
در چنــد ســال اخیــر حــدود ۶۰ هــزار میلیــارد 
 تومــان از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در بانک ها

 سپرده گذاری شده تا به تامین مالی طرح های اقتصادی و 
ســرمایه گذاری در بخش های 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 
۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۳، قردادهای عاملیــت ریالی با بانک های 
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 طرح هــای دارای مورد تایید

 بود.
ما از سال ۱۳۹۴ به بعد دیگر قرارداد عاملیت ریالی منعقد 

نشد و به سمت سپرده گذاری ریالی رفت.

قرارداد ریالی در ۲۱.۱ هزار 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 ۱۳۹۳ و براســاس قوانین بودجه ســنواتی، 
۲۱.۱ هزار میلیارد تومــان از منابع صندوق، در قالب 
 قراردادهای عاملیــت ریالی با بانک های عامل منعقد 

شده است.

سپرده ۶۰ هزار میلیارد تومانی ذخائر ارزی در ۲۶ بانک
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 فاصله تورمی دهک ها
 به ۶.۸ درصد رسید

 قیمت سکه
 به ۱۰ میلیون و

 ۷۹۰ هزار تومان رسید

فعال طرح محدودیت 
 فضای مجازی

 از دستورکار مجلس 
خارج شده
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سرمقاله

 تغییر انتظارات
 در بازار  ارز

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...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی 
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بازگشت اعتماد 
سهامداران؟

 افزایش قیمت خانه
 در پایتخت

طوالنی شدن فرآیند مذاکرات وین به افزایش قیمت دالر منجر شد

کاهش خوش بینی  دالر  به  احیای  برجام 
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عقب گرد متقاضیان مسکن ملی
زمزمه های افزایش قیمت هر متر مسکن ملی از ۳.۷ میلیون به 4 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان! 

قیمت مسکن ملی براساس هزینه تمام شده ساخت تعیین می شود 

روز سه شنبه پس از 5 روز کاری ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد. به گزارش 
اقتصاد نیوزدر معامالت روز گذشــته بورس تهران 
شاخص کل با رشد ۴ هزار و 7۲7 واحدی به رقم یک 
میلیون و ۲۴8 هزار و 5۴۰ واحد رسید. شاخص کل 
فرابوس نیز ۱۶۴ واحد رشد کرد و در سطح ۱7 هزار 
و ۹۶۴ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص هم وزن 
بارشد ۲77 واحدی در سطح ۳8۲ هزار و 5۲5 واحدی 
ایستاد. روز سه شنبه پس از 5 روز کاری ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۳ 
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...

آخرین گزارش ها از وضعیت معامالت مســکن در 
تهران از این حکایت دارد که به طور متوسط هزینه 
خرید بیش از 7۰ درصد 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 7۱.8 درصد رسیده است، به عبارتی خریدار یک 
واحد مسکونی در پایتخت باید بیش از 7۱ درصد 
نسبت به سال گذشته برای خرید خانه هزینه کنند. 
البته میزان افزایش قیمت مســکن نسبت به ماه 

ابتدایی سال جاری سه درصد بوده...



اقتصاد2
ایران وجهان

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 ۷۰ درصد 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 ۷۱.۸ درصد رسیده است، به 
عبارتی خریدار یک واحد مســکونی در پایتخت 
باید بیش از ۷۱ درصد 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 ۸۴.۱ درصد 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 ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت 
امسال بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن در 
آبان ماه سال گذشته با رشد ۱۱۴.۷ درصدی ثبت 
شده است. بعد از آن  افزایش ۱۱۳.۸ درصدی در 
مهرماه و در سال ۱۳۹۸ در اردیبهشت با ۱۱۲.۹، 
خــرداد ۱۰۶.۸ و فروردین با ۱۰۴.۳ بیشــترین 
افزایش هزینه متقاضیان خرید خانه در تهران ثبت 
شده است. در مواردی هم کاهش قیمت به طور 
محدود وجود دارد که در سال ۱۳۹۸ در مرداد ۲.۸، 
شهریور ۲.۳ و مهر ۱.۹ درصد کاهش قیمت نسبت 
به ماه قبل اتفاق افتاده است. در سال گذشته نیز 
تورم منفی سه در فروردین و منفی ۸.۵ در آذرماه 

ثبت شده است.

