
اوضاع نابســامان اقتصــادی ترکیــه، ســقوط ارزش لیر، 
کاهش شــدید درآمد های گردشــگری، اقتصــاد ترکیه را 
در آســتانه ورشکســتگی قــرار داده و ممکــن اســت 
ایرانی هــا بــه عنــوان بزرگترین گــروه خریــداران ملک 
 در ترکیــه مجبور شــوند خانه هــای خــود را نصف قیمت

 بفروشند و برگردند.
به گزارش ایســنا، ایرانی ها در در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ رکورد 
خرید مسکن در ترکیه را شکستند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در 
این کشور خریداری کردند که گفته می شود این رقم ۲.۵ برابر 
بیش از میانگین خرید ماهانه ی اتباع ایرانی که ۵ سال گذشته 

در ترکیه بوده است.

طبع خرید آپارتمان و ویال در اســتانبول آنکارا ازمیر و دیگر 
شــهرهای ترکیه توســط ایرانی ها در حالی بــاال گرفته که 
وضعیت اقتصادی ترکیه در بدترین شرایط خود در سال های 

اخیر قرار دارد.
بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میالدی کشور ترکیه به لطف 
سیاســت خارجی متعادل خود برنامه های گردشــگری را با 
موفقیت به اجرا رســاند و به طور میانگین رشــد اقتصادی 
۶ درصــد را تجربه کــرد. اما از ســال ۲۰۱۵ بــه این طرف 
سیاست های دستوری در اقتصاد این کشــور به کند شدن 
حرکت رو به جلوی آن منجر شــد. اپیدمــی ویروس کرونا 
نیز که از حدود دو سال قبل با افت شــدید بازار گردشگری 

 این کشــور همراه شــد ضربه نهایــی را به اقتصــاد ترکیه 
وارد کرد.

در پی هشدارها و تذکرات کارشناسان درباره خرید ملک در 
ترکیه، چند روز قبل دو تن از نماینــدگان مجلس در توئیتر 
تذکراتی به مردم داده اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در حساب شــخصی خود در توئیتر 
نوشت: مراقب سرمایه های خود باشید!! سقوط سنگین ارزش 
لیر ترکیه در برابر دالر به دلیل بدهــی خارجی بیش از ۵۰۰ 

میلیارد دالری.  
خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز فروشنده باشند باید 
۳۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این غیر از ۴ نوع 

مالیات دیگر است. احتیاط شرط عقل است. معصومه پاشایی 
بهرام نماینده مرند و جلفا نیز دیگر نماینده ای اســت که در 

توئیتر به خروج سرمایه از ایران اشاره کرده است.
طی سال های ۹۷ تا ۹۹ ایرانیان ۷ میلیارد دالر در بازار مسکن 
ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که بنا به گفته مجتبی یوسفی، 
عضو کمیســیون عمران مجلس، کمک بسیاری به ترکیه در 

دوران بحران مالی اخیرش بود.
او همچنین گفته است: بسیاری از مردم پس از واریز نقدی به 
حساب این شــرکت ها بدلیل دسترسی نداشتن به اطالعات 
تخصصــی و همچنین انتقال پول از طریــق فرایندهای غیر 
تجاری، متاسفانه سرمایه خود را از دســت داده اند و یا گاهاً 

ملکی کــه به آن ها تحویل داده شــده با آن چــه که تحویل 
گرفته اند تفاوت بســیاری داشته اســت که با توجه به نحوه 
معامالت شــرکت های فروشــنده این امالک در کشورهای 
همسایه امکان بازپس گیری ســرمایه های مردم نیز وجود 

ندارد.
از سوی دیگر به دنبال صدور دستور رئیس جمهور ترکیه برای 
اخراج ۱۰ سفیر کشورهای غربی، ارزش لیر ترکیه ۱.۶ درصد 

دیگر کاهش یافت و به ۹.۷۵ لیر در برابر یک دالر رسید.
لیر ترکیه پیش از این نیز تحــت تاثیر اقدامات بانک مرکزی 
ترکیه که اقدام بــه افزایش نرخ بهره کرده بود، ســیر نزولی 

داشت.

امکان ثبت نام برای افراد مجرد باالی ۱۸ سال احتماال در هفته آینده 
به تصویب شورای عالی مسکن می رسد اما گفته می شود این افراد تا 

زمان تحویل واحد باید ازدواج کنند.
به گزارش ایسنا، آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعالم کرده پیشنهاد 
فراهم شدن امکان ثبت نام تمامی افراد مجرد باالی ۱۸ سال در طرح 
جهش تولید و تامین مسکن به دولت ارایه شده که رییس جمهور 
نیز با آن موافق است و احتماال دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده به 
تصویب شورای عالی مسکن می رسد. البته گفته می شود تا زمان 
تکمیل خانه ها که احتماال حدود دو سال طول می کشد مجردهایی 

که نام نویسی کرده اند باید ازدواج کرده باشند.
اما در حال حاضر چهار گروه از افراد مجرد امکان ثبت نام در طرح 
جهش تولید و تامین مسکن را دارند. گروه اول مردان مجردی هستند 
که قبال ازدواج کرده و اکنون مجرِد سرپرست خانوار تعریف می شوند. 
اگر آقا و خانمی مجرد اما سرپرست خانوار باشد می تواند در این طرح 
شرکت کند به این معنی که قبال ازدواج داشته و اکنون با فرزندان 

خود زندگی می کند. همچنین معلولین جسمی حرکتی با ۲۰ سال 
سن اعم از مرد و زن می توانند در این طرح شرکت کنند. نخبگان 
علمی با تایید بنیاد ملی نخبگان هم می توانند در طرح نهضت ملی 
مسکن شرکت کنند و محدودیتی برای مجرد بودن آنها وجود ندارد.

استثنایی هم وجود دارد و آن اینکه خانم هایی که ازدواج نکردند اما 
۳۵ سال آنها تمام شده است نیز می توانند در این طرح شرکت کنند 

اما این استثنا شامل حال مردان نمی شود.
ممکن است افراد مجردی که خارج از شمول چهارگانه قرار دارند و 
برای ثبت نام در طرح جهش تولید و تامین مسکن اقدام می کنند 
با خطای سیستم مواجه نشوند اما تا زمانی که پیشنهاد وزارت راه و 
شهرسازی شکل اجرایی و قانونی به خود نگیرد طبیعتا امکان دعوت 

از این افراد در مراحل بعدی وجود ندارد.
از روز گذشته عملیات اجرایی واحدهای طرح  جهش تولید و تامین 

مسکن با هدف از احداث سالیانه یک میلیون واحد مسکونی به طور 
رسمی در استان ها تحت نظر استانداران به عنوان روسای شورای 
مسکن استان ها آغاز شد.    رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در 
مراسم چهارمین همایش ملی پدافند شهری، ضمن اعالم این خبر 
از ابالغ قانون پرداخت تسهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به 
بخش مسکن که ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن قرار می گیرد 
خبر داد. وزارت راه و شهرســازی در تالش است تا زمین مورد نیاز 
برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ذیل طرح جهش 
تولید مسکن را تامین کند. در مرحله اول ثبت نام که هم اکنون در 
جریان است و تا ۲۸ آبان  ادامه دارد در برخی استانها از جمله قم به 
علت مشخص نشدن محدوده مورد نیاز برای اجرای این پروژه در 
لیست ثبت نام حضور ندارند اما محمود محمودزادهـ  معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرســازیـ  وعده داده که به محض تامین 

اراضی در شهرهایی که زمین برای آنها در این مرحله تامین نشده 
است، ثبت نام دوره دیگر آغاز می شود. همچنین متقاضیانی که شهر 
موردتقاضای آنها در این دوره از ثبت نام در لیست شهرها نیست باید 

منتظر باشند تا اراضی در شهر موردتقاضای آنها تامین شود.
از صبح دیروز نشست هشت روزه ای در سازمان ملی زمین و مسکن 
با حضور مدیران ادرات کل راه و شهرسازی برای تامین زمین طرح 
نهضت ملی مسکن آغاز شده است. در این خصوص احمد اصغری 
مهرآبادیـ  مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکنـ  گفته است: از 
جمله سیاست هایی که برای این امر در نظر داریم تحویل و تحول 
اراضی ملی، الحاق اراضی به حریم و محدوده شهرها و تامین زمین از 

محل تفاهمنامه با سایر دستگاه ها خواهد بود.
گفته می شود اراضی وزارت راه و شهرسازی فعال کفاف تولید حدود 
یک میلیون واحد مسکونی را می دهد. این صحبت را چند روز قبل، 

ابوالفضل نوروزیـ  مشاور وزیر راه و شهرسازیـ  اعالم کرده و گفته 
بود: دستگاههای دولتی مکلف هستند ظرف دو ماه اراضی خود را 
به نام دولت به وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی 
مانده اســت. هم اکنون اراضی در برخی استانها شناسایی شده و 
شخص رییس جمهور پیگیر تولید مسکن هستند.محمد اسالمی 
اواسط تیرماه امسال گفته بود: سالها وزارت راه و شهرسازی موفق 
نمی شد اراضی خودش را برای تولید مسکن دریافت کند و با فقر 
زمین مواجه بودیم اما خوشــبختانه در یک سال اخیر با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی و ســازمان جنگلها ۲۴۰ هزار هکتار زمین 

متعلق به خودمان در اختیار طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت.
بنابراین گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ ثبت نام متقاضیان برای 
واحدهای طرح تولید و تامین مسکن در ۳۱ استان و ۴۶۶ شهر در 
saman.mrud. سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی

ir آغاز شده است. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه »ثبت نام 
نهضت ملی مسکن« کلیک کنند.

بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در ۶ ماهه 
نخســت امســال حدود ۲۱ درصد از کل ثبت نام 
کنندگان دریافت تسهیالت رونق تولید و حدود ۵۳ 
درصد از ثبت نام کنندگان تسهیالت برنامه تولید 
و اشتغال )تبصره ۱۸( موفق به دریافت آن  شده اند.

به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار در  ۶  ماهه 
امسال بیش از ۶۳۱۱ میلیارد تومان در قالب ۱۷۹۴ 
فقره تسهیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی 
کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶۰ درصد، در راســتای اقتصــاد مقاومتی و 
بیــش از ۱۹۶۷ میلیارد تومان تســهیالت برنامه 

تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( در قالب ۲۱۵ فقره به 
استان های مختلف پرداخت شده است.

 در این مدت ۸۴۶۹ مورد ثبت نام برای اســتفاده 
از تســهیالت رونق تولید انجام شــده که ۴۰۰۶ 
مورد برای دریافت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت به بانک ها معرفی شدند و در نهایت ۱۷۹۴ 
فقره تســهیالت به ارزش بیش از ۶۳۱۱ میلیارد 
تومان پرداخت شده است.  یعنی حدود ۲۱ درصد از 
کل ثبت نام کنندگان در فروردین امسال موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند.
همچنین در ۶ ماهه اول امسال ۴۰۴ مورد ثبت نام 
برای استفاده از تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 

انجام شده که ۲۵ مورد برای دریافت تسهیالت ۳۸۹ 
میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. در نهایت 
۲۱۵ مورد پرداخت تســهیالت بــه ارزش ۱۹۶۷ 
میلیارد تومان صورت گرفته است. یعنی حدود ۵۳ 
درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این 

تسهیالت شدند.
الزم به یادآوری اســت که تســهیالت تبصره ۱۸ 
قانون بودجه با بهره ۱۴ درصد پرداخت می شود که 
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه بهین یاب 
از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش، 
نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی 

باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
گفت: از تعــداد ۴۰۶۰ جایگاه تــا کنون ۴۰۰۰ 
 جایــگاه به ســامانه هوشــمند ســوخت متصل 

شده است.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه 

تمام جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت متصل 
شــده اند، گفت: تالش های تیم های تعمیراتی و 
فنی برای اتصال تعداد ۶۰ جایــگاه که عمدتا در 

نقاط دور افتاده و کم تردد هستند ادامه دارد.
به گفته وی هیچکدام از کارت های سوخت دچار 

مشکل نشده و ســهمیه افراد در کارت ها محفوظ 
مانده است. سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده 
 هــای نفتی در خصــوص تهران نیــز گفت: همه 
جایگاه ها در تهران به ســامانه هوشمند سوخت 

متصل شده است.

