
در مدت پایانی برنامه ششم توسعه و هدف گذاری رشد اقتصادی 
هشــت درصد، گذری بر تغییرات این شاخص اقتصادی نشان 
می دهد که در سال های اجرای برنامه، عمدتا رشد اقتصادی منفی 
یا مثبت نزدیک به صفر بوده و خبری از رشد هشت درصد نیست.
به گزارش ایسنا، طبق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باید در 
جریان اجرای این برنامه، متوسط رشد اقتصادی به هشت درصد 
می رسید و این در حالی است که از سال ۱۳۹۶ که رسما برنامه 
ششم توسعه در دستور کار قرار گرفت تاکنون که در سال پایانی 

قرار دارد، این هشت درصد محقق نشده است.
با این حال، دولت برای بودجه ســال آینده هدف گذاری رشد 
هشت درصد را دارد اما این که بر اســاس کدام برنامه و چه نوع 
تامین مالی جهت ســرمایه گذاری برای این رشد اقدام خواهد 

کرد، مشخص نیست. اما بررسی آمار مرکز آمار ایران در رابطه با 
شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، 
گذری بر وضعیت رشد اقتصادی نشان از نوسان قابل توجه رشد 

حتی در فاصله یکساله دارد که قابل تامل است. 

رشد به ۱۴ درصد هم رسید ولی قبل از برنامه
این در حالی اســت که رشــد اقتصادی با نفت در سال ۱۳۹۱ 
منفی  ۸.۵ بوده که این نرخ طی روند کاهشی به منفی ۰.۱ در 
سال ۱۳۹۴ می رسد بعد از آن در سال ۱۳۹۵ یعنی یکسال بعد 
از اجرایی شدن برجام، رشد ۱۴.۲ درصد با نفت ثبت می شود. 
ولی بار دیگر از ســال ۱۳۹۶ یعنی از زمان شروع برنامه ششم 
توسعه رشد اقتصادی با افت قابل توجهی به ۴.۸ درصد رسیده 

و روند منفی در ســال های بعد طی می کند؛ بــه طوری که در 
 سال ۱۳۹۷ رشد با نفت منفی ۴.۹ و در سال ۱۳۹۸ منفی ۶.۳ 

بوده است.
در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی از صفر عبور و به مثبت یک درصد 
می رسد و در سال جاری نیز در بهار رشد با نفت مثبت ۷.۶ درصد 

اعالم شده است.

ثبت منفی ها بدون نفت
اما در رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۱ منفی ۲.۳ درصد 
بوده که تقریبا تا سال ۱۳۹۷ متوسط رشد ساالنه مثبت است ؛ 
به گونه ای که در سال ۱۳۹۲ مثبت ۳.۸، ۱۳۹۳ مثبت ۲.۹ و در 
۱۳۹۴ به صفر می رسد، اما از سال بعد بار دیگر رشد داشته و تا 

۹.۳ افزایش یافته که این روند رشــد در سال بعد کند و مثبت 
۵.۹ درسال ۱۳۹۶ ثبت می شــود. رشد اقتصادی بدون نفت از 
سال ۱۳۹۷ منفی شده و با ثبت منفی ۲.۵ به ۰.۴ درسال ۱۳۹۸ 
رسیده و در ۱۳۹۹ رشد  ۰.۳ بود و آن طور که گزارش مرکز آمار 

نشان داد در بهار امسال ۴.۶ درصد شده است.

ساالنه کشاورزی یک بار منفی بود
اما در بین بخش های اقتصادی در گروه کشاورزی از سال ۱۳۹۱ 
تا بهار سال جاری منفی ترین رشد مربوط به بهار امسال با منفی 
۴.۵ است که البته براساس گزارش های ساالنه رشد منفی ۳.۴، 
در ســال ۱۳۹۷ تنها رشد منفی در گروه کشــاورزی به شمار 

می رود.

صنعت تا منفی ۱۹ در سال هم رفت
در گروه صنعت منفــی ۱۹ درصد در ســال ۱۳۹۱ باالترین 
رشــد منفی ســاالنه این گروه اســت کــه البته بعــد از آن 
رشــدهای منفی ۳در ســال ۱۳۹۲ ، منفــی ۰.۲ در ۱۳۹۴، 
 منفــی ۹.۹ در ۱۳۹۷  و منفــی ۱۴.۵ در ســال ۱۳۹۸ ثبت 
شده است. رشد گروه صنعت در بهار امسال مثبت ۱۳.۸ اعالم 

شده بود. 

خدمات کم نوسان تر بود
در گروه خدمات نیز رشد در سال ۱۳۹۱ مثبت ۱.۸ بوده که در 
پایان سال گذشته به منفی ۱.۵ درصد و بهار امسال ۴.۵ درصد 

رسیده است.

تا سال ۲۰۲۳ قابلیت های خودران جدیدی به سری هفت 
بی ام و اضافه خواهد شد.

به گزارش ایســنا به نقــل از موتور وان، ماشــین هایی که 
بدون نیاز به راننده قابلیت طی مســیر را داشــته باشند از 
مدت ها پیش یکی از رویاهای بشــر بوده و در ســال های 
اخیر نیز پیشــرفت های زیــادی در این زمینه به دســت 
آمده اســت. حاال خودروسازی مشــهور آلمانی بی ام و که 

همواره جز خودروسازان پیشــتاز بازار در عرصه استفاده از 
فناوری بوده اعالم کرده اســت روی برنامه ای کار می کند 
 که هدف آن نزدیک شــدن بیشــتر به تحقــق خودروهای 

خودران است.  
به گفته فرانک وبر- مدیر بخش توســعه بی ام و -می توانیم 
در سال ۲۰۲۳ انتظار رونمایی از نسل جدید امکانات مربوط 
به ماشــین های خودران را داشته باشــیم. این امکانات در 

خودروهای ســری هفت به کار گرفته خواهد شد اما بی ام 
و برنامه دارد تا بــه تدریج از امکانات این چنینی در ســایر 
محصوالت خــود نیز در صــورت دریافت بازخــورد مثبت 

استفاده کند.  
هنوز ویژگی های اصلی این سیســتم اعالم نشده اما طبق 
آنچه تاکنون منتشــر شــده اســت، کمک کردن به راننده 
در توقف بر ســر گذرگاه هــای دارای چراغ قرمز، شــتاب 

گیری خودکار در مســیرهای خلوت و ترمز خودکار بر سر 
موانعی که به طور ناگهانی ســر راه خودرو سبز می شوند از 
جمله امکاناتی اســت که بی ام و قصد اضافــه کردن آن ها 
را به خودروهای نســل هفت خود دارد. بــا این حال طبق 
 اعالم خودروســاز آلمانی، سیســتم های هدایت و کنترل 
به صورت دســتی نیز کمــاکان فعال باقــی خواهند ماند و 
مســئولیت اصلی هدایــت و کنتــرل خودرو در شــرایط 

 بحرانــی و اضطــراری در درجــه اول متوجــه راننــده 
خواهد بود.  

خودروهای فعلی بی ام و دارای سطحی از هوشمندی هستند 
اما همواره این سیستم های کمک کننده به عنوان یک آپشن 
و نه یک استاندارد عرضه شده اســت بدان معنا که خریدار 
خود تصمیم می گیرد محصول خریداری شده دارای چنین 

امکاناتی باشد یا خیر.  

تاکنون حدود ۸۸۶ هزار نفر، بدون محدودیت هایی 
درخصوص تعداد یا بسته شــدن ثبت نام به دلیل پر 
شدن ظرفیت برای واحدهای جهش تولید مسکن 
ثبت نام کرده اند که تعداد ثبت نام کنندگان در این 
طرح به حدود یک سوم از پنج مرحله ثبت نام مسکن 

ملی رسیده است.
به گزارش ایســنا، جدیدترین آمار نام نویسی برای 
واحدهای جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی 
مسکن( از ثبت نام ۸۸۶ هزار و ۳۵۴ نفر حکایت دارد. 
این در حالی است که برای مسکن ملی در پنج مرحله 
حدود ۲.۵ میلیون نفر تقاضا دادند. البته از این تعداد 
بنا بر اعالم وزارت راه و شهرسازی فقط ۵۳۴ هزار نفر 

واجد شرایط شناخته شدند.

تقاضا برای واحدهای جهش تولید مسکن در حالی 
با گذشــت ۱۹ روز هنوز به یک میلیون نفر نرسیده 
که دولت ظرفیت ساخت ۴ میلیون واحد را برای این 
طرح در نظر گرفته است. علت دقیق پایین بودن اقبال 
به واحدهای نهضت ملی مسکن هنوز به طور کامل 
مشخص نیست اما احتماال با توجه به حذف برخی 
افراد در مسکن ملی که از شرایط پنج گانه برخوردار 
نبودند باعث شــده تا متقاضیان برای پروژه جدید 
نام نویسی نکنند. این در حالی است که نام نویسی از ۲۸ 
مهرماه ۱۴۰۰ شروع شده و هنوز ۱۱ روز زمان باقی 

مانده که تا ۲۸ مهرماه ادامه خواهد داشت.
یکی دیگر از دالیل پایین بــودن تقاضا می تواند به 
مبلغ اقساط این طرح مربوط باشد. طبق اعالم رستم 

قاسمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  برای واحدهای نهضت 
ملی مسکن از ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان می دهد با 
توجه به بازپرداخت ۲۰ ساله این وام ها مبلغ اقساط 
آن بین ۳ تا ۷ میلیون  تومان خواهد بود. البته مدتی 
پیش اقبال شاکریـ  نماینده مجلسـ  میزان اقساط 
را بین ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان 

اعالم کرده بود.
جامعه هدف واحدهای جهش تولید مسکن، کارگران 
و دهک های پایین جامعه عنوان شــده و مســکن 
ملی برای اقشــار متوسط طراحی شــده بود. با این 
حال پرداخت اقســاط ۳ تا ۷ میلیون تومان از عهده 

دهک های پایین برنمی آید.

تورم ارمنستان به باالترین سطح هشت سال اخیر رسید.
به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، روند 
صعودی نرخ تورم در آذربایجان برای سومین ماه متوالی 
ادامه یافت؛ تا جایی که تا پایان ۱۲ ماه منتهی به آگوست، 
نرخ تورم در این کشــور از ۴.۵ درصد در ماه قبل به ۵.۳ 
درصد افزایش یافته است که این نرخ، باالترین نرخ تورم 

در دو سال اخیر محسوب می شود.
مواد غذایی و نوشــیدنی با ۶.۲ درصد افزایش قیمت، 

بزرگترین محرک قیمت ها در این کشــور بوده است و 
پس از این بخش، لوازم منزل با تورم ۵.۱ درصد  در رده 
بعدی قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط 
به حمل و نقل با تورم منفی ۰.۴ درصدی و تنباکو با تورم 

۰.۶ درصدی در رده بعدی قرار دارد.  
 در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ باالترین تورم آذربایجان 
مربوط به آوریل ۲۰۰۸ با ۲۳.۶ درصد و پایین ترین نرخ 
تورم نیز مربوط به مــی ۲۰۰۹ با منفی ۱.۸ درصد بوده 

است. همچنین تا پایان ۱۲ ماه منتهی به اکتبر، نرخ تورم 
در ارمنستان از ۸.۹ درصد در ماه قبل به ۸.۸۹.۱درصد 
افزایش یافته است که این نرخ، باالترین نرخ تورم هشت 
سال اخیر محسوب می شود. مواد غذایی و نوشیدنی با 
تورم ۱۶ درصدی، بزرگتریــن محرک قیمت ها در این 
کشور بوده است و پس از این بخش، لباس و پوشاک با 
تورم ۱۱.۷ درصدی و  لوازم منزل با تورم ۹.۳ درصدی 

قرار دارند.