خبر

روز سه شــنبه پــس از ۵ روز 
کاری ارزش خالــص تغییــر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار 
منفی شد. به گزارش اقتصاد 
نیوزدر معامالت روز گذشته 
بورس تهران شاخص کل با رشد ۴ هزار و ۷۲۷ واحدی به 
رقم یک میلیون و ۲۴۸ هزار و ۵۴۰ واحد رسید. شاخص 
کل فرابوس نیز ۱۶۴ واحد رشد کرد و در سطح ۱۷ هزار و 
۹۶۴ واحد قرار گرفت. همچنین شاخص هم وزن بارشد 

۲۷۷ واحدی در سطح ۳۸۲ هزار و ۵۲۵ واحدی ایستاد. 

خروج پول حقیقی
روز سه شــنبه پس از ۵ روز کاری ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۴۳ میلیارد 
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 ۲۷ میلیارد تومــان بود. پس از 
وتجارت، برکت )شرکت دارویی برکت( و شتران )پاالیش 

نفت تهران( بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

سهم های 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 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس ومدیر صدرنشین است 
و برکت و شستا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز لطیف، چخزر و فتوسا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه   سبز بازار
روز گذشته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه  های  »فلزات 
اساسی« )مثل کویر، فزرین، فســازان، فپنتا، فنورد، فتوسا، 
هرمز، ذوب، فملی، فوالد و میدکو(، »استخراج کانه های 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 ۹ هزار 
و ۶۸۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   دوشنبه ۵۵ 
درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش معامالت خرد 
با افت ۱۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار 

و ۲۵۲ میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های خرید 
نسبت به پایان روز دوشنبه ۶ درصد افزایش یافت و در 
رقم ۴۴۳ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش 
نیز ۱۸ درصد کاهش یافت و هزار و ۴۴ میلیارد تومان 
شد. شرکت محصوالت کاغذی لطیف )با نماد معامالتی 
لطیف( با صف  خرید ۲۰۷ میلیارد تومانی در صدر جدول 
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 
۶۰ میلیارد 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 می گویند اعتماد به بازار ســرمایه در حال 
بازگشت است و اگرچه تعداد کثیری از سهامداران خرد در 
اوضاع نابسامان بازار در سال ۹۹ از بازار خارج شده و سهام 
خود را به فروش رسانده اند؛ اما همچنان بخش عمده ای از 
سهامدارانی که در بازار باقی مانده اند، به شرایط کنونی بازار 
امیدوار شده و در حال چرخش سهام موجود در سبد خود 
و البته با احتیاط، ورود پول های جدید برای خرید سهام به 
سبد مالی خود هستند. یکی از کارگزاران بورسی در گفتگو 
با مهر می گوید: با روند باثباتی که شاخص به سمت مثبت 
در حال حرکت است، بخشی از پول های پارک شده در 
کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 
به سمت خرید سهام حرکت کرده و هم اکنون حقیقی ها 
با احتیاط در حال خرید سهام جدید هستند که به سبد و 

پرتفوی خود اضافه کنند.
وی می افزاید: بر اساس آمار و اطالعات به ثبت رسیده، 
در روز گذشته هفتم تیرماه، حدود ۸ هزار میلیارد تومان 
خرید و فروش در بازار انجام شــده که سهم معامالت 

خرد از آن نسبت به گذشته افزایش یافته و پیش بینی 
می شود که این روند در روزهای آینده هم ادامه یابد؛ البته 
هنوز هم برخی از سهامداران برای ورود پول های جدید 
دارای ابهاماتی هســتند که به نظر می رسد با مشخص 
شدن تیم اقتصادی دولت و برنامه هایی که از سوی تیم 
جدیدی که قرار است بر روی برنامه های اقتصادی رئیس 
جمهور منتخب کار کنند، نوشته و مطرح می شود، حتماً 

چشم انداز دقیق تری پیش روی سهامداران وجود دارد.
در عین حال آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که 
صرفاً ظرف یک روز گذشته، ۶ هزار و ۴۹۰ میلیارد 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 
۱۳۵ میلیارد تومان پول جدید وارد بازار کرده اند که بخش 
عمده آن به گروه سرمایه گذاری های جدید و رشته های 
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 سهم های سرمایه گذاری و غذایی 
هزینه شده بود؛ در عین حال، ۱۱۵ میلیارد تومان پول خرد 
هم از صندوق های سرمایه گذاری خارج شده بود. همچنین 
مجید عبدالحمیدی، تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است 
که وضعیت بازار سرمایه نسبت به ماههای گذشته اندکی رو 
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 

