
پس از گذشــت چنــد روز از وقــوع اختالل در 
سامانه های هوشمند ســوخت، وزیر نفت وعده 
تخصیص بنزین جبرانی در انتهــای آبان ماه را 
اعالم کرد، موضوعی که تاکنون در مورد جزئیات 

آن خبری اعالم نشده است.
به گرارش ایسنا، پس از هشت روز از وقوع اختالل 
در سامانه های هوشمند ســوخت اکنون عرضه 
سوخت در کشــور به روال عادی برگشته و تمام 
۴۰۶۰ جایگاه کشــور امکان عرضه بنزین یارانه 

ای و آزاد را دارند.
آنطور که جواد اوجی - وزیر نفت وعده داده انتهای 
این ماه ســهمیه جبرانی به خودروهای سواری، 

موتورســیکلت ها، آموزشــگاه ها و همه وسایل 
نقلیه ای که از کارت ســوخت استفاده می کنند 
تعلق می گیرد.تاکنون اما خبری از جزییات میزان 
تخصیص این ســهمیه اعالم نشده است و طبق 
اظهارات فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی به ایسنا، میزان تخصیص 
سهمیه در هیات دولت مورد بررسی قرار می گیرد 
و هر میزان که به ما ابالغ شود، برای مالکان خودرو 

واریز خواهیم کرد.
وی با بیــان اینکه مالکان خــودرو نگران حذف 
شدن سهمیه های قبلی خود نباشند، تصریح کرد: 
سهمیه همه افراد در کارت های سوخت محفوظ 

اســت و روند تخصیص ســهمیه نیز در ماه های 
آینده مانند سابق انجام می شود و مشکلی برای 
واریز سهمیه ها وجود ندارد؛ بنزین جبرانی نیز به 
محض اعالم واریز خواهد شد.سخنگوی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی تاکید کرد: در حال 
حاضر وضعیت همه جایگاه ها عادی شده است و 
هیچ مشکلی برای عرضه سوخت وجود ندارد.یکم 
هر ماه ۶۰ لیتر بنزین به کارت های سوخت واریز 
می شود که با توجه به وعده های داده شده درباره 
تخصیص سهمیه، این ماه این میزان باید بیشتر 
باشد و پیش بینی می شود که در روزهای آتی در 

مورد این مساله تصمیم گیری صورت بگیرد.

مرجــع قضایــی دســتور ترخیــص محموله 
لــوازم خانگــی موجــود در گمــرک شــهید 
 رجایی بنــدر عبــاس را به گمرک ایــران ابالغ 

کرد.
بــه گــزارش تســنیم، روز ده آبان مــاه مرجع 
قضایــی در مکاتبــه بــا رئیــس کل محتــرم 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران، اعــالم 
کــرد، بدینوســیله بازگشــت به شــماره های 
11 و   /۰7 9۰۰۴8۶ مــورخ 1۴۰۰/ /1۴۰۰
شــماره 9۴3۰98/1۴۰۰ مورخ 2۰/۰7/1۴۰۰ 
 آن ســازمان با توجه به اســتعالم مجدد صورت

 گرفتــه از ســوی آن مرجــع قضایی و پاســخ 

وافــی و کامــل مدیــر کل دفتــر مقــررات 
صــادرات واردات وزارت صمــت بــه شــماره 
و   ۰9 /۰8 /1۴۰۰ مــورخ   187۴۴۶ /۶۰
 تشــریح ماوقع نظر به اینکه آن مقام در پاســخ 
واصله به پیوســت اعالم داشــته ثبت سفارش 
شــماره 532۰۰۶5۰ لــوازم خانگــی تحــت 
گروه کاالی ۴ بــوده و با عنایت به احــراز ماده 
11 حســب دادنامه هــای صــادره دیــوان 
 عدالــت اداری نســبت بــه تمدیــد آن اقدام

 گردید.
با توجه به ماده 11 بخشــنامه های بعد از تاریخ 
ممنوعیت )3۰/۰3/97( به ثبت سفارش یادشده 

شــمولیت پیدا نمی کند و نیز تاریخ بخشــنامه 
اعالمــی در الیحــه آن گمــرک بعــد از تاریخ 
ممنوعیت حتی بعد از تاریخ اجرای حکم و تمدید 
ثبت ســفارش مزبور در موضوع 15/11/1398 
می باشد در نتیجه شمولیت بخشنامه به پرونده 
شماره 532۰۰۶5۰ بوش ســرویس بالموضوع 
و منتفی اســت لذا موضوع به مدیر کل گمرک 
اســتان هرمزگان جهت اقدامــات قانونی و رفع 
 موانع اداری تذکر و نتیجه اقدامات به این شعبه

 اعالم گردد.بر همین اســاس رئیس کل گمرک 
نیز به معاونین حقوقی و فنی دســتور پیگیری 

را صادر کرد.

دبیر انجمن برنج کشور خاطر نشــان کرد: به  دلیل 
اعمال تحریم ها ما در ازای نفتی که به هندوســتان 
می دهیم چاره ای جــز این نداریم کــه برنج از این 
کشور وارد کنیم و از آنجایی که ما تنها از هندوستان 
می توانیم برنــج وارد کنیم این کشــور محصوالت 
بی کیفیت خود را برای می فرستد. در حالی که برنج 
هندی تا 3 ســال پیش کیفیت قابل قبولی داشت.

جمیل علیزاده شایق درباره دالیل گرانی اخیر برنج 
ایرانی، گفت: قیمت تمام اقالم اساسی سفره خانوارها 
افزایش یافته اســت. دولت در 3 سال اخیر نتوانست 
مشــکالت اقتصادی به وجود آمده در کشور را حل 
کند به  همین دلیل تحریم ها و آمریکا را مقصر اصلی 
مسائل پیش آمده جلوه داد.این فعال اقتصادی با بیان 
اینکه تولید برنج متکی به نیروی کار اســت، گفت: 
طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی برنج 
از سال ۴2 آغاز و تا دهه 8۰ از سوی وزارت کشاورزی 
دنبال شد؛ مطابق با این طرح به شدت با تغییر کاربری 
شــالیزارهای برنج مخالفت می شــد.وی با اشاره به  

متوقف شــدن روند مکانیزه کردن شالیزارها، گفت: 
اعطای ارز دولتی برای واردات ماشــین آالت کشت 
و برداشــت برنج متوقف شــد. واردات ماشین آالت 
کشــاورزی با ارز نیمایی نیز توجیه اقتصادی ندارد 
چراکه قیمت نهایی آن آنقدر بــاال می رود که کمتر 
کشــاورزی توان خرید آن را دارد.دبیر انجمن برنج 
کشور ادامه داد: متاســفانه از تولیدکنندگان داخلی 
ماشین آالت کشــاورزی حمایت نشــد و همه این 
عوامل دست به دســت هم دادند که بحث مکانیزه 
کردن شالیزارهای برنج متوقف و فراموش شود.وی 
با بیان اینکه با توقف طرح زمین های شالیزاری تغییر 
کاربری دادند، گفت: در زمین های شــمال کشــور، 
متوسط بهره برداری از زمین های کشاورزی به نیم 
هکتار رسید و دیگر مکانیزه کردن شالیزارهای نیم 
هکتاری کارایی نداشــت.این فعال اقتصادی بابیان 
اینکه کشاورزان ناچار شــدند از نیروی انسانی برای 
کشت و برداشت برنج اســتفاده کنند، گفت: مشکل 
اصلی اینجاست چراکه کمتر جوانی حاضر می شود از 

ژست خود بکاهد و به شالیزارهای برنج برود. پیرزن 
و پیرمردها نیز دیگر توان اینکه به شــالیزارها بروند 
را ندارند در نتیجه هزینه دســتمزد کارگر به  شدت 
افزایش پیدا کرد کارگر در ســال جاری روزی 7۰۰ 
هزار تومان دستمزد دریافت می کرد.علیزاده شایق 
بابیان اینکه یکی از دالیل گرانی برنج داخلی دستمزد 
باالی کارگری اســت، گفت: من امیدوارم دولت در 
بحث تحریم ها نرمش بیشــتری به خرج بدهد تا ما 
بتوانیم ماشین آالت را وارد کنیم. در گرانی های اخیر 
این تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هســتند که 
بیشترین ضرر را متحمل می شوند و بیشترین سود 
نصیب واسطه ها شد.وی در پاسخ به این پرسش که 
به چه علت قیمت برنج خارجی همگام با برنج داخلی 
روند صعودی به خود گرفت، بیان کرد: سوال خوبی 
مطرح کردید من پرسش شما را با پرسش از مسئوالن 
جواب می دهم. آیا برنج خارجی که وارد کشور می شود 
برنج درجه یک اروگوئه اســت؟ آیا برنج باســماتی 

پاکستان را وارد می کنیم؟

روابــط عمومی شــرکت ملی پخش فــراورده 
های نفتی ایران: صددرصــد جایگاه های عرضه 
 ســوخت بنزین و گازوئیل در سراســر کشــور 
به سامانه کارت هوشــمند سوخت متصل شده 
است و امکان ســوختگیری باکارت سوخت و با 
هر دو نرخ یارانه ای وغیریارانه ای برای هموطنان 

عزیز فراهم آمده است.
اطالعیه ی مهمی از سوی روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران منتشر شد، 
متن اطالعیه به این شرح اســت:روابط عمومی 

شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی ایران 
درپی اختالل سراســری ایجاد شــده درسامانه 
هوشــمند ســوخت در نیمــروز ســه شــنبه 
چهــارم آبان مــاه 1۴۰۰ به اطــالع هموطنان 
عزیز می رســاند ؛ پس از گذشــت هشــت روز 
 تــالش و کوشــش شــبانه روزی متخصصان 
صنعت نفت بویژه  متخصصان  شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از جمله تیــم های IT ، نرم 
افزاری، فنی و عملیاتی و همراهی و پشــتیبانی 
سایر کارکنان این شرکت در ستاد و مناطق 37 

گانه درسراسر کشــور ،  صددرصد جایگاه های 
عرضه سوخت بنزین و گازوئیل در سراسر کشور به 
سامانه کارت هوشمند سوخت متصل شده است 
و امکان ســوختگیری باکارت سوخت و با هر دو 
 نرخ یارانه ای  وغیریارانه ای برای هموطنان عزیز

 فراهم آمده است.در پایان از همراهی و صبوری 
هموطنــان عزیــز در مرتفــع شــدن اختالل 
پیــش آمــده و اصحاب رســانه که با پوشــش 
 خبری مناســب مارا همراهی نمودند تشــکر و

 قدردانی می کنیم.

تورم سوئیس به باالترین ســطح سه سال اخیر رسید.به 
گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط 
نرخ تــورم ســوئیس در دوازده ماه منتهی بــه اکتبر به 
مثبت 1.2 درصد رسیده اســت که ۰.3 درصد بیشتر از 
نرخ تورم ثبت شــده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.1 
درصد بیشتر از نرخ تورم پیش بینی شده قبلی برای این 
کشور محسوب می شود.تورم 1.2 درصدی که باالترین 
تورم ثبت شده در ســوئیس طی 35 ماه اخیر محسوب 
می شــود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش 
حمل و نقل با 7.3 درصد قرار گرفته است. طی این مدت 
کمترین تورم مربوط به مواد غذایی و نوشــیدنی با تورم 
منفی 2.۰ درصدی بوده اســت. در بین سایر بخش ها، 
تورم بخش رســتوران و هتلداری 1.۴ درصد و مراقبت 

های درمانی منفی ۰.3 درصد اندازه گیری شــده است.   
متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی 195۶ تا 2۰21 
معادل 1.9۶ درصد بوده اســت که در این بین باالترین 
تورم ثبت شــده مربوط به نرخ 11.92 درصدی دسامبر 
سال 1973 و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم 
منفی 1.۴ درصدی اوت ســال 2۰15 بوده است.هسته 
تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل 
نوســانات باالی آن ها در نظر نمی گیرد طی این مدت به 
۰.۶ درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس 
در این ماه ۰.3 درصد بوده است.نرخ تورم در دیگر کشور 
همسایه سوییس یعنی ایتالیا نیز افزایشی بوده است به 
گونه ای که متوسط نرخ تورم ایتالیا در دوازده ماه منتهی 
به اکتبر به 2.9 درصد رسیده است که ۰.۴ درصد بیشتر 

از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.1 
درصد باالتر از نرخ تورم پیش بینی شــده قبلی برای این 
کشور محسوب می شود. این تورم که باالترین تورم ثبت 
شده در این کشور در هفت سال اخیر محسوب می شود  
بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت در بخش انرژی با 
تورم 22.9 درصدی و حمل و نقل با 2.۴ درصد قرار گرفته 
اســت.بر مبنای ماهانه تورم ایتالیا در این ماه ۰.۶ درصد 
اندازه گیری شده که نســبت به ماه قبل آن ۰.2 درصد 
بیشتر است.  متوسط نرخ تورم ایتالیا در بازه زمانی 19۶2 
تا 2۰21 معــادل 5.9۶ درصد بوده اســت که باالترین 
 رقم ثبت شــده مربوط به نوامبر 197۴ با 25.۶۴ درصد

 و کمترین نرخ ثبت شــده نیز مربوط به ژانویه 2۰15 با 
منفی ۰.۶ درصد بوده است.