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران ضمن انتقاد 
از افزایش قیمت بی رویه زعفران در یک ماه اخیر 
گفت: از ایــن افزایش قیمت ها ســود ناچیزی به 
کشــاورزان می رســد و منافع کالن آن به جیب 
کســانی می رود که در انبارهای چندتنی، زعفران 

ها را دپو کرده اند.
علی حسینی در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
قیمت زعفران نســبت به یک ماه گذشته ۲ برابر 
شده است، گفت: بهتر است علت افزایش قیمت این 
محصول از کسانی پرســیده شود که نقش اساسی 
در این گرانی دارند و سود چند برابری از موجودی 

انبارشان می برند. 
وی ادامه داد: زعفران کاالی گرانبهایی است و ارزش 

باالیی دارد ولی افزایش قیمت آن باید منطقی باشد 
و ضمن در نظر گرفتن حقــوق تولیدکننده، حق 
مصرف کننده را نیز در نظر داشته باشند. متاسفانه 
در زعفران قیمت ها به نحوی باال می رود که انگار 

مصرف کننده داخلی هیچ حقی ندارد.
عضو هیات رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
این شورا نقشــی در تعیین و تکلیف زعفران ها در 
کشــور ندارد، گفت: موضوع گرانی لجام گسیخته  
فعلی علیرغم اینکه هنوز تا پایان برداشت زعفران 
حدود یک ماه باقی مانده و از طرفــی مقدار قابل 
توجهی زعفران سال گذشته که با قیمت های بسیار 
پایین و در حد یک سوم قیمت فعلی از کشاورزان 
خریداری شده و در انبارهای مشخصی وجود دارد، 

قابل درک نیســت. به گفته وی شرایط فعلی  سود 
ناچیزی برای کشاورزان دارد و منافع کالن آن برای 

انبارهای چند تنی است.
عضو هیات رییسه شــورای ملی زعفران در پایان 
با بیان اینکــه اگر به همین شــیوه جلو برویم پنج 
ســال آینده جایگاهی کــه در تولیــد زعفران در 
دنیا داریم  را از دســت خواهیــم داد، گفت: تصور 
می کنیم که تنهــا تولیدکننده زعفــران در دنیا 
هســتیم، در حالی که اینطور نیست. کشت های 
گلخانــه ای و منطقــه ای به ســرعت پیش می 
رود و اگر سیاســت های کشــت، تولید، عرضه و 
 صادرات خود را اصالح نکنیــم در آینده جایگاهی 

نخواهیم داشت.

منفی و مثبت های رشد اقتصادی تا قله ۸ درصد

رویای ماشین های خودران به واقعیت نزدیک تر می شود

پایین بودن استقبال از طرح جهش مسکن نسبت به مسکن ملی

تورم ارمنستان در اوج

رد پای دالالن در گرانی دوباره زعفران
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سرمقاله

شرایط دستيابی 
به نرخ ارز واقعی

 روند افزایشــی نــرخ ارز با 
توجه به شرایطی که وجود 
دارد، طبیعی است. هر کدام 
از عوامل تاثیرگذار بر روی 
قیمت ارز می توانند موجب بروز نوسانات تازه ای 
شوند. در حال حاضر رشد اقتصادی متناسب نیست 
و به همین دلیل ارزش پول کلی کاهش بسیاری 
داشته است. این اتفاق به نوعی بر روی روند صعودی 

نرخ ارز تاثیر...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3
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روند صعودی قیمت ها 
در بازار خودرو

افت   قیمت های 
پیشنهادی   مسکن

بورس بر سر دوراهی قرار دارد

تردید  خریداران  بورس
صفحه2

صفحه3

نرخ  ارز  در مسیر  افزایشی 
پیشروی   قیمت   دالر   با   عبور   

از  کانال   28   هزار   تومان   ادامه   دارد

با وجود وعده های وزیر صمت مبنی بر بهبود وضعیت 
بازار و صنعت خودرو، اما به نظر می رسد بازار قصد 
تبعیت از صحبت های وزیر را نــدارد زیرا قیمت ها 
همچنان به روند صعودی ادامه می دهد.به گزارش 
مهر، بازار خودرو در مرداد ماه، ۳۱ روز گرم و پرشتاب 
را پشت سر گذاشت؛ نوسان قیمت ها در این ماه به 
گونه ای بود که هر چند روز یک بار افزایش های بین 
۵ تا ۱۰ میلیون تومانی برای انواع خودرو ثبت می شد 
و خریداران ناامیدتر از قبل بدون خرید از بازار خارج 
می شدند. با ورود به شهریور ماه روند صعودی قیمت 
خودرو متوقف شد و قیمت ها یا ثابت ماند یا حداکثر 
یک تا دو میلیون تومان افزایش داشت.در مهر ماه 
نیز بازار خودرو متأثر از بازتاب های مربوط به مصوبه 

مجلس مبنی بر آزادسازی...

پس از کاهــش ۰.۲ درصدی قیمــت های قطعی 
مسکن در مهرماه، بررســی آخرین وضعیت بازار 
مسکن شهر تهران در آبان ماه از کاهش ۱.۳ درصدی 
قیمتهای پیشنهادی، افت ۳.۲ درصدی نرخ اجاره 
و افزایش ۱۲درصــدی تمایل برای فروش حکایت 
دارد. بازار مسکن شهر تهران در ۳۰ روز منتهی به 
۱۵ آبان ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱.۳ درصدی قیمتهای 
پیشنهادی مواجه شده است. پس از افزایش نسبی 
نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، قیمتهای 
قطعی در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. آخرین 
وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن است که 
قیمت آگهی ها طی یک ماه اخیر ۱.۳ درصد پایین 
آمده است.در حال حاضر نرخ پیشنهادی هر متر مربع 

مسکن شهر تهران براساس...

پرهیز از 
بخشی نگری 
و چانه زنی 
در تدوین بودجه

رئيس جمهوری تاکيد کرد

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش ۴۴ درصدی برگشت 
چک در دسته چک های جدید

از ابتدای امســال تا پایان شــهریور، نسبت 
چک های برگشتی در دسته چک های قدیمی 
۹ درصد و در دســته چک های بنفش رنگ 
جدید ۵ درصد بوده که از کاهش ۴۴ درصدی 
برگشتی ها در چک های جدیدحکایت دارد.

به گزارش مهر، به گفته ســخنگوی اجرای 
قانون جدیــد چک، از ابتدای ســال تا پایان 
شهریور ۱۴۰۰، نسبت چک های برگشتی در 
دسته چک های قدیمی ۹ درصد و در دسته 
چک های بنفش رنگ جدیــد ۵ درصد بوده 
اســت. که از کاهش ۴۴ درصدی چک های 
برگشتی در دســته چک های جدید و تأثیر 
مثبت قانون جدید چک حکایت دارد.قانون 
جدید چک که از ابتدای امسال توسط شبکه 
بانکی کشور به طور رسمی در حال اجرا است، 
با ارائه خدمات مربــوط به چک های جدید از 
جمله الزام به ثبــت و تائید چک های بنفش 
رنگ در سامانه صیاد، اعتبارسنجی متقاضیان 
دسته چک، متمرکز شدن صدور دسته چک 
در بانک مرکــزی و همچنین ایجــاد امکان 
استعالم سوابق صادرکننده چک برای گیرنده 
آن، بر روند برگشت چک تأثیر مثبتی گذاشت.
به طوری که طبق گفته آمنــه نادعلی زاده، 
سخنگوی اجرای قانون جدید چک در برنامه 
عصر اقتصاد از رادیو اقتصاد، تا پایان شهریور 
ماه امسال نسبت چک های برگشتی در دسته 
چک های قدیمی برابر با ۹ درصد و نســبت 
چک های برگشتی در دسته چک های جدید 
برابر با ۵ درصد شده اســت.طبق گفته های 
آمنه نادعلی زاده، ۲۱ میلیون فقره از چک های 
جدید بنفش رنگ در سامانه صیاد ثبت شده 
و در بازار به گــردش افتاده اســت. از طرف 
دیگر مطابــق آمار بانک مرکــزی، از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ تا پایان شــهریورماه در کل ۴۲ 
میلیون فقره چک مبادله شده است. بنابراین 
نصف تعداد چک های مبادله شــده تا پایان 
شهریورماه، مربوط به چک های جدید بنفش 
رنگی اســت که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توزیع 
شــده اند و پنجاه درصد باقیمانده نیز مربوط 
به چک های قدیمی اســت که ایــن، خبر از 

استقبال مردم از چک های جدید دارد.

معاون اداره کل بازاریابی بانک توســعه 
صادرات ایران:

ارائه تســهیالت با نــرخ های 
ترجیحی به دانش بنیان ها

  معــاون اداره کل بازاریابــی بانک توســعه 
صادرات ایران گفت: متقاضیان تســهیالت 
دانش بنیان می توانند با ثبت نام در ســامانه 
غزال، تســهیالت با نــرخ هــای ترجیحی 
دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران به نقل از اگزیم نیوز، 
ناصر غالمــی در وبینار آموزشــی تخصصی 
امور بانکی که با حضور جواد عباســی معاون 
ارزی شــعبه مرکزی، انیســی رییس شعبه 
قزوین، معینی رئیس شعبه یاسوج ، نفیسی 
معاون شعبه زاهدان و تعدادی از مشتریان و 
فعاالن اقتصادی استان های قزوین، سیستان و 
بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد برگزار شد، 
افزود: با اســتفاده از منابع تلفیقی با صندوق 
توسعه ملی امکان کاهش نرخ سود وجود دارد.
وی با بیان آنکه امکان پرداخت این تسهیالت 
قبل و بعد از صدور کاال فراهم اســت، درباره 
چگونگی ارایه این نوع تسهیالت، اضافه کرد: 
این تســهیالت هم برای آماده کردن و حمل 
کاالی صادراتی ارائه می شــود و هم اگر کاال 
صادر شــده و مشــتری منتظر برگشت پول 
باشد، ســرمایه در گردش الزم در اختیارش 

قرار می گیرد.

پرداخت ما به التفاوت سود قطعی 
و علی الحساب بانک سامان

   بانــک ســامان اعــالم کــرد کــه ســود 
ما به التفاوت ســپرده گذاران خــود را پس از 
کســر وجوه قانونی پرداخت خواهد کرد.به 
گزارش سامان رســانه، بانک سامان با انتشار 
اطالعیــه ای عنوان کرد که »چنانچه ســود 
قطعی ســال مالی بیش از سود علی الحساب 
پــس از کســر حق الوکالــه حاصل شــود، 
مابه التفاوت مبلغ مذکور متناســب با مانده 
 و مدت هریک از ســپرده ها، پرداخت خواهد

 شد.«

خبر

بانک ها

پس از کاهش ۰.۲ درصدی 
قیمتهــای قطعی مســکن 
در مهرماه، بررســی آخرین 
وضعیت بازار مســکن شهر 
تهران در آبــان ماه از کاهش 
۱.۳ درصدی قیمتهای پیشنهادی، افت ۳.۲ درصدی 
نرخ اجــاره و افزایش ۱۲درصدی تمایــل برای فروش 
حکایت دارد.به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران 
در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ آبــان ماه ۱۴۰۰ با کاهش ۱.۳ 
درصدی قیمتهای پیشنهادی مواجه شده است. پس از 
افزایش نسبی نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، 
قیمتهای قطعی در مهرماه ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرد. 
آخرین وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن است 
که قیمت آگهی ها طی یک ماه اخیر ۱.۳ درصد پایین 
آمده است.در حال حاضر نرخ پیشنهادی هر متر مربع 
مسکن شهر تهران براساس آنچه اطالعات سامانه کیلید 
نشان میدهد ۵۰.۳ میلیون تومان است که با وزن دهی 
بر اســاس توزیع آماری معامالت مســکن در مناطق 
مختلف به ۳۲.۳ میلیون تومان می رسد. این تفاوت در 
واقع فاصله قیمتی بین آنچه مالکان در نظر دارند با نرخ 
قطعی میانگین معامالت است. بیشترین کاهش نرخهای 
پیشنهادی بر اساس قیمت هر متر مربع در مناطق ۲۰، 
۱۹ و ۵ به ترتیب با ۳ درصــد، ۲.۲ درصد و ۱.۸ درصد 
کاهش و باالترین افزایش قیمت به مناطق ۲، ۱۷ و ۱ به 
ترتیب با ۵.۱ درصد، ۴.۶ درصد و ۴.۱ درصد رشد در یک 
ماه گذشته مربوط می شود.از بین مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران در ۳۰ روز اخیر قیمتهای پیشنهادی در مناطق ۱، 
۲، ۶، ۷، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۲ افزایش و در سایر 
مناطق کاهش داشته است. به طور میانگین نیز در شهر 