گرفته اند؛ ارزش معامالت هم باالتر رفته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است، اگرچه روند رو به 
رشد در بازار آغاز شده اما همچنان تعداد سهم های قفل 
شده در صف فروش بسیار زیاد هستند؛ بنابراین عالوه بر 
اینکه باید گفت که چشم انداز بازار سرمایه در بلندمدت 
همیشه مثبت بوده؛ اما باز هم آمار جدید نشانگر آن است 
میل به خرید ســهام بنیادین در صندوق های فعال در 

حوزه سهام، بعد از مدتها زیادتر شده است.
البته نگرانی که این روزها فعاالن بازار ســرمایه مطرح 
می کنند، موضوع تجدید ارزیابی دارایی هایی است که از 
سوی برخی هلدینگ های بزرگ از جمله شستا در حال 

انجام است و سهامداران را نگران کرده است.

ارزش صف های خرید افزایش یافت

بازگشت اعتماد سهامداران؟

فاصله تورمی دهک ها به ۶.۸ 
درصد رسید

براساس اعالم مرکز آمار فاصله تورمی دهک ها در 
خرداد ماه ۱۴۰۰ به ۶,۸ درصد رسید که نسبت 

به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایلنا، گزارش شــاخص قیمت مصرف 
کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای در 
خرداد ماه ۱۴۰۰ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. 
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 
ماه به ۶,۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۷.۴ 

درصد( ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم کل کشــور در خرداد مــاه ۱۴۰۰ برابر 
۴۳,۰ درصد اســت که در دهک هــای مختلف 
هزینه ای در بــازه ۴۲.۳ درصد برای دهک  پنجم 
و ششــم تا ۴۹.۱ درصد برای دهک دهم نوسان 
دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 
۴۸.۷ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.۲ درصد برای 
دهک دوم است. هم چنین اطالع مذکور در مورد 
گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین 
۳۲.۰ درصد برای دهک اول تا ۴۹.۲ درصد برای 

دهک دهم است. 
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این 
ماه به ۶,۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۷.۴ 
درصد( ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله 
تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« نســبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد 
افزایــش  و گروه عمده »کاالهــای غیر خوراکی 
و خدمات« نســبت به ماه قبل  ۰.۱واحد درصد 

کاهش را نشان می دهد.

اخبار
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گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۸ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دالر و ۳۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۲ هزار و ۲۹۸ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

مدیرعامل اتحادیه دامداران خوزستان گفت: دامداران از 
افزایش قیمت شیر خوشحال نمی شوند و از دولتمردان 
درخواست دارند که قیمت تمام شده محصول را کاهش 
دهند تا محصول با قیمت کمتری به دست مردم برسد.

جواد ابراهیمی اظهار کــرد: دولت در کارگروه تنظیم 

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

می دهد.

وی افزود: با سه برابر شدن قیمت سبوس چه اتفاقی 
می افتد؟ کاه که ۵۰۰ تومان قیمت داشت اکنون ۳ هزار 
تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد در حالی 
که کاه، بی ارزش ترین غذای موجود برای دام است و تا 

سال گذشته در مزارع کشاورزی سوزانده می شد.

حتی دامداران هم به افزایش قیمت شیر راضی نیستند
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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. 

قیمــت دالر در معامالت به 
۲۵ هزار و 7۶ تومان افزایش 
یافت. ورود دالر به کانال ۲۵ 
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 نام های 
مطرح شده برای حضور در کابینه واکنش نشان می دهد 
چرا که در این مقاطع زمانی در حقیقت بازار شایعات به 
شدت داغ می شود و در نتیجه گزینه های مطرح شده، 
واکنش منفی بازار را در پی دارند اما از نام ها که بگذریم 
به سیاست ها می رسیم. در حقیقت سیاست های دولت 
سیزدهم در قبال مساله ارز اصال روشن نیست و ما در 
یک نوع خال اطالعاتی به سر می بریم . 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 پیش بینی دقیق تری نسبت به قیمت 
خواهد داشت.وی ادامه داد مورد سومی که سبب شده 

است روند قیمت ها در بازار ارز افزایشی باشد نیز به مساله 
مذاکرات وین برمی گردد .

