
دولت رویه ثابت دولت قبلی را پیش نمی گیرد و
به این خاطر قیمت ارز در مسیر کاهش جلو رفت
اما در حال حاضر انتظارات در برای فعاالن بازار
برعکس شده و آن خوشبینی از بین رفته است.
لذا انتظــارات قبلی کمرنگ تر شــده و نتیجه
مذاکرات مشخص نیست...
ادامه د ر صفحه3

کاهش خوشبینی دالر به احیای برجام

صفحه3

زمزمههایافزایشقیمتهرمترمسکنملیاز ۳.۷میلیونبه ۴میلیونو ۹۰۰هزارتومان!

عقبگردمتقاضیانمسکنملی
قیمتمسکنملیبراساسهزینهتمامشدهساختتعیینمیشود

بازگشتاعتماد
سهامداران؟
روز سهشنبه پس از  5روز کاری ارزش خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد .به گزارش
اقتصاد نیوزدر معامالت روز گذشــته بورس تهران
شاخص کل با رشد  4هزار و  727واحدی به رقم یک
میلیون و  248هزار و  540واحد رسید .شاخص کل
فرابوس نیز  164واحد رشد کرد و در سطح  17هزار
و  964واحد قرار گرفت .همچنین شاخص هم وزن
بارشد  277واحدی در سطح  382هزار و  525واحدی
ایستاد .روز سهشنبه پس از 5روز کاری ارزش خالص
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و43
میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد .در
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به
سهام وتجارت (بانک تجارت) تعلق داشت که ارزش
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی...
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افزایشقیمتخانه
درپایتخت

قیمتسکه
به ۱۰میلیون و
 ۷۹۰هزار تومان رسید
صفحه2

فاصله تورمی دهکها
به  ۶.۸درصد رسید
صفحه3

صفحه2

آخرین گزارش ها از وضعیت معامالت مســکن در
تهران از این حکایت دارد که به طور متوسط هزینه
خرید بیش از  ۷۰درصد نسبت به پارسال افزایش
داشته است .به گزارش ایسنا  ،بررسی تازه ترین ارقام
و اعدادی که مرکز آمار ایران درباره وضعیت معامالت
مســکن در تهران منتشر کرد نشــان داد که روند
افزایشی قیمت خانه همچنان رو به افزایش پیش
می رود اما با نوساناتی همراه بوده است.این درحالی
است که در اردیبهشت سال جاری تورم نقطه نقطه
به  ۷۱.۸درصد رسیده است ،به عبارتی خریدار یک
واحد مسکونی در پایتخت باید بیش از  ۷۱درصد
نسبت به سال گذشته برای خرید خانه هزینه کنند.
البته میزان افزایش قیمت مســکن نسبت به ماه
ابتدایی سال جاری سه درصد بوده...
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سپرده ۶۰هزار میلیارد تومانی ذخائر ارزی در ۲۶بانک
در چنــد ســال اخیــر حــدود  ۶۰هــزار میلیــارد
تومــان از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در بانکها
سپردهگذاری شده تا به تامین مالی طرحهای اقتصادی و
ســرمایهگذاری در بخشهای تعیین شده اختصاص پیدا
کند.به گزارش ایسنا ،عمده منابع صندوق توسعه ملی به
صورت ارزی در قالب تسهیالت جهت تامین مالی در بخش
های تعیین شــده در چارچوب مقررات آن اختصاص پیدا
می کند ولی در کنار آن ســاالنه بخشی نیز به ریال تبدیل

می شود.این در حالی اســت که از ابتدای تاسیس در سال
 ۱۳۹۰تــا  ،۱۳۹۳قردادهای عاملیــت ریالی با بانکهای
عامل منعقد می شــد که طی آن بر مبنای درخواســت
بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توســط صندوق ،بانک
مجاز به تامین مالــی ریالی طرحهــای دارای مورد تایید
بود.
ما از سال  ۱۳۹۴به بعد دیگر قرارداد عاملیت ریالی منعقد
نشد و به سمت سپردهگذاری ریالی رفت.

قرارداد ریالی در ۲۱.۱هزار میلیارد متوقف شد
بررســی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه
ملی تا پایان آذرماه ســال گذشــته در حوزه ریالی
نشان می دهد ک ابتدای تاســیس صندوق تا پایان
ســال  ۱۳۹۳و براســاس قوانین بودجه ســنواتی،
 ۲۱.۱هزار میلیارد تومــان از منابع صندوق ،در قالب
قراردادهای عاملیــت ریالی با بانکهای عامل منعقد
شده است.
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اقتصاد
ایرانوجهان

قیمت سکه ۸تیر ۱۴۰۰به ۱۰میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ،سهشنبه ۸تیر ۱۴۰۰در بازار آزاد تهران به ۱۰میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید .همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیم ۱۰میلیون و ۵۵۰هزار تومان ،نیم سکه  ۵میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع سکه  ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان است .هر اونس طال در
بازارهای جهانی  ۱۷۷۵دالر و  ۳۰سنت و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز  ۱میلیون و  ۷۲هزار و  ۲۹۸تومان است.