تهران نرخهای پیشنهادی بدون وزن دهی ۱.۳ درصد و 
با وزن دهی ۱.۱ درصد کاهــش پیدا کرد.از طرف دیگر 
آمار و ارقام از افزایش تمایل برای فروش مسکن طی ۱۵ 
روز ابتدای آبان ماه حکایت دارد. درصد تغییرات تعداد 
آگهی های یک ماه منتهی به نیمه آبان ۱۴۰۰ نسبت به 
۳۰ روز قبل نشان می دهد عرضه ملک ۱۲ درصد افزایش 
یافته اســت که می تواند تحت تاثیر رکود بازار، کاهش 
فصلی معامالت در پاییز و تاثیر روانی آغاز ثبت نام برای 
واحدهای جهش تولید و تامین مسکن توسط دولت باشد.
بازار اجاره نیز طی بازه زمانی مذکور با افت مواجه شده 
است. درصد تغییرات قیمت رهن متر مربع آگهی های 
یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل حاکی از کاهش ۳.۲ 
درصدی است. در سوی مقابل، تعداد آگهی های اجاره 

۱.۹ درصد افزایش یافت.بررسی میزان تقاضا به تفکیک 
مناطق نیز کاهش بازدید آگهی ها را نشان می دهد. طبق 
داده های این ســامانه در ۳۰ روز منتهی به ۱۵ آبان ماه 
۱۴۰۰ در ۱۳ منطقه تعداد بازدید از آگهی ها کاهش و 
در ۹ منطقه افزایش یافته است. منطقه ۲۰ با ۴۹ درصد 
کاهش و منطقــه ۱۶ با ۵۶ درصــد افزایش، به ترتیب  
بیشترین افت و بیشترین رشــد بازدید از آگهی ها را به 
خود اختصاص دادند. در بخش رهن و اجاره نیز در ۱۲ 
منطقه با کاهش بازدیــد و ۱۰ منطقه با افزایش مواجه 
شدند.اطالعاتی که از نرخهای پیشنهادی مسکن طی 
۱۱ ماه گذشته در این سامانه به دست آمده حاکی از آن 
است قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع از ۵۶.۸ میلیون 
تومان در آذرماه ۱۳۹۹ در یک فرآیند ریزشی به ۴۳.۵ 

میلیون تومان در خردادماه ۱۴۰۰ رســیده اما در سه 
ماهه تابســتان افزایش یافته به طوری که در تیرماه به 
۴۶.۹ میلیون و در آبان ماه به ۵۰.۳ میلیون تومان رسیده 
است. این در حالی است که بازار در رکود به سر می برد 
و تعداد ۵۴۷۱ هزار فقره معاملــه در مهرماه ۱۴۰۰ از 
کوچک شدن ظرفیت بازار به حدود یک سوم وضعیت 
نرمال حکایت دارد. این افت معامالت پس از آن رخ داد 
که در شهریورماه ۱۴۰۰ تعداد ۷۷۸۹ معامله انجام شد 
و قیمتها نیز ۲.۴ درصد افزایش یافته بود.تورم مسکن، 
هر ماه افت بیشتری را نســبت به تورم عمومی تجربه 
می کند. مهرماه امسال نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن 
شهر تهران ۱۸ درصد بود؛ در حالی که تورم عمومی به 
۴۵ درصد رسید. شهریورماه این اعداد ۳۰ درصد برای 
بازار مسکن تهران و ۴۵ درصد برای اقتصاد کشور 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 نشــان داد که بازار کشش رشد سنگین 

قیمتها را ندارد.
به نظر می رســد 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 مسکن، 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.

فروشندگان مسکن باز هم کوتاه آمدند

افت قیمت های پیشنهادی مسکن

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
پرهیز از بخشی نگری و چانه زنی 

در تدوین بودجه
رئیس جمهور با تشــکر از تالش تیــم اقتصادی 
دولت برای تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: 
با توجه به تاکیدات رهبــر معظم انقالب مبنی بر 
اصالح بودجه ریزی کشور باید الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصالح ساختار بودجه، 
تدوین شود.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ 
منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم 
باشد، تصریح کرد: مهم ترین هدف دولت اجرای 
عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای 
عدالت و عدالت محور باشد.رئیس جمهور با اشاره 
به عقب ماندگی های تاریخــی در اجرای عدالت 
افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، 
بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی 
از عقب ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و 
اقتصادی جبران کند.رئیسی ادامه داد: نظام بودجه 
ریزی بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران 
نباشــد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای 
واقعی تدوین شــود و از چانه زنی و بخشی نگری 
جلوگیری شود.وی با اشــاره به حجم باالی فرار 
مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی 
یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ 
رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش 
یابد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی 
برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه های 
پنهان و در مقابل درامد دالری گفت: این بنگاهها 
باید مالیات واقعی و ســهم دولت و مردم را شفاف 
پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود.
وی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: 
قصد نداریم در جزئی ترین مسائل استانها دخالت 
کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی در 
استان ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت 
پیگیری مستمر ادامه یابد.رئیس جمهور با اشاره به 
ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم 
و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل 
هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه 
جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت 

زدایی سایه بیندازد.

ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای 
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی 
از پیش بینی های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه 
کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، 
رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش 
بینی کرده است.سازمان برنامه و بودجه همچنین، 
میزان رشــد ارزش افزوده در هر یک از استان ها را با 
توجه و تاکید بر عدالت محوری و بدون کسری بودجه 
پیش بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.در 
این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده 
مقرر شد، هماهنگی های الزم بین قوای سه گانه برای 
مدیریت هزینه ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.

معاون وزیر کار:
پیشــنهادات وزارت کار برای 

ترمیم حقوق کارگران
معاون وزیر کار با اشاره به مشکالت معیشتی جامعه 
کارگری گفت: پیشنهادات الزم در زمینه ترمیم حقوق 
و دستمزد کارگران را آماده کرده ایم تا بتوانیم مشکالت 
را به حداقل برسانیم.به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد در نخستین نشست 
شورای عالی کار در دولت سیزدهم، اظهار کرد: اصل کار 
این شورا بر مبنای سه جانبه گرایی است. امیدواریم با 
این اصل و با قدرت و قوت، مباحث حقوق و دستمزد و 
موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی 
را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حل و فصل 
و به نتیجه مطلوب برسانیم.معاون روابط کار با اشاره 
به دغدغه معیشت کارگران در دولت سیزدهم گفت: 
با تاکید وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به عنوان 
یکی از اعضای اصلی شورا و رئیس شورای عالی کار، 
بررسی های کارشناسی در این زمینه صورت گرفته 
است.وی ضمن تشریح مصوبات شورای عالی کار گفت: 
اولین مصوبه این جلسه تمدید آئین نامه مستثنی شدن 
خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مســاجد، حسینیه ها، 
تکایا، مدارس علــوم دینی موقوفــه و موقوفات عام 
غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار بود.به گفته 
رعیتی فرد، این آئین نامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار 
در تاریخ ۳۰/۱۱/۷۳ طی نامه شماره ۷۲۰۵۲/ ت ۴۳۲ 
به تصویب هیئت وزیران رسیده که بر اساس آن خدام 
و کارکنان بقاع متبرکه دارای سه نفر یا کمتر نیروی 
انسانی )در آخرین تمدید در سال ۱۳۸۹ عبارت ۳ نفر 
به ۵ نفر اصالح شد( شاغل هستند از شمول برخی مواد 

قانون کار به مدت ۵ سال معاف می شوند.
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هنوز یک هفته از وعده های رئیس سازمان بورس برای 
بهبود بازار سرمایه نگذشته است که چراغ این بازار روز 
گذشته دوباره قرمز شــد؛ اتفاقی که یک تحلیلگر بازار 
ســرمایه دلیل آن را وجود ابهامات متعدد برسر راه این 
بازار می داند و بر این باور است که نبود نقدینگی در بازار 
به روند کاهشی آن دامن زده اســت.به گزارش ایسنا، 
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دهم 
آبان ماه نسبت مثبت شــدن حرکت بازار سرمایه ابراز 
امیدواری کرد و گفت وضعیت بازار به مرور بهتر خواهد 
شد. البته این اتفاق نیز رخ داد و برای حدود سه روز شاهد 
صعودهای چشم گیر شاخص کل بورس بودیم. اما عمر 
این روند بسیار کوتاه بود و چراغ بازار دوباره روز گذشته 
قرمز شد.در این راستا، حسن کاظم زاده - تحلیلگر بازار 
سرمایه - در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که شرایط 
بازار سرمایه بسیار نوسانی است، اظهار کرد: علت اصلی 

این موضوع ابهام در متغیرهای کالنی است که روی بازار 
سرمایه تاثیرگذار هستند. از جمله این متغیرها می توان 
به وضعیت بودجه سال آینده، وضعیت شرکت ها در این 
بودجه، وضعیت تامین مالی دولت و انتشار اوراق، حذف 
یارانه ها و همچنین بازارهای جهانی اشاره کرد.وی ادامه 
داد: در واقع این ابهامات شــرایطی را ایجاد کرده است 
که نه می توان به مثبت بودن متغیرها امید داشت و نه 
به منفی بودن آنهــا؛ بنابراین نه می توان گفت وضعیت 
سهم ها مثبت است نه می توان گفت وضعیت آنها منفی 
و کاهشی خواهد بود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان 
این که ابهامات مذکور با کمبود نقدینگی در بازار سرمایه 
همزمان شده است، توضیح داد: به همین دلیل زمانی که 
بازار کاهشی می شود شاهد بازخوردهای بسیار شدید 
از سوی سهامداران هستیم.کاظم زاده به این سوال که 
ابهامات مذکور چه زمانی برطرف خواهد شد؟ این گونه 

پاســخ داد که تکلیف برخی ابهامات از جمله وضعیت 
قیمت گذاری خودرو، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و غیره 
زودتر مشخص خواهد شد. اما تکلیف برخی ابهامات تا 
زمان ارائه الیحه بودجه و تصویب آن مشخص نمی شود 
بعد از آن هم باید دید که تغییرات بودجه ای چه تاثیری 
روی شرکت های بورســی خواهد داشت.شاخص های 
بورس تهران ۱۷ آبان ۱۴۰۰ متاثر از تقابل عرضه و تقاضا 
بوده و می تواند در یک وضعیت نوسانی دنبال شود. هر 
چند که نباید فراموش کرد تردید خریداران می توانند 
همانند آواری بر سر شاخص فرو بریزند.ورودی و خروجی 
پول حقیقی ها در روز یکشنبه و دوشنبه گواه این نکته 
است که بازار همچنان با تردید خریداران روبه روست. 
البته سیگنال های دوگانه بانک مرکزی: افزایش نرخ سود 
بانکی و برنامه احتمالی فروش اوراق بدهی )با وجود تعلیق 
فروش آن ها تا اطالع ثانوی( به بازار سهام سمت عرضه را 

ثابت قدم نگه داشته و سمت تقاضا نیز در تب و تاب است.
اگرچه بیان این گزاره که این دو سیگنال عاملی اصلی 
وضعیت کنونی بازار ســهام هستند، به شدت نادرست 
اســت، اما رفتار هیجانی بورس بازان در موقعیت های 
خرید و فروش شرایط را آنچنان شکننده و ناپایدار کرده 
است که به محض دریافت هر گونه سیگنالی، بازار دچار 
تالظم می شود.شاید فارغ از وضعیت نقدینگی حاضر در 
بازار، چالش اصلی بر سر رفتارهای هیجانی بورس بازان 
است؛ به طوریکه رشد ۳ درصدی شاخص ها در روز شنبه 
به یکباره در روز یکشنبه به سیر نزولی شاخص ها بر می 
گردد.برعکس شدن جریان ورودی به جریان خروجی 
پول حقیقی ها در کنار فعال شدن توان حقوقی ها برای 
شکل دادن به موقعیت های خرید، نشان میدهد رسیدن 
 به نقطه بازگشت بسیار ســخت و از این حیث چالشی

 خواهد بود.