سخنگوی کرملین در واکنش به درخواست آمریکا 
برای عرضه بیشتر نفت به بازار، اعالم کرد ضرورت 
افزایش تولید ماهانه اوپک پــالس بیش از میزان 
برنامه ریزی شده نباید مسلم فرض شود.به گزارش 
ایســنا، جو بایدن، رییس جمهــور آمریکا در یک 
کنفرانس خبری پس از نشست گروه جی 2۰ در رم 
ایتالیا اظهار کرده بود امتناع اوپک پالس از افزایش 
بیشــتر تولید نفت بر طبقه کارگری آمریکا تاثیر 
گذاشته است. وی گفته بود: تصور می کنم این ایده 
که روسیه و عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان 
بزرگ نفت بیشــتری تولید نمی کنند تا به عنوان 
مثال مردم بنزین برای رفت و آمد به محل کار داشته 
باشند درست نیست.طبق گزارش خبرگزاری تاس، 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به 
فشار آمریکا بر سران اوپک پالس گفت: روسیه در 
توافقهای اوپک پالس مشارکت دارد. ما تحت این 
توافقها به تعهداتمان پایبند هســتیم. با این حال 
این یک مکانیــزم انعطاف پذیر اســت و تغییرات 
زیرساختی و شــرایط را در نظر می گیرد و هر بار 
وضعیت مرور شــده و تصمیمات متعاقبا بر اساس 
آن گرفته می شــود. این تصمیمات هر چه باشند، 
اجازه دهید برای مشــورتهای برنامه ریزی شده یا 
فوق العاده در صورت لزوم منتظــر بمانیم.وزیران 
اوپک پالس روز پنج شــنبه بــرای تصمیم گیری 
درباره سیاست تولید دسامبر دیدار می کنند. بعضی 
از مشارکت کنندگان در توافق اوپک پالس از جمله 

عربستان سعودی اعالم کرده اند ترجیح می دهند 
روند افزایش تدریجی تولید به میزان ماهانه ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز را ادامه دهند. شاهزاده عبدالعزیز 
بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی اواخر هفته 
گذشــته در مصاحبه با بلومبرگ اظهار کرد: اوپک 
پالس در رویکردش برای تنظیم تولید نفت با وجود 
افزایش قیمتها باید محتاط بماند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، عراق و کویت هــم اعالم کرده اند که 
از برنامه افزایش تدریجی تولید به میزان ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز حمایت می کنند زیرا مداخله مناسب 
و کافی برای تامین تقاضا و متوازن کردن بازار است. 
قزاقستان هم از ادامه افزایش تدریجی تولید اعضای 

اوپک پالس حمایت کرد
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 شرط متعادل شدن
 قیمت مسکن

در ســالهای اخیر شاهد 
افزایش سهم هزینه های 
مســکن در ســبد هزینه 
خانوار هستیم. دلیل اصلی 

این اتفاق عدم...

  میثم مهرپور، کارشناس مسکن 
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سیگنال طالبان به بازار ارز ایران

دالروسکه
برمدارصعود

حذفگوشت
ازسبدغذایی

43 درصد هزینه خانوار شهری مربوط به مسکن است

رشد  سهم  مسکن در هزینه   خانوار
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جهش    قیمت   خودرو
رئیس    سازمان   بورس  :  قیمت   خودرو   درب   کارخانه    افزایش   می یابد

در بازار ارز و طالی روز گذشــته چهارشــنبه 
قیمت طــال ، قیمــت دالر و قیمت ســکه بر 
مدار صعــود قــرار گرفتند.قیمــت دالر  در 
 انتهــای معامــالت نقدی روز ســه شــنبه

 با افــت ۴۰ تومانی با  27 هــزار و 55۰ تومان 
بسته شد . این اسکناس آمریکایی در  بازار ارز  
روز گذشته چهارشــنبه 12 آبان 1۴۰۰ مانند 
روز دوشــنبه  بر مدار صعود قــرار گرفت و ، با 
۴۰ تومان افزایش، 27 هزارو 59۰ تومان  نرخ 
گذاری شد. قیمت درهم که یکی از سوخت های 
پیشروی قیمت دالر آمریکا به حساب می آید 

روز گذشته با کاهش ...

وضعیت تورم در کشور و فشاری که بر  قشرهای 
ضعیف  جامعه می آید واقعا نگران کننده است. 
گرانی های سرسام آور، بسیاری از مواد غذایی 
عموم مردم را از سر سفره ها جمع کرده است. 
بر اســاس پژوهش های مرکز آمار ایران میزان 
مصرف گوشــت توســط خانوارهای ایرانی در 
سال 1۴۰۰ نســبت به ســال 8۴، نصف شده 
و 5۰ درصــد کاهش داشــته و از 12 کیلوگرم 
 به متوســط شــش کیلوگرم در ســال برای

 هر نفر رسیده است.این روزها گرانی و تورم جزو 
جدایی ناپذیر زندگی مردم شده است. افزایش 
روز به روز قیمت ها به صورت محسوس زندگی 

مردم را تحت ....

هیچ
خطقرمزی
ندارم

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

در معامالت روز گذشته رقم خورد؛
شاخص درآستانه ۱.۴ میلیونی 

شدن
شاخص کل بورس در پایان معامالت ۱۲ آبان 
با رشد ۲۲ هزار واحدی به یک میلیون و ۳۹۸ 
هزار واحد افزایش یافت.به گزارش خبرنگار 
مهر، شاخص کل بورس در آخرین روز کاری 
هفته جاری با رشد ۲۲ هزار و ۳۴۹ واحدی به 
یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۴۴۱ واحد دســت 
یافت.شــاخص هم وزن هم با رشــد ۷۷۲۴ 
واحدی به عدد ۳۷۴ هزار و ۳۵۰ واحد رسید.

بیش از ۴۷۹ هزار فقره معامله روز گذشــته 
به ارزش ۴.۲ هزار میلیارد تومان ثبت شــد 
و ارزش کل بازار نیز در آستانه ورود به کانال 
۵.۶ هزار هزار میلیارد تومان قرار گرفت.فوالد 
در رأس نمادهای شاخص ســاز، پُرتراکنش 
و پُرتقاضــا قرار گرفت.فرابورس هم با رشــد 
۳۱۰ واحدی و رسیدن به رقم ۱۹ هزار و ۸۵۴ 
واحد، در آستانه باز پس گیری کانال ۲۰ هزار 

واحدی ایستاد.

سیگنال طالبان به بازار ارز ایران
دالر و سکه بر مدار صعود

در بازار ارز و طالی روز گذشــته چهارشنبه 
قیمت طال ، قیمت دالر و قیمت ســکه مانند 

روز دوشنبه بر مدار صعود قرار گرفتند.
به گــزارش  اقتصادنیوز  ،  قیمــت دالر  در 
انتهــای معامالت نقدی روز گذشــته با افت 
۴۰ تومانی با  ۲۷ هزار و ۵۵۰ تومان بســته 
شد . این اسکناس آمریکایی در  بازار ارز  روز 
گذشته چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ مانند روز 
دوشــنبه  بر مدار صعود قرار گرفت و ، با ۴۰ 
تومان افزایش، ۲۷ هــزارو ۵۹۰ تومان  نرخ 

گذاری شد. 

قیمت درهم افزایش یافت
قیمت درهم که یکی از سوخت های پیشروی 
قیمت دالر آمریکا به حســاب مــی آید روز 
گذشــته با کاهش همراه بود و در نهایت با ۷ 
هزار و ۵۱۵ تومان به کار خــود پایان داد که 
نسبت به روز دوشنبه ۱۵ تومان پایین رفته 
بود.اما در بازار ارز روز گذشــته ورق  قیمت 
ها برگشــت و قیمت درهم مانند قیمت دالر 
بر مــدار افزایش پیش رفــت.  قیمت درهم 
در بازار ارز روز گذشــته ۲۵ تومان بر ارزش 
خود افزود و با ۷ هــزار و ۵۴۰ تومان خرید و 
فروش شد. با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ 
تبدیل )۳.۶۷۳( عدد ۲۷ هزار و ۶۹۴ تومان 
به دست می آمد که ۱۰۴تومان از قیمت دالر 
بازار بیشتر بود. در نتیجه حباب قیمت دالر 
با مقیاس درهــم در معامالت روز گذشــته 
منفی بودقیمت طال روز گذشــته با کاهش 
قیمت دالر بر مدار نزول پیش رفت و ۳ هزار 
و ۹۰۰ تومان از ارزش خود را از دســت داد. و 
درنهایت  قیمت ۱ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۹۰۰ 
تومان  را برای خود ثبت کرد. این افت قیمت 
درحالی اتفاق افتــاد که قیمت اونس طال نیز 
در بازار های جهانی کاهش را تجربه می کرد 
و با ۱۷۸۹ دالر معامله شــده بود.در بازار روز 
گذشته چهارشنبه ۱۲ آبان ماه  قیمت  طال ۱۸ 
عیار با کمک قیمت دالر توانست خود را باال 
بکشید و با ۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان خرید 
و فروش شد  که نســبت به روز قبل ، افزایش 

۰.۰۹ درصدی داشته است.
سرنوشــت دیگر فلز گران بهای روز گذشته 
و روز قبل مانند قیمت طال بود. قیمت ســکه 
در بازار روز گذشــته ۳۵۰۰۰ هزار تومان از 
ارزش خود را از دست دادو در نهایت بر روی 
۱۱ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان قرار گرفت. در 
بازار روز گذشته قیمت ســکه پیشروی کرد 
با افزایش ۰.۲۱ درصدی نســبت به روز قبل 
۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله شد.با 
احتساب قیمت ۲۷ هزار و ۵۹۰ تومان برای 
دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و 
۵۸۸ هزار تومان به دســت می آمد. و حباب 

سکه نیز ۲.۳۹درصد است. 

سیگنال جدید طالبان به بازار ارز
در روز های گذشــته اخبار برجام سر تا سر 
بازار ارز تهران را گرفتــه بود و معامله گران با 
توجه به این اخبار کمتر و با احتیاط بیشتری 
به سراغ خرید و فروش نرخ ارز می رفتند. البته 
هنوز هم سایه برجام بر سر بازار ارز است اما در 
کانال های تلگرامی قیمت دالر آمده است که 
طالبان معامالت ارزی در افغانستان را ممنوع 
اعالم کرده است و همین خبر برای بازار تهران 

می تواند سیگنالی افزایشی باشد.

خبر

پرتیــراژ  خودروهــای 
ایران خــودرو پس از یک 
روز اســتراحت امروز ۱۰ 
آبــان ۱۴۰۰ با افزایشــی 
عجیــب در بــازار قیمت 
گذاری شدند.به گزارش اقتصادنیوز ؛ در حالی که 
محصوالت ایران خودرویی روز گذشــته را بدون 
تغییر در بازار سپری کردند، امروز پرتیراژهای این 
شرکت با افزایش ۲ تا ۵ میلیونی قیمت روبرو شد. 
رشدی که برخی از فعاالن بازار خودرو، نوسان رو به 
رشد قیمت دالر را به آن نسبت می دهند و معتقدند 
افزایش قیمت دالر موجب شده تا بازار خودرو هم 

تغییر شکل دهد.
از سوی دیگر برخی از فعاالن این بخش به کمبود 
خودرو صفــر در بازار خودروها اشــاره می کنند و 
معتقدند که تغییر قیمت هــا و افزایش به یکباره 
قیمت ها به کمبود خودروی صفــر در بازار باز می 
گردد. در این خصوص یکی از فروشندگان خودرو با 
اشاره به اینکه با وجود تمام وعده ها مبنی بر افزایش 
عرضه خودرو در بازار نه تنها این وعده محقق نشده، 
بلکه در حــال حاضر با کاهش عرضــه هم مواجه 
هستیم، روندی که بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار 
بوده است. این فعال بازار خودرو بر این نکته تاکید 
می کند که در حال حاضر عرضه هایی که صورت 
می گیرد غالبا مربوط به خودروهایی است که پیش 
فروش شده اند و با توجه به اینکه این خودروها در 
رهن شرکت های خودروســازی قرار دارند امکان 
عرضه آنها در بازار وجود ندارد و به این ترتیب بازار 

آزاد خودروها با کمبود خودروی صفر رو به رو شده 
است.  با این شرایط امروز بازار خودرو در یک روز، 
رکورد قیمت را شکست و رشد قیمت در برخی از 

محصوالت به ۵ میلیون تومان رسید.