ارزش صفهای خرید افزایش یافت

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فاصله تورمی دهکها به ۶.۸
درصدرسید

براساس اعالم مرکز آمار فاصله تورمی دهکها در
خرداد ماه  ۱۴۰۰به  ٦,٨درصد رسید که نسبت
به ماه قبل  ٠.٦واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا ،گزارش شــاخص قیمت مصرف
کننده کل کشور بر اساس دهکهای هزینهای در
خرداد ماه ١٤٠٠توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای
مختلف هزینهای ،فاصله تورمی دهکها در این
ماه به  ٦,٨درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٤
درصد)  ٠.٦واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم کل کشــور در خرداد مــاه  ١٤٠٠برابر
 ٤٣,٠درصد اســت که در دهکهــای مختلف
ک پنجم
هزینهای در بــازه  ٤٢.٣درصد برای ده 
و ششــم تا  ٤٩.١درصد برای دهک دهم نوسان
دارد .محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه
عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین
 ٤٨.٧درصد برای دهک دهم تا  ٥٤.٢درصد برای
دهک دوم است .هم چنین اطالع مذکور در مورد
گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» بین
 ٣٢.٠درصد برای دهک اول تا  ٤٩.٢درصد برای
دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای
مختلف هزینهای ،فاصله تورمی دهکها در این
ماه به  ٦,٨درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٤
درصد) ٠.٦واحد درصد کاهش داشته است .فاصله
تورمی در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» نســبت به ماه قبل  ٠.٢واحد درصد
افزایــش و گروه عمده «کاالهــای غیر خوراکی
و خدمات» نســبت به ماه قبل ٠.١واحد درصد
کاهش را نشان میدهد.

بازگشتاعتمادسهامداران؟

روز سهشــنبه پــس از  5روز
کاری ارزش خالــص تغییــر
مالکیتحقوقیبهحقیقیبازار
منفی شد .به گزارش اقتصاد
نیوزدر معامالت روز گذشته
بورس تهران شاخص کل با رشد  4هزار و  727واحدی به
رقم یک میلیون و  248هزار و  540واحد رسید .شاخص
کل فرابوس نیز  164واحد رشد کرد و در سطح  17هزار و
 964واحد قرار گرفت .همچنین شاخص هم وزن بارشد
 277واحدی در سطح  382هزار و  525واحدی ایستاد.
خروج پول حقیقی
روز سهشــنبه پس از  5روز کاری ارزش خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و  43میلیارد
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد .در معامالت روز
گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وتجارت
(بانک تجارت) تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیت
حقیقی به حقوقی آن  27میلیارد تومــان بود .پس از
وتجارت ،برکت (شرکت دارویی برکت) و شتران (پاالیش
نفت تهران) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
سهمهای تاثیرگذار
روز گذشــته نمادهای «وامید»« ،ومعادن» و «کگل»
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند و سه نماد
«شستا»« ،فارس» و «شپنا» نمادهای بزرگ بازار بودند
که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند .در جدول
پرتراکنشترین نمادهای بورس ومدیر صدرنشین است
و برکت و شستا در رتبههای بعدی هستند .در فرابورس
نیزلطیف،چخزروفتوساپرتراکنشتریننمادهاهستند.
گروه سبز بازار

روز گذشته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروههای «فلزات
اساسی» (مثل کویر ،فزرین ،فســازان ،فپنتا ،فنورد ،فتوسا،
هرمز ،ذوب ،فملی ،فوالد و میدکو)« ،استخراج کانههای فلزی»
مثل (کدما ،ومعادن ،تاصیکو ،کگل ،کچــاد و کاما) و «مواد و

محصوالت دارویی» (مثل برکت ،دلقما ،دیران ،دعبید ،دکوثر،
دشیمی ،درهآور ،دلر ،دارو ،والبر و دبالک) افزایش یافتند.
کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم  9هزار
و  685میلیارد تومان رسید که نسبت به روزدوشنبه 55
درصد کاهش یافته است .همچنین ارزش معامالت خرد
با افت  11درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم  6هزار
و 252میلیارد تومان رسید.
افزایش ارزش صفهای خرید
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صفهای خرید
نسبت به پایان روز دوشنبه  6درصد افزایش یافت و در
رقم  443میلیارد تومان ایستاد .ارزش صفهای فروش
نیز  18درصد کاهش یافت و هزار و  44میلیارد تومان
شد .شرکت محصوالت کاغذی لطیف (با نماد معامالتی
ف خرید 207میلیارد تومانی در صدر جدول
لطیف) با ص 
تقاضای بازار قرار گرفت .پس از لطیف ،نمادهای اخابر
(مخابرات ایران) و اتکای (بیمه اتکایی ایرانیان) بیشترین
صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش نیز به ثنوسا (نوسازی و ساختمان