در حدود ۱۳ سال گذشته گرچه در مقاطعی هزینه ها 
بر درآمد خانوارهای شــهری غلبه داشته اما حدود ۱۰ 
سالی است که درآمد مازاد بر هزینه هاست؛ به طوری که 
هزینه ها ۵۶۰ درصد و درآمد ۷۴۷ درصد افزایش داشته 
است. به گزارش ایسنا، بررسی گزارش گردآوری شده 
مرکز آمار ایران در قالب شاخص های کالن اقتصادی و 
اجتماعی در رابطه با بودجه خانوار بیانگر تغییر جهت 
هزینه و درآمد آنها در ۱۳ سال اخیر است.این در حالی 
اســت که از ســال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ هزینه خانوارها از 
متوســط ۹.۴ میلیون به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش 
داشته است که رشد ۵۲.۷ میلیون تومانی معادل ۵۶۰ 
درصد دارد. اما از ســوی دیگر درآمد خانوارها از ابتدای 

دوره با متوسط ۸.۸ میلیون به ۷۴.۶ میلیون در پایان سال 
۱۳۹۹ رسیده که نشان دهنده رشد ۶۵.۸ میلیون تومانی 
درآمد خانوارهای شهری در این سالهاست که افزایش 
۷۴۷ درصدی داشته است. اما روند تغییر هزینه و درآمد 
خانوارها طی این ۱۳ سال قابل توجه است ؛ به طوری که 
در فاصله سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ هزینه خانوارها بیش 
از درآمد آنها بوده است ولی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این 

درآمد است که بر هزینه ها به تدریج پیشی گرفته است.
براین اساس در سال ۱۳۸۷ هزینه ها ۶۰۰ هزار تومان، 
۱۳۸۸ مازاد هزینه ۶۰۰ هزار تومــان، ۱۳۸۹ افزایش 
۷۰۰ هزار تومانی هزینه نسبت به درآمد و در سال ۱۳۹۰ 
افزایش ۲۰۰ تومانی هزینه ها در مقایسه با درآمد سال 

ثبت شده است. اما در سال ۱۳۹۱، ۳۰۰ هزار تومان مازاد 
درآمد نســبت به اعالم  ولی در ۱۳۹۲ درآمد و هزینه 
تقریبا برابر شده است. ولی در سال ۱۳۹۳ درآمد ۳۰۰ 
هزار تومان بیشــتر، ۱۳۹۴ مازاد ۱.۶ میلیون تومانی 
درآمد، ۱۳۹۵ مازاد ۳.۳ میلیون تومان درآمد و ۱۳۹۶ 
نیز افزایش ۳.۹ میلیون تومانی درآمد نسبت به هزینه 
گزارش شده است. در سال ۱۳۹۷ به بعد نیز همچنان 
مازاد درآمد به هزینه وجود داشته و افزایشی شده است 
؛به گونه ای که در این سال درآمد نسبت به هزینه ۴.۱ 
میلیون تومان، ۱۳۹۸، ۶.۸ میلیون تومان و در ســال 
۱۳۹۹ مازاد درآمد ۱۲.۵ میلیون تومان برای خانوارهای 

شهری ثبت شده است.

سرنوشتمبهمسرمایهایرانیهاییکهدرترکیهخانهمیخرند

مجردهایباالی۱۸سالآمادهثبتناممسکنباشند؟

وضعیتاعطایتسهیالتبهتولیدکنندگان

٤٠٠٠جایگاهبنزین١٥٠٠تومانیارائهمیکنند

افزایش٥۶٠درصدیهزینهشهرنشینی
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سرمقاله

بسترهای تامین مالی 
یارانه نقدی 

در طرح افزایش یارانه نقدی 
مهم ترین ابهامی که مطرح 
است تامین منابع مالی آن 
است. وقتی پولی وجود ندارد 
چگونه دولت قصد دارد یارانه نقدی را افزایش دهد. 
درست است که معیشت مردم به مشکل خورده و 
دهک های درآمدی با مسائل معیشتی بسیاری 
روبرو هستند اما جوانب طرح افزایش یارانه نقدی 

نیز باید سنجیده ...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
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تورم١٤٤درصدی
مصالحساختمانی

عرضهمحدود
خودروراگرانکرد

افزایش مبلغ یارانه از آذر ماه امکانپذیر است؟

ابهام  در تامین منابع  یارانه نقدی
صفحه3

صفحه3

اوج گیری  بیکاری
افزایش   نرخ   بیکاری   زنان   به   ۳۱  درصد

نرخ   بیکاری   در تابستان   به 9/6   درصد   رسید

دولت و مجلس مدعی اند که با طرح جهش مسکن 
قرار است مردم صاحب خانه های متری سه میلیون 
تومانی شــوند. اما گزارش   اخیر مرکز آمار از تورم 
۱۴۴درصدی برخی از مصالح ســاختمانی خبر 
می دهد. با این تورم، دولت چگونه می تواند مسکن 
ارزان به مــردم بدهد. آیا واگذاری مســکن ارزان 
منتفی است؟ مرکز آمار ایران اخیرا گزارش تورم 
مصالح ساختمانی را منتشر کرده است. بر اساس 
این گزارش، نرخ تورم ســاالنه مصالح ساختمانی 
در تابســتان۱۴۰۰ به ۸۸.۴ درصد رسیده است.

اما برخی از انواع مصالح ســاختمانی ســردمدار 
تورم بوده اند؛ سیمان، بتن، شــن و ماسه در صدر 
جدول افزایش تورم قرار دارند و تورم نقطه به نقطه 
 آنها ۱۴۴ درصد بوده اســت.افزایش تورم مصالح 

ساختمانی در حالی است...

مشــکالت خودروســازان در تکمیل خودروهای 
ناقص و تاخیر در عرضه خودرو به بازار عاملی شده 
تا بازار با کمبود خودروی صفر روبرو شود.به گزارش  
تسنیم، بازار خودرو طی دو روز اخیر، شاهد افزایش 
قیمت ها در انواع محصوالت داخلی بوده اســت. به 
اعتقاد فروشندگان خودرو با وجود تمام صحبت ها 
مبنی بر افزایش عرضه خودرو در بازار این موضوع 
محقق نشده و کاهش عرضه خودروهای صفر عاملی 
شده تا قیمت ها در بازار روند افزایشی داشته باشند.

فعاالن بازار کمبود عرضه خودروی صفر در بازار را 
مهمترین عامل افزایش قیمت ها می دانند چرا که نرخ 
دالر این هفته نسبت به هفته گذشته شاهد جهش 
 قیمتی نبود و ســایر مولفه ها نیز تغییراتی بر بازار 

خودرو به وجود نیاورده اند.



اقتصاد2
ایران وجهان

خوش بینــی ســهامداران به 
تصمیمات بورسی دولت

شاخص کل بازار بورس روز گذشته )سه شنبه، 
۱۱ آبان ماه( با ۱۴ هزار و ۶۶۵ واحد افزایش 
در جایگاه یک  میلیون و ۳۷۶ هزار واحدی قرار 
گرفت. به گزارش روز سه شــنبه ایرنا، جلسه 
روز گذشــته وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
مدیران هلدینگ ها، سهامداران حقوقی و نیز 
صحبت های مطرح شده در این جلسه از سوی 
وزیر درخصــوص قیمت گذاری دســتوری، 
فروش اوراق دولتی و اشــتباه انجام شده در 
تغییرات مکرر قیمت خوراک، نرخ تســعیر 
ارز بانک ها، قواعد پاالیشی ها و فراخوان عموم 
به سهامداران، ســبب واکنش مثبت نسبت 
به معامالت ایــن بازار در میان ســهامداران 
شــد که این اتفاق بــه دنبال خــود زمینه 
بازگرداندن شاخص بورس به مدار صعودی را 
فراهم کرد.سهامداران در پایان معامالت روز 
گذشته ایجاد چنین روندی را در بازار موقتی 
می دانســتند و معتقد بودند بازار تحت تاثیر 
صحبت های مطرح شده و جلسه وزیر اقتصاد 
برای روز گذشته وارد مدار صعودی شده است 
و دوباره شاهد بازگشت شاخص بورس به مدار 
نزولی خواهیم بود. این در حالی است که روز 
گذشــته هم بازار تحت تاثیر تصمیمات روز 
گذشــته مســیر صعودی خود را حفظ کرد 
و با رشــد بیش از ۱۴ هزار واحد به معامالت 
خود پایان داد.در معامالت روز گذشته بیش 
از چهار میلیارد و ۳۲۴ میلیون ســهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ۵۶۴ 
میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با سه هزار و ۵۲۳ واحد افزایش 
به ۳۶۶ هزار و ۶۲۷ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با ۲هزار و ۲۲۰ واحد رشد به ۲۳۱ 
هزار و ۵۵ واحد رسید.شــاخص بازار اول ۱۵ 
هزار و ۴۴۴ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار 
و ۷۵۱ واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این 
در بین همه نمادها، فــوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( بــا یک هزار و ۹۷۹ واحــد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( بــا یک هزار و ۲۵۱ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( با 
۸۴۰ واحد، پتروشــیمی پردیس )شپدیس( 
با ۸۰۴ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با ۷۰۰ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( 
با ۶۲۷ واحد و ایران خودرو )خودرو( با ۵۲۸ 
واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل گروه دارویی برکت )برکت( با ۱۲۱ 
واحد، آســان پرداخت پرشــین )آپ( با ۶۵ 
واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با 
۶۱ واحد، آلومینیوم ایران )فایرا( با ۵۵ واحد، 
بیمه پارسیان )پارســان( با ۵۱ واحد، گروه 
صنعتی ملی )وملی( با ۴۸ واحد و فروشــگاه 
های زنجیــره ای افق کوروش )افــق( با ۴۸ 
واحد، با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه 
شــدند.برپایه این گزارش، روز گذشته نماد 
گروه دارویی برکت )برکــت(، پاالیش نفت 
بندرعباس )شــبندر(، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد(، پارس فوالد ســبزوار )فســبزوار(، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، معدنی دماوند 
)کدمــا( و آریان کیمیاتــک )کیمیاتک( در 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه خودرو 
هم در معامالت روز گذشته صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شــد و در ایــن گروه یک 
 میلیارد و ۹۳ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و 

۶۴۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشــته شــاخص فرابــورس بیش از 
۱۴۱ واحد افزایش داشــت و بــر روی کانال 
۱۹ هزار و ۵۴۲ واحد ثابــت ماند.همچنین 
در این بــازار ۲ میلیــارد و ۴۰ میلیون برگه 
ســهم به ارزش ۱۸ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال 
داد و ستد شد.روز گذشــته نماد پلیمر آریا 
ساســول )آریا(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی تندگویان 
)شگویا(،  سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، شــرکت 
سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( و پتروشیمی 
جم )شجم( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
داشــتند.همچنین گــروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )سمگا(، بیمه کوثر )کوثر(، 
بیمه تجــارت نو )بنو(، پتروشــیمی زاگرس 
)زاگــرس(، ریل پرداز نوآفریــن )حآفرین(، 
داروســازی ســبحان انکولوژی )دسانکو( و 
داروســازی کاســپین تامین )کاســپین( 
 با تاثیر منفی بر شــاخص فرابــورس همراه

بودند.

