
در هفته گذشته سفرهای جاده ای نسبت به هفته 
قبل از آن مانند هفته های قبل از آن کاهش یافت و 
متوسط تردد روزانه بین شهری در این بازه زمانی به 

کمتر از یک میلیون ۸۰۰ هزار خودرو رسید.
به گزارش ایســنا، در هفته گذشــته و براســاس 
تازه تریــن آمارهای مرکز مدیریت راه های کشــور 
درباره وضعیت تردد وســایل نقلیه مختلف در بازه 
زمانی ۲۱ تا ۲۷ آبان ماه، به صورت متوســط یک 
میلیون و ۷۷۹ هزار و ۳۳۱ وسیله نقلیه در هر روز 
در محورهای مواصالتی کشــور تردد کرده اند که 
نسبت به هفته قبل از آن ســه درصد کاهش یافته 
اســت اما این اعداد و ارقام همچنان بیشتر از هفته 

مشابه در سال گذشــته بوده و  ۱۴ درصد افزایش 
را نشان می دهد.اطالعات پالک های ثبت شده در 
دوربین های پالک خوان نیز نشان می دهد که هفت 
میلیون و ۵۵۶ هزار پالک خودرو در بازه زمانی مورد 
نظر در جاده های کشور مشاهده شدند.خودروهای 
پالک تهران و البرز برخالف گذشــته سهم شــان 
کاهش یافته و بیش از ۲۰ درصد از خودروها با پالک 
غیر بومی متعلق به این دو استان بوده و پس از آن ها، 
خودروهایی با پالک اصفهان، خراسان رضوی، فارس 
و مازندران در رتبه های بعدی قرار گرفتند.از سوی 
دیگر مجموع ورود و خروج وســایل نقلیه مختلف 
در هفته گذشته در استان های کشور متفاوت بوده 

اســت. چرا که ترددها در این بازه زمانی )۲۱ تا ۲۷ 
آبان ماه( در اســتان های بوشهر، فارس و هرمزگان 
به ترتیب ۱۱ درصد، شــش درصــد و چهار درصد 
نسبت به هفته قبل از این بررسی افزایش داشته  و 
بیشترین رشد سفرها را تجربه کرده اند.این در حالی 
است که بیشتر استان های کشور کاهش سفر را در 
هفته ای که گذشت، داشتند. سیستان و بلوچستان، 
خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، 
و لرستان با منفی ۱۹ درصد، منفی ۱۴ درصد، منفی 
۱۲ درصد، منفــی ۱۱ درصد و منفــی ۱۱ درصد 
بیشترین کاهش تردد را در مقایسه با هفته قبل از 

این بازه زمانی داشته اند.

دومین ماه از ســال آبی ۱۴۰۰ در حالی پایان یافت 
که کم آبی گسترده در کشــور هم چنان ادامه دارد. 
برخی تصور می کردند بارش های مقطعی اخیر بتواند 
بخشی از ظرفیت خالی منابع آب زیرزمینی و سدها 
را پر کند، اما بررسی ها نشان می دهد وضعیت منابع 
آبی کشور وخیم تر از آن است که بارش های پراکنده 
و موقت بتوانــد آن را جبران کند.به گزارش ایســنا، 
آخرین آمار از وضعیت بارندگی های کشور حاکی از 
این است که باوجود بارندگی ۲۱.۸ میلی متری در ۵۲ 
روز سپری شده از سال آبی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، هم چنان 
۱۰ استان کشور شاهد کاهش بارندگی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل هستند و وضعیت آبی این استان ها 

حتی نسبت به سال گذشته وخیم تر نیز شده است.
جدا از شک و تردیدی که در تداوم بارندگی های اخیر 
وجود دارد، به واسطه تبعات کم بارانی شدید در سال 
آبی گذشــته، فعال شرایط آبی بســیاری از سدهای 
کشور نامساعد اســت و این موضوع در حوضه آبریز 
سدهای تهران در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است.

طبق آنچه مســووالن آبی اعالم کردند، نباید تصور 
شود که بعد از چند روز بارندگی بی درنگ مشکل کم 
آبی استان تهران حل شده و دیگر نیازی به مدیریت 
مصرف نیست؛ چرا که کاهش ذخایر و منابع آبی در 
سال آبی گذشته بی سابقه بوده است و ما با این کاهش 
ها وارد ســال آبی جدید شدیم.همچنین طبق اعالم 

مسووالن هواشناســی اکنون با ناهنجاری مثبت دما 
در کشور مواجه هستیم؛ بدین معنا که دما در بسیاری 
از مناطق بیش از حد معمول و طبیعی است و به طور 
کلی از ابتدای سال آبِی جدید تاکنون، دمای متوسط 
کشور بیش از معمول بوده است.بر اساس گزارش های 
رسمی، میانگین دمای ساالنه در کشور در ۱۰ سال 
اخیر تا ۲ درجه سانتی گراد بیش تر از متوسط ۱۰ ساله 
در پنج دهه قبل است. در بهار و زمستان سال گذشته 
دمای متوسط کشور حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی گراد 
بیــش از میانگین بلندمدت بــود و در برخی مناطق 
مانند شمال غرب کشور، افزایش دما بین ۳ تا ۶ درجه 

سانتی گراد بود.

در شرایطی که همه کشــورهای جهان با فرا رسیدن فصل 
سرمای زمستان با کمبود انرژی دست و پنجه نرم می کنند، 
این بحران در قزاقستان به دلیل فعالیت استخراج کنندگان 
رمزارز وخامت بیشتری پیدا کرده اســت.به گزارش ایسنا، 
تقاضا برای نیرو از اروپا گرفته تا آسیا، باالست و در مقابل میزان 
عرضه اندکی وجود دارد. بسیاری از کشورها در اتحادیه اروپا 
تمهیدات اضطراری را برای کمک به اقشار آسیب پذیر برای 
پرداخت صورتحسابهای انرژی باالی زمستان در نظر گرفته 
اند. چین به سمت زغال سنگ برگشته و هند در معرض تهدید 
اتمام موجودی زغال سنگ قرار دارد. زنجیره تامین در سراسر 
جهان مختل شده و تورم در سراسر جهان رو به رشد است. در 
قزاقستان دولت قیمتهای انرژی را به صورت مصنوعی پایین 
نگه داشته است اما این امر چالش جدید و پیش بینی نشده ای 
را به همراه داشته است: رشد استخراج رمزارز بحران انرژی در 
این کشور را پیچیده تر کرده است.استخراج رمزارزهایی مانند 
بیت کوین نیازمند میزان عظیمی انرژی اســت. این فرآیند 
شامل محاسبات پیچیده ای است که به مصرف نیروی رایانشی 
عظیمی نیاز دارد. برای مطمئن نگه داشتن رمزارزها و ثابت نگه 

داشتن نرخ تولید، حل معادالت برای افرادی که تالش دارند 
رمزارز استخراج کنند، دشوارتر شده است. این به معنای آن 
است که استخراج یک بیت کوین به نیروی رایانشی بیشتری 
نسبت به پنج ســال پیش نیاز دارد. در نتیجه مصرف انرژی 
استخراج بیت کوین به ســرعت افزایش پیدا کرده و هزینه 
انرژی استخراج آن را باال برده اســت.مصرف انرژی جهانی 
بیت کوین اکنون ۱۱۷ تراوات ساعت در سال است که بسیار 
بیشتر از مصرف هلند و تنها اندکی کمتر از مصرف آرژانتین 
با بیش از ۴۵ میلیون نفر جمعیت است. رمزارزها اکنون برای 
تاثیر اکولوژیکــی و تهدیدی که برای اهداف خنثی ســازی 
تغییرات اقلیمی پیدا کرده اند، زیــر ذره بین رفته اند. اکنون 
بعضی از دولتها به دلیل تهدیداتی که رمزارزها برای اقلیم و 
ارزهای رسمی و اقتصاد جهانی دارند، به مقابله با آنها برخاسته 
اند. حتی چین که زمانی نامش با بخش استخراج بیت کوین 
در ابعاد گسترده مترادف شده بود، معامالت و استخراج بیت 
کوین را در سپتامبر ممنوع کرد.بدنبال این تحوالت، استخراج 
کنندگان رمزارز چینی به کشور همسایه قزاقستان سرازیر شده 
اند که انرژی ارزانی داشته و سازمانهای دولتی برای ریشه کنی 

فعالیتهای استخراج غیرمجاز امکانات کافی ندارند. قزاقستان 
یک شبه دومین میزبان بزرگ بخش استخراج رمزارز پس از 
آمریکا شــد. اکنون هر دو بخش فعالیتهای استخراج رمزارز 
قانونی و غیرمجاز رمقی برای شــبکه برق قزاقستان در اوج 
بحران انرژی جهانی نگذاشته اند.مدافعان رمزارز و به خصوص 
بیت کوین در گذشته مدعی شــده اند فعالیتهای استخراج 
عمدتا با استفاده از تجدیدپذیرها انجام می شود و تاثیر آنها 
در آالیندگی بیش از حد اغراق شده است. چنین ادعایی جای 
تردید دارد. در قزاقستان هیچ ادعایی مبنی بر این که استخراج 
رمزارز با استفاده از انرژی پاک انجام می شود، وجود ندارد. این 
کشور برای تولید نیرو تقریبا به تمامی به زغال سنگ وابسته 
است و توسعه اخیر استخراج رمزارز تحقق اهداف جوی را برای 
قزاقستان تقریبا غیرممکن می سازد. اریک لیونی، اقتصاددان 
منطقه ای در بانک اروپایی بازسازی و توسعه در این باره گفت: 
آنچه که در قزاقستان داریم، وابستگی شدید به زغال سنگ با 
قیمتهای پایین است. این وضعیت مشکالت بسیار بزرگی را 
برای عمل به تعهداتی که قزاقستان در خصوص سبزتر کردن 

اقتصادش داشته است، به وجود می آورد.