تهران) تعلق داشــت که در پایان معامالت صف فروش
 60میلیارد تومانی داشت .پس از ثنوسا ،بکاب (صنایع
جوشکاب یزد) و خزر (فنرسازی زر) بیشترین صف فروش
را داشتند .به گزارش مهر آنگونه که فعاالن بازار سرمایه
و کارگزاران میگویند اعتماد به بازار ســرمایه در حال
بازگشت است و اگرچه تعداد کثیری از سهامداران خرد در
اوضاع نابسامان بازار در سال  ۹۹از بازار خارج شده و سهام
خود را به فروش رساندهاند؛ اما همچنان بخش عمدهای از
سهامدارانی که در بازار باقی ماندهاند ،به شرایط کنونی بازار
امیدوار شده و در حال چرخش سهام موجود در سبد خود
و البته با احتیاط ،ورود پولهای جدید برای خرید سهام به
سبدمالیخودهستند.یکیازکارگزارانبورسیدرگفتگو
با مهر میگوید :با روند باثباتی که شاخص به سمت مثبت
در حال حرکت است ،بخشی از پولهای پارک شده در
کارگزاریها و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت
به سمت خرید سهام حرکت کرده و هم اکنون حقیقیها
با احتیاط در حال خرید سهام جدید هستند که به سبد و
پرتفوی خود اضافه کنند.
وی میافزاید :بر اساس آمار و اطالعات به ثبت رسیده،
در روز گذشته هفتم تیرماه ،حدود  ۸هزار میلیارد تومان
خرید و فروش در بازار انجام شــده که سهم معامالت

خبر

خرد از آن نسبت به گذشته افزایش یافته و پیشبینی
میشود که این روند در روزهای آینده هم ادامه یابد؛ البته
هنوز هم برخی از سهامداران برای ورود پولهای جدید
دارای ابهاماتی هســتند که به نظر میرسد با مشخص
شدن تیم اقتصادی دولت و برنامههایی که از سوی تیم
جدیدی که قرار است بر روی برنامههای اقتصادی رئیس
جمهور منتخب کار کنند ،نوشته و مطرح میشود ،حتماً
چشمانداز دقیقتری پیش روی سهامداران وجود دارد.
در عین حال آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که
صرفاً ظرف یک روز گذشته ۶ ،هزار و  ۴۹۰میلیارد تومان
معامله از سوی سهامداران خرد انجام شده و در عین حال
دولت هم ۱۴ ،هزار میلیارد تومــان اوراق دولتی در بازار
عرضه کرده است .در عین حال ،سهامداران خرد بالغ بر
 ۱۳۵میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کردهاند که بخش
عمده آن به گروه سرمایه گذاریهای جدید و رشتههای
صنعتی ورود یافته اســت .البته در روز یکشنبه هم ۵۵
میلیارد تومان پول جدید از سوی سهامداران خرد وارد بازار
شده بود که بیشتر در سهمهای سرمایه گذاری و غذایی
هزینه شده بود؛ در عین حال ۱۱۵،میلیارد تومان پول خرد
هم از صندوقهای سرمایه گذاری خارج شده بود .همچنین
مجید عبدالحمیدی ،تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است
کهوضعیتبازارسرمایهنسبتبهماههایگذشتهاندکیرو
به بهبود گذاشته است .وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:
بررسی نمادها در بازار سرمایه حکایت از آن دارد که بعضی
نمادها سبز شده و نسبت به قبل ،روند متفاوتی را در پیش
گرفتهاند؛ ارزش معامالت هم باالتر رفته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است ،اگرچه روند رو به
رشد در بازار آغاز شده اما همچنان تعداد سهمهای قفل
شده در صف فروش بسیار زیاد هستند؛ بنابراین عالوه بر
اینکه باید گفت که چشمانداز بازار سرمایه در بلندمدت
همیشه مثبت بوده؛ اما باز هم آمار جدید نشانگر آن است
میل به خرید ســهام بنیادین در صندوقهای فعال در
حوزه سهام ،بعد از مدتها زیادتر شده است.
البته نگرانی که این روزها فعاالن بازار ســرمایه مطرح
میکنند ،موضوع تجدید ارزیابی داراییهایی است که از
سوی برخی هلدینگ های بزرگ از جمله شستا در حال
انجام است و سهامداران را نگران کرده است.

میزان افزایش قیمت خانه در
پایتخت

آخرین گزارش ها از وضعیت معامالت مسکن در
تهران از این حکایت دارد که به طور متوسط هزینه
خرید بیش از  ۷۰درصد نسبت به پارسال افزایش
داشته است .به گزارش ایسنا  ،بررسی تازه ترین
ارقام و اعدادی که مرکز آمار ایران درباره وضعیت
معامالت مسکن در تهران منتشر کرد نشان داد که
روند افزایشی قیمت خانه همچنان رو به افزایش
پیش می رود اما با نوساناتی همراه بوده است.
این درحالی است که در اردیبهشت سال جاری
تورم نقطه نقطه به  ۷۱.۸درصد رسیده است ،به
عبارتی خریدار یک واحد مســکونی در پایتخت
باید بیش از  ۷۱درصد نسبت به سال گذشته برای
خرید خانه هزینه کنند .البته میزان افزایش قیمت
مسکن نسبت به ماه ابتدایی سال جاری سه درصد
بوده و تورم ساالنه آن به  ۸۴.۱درصد رسیده است.
اما بررسی جزئیات بیشتر در رابطه با تغییر قیمت
مسکن در تهران از این حاکی از آن است که در دو
سال گذشته و از ابتدای  ۱۳۹۸تا پایان اردیبهشت
امسال بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن در
آبان ماه سال گذشته با رشد  ۱۱۴.۷درصدی ثبت
شده است .بعد از آن افزایش  ۱۱۳.۸درصدی در
مهرماه و در سال  ۱۳۹۸در اردیبهشت با ،۱۱۲.۹
خــرداد  ۱۰۶.۸و فروردین با  ۱۰۴.۳بیشــترین
افزایش هزینه متقاضیان خرید خانه در تهران ثبت
شده است .در مواردی هم کاهش قیمت به طور
محدود وجود دارد که در سال ۱۳۹۸در مرداد،۲.۸
شهریور ۲.۳و مهر ۱.۹درصد کاهش قیمت نسبت
به ماه قبل اتفاق افتاده است .در سال گذشته نیز
تورم منفی سه در فروردین و منفی  ۸.۵در آذرماه
ثبت شده است.
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اقتصاد
ایران

زمزمه های افزایش قیمت هر متر مسکن ملی از ۳.۷میلیون به ۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان!