خبر

دولت و مجلس مدعی اند که با 
طرح جهش مسکن قرار است 
مردم صاحب خانه های متری 
ســه میلیون تومانی شوند. اما 
گزارش   اخیر مرکز آمار از تورم 
۱۴۴درصدی برخی از مصالح ساختمانی خبر می دهد. با این 
تورم، دولت چگونه می تواند مسکن ارزان به مردم بدهد. آیا 
واگذاری مسکن ارزان منتفی است؟به گزارش تجارت نیوز، 
مرکز آمار ایران اخیرا گزارش تورم مصالح ساختمانی را منتشر 
کرده است. بر اســاس این گزارش، نرخ تورم ساالنه مصالح 
ساختمانی در تابستان۱۴۰۰ به ۸۸.۴ درصد رسیده است.

اما برخی از انواع مصالح ساختمانی سردمدار تورم بوده اند؛ 
سیمان، بتن، شن و ماسه در صدر جدول افزایش تورم قرار 
دارند و تورم نقطه به نقطه آنها ۱۴۴ درصد بوده است.افزایش 
تورم مصالح ساختمانی در حالی است که دولت می خواهد 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت به مردم بدهد.

قیمت مسکن در طرح جهش تولید
آنگونه که اســماعیل حســین زهی، نماینده مجلس 
پیش از این گفته بود قیمت هر متر مربع خانه در طرح 
جهش مسکن حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. 

اگرچه انبوه سازان ساخت مسکن این عدد را رد کردند و 
می گویند چنین چیزی ممکن نیست.ایرج رهبر، رئیس 
هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفته میانگین 
قیمت ساخت واحدهای مسکونی با مصالح ساختمانی 
با کیفیت متوسط، حدود متری ۱۰ میلیون تومان است.

البته او گفته اگر دولت بتواند تخفیف های دولتی دریافت 
کند، قیمت مســکن در طرح جهش مسکن کمتر از ۵ 

میلیون تومان نمی شود.البته تاکید دولت بر این است 
که می خواهد قیمت مصالح ساختمانی را کنترل کند 
و با این کار، قیمت مسکن را ارزان نگه دارد. حتی وزیر 
صمت از عرضه سیمان در بورس خبر داده و گفته بود 
قیمت هر پاکت سیمان به ۲۴ هزار تومان رسیده است.

اما حاال گزارش مرکز آمار ایران می گوید تورم ســاالنه 
مصالح ساختمانی ۸۸ درصد شده و سیمان بیشترین 

میزان تورم را داشته اســت. تورم ۱۴۴ درصدی!البته 
ایرج رهبر قبال هم گفته بود که هر سه ماه یکبار قیمت 
مصالح ساختمانی بیشتر می شــود. خبری که نشان 
می دهد احتمــال اینکه دولت بتوانــد خانه های طرح 
 جهش مسکن را ارزان به دســت مردم برساند، ضعیف

 است.

هزینه ساخت مسکن طرح جهش با کیست؟ 
اما گویا قرار نیست ســاخت مسکن در طرح جهش 
تولید  با دولت باشــد. آنگونه که دولــت اعالم کرده 
ساخت مسکن  در طرح جهش تولید مسکن یا با خود 
مردم است و یا با انبوه سازان.دولت قرار است به مردم 
وام ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی بدهد و آنها خودشان 
هزینه ساخت مسکن را بدهند. اما سوالی که وجود دارد 
این است که آیا با این وام و تورم مصالح ساختمانی، 
مردم می توانند صاحب خانه شــوند؟نکته مهم این 
اســت که احتماال قیمت هر متر واحد مسکونی در 
طرح جهش مسکن بیش از ۳ تا ۵ میلیون تومان باشد. 
یعنی اگر به گفته ایرج رهبر، متوسط قیمت هر متر 
واحد مسکونی در طرح مسکن رئیسی ۱۰ میلیون 
تومان باشد، متوســط قیمت یک واحد ۷۰ متری 
حدود ۷۰۰ میلیون تومان می شود. دو برابر مبلغ وامی 

که دولت می دهد.

دولت چگونه مسکن ارزان  تولید  می کند؟

تورم ۱۴۴ درصدی مصالح ساختمانی 

رییس سازمان برنامه و بودجه: 
انقباض مالی در دســتور کار 

دولت نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست های 
مالی دولت ســیزدهم، گفت: سیاست مالی دولت، 
تمرکز بر مدیریت هزینه ها اســت و این به معنای 
انقباض مالی نیست.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از 
سازمان برنامه و بودجه کشور »مسعود میرکاظمی« 
در دومین جلســه تبیین رویکردهای تدوین الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ درباره سیاست های مالی دولت،  
اظهار داشت: تنها کاری که صورت می گیرد مدیریت 
هزینه ها است و این به معنای انقباض مالی نیست. 
پرداخت ها متوقف نشده و پروژه ها در حال پیگیری 
اســت و بعضی از پروژه های استان ها در اولویت قرار 
خواهد گرفت.رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه در سال های گذشته با وجود صرف منابع بسیار 
مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شــده ایم، اظهار 
داشت: در این سال ها منابع به صورت اثربخش استفاده 
نشده،  اقدامات دولت باید منجر به افزایش سطح رفاه 
خانواده ها و در کل افزایش رشــد اقتصادی شود. اما 
این اهداف مغفول مانده و باید بر شاخص های کالن 
اقتصادی متمرکز شد.وی با تاکید بر اینکه نمی توان 
عامل مشکالت اقتصادی کشور را صرفاً ناشی از تحریم 
دانست، گفت: در همه سال های بعد از انقالب، تحریم 
با درجات مختلف وجود داشته است، قیمت نفت باال 
و پایین شــده و هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس 
هزینه های زیادی در توسعه زیرساخت ها کرده اند، 
اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت 
و مجلس و در یک کالم، حاکمیت بر رشد اقتصادی 
متمرکز شود به دســت آوردن نرخ های باالی رشد 
در ســال آینده دور از دسترس نیست.معاون رئیس 
جمهوری اهمیت جذب منابع از سوی مسووالن را 
یادآور شــد و افزود: مدیریت به معنای هزینه کردن 
منابع نیســت. مدیران دولتی، به خصوص مدیران 
استانی باید در جذب سرمایه، خالق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشــاره به افزایش اختیارات استان ها 
در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید اســتانداران و شورای 
برنامه ریزی اســتان، اختیار عمل داشته و در مقابل 
منابعی که در اختیار آنها گذاشته می شود، پاسخگو 

باشند.

وزیر اقتصاد:
 ذرت های فاسد در گمرک، از 

ابتدای ورود آلوده بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ذرت های فاسد 
در گمرک از ابتدای ورود به کشور آلوده بوده، اما به دلیل 
ماندگاری زیاد فاسد نشده است و گمرک از توزیع آن در 
سراسر کشور جلوگیری کرد.»سید احسان خاندوزی« 
درباره ذرت آلوده در گمرک اظهار داشت: اعداد و ارقامی 
که به شکل رســمی درباره ذرت فاسد در گمرک اعالم 
می شود حکایت از این دارد که مساله ذرت ها از ابتدای 
واردات، توسط مراجع استاندارد آلوده تشخیص داده شده 
و گمرک مانع توزیع آن در سراسر کشور شد.وی با اشاره 
به نیاز کشور در زمینه واردات ذرت، گفت: در سال های 
اخیر کشور هر ساله به طور متوسط نیازمند واردات هشت 
میلیون تن ذرت بوده اســت .خاندوزی بیان داشــت: از 
میلیون ها تن ذرتی که وارد کشور شد حدود ۱۴۰ هزار تن 
مربوط به محموله های  سال های ۹۲، ۹۵ ، ۹۷ و ۹۹ از ابتدا 
مسموم تشخیص داده شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه دلیل فرسوده شدن ذرت موجود در گمرکات 
سراسر کشــور بر اثر ماندگاری نبوده، خاطرنشان کرد: 
واردکنندگان ذرت نیز از بخش خصوصی بودند و از اموال 
دولت منابعی برای این امور تلف نشده است.وی تاکید کرد: 
ذرت ها با تشخیص مسووالن استاندارد به درستی مسموم 
شناخته شــدند و برای رفع و رجوع این ۱۴۰ هزار تن 
اقدام های خوبی نیز انجام گرفته و بیش از ۱۰۳ هزار تن از 
ذرت های آلوده به کشورهای فرستنده مرجوع شده است.

اخبار
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مشکالت خودروسازان در تکمیل خودروهای ناقص و تاخیر 
در عرضه خودرو به بازار عاملی شده تا بازار با کمبود خودروی 
صفر روبرو شود.به گزارش  تسنیم، بازار خودرو طی دو روز اخیر، 
شاهد افزایش قیمت ها در انواع محصوالت داخلی بوده است. 
به اعتقاد فروشندگان خودرو با وجود تمام صحبت ها مبنی بر 
افزایش عرضه خودرو در بازار این موضوع محقق نشده و کاهش 
عرضه خودروهای صفر عاملی شــده تا قیمت ها در بازار روند 
افزایشی داشته باشند.فعاالن بازار کمبود عرضه خودروی صفر 
در بازار را مهمترین عامل افزایش قیمت ها می دانند چرا که نرخ 
دالر این هفته نسبت به هفته گذشته شاهد جهش قیمتی نبود 
و سایر مولفه ها نیز تغییراتی بر بازار خودرو به وجود نیاورده اند.  

به نظر می رسد درحال حاضر مهمترین مقصر افزایش قیمتها 
شرکتهای خودروساز هستند چراکه مشکالت آنها در تکمیل 
خودروهای ناقص و تاخیر در عرضه خودرو عاملی شده تا بازار با 
کمبود خودروی صفر روبرو باشد. درحال حاضر، پراید ۱۱۱ با 
رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت  ۱۵۶ تومان، تیبا۲ با رشد یک 
میلیون تومانی با قیمت ۱۶۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با 
رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان، کوئیک 

دنده ای ۱۷۴ میلیون تومــان، کوئیک اتوماتیک پالس ۲۳۷ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با رشد ۱ میلیون تومانی با قیمت 

۱۳۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

  خودرو , قیمت خودرو , 
همچنین سمند ال ایکس با رشــد ۲ میلیون تومانی با قیمت 
۲۴۷ میلیون تومان، سمند ای اف سون با رشد ۲ میلیون تومانی 

با قیمت ۲۵۶ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با رشد۱ 
میلیون تومانی ۲۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در 
بازار امروز خودرو، پژو پارس نیز شاهد افزایش قیمت بوده است 
که به نحوی قیمت این محصول نسبت به هفته گذشته ۲ میلیون 
افزایش و به ۲۹۱ میلیون تومان رسیده است. عالوه براین پژوه 
۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۵۰ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۲۹۳ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزیش یک  میلیون تومانی 
با قیمت ۲۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۹۵۲ میلیون 
تومان و دنا با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۳۳۱ میلیون تومان 

مورد معامله قرار می گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ها 
با اضافه برداشت و تســهیالت به رشد نقدینگی 
دامن می زنند، گفت: ما می توانیم نقدینگی مازاد 
و ســرگردان را جمع کنیم که در این راستا ۱۵۰ 
پروژه با پنج هزار میلیارد تومان ســرمایه تعریف 
شده اســت تا با هدایت نقدینگی به کاهش تورم 
کمک شــود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، »ســیدرضا فاطمی امین« در نشســت 
هم اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس افزود: ســاز و کارهای جدیدی به عنوان 
الگوی مدیریت بازار طراحی شده و از تصمیمات 
روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیســتمی 
می رسیم که این الگو تا آخر امسال اکثر محصوالت 
را در بر خواهد گرفت.وی گفت: ســاختار بازار از 
عوامل مرتبط با بروز و تشدید تورم است، برنامه ای 
برای مدیریت بازار داریم که اثرات تورمی مرتبط با 

ساختار بازار را کاهش خواهد داد.