ارزش واقعی ســهام عدالت همسو با روند نزولی 
بازار رو به کاهش است، به طوریکه ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانی 
نسبت به حدود دو هفته قبل بیش از ۲۰۰ هزار 
تومان کاهش داشته است.به گزارش اقتصادنیوز 
به نقل از ایســنا، پس از آزادسازی سهام عدالت 
مشموالن این ســهام که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می توانند 
 www.samanese.ir با مراجعه به ســامانه

ارزش واقعی ســهام و جزییات دارایــی خود را 
مشــاهده کنند.البته این ارزش یکسان نیست 
و تحت تاثیر نوســانات بازار افزایشی یا کاهشی 
می شــود. برای مثال ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در ۲۰ اســفند 
ســال گذشــته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان 
قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ 
تیرماه سال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته بود.سهامی که در روزهای نخستین 

آزاد سازی ســهام عدالت یعنی اردیبهشت ماه و 
خردادماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان 
قیمت داشت.در این راســتا، در یازدهم مهرماه 
ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ 
هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
قیمت داشت و طبق آخرین قیمت ها، این سهام 
اکنون کمی بیشــتر از ۱۱ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان قیمت دارد که هفت میلیون تومان آن قابل 

فروش است.

کارفرمایانی که فارغ التحصیالن دانشــگاهی را در 
واحدهای خود به کار گیرنــد از ۳۰ درصد حداقل 
دستمزد مصوب شــورای عالی کار به عنوان یارانه 

بهره مند می شوند.
به گزارش ایســنا، طرح پرداخت یارانه دستمزد با 
هدف تحرک  بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه های 
خرد، کوچک و متوسط، زمینه  سازی برای اشتغال 
دانش  آموختگان مقاطــع تحصیلی دیپلم و باالتر، 
ارتقاء مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار 
به ویژه شــغل  اولی  ها از طریق تعامل با نیروهای 
متخصـص و با تـجربه، انتـقال دانش و فـناوری به 
بنگاه اقتصادی با ورود نیروی جوان و افزایش تولید 
و سرمایه گذاری در بخش ــهای تعاونی و خصوصی 

به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار تدوین 
و اجرا شده  اســت.جامعه هدف این طرح، جوانان 
بیکار جویای کار در مناطق محروم و کم برخوردار از 
اشتغال و همچنین بنگاه های اقتصادی رسمی فعال 
در شهرستان های کم برخوردار از اشتغال استانهای 
مشمول طرح است.بر اساس آخرین آمار عملکرد 
طرح یارانه دستمزد تاکنون ۳۸ هزار و ۹۷۵ نفر در 
این طرح ثبت نام کرده که از این تعداد بیش از ۳۳ 
هزار  نفر موفق به انعقاد قرارداد کار شــده اند. این 
طرح همچنین مشــارکت ۶۸۰۸ کارفرما را در پی 
داشته است.بررسی توزیع جغرافیایی اجرای طرح 
نشان می دهد استان خوزســتان با ثبت بیشترین 
تعداد داوطلب، کارفرما و قرارداد منعقده پیشــتاز 

این طرح بوده است.بیشــترین تعــداد کارفرمای 
اســتقبال کننده از طرح پس از خوزستان متعلق 
به کرمانشاه بوده و استان مازندران بیشترین تعداد 
جویندگان کار ثبت نام کرده و قرارداد بســته پس 
ازخوزستان را به خود اختصاص داده است.داوطلبان 
و جویندگان کار جهت بهره مندی از این طرح باید 
مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن 
آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای 
زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ 
سال تعیین شده است.به گزارش ایسنا، متقاضیان 
و کارفرمایــان برای بهره منــدی از مزایای طرح و 
https:// دریافت یارانه دستمزد می توانند به سامانه

pyd.mcls.gov.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد اوپک در دیدار وزیرانش 
در دوم دسامبر، باید نیازهای تقاضای جهانی برای نفت 
را با عرضه مناســب تامین کندبه گزارش ایسنا، جن 
ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید این اظهارات را پیش 
از کنفرانس خبری برای خبرنگاران مطرح کرد و گفت: 
دولت آمریکا می خواهد مطمئن شود کشورهای عضو 
اوپک و اوپک به عنوان یک ســازمان نیازهای تقاضا را 
با عرضه کافی تامین می کنند. این موضوعی است که 
در گذشته از آنها درخواست کردیم.اطالعات داخلی که 
توسط رویترز مشاهده شده است، نشان می دهد نرخ 
پایبندی اوپک به توافق محدودیت عرضه در اکتبر ۱۱۶ 
درصد در مقایسه با ۱۱۵ درصد در سپتامبر بود که از 
ادامه تولید کمتر از سقف توافق شده از سوی اعضای 

این گروه حکایت دارد. نــرخ پایبندی تولیدکنندگان 
غیراوپک در اکتبــر ۱۰۶ درصد در مقایســه با ۱۱۴ 
درصد در ســپتامبر بود.دولتهای بعضی از بزرگترین 
اقتصادهای جهان بدنبال درخواست کم سابقه آمریکا 
برای اقدام هماهنگ در جهت کنترل قیمتهای انرژی، 
در حال بررسی برداشت نفت از ذخایر استراتژیک خود 
هستند. کاخ سفید روز پنج شنبه اعالم کرد دولت بایدن 
از کشورهای متعددی شــامل چین درخواست کرده 
است امکان برداشــت از ذخایر خود را بررسی کنند.
چندین منبع آگاه روز چهارشنبه به رویترز گفتند سایر 
مصرف کنندگان بزرگ نفت شامل هند و کره جنوبی 
هم در این مذاکرات شرکت داشته اند.با احیای اقتصاد 
جهان از پاندمی کووید ۱۹ و افزایش تقاضا برای نفت، 

واشنگتن و کشورهای دیگر از این که تولیدکنندگان 
اوپک پالس حاضر نشــده اند درخواست آمریکا برای 
افزایش ســریعتر تولید را بپذیرند، به خشمآمده اند.
کشــورهای عضو اوپک به نوبه خود اعــالم کرده اند 
اقتصادهای جهان شکننده تر از آن هستند که افزایش 
ســریع تولید را ایجاب کند. محمد بارکیندو، دبیرکل 
اوپک هفته گذشته گفت: اوپک انتظار دارد مازاد عرضه 
نفت از ماه میالدی آینده آغاز شــود.این گروه سرگرم 
افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
است و محدودیت عرضه ای که در سال ۲۰۲۰ در اوج 
بحران کرونا به اجرا گذاشــت را به تدریج تسهیل می 
کند. وزیران این گروه برای بازبینی سیاست تولید دوم 

دسامبر )۱۱ آذر( دیدار می کنند.

بحران آب چقدر جدی استسفرهای مردم در هفته گذشته کمتر شد

ارزش سهام عدالت آب رفت!وخامت بحران انرژی در دومین میزبان بزرگ ماینرهای رمزارز

فشار مجدد آمریکا برای افزایش تولید اوپک پالسپرداخت ۳۰ درصد حداقل دستمزد به شرط جذب فارغ التحصیالن
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در نامه وزیر اقتصاد به ریيس جمهور:

دستگاه های اجرایی 
از عرضه کاال در بورس 

استقبال نمی کنند

 شکستن رکورد 
 کسری بودجه
 در سال ۱۴۰۰

 اوراق تسهیالت مسکن
 ۸۰ هزار تومانی شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 ناکارآمدی
 طرح های حمایتی مسکن

بخشــی از عدم استقبال 
مردم از طرح های حمایتی 
مسکن به تجربیات گذشته 
بازمی گردد. مســکن مهر 
و ملی که در دولت های قبل اعالم شــد هنوز 

تعهدات خود را به ...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه3

2
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 اقساط سنگین
 طرح مسکن حمایتی

 معامله گران ارز
 در انتظار مذاکرات

نقدینگی در بورس سرگردان است

عقبگرد  شاخص  بورس
صفحه2

صفحه3

تولید   تشنه   نقدینگی
۵۸   درصد   بنگاه های   تحت   تملک   بانکها،  تعطیل اند

طرح مسکن حمایتی قدم به قدم در حال اجراست 
اما مستاجران می گویند که نمی توانند اقساط وام 
این خانه ها را بدهند و اگر هم این کار را کنند مسکن 
بی کیفیت تحویل می گیرند. به طور کلی استقبالی 
از طرح های سریالی دولت که برای حمایت از افراد 
آسیب پذیر کلید می خورد، نمی شود اما اصرار دولت 
ها برای ادامه طرح های مشــابه ادامه دارد.  یکی از 
بزرگترین مشکالتی که متقاضیان و مستاجران واجد 
شرایط مسکن حمایتی دارند اقساط سنگین تععین 
شده است. البته در چند روز اخیر نیز دولت با مشکل 
تامین زمین مواجه شــده، به نحوی که متقاضیان 
برخی از استان ها نمی توانند ثبت نام کنند. گروهی از 
مستاجران از ثبت نام در این طرح ناامید شده اند و به 

آنها انتقاد دارند. مستاجران...

 سریال ریزش های دالر ادامه دارد. قیمت دالر آمریکا 
عصر روز  پنجشنبه گذشته سطح حمایتی حساس 
۲۸ هزار و ۲۰۰ تومانی را از دست داد و در محدوده 
۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان قرار گرفت.شکســت سطح 
حمایتی دالر از نگاه برخی از بازیگران ارزی می تواند 
زمینه ساز افزایش فشار فروش معامله گران فنی در 
ابتدای روز گذشته  شود. با این حال، در صورتی که 
دالری ها  روز گذشته بتوانند مرز ۲۸ هزار تومانی را 
حفظ کنند، خریداران بــار دیگر به بازار بازخواهند 
گشت. هفته گذشــته بازار ارز نسبت به خبرهای 
آزادسازی منابع بلوکه شده واکنش خاصی را نشان 
نداد. حال خبر هایی تازه ای از پرداخت بدهی های 

عراق به ایران مخابره می شود...