وضعیت محصوالت ایران خودرو در بازار
از جمله محصوالت پرتیــراژ ایران خودرو می توان 
به »پژو ۲۰۶ تیپ ۲«، » پــژو ۲۰۶ تیپ ۵«، »پژو 
۲۰۶ صندوقدار« ، »سمند LX با موتورEF۷  «  و 
» سورن پالس «، »رانا پالس«، »دنا معمولی«، »دنا 

پالس توربو اتوماتیک«  اشاره کرد.
در میان محصــوالت ایران خودرو امــروز تنها دو 

خودرو »پژو ۲۰۶ تیــپ ۲« و  » پژو ۲۰۶ تیپ ۵« 
تغییر قیمتی را ثبت نکردنــد و به ترتیب با قیمت 
۲۵۰ و ۲۹۴ میلیون تومان در بازار عرضه شدند اما 
سایر محصوالت این شــرکت رشد قیمت داشتند، 
بطوریکه در میان خانــواده ۲۰۶ قیمت »پژو ۲۰۶ 
صندوقدار« امروز با افزایش دو میلیون تومانی در 

بازار به ۲۹۵ میلیون رسید.
از ســوی دیگر امروز »دنا معمولی« نیز افزایش دو 
میلیونی داشــت و در بازار با قیمت ۳۳۰ میلیون 
تومان معامله شد. »دنا پالس توربو اتوماتیک« هم از 
رشد قیمت جا نماند و با افزایش دو میلیون تومانی 

در بازار ۴۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

همچنین امروز قیمت »سورن پالس« هم رشد ۳ 
میلیون تومانی را در بازار ثبت کرد و به ۳۱۵ میلیون 
تومان رســید. »ســمند LX با موتورEF۷  « نیز 
در بازار  ۵ میلیون تومان گران شــد و در بازار ۲۷۰ 

میلیون تومان قیمت خورد.
»رانــا پــالس« هــم در ســومین روز هفتــه با 
 افزایــش ۳ میلیونی در بــازار بــه ۲۷۵ میلیون 

تومان رسید.

رئیس سازمان بورس:
قیمت خودرو درب کارخانه افزایش می یابد

رئیس ســازمان بورس از افزایــش قیمت خودرو 
درب کارخانه تا حد منطقی کــه مانع زیان دیدن 

خودروسازان شود، خبر داد.
مجید عشــقی رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار شب گذشــته )ســه شــنبه ۱۱ آبان( در 
بخش خبــری ۲۰:۳۰ با بیان اینکــه روش فعلی 
قیمت گذاری و فروش خــودرو تقریباً مورد قبول 
هیچکس نیســت، اظهار کرد: نه خودروســاز، نه 
 مصرف کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت

 می برند.
وی ادامــه داد: ســهامداران خودروســازان هم 
از وضعیت فعلــی ناراضی هســتند و ضرر زیادی 
می کنند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت های 
خودرو نه رشــدهای عجیب و غریب داشته باشد، 
بلکه رشد منطقی در قیمت خودرو درب کارخانه 

داشته باشیم.
دبیر شــورای عالی بورس گفت: قیمت خودروی 
درب کارخانــه قرار اســت بــه حدی برســد که 

خودروسازان زیان نبینند.

رئیس سازمان بورس:قیمت خودرو درب کارخانه افزایش می یابد

جهش   قیمت  خودرو

در جلسه هیأت دولت
رئیس جمهور: هیچ خط قرمزی 

ندارم
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت ســیزدهم 
مبارزه با فساد را با قوت و جدیت پیگیری خواهد 
کرد، اظهار داشت: مردم شاید فقر و تنگدستی و 
سختی های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را 
نمی پذیرند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با 
تأکید بر اینکه مبارزه با فساد به نوعی شرط ضمن 
رأی مردم به این دولت بوده است، گفت: حتماً باید 
نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ 
وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه بســترها و زمینه های فساد 
کم و بیش در همه دســتگاه ها وجود دارد، افزود: 
یکی از زمینه های بروز فساد، موضوع بکارگیری 
نیروی انسانی است، لذا در جذب نیرو باید صرفاً بر 
کارآمدی و صالحیت های قانونی و شرعی تمرکز 
کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که از 
بکارگیری افراد به صرف آشنایی و رفاقت و بدون 
توجه به شایســتگی ها خودداری کنند.رئیسی 
خطاب به اعضای هیئت دولت تأکید کرد: باید به 
شــدت مراقبت و صیانت نمود تا در زیرمجموعه 
شما هیچ فسادی رخ ندهد.رئیس جمهور تصریح 
کرد: در جاهایی که فضاسازی نسبت به انتصابات 
رخ می دهد، اگر این فضاسازی ها صحیح نیست، از 
عملکرد خودتان دفاع کنید، اما توجه داشته باشید 
که شایسته ساالری در دولت سیزدهم صرفاً یک 
شعار نیست، بلکه بســتر و مبنای کار است و اگر 
انتقادات به یک عملکرد یا انتصاب شــما صحیح 
است، باید سریعاً اصالح کنید.رئیسی با تأکید بر 
ضرورت اخذ نظر دستگاه های نظارتی مختلف پیش 
از بکارگیری افراد، خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد 
و توجه به شایسته ساالری از اصول اساسی دولت 
در عمل است. اما آنجا که کار خود را درست انجام 
داده ایم نباید تحت تأثیر فضاسازی ها قرار بگیریم.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه 
دولت محرز شد اول مسئوالن با فرد خاطی برخورد 
کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی نمایند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی 
ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط 
قرمزی برای بنده نیستند. رئیسی اضافه کرد: بنده 
تالش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و 
ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز 
را تا کنون احراز کرده ام و در ادامه کار نیز باید نظارت 
و مراقبت الزم را به عمل آوریم.رئیس جمهور تاکید 
کرد: در دولت سیزدهم برای اولین بار در انتصابات 
سطوح عالی عالوه بر استعالم از مراجع اطالعاتی، از 
مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان 

محاسبات نیز استعالم افراد اخذ می شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین شد
تصمیم تازه برای کاهش قیمت 

مرغ
جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رییس 
جمهور برگزار و تصمیمات تــازه ای برای کاهش 
قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد با افزایش 
قیمت خودسرانه دو شرکت تاکسی اینترنتی پس از 
اختالل در شبکه توزیع بنزین گرفته شد.به گزارش 
ایسنا، صبح امروز )چهارشنبه( در جلسه ستاد تنظیم 
بازار که وزرای جهاد کشــاورزی، صمت، ارتباطات 
و فناوری اطالعات و راه و شهرســازی و همچنین 
نمایندگان دســتگاه های مختف حضور داشتند 
با تاکید بر اینکه شایســته نظام جمهوری اسالمی 
ایران نیســت که مردم برای رفع نیازهای اساسی 
روزمره خود در صف بایستند تصریح شد: هیچگونه 
تفاوت قیمت کاالهای اساسی با قیمت مصوب ستاد 
تنظیم بازار قابل قبول نیست و نباید اجازه داد عده 
ای سودجو و دالل در روند توزیع کاالهای مورد نیاز 
مردم اخالل ایجاد کنند.در این جلسه پس از گزارش 
تالش ها و زحمات دولت ســیزدهم برای ذخیره و 
توزیع کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه های 
اخیر تاکید شد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ شده و 
همچنین گسترش نظام توزیع کاالها در کشور در 
هفته های آتی کاالهای اساسی و مورد نیاز با سهولت 
و همچنین دسترسی ســریع در اختیار مردم قرار 
گیرد. بر اساس تصمیمات این جلسه در جهت ایجاد 
امنیت خاطر برای بخش خصوصی در زمینه تولید و 
توزیع کاالهای مورد نیاز مردم مقرر شد با ورود بخش 
خصوصی و استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، 
کاالهای مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی 
به دست مصرف کنندگان برسد .همچنین پس از 
شنیدن گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص 
نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشــور تاکید شد با 
اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها در 
خصوص تامین این دو کاالی مورد نیاز مردم نباید 

وجود داشته باشد.
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مقایسه رشد سالیانه قیمت مســکن شهر تهران با 
تورم عمومی حاکی از آن است که با وجود رشد ۱۸ 
درصدی قیمت های اسمی مسکن، قیمت واقعی آن 

۲۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در مهرماه با 
تغییر محسوسی مواجه نشد؛ هرچند قیمتها به طور 
متوسط ۷۲ هزار تومان درهر متر مربع نسبت به ماه 
قبل کاهش پیدا کــرد و از متری ۳۱ میلیون و ۷۰۳ 
هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسید که 
کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می دهد. تعداد معامالت 
نیز در مقایسه با آخرین ماه تابستان ۳۰ درصد افت 
کرد.شاید از تغییرات نه چندان با اهمیت، قرار گرفتن 
منطقه ۲ از رتبه سوم به رتبه دوم تعداد معامالت و قرار 
گرفتن منطقه ۲۲ در جایگاه اول تورم ماهیانه باشد. 
قیمت هر متر خانه در منطقه ۲۲ از ۲۹.۶ میلیون در 
شهریورماه به ۳۳ میلیون تومان در مهرماه رسید. البته 
به دلیل پایین بودن تعداد معامالت در این منطقه، 
تحوالت قیمتی آن چندان مهم نیســت. در هر ماه 
معموال تعداد قراردادهای خرید و فروش در منطقه ۲۲ 
کمتر از ۱۰۰ فقره است. در شهریورماه تعداد معامالت 

این منطقه ۱۱۸ فقره و در مهرماه ۷۰ فقره بود.
در مهرماه امسال از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
قیمت مســکن در ۱۳ منطقه با افزایش نسبت به 
شهریور مواجه شد که بیشــترین رشد را به ترتیب 
مناطق ۲۲، ۱۶ و ۵ داشــتند. از طرف دیگر نرخها 
نسبت به ماه گذشته در ۹ منطقه شامل مناطق  ۳، ۴، 

۶،  ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ کاهش پیدا کرد.
نکتــه قابل توجه این اســت که تورم مســکن، هر 
ماه افت بیشتری را نســبت به تورم عمومی تجربه 
می کند. مهرماه امســال نرخ رشد ســالیانه قیمت 
مســکن شــهر تهران ۱۸ درصــد بــود؛ در حالی 

که تورم عمومی به ۴۵ درصد رســید. شــهریورماه 
این اعداد ۳۰ درصد برای بازار مســکن تهران و ۴۵ 
درصد برای اقتصاد کشــور بود. اما آمار مهرماه بدان 
 معناست که قیمت واقعی مسکن ۲۷ درصد کاهش 

پیدا کرده است.
از طرف دیگر رشد قیمت مسکن در هفت ماه گذشته 
به صفر نزدیک بوده است. پایان سال ۱۳۹۹ قیمت هر 
متر خانه در تهران به طور متوسط ۳۰ میلیون و ۲۷۴ 
هزار تومان بوده که در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و 
۶۳۱ هزار تومان رسیده که رشد ۴.۵ درصدی را نشان 
می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی قیمت در مهرماه نیز 
نشان داد که بازار کشش رشد سنگین قیمتها را ندارد.

به نظر می رسد برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی منجر به آرامش در بازار مسکن 
شده است. در شرایط فعلی عواملی مثل ثبات نرخ ارز، 
کاهش توان متقاضیان مســکن، نبود ظرفیت رشد 
قیمت ناشی از پرش قیمتی سالهای ۹۶ تا ۹۹، انتظار 
برای انجام مذاکرات هسته یی و آغاز فرآیند ثبت نام 
برای واحدهای نهضت ملی مسکن از عوامل کاهش 

انتظارات تورمی در بازار مسکن محسوب می شود.
در حال حاضر دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده بازار 
ملک وجود دارد؛ گروهی منتظر هستند تا با عرضه 
انبوه مسکن توسط دولت نرخها کاهش پیدا کند یا 
دســت کم در محدوده فعلی باقی ماند. دسته دیگر 
معتقدند که به دلیل کف سازی بازار در نرخهای فعلی 
اگر دولت نتواند به اهداف خود در ساخت و ساز جامه 
عمل بپوشاند قیمت واحدهای موجود ظرفیت رشد 
را دارد؛ هرچند به دلیل جهش حدود ۶۰۰ درصدی 
قیمت مسکن شــهر تهران در چهار سال گذشته، 
رشد سنگین قیمت در نیمه دوم سال محال به نظر 

می رسد.

طبق اعالم گمرک ایران، تراز تجاری کشــور در مهرماه 
مثبت ۶۵۰ میلیون دالر بوده است.