قطع ارتباط دالر با کاالی داخلی
فاطمی امین همچنین در خصوص بازار ارز و تاثیر 

قیمت های خارجی بر کاالهای داخل، تصریح کرد: 
باید تالش کنیم ارتباط دالر با قیمت های بازارهای 
داخلی را قطع و با عــوارض پلکانی این ارتباط را 
اصالح کنیم و اجازه ندهیــم رانت های ارزی به 

داخل منتقل شود.
وی اضافه کرد: روی صادرات تمرکز جدی داریم و 
می خواهیم در ۶ ماهه دوم سال حدود پنج میلیارد 
دالر بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام 

شود.

اجرای طرح صندوق های ارزی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه 
اجرای طرح صندوق هــای ارزی جزو پروژه های 
آینده ما خواهد بود، بیان داشــت: مردم دالرهای 
خود را در این صندوق ها سرمایه گذاری خواهند 
کرد و ما نیز این منابع را در توسعه تجارت خارجی 

کشورمان مصرف می کنیم.
وی همچنین در خصوص اصالح ساختار تنظیم 
بازار، گفت: روش های قبلی از قبیل بازرســی و 
نظارت تاثیرهای مقطعــی دارند، ما می خواهیم 

هم زمان با ایــن روال و تفویــض اختیار تنظیم 
بازار محصوالت کشاورزی دامی و باغی به جهاد 
کشاورزی، اصالح ســاختارهای جدی در حوزه 
مدیریت بازار را دنبال و الگوی جدید مدیریت بازار 

را اجرا کنیم.
وی این مدیریت را در دو حــوزه کاالهای پایه و 
مصرفی برشمرد و افزود: ساز و کارهای جدیدی 
طراحی شــده و از تصمیمات روزمره، مقطعی و 
موردی به حالت سیستمی می رسیم و این الگو تا 
آخر امسال اکثر محصوالت را در بر خواهد گرفت.

فاطمی امین درباره تنظیم بازار بخش خدمات نیز 
گفت: حوزه خدمات، پیچیدگی های خاص خود 
را دارد و همواره ۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق 
می افتد؛ برای تنظیم بازار خدمات نیز برنامه ای 
یک ساله داریم که تا شهریور ماه سال آینده نهایی 

و اجرا خواهد شد.

ساخت ۱۱هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
تولید برق

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش از 

۴۰ درصد برق کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت 
مصرف می شود، تصریح کرد: برق در واقع بخش باالدستی 
فوالد و پتروشیمی است، در راستای افزایش و مدیریت 
تولید برق تعامل بسیار خوبی با ستاد اقتصادی دولت و 
وزارتخانه های نفت و نیرو داریم و احداث ۱۱ هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی برای تولید برق را در توافق با وزارت 

نیرو شروع کرده ایم.

تامین مالی زنجیره های تولیدی
وی درخصوص تأمین ســرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی، اظهار داشت: تامین مالی زنجیره های تولیدی را 

تا دو ماه آینده عملیاتی خواهیم کرد.
فاطمی امین در خصوص بورس و راهکارهای موفقیت 
در بورس کاال، گفت: واحدهای بورسی را باید به صورت 
درست در بورس کاال قرار دهیم و امکان اجرای قاعده های 
بورسی را داشــته باشــیم تا قاعده ها یکپارچه شود و 

زیرساخت الزم برای اجرای قواعد نیز فراهم آید.
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت در پایــان گفت: در 
الگوی جدید مدیریت بــازار ۲۵ قاعده وجود دارد که از 

زیرساخت های بورس کاال استفاده می کنند.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش نرخ سکه
قیمت سکه در بازار تهران )سه شنبه، ۱۱ آبان ماه( با ۵۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار 

تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۷ هزار 
تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۵۸ هزار تومان شد.

پپراید 15۶ میلیون تومان شد

عرضه محدود خودرو را گران کرد

هدایت ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردمی به سوی طرح های صنعتی

خودروسازان به دلیل زیان، تولید را افزایش نمی دهند
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصوالت زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی به افزایش تولید ندارند.سهیل معمارباشی در گفت وگو با مهر در 
مورد وضعیت تولید صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: تولید خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد و هدفی که برای سال آینده برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
است.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد نقش خودروسازان بخش خصوصی در تولید خودرو، افزود: چشم انداز تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو، هم برای دو خودروساز بزرگ کشور و هم برای خودروسازان بخش خصوصی 
است؛ بخش خصوصی حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد زیرا وزیر صمت حساب ویژه ای روی بخش خصوصی باز کرده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش ۵۰۰ هزار دستگاهی تیراژ تولید 
برای سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل اینکه برخی از محصوالت زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان 
وجود داشته باشد انگیزه برای تالش جهت افزایش تولید از بین می رود.معمارباشی گفت: درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق شود خودروساز و قطعه ساز پای کار هستند و 

با توجه به اینکه زیرساخت ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری زیادی در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه قابل تحقق است.

کاهش ۴۰۰ دالری ارزبری در تولید هر خودرو
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اینکه در ساخت هر خودرو چه میزان ارزبری داریم، گفت: داخلی سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه در دستور کار است؛ سال گذشته ارزبری هر دستگاه خودرو ۲ هزار و ۲۰۰ دالر بود 

که امسال با کاهش ۴۰۰ دالری، ارزبری هر خودرو به صورت میانگین به یک هزار و ۸۰۰ دالر رسیده است.
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بسترهای تامین مالی یارانه نقدی 
وحید شقاقی، اقتصاددان 

در طرح افزایش یارانه نقدی مهم ترین ابهامی که مطرح است تامین منابع مالی آن است. وقتی پولی وجود ندارد چگونه دولت قصد دارد یارانه نقدی را افزایش دهد. درست است که معیشت مردم به مشکل خورده و دهک های درآمدی با 
مسائل معیشتی بسیاری روبرو هستند اما جوانب طرح افزایش یارانه نقدی نیز باید سنجیده شود. مسئله اصلی این است که افزایش یارانه، منابع الزم دارد و در حال حاضر بسترهای تامین مالی این منابع مشکل دارد. 

منابع یارانه می بایست از یکی از طرح های موجود تامین شود. نخست اصالح قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه های کالن پنهان است. دوم دولت می بایست اقدامات جدی برای حذف ارز دولتی یا همان ارز 47200 تومانی انجام دهد. 
اگر این ارز حذف شود می توان مابه التفاوت آن را به عنوان یارانه نقدی به دهک های مورد نظر اختصاص داد. بنابراین یکی از این دو طرح باید تحقق پیدا کند تا یارانه داده شود. اما هنوز نسبت به اجرای این دو طرح هیچگونه اجماع و الزمی 

وجود ندارد. پس همچنان این شبهه وجود دارد که دولت از کجا می خواهد منابع مورد نیاز افزایش یارانه نقدی را فراهم کند. 
از سوی دیگر دولت برای حمایت از معیشت خانوار باید تصویر روشنی از نظام یارانه ای کشور داشته باشد. همچنین بانک اطالعات راستی آزمایی شده ای از یارانه بگیران فراهم کند. زیرا این دو، پیش نیاز تصمیم گیری در رابطه با شیوه ادامه 
پرداخت یارانه ها و طرح های حمایت از معیشت هستند. بدون این دو، نمی توانیم تصمیم درستی در موضوع یارانه ها بگیریم و هرگونه تصمیمی در این فضا، پیامدهای مخرب را به کشور تحمیل خواهد کرد. عالوه بر این نمی توان اطمینان 

حاصل کرد که تغییرات به وجود آمده بتوانند هدفمندی یارانه ها را محقق کند.
پیشنهاد می شود اگر هدف دولت حمایت از معیشت خانوار است، در گام نخست بانک اطالعات دقیقی از یارانه بگیران بر اساس مؤلفه های درآمد، ثروت و رفاه تهیه کند و در گام بعد، اثربخشی یارانه ها را مورد بررسی قرار دهد. باید توجه داشت 
زمانی که از اثربخشی صحبت می کنیم، باید هر دو یارانه نقدی و معافیت های مالیاتی را در نظر بگیریم. زیرا می توان معافیت های مالیاتی را نیز نوعی یارانه در نظر گرفت. گام نهایی دولت برای حمایت از معیشت خانوار این است که بر اساس 

بانک اطالعاتی تهیه شده، تصمیم گیری کند در چه مواردی نیاز به اصالح و جابه جایی منابع داریم. دولت باید توجه داشته باشد بدون داده و اطالعات آسیب شناسی، هرگونه اقدامی در جهت تغییر در پرداخت یارانه ها آسیب زا خواهد بود.

فرمانده انتظامي تهران بــزرگ درباره فعالیت 
اصناف بعد از نیمه شب و زیست شبانه گفت: اگر 
بحث نظم و آرامش این موضوع فراهم شود قطعا 

مشکلي وجود ندارد.
سردار حسین رحیمي، فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پاسخ به 
سوالي در خصوص فعالیت اصناف پس از ساعات 
24 و به صورت کلي در خصوص زیســت شبانه 
گفت: ما اعالم کرده ایم هر فعالیتي بعد از نیمه 
شب قبل از اتفاق افتادن باید بحث نظم و آرامش 
آن فراهم شــود. قطعا اگر بســترها فراهم شود 

مشکلي وجود ندارد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پایان جلســه 
قــرارگاه خدمــات اجتماعــي اســتان تهران 
در جمع خبرنگاران ضمن تشــکر از اســتاندار 
تهران بــراي برگزاري این جلســه گفت: قطعا 
تشــکیل این قــرارگاه جهــادي و پــاي کار 
آمدن با قــدرت آن، میتواند نقش بســزائي در 

مقابله با آســیب هاي اجتماعي داشــته باشد. 
برهمین اســاس نیــروي انتظامي بــه عنوان 
 مجري بــا تمام تــوان در خدمت ایــن قرارگاه 

خواهد بود.
وي افزود: با اولویت مبــارزه با معتادان متجاهر 
که در حال حاضر بیش از ۱0 هزار نفر به صورت 
رها شده در تهران داریم و 4000 معتاد متجاهر 
با مشکالت بیماري هاي واگیر دار وجود دارند و 
همچنینن کودکان خیابــان. در همه این موارد 
پلیس با تسلط و اشــرافي که روي این گروهها 
و افراد دارد به محض فراهم شــدن بســتر الزم 
آمادگي کامل دارد تا با ایــن موضوع برخورد و 
نســبت به جمع آوري آنها اقدام کند تا پایتخت 
به عنوان یک الگو معرفي شــود. سردار رحیمي 
ادامــه داد: بخش زیــادي از این افــراد از اتباع 
بیگانه هســتند؛ اما در حال حاضر این افراد نیز 
 شهروند ما هستند و باید برابر قانون با این موضوع 

برخورد کنیم

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی از افزایش قیمت 
سیگار در سه ماهه چهارم ســال و در پی اجرای 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده سیگار خبر داد 
و گفت که احتماال سهم بیشتری از بازار در اختیار 
کاالی قاچاق قرار گیرد. محمدرضا تاجدار با بیان 
اینکه بر اساس مصوبـه مجلس قرار است در سه 
ماهه چهارم امسال قانون مالیات بر ارزش افـزوده 
بـرای محصــوالت دخانـــی اجرا شـود، گفت: 
مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان داخلی 
2۵ درصـد و برای تولیدکنندگان بین المللی 40 
درصد اعالم شده است. اما اعمــــال ایــن قانون 
همراه با تـورم اســفندماه سبب می شود بازار در 
اختیار کاالهــای دخانی قاچـاق قـرار گیرد. چرا 
که محصـوالت دخانی کـه از مجاری غیرقانونی 
وارد یا بـه صـورت جعلی تولید می شوند، مجبور 

نیستند این مالیات ها را پرداخـت کننـد.
وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکننـده در زمان 
ارائه کاال به توزیع کننده کشـــوری باید از محل 
مابه التفـاوت فروش، 40 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده پرداخت کند و این رقم در سایر زنجیره های 
توزیـع یعنــی از توزیع کنند کشـوری به استانی 
و از توزیع استانی به خرد هــــم تکـرار می شود، 
قیمت محصــوالت دخانی بـه شدت افزایــش 
خواهد یافت تولیدکننده بــرای کنترل قیمت و 
باقی ماندن در بازار، تـالش خواهـد کرد، محصول 
خود را مســتقیم در اختیار توزیع کننده خرد قرار 
دهـد. بـه این ترتیـب اشـتغال در طـول زنجیـره 

توزیـع از دسـت خواهد رفـت.
تاجدار با بیان اینکه بازار سیگار یک بازار رقابتی 
است که در آن نزدیک به ۱7 تولید کننده داخلی 
با ۵00 تا ۶00 قلم کاالی قاچاق در کسب سهم 
بازار رقابت می کنند، تصریح کرد: کاالهای قاچاق 
هیچ کدام از این مالیاتها را پرداخت نمی کنند و به 
رقیب جدی تولید کننده داخلی تبدیل می شوند. 
در این شرایط، در آینده شــرکت های تولیدی 
همه به این سمت می روند که خودشان مستقیم 
کاال را به دست خرده فروش نهایی برسانند تا با 
حذف عامل کشوری و استانی توزیع، تا کاال با نرخ 
مناسب تری در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.