ممنوعیت 
تردد شبانه
 لغو شود

رئيس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه مطرح کرد:

رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط 
فوالد مبارکه آماری بی نظیر در 

صنعت فوالدسازی کشور
 مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه از شکستن رکورد ذوب ریزی روزانه در 
واحد فوالدســازی فوالد مبارکه برای چندمین بار 
پیاپی در سال جاری خبر داد و گفت: این رکورد بار 
دیگر با ۱۵۰ ذوب ریزی روزانه در ناحیه فوالدسازی 
شکسته شد. غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین با بیان این که برای چندمین بار 
پیاپی رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدسازی 
فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار کرد: در نخستین 
روز فروردین ماه امسال رکورد ۱4۰ ذوب، ششمین 
روز فروردیــن، ۱4۱ ذوب، در 3۱ فروردین، ۱44 
ذوب، در 3۱ شهریورماه ۱46 ذوب، در ۵ مهر ۱47 
ذوب و در 29 مهرماه ۱4۰۰ موفق شدیم رکورد ۱۵۰ 
ذوب روزانه را در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم. وی در 
ادامه افزود: وقتی در مورد رکوردشکنی تولید و ۱۵۰ 
ذوب روزانه صحبت می کنیم، یک دنیا حرف پشت 
این اعداد و کلمات است چراکه برای دستیابی به این 
رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد مبارکه در حال 
حمایت از واحد فوالدسازی هستند تا این افتخارات 
رقم بخورد؛ نقش مواد اولیه با تالش واحدهای خرید 
و آهن سازی، واحدهای پشتیبانی مانند حمل و نقل، 
انرژی و سیاالت، مدیریت های مختلف، واحد کنترل 
کیفی، پرسنل واحد فوالدسازی و بسیاری دیگر از 

همکاران در چنین رکوردهایی بسیار پررنگ است.

نقدینگی در بورس سرگردان است
عقبگرد  شاخص  بورس

شاخص کل بورس روز گذشته با ریزش شدید 27 
هزار و 2۰۰ واحدی یک پله سقوط کرد و در کانال 
۱.3 میلیونی قرار گرفــت. به گزارش اقتصادنیوز ، 
شــاخص کل  بورس تهران در پایان معامالت روز 
گذشته بازار سرمایه با ریزش شدید 27 هزار و 2۰۰ 
واحدی یک پله سقوط کرد و در سطح یک میلیون 
و 383 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن 
نیز سرخپوش شد و با افت 3 هزار و 2۰۰ واحدی 
به 383 هزار و ۵28 واحد رسید. فرابورس نیز 2۵4 
واحد منفی شد و ۱9  هزار و 988 را ثبت کرد. فارس،  
فوالد و شستا نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر 
منفی را بر  شاخص بورس  داشتند و شفن،پترول 
و انرژی 3 سبزترین نمادها در روز سرخ  بورس روز 
گذشته بودند. ارزش معامالت بورس روز گذشته 
بیش از 4 هزار میلیارد تومــان و ارزش معامالت 

فرابورس بیش از  3 هزار میلیارد تومان بود. 

فوالد، فارس و شســتا؛ پرچم داران 
سقوط بازار سهام

به گــزارش اقتصادنیوز، در اولیــن روز معامالتی 
هفته، شــاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز 
چهارشنبه 27 هزار و 292 واحد نزول کرد و به رقم 
یک میلیون و 383 هزار واحد رسید. شاخص هم 
وزن نیز روز گذشته با کاهش 3 هزار و 236 واحدی 
در ســطح 383 هزار و ۵28 واحدی ایســتاد. اما 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 2۵4 واحد پائین 

آمد و در سطح ۱9 هزار و 988 واحد قرار گرفت.

گروه های قرمز بازار
روز شنبه قیمت سهام اغلب نمادهای گروه های 
فراورده های نفتی، کک و ســوخت هســته ای، 
فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، بانک ها 
و موسسات اعتباری و شرکت های چند رشته ای 
صنعتی کاهش یافت و این گروه ها که از بزرگ ترین 

گروه های بازار سهام هستند قرمزپوش شدند. 

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص
روز گذشــته نمادهای »فوالد«، »فارس« و »شستا« 
بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »شــفن«، »پترول« و »انرژی3« 
نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند.  در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، 
»زاگرس« و »بپاس« بیشــترین تاثیــر منفی را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »غصینو«، »بگیالن« و 
»خدیزل« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین اســت و انرژی3 و فوالد در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فجهان، 

کرمان و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

استان ها

به گزارش اقتصادنیوز ، سریال 
ریزش هــای دالر ادامه دارد. 
قیمت دالر آمریکا عصر روز  
پنجشــنبه گذشــته سطح 
حمایتی حساس 28 هزار و 
2۰۰ تومانی را از دست داد و در محدوده 28 هزار و ۱۵۰ 

تومان قرار گرفت.
شکست ســطح حمایتی دالر از نگاه برخی از بازیگران 
ارزی می تواند زمینه ساز افزایش فشار فروش معامله گران 
فنی در ابتدای روز گذشته  شود. با این حال، در صورتی 
که دالری ها  روز گذشته بتوانند مرز 28 هزار تومانی را 
حفظ کنند، خریداران بار دیگر به بازار بازخواهند گشت. 

آمادگی عراق برای پرداخت بدهی های ایران 
 هفته گذشته بازار ارز نسبت به خبرهای آزادسازی منابع 
بلوکه شده واکنش خاصی را نشان نداد. حال خبر هایی 
تازه ای از پرداخت بدهی های عراق به ایران مخابره می 

شود.
»احمد موســی«، ســخنگوی وزارت برق عراق، طی 
اظهاراتی تأکیــد کرد که این وزارتخانه با ایران بر ســر 
تعهدات خود درباره پرداخت همه بدهی های مربوط به 
واردات گاز و برق از ایران به توافق رسیده و آماده پرداخت 

بدهی های خود به ایران است.

دالر در برزخ برجام
اولین دور مذاکرات برجام در دولت سید ابراهیم رئیسی 

بعد از ماه ها کش و قوس 8 آذر ۱4۰۰ برگزار می شود. 
معامله گران در این روزهای اخیــر در انتظار مذاکرات 
هسته ای بوده اند . قیمت دالر نسبت به سیگنال های 
مثبت و منفی طرف های مذاکره کننده واکنش های از 

خود نشان داده است. 
بخشــی از معامله گران تصور می کنند که در بدترین 
حالت، قیمت اســکناس آمریکایی به زیر محدوده 27 
هزار و 8۰۰ تومان نخواهد رفت و حوالی محدوده یاد شده 
تا محدوده 28 هزار و 2۰۰ تومان را منطقه کف بازار ارز 
در نظر گرفته اند. این دسته از معامله گران اعتقاد دارند 

که مذاکرات هسته ای در شرایط دشــواری قرار دارد و 
مذاکرات گروسی با ایرانی ها نیز نتیجه خاصی به همراه 

نخواهد داشت.
در حالــی کــه دســته ای از معامله گران نســبت به 
نتایج مذاکرات هســته ای خوش بین نیســتند، گروه 
دیگری بــاور دارند که ممکن اســت شــرایط ایجاد 
یک توافق موقت بیــن ایران و آمریکا فراهم شــود. در 
صورتی کــه چنین توافقــی رخ دهد، احتمــال نزول 
 قیمت دالر بــه زیر مرز 27 هــزار تومانی بســیار باال 

خواهد بود.

پیش بینی  قیمت دالر از کانال هرات
در معامالت پشت خطی  شــب گذشته قیمت دالر  بر 
روی 28 هــزار و ۱7۰ تومان قرار گرفت که نســبت به 
قیمت چهارشنبه شب ۱6۰تومان عقب نشینی کرده بود. 
چهارشنبه شب در معامالت پشت خطی  قیمت دالر  بر 

روی 28 هزار و  33۰ تومان قرار داشت.  
بدین ترتیب در بازار هرات معامله گران به اســتقبال  
افزایش قیمت دالر  رفتند. در واقع معامله گران دالر پیش 
بینی کردند که قیمت دالر در بازار ارز روز گذشته شنبه  

29 آبان ۱4۰۰ ارزان می شود. 

پیش بینی قیمت دالر از مسیر قیمت درهم 
قیمت درهم در انتهای معامالت نقدی روز چهارشنبه با 
7 هزار و 72۰تومان بسته شد.  قیمت درهم  پشت خطی 
شب گذشته نسبت به معامالت نقدی ۱۰ تومان پایین 

رفت و با  7 هزار و 7۱۰ تومان معامله شد
قیمت طالیی درهم  شب گذشته بر روی 7 هزار و 72۰ 
تومان قرار گرفت که نسبت به چهارشنبه شب ۵ تومان 
پایین تر بود.  بنابراین از کانال قیمت دالر از مسیر قیمت 

درهم  سیگنال  کاهش  مخابره شد. 

پیش بینی قیمت دالر از مسیر بازار فردایی
قیمت دالر فردایی شب  گذشته  بر روی 28 هزارو ۱9۰ 
تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت دالر در معامالت 
پشت خطی چهار شنبه شب  9۰ تومان کاهش یافته 
بود. این بدین معناســت که معامله گران  فردایی بازار 
ارز روز گذشته  شــنبه 29 آبان ۱4۰۰ را نزولی پیش 

بینی کرده اند.