به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی - سخنگوی گمرک 
ایران - طی گزارشــی وضعیت تجارت خارجی ایران در 

مهرماه ۱۴۰۰ را اعالم کرد.
بر اســاس این گزارش، مجموع  تجارت غیر نفتی کشور 
در رویه های صــادرات و واردات در هفتمین ماه ســال 
۱۴۰۰ از لحاظ وزنــی ۱۹ میلیون و ۵۵۴ هــزار تن به 
ارزش ۹ میلیــارد  و۸۸۶ میلیــون دالر بوده اســت که 
ســهم صــادرات در ایــن مــاه )۳۰روز(، ۱۵ میلیون 
و ۱۸۷هزار تن بــه ارزش پنج میلیــارد و ۲۶۸ میلیون 
 دالر بوده است که نســبت به صادرات کشور در مهر ماه

 ســال ۹۹ از لحاظ ارزش رشد هشــت درصدی داشته 
اســت.صادرات کشــور در مهر ماه نســبت به شهریور 

امسال نیز  با رشــد پنج درصدی در وزن و ۲۷ درصدی 
در ارزش همراه بوده اســت.طبق این گــزارش، مقاصد 
کاالهای ایرانی در شــهریور ماه اینطور بــوده که عراق 
با پنج میلیون و ۸۵۲ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 
۶۴۳میلیون دالر در  رتبه نخست قرار دارد، بعد از عراق،  
چین با دو میلیون و ۵۶ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد 
 و ۱۲۰میلیون دالر  در  رتبه دوم قرار گرفت، در صورتی

 که عراق و چین در ماه گذشــته رتبه های دوم و سوم را 
دارا بودند.همچنین ترکیه که در شهریور ماه رتبه نخست 
مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی را به خود اختصاص داده 
بود،  در مهر ماه با ســه میلیون و ۷۸۲ هزارتن به ارزش 

یک میلیارد و ۸۸ میلیون دالر در رتبه سوم قرار گرفت، 
امارات متحده عربی هم با ۷۸۸ هزار تن کاال به ارزش ۳۴۷ 
میلیون دالر در رتبه چهارم و نهایتا افغانستان با ۲۷۴ هزار 
تن خرید کاال از ایران به ارزش ۱۲۷میلیون دالر در مهر 
ماه پنجمین مقصد صادرات کاالی ایرانی بود که متاسفانه 
کاهش محسوســی در خرید از کشــورمان در چند ماه 
اخیر داشته است. در مهر ماه امسال چهار  میلیون و ۳۶۷ 
هزارتن کاال به ارزش چهار میلیارد و ۶۱۸ میلیون دالر  از 
گمرکات اجرایی کشور ترخیص قطعی شد که نسبت به 
واردات در مهر ماه ســال ۹۹ از لحاظ وزن ۶۴ درصد و از 
لحاظ ارزش ۴۸ درصد رشد داشته است.اما در مقایسه با 

شهریور ماه ۱۴۰۰ که جهش دو برابری در ترخیص کاال 
نسبت به معدل پنج ماه گذشته را شاهد بودیم کاهش ۱۸ 
درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش به ثبت رسیده 
که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، اما میزان مناسبی 
از ترخیص در این ماه را شــاهد بودیم که بسیار باالتر از 
 معدل ماهیانه ترخیص در گذشته است.در این گزارش

 در مورد  کشورهای طرف معامله تامین کاالهای مورد نیاز  
ایران نیز اعالم شده که امارات با ۹۴۹هزار تن به ارزش یک 
میلیارد و ۲۹۱میلیون دالر،   چین با ۳۷۳ هزارتن کاال به 
ارزش یک میلیارد و ۶۵ میلیون دالر ، ترکیه با ۳۸۲ هزار 
تن کاال به ارزش ۴۲۶میلیون دالر، سوئیس با ۱۷۷هزارتن 
کاال به ارزش ۱۳۵میلیون دالر و آلمان با ۳۷هزار تن کاال 
به ارزش ۱۳۴ میلیون دالر، پنج کشور اول طرف معامله با 

کشورمان  در مهر ماه بودند.

طی پنج ماه اخیر صادرات فراورده های نفتی ایران متوقف 
شده بود اما اکنون وزیر نفت خبر ازسرگیری این صادرات 
را اعالم کرده و قرار شده است که از دو هفته آینده روال 
صادرات فراورده های نفتی مانند گذشــته آغاز شود.به 
گزارش ایسنا، بر اســاس آخرین آمار، صادرات فرآورده 
نفتی نسبت به ســال ۱۳۹۱ تقریبا چهار برابر افزایش 
یافت و از ۵.۹ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۳ میلیون 
تن در سال ۱۳۹۸ رسید. در حوزه بنزین علی رغم اینکه 
تولید بنزین یورو ۴ و ۵ در سال ۱۳۹۱ صفر بود، در سال 
۱۳۹۸ به بیش از ۷۶ میلیون لیتر رســید و در گازوئیل 

نیز تولید گازوئیل با کیفیت یــورو از ۶ میلیون لیتر در 
اوایل ســال ۱۳۹۲ به ۴۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ 
افزایش یافت.در این بین، ایران بزرگترین تولیدکننده و 
صادرکننده بنزین خاورمیانه شناخته شد و بنزین خود را 
به افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان 
و اقلیم کردســتان عراق به طور مستقیم صادر کرد؛ در 
سال ۱۳۹۶ تولید بنزین کشــور ۵۹ میلیون لیتر بود و 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، سه میلیون لیتر بنزین در 

روز تولید می کرد، در سال ۱۳۹۸ متوسط تولید بنزین به 
۱۰۷ میلیون لیتر در روز رسید که نیازمند ۱۲۰ میلیون 
لیتر ظرفیت عملیاتی است.ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷ 
میلیون لیتر بنزین در روز واردات داشت و اگر اقدامی برای 
خودکفایی صورت نمی گرفت،  در سال ۱۳۹۸ واردات 
به ۴۰ میلیون لیتر در روز می رســید که با بهره  برداری 
از پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، ایران در سال ۱۳۹۷ 
از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال ۱۳۹۸ به 

عنوان صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح 
شدیم.هرچند که ایران توانست اقدام کارسازی را در این 
حوزه انجام دهد اما به اعتقاد تحلیلگران نمی توان از این 
واقعیت نیز چشم پوشی کرد که در حوزه پاالیشگاه سازی 
آنطور که باید پیش نرفته ایم، آمار بیانگر این است که طی 
هشت سال گذشته در مجموع یک افت ۱۱درصدی در 
صنعت پاالیش نفت کشور رخ داده، بدین ترتیب که از 
سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ با سقوط ۲۱۴ هزار بشکه یک 
روند نزولی در میزان پاالیش نفت خام در پاالیشــگاه ها 

کشور به ثبت رسیده است. 

بررســی آمارهای رســمی در رابطه با وضعیت 
درآمد و هزینه خانوارهای شــهری و روستایی 
نشــان می دهد که زندگی در روســتاها تقریبا 
نصف شــهرها هزینه و درآمــد دارد.به گزارش 
ایسنا، آنچه در رابطه با وضعیت هزینه و درآمد 
خانوارهای شــهری در حدود ۱۳ سال گذشته 
مورد بررسی قرار گرفت نشان داده بود که هزینه 
خانوارهای شهری قبل از دهه ۹۰ از درآمد آنها 
بیشــتر و بعد آن تا پایان ســال قبل، درآمد از 

هزینه بیشتر شده بود.

افزایش ۲۹ میلیونــی هزینه خانوار 
روستایی

این در حالی است که متوسط هزینه خانوارهای 
روستایی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ از حدود پنج 
میلیون و ۴۰۰ هزار  به ۳۴ میلیون تومان یعنی  
بیش از ۲۹ میلیون تومان افزایش داشته است. 
اما درآمد روستانشینان در دوره مورد بررسی از 
حدود چهار میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴۲ 
میلیون تومان افزایش یافته که رشد حدود ۳۸ 
میلیون تومانی دارد.براین اساس، گرچه هزینه 
خانوارهای روستایی در چند سال ابتدایی بین 
سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ نسبت به درآمد آنها 
باالتر بوده، ولی در چند سال گذشته عمدتا مازاد 

درآمد داشته اند.

وضعیت افزایش درآمد و هزینه روستا 
و شهر

اما محاســباتی از هزینه و درآمــد  بین خانوار 
شهری و روستایی ، وضعیت آنها را بیشتر نشان 
می دهد؛ به طوری که هزینه خانوارهای شهری 

از ۹.۴ میلیون در سال ۱۳۸۷ به ۶۲.۱ میلیون 
رســیده و  درصد افزایش هزینــه  ۵۶۰ درصد 
بوده است، از ســویی درآمد شهرنشــینان از 
۸.۸ میلیون بــه ۷۴.۶ میلیون تومان رســیده 
اســت نشــان دهنــده  رشــد  ۷۴۷ درصــد 
اســت. در حالی که در خانوارهای روســتایی 
 رشــد هزینه ۵۲۹ درصــد و افزایــش درآمد

 به ۷۷۵ درصد می رسد.

مازاد درآمد چقدر است؟
مــازاد درآمــد خانوارهــای شــهری در 
آخرین آمــار در ســال گذشــته ۱۲ میلیون 
 تومــان و خانــوار روســتایی هشــت میلیون

 تومان بوده است.

هزینه در روستا ۸۰.۹ درصد درآمد است
در خانوارهای روســتایی در پایان سال گذشته 
۸۰.۹ درصد درآمدها، هزینه بوده است در حالی 
که در خانوارهای شــهری ۸۳.۲ درصد درآمد، 

هزینه است.

هزینه روستا نشــینی ۵۴.۷ درصد 
شهر نشینی

در مورد هزینه های زندگی شهری و روستایی، 
هزینــه روستانشــینی ۵۴.۷ درصــد هزینه 

شهرنشینی است.

روستاییان ۵۶.۳ درصد شهرنشینان 
درآمد دارند

ااز لحاظ درآمدی نیز درآمد روســتایی ۵۶.۳ 
درصد درآمد خانوارهای شهری است.

افت ۲۷ درصدی قیمت واقعی مسکن در تهران

تراز تجاری مثبت ۶۵۰ میلیون دالر شد

آغاز صادرات فراورده های نفتی تا دو هفته آینده

تفاوت هزینه و درآمد زندگی در شهر و روستا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.
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شرایط تولید »مسکن ارزان«
میثم مهرپور، کارشناس مسکن 

در سالهای اخیر شاهد افزایش سهم هزینه های مسکن در سبد هزینه خانوار هستیم. دلیل اصلی این اتفاق عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد در برابر رشد بی سابقه قیمت مسکن است. اگر طی سه سال اخیر دستمزد نیروی کار در 
نهایت صددرصد افزایش یافته باشد، قیمت مسکن در شهر تهران 500 درصد افزایش یافته است. این دو موضوع اصال با هم همخوانی ندارند و سهم بخش مسکن در هزینه های خانوار افزایش بی سابقه ای داشته است. به عبارتی رشد قیمت 
مسکن فراتر از رشد تورم بوده و طرح های دولتی نیز نخواهند توانست تاثیر مثبتی بر روند رو به رشد قیمت مسکن داشته باشند. طرح های گذشته و طرح های کنونی اعالم شده دولت، نیاز واقعی را بخصوص در شهر تهران تحت پوشش قرار 
نخواهند داد. شواهدی وجود دارد که این خانه ها قرار است در اطراف تهران ساخته شوند. رباط کریم، پرند، پردیس، دماوند و ... شهرهای مورد نظر دولت برای ساخت مسکن هستند. متقاضیان خانه در خود شهر تهران مهم هستند. به همین 
دلیل ساخت خانه در حواشی تهران تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت. طبیعی است حتی اگر در اطراف تهران به تمام مردم هم خانه داده شود، باز هم چون تقاضای اصلی برای خانه دار شدن در خود تهران وجود دارد، ممکن است تاثیر 
معکوسی را در روند قیمت ها در بازار مسکن شاهد باشیم. به عبارتی چون ساخت خانه در خود شهر تهران که محل کار و زندگی میلیون ها نفر است، قرار نیست صورت بگیرد، ساخت خانه در حواشی تهران همانند سالهای گذشته به افزایش 
قیمت ها در تهران منجر خواهد شد. طرح های دولت و به عنوان مثال طرح ساخت 4 میلیون مسکن دولتی، در نهایت می تواند رانتی را به معنای مثبت به افرادی دهد که تا به امروز موفق به خرید خانه نشده اند. خیلی از افراد این خانه ها را نه 
برای سکونت، بلکه برای درآمدزایی از آن خریداری خواهند کرد. خیلی از این افراد در این مناطق ساکن نخواهند شد و تنها به عنوان یک امتیاز و دارایی آن را خواهند خرید. مردم برای منفعت اقتصادی آینده در این طرح ثبت نام می کنند تا 
از عایدی درآمدی آن به دلیل رشد قیمت ها در آینده استفاده کنند. بنابراین اگر هدف از این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال یا ساخت 4 میلیون واحد مسکونی تا پایان سال 1404 باشد و در نهایت بر این مبنا باشد که قیمت 
ملک در کشور کاهش پیدا کند و یا افرادی که صاحب خانه نیستند، با توجه به این افزایش تولید و عرضۀ مسکن صاحب ملک بشوند و عمالً عدد 35 تا 40 درصدی مستأجران در کشور کاهش پیدا کند، دولت در تحقق این هدف موفق نخواهد 
شد.دلیل این امر این است که دولت به اسم ساخت مسکن ارزان قیمت به دنبال مناطقی است که زمین های دولتی رایگان در آن مناطق وجود داشته باشد و طبیعتاً در جاهایی که تقاضا برای خانه وجود دارد مثال در خود شهر تهران، دولت زمین 
رایگان به اندازۀ کافی ندارد. لذا مجبور می شود که برای ساخت این واحدهای مسکن به اطرف شهرها برود و یا در مناطقی زمین رایگان را در اختیار سازندگان مسکن قرار بدهد که تقاضای عمومی در آن مناطق برای خانه دار شدن وجود ندارد.