با وجود وعده های وزیر صمت مبنی بر بهبود وضعیت 
بازار و صنعــت خودرو، اما به نظر می رســد بازار قصد 
تبعیت از صحبت هــای وزیر را ندارد زیــرا قیمت ها 
همچنان به روند صعودی ادامــه می دهد.به گزارش 
مهر، بازار خودرو در مرداد ماه، ۳۱ روز گرم و پرشتاب 
را پشت سر گذاشت؛ نوســان قیمت ها در این ماه به 
گونه ای بود که هر چند روز یــک بار افزایش های بین 
۵ تا ۱۰ میلیون تومانی برای انواع خودرو ثبت می شد 
و خریداران ناامیدتــر از قبل بدون خرید از بازار خارج 
می شدند. با ورود به شهریور ماه روند صعودی قیمت 
خودرو متوقف شــد و قیمت ها یا ثابت ماند یا حداکثر 
یک تــا دو میلیون تومان افزایش داشــت.در مهر ماه 
نیز بازار خودرو متأثــر از بازتاب های مربوط به مصوبه 
مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو قرار گرفت 
و قیمت ها به ســمت نزولی شــدن و یا ثبات حرکت 

کردند؛ اما با ورود بــه آبان بازار خــودرو تحت تأثیر 
احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، نوســانات 
نرخ ارز و اخبــار بین المللی ســیگنال هایی در مورد 
افزایش قیمت دریافت کرد کــه در نهایت طی چند 
روز گذشته منجر به نوسان شدید قیمت شد.بررسی 
میدانی نشان می دهد که در آبان ماه برای محصوالت 
پرتیراژ خودروسازان در کف بازار افزایش قیمت غالباً 
بین پنج میلیون تا ۲۵ میلیون تومان رقم خورده است.

این افزایش های چشمگیر در حالی است که وزیر صمت 
دائم وعده بهبود بازار خودرو از طریق افزایش تولید و 
عرضه را می دهد؛ وی دیروز هم اعالم کرد از هفته بعد 
۷۰۰ دستگاه بیش از ظرفیت کنونی خودرو تولید و به 
بازار عرضه می شود، همچنین خودروهای باقی مانده 
در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار 
عرضه خواهند شد؛ اما با این حال با توجه به وضعیت 

بازار، به نظر می رسد فعاالن بازار خودرو هیچ برداشت 
مثبتی از این صحبت ها ندارند.

نکته قابــل توجه در مــورد قیمت خودرو آن اســت 
که تفاوت بین قیمــت کارخانه و بــازار رانتی حدود 
۵۰ هزار میلیــارد تومانی نصیــب دالالن می کند و 
خودروسازان هیچ بهره ای از این مبالغ نمی برند و هر 
روز بر زیان انباشــته آنها افزوده می شود.طبق گفته 
کارشناســان، یکی از عمده دالیل شکل گیری چنین 
حاشــیه بازاری، قیمت گذاری دستوری خودرو است 
که سالهاســت به پاشنه آشــیل صنعت تبدیل شده 
و در حالی که خودروســازان ناچارنــد از قیمت های 
دســتوری شــورای رقابت برای خودروهای پرتیراژ 
تبعیت کنند، همین خودروها با حاشــیه ســود باال و 
بعضاً بیــش از ۱۰۰ میلیون تومان توســط دالالن به 
مردم فروخته می شــود.این موضوع تأیید کننده این 

نکته کلیدی اســت که وزیر صمت دولت ســیزدهم 
باید با سرعت بیشــتری، طرح اصالح صنعت خودرو 
را پیش ببرد. البته آنطور کــه فاطمی امین گفته این 
طرح تا ۲ سال آینده می تواند صنعت و بازار خودروی 
کشور را سامان دهد.وزیر صمت تالش دارد با اصالح 
قیمت کارخانه )افزایش قیمت(، زیان خودروســازان 
بابت تولید خودرو از بین برود و خودروســازان برای 
افزایش تولید انگیــزه پیدا کنند. بــا افزایش تولید، 
میزان عرضه خودرو به بازار بــا میزان تقاضا به تعادل 
خواهد رسید؛ به این ترتیب همه مردم امکان خواهند 
یافت تا بصورت مســتقیم از کارخانــه اقدام به خرید 
خودرو کنند و تقاضا برای خرید خــودرو از کف بازار 
کاهش یافته و فضا برای دالالن تنگ خواهد شد. این 
 موجب می شــود قیمت خودرو در کف بازار به قیمت 

کارخانه نزدیک شود. 

بورس بر سر دوراهی قرار دارد

تردید  خریداران  بورس

بازار قصد تبعیت از صحبت های وزیر را ندارد 

روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
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رشد اندک بهای سکه
قیمت سکه در بازار تهران )دوشنبه، ۱۷ آبان ماه( با ۸۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۰۵ هزار 

تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۲۲۰ هزار تومان شد

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست

جزئیات جدید شرایط واردات خودرو اعالم شد/ کمیسیون صنایع ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرد/ واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیستسخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس اظهار داشت: هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کاالهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی 
برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند.روح اهلل عباسپور در گفت وگو با ایلنا در مورد جزییات اصالحیه  مجلس به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو مبنی بر واردات خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو 
در مجلس دهم به تصویب رسیده بود که بعد از ارجاع به شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد و کمیسیون صنایع مجلس یازدهم این ایرادات را برطرف کرد و موضوع واردات خودرو در این اصالحیه وارد شد. شورای 
نگهبان دوباره ابهاماتی را درباره این طرح عنوان کرد که بخشی از آن مربوط به ناهمخوانی با سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی بود. در جلسه گذشته و همچنین جلسه روز گذشته کمیسیون صنایع، نماینده شورای 
نگهبان حضور داشتند و نظرات خود را گفتند. وی افزود: طبق اصالحیه جدید هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کاالهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از 
طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی برای واردات خودرو در جهت تنظیم بازار اقدام کند. عباسپور تصریح کرد: قبل از این اصالحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود بلکه آمده بود 
باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کاالها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است.وی همچنین ادامه داد: در اصالحیه بعدی آمده است که شاخص 
کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز تعداد مجاز واردات آنها متناسب با مابه التفاوت تولیدات داخلی و تقاضای موثر آنها طی یک سال گذشته با پیشنهاد وزیر صمت و با تایید هیئت وزیران مشخص می شود. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کسانی می توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از 
خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی ها را دارند نمی توانند واردکننده باشند. وی افزود: همچنین وزارت صمت موظف است که با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نسبت 
به ثبت کد تعرفه کاالهای صنایع خودرو راسا اقدام نماید.عباسپور در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت صمت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرویی که به واردات خودرو و 
صنایع نیرو محرکه ای که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری کمک می کنند، تنظیم و اعمال کند. یعنی وزارت صمت وظیفه دارد سیاست های تشویقی قرار دهد تا از واردکنندگانی  که به انتقال فناوری اقدام می کنند یا 
جذب سرمایه برای تولید در داخل دارند حمایت شود.نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس گفت: نماینده شورای نگهبان نظراتی در این رابطه دادند و سپس کمیسیون صنایع این اصالحیه را بررسی کردند که در نهایت 

در کمیسیون رای آورد. بعد از این اصالحیه ها به صحن می رود و به شکل دوفوریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به دستورات دیگر این جلسه بیان کرد: مرکز پژوهش های مجلس در این جلسه راهبردهای خود را در مورد بررسی  حوزه های صنعتی، معدنی، صنایع معدنی و هوافضا به طور تیتروار توضیح داد. 
از این میان می توان به سند جامع توسعه صنعت خودرو، ایجاد نهاد رگوالتوری، تقویت صنایع کوچک، بازتعریف نقش سازمان های توسعه ای، مطالعه و تدوین سند حوزه معادن و صنایع معدنی، تدوین طرح جامع 

حوزه فناوری و اطالعات و ... اشاره کرد.
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شرایط دستیابی به نرخ ارز واقعی
کمیل طیبی، اقتصاددان

روند افزایشی نرخ ارز با توجه به شرایطی که وجود دارد، طبیعی است. هر کدام از عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت ارز می توانند موجب بروز نوسانات تازه ای شوند. در حال حاضر رشد اقتصادی متناسب نیست و به همین دلیل ارزش پول کلی کاهش 
بسیاری داشته است. این اتفاق به نوعی بر روی روند صعودی نرخ ارز تاثیر داشته است. از سوی دیگر صادرات ایران نیز وضعیت مناسبی ندارد. ایران صادرات دارد اما روند بازگشت ارز مناسب نیست. در اغلب مواقع شاهد صادرات در ازای تهاتر کاال 
هستیم و الگوهای مناسبی برای صادرات ایجاد نشده است. به همین دلیل منایع ارزی هم تقویت نشده و گسترش نیافته تا بتواند بر روی قیمت ارز تاثیر داشته باشد. توسعه و فعال شدن بخش تجارت نقش مهمی در بهبود رابطه مبادله می شود. 
یعنی نرخ برابری که بین پول داخلی و پول خارجی هست، تقویت می شود و نابسامانی در آن کمتر هست. این در حالی است که ارزش ریال به واسطه رشد تورم نیز کاهش بسیاری داشته است. با وجود تورم 60 درصدی ارزش پول کشور افت کرده 
و موجب می شود نرخ ارز به پیشروی خود ادامه دهد. کنترل تورم و هدف گذاری تورم نیز عامل مهم دیگری است که در مسیر رسیدن به نرخ بهینه ارز تاثیرگذار است و ما می دانیم که کنترل تورم چقدر در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری تاثیرگذار 

است و می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. چشم انداز نرخ ارز برای آینده نیز درگیر عوامل متعددی است که رفع تحریم ها اصلی ترین عامل است. بار روانی رفع تحریم ها می تواند بر کاهش و تعدیل نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی داشته باشد. 
موضوع تحریم ها سد محکمی در برابر مقاومت دالر برای کاهش و تعادل ایجاد کرده است. بنابراین اگر شرایطی فراهم شده و مذاکرات از اول آذرماه آغاز شود به شرط فرسایشی نشدن، می توان به کاهش نرخ ارز امید داشت. اگر مذاکرات موفق جلو 