نرخ دالر در انتظار برجام است

ریزش دالر در بازار ارز 

رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:
ممنوعیت تردد شبانه لغو شود

رئیس جمهور گفت: با توجه به واکسیناسیون 
عمومی، ممنوعیت تردد شــبانه در شهرها 

لغو شود.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی روز 
شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
گرامیداشت هفته بســیج و تجلیل از روحیه 
بســیجی دســت اندرکاران مقابله با بیماری 
کرونا، گفت: کادر بهداشــت و درمان و همه 
دست اندرکاران با روحیه جهادی و بسیجی 
در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا مشغول 
ایثار و فداکاری هستند و با حفظ و تقویت این 
روحیه می توان بر مشــکالت غلبه کرد. وی 
افزود: دغدغه و اولویت اصلی دولت، صیانت 
از جان مردم اســت و این مسیر را تا رسیدن 
به شرایط مطلوب با قوت ادامه خواهیم داد. 
رئیس جمهور جدیت در کنترل رفت و آمد از 
طریق مرزهای کشور را حائز اهمیت دانست و 
اظهار داشت: وزارت کشور و وزارت بهداشت 
و درمان وظیفه دارند با حساسیت و جدیت، 
تردد افراد از مرزها را کنترل کنند. رئیسی با 
تأکید بر تداوم اعمال کنترل های هوشمند و 
تاثیر آن در کنترل بیماری کرونا، گفت: به هر 
میزان که ابعاد و حجم کنترل های هوشمند 
افزایش می یابد، می توان محدودیت های غیر 
هوشــمند را کاهش داد. وی تأکیــد کرد: با 
توجه به واکسیناســیون عمومی، ممنوعیت 

تردد شبانه در شهرها لغو شود.

در نامه وزیر اقتصاد به رییس جمهور مطرح شد؛
دستگاه های اجرایی از عرضه کاال 

در بورس استقبال نمی کنند
وزیر اقتصاد در نامه ای بــه رییس جمهوری 
۱۵ مشــکل و مانع فروش اموال مازاد دولت 
را تشــریح کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به 
نقل از  فارس، سید احســان خاندوزی وزیر 
امور اقتصــادی و دارایــی ۱۵ چالش فروش 
و مولدســازی اموال مــازاد دســتگاه های 
اجرایــی برای تحقــق بودجه امســال را به 
رییس جمهوری اعالم کرد و خواستار تصویب 
و ابالغ بخشنامه  جدید در این زمینه شد. وزیر 
اقتصاد عنوان کرده در شــش ماهه نخست 
ســال ۱4۰۰ معادل 473 میلیــارد تومان 
بوده که به حســاب خزانه واریز شده است. 
در بودجه امســال بیش از 4۵ هزار میلیارد 
تومان درآمد از محل فروش و واگذاری اموال 
مازاد منقول و غیرمنقول پیش بینی شده که 
طبق اظهارات وزیر اقتصــاد تنها یک درصد 
آن در نیمه نخست امســال محقق شد. طی 
چند روز گذشــته نیز خاندوزی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه دولت بــرای جبران 
کســری بودجه در الیحه بودجــه ۱4۰۱ و 
حتی امســال چه راهکاری را در نظر گرفته 
اســت، گفته بود: پیشــنهاد جــدی وزارت 
اقتصاد برای جبران کســری بودجه تمرکز 
بر روش فــروش اموال مازاد دولت اســت تا 
بتواند با تبدیــل دارایی غیرمولــد دولت به 
مولد، کمتریــن اثر را به جهــت پیامدهای 
 تورمی و منفی که می تواند بر بازارها داشــته 

باشد، بگذارد.

مصوبــه مجلس دربــاره واردات 
مشروط خودرو را دریافت نکرده ایم

ســخنگوی شــورای نگهبان گفت: مصوبه 
جدید مجلس درباره واردات مشروط خودرو 
را هنوز دریافت نکرده ایم. مــا هم معتقدیم 
صنعت خودرو باید ساماندهی شود و خودرو 
با کیفیت و قیمت مناســب در اختیار مردم 

قرار گیرد.
هــادی طحان نظیف ســخنگوی شــورای 
نگهبان  ادامــه داد: مصوبــه جدید مجلس 
درباره واردات مشروط خودرو را هنوز دریافت 
نکرده ایــم. ما هم معتقدیــم صنعت خودرو 
باید ســاماندهی شــود و خودرو با کیفیت و 
قیمت مناســب در اختیار مردم قرار گیرد. 
دربــاره واردات خــودرو ورود کارشناســی 
نداشــته ایم. البته شــورای نگهبان باید بر 
اســاس وظیفه خود مصوبه مربوط را با شرع 
و قانون اساســی بسنجد. شــورای نگهبان 
نســبت به مصوبه پیشــین واردات مشروط 
خودرو ابهام داشت. در آن زمان هیئت عالی 
نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی 
نظام، در نامــه ای مصوبه مذکــور را مغایر با 
 تعــداد مختلفی از اصــول قانون اساســی 

اعالم کرد.
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هر برگه تسهیالت مسکن با عبور از مرز 8۰ هزار 
تومان، به گرانی هزینه دریافت وام خرید مسکن 

دامن زد.
قیمت هر برگــه گواهی حق تقدم تســهیالت 
مسکن در معامالت امروز شــنبه 29 آبان بازار 
ســرمایه با افزایش ۱۰ تا ۱۵ هــزار تومانی، از 
کف دامنه 7۰ هزار تومانی، وارد کانال 8۰ هزار 

تومان شد.
در حــال حاضــر متوســط قیمــت بیشــتر 
نمادهای زیرمجموعه تســه در بــازه 8۱ تا 83 
هزار تومان قرار دارند و تقریبــاً در همه نمادها، 
 افزایش قیمــت در معامــالت امــروز به ثبت 

رسیده است.
گران ترین معامله اوراق تسهیالت مسکن به نماد 
تسه 99۰۵ )اوراق مسکن مرداد سال گذشته( با 
قیمت هر برگه 86 هزار و 6۰۰ تومان و ارزان ترین 
معامله نیز به نماد تســه 99۰6 )اوراق مسکن 
شــهریور ســال قبل( با قیمت 78 هزار و ۵۱۵ 

تومان اختصاص داشت.
بیشــترین تعــداد اوراق فروختــه شــده در 
معامالت امروز نیز به دو نماد تسه ۰۰۰6 و تسه 
۰۰۰7 )اوراق مســکن شــهریور و مهر امسال( 
 با به ترتیب 3۱ هــزار و 28 هــزار و ۵2۵ برگه 

تعلق داشت.

علت گرانی اوراق چیست؟
برخــی کارشناســان اقتصادی علــت افزایش 
قیمــت اوراق تســهیالت مســکن را افزایش 
تقاضای خرید ایــن اوراق با توجه بــه افزایش 
سقف تســهیالت خرید مســکن از ابتدای مهر 
 ماه امســال و افزایش تحرکات در بازار مسکن 

عنوان می کنند.
هر چند که بر اساس اعالم گزارش بانک مرکزی 

از وضعیت بازار مسکن در مهرماه امسال، تعداد 
معامالت مســکن ۵47۱ فقره بود که نسبت به 
ماه قبل از آن )شهریور امســال( با انجام 7789 
فقره معامله، کاهش حدوداً 3۰ درصدی را نشان 
می دهد؛ با این حال برخی گزارش های میدانی 
اگرچه از کاهش شــدید قدرت خرید مســکن 
حکایت دارد، اما با توجه به نابســامانی ســایر 
بازارها، از احیای خریدهای ســرمایه ای در بازار 
مسکن خصوصاً با اعمال افزایش سقف تسهیالت 
خرید مســکن در بانک تخصصــی این بخش، 

حکایت دارد.

هزینه دریافت وام مسکن معادل یک 
وام جعاله ۸۰ میلیونی!

در حال حاضــر متقاضیان دریافت تســهیالت 
خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا سقف 48۰ 
میلیون تومان می بایســت 96۰ برگه ۵۰۰ هزار 
تومانی خریداری کنند که با احتساب میانگین 
قیمت هر برگه 82 هزار تومــان، 78 میلیون و 
72۰ هزار تومان هزینه دریافت این تســهیالت 

خواهد شد.
این در حالی است که ســقف تسهیالت جعاله 
مسکن که بخشی از وام خرید مسکن است، 8۰ 
میلیون تومان بوده و لذا متقاضیان وام مســکن 
معادل حدوداً یک وام جعاله، باید هزینه دریافت 

این تسهیالت کنند.
همچنین سقف وام مســکن مجردهای تهرانی 
نیز 28۰ میلیون تومان اســت که متقاضی باید 
۵6۰ برگــه ۵۰۰ هزار تومانــی خریداری کند 
که درنتیجه هزینــه دریافت این تســهیالت، 
4۵ میلیــون و 92۰ هــزار تومان با احتســاب 
 متوســط قیمت هــر برگــه 82 هــزار تومان 

خواهد بود.