طوالنی شدن فرآیند مذاکرات وین به افزایش قیمت دالر منجر شد

قیمت مسکن ملی براساس هزینه تمام شده ساخت تعیین میشود

سو استفاده از ارز سهمیه ای

عقبگردمتقاضیانمسکنملی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی قیمت هر متر مسکن
ملی در تهــران  ۳.۷میلیون
تومان اعالم شــده که از بدو
اعالم اجرای این طرح قیمت
هر متر مسکن ملی نصف این
مبلغ عنوان شد و قرار بر این نبود که قیمت مسکن ملی
براساس هزینه تمام شده ســاخت تعیین شود .در حال
حاضر بسیاری از متقاضیان مسکن ملی که اغلب اقشار
آسیب پذیر ،بازنشستگان و کارگران بوده اند از ادامه راه
منصرف شده اند .رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران
در این رابطه می گوید :مشکل مســکن در دولت آقای
روحانی صد برابر شد .مصطفی قلی خسروی افزود :طرح
های زیادی از این دست در بازار مسکن برای ساماندهی
وضعیت مردم اعالم و اجرایی شده اما تاکنون هیچ کدام
تاثیری که باید را در خانه دار شــدن مردم نداشته است.
اما این در حالی است که معاون مســکن اداره کل راه و
شهرسازی استان تهران در این رابطه می گوید :در مرحله
پنجم  ۲۳هزار نفر برای واحدهای اقدام ملی در شهرهای
تحت مسئولیت اداره کل استان ثبت نام کردهاند .وی افزود:
درباره قیمت نیز با توجه به اینکه نرخ مصالح ساختمانی در
یک ماه اخیر نوسان چندانی نداشته ،قیمت مسکن ملی
فعال همان متری ۳.۷میلیون تومان است .یاسر لک اظهار
کرد :با توجه به ضرایب اعمالشده به قیمت پایه واحدهای

اقدام ملی مسکن که سه ماهه دوم سال گذشته اعالم شد
در حالحاضر قیمت هر مترمربع مسکن ملی به ۳میلیون
و  ۷۰۰هزار تومان رسیده است .در آینده نیز ممکن است
تعدیلها کاهشی یا افزایشی باشد .قیمت پایه در تابستان
گذشته ۲میلیون و  ۷۱۹هزار تومان بود که با مالک قرار
دادن آن هماکنون ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان شده است.
وی افزود :اینکه بعضا اعالم میشود در حالحاضر قیمت
مسکن ملی به ۴میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده احتماال
بر این اساس عنوان میشود که حدس میزنند از سه ماهه
دوم سال گذشــته که طبق اعالم سازمان برنامه بودجه
مشخص شد تا سه ماهه دوم ســالجاری شامل چهار
ضریب افزایشی شود و ممکن اســت به نرخ ۴میلیون و
 ۹۰۰هزار تومان برسد اما هماکنون به این رقم نرسیدهایم.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و
ساختمان وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه هزینه ساخت
مسکن ملی همان قیمت تمام شده ساخت است ،گفت :در
قراردادهای مسکن ملی هم همان زمان اعالم کردیم که
قیمت مسکن ملی هم قیمت تمام شده ساخت واحد است
و با توجه به افزایش هزینهها از جمله سیمان و فوالد نهایت
 ۵تا  ۱۰درصد تغییری در قیمتها ایجاد شود .وی درباره
هزینه ساخت مسکن ملی و قیمت نهایی آن که اکنون در
برخی استانها تا متری  ۴میلیون تومان افزایش داشته
است ،افزود :در ابتدا تعیین قیمت پروژههای مسکن ملی
را به عهده استانها گذاشتیم و بعد با قیمتهای متفاوتی
مواجه شدیم که در استانهای مختلف تصمیمگیری شد.
در همین رابطه رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران به