وی همچنین پیش بینی کرد که در ســال های 
بعد شرایط مناســبی در صنعت دخانیات حاکم 
نباشد، قیمت ها فشار زیادی به مصرف کننده و 
تولیدکننده وارد کند و به این ترتیب بازار بیشتر 

در اختیار کاالی قاچاق قرار گیرد.
به گفته رئیس انجمــــن تولیدکننــــدگان، 
صادرکننــــدگان و واردکننــدگان محصوالت 
دخانی اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ 
مالیات از مصرف کننده نهایی اســت. اما چون 

صندوق های الکترونیکی که قــرار بود در خرده 
فروشــی ها راه اندازی شــود و وزارت اقتصاد و 
دارایی متولی راه اندازی آن بود، بعد از ســال ها 
هنوز راه اندازی نشده، حاکمیت قصد دارد مالیات 
بر ارزش افــزوده را از تولید کننــده اخذ کند و 
طبیعتا فشــار شــدید نقدینگی به تولید کننده 

وارد می کند.
به گفته وی تا قبــل از این، الیه هــای مختلف 
مالیــات پرداخت می کردند. مثــال تولیدکننده 
وقتی می خواســت ســیگار را به عامل کشوری 
تحویل دهــد، ۱۵ درصد از محل ســود مالیات 
پرداخت و عامل کشــوری که به عامل اســتانی 
محصــول مــی فروخــت، بایــد ۱۵ درصد از 
مابه التفاوت ســودش را به عنوان ارزش افزوده 
پرداخت می کرد. در حالی که در سه ماهه چهارم 
امســال این ۱۵ درصد مالیاتی که در الیه های 
مختلف پرداخت می شــد، بــرای تولیدکننده 

بین المللی به 40 درصد می رسد.
رئیس انجمـن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و 
واردکنندگان محصوالت دخانی درباره احتمال 
وضع عوارض جدید در الیحه بودجه سال بعد نیز 
گفت: از زمانی که قانــون ارزش افزوده عملیاتی 
شود، قرار است سایر قوانین حذف شود. اما بارها 
شاهد این بودیم که در رسیدگی به بودجه ساالنه 
کل کشور و تصویب بودجه و برنامه های پنج ساله 
بدون توجه به قانــون قبلی، مالیات جدیدی هم 
وضع شده و شــرایط تولید در کشور را سخت تر 
کرده است. اما با این شــیوه ها به جای مبارزه با 
مصرف، مبارزه با صنعت دخانیات اتفاق می افتد.

موضوع مالیات بر ســیگار همواره مناقشاتی بین 
وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه 
داشــته؛ چرا که مجموعه وزارت بهداشت و ستاد 
کشوری کنترل دخانیات کشور معتقدند سیگار 
در ایران ارزان است و با افزایش مالیات بر سیگار 
مصرف کاهش می یابد و برای خزانه نیز یک منبع 
درآمد اســت. از طرف دیگر بر اســاس آمارهای 
مجموعه بهداشتی کشور، مصرف دخانیات ساالنه 
نزدیک به ۶0 هزار مرگ را در کشور رقم می زند و 
ضرر 40 هزار میلیارد تومانی برای حوزه سالمت به 
دنبال دارد، اما در بین ۱۸2 کشور عضو کنوانسیون 
کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، ایران 
حداقل میــزان مالیات بر محصــوالت دخانی را 
دارد و بر این اســاس خواســتار اصالح ساختار 
مالیات بر دخانیات در فصل بودجه هســتند. اما 
تولیدکنندگان محصوالت دخانی معتقدند سیگار 
به نسبت سرانه درآمد در مقایسه با کشورهای دیگر 
ارزان نیست و افزایش مالیات سیگارعموما منجر 
به افزایش قاچاق می شود؛ چرا که اساسا تولید در 

ایران گران تر از کشورهای همسایه تمام می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهي تهران 
اظهار کرد: خوشــبختانه تولید مرغ در کشــور و 
واردات مرغ هاي منجمــد بخوبي و در حجم زیاد 
انجام گرفته از این رو نیاز داخلي براي مصرف این 

نوع از پروتئین کامالً تامین است.
مهدي یوسف خاني، رئیس اتحادیه فروشندگان 
پرنده و ماهي تهران با اشــار به افزایش تقاضا در 
فصول ســرد براي مصرف پروتیئن بیان داشت: 
همیشــه فصول ســرد تقاضا را براي استفاده از 
پروتئین هاي حیواني بیشــتر مي کند از این رو 
مصرف ماهي و مرغ بیشتر از گذشته است. وي در 
خصوص وضعیت بازار ماهي قزل آال بیان داشت: 
پرورش ماهي قزل آال باید در مناطق ســرد و آب 
هاي بسیار سرد صورت پذیرد؛ اما متاسفانه در دو 
سال اخیر خشکسالي و عدم بارش باران و برفمنجر 
به کمبود آب گردید و مناطق را براي پرورش ماهي 

محدود کرد.
یوسف خاني ادامه داد: عالوه بر خشکسالي، گراني و 

افزایش غذاي ماهي و مشکالت تولید برق و کمبود 
این نــوع از انرژي که براي پرورش ماهي بســیار 
حیاتي اســت براي پرورش دهندگان آن موجب 
گراني ماهي قزل آال شد. از سوي دیگر متاسفانه 
سودجویي و فرصت خواهي برخي از افراد منجر 
شــده پرورش این نوع ماهي تنها در دست عده 
معدودي قرار گیرد تا با در دست گرفتن نبض بازار، 

قیمت ها و فراواني این محصول را بلوکه کنند .
وي علت گراني پاي مرغ را اینگونه تشریح کرد: از 
آنجایي که فصل سرما تقاضا براي استفاده از آالیش 
هاي مرغ زیاد مي شود و پاي مرغ نیز از این دست 
مصارف مي باشد و میزان تقاضا و تولید رابطه بسیار 
نزدیکي با هم دارند؛ بنابراین به نسبت روزهاي قبل، 
قیمت این محصول افزایش یافته است، اما این نکته 
قابل تامل است که هر چه تقاضا براي آالیش مرغ 
زیاد تر باشد، قیمت مرغ کاهش مي یابد. اکنون 
قیمت باالي پاي مرغ بر قیمت مرغ اثر کاهشــي 

داشته است.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی مــی گوید: طبق 
آمارهای رســمی حدود دو 
میلیون و چهارصد هزار نفر 
در کشور بیکارند. حجت الّل 
عبدالملکی افزود: طبق آمارهای رســمی حدود دو و 
چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشــور داریم، دو و دو 
دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود 
2 میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت 
فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم 
درآمد روبرو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون 

نفر هم اشتغال غیر رسمی دارند یعنی بیمه ندارند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین افزود: هدف ما این 
است که حداقل یک میلیون و ۸۵0 هزار شغل جدید شکل 
بگیرد. به گفته وی بیش از ۸0 تا ۸۵ درصد کسانی که بیکارند 
و یا اشــتغال ناقص و کم در آمد غیر رسمی دارند، از کسانی 
هستند که  مهارت ندارند. این در حالی است که بنا بر آمار 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان ۱۸ 
تا ۳۵ ساله در تابستان امسال به ۳۱ درصد رسیده است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله از ۱۵.۶ درصد در بهار 
۱400 به ۱7.۶ درصد در تابستان امسال رسیده است. 
در این بین نرخ بیکاری مردان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز 
از ۱2.۹ درصد در بهار امسال به ۱4.۶درصد در تابستان 
سال جاری رسیده است.در واقع نرخ بیکاری زنان جوان 
۱۸ تا ۳۵ ساله همواره بیشتر از نرخ بیکاری مردان جوان 

این رده سنی بوده است.
البته بنا به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نرخ بیکاری 
در تابستان ۱400 به ۹.۶ درصد رسیده است که نسبت 
به نرخ بیکاری در بهار افزایش محسوسی داشته است. با 
توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز در تابستان نسبت به بهار 
کاهش داشته است، نمی توان افزایش متقاضیان شغل را 
دلیل افزایش نرخ بیکاری دانست بلکه دلیل اصلی افزایس 
بیکاری از دست رفتن شغل در تابستان نسبت به بهار 

است. بررسی ها نشان می دهد در میان بخش های اصلی 
کشور بیشترین بخشی که در تابستان تعدیل نیروی کار 

داشته بخش کشاورزی بوده است.
یک کارشــناس بازار کار در رابطه بــا چگونگی تحقق 
اشتغالزایی در دولت سیزدهم در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: برنامه های که دولت برای ایجاد اشــتغال 
و راه اندازی یک میلیون ۸۵0 هزار فرصت شغلی ارایه 
داده است بعید است در شرایط تحریم و کرونا به سرانجام 
برسد. حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: در برنامه های 
ارایه شده توسط وزارت تعاون و رفاه اجتماعی صحبت 
از ایجاد مشاغل به صورت خالص نیست. تاکیدها همواره 
بر این بوده که این مقدار فرصت شغلی به صورت خالص 
ایجاد نخواهد شــد. ابهام اصلی همین موضوع اســت. 
هرچند تردیدها و ابهامات دیگری هم وجود دارد اما انتقاد 
اصلی بر راه اندازی مشاغلی است که قرار نیست به صورت 
خالص ایجاد شوند. وی اظهار داشت: همین موضوع می 
تواند بر آمارهایی که دولت قرار است در آینده اعالم کند 
تاثیرگذار باشد. اما و اگرهای آمارهای ارایه شده تحت 

تاثیر همین موضوع قرار خواهد گرفــت.  به گفته این 
کارشناس بازار کار، دولت در رابطه با تامین اعتبارات راه 
اندازی این مقدار فرصت شغلی نیز صحبت نکرده است. 
شفاف سازی برای تامین اعتبار باید در وهله اول انجام 
شود. اینکه قرار است این منابع توسط خود دولت، بخش 
خصوصی و یا ســرمایه گذار خارجی تامین شود، جای 
سوال دارد. حتی رسته های شغلی مشخص نشده است. 
دولت فقط از یک پروتکل کلی صحبت کرده و اینکه تمام 

بخشها باید به سمت اشتغالزایی حرکت کنند. 
حاج اســماعیلی گفت: بنابراین به نظر می رسد برنامه 
ریزی دقیقی برای این تعداد شغل وجود ندارد. تحریمها 
موجب شد تا بازار کار ایران و زیرساخت های مرتبط با آن 
دچار آسیب های جدی شوند. از سوی دیگر در دو سال 
درگیری با کرونا بسیاری از کسب و کارها نیز از چرخه 
فعالیت خارج شدند و خیل بسیاری از بیکاران به جمعیت 
بیکار اضافه شد. بنابراین در شرایط فعلی ظرفیت ایجاد 
این تعداد شغل وجود ندارد. باید امکانات و لوازم الزم در 
شــرایط اقتصادی و فضای بازار کار کشور وجود داشته 

باشد. تحریمها و کرونا ظرفیت های اشتغالزایی را کاهش 
داده است.  حاج اسماعیلی ادامه داد: دولت باید به دنبال 
بنگاههای آسیب دیده از گرونا برود. آنها را ترمیم کرده 
و وارد بازار کار کند. دولت باید به دنبال فرصت ســازی 
در بخش خدمات و احیای کسب و کارهای خارج شده 
از چرخه فعالیت باشد. باید شــرایطی ایجاد کنیم که 
مردم برای ورود به کار هــای تولیدی و خدماتی انگیزه 
داشته باشند. باید به حدی فضا را مناسب کنیم که رتبه 
جهانی ما در شاخص های فضای کسب و کار به حدود 2۵ 
برسد. کشور با این رتبه مورد انتظار، می تواند وارد رونق 
فعالیت های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی شود. 
در حال حاضر نرخ اشتغال در کشور های توسعه یافته 

به شدت باالست و میزان بیکاری آن ها کمتر از 4 است.
نمی گوییم نرخ بیکاری صفر شود، اما زمانی نرخ بیکاری 
مطلوب است که به حدود ۶ یا ۵ برسد. این نرخ مطلوبی 
اســت که می تواند فعالیت های اقتصــادی را در ایران 
افزایش دهد. مادامی که نرخ بیــکاری دو رقمی داریم، 

شرایط ما شرایط خوبی نخواهد بود.