طبق آمارهای گمرک، در نیمه نخست سال ۱4۰۰ 
تراز تجاری کشــور منفی ۱.3 میلیارد دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 میلیارد دالر بهبود 

یافته است.
آمارهای رسمی گمرک از حدود 79 میلیون تن  به 
ارزش 44.9 میلیارد دالر مبادله تجاری ایران در نیمه 
نخست ۱4۰۰ حکایت دارد که حدود 2۱.8 میلیارد 
دالر )6۰ میلیون تن( از آن مربوط به صادرات و حدود 
23 میلیارد دالر )حدود ۱9 میلیون تن( آن مربوط به 

واردات ایران از سایر کشورهاست.
بر این اســاس ارزش و میزان تجارت کاالیی ایران 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب حدود 
47.7 درصد و 2۵.7 درصد افزایش داشــته و عمده 
رقم ارزش تجارت طی نیمه نخست ۱4۰۰ مربوط به 

واردات ایران با سهم ۵۱.4 درصدی است.
همچنین طی این مدت تراز تجاری ایران منفی ۱.3 
میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بهبود حدود 2 میلیارد دالری را تجربه کرده اســت. 
طی نیمه نخست ۱4۰۰، ارزش و میزان واردات ایران 
به ترتیب افزایش حدود 37 درصدی و ۱4 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده و ارزش 
و میزان صادرات کاالیی نیز نســبت به مدت مذکور 
به ترتیب بیش از 6۱ درصــد و 29.6 درصد افزایش 
یافته اســت. ارزش صادرات غیرنفتی نیز طی نیمه 
نخســت ۱4۰۰، حدود ۱6 میلیارد دالر )تقریباً 73 
درصد کل صادرات بدون نفت خام( بوده که نسبت 
به نیمه نخســت ۱399 افزایش حدود 63 درصدی 

داشته است.
همچنین طبق آمار، میانگین قیمت صادرات کاالی 
بدون نفت خام طی نیمه نخست ۱4۰۰ حدود 364 
دالر در هر تن است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از افزایش 24 درصدی خبر می دهد. میانگین 
قیمت واردات نیز در نیمه نخست ۱4۰۰ حدود ۱2۰8 

دالر در هر تن بوده که نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، حدود ۱9 درصد افزایش داشته است. میانگین 
قیمت واردات کاالیی کشور نیز طی نیمه ابتدایی سال 
۱4۰۰، حدود 3.3 برابر میانگین قیمت صادرات بدون 

نفت خام است.

ارتباط تجاری ایران با ۴ کشور اروپایی در 
نیمه نخست ۱۴۰۰

با بررسی مقاصد عمده واردات کشور می توان اسامی 
برخی کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، آلمان 
و سوئیس را شــاهد بود که در نیمه نخست ۱4۰۰ 
حدود 3 میلیارد دالر مراوده تجاری با ایران داشته اند.

بر اســاس آمار رســمی گمرک، مهم ترین مقاصد 
وارداتی کشــور طی نیمه نخســت ســال ۱4۰۰ 
کشورهایی مانند هند، عراق و روسیه هستند البته 
با بررسی مقاصد عمده واردات کشور می توان اسامی 
برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، 
آلمان و سوئیس را شاهد بود که مطابق با بررسی ها، 
طی این مدت حدود 3 میلیارد دالر مراوده تجاری با 

ایران داشته اند.
مهم ترین مقاصد صادرات ایران طی نیمه نخســت 
۱4۰۰ نیز کشورهای چین، عراق و ترکیه به ترتیب 
با ســهم 33 درصد، ۱7 درصــد و 9 درصد از ارزش 
کل صادرات غیرنفتی هســتند که ارزش صادرات 
کشــورهای مذکور نیز طی نیمه نخست ۱4۰۰ به 
ترتیب حدود ۵.3 میلیــارد دالر، 2.7 میلیارد دالر و 
۱.4 میلیارد دالر است. شایان ذکر است سهم چین در 
افزایش 63 درصدی ارزش صادرات طی نیمه نخست 
۱4۰۰ قابل توجه و حدود 24 واحد درصد بوده است.

طبق اطالعات موجود، صــادرات ایران به ده مقصد 
عمده صادراتی که 6 کشــور را کشورهای همسایه 
تشکیل می دهند به استثنای کشــور افغانستان، با 
افزایش حداقل ۱6 تا ۱62 درصدی همراه بوده است.

کارشناس بودجه گفت: دولت به دلیل پرداخت ماهانه 
۵۰ هزار میلیار تومان حقوق جاری و وجود ماهانه به طور 
متوسط 2۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در 

دوراهی استقراض و انتشار اوراق مانده است.
سید سجاد پادام کارشناس بودجه مرکز پژوهش های 
مجلس در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت کســری 
بودجه کشور گفت: در دنیا یک اصول بودجه ریزی وجود 
دارد. یعنی با توجه به اینکه بودجه یک سمت منابع و یک 
سمت مصارف دارد؛ تالش کشورها بر تراز شدن هزینه 
و درآمد شکل گرفته اســت که این امر را تراز عملیاتی 
نامگذاری می کنند. ما در ایــران معموالً تراز عملیاتی 
منفی را شاهد بوده ایم. منفی بودن تراز عملیاتی به آن 
معنا است که همیشه از منابع دیگر یا به عبارت بهتر منابع 
غیر درآمدی برای هزینه های جاری استفاده کرده ایم. 
برای نمونه در ادبیات بودجه ریزی دنیا، نفت درآمد نبوده 
بلکه ثروت است. اما در ایران همیشه از درآمد نفت برای 
امور جاری هزینه شده است. این اقدام مانند آن است که 
شخصی طال و خانه خود را بفروشد و خرج غذا خوردن 
در رستوران بکند. این کار قطعاً منطقی نیست. اما ما این 

سفاهت را در ۵۰ سال اخیر به خرج داده ایم.

شکستن رکورد کسری بودجه در سال ۱۴۰۰
وی ادامه داد: در سال ۱4۰۰ تراز عملیاتی ما رکورد زده و 

بیش از 4۰۰ همت )هزار میلیارد تومان( کسری بودجه 
تخمین زده می شود. روند صحیح بودجه ریزی در اقتصاد 
سایر کشورها اینگونه است که ابتدا درآمدها پیش بینی 
می شود؛ یعنی محاسبه می شود که با توجه به تجارب 
سال های قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. 
سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینه های 
سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین می شود. 
در فرایند بودجه ریزی کشــور ما اصوالً چیزی به اسم 
پیش بینی درآمد و یا تصمیم برای انبســاط یا انقباض 
بودجه وجود ندارد. چرا که ما همیشــه بدون توجه به 
درآمدها، دنبال انبساط بودجه بوده ایم. هیچ سالی بودجه 
کشور وارد مجلس نشده؛ مگر آنکه بودجه بدتری از آن 
بیرون رفته است. اصوالً مجلس یکی از نهادهایی است که 
بودجه را تخریب می کند. چرا که نمایندگان متخصص 
بودجه نیستند و آن کالن نگری که در سازمان برنامه نیز 
با انتقاد مواجه است، در مجلس اصالً وجود ندارد. لذا باید 
از سمت پیش بینی درآمدها به سمت تخمین هزینه ها 

حرکت کنیم.

حقوق عامه مردم در جیب کارکنان دولت
وی با اشــاره به اهمیت عدالت در بودجه یک کشــور 
افزود: در بودجه ریزی یک بحــث مهمی به نام عدالت 
و برابری وجود دارد. یعنی اینکه بودجه ســاالنه ما چه 

میزان عادالنه و برابر میان شــهروندان توزیع می شود. 
ما وقتی از بودجه عمرانی کــم کرده و خرج هزینه های 
جاری می کنیم، در واقع از حقوق شهروندان به حقوق 
کارکنان دولت اعطا می کنیم. چرا که هزینه های دولت 
عموماً پرداخت حقوق کارکنان است. لذا همانطور که در 
سال های گذشته شاهد بودیم، از جیب سایر شهروندان 
گرفته و به جیب کارمندان دولت داده ایم که این موضوع 

تبعیض آمیز است.
پادام اظهار داشت: متأســفانه در ایران بودجه عمومی 
کشــور وجود ندارد بلکه بودجه مــا، بودجه کارمندان 
دولت است. در سال ۱4۰۰ حدود 6۰۰ همت بودجه ای 
بود که به کارمندان و بازنشســتگان دولت اختصاص 
یافت. از طــرف دیگر حدود 8۰ همــت نیز به صندوق 
کشوری و حدود 6۰ همت به صندوق لشکری پرداخت 
شده است. یعنی با یک حساب ســاده می توان متوجه 
شــد که حدود ۱3۰ هزار میلیارد تومــان فقط به دو 
صندوق بازنشســتگی اختصاص یافته کــه این مبلغ 
معادل 2۰ درصد از هزینه های کشور است. در صورتی 
که این صندوق ها قبالً پول مردم را گرفته اند و قرار بر این 
بوده که بعداً توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند. اما 
ناکارآمد بودن آنها به دلیل دخالت های بی جا در قوانین 
بازنشستگی، موجب این اتفاق شده است. برای نمونه در 
سال های گذشته مشاغل بسیار زیادی را در رده مشاغل 

سختی زیان آور قرار داده اند که هر سختی زیان آور به 
معنای دریافت ۱۰ سال زودتر خدمات است. لذا برخی از 

قوانین خود عاملی برای بحران می شوند.

فرش قرمز بودجه برای تورم
این کارشــناس بودجه در خصوص چرخــه افزایش 
هزینه ها و افزایــش تورم توضیــح داد: در حال حاضر 
دولت تقریباً ماهانه ۵۰ همت پرداخت حقوق و هزینه 
جاری بر عهده دارد که در ســال به حدود 6۰۰ همت 
می رسد. اما بیشترین درآمد مالیاتی که در ماه می توان 
متصور شد، 2۵ الی 3۰ همت است. یعنی به طور متوسط 
ماهانه 2۰ همت کســری تراز عملیاتی وجود دارد. در 
سال های گذشته این کسری بودجه اصوالً با پول نفت 
جبران می شد. اکنون نیز یک بخشی از آن با فروش نفت 
جبران می شود اما درآمدهای نفتی بخش اعظمی از آن 
را نمی تواند پوشش دهد. از آنجایی که هزینه های دولت 
مانند حقوق و دستمزد الزم االجرا هستند، بنابراین برای 
تأمین آن یا باید از بانک مرکزی استقراض کنیم، یا انتشار 
اوراق داشته باشیم و یا اینکه دولت دارایی های خود را 
بفروشد که راه سوم در ســال های گذشته موفق نبوده 
است. وی افزود: بنابراین راه پیش روی دولت استقراض و 
یا انتشار اوراق است. دولت گذشته، مسیر استقراض را در 

پیش گرفت و نتیجه آن تورم ۵۰ درصدی بود.