"کسب و کار" می گوید :مشکل مسکن در دولت آقای
روحانی صد برابر شد .مصطفی قلی خسروی افزود :طرح
های زیادی از این دست در بازار مسکن برای ساماندهی
وضعیت مردم اعالم و اجرایی شده اما تاکنون هیچ کدام
تاثیری که باید را در خانه دار شدن مردم نداشته است.
قلی خسروی افزود :در طرح ســاخت مسکن ملی که از
سال گذشته آغاز شده است حتما از تجربیات مسکن مهر
استفاده میشود ،اما هنوز مسکن ملی به نقطه ملموسی
نرسیده و گرچه دولت اعالم کرده اســت تا پایان دولت
اجرای این طرح به پایان میرسد.
وی ادامه داد :مالیات بر خانه های خالی و تولید مسکن می
تواند درد بازار مسکن را کاهش دهد .چراکه از این دست
طرح ها به عناوین مختلف در کشور اجرایی شده اما تاثیری
را که باید در بازار مسکن ،کاهش اجاره بها و افزایش قدرت
خرید مردم نداشته است .قلی خسروی اظهار داشت :باید
توجه داشت که در کشورهای پیشرفته و جهان اول و دوم
سالهاست که برای خانه های خالی مالیات تعیین کرده
و از مالکان اخذ می کنند .در این کشورها ،مالکان جرأت
ندارند امالک خود را خالی نگه دارند .این مصوبه قرار است
پس از سال ها در کشور اجرایی شود و بسیار خوب است و
حتی اخذ مالیات از عایدات مسکن نیز می تواند طرح موفق
دیگری در این بخش باشد .وی افزود :اخذ مالیات از خانه
ها و خودروهای لوکس ،طرح بسیار خوبی است و نشان
می دهد می توان با اخذ صحیــح چنین مالیاتهایی به
سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد .ضمن اینکه مالیات
می تواند تعادل بین ثروت را در جامعه تامین کند.

حتی دامداران هم به افزایش قیمت شیر راضی نیستند
مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت :دامداران از
افزایش قیمت شیر خوشحال نمیشوند و از دولتمردان
درخواست دارند که قیمت تمامشده محصول را کاهش
دهند تا محصول با قیمت کمتری به دست مردم برسد.
جواد ابراهیمی اظهار کــرد :دولت در کارگروه تنظیم

بازار کشــور در  ۲۶خردادماه ،قیمت سبوس دولتی را
آزاد کرد و قیمت آن از یــک هزار و  ۴۰۰تومان دولتی
به  ۴هزار و  ۵۰۰تومان در بازار آزاد رسید این در حالی
اســت که  ۳۰درصد از خوراک دام را سبوس تشکیل
میدهد.

وی افزود :با سه برابر شدن قیمت سبوس چه اتفاقی
میافتد؟ کاه که ۵۰۰تومان قیمت داشت اکنون ۳هزار
تومان تا ۳هزار و ۵۰۰تومان به فروش میرسد در حالی
که کاه ،بیارزشترین غذای موجود برای دام است و تا
سال گذشته در مزارع کشاورزی سوزانده میشد.
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قیمــت دالر در معامالت به
 25هزار و  76تومان افزایش
یافت .ورود دالر به کانال 25
هزار تومان نشــان می دهد
که انتظارات از مذاکرات وین
تغییر کرده و به دلیل طوالنی شــدن فرآیند مذاکرات
احتمال نتیجه بخش نبودن آن نیز مطرح است.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید :در
شرایط فعلی موضوعی که بیشتر از هر چیزی بر قیمت
ارز تاثیر دارد برآوردها از نتیجه مذاکرات وین و احیای
برجام است .در حال حاضر نحوه پیشبرد مذاکرات گونه
ای نیست که فعاالن اقتصادی پیش بینی کرده بودند.
کامران ندری افزود :البته صحبت هایی هم وجود دارد که
کشورهای همسایه برای جذب توریست اقدام به تزریق
رایگان واکسن کرونا می کنند که سبب شده در فصل

تابستان سفرهای خارجی و خروج ارز نیز افزایش پیدا
کند .ولی مشخص نیست این موضوع تا چه حد اثرگذار
است .در همین رابطه سید کمال سید علی ،معاون اسبق
ارزی بانک مرکزی در خصوص دالیل افزایش نرخ دالر
گفت :قیمت دالر از سه جنبه تحت فشار قرار دارد .وی
در توضیح این مطلب ادامه داد :از یک سو بازار به نامهای
مطرح شده برای حضور در کابینه واکنش نشان میدهد
چرا که در این مقاطع زمانی در حقیقت بازار شایعات به
شدت داغ میشود و در نتیجه گزینههای مطرح شده،
واکنش منفی بازار را در پی دارند اما از نامها که بگذریم
به سیاستها میرسیم .در حقیقت سیاستهای دولت
سیزدهم در قبال مساله ارز اصال روشن نیست و ما در
یک نوع خال اطالعاتی به سر میبریم  .او ادامه داد :اگر
روشن شود که سیاست دولت سیزدهم در قبال مساله
ارز و تامین ارزی صنایع چیست و موضع وزارت صنعت،
معدن و تجارت دولت سیزدهم در قبال مسائل اقتصاد
روشن شود ،بازار پیشبینی دقیقتری نسبت به قیمت
خواهد داشت.وی ادامه داد مورد سومی که سبب شده

است روند قیمتها در بازار ارز افزایشی باشد نیز به مساله
مذاکرات وین برمیگردد .
او تاکید کرد :پیشبینیها داللت بر آن داشــت که این
مذاکرات بسیار زودتر از اینها به نتیجه میرسد اما در عمل
چنین اتفاقی رخ نداده و حتی حساسیت افکار عمومی نیز
به روند این مذاکرات کاهش یافته که این عالمت ،عالمت
چندانمثبتینیست.اوپیشبینیکرد:درصورتمشخص
شدن نامها و سیاستها در دولت سیزدهم ،وضعیت کمی
روشنتر خواهد شد اما تا زمانی که مسائل داخلی و خارجی
روشن نشود ،نمیتوان انتظار داشت که تغییر چندانی را
تجربه نماید .این در حالی است که به دلیل اختالف قیمت
دالر دولتی با بازار آزاد مدتهاست صف های طوالنی برای
خرید دالر ســهمیه ای و رواج اجاره کارت ملی باب شده
است .کامران سلطان زاده ،رئیس شورای کانون صرافان
ایران در این رابطه می گوید :واسطه ها با اجاره فرد به همراه
کارت ملی و شماره حساب شخص ،مبادرت به خرید ارز
ســهمیه ای در بازار می کنند که اختالف استفاده از هر
کارت تقریبا ۲میلیون تومان است.