رئیس اتحادیــه فروشــندگان الســتیک، روغن و 
پنچرگیران تهران گفت: مسئوالن قاطعانه و منصفانه 
بنا بر کشش و ظرفیت قدرت خرید مصرف کننده مي 
توانند تکلیف را روشــن کنند. افزایش قیمت به نفع 
هیچکس نیست. در مقایســه با سال گذشته بیش از 
1۸0 درصد افزایش داشــته ایم که در ۲ تا 3 مرحله 
انجام شده است.داود ســعادتي نژاد، رئیس اتحادیه 
فروشندگان الستیک، روغن و پنچرگیران تهران در 
خصوص وضعیت بازار الســتیک گفت: شرایط براي 
فروشندگان بسیار سخت گردیده از سویي نیاز مصرف 
کننده و ضرورت تامین کاال و از ســوي دیگر گراني و 
افزایش غیر قابل تحمل و کســادي فروش. الستیک 
فروش نمي داند بخرد یا نخرد. آیا گران مي شــود یا 

ثابت مي ماند.
وي بیان داشــت: ســال 13۹۹ ســازمان حمایت 
مســئولیت نرخ گذاري را به انجمن تولیدکنندگان 
واگذار کرد و مصوب شــد 50 درصــد به قیمت هاي 

الستیک سواري اضافه شــود؛ اما تولیدکنندگان به 
این میزان بســنده نکردند و افزایش را به ۸0 درصد 
رساندند. متاســفانه با رکود خرید مواجه شدیم بازار 
کشش این همه افزایش قیمت را نداشت و الستیک ها 
در انبارها در شرایطي نگه داشته شد که از کیفیت آنها 

کاست و تاریخ مصرف شان گذشت.
ســعادتي نژاد گفت: بالتکلیفي فروشندگان از عدم 
اطالع تصمیم تولیدکنندگان و نــرخ هاي جدید راه 
پیش و پس را بر فروشندگان الستیک بست. قیمت 
مصوب یک میلیون و پنجاه هزار تومان اعالم شــد؛ 
اما کشــش بازار در حد ۷00 تا ۸00 هزار تومان بود؛ 
بنابراین الستیک ها در فضاي باز و آفتاب ماند. این در 
حالي است که در سال ۲0۲1 قرار داریم اما الستیک 
هایي از ســال هاي ۲01۸ – ۲1۹ و ۲0۲0 در انبارها 
مانده است. الستیک هایي که کیفیت خود را از دست 
مي دهد ودر صورت استفاده براي راکب و سرنشینان 

خطر جاني دارد. این موضوع بسیار اهمیت دارد .

رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان 
پالســتیک و نایلون و مالمین تهــران بیان کرد: 
محصوالت پالستیکي در شش ماهه گذشته ۲0 
درصد گران تر شــدند. اکبر مشهدي زاده، رئیس 
اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک تهران 
محصوالت پالستیکي در شش ماهه گذشته ۲0 
درصد گرانتر شدند. تولیدکنندگان هیچ نقشي در 
این افزایش قیمت ندارند و تنها مسئوالن دولتي با 
افزایش قیمت روز به روز و دستوري پتروشیمي، 

محصوالت پالستیکي را گران مي کنند.
وي بیان کرد: مجتمع هاي پتروشیمي محصوالت 
خود را به قیمت جهاني به ما مي فروشند در حالي 
 که پتروشــیمي را با ارز حمایتي و دولتي تولید

 مــي کننــد. مشــهدي زاده افــزود: عرضــه 
پتروشــیمي در بــورس عادالنه نیســت و تنها 
جیب مجتمع هاي پتروشــیمي را پــر مي کند. 
بورس با ایجاد رقابت کاذب، پتروشــیمي را چند 
 برابــر قیمت واقعي بــه دســت تولیدکنندگان

 پالستیک مي رساند.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک 
تهران گفــت: دولت براي صادرات پتروشــیمي 
معافیت مالیاتي ایجاد کرده تا پتروشــیمي که با 
یارانه حمایتي دولتي تولید شده را با قیمت پایین 
به کشورهاي دیگر بفروشند. آن هم در شرایطي که 
تولیدکنندگان پالستیک و پوشاک در داخل کشور 

کمبود مواد اولیه دارند

رئیس اتحادیه بار فروشان گفت: صادرات گوجه 
فرنگی و افزایش هزینه های تولید، قیمت گوجه 
فرنگی را در بازار داخلی باال برده اســت. مصطفی 
دارایی نژاد در پاسخ به چرایی افزایش قیمت گوجه 
فرنگی در بازار گفت:روزانه 500 تا ۶00 تن گوجه 
فرنگی گلخانه و فضای باز به عراق و کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر می شود و این صادرات 

از حدود 10 روز پیش شروع شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر آن هزینه کشاورزان بسیار 
باال رفته است و طبیعتا این افزایش هزینه های سم، 
کود، بذر  و کرایه حمل قیمت تمام شده محصول 
را باال می برد. رئیس اتحادیه بار فروشــان اضافه 
کرد: روز گذشته در میدان مرکزی میوه و تره بار به 
صورت عمده گوجه فرنگی انباری با قیمت ۶000 

تا ۷000 تومان، گوجه فرنگی درجه یک شیرازی 
۸000 تا ۹000 تومان و گوجه فرنگی صادراتی نیز  

با قیمت 10 هزار تومان عرضه شد.
وی تصریح کرد: برای کشاورزان مقرون به صرفه تر 
اســت که محصوالتشان را ســر زمین بفروشند 
چون در این صــورت دیگر نیازی بــه پرداخت 
کرایه حمل و نقل و هزینه هــای اضافی تا میدان 
مرکزی ندارند. اما با آنها صحبت شده که بخشی از 
محصوالتشان را سر زمین و بخشی دیگر را نیز به 
میدان مرکزی عرضه کنند تا در کنار صادرات و ارز 
آوری، بازار داخلی نیز دچار مضیقه نشود. دارایی 
نژاد در پایان گفت: از هفتــه آینده عرضه گوجه 
 فرنگی در بازار داخلی بیشتر و قیمت ها شکسته 

خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران بیان 
داشت: پروسه فروش فرش در بازارهاي خارجي مانند 
دیگر کاالها نیست. پروســه حمل از کشور تا فروش و 
برگشت ارز به کشور حدود دو سال طول مي کشد، اما 
بانک مرکزي در سال 13۹۷ با صدور دستورالعملي نهایتاً 
چهار ماه فرصت براي بازگشت ارز از سوي صادرکنندگان 
را اعالم داشــت و بازار ایــن هنر- صنعــت را با نوعي 

خودتحریمي مواجه کرد.
مجتبي عراقچــي رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش 
دستباف تهران ادامه داد: هر چه صادرکنندگان تالش 
کردند این زمان براي فرش بیشــتر شود موفق نشدند. 
فرصت چهار ماهه براي برگشــت ارز در فروش فرش 
با توجه به مدل فروش و عرضه ایــن کاال در بازارهاي 
خارجي بســیار کم اســت؛ بنابراین مجدد فرش هاي 
صادراتي شرایط گذشته را پیدا کرده و صادرکنندگان 
با خودتحریمي در کشور مواجه شدند. مسئوالن به جاي 

بستن راه باید خود با پیشنهادات مفید و ثمربخش در پي 
صادرات و ارز آوري براي کشور باشند. وي بیان داشت: 
این هنر صنعت ایراني ابتدا توسط تاجران به کشورهاي 
مد نظر حمل و سپس با تالش فراوان به بازاریابي براي 

مشتري پرداخته مي شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دســتباف تهران با 
اشاره به تغییر مسیر صادرات فرش هاي دستباف ایران 
و مشکالت ســر راه این تحفه هنر- صنعت ایراني بیان 
داشت: فرش دستباف ایراني نه تنها یک کاالي لوکس 
و پر طرفدار در دنیاســت؛ بلکه داراي ویژگي هنري و 
صنعتي است لذا ارزشي بسیار پربها دارد به همین اندازه 
نیز تمام طرفداران این هنر به آن بها داده و حاضرند مابه 
ازایش پول خوبي پرداخت کنند. طرفداران فرش خوب 
مي دانند این هنر با قدمتي بسیار باال و نقش هاي زیبا و 
مواد اولیه بسیار ارزشمند با دست توانا و هنرمند ایراني 

خلق مي شود.

یک کارشــناس حوزه کار تورم باال را ضد اشــتغال و 
سرمایه گذاری دانست و با این ســوال که در اقتصادی 
با تورم پنجاه درصدی چه کســی جرأت ورود به حوزه 
سرمایه گذاری دارد؟ تاکید کرد: برای ایجاد یک میلیون 
و ۸50 هزار شغل باید به بخش خصوصی اختیار کامل 
داده شود و دولت صرفا بر آن نظارت کند. علیرضا حیدری 
هدف گــذاری ایجاد یک میلیون و ۸50 هزار شــغل با 
همکاری بخــش خصوصی را مورد ارزیابــی قرار داد و 
گفت: اگر سیر تاریخی وضعیت اشتغال در ایران را نگاه 
کنیم، مولفه هایی که توانسته در ایجاد شغل و توسعه 
سرمایه گذاری موثر باشد با حضور بخش خصوصی بوده 
است. فراموش نکنیم که اشتغال موثر را بخش خصوصی 
ایجاد می کند نه بخش دولتــی، چون بخش دولتی در 
اقتصادها عموماً وظیفه اش تولید شغل نیست بلکه فراهم 
کردن زیرساختها و فضا برای کسب و کارها و منعطف 
کردن قوانین و مقررات و ایجاد مشوق ها است.وی ادامه 
داد: برای ایجاد این میزان شغل نیاز به یک بسته کامل 
از فراهم کردن امکانات، مشــوقها، تامین و تولید مواد 

اولیه و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی داریم. به 
اعتقاد این کارشناس حوزه کار تحقق این میزان شغل 
تا پایان 1401 امکان پذیر اســت به شرط آنکه دولت 
بســترها را آماده کند و بر روند انجام کار نظارت داشته 
باشــد و بخش خصوصی واقعی را شکل بدهد.حیدری 
افزود: در هشت ســال دولتهای نهم و دهم در بهترین 
شــرایط درآمدی به لحاظ ارزی و وفور منابع به سر می 
بردیم و آمارهای خالص اشتغال آن دوره کامال مشخص 
است. شکل گیری ســرمایه گذاری، انباشت سرمایه 
و توســعه آن یکی از عوامل مهم در ایجاد شغل است 
چون اشتغال بدون ســرمایه بی معنی است؛ بنابراین 
اگر به فکر تولید شغل جدید هســتیم باید در کنار آن 
به تولید ســرمایه جدید هم فکر کنیم. وی با طرح این 
پرسش که در اقتصادی با تورم 50 درصدی چه کسی 
جرأت ورود به حوزه ســرمایه گذاری دارد؟ تاکید کرد: 
برای ایجاد یک میلیون و ۸50 هزار شغل باید به بخش 
 خصوصی اختیار کامل داده شــود و دولت صرفا بر آن

 نظارت کند.

وضعیت تورم در کشــور و 
فشــاری که بر  قشرهای 
ضعیــف  جامعــه می آید 
واقعا نگران کننده اســت. 
گرانــی هــای سرســام 
آور، بســیاری از مواد غذایی عموم مردم را از ســر 
سفره ها جمع کرده اســت. بر اساس پژوهش های 
مرکــز آمار ایران میزان مصرف گوشــت توســط 
خانوارهای ایرانی در ســال 1400 نسبت به سال 
۸4، نصف شده و 50 درصد کاهش داشته و از 1۲ 
 کیلوگرم به متوسط شــش کیلوگرم در سال برای

 هر نفر رسیده است.
این روزها گرانی و تورم جزو جدایی ناپذیر زندگی 
مردم شــده اســت. افزایش روز به روز قیمت ها به 
صورت محســوس زندگی مردم را تحت تاثیر قرار 
داده اســت و بســیاری از اقالم ضروری خوراکی 
دیگــر در ســفره ها کمتــر دیده می شــود. مثل 
گوشــت گوســفند که در فروردین ۹۶ با قیمت 
متوســط 3۶ هزار تومان عرضه می شد اما اکنون 
به طــور متوســط 145 هــزار تومــان فروخته 
 می شــود و با افزایــش چهار برابری مواجه شــده

 است. 
مدیرعامل اتحادیه دامداران لرستان در این رابطه 
می گوید: صادرات دام توسط دولت آزاد شده و مقرر 
کردند که دام های پرواری و جوان هم صادر شــود. 
یوسف بیرانوند افزود: در شرایط فعلی صادرات دام 

کامال اشتباه است.
 به دلیل خشکســالی، کم آبی، باال رفتن شــدید 
هزینه هــای تولیــد و عــدم حمایــت دولــت، 
دامــداران دام های مولد خــود را به کشــتارگاه 
می برند و این موضوع در آینــده نزدیک منجر به 
 کمیابی و افزایش قیمت شــدید گوشــت در بازار 

خواهد شد.
 به گفته وی، در این شرایط دولت باید گوشت را در 
انبارهای استراتژیک برای آینده ذخیره کند تا کشور 

دچار التهاب نشــود نه اینکه دام ها را به کشورهای 
خارجی صادر کند.