برود و چشم انداز روشنی از رفع تحریم ها دیده شود، بروز تعادل در بازار ارز حتمی است. رفع تحریمها می تواند کمک بزرگی به حذف بار روانی موجود در بازار ارز کند.
اما اگر تحریم ها همچنان ادامه پیدا کند و پابرجا بماند، این موضوع می تواند انتظارات را برای افزایش نرخ ارز تقویت کند. این انتظارات صعود نرخ ارز را به کانال هایی جدید و حتی باالتراز 30 هزار تومان در دسترس قرار می دهد. بنابراین اینکه 
برجام احیا شود و تحریم ها برداشته شود، اینها بر نرخ متعادل ارزی تاثیرگذار است. یک سری عوامل بلندمدت هم مثل سرمایه گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد که باید سیاست گذار به آن ها توجه ویژه ای داشته باشد. هرچند در شرایط کنونی 
اقتصادی که االن قرار داریم و به صورت کاربردی قابل لمس هست، پیگیری مذاکرات و آزادشدن منابع مالی بلوکه شده و برداشته شدن تحریم ها، در سمت عرضه ارز در بازار کمک خواهد کرد و در جهت بهینه شدن نرخ ارز واقعی موثر خواهد بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: پس از پایان 
دوره ممنوعیت، با ورود برنج خارجی حباب کاذب 
قیمت شکسته می شود. مسیح کشاورز دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج درباره آخرین وضعیت واردات 
برنج اظهار کرد: از هر اقدامی که از ســمت وزارت 
جهاد کشاورزی یا وزارت صمت در راستای تنظیم 
بازار باشد، به شرطی که شعار نباشد، استقبال می 
کنیم.او افزود: طی چند روز اخیر معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی طی نامه ای به دفتر توســعه تجارت 
مجوز داد که ثبت سفارش از ۱0 آبان انجام شود، 
 اما تا اول آذر هیــچ محموله ای نمــی تواند وارد 

کشور شود . 
کشاورز ادامه داد: نامه اخیر معاونت بازرگانی وزارت 
جهاد، ۱۵ روز کار واردکنندگان در واردات و خرید 
اداری برنج را جلو انداخت که به نظر می رسد با رفع 
دوره ممنوعیت از اول آذر ۸۵ هزار تن برنج رسوبی 
مانده در گمرک ترخیص و در نهایت به مرور موارد 
ثبت سفارش شده وارد کشــور شود. دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج با بیان اینکــه ماهیانه ۱00 تا 

۱۵0 هزار تن برنج مورد نیاز کشور است، گفت: با 
افزایش قیمت برنج ایرانی، سهم بازار برنج ایرانی به 
سمت خارجی سوق داده می شود که با این وجود 
احتمال افزایش واردات وجود دارد.به گفته او، با رفع 
دوره ممنوعیت و آغاز واردات شاهد کاهش قیمت 
برنج خارجی و رفع کمبود برنج خارجی از اول آذر 

خواهیم بود.
کشاورز با اشــاره به کاهش قیمت برنج خارجی 
در روزهای آتی بیان کــرد: با رفع دوره ممنوعیت 
و ورود برنج، نه تنها برنج خارجی ارزان می شــود، 
بلکه از افزایش قیمت برنج ایرانی هم جلوگیری می 
شود و در طول زمان هم شاهد کاهش حباب قیمت 
برنج ایرانی خواهیم بود.این مقام مسئول با اشاره به 
حباب کاذب قیمت برنج خارجی در بازار گفت: قبل 
از دوره ممنوعیت، قیمت هر کیلو برنج هندی ۲۲ 
تا ۲۴ هزار تومان و برنج پاکستانی ۲۵ تا ۲6 هزار 
تومان بود که با ترخیص برنج های رســوبی و آزاد 
شدن واردات پیش بینی می شود که حباب کاذب 

قیمت شکسته شود.

پس از کاهش 0.۲ درصدی قیمتهای قطعی مســکن در 
مهرماه، بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن شهر تهران 
در آبان ماه از کاهش ۱.3 درصدی قیمتهای پیشنهادی، 
افت 3.۲ درصدی نرخ اجاره و افزایش ۱۲درصدی تمایل 
برای فروش حکایت دارد. بازار مسکن شهر تهران در 30 
روز منتهی به ۱۵ آبان مــاه ۱۴00 با کاهش ۱.3 درصدی 
قیمتهای پیشنهادی مواجه شده اســت. پس از افزایش 
نسبی نرخهای پیشنهادی در سه ماهه تابستان، قیمتهای 
قطعی در مهرمــاه 0.۲ درصد کاهش پیــدا کرد. آخرین 
وضعیت بازار در نیمه آبان ماه نیز گویای آن است که قیمت 

آگهی ها طی یک ماه اخیر ۱.3 درصد پایین آمده است.
در حال حاضر نرخ پیشنهادی هر متر مربع مسکن شهر 
تهران براساس آنچه اطالعات سامانه کیلید نشان میدهد 
۵0.3 میلیون تومان است که با وزن دهی بر اساس توزیع 
آماری معامالت مسکن در مناطق مختلف به 3۲.3 میلیون 
تومان می رسد. این تفاوت در واقع فاصله قیمتی بین آنچه 
مالکان در نظر دارند با نرخ قطعی میانگین معامالت است. 
بیشترین کاهش نرخهای پیشنهادی بر اساس قیمت هر 
متر مربع در مناطق ۲0، ۱۹ و ۵ به ترتیب با 3 درصد، ۲.۲ 
درصد و ۱.۸ درصد کاهــش و باالترین افزایش قیمت به 
مناطق ۲، ۱۷ و ۱ به ترتیب با ۵.۱ درصد، ۴.6 درصد و ۴.۱ 

درصد رشد در یک ماه گذشته مربوط می شود.
از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در 30 روز اخیر قیمتهای 
پیشــنهادی در مناطق ۱، ۲، 6، ۷، ۸، ۱۲، ۱3، ۱۵، ۱6، 
۱۷ و ۲۲ افزایش و در ســایر مناطق کاهش داشته است. 
به طور میانگین نیز در شــهر تهران نرخهای پیشنهادی 
بدون وزن دهی ۱.3 درصد و با وزن دهی ۱.۱ درصد کاهش 

پیدا کرد.
از طرف دیگــر آمار و ارقام از افزایــش تمایل برای فروش 
مســکن طی ۱۵ روز ابتدای آبان ماه حکایت دارد. درصد 

تغییرات تعداد آگهی های یک مــاه منتهی به نیمه آبان 
۱۴00 نسبت به 30 روز قبل نشان می دهد عرضه ملک ۱۲ 
درصد افزایش یافته است که می تواند تحت تاثیر رکود بازار، 
کاهش فصلی معامالت در پاییز و تاثیر روانی آغاز ثبت نام 
برای واحدهای جهش تولید و تامین مسکن توسط دولت 
باشد. بازار اجاره نیز طی بازه زمانی مذکور با افت مواجه شده 
است. درصد تغییرات قیمت رهن متر مربع آگهی های یک 
ماه گذشته نسبت به ماه قبل حاکی از کاهش 3.۲ درصدی 
است. در سوی مقابل، تعداد آگهی های اجاره ۱.۹ درصد 

افزایش یافت.
بررسی میزان تقاضا به تفکیک مناطق نیز کاهش بازدید 
آگهی ها را نشان می دهد. طبق داده های این سامانه در 30 
روز منتهی به ۱۵ آبان ماه ۱۴00 در ۱3 منطقه تعداد بازدید 
از آگهی ها کاهش و در ۹ منطقه افزایش یافته است. منطقه 
۲0 با ۴۹ درصد کاهش و منطقه ۱6 با ۵6 درصد افزایش، 
به ترتیب  بیشترین افت و بیشترین رشد بازدید از آگهی ها 
را به خود اختصاص دادند. در بخش رهن و اجاره نیز در ۱۲ 
منطقه با کاهش بازدید و ۱0 منطقه با افزایش مواجه شدند.
اطالعاتی که از نرخهای پیشــنهادی مسکن طی ۱۱ ماه 
گذشته در این سامانه به دســت آمده حاکی از آن است 
قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع از ۵6.۸ میلیون تومان در 
آذرماه ۱3۹۹ در یک فرآیند ریزشی به ۴3.۵ میلیون تومان 
در خردادماه ۱۴00 رسیده اما در سه ماهه تابستان افزایش 
یافته به طوری که در تیرماه به ۴6.۹ میلیون و در آبان ماه 
به ۵0.3 میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که 
بازار در رکود به سر می برد و تعداد ۵۴۷۱ هزار فقره معامله 
در مهرماه ۱۴00 از کوچک شــدن ظرفیت بازار به حدود 
یک سوم وضعیت نرمال حکایت دارد. این افت معامالت 
پس از آن رخ داد که در شــهریورماه ۱۴00 تعداد ۷۷۸۹ 

معامله انجام شد و قیمتها نیز ۲.۴ درصد افزایش یافته بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام گندم 
مورد نیاز کشور تامین شده است، گفت: ۱0 فروند 
کشتی گندم در حال تخلیه و 30 فروند کشتی هم 
در انتظار تخلیه است. یزدان سیف معاون وزیر جهاد 
کشاورزی افزود: تمام گندم موردنیاز کشور تامین 
شده، ۱0 فروند کشــتی گندم در حال تخلیه و 30 

فروند نیز در انتظار تخلیه در بنادر کشور هستند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه 
هیچ گونه کمبود و کاستی در گندم موردنیاز کشور 
وجود ندارد، گفت: بخشی از گندم وارد کشور شده و 
بخشی هم منتظر تخلیه در لنگرگاه ها هستند.وی 
اضافه کرد: گندمی که به سیلوهای دولتی امسال 
تحویل داده شد به دلیل خشکسالی بی سابقه سال 
گذشته کاهش یافته و اندکی بیش از ۴ میلیون تن 

بوده است و در مجموع تولید گندم کشور ۵0 درصد 
کاهش داشت.سیف خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها 
متأسفانه در پی ایجاد نگرانی در بین مردم هستند 
ولی با توجه به تاکیدات مقامات عالی کشــور هیچ 

مشکلی در تامین گندم، آرد و نان نداریم.
به گفته این مسئول یک میلیون و 6۵0 هزار تن شکر 
از محصوالت چغندر قند و نیشکر کشور تولید شده 
که بخشی از آن به دلیل سیاست کشت پاییزه بود و 
باعث شد ۵۲ درصد تحویل این محصول نسبت به 
سال گذشــته افزایش یابد.وی اضافه کرد: تحویل 
چغندر قند کشت بهاره هم ۱۱ درصد و در مجموع 
۲۲ درصد تحویل چغندر امسال بیشتر شده است.

سیف تصریح کرد: کشــت پاییزه به دلیل کاهش 
مصرف آب و تأثیر مهمی در افزایش محصول دارد.

کاهش قیمت بلیــت هواپیما به عنوان وعــده وزیر راه 
وشهرسازی یکی از موضوعاتی است که این  روزها دنبال 
می شود که البته به گفته مســئوالن این وزارتخانه به 
زودی این اتفاق خواهد افتاد و با ایرالین های گرانفروش 
برخورد خواهد شد. در پی پیگیری ها درباره انتظار مردم 
برای کاهش قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی 
به دلیل برداشته شدن محدودیت های کرونایی مانند 
محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر و البته بر اساس 
وعده رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، به نظر می رسد 

برنامه ریزی هایی در این زمینه صورت گرفته است.
رستم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- ماه گذشته و در در 
حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، 
مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
مشخص نشده است و ایرالین ها بدون داشتن مصوبه 
و اختیار قانونی اقدام بــه افزایش نرخ پروازهای داخلی 

کرده اند؟ اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت 
پروتکل های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش 60 
درصدی مســافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود 
که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس 
کرونا و برداشته شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت 
بلیت هواپیما را تعدیل کنیم. وی افزود: محدودیت 60 
درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی 
بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده 
است که هم اکنون در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا در 
حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات در این پروتکل 
ها هستیم. گرچه پروتکل های جدیدی از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا تصویب و ابالغ شد و بر اساس آن مقرر 
شد محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر در پروازهای 
داخلی از ابتدای آذر ماه برداشته شود و از حاال بسیاری 
از ایرالین های این پروتکل های جدید را اجرا کرده اند اما 

قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا نکرده است.