تغییر انتظارات در بازار ارز

کامران ندری ،کارشناس اقتصادی

در شرایط فعلی موضوعی که بیشتر از هر چیزی بر قیمت ارز تاثیر دارد برآوردها از نتیجه مذاکرات وین و احیای برجام است .در حال حاضر نحوه پیشبرد مذاکرات به گونه ای نیست
که فعاالن اقتصادی پیش بینی کرده بودند .بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا انتظارات این بود که دولت رویه ثابت دولت قبلی را پیش نمی گیرد و به این خاطر قیمت ارز در
مسیر کاهش جلو رفت اما در حال حاضر انتظارات برای فعاالن بازار برعکس شده و آن خوشبینی از بین رفته است .لذا انتظارات قبلی کمرنگ تر شده و نتیجه مذاکرات مشخص
نیست .اینکه در فرصت باقی مانده در دولت فعلی این مذاکرات به نتیجه می رسد یا به دولت بعدی می رسد انتظارات بازار ارز را تغییر داده است .به طور کلی برآوردها و انتظارات
بازار در مسیر خوشبینی به مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن در هفته های گذشته بوده که این انتظار جنبه تحقق به خود نگرفت و بازار با مسیر افزایشی قیمت دالر مواجه است.
غیر از این موضوع دیگری که بر قیمت ارز تاثیرگذار باشد دیده نمی شود .البته صحبت هایی هم وجود دارد که کشورهای همسایه برای جذب توریست اقدام به تزریق رایگان
واکسن کرونا می کنند که سبب شده در فصل تابستان سفرهای خارجی و خروج ارز نیز افزایش پیدا کند .ولی مشخص نیست این موضوع تا چه حد اثرگذار است و مهم این
است که عرضه ارز در بازار کاهش پیدا کرده است .کاهش عرضه ارز به خصوص در بازار نیما مشهود است .در چند هفته گذشته مازاد عرضه ارز داشتیم اما در روزهای اخیر
صادرگنندگان عرضه ارز را کاهش داده اند .چراکه با توجه به اخبار دریافتی مذاکرات در جهت پیش بینی ها جلو نرفته است .در رابطه با دالر سهمیه ای نیز باید اشاره کرد که این
موضوع مدتهاست نه تنها در بازار ارز بلکه در تمام بازارها به دلیل پدیده چند قیمتی وجود دارد .وقتی قیمت دالری که در صرافی ها عرضه می شود یعنی همان ارز دولتی که نرخ
آن را بانک مرکزی تعیین می کند با دالر بازار آزاد فاصله ای زیاد پیدا کرده صف خرید و فروش تشکیل می شود .در اقتصاد ما افرادی هستند که شغل شان این است که از اختالف
قیمت ها و رانت های ایجاد شده از مداخالت قیمتی سود استفاده و کسب درآمد می کنند .در اقنصاد ما پیشرفتی در جلوگیری از مداخالت دولت در حوزه قیمت ایجاد نشده
است .بازار ارز نیز یکی از مهم ترین بازارهایی است که از پدیده چندقیمتی رنج می برد اما سود آن به جیب عده ای دالل می رود.
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اخبار
روحانی:

دولتسیزدهمبامشکلتامینکاالروبرونخواهدشد

حسن روحانی گفت :عوارض اقتصادی ناشی از محدودیتهای پاندمی کرونا موجب
افزایش قیمتهای جهانی در تمامی کاالها به ویژه کاالهای اساسی شده است و از سوی
دیگر خشکسالی هم تولید برخی محصوالت را کاهش داده است از این روی دولت با
برآورد واقع بینانه ،پیشبینیهای الزم را انجام داده و با وجود همه مشکالت بویژه دو
مانع بزرگ کرونا و جنگ اقتصادی ،اجازه نخواهد داد ،دولت سیزدهم در آغاز فعالیت
خود با مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی روبرو شود.همچنین در این جلسه پیرو
مباحث مطرح شده درخصوص تامین کاالهای اساسی ،بانک مرکزی گزارش مدیریت
بهینه منابع ارزی و تامین کاالهای اساسی مورد نیاز را ارائه کرد.روحانی با بیان اینکه با
مقاومت مردم امروز شاهد طلیعههای امیدبخش شکست جنگ اقتصادی دشمن و لغو
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران هستیم ،گفت :با آزادسازی منابع ارزی کشور که به
ناحقوغیرقانونیدرکشورهایمختلفبلوکهشدهاست،انشااهللشاهدبهثمرنشستن
مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به ناکارآمدی تحریمها
خواهیم بود.وی افزود :نحوه هزینه منابع ارزی آزاد شده میبایست بگونه ای برنامهریزی
شود که بر سرعت و سهولت جریان تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی
کشور افزوده شود و مناسبات بانکی بینالمللی در مسیر رونق تولید کشور تقویت گردد.
رئیسجمهور همچنین استفاده از منابع ارزی برای تسریع واکسیناسیون عمومی چه
از طریق تولید داخل و چه از طریق واردات واکسن را با توجه به اهمیت واکسیناسیون
همه افراد جامعه در سریعترین زمان ممکن مورد تاکید قرار داد.
سخنگویدولت:

فعال طرح محدودیت فضای مجازی از دستورکار
مجلسخارجشده

قراردادچندهزارمیلیاردیارتباطاتزیرساختباشرکتخارجی

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

با یک تامینکننده خارجــی در کنار قراردادی ناچیز با
شرکتهای داخلی اســت .در این شرایط ضرورت دارد
مسئوالن وزارت ارتباطات در سال "تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها" توجه بیشتری نسبت به حمایت و رفع
موانع پیش روی تولیدکننــدگان تجهیزات مخابراتی
داشته باشند .در همین رابطه اما عضو کمیسیون فناوری
اطالعات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مثالهایی که در
همین شرایط بودند و بعد از ثبت برند با الصاق آن بر روی
محصول مدعی تولید ملی شدهاند ،میگوید« :فعاالن هر
صنعت به شکل تخصصی ،چنین افرادی را میشناسند
و آنها را با چشــم هم دیدهاند ولی ارائه اطالعات درباره
این موضوع خطری جدی دارد .همیشــه این ســؤال
مطرح است که چه قانونی از افراد در مقابل این شرایط
ال لو دادن این سیستم چه فایدهای
حمایت میکند و اص ً
برای ما بهعنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین دارد؟»
به نظر میرســد برخورد با واردکنندگان غیررسمی و
مدعیان تولید و همچنین واکنش نســبت به عملکرد
غیرمسئوالنه آ نها ،افراد را در گروه مخالفان تولید ملی هم
قرار خواهد داد .این در حالی است که تبدیل سولههای
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بهاصطالح تولیدی به انبار واردات غیررســمی تا جایی
افزایش پیدا کرده که در مقابل آن مونتاژ قطعات مطلوب
به نظر میرسد .توکل درباره مونتاژ قطعات و فروش آنها
بهعنوان محصول تولید داخل هم شاهد قانونشکنیها
و ادعاهای غیرمتعهدانهای بــوده و میگوید« :قطعات
بهصورت قطعات جدا از هم وارد کشور شده و مدعیان
تولید آنها را مونتاژ میکنند .البته این روند هم بیشتر از
مسیر واردات غیررسمی انجام میشود .همچنان برخی
در مقابل این موضوع واکنش نشان میدهند و معتقدند
هیچ دانشی در این فرایند تولید نمیشود .از همین رو
نمیتوان مدعی توسعه دانش و فناوری بومی از این مسیر
شــد ».این فعال اقتصادی و کارآفرین با تشریح آینده
نامعلوم این مسیر ،ادامه میدهد« :ازآنجاییکه بیشتر
حجم واردات این محصوالت از کشور چین است؛ اگر در
آینده ،چین همانطور که ارسال تجهیزات الکترونیک
خودرو به ایران را ممنوع اعالم کرد ،ارســال تجهیزات
الکترونیک فناوری ارتباطات را هم ممنوع اعالم کند؛
باری دیگر کارخانههای مونتاژ تعطیل میشوند .از همین
رو اســت که این موضوع را نمیتوان بهعنوان صنعت
پذیرفت .این روند فقط کارخانهداری است».
«تنها مزیتی که برای این کارخانهها شمرده میشود،
جریان اشتغالزایی است و این در حالی است که ممکن
اســت برخی از شــرکتهای واردکننده اشتغالزایی
بیشتری نسبت به این کارخانهها داشته باشند ».توکل
با بیان این موضوع وضعیت شهرکهای صنعتی فناوری
اطالعات در اطراف تهران را چنین توصیف میکند« :در
برخی از شهرکهای صنعتی فناوری اطالعات اطراف
تهران شاهد تعداد قابلتوجهی سولههای خالی و بدون
هیچ تجهیزاتی هستیم که مدعی تولید هستند .در این
کارخانهها مونتاژ ،حتی روند مونتاژ هم به این شکل است
که ۵۰درصد محصول نهایی به شکل واردات غیررسمی
به کشور وارد شده و  ۵۰درصد هم برای نقش بازیکردن
در مقابل مسئولین در داخل کشور مونتاژ میشود».
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اخیــرا شــرکت ارتباطات
زیرساخت در وزارت ارتباطات
به عنوان متولی اصلی توسعه
زیرســاختهای مخابراتی
برای تامین تجهیزات انتقال
نوری برخالف مصوبات مربوط به منــع واردات کاالی
خارجی دارای مشابه داخلی و حداکثر استفاده از توان
داخل ،در حال تدارک قــراردادی چند هزار میلیاردی
با طرف خارجی است .تجهیزات انتقال نوری به عنوان
یکی از محصوالت راهبردی در زیرساختهای مخابراتی
کشــور ،دارای تولیدات داخلی باکیفیت اســت .با این
حال خریداران داخلی ،نمونههای خارجی را نسبت به
نمونههای داخلی در اولویت خرید قرار میدهند و این
اصلیترین مانع بر ســر راه رونق تولیــد این تجهیزات
محسوب میشود .توسعه زیرســاختهای مخابراتی
کشــور ،همواره یکی از اولویتهــای اجرایی دولتها
بوده است و سرعت باالی پیشــرفت فناوریهای این
حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات
مخابراتی شده اســت .این صنعت از چندین منظر از
اهمیت ویژهای برخوردار اســت کــه از جمله میتوان
به نسبت مستقیم با رشد اقتصادی ،نسبت اشتغال به
سرمایۀ باال ،مهیا بودن سرمایۀ انسانی توانمند ،دانش
کافی برای تولید محصوالت و تأمین مالحظات امنیتی
اشاره کرد .با این وجود در کشور ما ،یکی از چالشهای
صنعت تجهیزات مخابراتی عــدم توجه به محصوالت
داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونههای خارجی با آنها
اســت .این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفهای
خریــداران داخلی کــه عمدتا شــرکتهای دولتی و
حاکمیتی هستند ،ریشه دارد.