 هزینه عجیب دریافت وام مسکن

اوراق تسهیالت مسکن ۸۰ هزار تومانی شد
آمارهای گمرک نشان می دهد

بهبود ۲ میلیارد دالری تراز تجاری ایران در نیمه نخست ۱۴۰۰

شکستن رکورد کسری بودجه در سال ۱۴۰۰

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ٢٩ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ٢٩ مهر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ٣٣٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ١٢ 

میلیون و ١٠٠ هزار تومان ، هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان و سکه گرمی ٢ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز ١٨۴۶ دالر و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢٣٢ هزار و ۴۶ تومان است .
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ناکارآمدی طرح های حمایتی مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

بخشی از عدم استقبال مردم از طرح های حمایتی مسکن به تجربیات گذشته بازمی گردد. مسکن مهر و ملی که در دولت های قبل اعالم شد هنوز تعهدات خود را به صورت تمام و کمال انجام نداده است. مردم احساس می کنند این طرح 
های جدید نیز به سرنوشت همان طرح های مشابه قبل دچار خواهد شد. از سوی دیگر تسهیالتی که برای خرید این مسکن ها پرداخت می شود بسیار غیرمعقول و برای قشر هدف که اکثر آنها اقشار آسیب پذیر هستند، بسیار باال است.

بازگرداندن این تسهیالت از توان مردم خارج است. افرادی که می خواهند مسکن حمایتی خریداری کنند، حتی برای پرداخت آورده اولیه هم مشکل دارند چه برسد به اینکه بخواهند ماهانه بیش از 5 میلیون تومان اقساط پرداخت کنند. 
همچنین در حال حاضر اجاره بها با شاخص تهران سنجیده می شود. چون بیشترین نیاز مسکن در شهر تهران است. مردمی که خواهان مسکن در تهران هستند، محل کار، تحصیل، دسترسی به مراکز درمانی و خدماتی را در دل شهر تهران می 
خواهند. بنابراین این مسکن هایی که باید در 30 تا 40 کیلومتر خارج از تهران ساخته شود مزیتی برای مردم نداشته و استقبالی برای خرید آنها وجود ندارد. این طرح ها هزینه مازادی بر دوش متقاضیان است. به عبارتی با سکونت در این مسکن 
ها، افزایش هزینه های حمل ونقل، دسترسی به امکانات اجتماعی، تحصیلی، درمانی و... که در حواشی تهران وجود ندارد هزینه های زیادی را بر دوش مردم خواهد گذاشت.  اما در این بین بحث اقتصادی نیز مطرح است. افرادی ممکن است 
مسکن را برای سرمایه گذاری خریداری کنند. اما در در طول ده سال آتی مسکن های حواشی پتهران آنقدری ارزش افزوده ندارد. مسکن مهر هنوز متقاضی و مشتری ندارد. در هشتگرد و پردیس هنوز واحدهای بسیاری خالی هستند که خرید و 
فروش نمی شوند. اگر دوباره این رفتار تکرار شده چه اتفاق جدیدی قرار است بیفتد که مردم به خرید این واحدها ترغیب شوند. پس با اتفاقاتی که در گذشته تا به امروز افتاده کسی برای سرمایه گذاری هم برای خرید این واحدها اقدام نمی کند. 

رییــس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی 
علــت افزایش قیمــت گوجه فرنگی و ســیب 
زمینــی را بارش های اخیر دانســت و گفت که 
این بارش ها منجر شــد تا بخشی از محصوالت 
 آســیب ببیننــد و ورود آنها به بــازار با کندی 

انجام شود.
ســیدرضا نورانی در پاسخ به این ســوال که آیا 
افزایش صادرات قیمت گوجه فرنگی را باال برده 
است یا خیر؟ گفت: صادرات میوه و تره بار آزاد 
است و مشکل قانونی برای آن وجود ندارد. میزان 
صادرات، افزایش یا کاهش آن هم بایستی توسط 
گمرک اعالم شود. وی ادامه داد: شاید صادرات 
نقش بسیار کوچکی در افزایش قیمت ها داشته 

باشد اما قطعا دلیل اصلی نیست.
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اضافه 

کرد: طی یکی دو هفته گذشته به دلیل بارندگی 
های زیاد گوجه فرنگی هایی کــه در فضای باز 
تولید شــدند آســیب دیدند و ورود آنها به بازار 
مصرف با کندی صورت گرفت. در مورد ســیب 
زمینی هم همین اتفاق رخ داد و بارش ها و گل 
شدن زمین برداشت آنها را دشوار کرد. به گفته 
وی گوجه فرنگی های گلخانه ای قابلیت صادرات 
دارند و اگر افزایش قیمتــی رخ دهد در این نوع 

محصول خواهد بود.
وی تصریح کرد: تا یک مــاه آینده تولید گوجه 
فرنگی گلخانه ای دو تا سه برابر بیشتر خواهد شد. 
نورانی در پایان گفت: در ماههای آینده برداشت 
سیب زمینی های جنوب کشور شروع خواهد شد 
و اگر کمبودی در بازار باشد این سیب زمینی ها 

می تواند کسری ها را جبران کند.

رئیس اتحادیه شیشــه و آینه تهران در اهمیت 
صنعت شیشه در صنایع ساختمان و خودرو اظهار 
کرد: در خودروسازي و ساختمان علي رغم اینکه 
متریال شیشه تنها بخش کوچکي از ساختار این 
صنایع را تشــکیل مي دهد؛ اما این صنعت نقش 

امنیتي و محافظتي را بر عهده دارد.
محمدعلي قنبري، رئیس اتحادیه شیشه و آینه 
تهران در این خصوص گفت: متریال شیشــه در 
صنایع خودروسازي و ساختمان تنها ۸ درصد از 
کل متریال را به خود اختصاص داده است؛ اما به 
جرات مي توان گفت؛ تمامي ساختمان و خودرو 
در صورت وجود شیشه در امنیت قرار دارد. شیشه 
از ورود گرد و غبار، حشرات و جانوران جلوگیري 
مي کند؛ همچنین محافظت و جلوگیري از ورود 

باد، گرما، سرما و نور خورشید را بر عهده دارد.
وي تصریح کرد: در صنایع خودروسازي نیز علي 
رغم اینکه متریال شیشــه تنهــا بخش کوچکي 
از ساختار این صنعت را تشــکیل مي دهد با این 
وجود خوردو بدون شیشه نمي تواند به حیات و 
بقاي خود ادامه دهد. این صنعت نقش امنیتي و 
محافظتي را بر عهده دارد که نقشي حیاتي است. 

قنبري افزود: خوشــبختانه با تاســیس دهمین 
کارخانه شیشــه فلوت که در چند روز گذشــته 
افتتاح شد افتخار داریم تعداد بســیار زیادي از 
افراد در این صنعت در حال فعالیت هســتند. از 
۸0 میلیون جمعیت کشور حدوداً ۲ درصد از کل 
جمعیت در این صنعت چه در تولید یا توزیع و یا 

دفاتر مشغول و فعال هستند.
وي بانوید تاسیس ســه کارخانه دیگر در اطراف 
مشهد و آذربایجان گفت: تاســیس و راه اندازي 
ایــن کارخانه ها مي تواند موجب اشــتغال زایي 
بخش اعظمي از جمعیت کشور گردد. این تعداد 
کارخانجات ، جدا از کارخانجات بلور و شیشــه 
صنایع ولوازم مصرفي و خانگي هســتند .رئیس 
اتحادیه شیشه و آینه تهران در خصوص تاریخچه 
تولید شیشه و آینه در کشــور بیان داشت: تولید 
شیشه از سال ۱3۲0 با تاســیس کارخانه اي در 
بزرگراه بعثت فعلي توسط سناتور نیک پور صورت 
پذیرفت. تا قبل از تاســیس این کارخانه، تمامي 
نیازهاي کشــور از طریق واردات از روسیه تامین 
مي شد؛ اما با تاسیس این کارخانه توانستیم نیاز 

کشور را تامین کنیم.

رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک، فیلتر و 
تعویض روغن تهران اظهار داشت: قیمت روغن 
خودرو امســال حدود 4۱ درصد افزایش یافت 
و قرار شــد که کارخانه  ها هم میــزان عرضه را 
افزایش دهند. متاســفانه کارخانــه  هاي تولید 

روغن هنوز این کار را نکردند.
داود سعادتي نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان 
الســتیک، فیلتــر و تعویض روغن تهــران در 
مورد آخرین وضعیت بازار تایــر و روغن موتور 
اظهار کرد: در صورتي که بازار آرامش داشــت و 
مشکلي در مورد توزیع نبود، متاسفانه کارخانه 
هاي تولید تایر بدون مصوبه ســازمان حمایت 
افزایش قیمتي را براي تایر اعالم کردند. انجمن 
تولیدکنندگان اعالم کرد کــه تایر خودروهاي 
ســواري 30 درصد و الســتیک هاي دیگر 40 
درصد افزایش قیمت پیدا مي کنند که نه سازمان 
حمایت و نه ستاد تنظیم بازار آن را تایید نکرده 
بودند. این کار بازار را با یــک تنش مواجه کرد. 
با پیگیري هاي صورت گرفته از طرف ســازمان 
 حمایت دوباره به قیمت اصلي خود بازگشــته 

است.
وي افزود: در حال حاضر بازار تایر ســبک هیچ 
مشــکلي ندارد، در مورد بازار تایرهاي سنگین، 
تولید داخل ســهم ۲5 تا 30 درصــدي دارند و 
مابقي واردات اســت. این فعــال صنفي اظهار 
داشــت: مســئله اي که در مورد گرانفروشــي 
تایــر گفته میشــود در مورد همیــن تایرهاي 

وارداتي اســت. مثال الســتیک هاي ســیمي 
و رادیال کــه وارداتي هســتند افزایش قیمت 
 دارنــد. بنابرایــن در بــازار الســتیک داللي 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک، فیلتر و 
تعویض روغــن تهران در مــورد روغن اتومبیل 
نیز بیان کرد: قیمت روغن ماشین امسال حدود 
4۱ درصد افزایش یافت و قرار شــد که کارخانه 
ها هم میزان عرضه را افزایش دهند. متاســفانه 
کارخانه هاي تولید روغن هنوز این کار را نکردند. 
واحدهاي صنفي گله دارند چراکه کارخانجات 
یا به آنها جنس تحمیلي مي فروشند و یا میزان 
کمتر به آنها عرضه مي کنند، بنابراین نیاز آنها را 

رفع نمي شود.
وي اضافه کرد: تمام تولیدکنندگان روغن موظف 
شده اند که میزان کل تولید خود را وارد سامانه 
جامع تجارت کنند. نماینده هایي که از کارخانه 
خریداري مي کنند هم باید میزان خرید و فروش 
خود را در این سامانه ثبت کنند. واحدهاي صنفي 
هم که در پایان کار هستند باید کد نقش بگیرند 
که در غیر این صورت نمي توانند روغن خریداري 
کنند. به نظر این تصمیم بسیار مناسب و بجاست 
چراکه مانــع عرضه روغن هاي تقلبي شــده و 
عرضه کارخانجات هم افزایش مییابد. کساني که 
جواز ندارند هم نمي توانند روغن بگیرند و البته 
کارخانجات نمي تواند خارج از شــبکه فروش 

داشته باشند.