او تاکید کرد: پیش بینی ها داللت بر آن داشــت که این 
مذاکرات بسیار زودتر از این ها به نتیجه می رسد اما در عمل 
چنین اتفاقی رخ نداده و حتی حساسیت افکار عمومی نیز 
به روند این مذاکرات کاهش یافته که این عالمت، عالمت 
چندان مثبتی نیست .او پیش بینی کرد: درصورت مشخص 
شدن نام ها و سیاست ها در دولت سیزدهم، وضعیت کمی 
روشن تر خواهد شد اما تا زمانی که مسائل داخلی و خارجی 
روشن نشود، نمی توان 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 ۲ میلیون تومان است.

در حالی قیمت هر متر مسکن 
ملی در تهــران ۳.7 میلیون 
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 ۲۳ هزار نفر برای واحدهای اقدام ملی در شهرهای 
تحت مسئولیت اداره کل استان ثبت نام کرده اند. 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 ۳.7 میلیون تومان است. یاسر لک اظهار 
کرد: با توجه به ضرایب اعمال شده به قیمت پایه واحدهای 

اقدام ملی مسکن که سه ماهه دوم سال گذشته اعالم شد 
در حال حاضر قیمت هر متر مربع مسکن ملی به ۳ میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان رسیده است. در آینده نیز ممکن است 
تعدیل ها کاهشی یا افزایشی باشد. قیمت پایه در تابستان 
گذشته ۲میلیون و 7۱۹ هزار تومان بود که با مالک قرار 
دادن آن هم اکنون ۳ میلیون و7۰۰ هزار تومان شده است.

وی افزود: اینکه بعضا اعالم می شود در حال حاضر قیمت 
مسکن ملی به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده احتماال 
بر این اساس عنوان می شود که حدس می زنند از سه ماهه 
دوم سال گذشــته که طبق اعالم سازمان برنامه بودجه 
مشخص شد تا سه ماهه دوم ســال جاری شامل چهار 
ضریب افزایشی شود و ممکن اســت به نرخ ۴میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان برسد اما هم اکنون به این رقم نرسیده ایم. 
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 
قرارداد های مسکن ملی هم همان زمان اعالم کردیم که 
قیمت مسکن ملی هم قیمت تمام شده ساخت واحد است 
و با توجه به افزایش هزینه ها از جمله سیمان و فوالد نهایت 
۵ تا ۱۰ درصد تغییری در قیمت ها ایجاد شود. وی درباره 
هزینه ساخت مسکن ملی و قیمت نهایی آن که اکنون در 
برخی استان ها تا متری ۴ میلیون تومان افزایش داشته 
است، افزود: در ابتدا تعیین قیمت پروژه های مسکن ملی 
را به عهده استان ها گذاشتیم و بعد با قیمت های متفاوتی 
مواجه شدیم که در استان های مختلف تصمیم گیری 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 می شود، اما هنوز مسکن ملی به نقطه ملموسی 
نرسیده و گرچه دولت اعالم کرده اســت تا پایان دولت 

اجرای این طرح به پایان می رسد.
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 
سال هاست 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 مالیات هایی به 
 سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد. ضمن اینکه مالیات 

می تواند تعادل بین ثروت را در جامعه تامین کند.

طوالنی شدن فرآیند مذاكرات وین به افزایش قیمت دالر منجر شد

کاهش خوشبینی دالر به احیای برجام 
سو استفاده  از ارز سهمیه ای

زمزمه های افزایش قیمت هر متر مسکن ملی از 3.۷ میلیون به 4 میلیون و 900 هزار تومان! 

عقب گرد متقاضیان مسکن ملی
قیمت مسکن ملی براساس هزینه تمام شده ساخت تعیین می شود 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com
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روحانی:
دولت سیزدهم با مشكل تامین كاال روبرو نخواهد شد

حسن روحانی گفت: عوارض اقتصادی ناشی از محدودیت های پاندمی کرونا موجب 
افزایش قیمت های 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، پیش بینی های 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 طلیعه های امیدبخش شکست جنگ اقتصادی دشمن و لغو 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران هستیم، گفت: با آزادسازی منابع ارزی کشور که به 
ناحق و غیرقانونی در کشورهای مختلف بلوکه شده است، ان شا اهلل شاهد به ثمر نشستن 
مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به ناکارآمدی تحریم ها 
خواهیم بود.وی افزود: نحوه هزینه منابع ارزی آزاد شده می بایست بگونه ای برنامه ریزی 
شود که بر سرعت و سهولت جریان تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید داخلی 
کشور افزوده شود و مناسبات بانکی بین المللی در مسیر رونق تولید کشور تقویت گردد.
رئیس جمهور 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 سریع ترین زمان ممکن مورد تاکید قرار داد.