اما اعظمی ساردویی، نماینده کرمان معتقد است 
که وزارت جهاد کشاورزی در تالش است با واردات 
گوشــت های منجمد مشــکل کمبود گوشت در 
بازار را حــل کند. گرانی گوشــت قرمز باعث روی 
آوردن مردم به گوشــت ســفید خواهد شــد که 
روی قیمت آن تاثیرگــذار خواهد بــود. به گفته 
وی، اگر موضوع گوشــت قرمز از وضعیت بحرانی 
گذر کند در دســتور کار کمیســیون کشاورزی 
قرار خواهد گرفت.کشــتار زود هنگام دام ها باعث 
 افزایش قیمت گوشــت قرمز در ماه هــای آینده 

خواهد شد. 
در این بین چشم ها هم به مذاکرات هسته ای دوخته 
شده اســت تا شاید از مسیر سیاســت خارجی در 
عرصه اقتصادی گشایشــی ایجاد شــود تا به باور 
بســیاری از کارشناســان با رفع تحریم ها امکان 
ورود ارز به کشور فراهم شــود و البته ایران بتواند 
به طور آزادانه نفت خود را بفروشــد تــا پول وارد 
کشــور شــود و از این راهبرد تورم کاهش یابد و 

سفره مردم قدری گشوده شــود. طبق آمارها نیاز 
ساالنه کشور به گوشت قرمز حدود یک میلیون تن 
است که بیش از ۸00 هزار تن آن در داخل کشور 
 و کمتــر از 10 درصد نیاز از محــل واردات تامین 

می شود.
 با این وجود قیمت گوشت قرمز در بازار ایران متغیر 
است به طوری که اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوساله و گوســفندی در بازار خرده فروشی ها به 
شکل تفکیکی، بیش از 150 هزار تومان به فروش 

می رسد.
در همیــن رابطــه رییس شــورای تامیــن دام 
کشــور در گفــت و گو بــا "کســب و کار" گفت: 
دالیلــی بســیاری بــرای کم رمــق بــودن بازار 
گوشت کشــور وجود دارد. شــیوع ویروس کرونا، 
وضعیت نامســاعد اقتصادی و کاهش توان مردم 
 برای خرید گوشــت قرمز مهم تریــن این دالیل

 هستند. 
منصور پوریــان افــزود: در این بیــن پیامدهای 
خشکســالی هم گریبانگیر دامداران شــد. علوفه 
مرغوب در بازار کاهــش یافت و دامدران مجبور به 

استفاده از تفاله و تفاله نیشــکر شدند. این تفاله ها 
آسیب های خطرناک چون چاقی مضاعف را برای 
دام ها داشته اند. طی ماه های اخیر، با افزایش قیمت 
گوشت قرمز در بازار با کاهش تقاضا روبرو شده ایم 
تا جایی که دام روی دســت تولیدکنندگان باقی 

مانده است.
وی با بیان اینکه با وجود تشــدید خشکســالی و 
کم آبی، افزایش جمعیت دامی می تواند تلفات را 
افزایش دهد که این موضوع نگران کننده اســت، 
افزود: این درحالی است که دولت قرار بود گوشت 
قرمز مــازاد را از تولیدکنندگان بــه صورت خرید 
حمایتــی دریافت کند یــا اینکه شــرایط را برای 

صادرات دام زنده فراهم کند.
به گفتــه وی، در شــرایط عادی نیمه دوم ســال 
500 هزار تن گوشــت قرمز مورد اســتفاده قرار 
می گیرد که با وجود کرونــا میزان مصرف به 300 
هزار تن هم  نمی رســد، درحالیکه بــا میزان دام 
فعلی حــدود ۶00 هــزار تن گوشــت تولید می 
 شــود که به دلیل مازاد تولید بر مصرف، صادرات 

تنها راه حل دامدار است.

مصرف گوشت نسبت به سال 94 نصف شده است

حذف گوشت از سبد غذایی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

براســاس آمارهــای مرکز 
آمار ایران از ســال 13۹۶ تا 
پایان ســال 13۹۹ نســبت 
هزینه خالص مسکن به کل 
هزینه های خانوار شهری از 
۹/3۲ درصد به ۸/4۲ درصد رسیده است. همچنین طی 
این دوره نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های 
خانوار روستایی نیز از 3/1۷ درصد به بیش از ۲3 درصد 
رســیده اســت. تامین مســکن برای خانوارها ایرانی 
بخصوص در شــهرهای بزرگ، به دلیل رشد بی سابقه 

قیمت ها، به رویا تبدیل شده است. در آخرین گزارش ها 
دوره انتظار خانه دار شدن دهک اول 1۷۸ سال اعالم شده 

که به نظر می رسد به عمر افراد قد نخواهد داد. 
در همین رابطه وزیر کار می گوید مسکن 30 تا ۶0 درصد 
هزینه های خانواده ها را می بلعد تا آنجا که حتی تامین 
آن از توان افراد عادی و قشر کارمند هم خارج است ولی 
با تهیه مســکن می توان نیمی از هزینه های اقتصادی 
خانواده ها را مرتفع کرد. اما چرا تاکنون هیچ کدام از طرح 
های اجرا شده و در دست اجرای دولتها نتوانسته امید 
مردم برای خانه دار شدن را افزایش وئ فاصله کردم با 

خرید خانه را کمتر کند.
تشابه تمامی طرح های مســکن دولتی به هم موجب 

شده تا دیگر اعتماد مردم به اقدامات دولتها برای تامین 
مسکن کمرنگ شود. از سوی دیگر افزایش هزینه های 
خرید مسکن های دولتی نیز موجب شده تا متقاضیان 
کمتری از این قبیل طرح های استقبال کنند. وام های 
پرداختی برای تهیه مسکن دولتی در اغلب مواقع بسیار 
باال بوده و بازپرداخت آنها با سودهای غیرمنصفانه موجب 
انصراف مردم و افراد جویای خانه، از شرکت در ایم طرح 

ها شده است. 
بسیاری از کارشناســان و فعاالن کارگری عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار مســکن را موجب بهم ریختگی 
بازار مسکن دانســته و تاکید دارند اگر ساخت و سازها 
رونق بگیرد و پروژه های ساختمانی به نتیجه برسد، هم 

موجب اشتغالزایی می شود و هم کاهش قیمت مسکن 
اتفاق می افتد.

اما سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که 
دوره انتظار برای خانه دار شدن دهک اول به 1۷۸ سال 
افزایش یافته است،گفت: گرانی های افسارگسیخته کمر 

مردم را شکسته است. 
عبدالجالل ایری با اشــاره بــه افزایش مــدت انتظار 
برای خریــد خانــه در ســال های اخیر اظهــار کرد: 
با یک حســاب سرانگشــتی از میزان تفاوت حقوق و 
افزایش قیمت مســکن مشخص می شــود که افراد با 
 درآمدهــای متفاوت چندین ســال باید در حســرت

 خانه دار شدن بمانند.

43 درصد هزینه خانوار شهری مربوط به مسکن است

رشد سهم مسکن در هزینه خانوارها
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

سرمایه گذاری با تورم ۵۰ درصدی جرأت می خواهد

محصوالت پالستيکي در ۱۸۰ روز اخير ۲۰ درصد گران شد

صادرات و افزایش هزینه ها؛ علت گرانی گوجه فرنگی

خود تحریمي؛ عمده چالش فرش ایران

افزایش قيمت الستيک به نفع هيچکس نيست

افزایش ۱۸۰درصدي در مقایسه با سال گذشته
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مشتركان اينترنت ثابت از 10.5 ميليون عبور كردند
مشــترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت کــه از فناوری های 
 TD-LTE و ADSL، VDSL،  FTTX اینترنت پرسرعت، شــامل
استفاده می کنند، تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، به ۱۰ میلیون و ۶۶۱ 
هزار مشترک رسیده اند. طی ســال های گذشته، روند استفاده از اینترنت 
از ســرعت های کیلوبیتی در اینترنت دایال آپ، رفته رفته جای خود را به 
فناوری ADSL داد که ســرعتی به مراتب بیش تر داشته و سرعت هایی 
تا ۵۲۱ کیلوبیت بر ثانیه و حتی ۱۶ مگابیت را هم پوشش می داد و اکنون 
نوبت به فیبر نوری است که ســرعت هایی به مراتب باالتر را برای کاربران 

به ارمغان آورد.
در حال حاضر، انواع سرویس های موجود اینترنت در ایران، به دلیل داشتن 
ویژگی های متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت 
ارائه می شــود. یکی از انواع اینترنت پرســرعت، اینترنت ثابت است که 
اینترنت های  ADSL، VDSL  و FTTX را شامل می شود؛ این دسته 
به یک مکان مشخص و محدوده جغرافیایی خاص یا بستر فیزیکی محدود 
هستند و خارج از این محدوده ی مشخص، امکان استفاده از این سرویس 
وجود ندارد. طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان 
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند 
ثابت، ۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۴۸ نفر را شــامل  می شود. این در حالی 
است که تا پایان سه ماهه اول ۱۴۰۰، تعداد مشترکان ارتباطات پهن باند 
ثابت، حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۸ هزار نفر بود.تعداد مشترکان پهن باند ثابت 
به تفکیک در جدول زیر آمده است که نشــان می دهد تا پایان سه ماهه 
دوم سال ۱۴۰۰، بیشترین کاربران از فناوری xDSL )شامل ADSL و 
VDSL که سرعت بیشتری دارد( استفاده می کنند که بالغ بر ۸ میلیون و 
۴۸۳ هزار ۷۳۲ کاربر است. در جایگاه دوم، اینترنت TD-LTE قرار دارد 
که بالغ بر یک میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۷۷ کاربر اســت. پس از آن، کاربران 
وای فای هستند که ۳۹۳ هزار و ۱۵۴ مشترک را شامل می شوند. کاربران 
FTTx یا اینترنت فیبر نوری، در جایگاه بعدی قرار دارند که ۱۸۴ هزار و 
۴۸۵ مشترک هستند.اینترنت ADSL با استفاده از خطوط تلفن ثابت 
و بدون ایجاد مزاحمت برای تماس های صوتــی )اتفاقی که در دایال آپ 
رخ می داد(، اطالعات را از مراکز مخابراتی بــه روی مودم می آورد. اتصال 
اینترنت ADSL را می توان روی خطوط تلفن ثابت ایجاد کرد و نیازی به 
کابل کشی و نصب خطوط جدید ندارد. این سرویس با محدودیت هایی از 
جمله سرعت دانلود کمتر از ۲۴ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود کمتر از دو 
مگابیت روبه روست. در مقابل، اینترنت VDSL روی بسترهای کابل های 
شبکه است و برخالف ADSL از خطوط تلفن ثابت شهری برای انتقال 
اطالعات استفاده نمی کند و نیاز به کابل کشــی دارد. سرعت دانلود روی 
اینترنت VDSL نزدیک به پنج برابر ســرعت دانلود ADSL اســت و 
 )FTTx( است.اینترنت فیبر نوری ADSL سرعت آپلود آن نیز ۱۰ برابر
مبتنی بر کابل های فیبر نوری اســت و از کابل های مسی یا خطوط تلفن 
استفاده نمی کند و کابل های فیبر نوری انتقال دهنده اطالعات هستند. به 
دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال های نوری، کیفیت و سرعت 
بیش تری نســبت به ADSL و VDSL دارد و می تواند یک کیفیت و 
ســرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس دهنده ارایه دهد و 
سرعتی بالغ بر یک گیگابیت دارد.اینترنت TD-LTE نیز حداکثر سرعت 
آزمایشــگاهی ۱۱۰ مگابیت بر ثانیه را دارد و حداکثر سرعت عملیاتی آن 
هم، ۴۰ مگابیت بر ثانیه برآورد شــده است. محدودیت این سرویس قطع 
سرویس در صورت جابجایی بین آنتن ها، کاهش کیفیت سرویس با افزایش 
فاصله کاربر از آنتن و یا وجود اختالل هــای رادیویی، تعرفه باالتر به دلیل 
نوع سرویس، هزینه نصب و نگهداری باال و استفاده اختصاصی از فرکانس 

رادیویی است.