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران گفت: با توجــه به اینکه واردات 
طال هم اکنون به صرفه نیســت این احتمال به 
صورت قوي وجود دارد که مصرف لوکس داشته 
باشــد. قاچاق طال هم انجام مي شود، اما در کل 
به صورت انبوه نیســت، ولي شــاید به صورت 

مسافري انجام شود.
ابراهیم محمدولي، رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران با اشاره به روند 
قاچاق طال به کشور گفت: قاچاق طال به صورت 
فرآورده و زیورآالت موضوعي جدید نیست و در 
گذشته هم این اتفاق رخ مي داد اما در شرایط 
فعلي اقتصادي این موضوع صرفه اقتصادي ندارد 

و در مواقعي براي واردکنندگان زیان ده است.
محمدولي ادامــه داد: زیان ده بــودن واردات 
زیورآالت ســاخته شــده ازطال آن جا مشهود 
است که تفاوت قیمت جهاني هر مثقال طال با 

داخل کشور ۲0 هزار تومان است. پس ورود آن 
به صرفه نیست و اگر در این زمینه وارداتي هم 
صورت گیرد به شکل مقطعي اتفاق افتاده است.

وي گفت: با توجه به اینکــه واردات طال با این 
قیمت به صرفه نیســت این احتمال به صورت 
قوي وجود دارد که مصرف لوکس داشته باشد. 
قاچاق طال هم انجام مي شــود؛ امــا در کل به 
صورت انبوه نیست ولي شاید به صورت مسافري 

انجام شود.
محمدولي ضمــن تاکید بــر ممنوعیت خرید 
زیورآالت قاچاق توسط فروشندگان رسمي طال 
ادامه داد: اکثریت همکاران ما با توجه به اینکه 
کاالي داخل با کیفیت باال در حال تولید است در 
نتیجه به هیچ وجه در فروش مصنوعات خارجي 
وارد نمیشویم، اما در این بین افراد سودجویي نیز 
وجود دارند که در صورت گزارش به اتحادیه طال 

و جواهر با آن ها برخورد خواهیم کرد.

چند روزی اســت که وزارت 
کشــور، آماری از بنگاه های 
اقتصادی اعالم کــرد که بر 
اساس آن ۷50 واحد فعال و 
۱043 واحد تعطیل شده اند. 
تا خرداد امسال ۱۷۹3 واحد به تملک بانک ها درآمده اند 
که ۷50 تای آن ها فعال و ۱043 تای آن ها یعنی حدود 
5۸ درصدشان غیر فعال شده اند. بانک ها بعد از تملک 
بسیاری از واحدها تنها کاری که کرده اند بستن زنجیر بر 
در آنها بوده است. بعضا دستگاه های آن واحد تولیدی نیز 
به سرقت رفته و اصال بعد از مدتی دیگر به درد نخورده 
است. این اتفاقات در حالی افتاده است که رئیس جمهور 
طی چند روز گذشته اعالم کرد: اجازه نمی دهیم تولید 

در این کشور دچار وقفه شود. 
پرونده واحدهــای تولیدی تملک در بانــک ها یکی از 
چالش های جدی حوزه صنعت روز به روز قطورتر شده 

است که به اعتقاد کارشناسان امر اقدام جهادی دولت 
سیزدهم رافع این مشکالت اقتصادی کشور در شرایط 
کنونی است. وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی 
در رابطه با سیستم بانکی کشور بیان کرد: مسئله اصلی در 
فرآیند تسهیالت کالن این است که سیستم بانکی باید 
نظام تسهیالت دهی خود را اصالح کند. در کشور های 
دیگر بانک ها مبتنی بر امکان تمجید پروژه و پیشرفت آن 
تسهیالت می دهند در حالی که در ایران این اتفاق نمی 
افتد و حتی عملیات فعلی خود را با نظم و مکانیزم خاصی 

انجام نمی دهد.
او از چگونگی عملکرد کشورهای دیگر در این زمینه گفت: 
در کشورهای دیگر یک بنگاه اقتصادی امکان تمجید 
طرح خود را به نظام بانکــی ارائه می دهد و نظام بانکی 
مبتنی بر شرایط اقتصادی و روند اقتصاد کالن و تخریب 
های بازار و مبتنی پیشرفت پروژه و ارزیابی از پیشرفت 
پروژه تسهیالت را ارائه می دهد. به همین دلیل بنگاه ها 
ملزم می شوند که پیشرفت پروژه را اعالم کنند و نظام 
بانکی هم نظارت کند و در صورت صحت پیشرفت پروژه 

و راستی آزمایی، این تســهیالت را به صورت تدریجی 
پرداخت می کند.  این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه 
داد: در ایران سیستم نظارت بانکی ضعیف عمل می کند 
و عمدتا بانک ها با دریافت وثیقه از همان ابتدا کار خود 
را آسان می کنند و توجهی به پیشرفت پروژه در قبال 
پرداخت تســهیالت ندارند، به همین دلیل زمانی که 
بنگاه ها نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند بانک ها 
براساس وثایق گرفته شده آن ها را تصاحب می کنند و 

این مسئله موجب انجماد منابع بانک ها می شود.
یک عضو خانه صنعت و معــدن در این رابطه در گفت 
و گو با "کسب و کار" گفت: تولید نباید متوقف شود و 
اصل تولید نباید دچار خسارت شود اما در حال حاضر 
عماًل بنگاه فعال را متوقف می کنیم تا بتوانیم مطالبات 

را دریافت کنیم.
آرمان خالقــی اضافه کرد: امروز بیــش از ۲ هزار واحد 
تولیدی به وسیله بانک ها تملک و تعطیل شده است و 
تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بالتکلیف هستند و هر 

لحظه ممکن است تعطیل شوند. 

به گفته وی، نکته دیگر آنکه متاسفانه در کشور ما ابزارها 
و نهادهایی که بتوانند در کنار بانک ها وظیفه تامین مالی 
را به طورجدی بر عهده بگیرند یا وجود ندارند یا از قدرت 
باالیی برخوردار نیســتند. به  عنوان  مثال شرکت های 
لیزینگ که عملیات تامین منابع مالــی را از جامعه بر 
عهده  دارند از قــدرت نفوذ زیادی در ایــران برخوردار 
نیســتند و موفق عمل  نکرده اند.  خالقی اظهار داشت: 
عالوه بر مشــکل تامین مالی، معضالت حاکم بر حوزه 
مالیات و تامین اجتماعی را نیز باید مورد توجه قرار داد 
که از چالش های جدی نظام تولید در بلندمدت محسوب 
می شوند. متاسفانه مالیات در کشور ما تنها شامل حال 
شرکت های شناسنامه دار می شود و این در حالی است 
که سهم فعالیت های زیرزمینی در نظام اقتصادی کشور 
بسیار باالست. از سوی دیگر تولید نیازمند اصالح قانون 
مالیات ارزش افزوده است، اما هنوز بعد از سال ها به این 
نیاز توجهی نشده است و قانون مصوب اخیر مجلس نیز 
بدون اجرای کامل و صحیح همچنان رافع مشــکالت 

پیش آمده نخواهد بود.

5۸ درصد بنگاه های تحت تملک بانک ها، تعطیل اند

تولید   تشنه   نقدینگی
شایلی قرایی
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طرح مســکن حمایتی قدم 
به قدم در حال اجراســت اما 
مســتاجران می گویند که 
نمی توانند اقســاط وام این 
خانه ها را بدهند و اگر هم این 
کار را کنند مسکن بی کیفیت تحویل می گیرند. به طور 
کلی استقبالی از طرح های سریالی دولت که برای حمایت 
از افراد آسیب پذیر کلید می خورد، نمی شود اما اصرار 

دولت ها برای ادامه طرح های مشابه ادامه دارد.  