سخنگوی دولت: 
فعال طرح محدوديت فضای مجازی از دستوركار 

مجلس خارج شده
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.

اخبار

روسیه برای ۴ شرکت فناوری جرایم جدید در نظر گرفت
گوگل، فیس بوک، توییتر و تلگرام با اتهاماتی جدید درباره حذف نکردن محتوای ممنوع و جریمه هایی بین ۱۶ تا۸ میلیون روبل در روسیه روبرو شده اند.روسیه اتهامات جدیدی علیه فیس بوک، گوگل، تلگرام و توئیتر 

اعالم کرده و ادعا می کند این پلتفرم ها محتوای غیرقانونی را حذف نکرده اند.این در حالی است که طی ماه های اخیر دولت این کشور گام هایی جهت قانونمند سازی و کنترل قدرت شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری 
اتخاذ کرده است. به گفته مقامات روسیه، اقدامات مذکور از دخالت کشورهای خارجی در امور داخلی کشور جلوگیری می کند.فیس بوک، گوگل، تلگرام و توئیتر هنوز به سواالت در این باره پاسخی نداده اند. در این میان 

اسناد نشان می دهد شکایتی علیه گوگل به اتهام حذف نکردن ۳ مورد محتوای ممنوع در دادگاهی در روسیه ثبت شده و این شرکت آمریکایی با جریمه ای ۱۲ میلیون روبلی روبرو است.

اخیــرا شــرکت ارتباطات 
زیرساخت در وزارت ارتباطات 
به عنوان متولی اصلی توسعه 
زیرســاخت های  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 زیرساخت های مخابراتی 
کشــور، دارای تولیدات داخلی باکیفیت اســت. با این 
حال خریداران داخلی، نمونه های خارجی را نسبت به 
نمونه های داخلی در اولویت خرید قرار می دهند و این 
اصلی ترین مانع بر ســر راه رونق تولیــد این تجهیزات 
محسوب می شود. توسعه زیرســاخت های مخابراتی 
کشــور، همواره یکی از اولویت هــای اجرایی دولت ها 
بوده است و سرعت باالی پیشــرفت فناوری های این 
حوزه منجر به توجه بیشتر کشورها به صنعت تجهیزات 
مخابراتی شده اســت. این صنعت از چندین منظر از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت کــه از جمله می توان 
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 چالش های 
صنعت تجهیزات مخابراتی عــدم توجه به محصوالت 
داخلی و رقابت غیرمنصفانه نمونه های خارجی با آن ها 
اســت. این رقابت غیر منصفانه در رفتار غیرحرفه ای 
خریــداران داخلی کــه عمدتا شــرکت های دولتی و 

حاکمیتی هستند، ریشه دارد.

یکــی از تجهیزاتــی که ســهم عمده ای در توســعه 
زیرساخت های مخابراتی کشور دارد، تجهیزات انتقال 
نوری )OTN( است. بررسی ها نشان می دهد در حال 
حاضر تجهیزات دانش بنیان انتقال نورِی ایرانی توان رفع 
نیازمندی های داخلی کشور را دارند که در صورت خرید 
و حمایت از این محصوالت، راه بومی سازی سایر تجهیزات 
راهبردی شبکه نظیر روترها و سوئیچ های پرظرفیت نیز 
امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر با تالش های صنفی 
و پیگیری تولیدکنندگان داخلی برای اثبات توانمندی 
بومی و اعتماد برخی مدیــران اپراتورهای مخابراتی، 
تجهیزات انتقال نــوری ایرانی در برخــی پروژه های 
مخابراتی کشور مورد استفاده قرار گرفته  اند که حاصل 
این اعتماد، ارائه سرویس هایی 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 
خریداران بزرگ یکی از این چالش  های اصلی به شمار 
می  آید که برخالف رویه پرداخت کامل و پیش از نصب 
تجهیزات به شرکت های خارجی نسبت به شرکت های 
داخلی اعمال می  شــود. چالش دیگر تولیدکنندگان 
تجهیزات انتقال نوری کشور عدم اعتماد کافی مدیران 
شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان 
متولی اصلی توسعه زیرساخت های  مخابراتی کشور به 
تولیدات داخلی در طول سال  های گذشته بوده است که 
نتیجه آن تامین عمده نیازمندی  های زیرساخت  های 
ارتباطی شبکه ملی اطالعات از برندهای چینی و اروپایی 