صعود رمزارزها با چراغ سبز خزانه داری آمريكا
گزارش وزارت خزانه داری آمریکا از ظرفیت استیبل کوین ها باعث رشد 
قیمت ارزهای دیجیتالی شد. وزارت خزانه داری آمریکا در گزارش جدید 
خود اعالم کرد ارزش بازار ارزهای دیجیتالی با ارزش ثابت )استیبل کوین 
ها( به بیش از ۱۳۰ میلیارد دالر رسیده که این رقم ۲۰ برابر بیشتر از ارزش 
آن ها در دو سال پیش است. این گزارش اســتفاده از استیبل کوین ها را 
در سطح گسترده مفید دانسته اما هشدار داده است که آمریکا باید حتما 
مقررات خود را در این حوزه بروزرســانی کند و گســترش دهد.صرافی 
باینانس- بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی از نظر حجم معامالت- در 
بیانیه ای عجیب اعالم کرد امکان برداشــت از حســاب کاربران خود را به 
صورت موقت به حالت تعلیق در می آورد. این صرافی که در گذشــته نیز 
تصمیمات عجیب زیادی از جمله بســتن امکان معامله آتی با اهرم برای 
بسیاری از کشورها را گرفته بود علت این کار خود را رفع اختالالت ایجاد 
شده در شبکه تراکنش عنوان کرده است که رفع خواهد شد.بررسی های 
درون شبکه ای نشــان می دهد عرضه رمزارزهای بازار نظیر اتریوم توسط 
دارندگان بزرگ کمتر شده و به تعداد افرادی که رمزارزها را با نیت نگهداری 
بلندمدت خریداری می کنند، افزوده شده اســت. بانک مرکزی اروپا نیز 
سرانجام با یک تغییر موضع محسوس اعالم کرده کمیته ای برای بررسی 
امکان رونمایی از یورو دیجیتال و الزامات آن بــرای حفظ ثبات مالی در 
بازارها تشکیل داده است که نتیجه تحقیقات اولیه آن ها تا اوایل سال آینده 
منتشر می شــود.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۲۷۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل 
۳.۹۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم اســت. بیت 
کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین 

ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.    

بهترين توصيه برای معامله گران ارزهای ديجيتال
به گفته یک تحلیلگر، بهترین توصیه برای معامله گران ارزهای دیجیتال خصوصا 
معامله گرانی که قصد ســرمایه گذاری در آلت کوین ها را دارند، این است که هرگز 
پول زیادی را در این بازارها وارد نکنند و مدیریت سرمایه را به صورت کامل رعایت 
کنند و به شایعات بی پایه و اساس توجه نکنند.فرهاد بهلولی، تحلیلگر درباره اینکه 
بازار آلت کوین ها در رقابت با بیت کوین چه آینده ای خواهند داشت؟ اظهار کرد: با 
توجه به نوآوری هایی که اکثر آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین ایجاد کرده اند، 
بعد از ایجاد ثبات در بازار، برخی از آلت کوین ها به عنوان پیشرو در بازار خواهند ماند 
و روزهای بهتری را تجربه خواهند کرد. البته بیت کوین با توجه به اینکه پرچمدار 
بازار ارزهای دیجیتال است، برای مدتی همچنان در صدر باقی خواهد ماند، درنتیجه 
حتی این انتظار می رود که در آینده، آلت کوین ها بازار مســتقل به خود را داشته 
باشند.وی درباره عواملی که منجر به رشد رمزارهایی مثل دوج کوین،  شیبا و سوالنا 
می شود، گفت: متاسفانه عده ای از افراد مشهور بین المللی با ایجاد هیجان و به وجود 
آوردن یک فضای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی، باعث رشدهای بی رویه برخی از 
کوین ها شده اند، حال اینکه بیشتر این آلت کوین ها، باوجود اینکه هیچگونه ساختار 

حرفه ای و مهندسی ندارند، قیمت های باورنکردنی را تجربه می کنند. 

اخبار

آمازون ۶۰ میلیون دالر انعام رانندگان را پس داد
بیش از ۱۴ هزار راننده ۶۰ میلیون دالر انعامی که به صورت غیرقانونی توسط آمازون در فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ نگه داشته شده بود را پس می گیرند. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا 

اوایل امسال از آمازون و آمازون لجستیک شکایت و آنها را متهم کرد انعامهایی که رانندگان در برنامه آمازون فلکس دریافت کرده بودند را به طور کامل به آنها پرداخت نکرده است.
رانندگان آمازون فلکس کاالها و خوارباری که از طریق برنامه هایی مانند آمازون ِفِرش سفارش داده می شوند را تحویل می دهند. در شکایت کمیسیون تجارت فدرال آمده بود: آمازون 

انعام رانندگان را به مدت دو سال و نیم نگه داشت و پس از این که متوجه شد در سال ۲۰۱۹ هدف تحقیقات این سازمان قرار گرفته است، شیوه مذکور را متوقف کرد.

شــیبا اینو در عرض یک ماه 
حدود ۸۰۰ درصد سودآوری 
داشــته اســت؛ اگر اهل صبر 
و حوصله باشــید در بازار ارز 
دیجیتال می تــوان در کمین 
بازدهی یک ساله ۹۰۰ درصدی، هزار درصدی، ۱۰ هزار 

درصدی و حتی ۸۵ میلیون درصدی نشست
بورس پربازده ترین بازار سرمایه گذاری سنتی در مهرماه 
امسال بوده است؛ با چقدر سود؟ حدود سه درصد که شاید 
زورکی به چهار درصد برسد. تازه در نظر داشته باشید که 
بازدهی بورس را بر اساس عملکرد شاخص کل محاسبه 
می کنند و احتماال خیلی ها نتوانســته اند سرمایه شان را 
تا این انــدازه افزایش دهند. وضع ســرمایه گذاران خرد 
در بازار های ســنتی مثل دالر، طال و ســکه اصال خوب 
نبوده است. کســی که اول مهرماه امسال ربع سکه بهار 
آزادی را سه میلیون و ۴۸۰ هزار تومان خریداری کرده، 
می توانسته در پایان ماه آن را ســه میلیون و ۵۲۰ هزار 

تومان بفروشد و دلش به یک درصد سود خوش باشد.
به گزارش فرارو، بازدهی نیم سکه در این مدت نیم درصد 
بوده است، اما خریداران دالر، سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید و طالی ۱۸ عیار به ترتیــب دو دهم درصد، چهار 
دهم درصد و هشت صدم درصد ضرر داده اند. خودتان را 
جای یک سرمایه گذار خرد بگذارید و ببینید اگر وسوسه 
سود کوتاه مدت در ســرتان بوده، ممکن است االن چه 
حالی داشته باشــید! حال بیایید کمی آنطرف تر برویم؛ 
به بازار ارز های دیجیتال که شــاید تازه باشد و کمی هم 
خطرناک به نظر برســد، اما تنها در یک مورد با بازدهی 
حدود ۸۰۰ درصدی در طول یک ماه روبرو هســتیم و 
ســوددهی یک ماهه ۳۰ تا ۴۰ درصــدی در آن یک امر 
عادی محسوب می شــود. اگر اهل صبر و حوصله باشید 
در بازار ارز دیجیتال حتی می توان در کمین بازدهی ۹۰۰ 
درصدی، هزار درصدی، ۱۰ هــزار درصدی و حتی ۸۵ 

میلیون درصدی نشست.
قیمت بیت کوین تا ظهر روز یکشنبه ۹ آبان به ۶۱ هزار 
و ۴۰۰ دالر رسیده اســت. به پول ما االن هر بیت کوین 
حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می ارزد. سقف 
قیمت معروف ترین ارز دیجیتال دنیا در یک سال گذشته 
۶۱ هزار و ۷۹۶ دالر بوده، ولی کف قیمت آن به ۱۳ هزار و 
۷۷۳ دالر می رسد. به این ترتیب بازدهی سرمایه گذاری 
یک ساله روی بیت کوین به ۳۵۱ درصد می رسد. در بازه 
شش ماهه با سود هشــت درصدی و در بازه یک ماهه با 
بازدهی ۳۷ درصدی روبرو بوده ایــم. یعنی آن هایی که 
با کلی ریسک بیت کوین خریده اند ظرف ۳۰ روز بیشتر 
از فعاالن بورس و ســرمایه گذاران بانک و طال و دالر نفع 

برده اند.

اتریوم؛ هزار درصد در یک سال
قیمت اتریوم در ابتدای هفته دوم آبــان به چهار هزار و 
۳۱۳ دالر رســیده است. اگر متوســط قیمت دالر را در 
این مدت حدود ۲۷ هــزار و ۷۰۰ تومان در نظر بگیریم 
این ارز دیجیتال بــه پول ایران معــادل ۱۱۹ میلیون و 
۴۳۰ هزار تومان ارزش پیدا می کند. قیمت اتریوم در یک 
سال گذشــته صعودی بوده و در حال حاضر به باالترین 
میزان خود رسیده است در حالی که یک سال پیش هر 
اتریوم ۳۸۵ دالر فروخته می شــد. آن هایی که یک سال 

پیش اتریوم خریده بودند االن بابت رسیدن به سود هزار 
درصدی باید خیلی ذوق زده باشند. بازدهی خرید اتریوم 
در بازه زمانی شــش ماهه حدود ۳۰ درصد و در بازه یک 

ماهه ۳۸ درصد بوده است.

بایننس کوین؛ هزار و ۷۰۰ درصد در یک سال
قیمت بایننس کوین یکشنبه ۹ آبان به ۵۲۹ دالر رسید. 
به این ترتیــب در حال حاضر باید بــرای خرید هر عدد 
بایننس کویــن به پول ایران ۱۴ میلیــون و ۶۵۰ هزار و 
۵۰۰ تومان پــول خرج کنید. ایــن ارز دیجیتال پس از 
پشت سر گذاشتن یک دوره اوج و حضیض در ۳۶۵ روز 
گذشته دوباره به سقف تاریخی قیمت خود برگشته، اما 
سرمایه گذارانی بوده اند که آن را پارسال حدود ۲۷ دالر 
خریده اند. بخت با این گروه یار بوده، چون االن با گذشت 
یک سال بازدهی ســرمایه گذاری آن ها به باالی هزار و 
۷۰۰ درصد رسیده اســت. اگرچه ظرف یک ماه گذشته 
۳۲ درصد به ارزش سرمایه این افراد اضافه شده است، اما 

در بازه شش ماهه شاهد ۱۸ درصد زیان بوده اند.

کاردانو؛ دو هزار درصد در یک سال
کاردانو با نماد ADA پس از رسیدن به قله ۲.۸۴ دالری 
در حال عقب نشــینی و پس دادن مواضع خود اســت. 
قیمت کاردانو در روز یکشنبه ۹ آبان به ۱.۹۷ دالر رسید 
که به پول ما تقریبا می شود ۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان. یک 
سال پیش می توانســتید این ارز دیجیتال را ۰.۰۹ دالر 
خریداری کنید. به این ترتیب آن هایی که پارسال چنین 
سرمایه گذاری کرده بودند هزار با بازدهی ۲۰۲۰ درصدی 
سرخوش خواهند بود. بازدهی شــش ماهه کاردانو ۵۲ 
درصد است، اما در یک ماه گذشــته هشت درصد زیان 
داشته اســت. با توجه به کاهش قیمت دالر، تقریبا تمام 
ارز های دیجیتال مبتنی بر نرخ دالر چنین سرنوشتی را 

تجربه می کنند.

سوالنا؛ ۱۲ هزار و ۵۰۰ درصد در یک سال
قیمت سوالنا پارســال ۱.۳۵ دالر بود. از آن موقع سوالنا 
سوار آسانسور خوشبختی شــد و مدام باال آمد و باال آمد 
تا به قله ۱۹۵ دالر برســد. البته االن در ابتدای آبان باید 
ســوالنا را ۱۸۹ دالر بخریم که به پول ما می شــود پنج 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. خریداران سوالنا به این ترتیب 
با سود یک ســاله ۱۲ هزار و ۵۴۰ درصدی ربرو هستند. 
چون عدد بزرگ است، بیایید با هم یک مثال بزنیم. دهم 
آبان سال ۱۳۹۹ قیمت دالر در بازار ایران ۲۶ هزار و ۸۰۰ 
تومان بود. اگر آن موقع دو میلیون تومان برای خرید ۵۵ 
ســوالنا خرج کرده بودید، االن صاحب به ۹ هزار و ۴۸۰ 
دالر رسیده بود. با احتساب دالر ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی 
روز یکشــنبه، این پول معادل ۲۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان است! بازدهی شش ماهه سوالنا معادل ۳۱۱ درصد 

و در یک ماه گذشته ۳۳ درصد برآورد می شود.

ریپل؛ ۳۷۰ درصد سود در یک سال
قیمت ریپل یکشــنبه ۹ آبان به ۱.۱۱ دالر رســید که 
ارزش آن به پول ایران ۳۰ هزار و ۷۰۰ تومان می شــود. 
البته سقف قیمت ریپل در یک سال گذشته ۱.۶۲ دالر 
بوده و در کف قیمت آن را ۰.۲۱ دالر خریده اند. بازدهی 
یک ساله ریپل را باید حدود ۳۷۰ درصد در نظر بگیریم. 
بازده سرمایه گذاری روی ریپل در بازه شش ماهه منفی 
۲۳ درصد، اما در بازه یک ماهه با ســود ۱۵ درصد روبرو 

بوده است.