آمار رسمی بیانگر افزایش 
هزینه بهداشــت و درمان 
خانوارهای ایرانی در چند 
ســال اخیر و سهم حدود 
۱۱.۵ درصــدی از کل 
هزینه های آنها اســت. میزان پرداخــت از جیب 
مردم و میزان مواجهــه خانوارهاي ایرانی با هزینه 
هاي فاجعه بار سالمت، موجب شــده تا بسیاری 
از مردم هنگام بیماری به پزشــک و بیمارســتان 

مراجعه نکنند.
از ســوی دیگر ناکارآمدي نظام بیمــه اي، نظارت 
ضعیف بر سیستم ارائه  خدمات و باال رفتن تعداد 
افراد سالخورده موجب افزایش میانگین هزینه هاي 
بهداشتی درمانی خانوار شده است. افزایش هزینه 
های درمانی به اندازه ای بوده که حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
چندی پیش اعالم کرد 6۱۲ هزار نفر از مردم کشور 
در یکســال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت 

هزینه های درمانی رسیدند.
این در حالی اســت که هدف اصلــی طرح تحول 
سالمت نیز که از سال ۹3 آغاز شد، حفاظت مالی 
از شهروندان در برابر هزینه های سالمت، به ویژه با 
محوریت قشر های آسیب پذیر بود که متاسفانه به 
طور کامل محقق نشد و از ۵۵ درصد قبل از اجرای 
طرح تحول به ۴3 درصد رسیده است. با این تفاوت 
که هزینه هــای از جیب، به دلیل تــورم و افزایش 
تعرفه های درمانی بســیار بیشتر از رقم ۵۵ درصد 

قبل از اجرای طرح تحول است.
در تمام دنیا هزینه ســالمت باالســت و کشور ها 
حدود ۹/ ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به 
بخش بهداشت و درمان اختصاص داده اند. در سال 
۲0۱3 و ۲0۱۴، هفت هــزار و 300 میلیارد دالر 
از کل ۷۷ هزار میلیــارد دالر تولید ناخالص دنیا به 

بخش بهداشــت و درمان اختصاص پیدا کرده بود. 
این در حالی است که بازار ایجاد شده برای نفت و 
گاز در دنیا سه هزار و 300 میلیارد دالر و تجهیزات 
نظامی یک هزار و ۷00 میلیارد دالر بوده است. این 
آمار نشان می دهد حجم اقتصادی در حوزه سالمت 
باال است و سالمت یک حوزه پرهزینه برای کشور ها 

محسوب می شود.
رهبر معظم انقالب اســالمی در اجــرای بند یک 
اصل ۱۱0 قانون اساســی، »سیاســت های کلی 
ســالمت« را ۱۸ فروردین ۹3 ابالغ کردند. در بند 
۲-۱- این سیاســت ها بر مدیریت منابع سالمت 
از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل 
نیاز های پایه درمان از ســوی بیمه هــا برای آحاد 
جامعه و کاهش ســهم مردم از هزینه های درمان 
تا آنجا که بیمــار جز رنج بیمــاری، دغدغه و رنج 

دیگری نداشته باشد تاکید شــده است.  براساس 
گزارش هزینه و درآمد مرکز آمار ایران، در ســال 
۱3۹۹ هر خانوار شهری ایرانی به طور میانگین 6۲ 
میلیون و ۱3۹ هزار تومان هزینه کرده است که از 
این میزان، 6 میلیون و 6۲ هــزار تومان آن معادل 
۹.۸ درصد از کل هزینه های سبد خانوار، مربوط به 
هزینه های بهداشت و درمان بوده است. در روستا ها 
نیز خانوار ها معادل ۹.۵ درصــد از کل هزینه های 
ســبد خانوار را برای این امر هزینه کرده اند. برای 
درک درشتی این رقم کافی است بدانیم این میزان 
معادل بیش از 33 درصد بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد 

تومانی عمومی کشور در سال ۱3۹۹ است.
در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: در شرایط کنونی که ما با 
اقتصاد ناپایدار و بی ثباتی رو به رو هستیم و هر خبر 

خوب یا بدی می تواند تاثیر تورمی خود را بر اقتصاد 
نشــان دهد. بنابراین بعید به نظر می رسد دولت 

توانایی کاهش هزینه های درمان را داشته باشد.
علیرضا حیدری افــزود: البتــه از طریق دیگری 
می توان هزینه های درمان را کاهش داد و آن کاهش 
تعرفه های پزشکی است. اما در اینجا هم به نظر می 

رسد بخش غیررسمی اجازه  این کار را نمی دهد.
به گفته وی، حتی اگر اراده ای هم وجود داشته باشد 
با این وضعیت اقتصادی درواقع توانایی الزم برای 
انجام این کار وجود ندارد. حیدری اظهار داشــت: 
بنابراین خیلی نمی توانیم امیدوار به محقق شدن 
این شعار باشــیم. اگرچه ما همیشــه باید امیدوار 
باشــیم اما واقعیت های موضوع را هم باید در نظر 
داشته باشــیم و بپذیریم که تحقق چنین هدفی 

حداقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

آمارها نشان می دهد بهداشت و درمان سهم 11.۵درصدی از هزینه های خانوار دارد

افزایش سهم درمان از هزینه  خانوار
افزایش سهم هزینه های بهداشت و درمان از سبد معیشت 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت دالر در بازار آزاد به ۲۸ 
هزار و ۸۴ تومان رسیده است. 
این پیشروی قیمت بر بازار 
طال و سکه نیز تاثیر گذاشته 
است. قیمت طالی ۱۸ عیار 
هر گرم یک میلیون و ۲0۷ هزار تومان، قیمت ســکه 

تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۲۴۴هزار تومان 
افزایش یافت. البته روند قیمتی دالر در روز یکشنبه نیز 
نشان دهنده وضعیت افزایش تقاضا بود. به گفته فعاالن، 
نگرانی نسبت به آینده مذاکرات برجام و لغو تحریم ها 
مهم ترین عاملی است که زمینه ساز افزایش خریدها در 

بازار ارز شده است.
از جمله اخباری که توجه فعاالن بــازار را جلب کرده و 
احتماال در روند صعودی قیمت دالر موثر بود، می توان به 

اظهارات سخنگوی وزیر خارجه اشاره کرد. در حالی که 
رفته رفته به شروع دور جدید مذاکرات نزدیک می شویم، 
خطیب زاده در اظهارات خود برای بازگشــت آمریکا به 
برجام سه شرط عنوان کرد، آمریکا باید مقصر بودن خود 
را بپذیرد، تحریم ها باید یکجا لغو شود و آمریکا تضمین 
دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام 
را تکرار نکند.البته قیمت دالر از ابتدای هفته جاری به 
طورکلی مسیر افزایشی را دنبال کرد، این در حالی است 

که زمان شروع دور جدید مذاکرات فیکس شده و عرضه 
دالر متشکل در هفته های اخیر به طور معناداری باال بود. 
پیش تر نیز حدس زده می شد که شروع مذاکرات لزوما 
قیمت دالر را وارد روند نزولی نخواهد کرد، زیرا مسئله عدم 
قطعیت در مورد نتیجه بخش بودن مذاکرات همچنان 
برای فعاالن بازار برجسته است، حتی تحلیل هایی مطرح 
می شد مبنی بر اینکه شروع مذاکرات می تواند فضای بازار 
را دوباره خبری و دامنه نوسان قیمت دالر را تشدید کند.

پیشروی قیمت دالر با عبور از كانال 28 هزار تومان ادامه دارد

نرخ ارز در مسیر افزایشی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

با برخورد با گرانفروشان

قیمتبلیتهواپیماکاهشمییابد

نرخهای پیشنهادی نشان می دهد

فروشندگانمسکنبازهمکوتاهآمدند

با ورود 8۵ هزار تن برنج خارجی؛

برنجارزانمیشود

تامین تمام گندم مورد نیاز كشور

40فروندکشتیگندمدربنادرتخلیهمیشود
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ركورد ذوب آهن اصفهان در سودآوری حاصل توسعه 
صادرات و توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر

ذوب آهن اصفهان موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها در ۶ ماهه اول 
ســال ۱۴۰۰ ارتقاء دهد و با افزایش ۱۹۵ درصدی به سود بیش از ۲ هزار 
میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شرکت برای اولین بار از ۱۲ درصد 

عبور کرد.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دراولین روز نمایشــگاه 
ماینکس )نمایشگاه فرصت های سرمایه گزاری در معدن و صنایع معدنی 
ایران(  گفت: عمده ســود آوری ذوب آهن اصفهان حاصل بهبود فرایند، 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رشــد صادرات بوده است و تنها 
حدود ۳۰ درصد از این افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز می 

باشد.

۵۰ درصد هزینه تولید ذوب آهن مربوط به حامل های انرژی 
است

وی افزود : فرایند تولید ذوب آهن اصفهان با سایر تولید کنندگان متفاوت 
است و حامل های انرژی را که وارد می کنیم، ۵۰ درصد هزینه های ما را 
حامل های انرژی تشکیل می دهد در حالیکه در حال حاضر که شاهد رشد 
قیمت های حامل های انرژی هستیم این میزان برای رقبای ما تنها به ۱۰ 
درصد رسیده که نشــان دهنده یک رقابت ناعادالنه می باشد. مدیرعامل 
ذوب آهن خاطرنشان ســاخت: صادرات ذوب آهن اصفهان که به بیش از 
۱۷ کشور جهان صورت گرفته است با رشد ۲۴ درصدی تناژ و رشد بیش 
از ۱۰۰ درصدی درآمد به بیش از ۶۰۰ هزار تن در ۶ ماهه اول سال جاری 

رسید که در آمد ارزی آن بالغ بر ۳۴۳ میلیون دالر شد.

پیوند صادرات با واردات، ارزش افزوده ایجاد کرده است
وی افزود : تالش ما این بود که با رشــد صــادرات، ازافزایش قیمت های 
جهانی بیشترین بهره را ببریم و در داخل با رشد تنوع محصوالت و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر از جمله انواع ریل، آرک معدنی، ناودانی، 
تیرآهن های سبک و میلگرد های آلیاژی را روانه بازار کردیم و نیاز کشور به 

این محصوالت تامین شد.
مدیرعامل ذوب آهن گفت : یکی از استراتژی ها ما در جهت افزایش سود، 
پیوند دادن صادرات به واردات است. در واقع از کشورهایی که کک و زغال 
وارد می کنیم در مقابل صادرات محصول انجام می دهیم که منجر به ایجاد 

ارزش افزوده شده است.

۱۵ محصول جدید در نیمه اول سال به سبد ذوب آهن اضافه 
شد

منصور یزدی زاده افزود : بیش از ۱۵ نوع محصول جدید برای امســال در 
سبد محصوالت تولیدی ذوب آهن اصفهان قرار گرفت که تاکنون بی سابقه 
بوده اســت و محصوالتی که در ذوب آهن تولید شــده است دارای ارزش 

افزوده باالیی است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: با توجه بــه تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان محصوالتی که تولید می شود به وزارت صمت اعالم می شود تا در 
جهت واردات در جریان باشند که چه محصوالتی در داخل تامین می شود 
و نیازی به واردات آن محصول نیســت. وی افزود : با توجه به اینکه ذوب 
آهن کمترین بهره را از یارانه انرژی دریافت می کند امیدواریم در زمستان 

مشکلی در زمینه انرژی نداشته باشیم.
روش تولید ذوب آهن، کوره بلندی است و لذا در زمستان با محدودیت گاز 
در بخش های تولید چدن و فوالد با مشکل چندانی مواجه نمی شویم هر 
چند بخش نورد با کمبود گاز مشکل خواهد داشت. درمجموع امیدواریم 
ســایر صنایع فوالدی هم در این زمینه مشکلی نداشته باشند. یزدی زاده 
گفت : ظرفیت تولید فوالد ما به ۴۰ میلیون تن رسیده است و مشکلی در 

جهت تامین آن برای یک میلیون واحد مسکونی نداریم.
مهم ترین مشکل ما در زمینه بوروکراسی های اداری است که بهتر است اتاق 
فکری ایجاد و تمامی تولیدکنندگان نیز در این اتاق فکر حضور داشته باشند 
تا موانع رسیدن به ساخت یک میلیون واحد مســکونی بررسی شود و به 
دغدغه تولیدکنندگان فوالد و سایر صنایع مرتبط با مسکن رسیدگی شود.