نرخ بیکاری در تابستان به 9/6 درصد رسید

اوج گیری بیکاری
افزایش نرخ بیکاری زنان به 31 درصد

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

یکــی از وعده هــای مطرح 
شده از ســوی کاندیداها در 
جریان انتخابات برای ریاست 
جمهوری دولت ســیزدهم 
افزایش میــزان یارانه نقدی 
بود. حال در دولت سیزدهم زمزمه های افزایش این یارانه 
تا میزان ۸00 هزار تومان از آذرماه به صورت جدی مطرح 
شده است. هرچند هنوز به صورت قطعی مشخص نشده 
است که دولت قصد دارد از ماه آینده این یارانه را افزایش 
دهد اما در صورت اجرایی شدن این طرح، موضوع اثرات 
مثبت و منفی آن مطح می شود. براساس وعده رئیسی، 
قرار بود پنج دهک اول جامعه مشمول یارانه جدید شوند. 
در این طرح یارانه ماهانه دهک های اول، دوم و سوم 200 
هزار تومان برآورد شده بود. یعنی یارانه یک خانوار چهار 
نفره ۸00 هزار تومان می شود. به هر ترتیب طی روزهای 

گذشته، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور 
اعالم کرد که مردم در آذر منتظر اخبار خوبی باشــند. 
اگرچه مشخص نبود خبر خوب محسن رضایی چیست، 
اما چون او درباره معیشت مردم صحبت کرده بود یکی از 
مهم ترین گمانه هایی که مطرح شود این بوده که احتماال 
قرار است یارانه نقدی افزایش پیدا کند و یا اینکه دولت 

کارت رفاهی به مردم بدهد.
در همین زمینه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران 
معتقد است، همزمان با حذف ارز 4200 تومانی از چرخه 
اقتصاد کشور، دولت باید برنامه ای برای ساماندهی یارانه 
ها و افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر جامعه داشته 
باشد.کیوان کاشفی با اشاره به اینکه قرار است از نیمه دوم 
امسال دالر 4200 تومانی از چرخه تامین کاالی کشور 
حذف شود، افزود: این کار باید پیش از اینها صورت می 
گرفت، زیرا ارز 4200 تومانی سمی برای اقتصاد کشور 

بوده و باعث ایجاد رانت و سوء استفاده شده است.
وی با بیان اینکه ســاالنه حدود ۱2 تا ۱۵ میلیارد دالر 

بابت ارز 4200 تومانی در کشور هزینه می شود، اظهار 
داشت: این در حالی است که این منابع واقعا در اختیار 
اقشار آسیب پذیر جامعه نیســت و کمکی به معیشت 
این قشر نکرده اســت. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه 
حذف ارز 4200 تومانی از چرخه تامین کاالی کشــور 
را زمینه ســاز افزایش ســطوح قیمتی برخی کاالها از 
جمله مرغ، گوشت، لبنیات، نهاده های دامی و... دانست و 
تاکید کرد: محصوالت پروتئینی و سفره مردم به صورت 
مستقیم از این موضوع تاثیر خواهد پذیرفت. وی با بیان 
اینکه در کنار حذف ارز 4200 تومانی باید حمایت هایی 
از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت 
گیرد، یادآور شد: می توان منابعی که از محل حذف ارز 
4200 تومانی به دســت می آید را صرف افزایش یارانه 
نقدی دهک های پایین جامعه کرد. عضوهیات رییسه 
اتاق ایران معتقد اســت، در این صورت هم دهک های 
پایین حمایت می شــوند و هم منابع مالی حاصل از ارز 
4200 تومانی بدون اینکه انحرافی داشته باشد به دست 

اقشار آسیب پذیر خواهد رسید.کاشفی اکنون که قرار 
است دالر 4200 تومانی از چرخه اقتصاد کشور حذف 
شــود را بهترین زمان برای کمک به دهک های پایین 
جامعه و تعیین تکلیف یارانه ها دانســت و عنوان کرد: 
یارانه ها و ارز ترجیحی پیوند مستحکم با یکدیگر دارند و 
دولت باید هر دو موضوع را به صورت همزمان ساماندهی 
کند. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری 
از دهک های باالی کشور و افراد برخوردار اکنون یارانه 
دریافت نمی کنند و شیوه توزیع یارانه ها کمی منطقی تر 
شده، خاطرنشان کرد: اکنون شرایط مهیاست که برای 
کمک به دهک های پایین جامعه، یارانه نقدی آنها از محل 
منابع حاصل از ارز 4200 تومانی زیاد شود.کاشفی در 
پاسخ به این پرسش که آیا افزایش یارانه نقدی در کشور 
باعث افزایش حجم نقدینگی و تورم نخواهد شد، عنوان 
کرد: حجم پولی که در قالب یارانه ها در اقتصاد کشور به 
چرخش در می آید نسبت به حجم پولی که از منابع دالر 
4200 تومانی در کشور وجود داشت، بسیار کمتر است.

افزایش مبلغ یارانه از آذر ماه امکانپذیر است؟

ابهام در تامین منابع یارانه نقدی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

بلوکه قيمت و فراواني قزل آال در دست سودجويان

1۷ تولیدكننده با 500 كاالی قاچاق رقابت می كنند

سيگار گران می شود؛ قاچاق زياد

در صورت تامین نظم و آرامش

فعاليت شبانه اصناف مشکلي وجود ندارد
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پارک های علم و فناوری به شهرک صنعتی تبدیل نشوند
داليل كاهش متقاضی برای استقرار در پارک ها

معاون پژوهــش و فناوری وزیــر علوم، تحقیقــات و فناوری بــا انتقاد 
نســبت به کاهش واحدهای متقاضی برای اســتقرار در پارک های علم و 
فناوری، گفت: در چند ســال اول معاونت علمــی، وزارت علوم و صندوق 
نوآوری و شــکوفایی توجــه نمی کردند کــه تقاضا بــرای دانش بنیان 
شــدن شــرکت ها همیشــگی نیست.غالمحســین رحیمی در نشست 
رؤســای پارک های علم و فناوری کشــور، با بیان اینکه برای رسیدن به 
محصول دو مســیر را در پیش رو داریم، افزود: مســیر اول از مسیر "علم 
تا عمل" اســت، به این معنا که از متن نهادهای علمــی زنجیره ای ایجاد 
 شــود که ابتدای این زنجیره تحقیقــات محض و انتهــای آن محصول

 است.
وی این مســیر را شــامل تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، تحقیقات 
توســعه ای، تولیــد نمونه آزمایشــگاهی، اســتاندارد شــده، صنعتی و 
راه اندازی خط تولید دانســت و اظهــار کرد: این مســیر از کالس های 
درس و  آزمایشــگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها شــروع می شود و در این 
مسیر دانشــگاه ها، آزمایشــگاه ها، قطب های علم و فناوری و پارک ها و 
نهادهای پشتیبان راه اندازی شــده اند. رحیمی، مســیر دوم را "از ایده 
تا پدیده" عنوان کرد و ادامه داد: ما در کشــور ذهــن های خالقی داریم 
که ممکن است تحصیالت دانشــگاهی نداشته باشــند، ولی خالقیت و 
توان نوآوری باالیی داشــته باشند و کشــور نیز باید برای چنین افرادی 
 زمینــه پیشــرفت را فراهم کند تــا این افــراد بتواننــد توانمندی های 

خود را بروز دهند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، این مسیر را شامل ایده پردازی، طراحی 
مفهومی، طراحی تفصیلی، تولید نمونه اولیه، نمونه آزمایشگاهی و صنعتی 
عنوان کرد و یادآور شد: در دو تا سه سال اخیر با کاهش واحدهای متقاضی 
برای استقرار در پارک ها مواجه هستیم که این آمار هشداردهنده برای ما 
محسوب می شود؛ چرا که این موضوع را تاکید دارد که در چند سال اول 
معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری، وزارت علوم و صندوق نوآوری 
و شــکوفایی توجه نمی کردند که داریم از ذخیره شرکت های ایجاد شده 

استفاده می کنیم.
وی در این باره توضیح داد: شــرکت های دانش بنیان، شرکتهای تاسیس 
یافته هســتند و به همین دلیل است که در ابتدای مســیر با هجومی از 
شرکت های متقاضی روبرو شدیم و تصور شد که این هجوم رو به افزایش 
همیشگی خواهد بود، در حالی که از دو تا سه سال قبل به تدریج داوطلبان 
دانش بنیان شدن و استقرار در پارک ها و نهادهای میزبان واحدهای فناور 

کاسته شدند.
رحیمی با بیــان اینکه این وضعیت به این معنا اســت که کشــور باید به 
فناوری های تولیدشــده توجه کند، خاطر نشــان کرد: بایــد واحد فناور 
تولیدی ایجاد شــود تا متقاضی دانش بنیان شدن باشــد و جای اینها در 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری است. معاون وزیر علوم 
در حوزه پژوهش و فناوری، با تاکید بر اینکه در این مســیر ما نیاز داریم تا 
مراکز نوآوری و خالقیت و کارآفرینی را با کمک دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
در سطح کشور گسترش دهیم، افزود: این مراکز میزبان جوانانی هستند 
که دارای ایده های خالقانه اند و در کنار آن باید شــتابدهندها گسترش 

داده شوند.
رحیمی با بیان این که رؤسای پارک های علم و فناوری نمایندگان فناوری 
استان ها هستند، اظهار کرد: رؤسای پارک ها در زمینه توسعه فناوری در 
کل استان ها مسؤول هستند و باید زیست بوم توسعه نوآوری را در کل استان 
گسترش داد. وی اضافه کرد: بر این اساس الزم است طی یک برنامه حداکثر 
سه ساله شهرستانی در کشور نباشد که مرکز رشد نداشته باشد. به گفته 
وی، در حال حاضر ۴۵۰ شهرستان در کشور وجود دارد که تاکنون ۲۲۰ 
مرکز رشد در ۱۵۰ شهرستان راه اندازی شده است و به معنای آن است که 
حدود ۳۰۰ شهرستان کشور فاقد مرکز رشد هستند و این در حالی است 

که این مراکز بسترهای نوآوری هستند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، ایجاد زیر ساخت های توسعه نوآوری 
را یک سیاست راهبردی کشور دانست و گفت: وزارت علوم پرچمدار این 
سیاست است، ولی خیلی از نهادها چون سازمان برنامه و بودجه و سازمان 
اداره استخدامی کشور باید حامی وزارت علوم باشند تا بتوان این زیست بوم 