نظیر هوآوی، فایبرهوم و آلکاتل شده است.
در تداوم این وضعیت شنیده ها 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 

با یک تامین کننده خارجــی در کنار قراردادی ناچیز با 
شرکت های داخلی اســت. در این شرایط ضرورت دارد 
مسئوالن وزارت ارتباطات در سال "تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها" 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 مثال هایی که در 
همین شرایط بودند و بعد از ثبت برند با الصاق آن بر روی 
محصول مدعی تولید ملی شده اند، می گوید: »فعاالن هر 
صنعت به شکل تخصصی، چنین افرادی را می شناسند 
و آنها را با چشــم هم دیده اند ولی ارائه اطالعات درباره 
این موضوع خطری جدی دارد. همیشــه این ســؤال 
مطرح است که چه قانونی از افراد در مقابل این شرایط 
حمایت می کند و اصالً لو دادن این سیستم چه فایده ای 
برای ما به عنوان یک فعال اقتصادی و کارآفرین دارد؟« 
به نظر می رســد 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 سوله های 

به اصطالح تولیدی به انبار واردات غیررســمی تا جایی 
 افزایش پیدا کرده که در مقابل آن مونتاژ قطعات مطلوب

 به نظر می رسد. توکل درباره مونتاژ قطعات و فروش آنها 
به عنوان محصول تولید داخل هم شاهد قانون شکنی ها 
و ادعاهای غیرمتعهدانه ای بــوده و می گوید: »قطعات 
به صورت قطعات جدا از هم وارد کشور شده و مدعیان 
تولید آنها را مونتاژ می کنند. البته این روند هم بیشتر از 
مسیر واردات غیررسمی انجام می شود. همچنان برخی 
در مقابل این موضوع واکنش نشان می دهند و معتقدند 
هیچ دانشی در این فرایند تولید نمی شود. از همین رو 
نمی توان مدعی توسعه دانش و فناوری بومی از این مسیر 
شــد.« این فعال اقتصادی و کارآفرین با تشریح آینده 
نامعلوم این مسیر، ادامه می دهد: »ازآنجایی که بیشتر 
حجم واردات این محصوالت از کشور چین است؛ اگر در 
آینده، چین همان طور که ارسال تجهیزات الکترونیک 
خودرو به ایران را ممنوع اعالم کرد، ارســال تجهیزات 
الکترونیک فناوری ارتباطات را هم ممنوع اعالم کند؛ 
باری دیگر کارخانه های مونتاژ تعطیل می شوند. از همین 
رو اســت که این موضوع را نمی توان به عنوان صنعت 

پذیرفت. این روند فقط کارخانه داری است.«
»تنها مزیتی که برای این کارخانه ها شمرده می شود، 
جریان اشتغال زایی است و این در حالی است که ممکن 
اســت برخی از شــرکت های واردکننده اشتغال زایی 
بیشتری نسبت به این کارخانه ها داشته باشند.« توکل 
با بیان این موضوع وضعیت شهرک های صنعتی فناوری 
اطالعات در اطراف تهران را چنین توصیف می کند: »در 
برخی از شهرک های صنعتی فناوری اطالعات اطراف 
تهران شاهد تعداد قابل توجهی سوله های خالی و بدون 
هیچ تجهیزاتی هستیم که مدعی تولید هستند. در این 
کارخانه ها مونتاژ، حتی روند مونتاژ هم به این شکل است 
که ۵۰درصد محصول نهایی به شکل واردات غیررسمی 
به کشور وارد شده و ۵۰ درصد هم برای نقش بازی کردن 

در مقابل مسئولین در داخل کشور مونتاژ می شود.«
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