برای صادرات ریل ۳۶ متری برنامه داریم
وی افزود :در زمینه صــادرات ریل با توجه به تــوان تولید ریل ۳۶ متری 
به دنبال بازارهای صادراتی هســتیم. اما در زمینه توقف صادرات ریل به 
افغانســتان باید عنوان کنم بحث قرارداد ریل ما مربــوط به دولت قبلی 
افغانســتان بوده ود در خصوص ارتباط با دولت جدید تابع سیاست های 

نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم.
مدیرعامل ذوب آهن گفت: امیدواریم با توجه به شرایط تحریمی که وجود 
دارد موانع موجود برطرف شود. تا کنون مانعی به لحاظ تحریم ها در واردات 
و صادرات نداشته ایم و بیشــتر تحریم های ما و مشکالت، داخلی هستند. 

امیدواریم قراردادهای جدیدی منعقد شود و شاهد صادرات ریل باشیم.
وی افزود: در حوزه ریل با تولید انواع ریل های شهری توان  تامین کلیه ریل 
های مورد نیاز مترو را داریم، همچنین در پروژه ریلی چابهار – زاهدان تمام 
ریل آن از سوی ذوب آهن تولید می شود. یزدی زاده به پروژه های جدید 
توسعه این شرکت اشاره کرد و گفت: پروژه ساخت پلنت اکسیژن که تولید 

آن ۲۵ هزار متر مکعب است که شرایط تولید فوالد را بهبود می بخشد.
پروژه پساب در حوزه تامین آب و حفظ محیط زیست در حال انجام است 
که با خرید پساب شهرستان اطراف انجام شده است. احداث کوره پاتیلی و 
همچنین ساخت باتری شماره ۲ کک سازی را در دست اجرا داریم که ۴۰۰ 
تا ۴۵۰ هزار تن به تولید کک ما می افزاید و با توجه به افزایش قیمت کک، 

ارزش افزوده آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ دالر در هر تن است.
مدیرعامل ذوب آهن به شــرایط خوب شــرکت های تابعه این مجتمع 
عظیم صنعتی نیز اشــاره کرد و گفت: در شــش ماهه اول ســال جاری، 
خوشــبختانه شــاهد ســود آوری تمــام این شــرکت ها بــرای اولین 
 بار بودیم و تولید نیوجرســی ســبز نیز برای اولین بار توســط شــرکت

تارابگین صورت گرفت.

استان ها

فرایند دریافت جریمه روسیه از تلگرام آغاز شد
سرویس مأموران فدرال روسیه فرایند جمع آوری جریمه هایی بالغ بر ۵ میلیون روبل )حدود ۷۰ هزار دالر( از تلگرام را آغاز کرده اند. این جریمه ها به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع برای 

پلتفرم وضع شده بود. طبق اطالعات مخزن داده های الکترونیک دادگاه اجرای احکام، مأموران فرایند دریافت جریمه را بر اساس ۲ حکم دادگاه شماره ۴۲۲ منطقه تاگانسکی مسکو آغاز 
کردند که طبق هرکدام جریمه ای ۲.۵ میلیون روبلی برای پیام رسان وضع شده بود. پیش از این نیز تلگرام به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع ۳۵ میلیون روبل جریمه شده بود.بر اساس 

قانونی که از یکم فوریه ۲۰۲۱ میالدی در روسیه اجرایی شده، شبکه های اجتماعی موظف هستند محتوای ممنوع را حذف کنند. 

بــر اســاس گزارش های 
گیزمــودو،  وب ســایت 
کالهبــرداران کــه همان 
طراحان و توسعه دهندگان 
توکن اســکوئید بوده اند، 
در این پروژه حدوداً ۳.۳۸ میلیون دالر به دســت 
آورده اند. همان اندازه که ســریال »بازی مرکب« 
جنجالی و خبرساز شد، رمزارزی که به اسم آن روانه 
بازار ارزهای دیجیتالی شده بود هم حسابی جنجال 
به پا کرد. ما پیش تر در راه پرداخت در گزارشــی، 
توضیحاتی درباره این رمزارز و شــرایط پرریسک 

آن داده بودیم.
این ارز یک شبه راه صدساله را طی کرد. رشد عجیب 
و سریع آن، توجه همه سرمایه گذاران و تحلیلگران 
بازار رمزارز را به خود جلب کرده بود. خیلی ها هشدار 
می دادند که شــرایط این ارز قابل اعتماد نیست.

حاال مشخص شده که این توکن دیجیتالی، صرفاً 
کالهبرداری بوده و به همین خاطر تمام ارزش آن از 
دست رفته  است. رشد قیمت توکن اسکوئید بیش از 
هزار درصد بود و همین موضوع باعث شک و تردید 

تحلیلگران در بازار رمزارز  شد.

راگ پول با چاشنی بازی
از آنجا که اســتقبال از این ارز، زیاد بود، خیلی ها 
نســبت به وضعیت آن هشــدار دادند. خبرگزاری 
بی بی ســی بریتانیا پیش تر در گزارشی گفته بود 
کسانی  که در ماجرای این رمزارز شرکت می کنند، 
اجازه فروش توکن های خریداری شده به دیگران را 
ندارند و همین امر باعث شد این فعالیت مشکوک 
به نظر برســد.حاال مشخص شــده که کل ماجرا 

کالهبــرداری بوده  اســت. ســرمایه گذاران بازار 
رمزارز به این ترفند از کالهبــرداری، »راگ پول« 
)Rug Pull( می گویند. اما راگ پول دقیقاً به چه 
معناست؟وقتی توســعه دهنده یا ارائه دهنده یک 
توکن دیجیتالی، خریداران را دور خود جمع کرده و 
پس از انباشت پول، ناگهان پروژه و فعالیت تجاری 
را متوقف می کند، مرتکب کالهبرداری از نوع راگ 
پول شده  است. یعنی او پول ها را به جیب زده و فرار 

کرده  است.

کالهبرداران چقدر به جیب زدند؟
کالهبرداران پــول خریداران توکــن دیجیتالی 
اسکوئید را برداشته و فرار کرده اند، اما در این ماجرا، 

چقدر عاید این کالهبرداران شده  است؟
بــر اســاس گزارش هــای وب ســایت گیزمودو، 
کالهبرداران که همان طراحان و توسعه دهندگان 
توکن اسکوئید بوده اند، در این پروژه حدوداً ۳.۳۸ 
میلیون دالر به دست آورده اند. رمزارز اسکوئید در 
حقیقت توکنی بود که کاربران برای بازی و کسب 
بیشــتر توکن، خریداری می کردنــد. آنها قرار بود 
چند وقت دیگر در بازی آنالینی که مشــابه فیلم 
بازی مرکب بود، شــرکت کنند. به این ترتیب بعداً 
می توانستند این توکن ها را با دیگر رمزارزها یا حتی 

ارز ملی معاوضه کنند.

اسکوئید از کجا به کجا رسید؟
سه شــنبه هفته گذشته، اســکوئید به قیمت یک 
ِسنت معامله می شد، اما در فاصله کمتر از یک هفته 
قیمت آن به باالی ۲۸۵۶ دالر رسید.حاال بر اساس 
داده های موجــود در کوین مارکت کپ، ارزش این 

رمزارز ۹۹.۹۹ درصد سقوط کرده  است.
تحلیلگران بازار رمــزارز از همان ابتــدا، از طریق 
شواهدی هشدار داده  بودند که این رمزارز احتماالً 

کالهبــرداری )Scam( اســت. اصلی ترین دلیل 
هم این بود که وقتی افراد ایــن توکن را خریداری 
می کردند، نمی توانســتند آن را به فــرد دیگری 

بفروشند.
برخی دیگر از منتقدان می گفتند سایتی که برای 
این پروژه راه اندازی شــده، مملو از اشــتباهات و 
غلط های تایپی و دســتوری است. البته حاال دیگر 
خبری از این وب ســایت در دنیای آنالین نیست 
و تمامی حســاب های کاربری موجــود در آن که 
توکن ها را ارائه می کرد، ناپدید شده اند. آدرس این 

سایت SquidGame.cash بود.
یکی دیگــر از نشــانه های کالهبــرداری این بود 
که توســعه دهندگان این رمزارز ادعــا می کردند 
شرکت های نتفلیکس )که ارائه دهنده سریال بازی 
مرکب است( و همچنین مایکروسافت در راه اندازی 
این رمــزارز و اجرای ایــن ایده با آنها مشــارکت 
داشته اند، در حالی  که در وب سایت آنها، هیچ سند و 
مدرکی مبنی بر این موضوع دیده نمی شد. به عالوه، 

نتفلیکس هم اعالم کرده بود کــه هیچ ارتباطی با 
این ماجرا ندارد.

کالهبرداری با هدف ســرمایه گذاران 
کم تجربه

کارشناســان می گویند این کالهبرداری به خوبی 
نشــان داد که بازار رمزارزها تا چه اندازه مســتعد 
اقدامات مجرمانه و شیادی است.»اسوار پراساد«، 
اقتصاددان دانشــگاه کورنل می گوید: »این یکی 
از طرح های کالهبرداری اســت که کم تجربه ترین 
ســرمایه گذاران خرد به آن تمایل پیدا می کنند.« 
به گفته پراساد، از آنجا که قوانین شفافی در رابطه 
با رمزارزها وجــود ندارد، ســرمایه گذاران در این 
زمینه باید کامــاًل آگاهانه اقدام بــه خرید کنند. 
بررســی ها نشــان می دهد بیش از ۴۰ هزار نفر، 
توکن های اسکوئید را در دست دارند، توکن هایی 
 که حاال هیچ ارزشی ندارد و صرفاً برای آنها به درسی 

در حوزه رمزارز تبدیل شده  است.