را به معنای واقعی با محوریت پارک های علم و فناوری، ملی کرد.
وی با بیــان اینکــه پارک هــا نقش محــوری در "ایــده تــا پدیده" و 
دانشــگاه ها نقش محوری در "ایده تا عمل" بر عهده دارند، یادآور شــد: 
در این راســتا جهت گیری تحقیقات دانشــگاهی باید تبدیل شــدن به 
 دانــش فنــی و تولید محصــول باشــد. این حــرف جدیدی نیســت، 
لکه اولویت گذاری جدید است. رحیمی، با اشاره به برنامه ویژه وزیر علوم 
در زمینه کاربردی کــردن تحقیقات، افزود: کاربــردی کردن تحقیقات، 
بین المللی سازی مجالت علمی نیز مســاله جدیدی نیست، بلکه اهتمام 
بیشــتری در این زمینه صورت گرفته و در اولویت باالیی قرار گرفته اند. 
وی به ایجاد نظام پیشــنهادات وزیر علوم اشــاره کرد و یادآور شــد: این 
نظام همواره شــنیده می شــود، ولی هیچ گاه نه جزو برنامه های من بوده 
است و نه در ذهن من بود، ولی با نشستی که با شهرداری تهران داشتیم، 
ایجاد نظام پیشــنهادات و آرزوها مطرح شد و بر اســاس آن هر شهروند 
 تهرانی می تواند پیشــنهادات خود را برای توسعه و پیشــرفت شهر ارائه 

دهند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به جایگاه ممتاز پارک های 
علم و فناوری در توسعه دانش و نوآوری و تولید محصول، گفت: دانشگاه ها 
برای توسعه فناوری تا مرزی می توانند جلو بیایند، چون ماهیت دانشگاه ها 
اینگونه اقتضا می کند و نباید از دانشگاه ها انتظار داشته باشیم که میزبان 

شرکت های دانش بنیان باشند.
 وی ابراز امیدواری کرد که برای پارک های علم و فناوری ماموریت ویژه ای 
در راستای گسترش شتابدهنده زیســت بوم نوآوری تعریف شود و ادامه 
داد: باید همگان کمک کنند که دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مجالت علمی و 
قطب های علم و فناوری و انجمن های علم و فناوری در داخل یک زیست بوم 

تعریف شوند و همه مجموعه ها با یکدیگر در داد و ستد باشند.
رحیمی با ابراز خرســندی از اینکه همه پارک های علــم و فناوری دارای 
صندوق های پژوهش و فناوری هستند، خاطر نشان کرد: کار پارک ها بدون 
حمایت مالی، تسهیل گری برای شرکت ها و واحدهای فناوری ایجاد نخواهد 

شد، از این رو این صندوق ها باید تقویت شوند.
 این امر بــه این معنا نیســت که ایــن صندوق ها همه اعتبــارات مورد 
نیاز خود را کســب کنند، بلکه ایــن صندوق ها پول های خــود را اهرمی 
می کنند و خوشــبختانه بســیاری از صندوق ها در ایــن جهت حرکت 
کردند. رحیمی خاطر نشــان کرد: البته به همه رؤســای پارک ها هشدار 
داده ام که این نهادها به "شــهرک های صنعتی" تبدیل نشــوند؛ چرا که 
پارک ها، نهادهــای دانش بنیان هســتند و علم پایه بــودن آنها، ارتباط 
 مســتمر آنها با نهادهای علمــی به ویژه دانشــگاه ها را ضــروری کرده

 است.

اخبار

فیس بوک کالهبردار بیت کوین را به جای ایالن ماسک تایید کرد!
فیس بوک به اشتباه یک صفحه طرفداران ایالن ماسک را به جای حساب رسمی این کارآفرین تأیید کرد. این درحالی است که به نظر می رسید صفحه مذکور توسط یک کالهبردار بیت کوین 

اداره می شود. حساب کاربری مذکور ۱۵۳ هزار فالور داشت و در حقیقت توییت های ایالن ماسک را منتشر می کرد. اما آدرس URL این صفحه به ElonMuskoffici منتهی می شد که نشان 
می داد صفحه مذکور جعلی است. در بخش شفافیت این صفحه اشاره شده، اداره کنندگان این صفحه در مصر فعالیت می کنند. حال آنکه ماسک در آمریکا ساکن است.حساب کاربری مذکور 

۱۱ پست داشت و برخی از آنها فقط بازنشر توییت های ماسک بودند. یکی از آنها نیز به طور واضح آگهی جعلی اهدای بیت کوین بود. البته این پست بعداً حذف شد.

قیمت خانه  در منطقه شش 
تقریبا ۳۲ درصــد گران تر 
از منطقــه هفت بــوده، اما 
بابت همیــن اختالف تعداد 
معامــالت در منطقه هفت، 
حدود ۵۰ درصد بیشــتر اســت. بانــک مرکزی در 
جدیدتریــن گزارش خود اعالم کرد متوســط قیمت 
مســکن در تهران کاهش پیدا کرده و به ۳۱ میلیون 
و ۶۳۱ هزار تومان رســیده اســت. عــدد و آمار های 
موجود در گزارش بانک مرکزی به شــکل منظم پس 
از پایان هرماه اعالم می شــود و در حقیقت میانگین 
قیمت مســکن در معامالت قطعی کل شهر است که 
در بنگاه های و دفاتر مشاور امالک ثبت شده اند. پس 
وقتی می گوییم در ماه مهر خانه های تهران ۳۱ میلیون 
و ۶۳۱ هزار تومان بوده، در حقیقت از میانگین قیمت 
حدود پنج هزار و ۴۷۱ قرارداد خرید و فروش مسکن 

حرف می زنیم. 
این نکته را هم باید در نظر گرفت که مثال در شــمال 
شهر و در منطقه یک متوسط قیمت خانه ها ۶۹ میلیون 
و ۶۷۰ هزار تومــان و در نقاطی مثل منطقه ۱۸ و ۲۰، 
متوســط قیمت خانه ها به ترتیــب ۱۵ میلیون و ۱۴ 
میلیون و ۱۴۴ هزار تومــان و ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار 
تومان است. این ها را گفتیم تا بدانید چطور می توان از 
گزارش رسمی قیمت مسکن در مهرماه استفاده کنید. 
نکته آخر اینکه هروقت احساس کردید شیطان دارد به 
قصد ناامیدی زیرگوشتان زمزمه می کند، به خودتان 
یادآوری کنید حدود ۴۵ درصد خریداران پایتخت در 
مهرماه امسال موفق شده اند خانه ای پیدا کنند که زیر 
متوسط قیمت ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان به ازای 

هر مترمربع ارزش داشته است.

قیمت خانه ۱۰۰ متری در تهران تقریبا چقدر 
است؟

به گزارش فرارو، متوســط قیمت خانه های تهران در 
مهرماه امسال به متری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان 
رسیده در حالی که شهریور امســال متوسط قیمت 
مسکن در تهران متری ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان 
بود. به این ترتیب از شــهریور تا مهــر قیمت خانه در 
معامالت رسمی، حداقل متری ۷۲ هزار تومان کاهش 
پیدا کرده اســت. در بخشــی از همین گزارش آمده 
متوسط قیمت هر مترمربع در منطقه یک ۶۹ میلیون و 
۶۷۰ هزار تومان است. پس منطقه یک گران ترین نقطه 
تهران لقب می گیرد، اما هم ما و هم خود بانک مرکزی 
می دانیم در همین منطقه خانه هایی وجود دارد که هر 
مترشان باالی ۱۰۰، ۱۵۰، ۱۸۰ میلیون ارزش گذاری 
می شود. تنها در یک مورد که به شکل رسمی رسانه ای 
شد، می توان به خانه ای با متوسط قیمت متری ۲۲۰ 

میلیون تومان اشاره کرد.
برگردیم ســراغ گزارش رســمی مهر ماه، جایی که 
مشخص شده منطقه ۱۸ ارزان ترین نقطه شهر است 
و خانه هایش در اولین ماه پاییز امسال به طور متوسط 
متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار فروخته شــده اند. حاال 
بیایید کمی حساب و کتاب کنیم. اگر متوسط قیمت 
کل شهر را همان متری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان 
درنظر بگیریم، قیمت حــدودی یک خانه ۱۰۰ متری 

در تهران معادل ســه میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان خواهد بود. همیــن خانه را در منطقه یک 
باید حدود هفت میلیارد تومان بخرید و در منطقه ۱۸، 
احتماال باید حدود یک و نیم میلیــارد تومان بودجه 

داشته باشید.

خانه متری ۳۱ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 
واقعی است؟

متوسط قیمت مســکن تهران در مهرماه سال ۱۴۰۰ 
متری ۳۱ میلیــون و ۶۳۱ هزار تومان بوده اســت با 
این حال بررســی آمار ها نشــان می دهد ۴۵ درصد 
خانه های فروش  رفته در مهرماه امســال زیر این رقم 
ارزش داشــته اند. یعنی چی؟ یعنی سهم خانه هایی با 
ارزش متری ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان ۱۷ درصد بوده 
و خانه های موجود در دامنه قیمت ۲۰ تا ۲۵ میلیون 
تومان ۱۶ درصد سهم داشته اند. همچنین ۱۲ درصد از 
کل پنج هزار و ۴۷۱ قرارداد خرید و فروش مسکن، برای 
خانه هایی بوده که متری ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان ارزش 
داشته اند. روی هم می شود ۴۵ درصد! اگر دست روی 
دست گذاشته اید و فکر می کنید گزارش آماری بانک 
مرکزی درست نیست، این عدد نشان می دهد حدود 

نیمی از متقاضیان بازار مسکن چطور رفتار می کنند.

چرا منطقه پنج در بازار مســکن موقعیت 
ویژه ای دارد؟

بیشترین تعداد معامالت مسکن مهرماه در منطقه پنج 
تهران رخ داده است. این منطقه ماه پیش شاهد ۷۹۳ 
قرارداد خرید و فروش بوده در حالی که متوسط قیمت 
خانه ها در این منطقه متری ۳۸ میلیون و ۲۹۶ هزار به 
ثبت رسیده که اگر چه از رقم ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار 
تومان کل شهر باالتر بوده، اما تقریبا معادل نصف قیمت 
خانه های منطقه یک است. در منطقه یک به ازای هر 
مترمربع باید ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان پول بدهیم. 
در عوض مهرماه امسال منطقه یک، شاهد ۲۶۹ معامله 
بوده است. تعداد معامالت منطقه پنج، همچنین پنج 
برابر معامالت منطقه ۱۸ اســت که عنوان ارزان ترین 

منطقه تهران را یدک می کشد.

ارزان ترین خانه های تهران در کدام محله ها 
هستند؟

قیمت خانه در دو منطقه تهران حدود نصف متوسط 
قیمت ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومانی کل شهر است. 
آمار ها می گویند در منطقه ۱۸ و منطقه ۲۰ به ترتیب 

می توانید با پرداخت حدود ۱۵ میلیون تومان و ۱۰۰ 
هزار تومان و ۱۵ میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان یک متر 
خانه بخرید. با این حال در مهرماه امســال فقط ۲۱۴ 
قرارداد خرید و فروش در این دو منطقه بســته شده 
است. یعنی یک چهارم تعداد معامالت در منطقه پنج 
که قیمت هر متر خانه در آن به ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان می رسد. ظاهرا خریداران خانه آنقدر ها که ما فکر 

می کنیم دنبال خرید خانه ارزان نیستند.