یکــی از تجهیزاتــی که ســهم عمدهای در توســعه
زیرساختهای مخابراتی کشور دارد ،تجهیزات انتقال
نوری ( )OTNاست .بررسیها نشان میدهد در حال
حاضر تجهیزات دانشبنیان انتقال نوریِ ایرانی توان رفع
نیازمندیهای داخلی کشور را دارند که در صورت خرید
و حمایت از این محصوالت ،راه بومیسازی سایر تجهیزات
راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچهای پرظرفیت نیز
امکانپذیر خواهد بود .در حال حاضر با تالشهای صنفی
و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی
بومی و اعتماد برخی مدیــران اپراتورهای مخابراتی،
تجهیزات انتقال نــوری ایرانی در برخــی پروژههای
مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفتهاند که حاصل
این اعتماد ،ارائه سرویسهایی بهتر از تجهیزات معادل
خارجی آنها بوده اســت .با این وجود تولید کنندگان
داخلی این حوزه همچنان با مشکالتی مواجه هستند.
عدم پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان از سوی
ش های اصلی به شمار
خریداران بزرگ یکی از این چال 
ی آید که برخالف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب
م
تجهیزات به شرکتهای خارجی نسبت به شرکتهای
داخلی اعمال میشــود .چالش دیگر تولیدکنندگان
تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران
شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان
ی مخابراتی کشور به
متولی اصلی توسعه زیرساختها 
تولیدات داخلی در طول سا ل های گذشته بوده است که
نتیجه آن تامین عمده نیازمندیهای زیرساختهای
ارتباطی شبکه ملی اطالعات از برندهای چینی و اروپایی
نظیر هوآوی ،فایبرهوم و آلکاتل شده است.
در تداوم این وضعیت شنیدهها حاکی از آن است که اخیرا
شرکت ارتباطات زیرساخت برای تامین تجهیزات انتقال
نوری کشور برخالف مصوبه منع واردات کاالهای خارجی
دارای مشابه داخلی و قانون حداکثر استفاده از توان تولید
داخل ،در حال تدارک یک قرارداد چند هزار میلیاردی
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سخنگوی دولت درباره مباحث مرتبط با طرح هایی که به دنبال ایجاد محدودیت در
فضای اینترنت است گفت :طبق اخبار غیررسمی گفته می شود که این طرح از دستور
کار مجلس خارج شده است اما به هر حال حکمرانی سایبری مساله مهم و موضوع روز
بسیاری از کشورهای جهان است.به گزارش «انتخاب» ،علی ربیعی افزود :سیاستگذاری
در این زمینه ها امری بسیار پیچیده و چند وجهی است و باید همراه با مطالعات عمیق
باشد .طرح هایی از این دســت ابعاد مختلفی دارد که متاسفانه برخی فقط یا از جنبه
امنیتی و یا جنبه خاص فرهنگی آن را در نظر میگیرند.او گفت :امروز فضای مجازی فقط
محدود به حوزه اطالع رسانی نیست ،بلکه فضای مجازی تبدیل به بستری برای ایجاد
مشاغل ،سرمایه گذاری های جدید ،رشد اقتصادی از مسیر ارائه رشد خدمات ،تجارت
الکترونیک و آموزش آنالین و بسیاری از موارد دیگر شده است.ربیع ادامه داد :به اعتقاد
اکثر کارشناسان ،امروز فضای مجازی در حقیقت بخشی از زندگی روزمره مردم شده
است و قطعا هر نوع تصمیم گیری در این حوزه نیازمند توجه به همه جوانب و اخذ نظرات
کارشناسان ،خبرگان و جامعه هست.او افزود :باید توجه داشت که فضای مجازی امروز
بخشی از حقوق مردم است .لذا از آنجا که براساس اختیارات رییس جمهور و هیات وزیران
محدود شده و با اختیارات گسترده ای به نهادهایی نوظهور داده شده است که تناسب
مسئولیت با اختیارات را لحاظ نکرده است.

واردات بیدلیل ،مانع بزرگ تولید تجهیزات مخابراتی دانشبنیان در کشور
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