پولکادات؛ ۹۰۰ درصد سود در یک سال
قیمت پولکادات یکشنبه ۹ آبان به ۴۱ دالر ۷۵ سنت رسید 
که به پول ایران می شــود یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۰۰ 
تومان. این ۳۰۰ تومان آخر را تخفیف بدهید تا برویم سراغ 
بررســی تغییرات قیمت. در طول یک سال گذشته سقف 
قیمت پولکادات به ۴۹ دالر و ۴۴ سنت هم رسیده بود، اما 
پس از یک سقوط تا ۱۲ دالر و ۳۰ سنت پولکادات مشغول 
احیای دوباره خود است. شاید باور نکنید، اما یک سال پیش 
می توانستید این ارز دیجیتال را در کف به قیمت چهار دالر 
بخرید. به این ترتیب بازدهی پولکادات در طول یک سال 
به حدود ۹۰۰ درصد، در بازه شش ماهه به ۱۷ درصد و در 

بازه یک ماهه به ۴۰ درصد می رسد.

شیبا اینو؛ ۸۵ میلیون درصد در یک سال
شیبا اینو با نماد SHIB موقعیت ویژه ای در بازار رمزارز ها 
دارد، چون قیمت آن در حــال حاضر ۰.۰۰۰۰۶۴ دالر و 
به پول ما دو تومان است. صرافی های معروف تازه دارند 
این نماد را به رسمیت می شناسند و خیلی ها درباره آن 
حرف می زنند و مثال وقتی می شنوند بازدهی یک ساله 
شــیبا ۸۵ میلیون درصد اســت، برگ درخت های توی 
کوچه شان یکی کی می ریزد. در سه ماه گذشته بازدهی 
شــیبا حدود چهار هزار درصد و در بازه یک ماهه حدود 

۸۰۰ درصد بوده است.

دوج کوین؛ ۱۰ هزار درصد در یک سال
قیمت دوج کوین یک ســال پیش در ابتــدای آبان ماه 
۰.۰۰۲ دالر بــود و االن ۰.۲۶ دالر ارزش دارد که به پول 
ما می شود هفت هزار و ۳۰۰ تومان. باالترین قیمت دوج 
کوین ۰.۷۳ دالر بوده است. سرمایه گذارانی که سراغ این 
ارز دیجیتال پرسروصدا رفته اند در یک سال گذشته ۱۰ 
هزار و ۳۰۰ درصد سود کرده اند ولیی در بازه شش ماهه 
۴۴ درصد زیان متحمل شده اند. اگر یک ماه پیش دوج 
کوین خریده بودید، االن با ۳۰ درصد ســود خوشحال 

می شدید؟

الیت کوین؛ ۲۵۰ درصد در یک سال
قیمت الیت کوین به ۱۹۰ دالر رسیده است. اگر متوسط 
قیمت دالر را در مدت اخیر ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر 
بگیریم هر الیت کوین به پول ما معــادل پنج میلیون و 
۲۵۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت. کف قیمت الیت 
کوین دریک سال اخیر ۳.۸ دالر و سقف قیمت آن ۳۴۷ 
دالر ثبت شده اســت. همین دو تا عدد به تنهایی برای 
شرح وضعیت دیوانه وار و پرریسک بازار ارز های دیجیتال 

کافی نیست؟ بازدهی یک ساله الیت کوین را باید ۲۵۰ 
درصد درنظر بگیریم. آن هایی که در شش ماه اخیر بخت 
خودشان را با این ارز دیجیتال امتحان کرده اند ۳۲ درصد 
زیان دیده اند، اما در بازه یک ماهه الین کویت ۲۰ درصد 

سود داده است.

بیت کوین کش؛ ۱۲۵ درصد در یک سال
قیمت بیت کوین کش روز یکشــنبه ۹ آبان به ۵۸۲ دالر 
که معادل ۱۶ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان خودمان می شود 
رســید. با این حال بیت کوین کش هنوز با ســقف قیمت 
سه هزار و ۳۸۶ دالری تاریخ خود فاصله ای طوالنی دارد. 
حتی در یک سال گذشته یک بار قیمت آن به هزار و ۳۷۸ 
دالر رسید، اما اگر سرمایه گذاران کف قیمت ۲۵۱ دالری را 
به یاد داشته باشند، باید بابت همین ۵۸۲ دالر فعلی خدا را 
شاکر باشند. بازدهی یک ساله بیت کوین کش حدود ۱۲۵ 
درصد است. در بازه شش ماهه با زیان ۳۸ درصدی روبرو 
هستیم و بازه یک ماهه با سود ۱۵ درصدی بسته می شود.

استالر؛ ۱۲۵ درصد در یک سال
قیمت استالر که روز و روزگاری بین ایرانی ها محبوبیت 
باالیی داشت در نهمین روز آبان به ۰.۳۷ دالر رسید. کف 
قیمت این ارز دیجیتال در طول تاریخ خود ۰.۰۰۱۴ دالر 
و در سقف تاریخی ۰.۷۳ دالر ثبت شده است. سقف و کف 
قیمت استالر در یک سال اخیر هم به ترتیب ۰.۶۶ دالر و 
۰.۰۷ دالر بوده که به ترتیب معادل ۱۸ هزار و ۱۵۰ تومان 
و هزار و ۹۲۵ تومان بوده است. االن هم هر استالر ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان فروخته می شود. بازدهی یک ساله استالر 
۳۸۵ درصد و بازدهی یک ماهه آن ۳۵ درصد بوده، اما در 
بازه شش ماهه بازدهی منفی ۲۵ درصد را شاهد بوده ایم.

ترون؛ ۳۰۰ درصد در یک سال
قیمت ترون یکشــنبه ۹ آبان ۰.۱ دالر، معادل دو هزار 
و ۷۵۰ تومان بود. ترون در یک ســال گذشــته روز های 
پرنوسانی را پشت سر گذاشــته و قیمت آن از کف ۰.۰۲ 
دالر تا سقف ۰.۱۷ دالر پیش رفت، اما در ادامه دوباره در 

سراشیبی افتاد.
 به این ترتیب کسانی که به شکل طوالنی مدت در کیف 
پول دیجیتال خود تــرون دارند در یک ســال بازدهی 
حدود ۳۰۰ درصد، در بازه شــش ماهی بازدهی منفی 
۱۸ درصــد و در مدت یک مــاه بازدهــی ۱۲ درصد را 
تجربه کردند که به خوبی نشــان می دهد چرا ترون مثل 
 اســتالر و بیت کوین کش دیگر بیــن ایرانی ها محبوب

 نیست.

بازدهی شگفت انگيز بيت كوين، اتريوم، كاردانو و...

رمزگشایی از تب تند ارزهای دیجیتال میان ایرانی ها
News kasbokar@gmail.com

دبیر شــورای عالی فضای مجازی بــا بیان اینکه 
ســازندگان ســخت افزارهای ژاپنی، آمریکایی 
هســتند و ادامه این روند در آینده نگران کننده 
خواهد بود،گفت: طبق آمــار در حکمرانی فضای 
مجــازی فقــط مصرف کننده هســتیم. ســید 
ابوالحســن فیروزآبادی در نخســتین نشست از 
سلســله نشســت های »حکمرانــی و بازی های 
رایانــه ای« بــا موضــوع »چیســتی و ضرورت 
حکمرانی بر/ در/ با بازی های رایانه ای« از ســهم 
بــاالی بازی ها در رشــد اقتصــادی حکومت ها 
خبر داد و گفــت: هــم اکنون رشــد اقتصادی 
ســاالنه صنعت بازی ها به ۸ درصد می رسد این 
 در حالیســت که رشــد اقتصاد جهانی در حالت

 ایده آل ۳.۵ درصد است.
وی گفت: این آمار اهمیت بازی هــا و تأثیر آن بر 
اقتصاد را نشان می دهد چرا که اقتصاد بازی ها در 
دنیا ۱۵۹ میلیارد دالر و اقتصاد هالیوود در حدود 

۴۵ میلیارد دالر است. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه 
فضای مجازی، فضایی فراهــم می کند که برای 
نخستین بار بشر بدون اجازه می تواند خدمتی را از 
جمله خدمت اطالع رسانی و یا سرگرمی بچشد، 

تصریح کرد: این خصلت در حقیقت باعث شــده 
 بســیاری از پدیده ها به دلیل موانع زمان و مکان 

در این فضا محقق شود.
فیروزآبادی افزود: در گذشــته تنوع بازی وجود 
نداشت اما اکنون شرایط در مورد بازی ها متفاوت 
شده و بخش مهمی از اکوسیستم بشر را تشکیل 
داده و در حقیقت فضــای حقیقی و مجازی با هم 

در آمیخته است.
 ایــن در حالیســت کــه فضــای مجــازی 
ادامــه فضــای فیزیکــی اســت و در صــورت 
 فقــدان ایــن فضــا، بقــای فضــای مجــازی 

از بین خواهد رفت.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه همه 
مطالب در فضای فیزیکی نیاز به باز تعریف دارد، 
اظهار کرد: یکی از وظایــف حوزه های علمیه باز 
تعریف مفاهیم در بازی ها است و باید این تعریف 
انجام تا فهم مشترک بین اذهانی داشته باشیم. وی 
بر تعریف چیستی بازی ها که کار بسیار دشواری 

اســت، تاکید و تصریح کرد: بازی هــا دربردارنده 
شــاخصه هایی منحصر به فرد از جمله شــاخصه 
آموزش، تبلیغ، رسانه، زیست و سبک زندگی است.

فیروزآبــادی دربــاره نقــش طراحــان در 
بازی هــا نیــز گفــت: چینی هــا در پلتفــرم 
 گــوگل، آمــازون و فیســبوک عقــب تــر

 از آمریــکا هســتند امــا عمــق تکنولــوژی 
 آن هــا از آمریکایی هــا در بــازی بیشــتر 

است. 
هم اکنون ســازندگان ســخت افزارهای ژاپنی، 
آمریکایی هستند و ادامه این روند در آینده نگران 
کننده خواهد بــود. وی در ادامه به تبیین مفهوم 
حکمرانی پرداخت و افــزود: خلق فضای جدید از 
کنار حاکمیت رخ می دهد. حاکمیت به دنبال پیاده 
کردن هنجارهایی است که مستقل از حکومت ها و 

قدرت عرفی است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در 
حال حاضر ۹۵ درصد از بازی ها، خارجی و سخت 

افزارها ۱۰۰ درصد خارجی اســت، افزود: باید در 
حکمرانی مشارکت فعال داشته باشیم. 

طبق آمــار در حکمرانی فضــای مجازی مصرف 
کننده هســتیم این در حالیست که حکمرانی بر 
فضای مجازی اعمال حاکمیت است و باید از نقاط 

ضعف استفاده کنیم.
فیروزآبادی بازی ســازی را تنهــا فرصت طالیی 
برای ایجاد تغییر، زبان و فرهنگ ملی دانســت و 
گفت: یکی از چالش ها تفاوت با ســایر کشــورها 
اســت و در این چالش جهانی باید ایــن روند را 
اصــالح کــرد موضوع سیاســت نیســت بحث 
 اختالف فاحش در فرهنگ اســت و باید روی این

 موضوع تمرکز کرد.
وی به چرایی پیشرفت کشــورها در صنعت بازی 
پرداخت و گفت: کار بازی، چند رشــته ای بوده و 
هنر، تکنولوژی و مسائل اجتماعی )فهم اجتماعی( 
را در بر می گیرد و نظام غربی، بازی را ناظر به این 
مشخصات می سازد تا بتواند پول بیشتری از جیب 
مردم خارج کند که این امر در ایران بسیار ضعیف 
است در حالی که کشــورهای مختلف رشته های 
دانشگاهی در خصوص بازی ها دارند و به صورت 

تخصصی روی آن کار می کنند.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: هزینه 
انجام آزمون های تخصصی تا ســقف ۱۵۰ میلیون تومان از 
ســوی این صندوق به صورت بالعوض پرداخت می شود. 
مرضیه شاوردی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف 
پشتیبانی از توسعه و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 

و ورود موفق شــرکت های دانش بنیان به بازارهای داخلی 
و خارجی، از آزمون های تخصصی نیــز حمایت می کند.

وی با اشــاره به میزان حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
از آزمون های تخصصی گفت: صندوق حمایت بالعوض ۷۰ 
درصدی از هزینه انجام آزمون های تخصصی تا سقف ۱۵۰ 

میلیون تومان را در دستور کار قرار داده است.به گفته مدیر 
توانمندســازی صندوق نوآوری و شــکوفایی، این حمایت 
صرفا روی محصول دانش بنیان بوده و سقف حمایت ساالنه 
این خدمت ۳۰۰ میلیون تومان اســت. شاوردی ادامه داد: 
در همین راستا شرکت هایی که روی محصول دانش بنیان 

خود به انجام آزمون های تخصصی نیاز دارند، برای دریافت 
حمایت باید پیش از اقدام به انجام آزمون، درخواست خود را 
در سامانه صندوق نوآوری ثبت کنند. وی تاکید کرد: حمایت 
پس از انجام آزمون و ارائه مدارک پرداخت و نتایج آزمون، به 

حساب شرکت دانش بنیان واریز می شود.

در حكمرانی فضای مجازی فقط مصرف كننده هستيم

سازندگان سخت افزارهای ژاپنی، آمریکایی هستند

از سوی صندوق نوآوری و شكوفايی محقق می شود؛

ارائه تسهیالت بالعوض برای آزمون های تخصصی محصوالت دانش بنیان