خریداران با خانه های گرانقیمت تهران چه 
کرده اند؟

منطقه یک، منطقه دو، منطقه ســه و منطقه شــش 
گران ترین خانه های تهــران را در دل خود جا داده اند. 
در منطقه یک، قیمت هر متر خانه به طور متوسط ۶۹ 
میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اســت. متوسط قیمت هر 
متر خانه در منطقه ســه، ۶۰ میلیون تومان، متوسط 
قیمت خانه در منطقه دو، متری ۵۰ میلیون و متوسط 
قیمت خانه در منطقه شش، متری ۴۶ میلیون تومان 
بوده؛ با این حال چهار منطقه در مجموع شاهد حدود 
هزار و ۲۰۰ قرارداد خریدوفروش بوده اند که یک ششم 

معامالت کل شهر در مهر امسال را شامل می شود.

کم مشــتری ترین خانه هــای تهران کجا 
هستند؟

فروش خانه در منطقه ۱۹، منطقــه ۲۰ و منطقه ۲۲ 
احتماال کار سخت و طاقت فرســایی باشد. مشاوران 
امالک مهر ماه امسال در این ســه منطقه تنها ۱۷۵ 
نفر را پای امضای قرارداد نشانده اند. قیمت خانه ها در 
منطقه ۱۹ متری ۱۸ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بوده، 
در منطقه ۲۰ خانه ها به طور متوسط متری ۱۵ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان و در منطقه ۲۲، متری ۳۳ میلیون 
تومان ارزش دارند. اگر در این سه منطقه خانه ای دارید 
و آن را برای فروش گذاشته اید، احتماال مجبور شوید 

برای مشتری پیدا کردن تخفیف بدهید.

در منطقه دو و ۱۰ چه خبر است؟
مهرماه امســال، تهران به صورت کلی شاهد پنج هزار 
و ۵۰۰ قرارداد خرید و فروش خانه بوده اســت. از این 
تعداد حدود هزار قرارداد در دو منطقه ۲ و منطقه ۱۰ 
انجام شده است که سهم هر کدام تقریبا ۵۰۰ قرارداد 
است. متوسط قیمت مســکن در منطقه دو، بر اساس 
گزارش بانک مرکزی حــدود ۵۰ میلیون تومان بوده، 
اما در منطقه ۱۰ می توانستید با پرداخت ۲۰ میلیون و 

۳۰۰ هزار تومان یک متر خانه خریداری کنید.
وضعیت بازار مسکن در شــرق و جنوب شرق تهران 

چطور است؟
منطقه ۱۴ و ۱۵ در شرق و جنوب شرق هم موقعیت 
خاص و متفاوتی دارند؛ متوسط قیمت هر متر خانه در 
اولی ۲۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و در دومی متری ۱۶ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. با این حال مهرماه 
امسال در منطقه ۱۴ شاهد امضای ۳۲۵ قرارداد خرید و 
فروش بوده ایم و تعداد قرارداد های ثبت شده در منطقه 

۱۵ به عدد ۲۸۰ می رسد.

وضعیت بازار مسکن در مرکز تهران چطور 
است؟

منطقه هفت به عنوان مرکز تهران کمی پیچیده است. 
مهرماه امسال هر مترمربع خانه در منطقه هفت به طور 
متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت داشته است 
که تقریبا با متوسط قیمت کل شهر برابری می کند. با 
این حال ۳۳۰ قرارداد خرید و فروش در منطقه هفت 
به امضا رســیده که تقریبا ۱۰ برابر تعداد قرارداد ها در 
منطقه ۱۹ اســت. با توجه به اینکه اختالف متوســط 
قیمت خانه ها در مناطق هفت و ۱۹، نزدیک ۱۲ میلیون 
تومان بوده، به نظر می رســد باید باور ســنتی درباره 
نارضایتی مردم از حجم شلوغی و حتی طرح ترافیک 
را کنار بگذاریم. منطقه شش هم می توانست موقعیتی 
مشابه داشته باشد، اما چون هرمتر خانه در آن به طور 
میانگین ۴۵ میلیون و ۸۲۰ هــزار تومان قیمت دارد، 
خریداران کمتری سراغش رفته اند. مهرماه امسال ۱۷۸ 
قرارداد خرید و فروش در منطقه ۶ بســته شده است. 
محاسبات ما در فرارو نشــان می دهد بابت ۳۲ درصد 
قیمت بیشتر خانه ها در منطقه شش، تعداد معامالت 
در آن نسبت به منطقه هفت، حدود ۵۰ درصد کاهش 
پیدا می کنــد. خریداران خانه خیلی سیاســتمدارانه 

رفتار نمی کنند؟

رفتار کلی خریداران خانه در تهران چگونه 
است؟

تعداد معامالت مسکن در مهر امسال نسبت به شهریور 
۳۰ درصد کاهش داشته است. این اتفاق در کل شهر رخ 
داده. یک سوم خریداران خانه در تهران سراغ خانه هایی 
می روند که حداکثر پنج سال از ساختشان می گذرد، 
ولی به طور کلی میزان تقاضا برای واحد هایی با ســن 
شش تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۵ ســال و بیش از ۲۰ سال 

افزایش پیدا کرده است.

تحليل رفتار خريداران مسكن تهران در مهر 1400

گردش بازار مسکن روی کاکل خانه های ارزان قیمت
News kasbokar@gmail.com

بر اساس آخرین تصمیم آمازون قرار است پروژه 
کوییپر در ســه ماهه چهارم ۲۰۲۲ میالدی اجرا 
شــود و ماهواره های اینترنتی را بــه مدار زمین 
ارسال کند. این شرکت فناوری درخواست پرتاب 
و عملیاتی کــردن ۲ نمونــه از ماهواره های خود 
به نام »کوییپر ســت -۱« و »کوییپرست -۲« را 
به کمیســیون فدرال ارتباطات ارائه کرده است. 
آمازون اعالم کــرد ماهواره های مذکور توســط 
 RS۱ شرکت »ای بی ال اسپیس« همراه موشک
به مدار زمین ارســال می شــوند.»راجیو بدیال« 
معاون فناوری آمازون در بیانیه ای نوشت: به زودی 
شاهد عملکرد ماهواره ها در فضا خواهیم بود. هیچ 

اقدامی جایگزین تســت ماهواره ها در مدار زمین 
نیســت. ما نیز معتقدیم با توجه بــه پیچیدگی و 
ریسک عملیات در چنین محیط چالش برانگیزی 
دانش زیادی به دســت آوریم. پــروژه کوییپر در 
حقیقت برنامه آمازون برای ســاخت شــبکه ای 
شامل ۳۲۳۶ ماهواره در مدار زمین است تا اینترنت 
پرسرعت را برای اقصی نقاط جهان فراهم کند.سال 
گذشته کمیسیون فدرال ارتباطات اجازه فعالیت 

سیستم آمازون را صادر کرد. در همین راستا این 
شــرکت تصمیم دارد بیش از ۱۰ میلیارد دالر در 
کوییپر ســرمایه گذاری کند. پیش بینی می شود 
سرویس رسانی پروژه مذکور پس از ارسال ۵۷۸ 

ماهواره به مدار زمین آغاز شود.
از سوی دیگر آمازون هفته گذشته از همکاری با 
»ورایزون« )اپراتور موبایل( خبر داد. با اجرای این 
پروژه آمازون به رقیبی برای اسپیس ایکس تبدیل 

می شود که سرویس اینترنت ماهواره ای اسپیس 
ایکس را ارائه می کند. البته شــرکت های مختلف 
دیگری نیز مشغول توسعه شــبکه ماهواره های 
اینترنتی خود هســتند مانند ســرویس شرکت 
انگلیسی وان وب، پروژه بلک راک متعلق به شرکت 
آســترانیس، پروژه همکاری الکهیــد مارتین با 
استارت آپ اومنی اســپیس و پروژه الیت اسپید 
که به تله ســت )اپراتور ماهــواره کانادایی( تعلق 
دارد. در حال حاضر ۷۵۰ نفــر در آمازون در این 
پروژه فعالیــت می کنند و پیش بینی می شــود 
 ســال آینده تعداد کارمندان این پــروژه صدها

 نفر افزایش یابد.

شــرکت اپل تولید تبلتهای آی پد را کاهش داد 
تا قطعات بیشــتری به آیفون ۱۳ اختصاص دهد.

روزنامه نیک کی به نقل از منابع متعدد مدعی شد 
کمبود جهانی تراشه سخت تر از حد انتظار به تولید 
اپل آسیب زده و این شرکت تولید تبلتهای آی پد را 
کاهش داده است تا قطعات بیشتری را برای تولید 

آیفون ۱۳ اختصاص دهد.
طبق گزارش ایــن روزنامه، تولیــد آی پد در دو 

ماه گذشــته نســبت به هدف اولیــه تولید اپل، 
نصف شــده اســت و قطعاتــی که بــرای تولید 
مدلهای قدیمی تــر آیفون در نظر گرفته شــده 
بودند هــم بــرای تولید آیفــون ۱۳ اســتفاده 
خواهند شــد.با وجود این که تولیــد آیفون ۱۳ 

از تعطیلــی کارخانه ها در آســیا آســیب دیده و 
پایین تــر از تقاضای باال در نیمه دوم ســال بوده 
اما اپل بهتر از شــرکتهای دیگــر در برابر کمبود 
قطعات ظاهر شد که به دلیل قدرت خرید عظیم 
و توافقهای تامین بلندمدت با فروشندگان تراشه 

 بوده که کمک کرده اســت ســهم بازار رقیبانش
درسه ماهه سوم را ببلعد.

بر اساس گزارش رویترز، نیک کی به نقل از منابع 
آگاه مدعی شد در شرایطی که بازارهای غربی در 
حال خروج از پاندمی هستند، سازنده آیفون تولید 
آیفون ۱۳ را در اولویت قرار داده است زیرا تقاضای 
بیشتری برای این تلفن هوشمند نسبت به آی پد 

پیش بینی می کند.

قیمــت انــواع ارز هــای شــاخص دیجیتالــی 
در رونــد معامــالت در بازار هــای تجــارت 
دیجیتال بین المللــی تغییراتــی را تجربه کرد. 
 ورود ماه گذشــته اولین صندوق معامله شــده 
در مبادالت ایاالت متحــده مرتبط با قیمت بیت 
کوین، به عنوان قوی ترین راه اندازی ETF تاریخ 
را ثبت کرد و به سرعت، بیش از یک میلیارد دالر 
 Valkyrie دارایی جمع کرد. صندوق بیت کوین
Investments پس از ETF )اســتراتژی بیت 

کویــن ProShares ( دومین بــازار را به خود 
اختصاص داد. انتظــار می رود چندین ETF آتی 

بیت کوین به زودی راه اندازی شوند.
برای ســرمایه گذاران، این فرصتی اســت برای 
جبران موقعیت از دســت رفته در کانــادا و اروپا، 
جایی که ۱۰ها محصول مبادله شده در مبادالت 
که هم قیمــت لحظــه ای و هم معامــالت آتی 

بیت کوین را دنبــال می کنند، و دیگــر ارز های 
رمزپایه ۱۰هــا میلیــارد دالر دارایی جمع آوری 
 BTC کرده اند. بیــت کوین با نمــاد اختصاری
یک ارز دیجیتــال یا شــکلی از دارایی دیجیتال 
 اســت که با ارزش بازار حــدود ۱.۱۶۱ تریلیون 
دالر، در رتبه ۱ بازار قرار داشــته و سهم ۴۲.۱۴ 
درصــدی از کل بازار را در اختیــار دارد. اتریوم با 

نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی 
از دارایی دیجیتال اســت که با ارزش بازار حدود 
۵۱۵.۲ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و 
سهم ۱۸.۸۹ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

بایننس کوین با نماد اختصــاری BNB یک ارز 
دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با 
ارزش بازار حدود ۹۰.۳۵ میلیارد دالر، در رتبه ۳ 
بازار قرار داشته و سهم ۳.۰۲  درصدی از کل بازار 

را در اختیار دارد.

برای رقابت با اسپيس ايكس؛

آمازون ۲۰۲۲ ماهواره اینترنتی به مدار زمین می فرستد

تولید آی پد قربانی آیفون ۱۳ شد

بیت کوین در کانال ۶۱ هزار دالر قرار گرفت