ارائه دهندگان رمزارز بازی مركب، سرمايه گذاران را بازی دادند 

ماجرای یک کالهبرداری چند میلیون دالری
News kasbokar@gmail.com

گروهی از محققان بین المللی ۳۵ موج گرانشــی 
جدید رصد کرده اند. به این ترتیــب تعداد امواج 
گرانشی رصد شده از سال ۲۰۱۵ میالدی تاکنون 
به ۹۰ مورد می رسد. به این ترتیب ستاره شناسان 
تعداد بی ســابقه ای امواج گرانشی رصد کرده اند 
که به گفته آنها دانش انسان درباره تکامل جهان، 

حیات و مرگ ستاره ها را بیشتر می کند.
امواج گرانشی در حقیقت موج هایی از جنس »فضا 
زمان« هســتند که در نتیجه رویدادهای بزرگ 
کیهانی ماننــد برخورد دو ســیاهچاله با یکدیگر 
و در فاصله چند میلیارد ســال نــوری با زمین به 

وجود آمده اند. امواج گرانشی جدید به وسیله رصد 
خانه Ligo در آمریکا و ابــزار Virgo در ایتالیا 
بین نوامبر ۲۰۱۹ تــا مارس ۲۰۲۰ میالدی رصد 
شــده اند. از ۳۵ موج گرانشــی جدید رصد شده، 
احتماالً ۳۲ مــورد آن در نتیجه برخورد و ادغام ۲ 

سیاهچاله با یکدیگر به وجود آمده اند.
اکتشــافات مهم در این پژوهش رصد شــامل ۲ 

سیاهچاله عظیم بود که دور یکدیگر مدار می زدند. 
حجم یکی از این ســیاهچاله ها ۱۴۵ بار بیشــتر 
از خورشــید و حجم دیگری ۱۱۲ بار بیشتر بود. 
همچنین محققان دو سیاهچاله سبک رصد کردند 
که حجم کل آنها فقط ۱۸ بار بیشــتر از خورشید 
بود. همچنین کارشناسان معتقدند ۲ مورد از امواج 
گرانشــی رصد شــده در نتیجه ادغام یک ستاره 

نوترونی با سیاهچاله به وجود آمده اند. ستاره های 
نوترونی اجسام آســمانی کوچک و بسیار متراکم 
هستند.تعداد اکتشافات امواج گرانشی جدید ۱۰ 
 Virgoو ابزارLigo برابر زمانی است که رصدخانه
فعالیت خود در این زمینه را تازه آغاز کرده بودند. 
به گفته محققان دلیل افزایش تعداد اکتشــافات 
امواج گرانشی، ایجاد ارتقاهایی در ابزارهای ردیابی 
مانند بهبود قدرت لیزرها اســت. نخستین بار در 
سال ۲۰۱۶ رصد امواج گرانشی اعالم شد و به این 
ترتیب نظریه نسبیت آلبرت انیشتین که یک قرن 

قبل آن را مطرح کرده بود، تأیید شد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مردم 
می توانند روی طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند 
به طوری که سرمایه آنها از ســوی این صندوق تضمین 
می شود. دکتر علی وحدت گفت: »تامین مالی جمعی« 
یک مدل حمایتی برای توســعه ایده های نوآورانه توسط 
مردم است که به تازگی در صندوق نوآوری و شکوفایی به 
عنوان یک مدل مالی ایجاد شده است.رئیس هیات عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: این روش تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان و طرح های فناورانه از سوی مردم 

در دنیا سابقه طوالنی ندارد اما اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه در این روش، مردم می توانند مبالغ خرد 
خود را روی پروژه های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند 
تا ایده ها به نتیجه برسند، گفت: این صندوق نیز می تواند 
میزان سرمایه گذاری مردم روی طرح های دانش بنیان را 
بیمه کند تا در صورت شکست پروژه، سرمایه مردم از بین 
نرود.وحدت عنوان کرد: در این صندوق در صدد برآمدیم 
تا با تضمین یا بیمه این نوع از تامین مالی، نگرانی مردم در 
صورت شکست پروژه را از بین ببریم.به گفته وی، صندوق 
نوآوری و شکوفایی بر حســب ماموریت و وظیفه خود به 
دنبال کمک به شرکت های دانش بنیان است که رشد کنند 
و تامین مالی شوند؛ اما از طرفی هم سعی داریم از مردمی که 

روی این طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری می کنند نیز 
با ارائه تضمین هایی، پشتیبانی کنیم.

وی اضافه کرد: مردم با حداقل سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی 
می توانند روی طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند 
و در صورت پیش رفتن پروژه، مردم در سود شرکت سهیم 
خواهند بود و اگر پروژه با شکســت مواجه شود، صندوق 
نوآوری و شکوفایی صددرصد پول سرمایه گذاری شده را به 

سرمایه گذاران از باز می گرداند.
وحدت خاطر نشان کرد: هدف ما حمایت از شرکت های 
دانش بنیان اســت به همین دلیل از ظرفیت تامین مالی 
جمعی استفاده کردیم تا شــرکت ها درگیر چالش های 
سرمایه گذاری بانکی، وثیقه و …نشوند.وی افزود: این مدل 
مالی را با یک برنامه تلویزیونی آغاز کردیم که از امشب پخش 
میشود؛ در این برنامه تلویزیونی پروژه های دانش بنیانی 
طرح های خود را در حضور داوران ارائه می کنند تعداد ۷۰۰ 
طرح برای شرکت در این برنامه ارائه شده که بعد از داوری 
ها ۲۰ طرح در برنامه تلویزیونی حضور خواهد داشت و طرح 

های خود را توضیح می دهند.
رئیس صندوق نوآوری تصریح کرد: مردم می توانند با سرمایه 
گذاری روی طرح هایی که ارائه می شوند گامی در راستای 
توسعه محصوالت دانش بنیان بردارند. این اولین بار است 
که یک شهروند می تواند در توسعه فناوری گام بردارد در 
حالیکه این سرمایه گذاری تضمین شده از سوی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی نیز هســت.به گفته وی، نکته حایز 
اهمیت در این تامین مالی جمعی، از بین نرفتن پول مردم 
به هنگام شکست پروژه بوده و ریسک این سرمایه گذاری 
صفر است؛ ضمن اینکه در صورت موفقیت طرح، مردم در 

سود شرکت سهیم هستند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به کمترین میزان 
ســرمایه گذاری روی پروژه های دانش بنیان گفت: مردم 
می توانند از ۵۰۰ هزار تومان به باال روی طرح های دانش 
بنیان سرمایه گذاری کنند و برای کشور نیز ارزش افزوده 
ایجاد کنند. اگر این روش تامین مالی جمعی جا بیافتد خیلی 
از شرکت های جوان با سرمایه مردم پا می گیرند.علی ناظمی 

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه 
نشست گفت: فناوری اطالعات، ماشین آالت، پزشکی، نانو، 
مس، فوالد و… از جمله حوزه های شرکت های دانش بنیانی 
هستند که مردم می توانند روی آنها سرمایه گذاری کنند. 
این اقدام باعث می شود که مشارکت مردم روی طرح های 

فناورانه بیشتر شود.
ناظمی افزود: حداکثر سرمایه گذاری مردم روی هر یک از 
طرح هایی که از برنامه تلویزیونی پخش می شود برابر با ۲۵۰ 
میلیون تومان است.وی گفت: میزان سرمایه گذاری هر یک 
از طرح ها مشخص شده و در صورت تجمیع سرمایه ها روی 
یک طرح، پروژه پیش می رود و به میزان مشخص و تعیین 
شده بر اساس میزان سرمایه گذاری روند پرداخت سود از 

سوی شرکت به سرمایه گذار پرداخت می شود.
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری افزود: حداکثر زمان 
سوددهی شرکتها یک سال با میانگین نرخ باالی ۳۰ درصد 
پیش بینی شده است. همچنین در کل برای ۲۰ طرحی 
که از برنامه تلویزیونی پخش می شود میزان ۵۶میلیارد 
تومان پیش بینی شده است.ناظمی اضافه کرد: این اولین 
بار است که شهروندان عادی در سرمایه گذاری یک طرح 
دانش بنیان سهیم می شوند و امیدواریم که این رویه ادامه 

داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه امیرکبیر از تولید بیش از 
۴۰۰ محصول و خدمت توسط محققان دانشگاه 
خبر داد.ســید رضا غفاریان در مراسم افتتاح برج 
شماره ۲ نواوری و فناوری دانشگاه امیرکبیر با بیان 
اینکه این برج با نام پرفسور حسابی به بهره برداری 
رسید، عنوان کرد: در ســال ۹۳ برج ۱ نواوری و 
فناوری دانشگاه راه اندازی شــد. وی ادامه داد: تا 
سال ۱۴۰۵ دو برنامه »توسعه زیر ساخت نواوری 
برای استقرار شرکت های فناور« و »تجاری سازی 

و عرضه محصول به بازار« را در نظر گرفته ایم.
غفاریان با اشاره به برنامه توسعه زیر ساخت های 

این دانشــگاه گفت: ۵ برج در اختیار دانشگاه قرار 
می گیرد که از این تعداد ۳ بــرج به بهره برداری 
رسیده اســت و برج های شــماره ۴ و ۵ در دست 
ساخت و بازسازی با مشارکت بخش خصوصی قرار 
دارد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر 
با تاکید بر اینکه برج های شــماره ۴ و ۵ تا ۱۴۰۴ 
به بهره برداری خواهد رسید یاداور شد: سال ۹۸ 
یکسری از مراکز نواوری دانشکده های این دانشگاه 
افتتاح شــد. وی میزان فروش یکی از محصوالت 
این مراکز ۷ میلیارد تومان ذکر کرد که تاکنون این 
میزان به ۱۵.۲ میلیارد تومان رســیده است. وی 

ادامه داد: این میزان فروش محصول تا سال به ۲۰ 
میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

معاون پژوهشــی دانشــگاه این میزان فروش از 
سوی یک واحد فناور این دانشــگاه را ثمره ابجاد 
مراکز نواوری نام برد و یاداور شــد: در حال حاضر 
۱۵ شرکت توســعه یافته در برج شــماره ۲ این 
دانشگاه مستقر شــدند. وی برج فناوری شماره 
۱ این دانشــگاه را در ۵ طبقه دانست و با تاکید بر 
حمایت ویژه از این برج از ســوی معاونت علمی، 
گفت: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شرکت 
ها در صف جذب در این مراکز هستند و تعدادی 

نیز در محل نامناسب استقرار یافته اند.
وی میزان فــروش کلی محصــوالت واحدهای 
فناوری و دانش بنیان این دانشگاه را ۱۶۵ میلیارد 
تومان در سال گذشته دانست و گفت:تاکنون ۳۱۶ 
محصول فناورانه و ۱۰۰ خدمت از سوی فناوران 
دانشــگاه عرضه شده اســت. غفاریان، با اشاره به 
اســنقرار ۶۰۰ نفر در مراکز نواوری این دانشگاه 
اظهار کرد: میزان فروش محصوالت از سوی مراکز 
نواوری دانشگاه حدود ۵ میلیارد تومان بوده است 
و تعداد واحدهای فنــاوری نیز ۳۰۹ واحد فناور و 

شرکت دانش بنیان داریم .

کاواک یکی از نخستین استارت آپ ها در مکزیک است 
که سال گذشته توانست به ارزش بیش از ۱ میلیارد دالر 
دست پیدا کند و به معدود »تک شاخ های« این کشور 
بپیوندد. کاواک )Kavak( یکی از انواع اســتارت آپ 
در مکزیک اســت که به کمک حل مشــکلی مزمن در 
این کشور آمده اســت: چگونگی خرید خودروی دست 
دوم، در یکــی از غیررســمی ترین بازار های خودروی 

دنیا. فروشــندگان و خریداران در چنین بازاری کمتر 
به هم اعتمــاد می کنند و معامالت بــه صورت کالمی 
صورت می گیرد. حــاال اپلیکیشــن کاواک آمده تا به 
عنوان شــرکت واســطه ای عمل کند که هم خریدار و 
هم فروشــنده به آن اعتماد دارند.کاواک که اخیرا در 

یک دور تامین مالی ۷۰۰ میلیون دالری، ۸.۷ میلیارد 
دالر ارزش پیدا کرده، بخشی از یک شکوفایی استارت 
آپی در مکزیک اســت. این شــرکت یکی از نخستین 
استارت آپ ها در مکزیک است که سال گذشته توانست 
به ارزش بیــش از ۱ میلیارد دالر دســت پیدا کند و به 

معدود »تک شاخ های« این کشــور بپیوندد. میانگین 
جمعیت ۱۲۶ میلیــون نفری مکزیــک، عمدتا جوان 
است و در طبقه متوسط رو به باال قرار می گیرد. حدود 
۵۴ درصد مردم گوشی هوشــمند دارند. مکزیک جزو 
پنج بازار برتر بــرای شــرکت های تکنولوژیک بزرگی 
 مثل »اوبــر« در تاکســی اینترنتی و »اســپاتیفای«

 در استریم موسیقی است.

35موج گرانشی جديد در فضا رصد شد

رصد امواج گرانشی رکورد زد

تضمين سرمايه در صورت شكست پروژه  

جزئیات سرمایه گذاری مردم در طرح های فناورانه

تولید بیش از ۴۰۰ محصول در برج فناوری دانشگاه امیرکبیر

آغاز انقالب استارت آپ ها در مکزیک