یکی از بزرگترین مشکالتی که متقاضیان و مستاجران 
واجد شرایط مســکن حمایتی دارند اقساط سنگین 
تععین شده اســت. البته در چند روز اخیر نیز دولت با 
مشکل تامین زمین مواجه شده، به نحوی که متقاضیان 
برخی از اســتان ها نمی توانند ثبت نام کنند. گروهی از 
مستاجران از ثبت نام در این طرح ناامید شده اند و به آنها 
انتقاد دارند. مستاجران می گویند که نمی توانند اقساط 
وام این خانه ها را بدهند و اگر هم این کار را کنند مسکن 

بی کیفیت تحویل می گیرند.
به هر حال طرح مســکن حمایتی قدم به قدم در حال 
اجراســت، در حال حاضر متقاضیــان می توانند تا ۱5 

آذر با مراجعه به ســامانه ثمن وزارت راه درخواســت 
خود را ثبت کننــد. این طرح با حواشــی بســیاری 
همراه اســت و هر روز مشــکل جدیدی بروز می کند. 
یکی از مهم ترین مشــکل متقاضیان مســکن اقساط 
4 تا ۷ میلیون تومانی است. مســئله دیگری که برای 
 متقاضیان مشکل ساز شده ساخت این واحد ها بیرون از 

شهر است. 
البته رئیس جمهور همچنین با تشــکر از دستگاه های 
اجرایی از جمله وزارت صنعت، معــدن و تجارت برای 
مشارکت در تامین مصالح و بانک ها برای تامین تسهیالت 
ساخت مسکن تصریح کرد: صندوق ملی مسکن به عنوان 

زیرساخت تامین مالی نهضت ملی ساخت مسکن باید 
هر چه سریع تر فعال شود و استانداران نیز باید شورای 
مسکن استان را به طور منظم و دو هفته یکبار تشکیل 

دهند تا آثار این نهضت پدیدار شود.
رئیسی با تاکید بر لزوم در اختیار قرار دادن زمین های 
مناسب ساخت مســکن از سوی دســتگاه ها و ادارات 
مختلف خاطرنشــان کرد: همه اقتصاددانان اتفاق نظر 
دارند که مسکن یکی از صنایع پیشران است که رونق 
گرفتن آن می تواند رونق اقتصادی را در همه بخش ها به 
همراه داشته باشد و لذا همه موظف هستند سهم خود را 

در تحقق نهضت ملی ساخت مسکن ایفا کنند.

چرا مستاجران از طرح های مسکن حمایتی استقبال نمی كنند؟

اقساط سنگین طرح مسکن حمایتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

طال و مصنوعات خارجي به صورت مسافري واردات مي شوند

ممنوعیت خرید زیورآالت قاچاق توسط فروشندگان رسمي طال

باران گوجه فرنگی را گران کرد

صنعت شیشه نقش امنیتي و محافظتي را در صنایع ساختمان و خودرو دارد

اشتغال ۲ درصد از کل جمعیت فعال در صنعت شیشه و آینه

كارخانه ها روغن اتومبیل را با جنس تحمیلي مي فروشند

در بازار الستیک داللي وجود ندارد
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ســرعت اینترنــت موبایــل در ایــران بــه 35 
مگابيت برثانيه رسيد

متوسط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۱، به 
۳۵.۰۹ مگابیت برثانیه رسید و ایران در رتبه ۷۳ از میان ۱۴۰ کشور قرار 
گرفت؛ در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ 
مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور می رساند. 
در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ 
مگابیت برثانیه و رتبه اش ۸۰ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت 
ثابت نیز ۲۱.۳۵ مگابیت برثانیه اســت و در جایگاه ۱۳۴ اینترنت ثابت در 

جهان قرار دارد.
سرعت اینترنت از مواردی اســت که همواره برای کاربران دغدغه بوده و 
یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می شود و وب سایت 
Speedtest  شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.

بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱،  متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت 
موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی سرعت آپلود اینترنت 
موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت 
ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه و متوسط 

جهانی سرعت آپلود  ۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.
طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتســت، تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۱، 
متوسط جهانی ســرعت دانلود اینترنت موبایل، ۶۸.۴۱۴ مگابیت برثانیه 
و متوسط جهانی ســرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۳.۷۹ مگابیت برثانیه 
و تاخیر ۳۶ میلی ثانیه اســت. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی 
سرعت دانلود، ۱۱۶.۸۶ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی سرعت آپلود 

۶۴.۷۳ مگابیت برثانیه و تاخیر ۱۸ میلی ثانیه است.
در حالی که تا ماه ســپتامبر سال ۲۰۲۱، متوســط جهانی سرعت دانلود 
اینترنــت موبایــل، ۶۳.۱۵ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی ســرعت 
 آپلود اینترنت موبایــل، ۱۳.۳۷ مگابیت برثانیه و تاخیــر ۳۶ میلی ثانیه

 بود.
 در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط جهانی ســرعت دانلــود، ۱۱۳.۲۵ 
مگابیت برثانیه و متوسط جهانی ســرعت آپلود ۶۲.۴۵ مگابیت برثانیه و 

تاخیر ۱۹ میلی ثانیه بود.
رتبه یک تا پنــج اینترنت موبایل در جهــان تا ماه ســپتامبر ۲۰۲۱، به 
ترتیب بــه امــارات متحــده عربــی )۲۷۳.۸۷ مگابیت برثانیــه(، کره 
جنوبــی)۲۱۴.۴۷ مگابیت برثانیــه(، قطــر )۱۷۸.۸۳ مگابیت برثانیه(، 
نــروژ )۱۷۸.۷۰ مگابیت برثانیــه( و کویت )۱۷۰.۶۷ مگابیــت برثانیه( 
تعلــق دارد.همچنین رتبــه یک تا پنــج اینترنــت پهن بانــد ثابت در 
جهان، به ترتیب بــه موناکــو )۲۷۰.۲۵ مگابیت برثانیــه(، هنگ کنگ 
)۲۶۰.۳۵ مگابیت برثانیه(، ســنگاپور )۲۵۷.۱۵ مگابیت برثانیه(، رومانی 
 )۲۴۱.۳۵ مگابیــت برثانیــه( و ســوئیس )۲۳۱.۹۶ مگابیت برثانیــه( 

تعلق دارد.
در حال حاضر متوســط ســرعت دانلــود اینترنــت موبایــل در ایران 
۳۵.۰۹ مگابیت برثانیــه و متوســط ســرعت آپلــود اینترنــت موبایل، 
۱۲.۶۲ مگابیت برثانیــه و تاخیــر ۳۸ میلی ثانیــه اســت کــه رتبــه 
ایران را به ۷۳ از میان ۱۴۰ کشــور رســانده اســت.این در حالی اســت 
که در ماه ســپتامبر ۲۰۲۱، متوســط ســرعت دانلود اینترنــت موبایل 
در ایــران ۳۵.۴۸ مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلــود اینترنت 
 موبایــل، ۱۲.۵۳ مگابیت برثانیــه بــود و ایــران در جایــگاه ۷۱ قــرار 

داشت.
همچنیــن طبق این آمــار، اینترنــت موبایل ایــران در حــال حاضر از 
کاســتاریکا، تونس و ارمنســتان کندتر و از برزیل، ســورینام و مکزیک 
ســریع تر اســت.در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت 
دانلود در ایران، ۲۲.۰۱ مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود ۱۲.۹۹ 
 مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی ثانیه اســت که رتبه ایــران را به ۱۳۴ 

از میان ۱۷۵ کشور می رساند.
این درحالی است که در سپتامبر ۲۰۲۱، در حوزه اینترنت ثابت، متوسط 
ســرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۶ مگابیت برثانیه و متوســط سرعت آپلود 
۱۲.۵۶ مگابیت برثانیــه و تاخیر ۴۱ میلی ثانیه بــود و ایران در رتبه ۱۳۷ 
قرار داشــت. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر 
از میکرونزی، گواتماال و صحرای غربی کندتــر و از میانمار، فیجی و تاگو 

سریع تر است.

دستاورد فناورانه دانشــگاه ها در پارک های علم 
فناوری اجرایی می شوند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به طرح جهش تولید 
دانش بنیان گفت: در یکی از مواد این طرح، تاکید شده که دستاوردهای 
پژوهشی دانشــگاهها در پارک های فناوری مســتقر شوند تا به محصول 

برسند.
دکتر محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه طــرح جهش تولید دانش بنیان 
در کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای به تصویب رســیده 
اســت، گفت: این طرح که بــرای ورود به صحن در حــال بارگذاری بود 
۲۰ مــاده دارد که هر کــدام به صورتــی حمایت از شــرکت های دانش 
بنیــان و جریــان تولید بــر اســاس دانــش را ارتقــا می دهد.نماینده 
مجلس شــورای اســامی تاکید کرد: هدف اصلی طــرح جهش تولید 
دانش بنیان این اســت که از جریان دانــش بنیان در حــوزه اقتصادی 
 و تولیــد در کشــور حمایت کنیــم که محور ایــن اقدام شــرکت های 

دانش بنیان هستند.
زاهدی با اشــاره به یکی از مواد این طرح جهش تولید دانش بنیان گفت: 
در یکی از بخش های طرح جهش تولید دانش بنیان آمده اســت که اگر 
دانشگاهها و موسسات پژوهشی، دستاورد فناورانه ای دارند می توانند با 
مجوز از کسانی که این فناوری را ایجاد کرده اند، این دستاوردها را در پارک 

ها مستقر کنند.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامــه داد: تاکنون برخی 
از دســتاوردهای دانشگاه ها و موسســات پژوهشــی در حد پروژه باقی 
می ماند و تحقق این بنــد از طرح جهش تولید بــه تولید محصول تکیه 
دارد.وی با تاکید بــر اینکه این امر باعث فراهم آمدن ســمت و ســویی 
صنعتی و تجاری ســازی محصــوالت دانش بنیان حاصــل از تحقیقات 
 دانشگاهی می شود، گفت: این خود به تنهایی مسیری برای رفع نیاز کشور

 به واسطه علم دانش است.
زاهدی با اشــاره به دیگر ماده طرح جهش تولید دانــش بنیان گفت: در 
قانون رفع موانع تولید بیان شــده که ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
با همکاری دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی و مرکــز همکاری های 
تحول و پیشــرفت ریاســت جمهوری نسبت به تشــخیص نقاط آسیب 
پذیر اقتصادی ناشــی از تحریم ها اقــدام کرده و بــرای رفع چالش های 
 آنهــا و حوزه های آســیب پذیــر حمایت هــای الزم را از شــرکت های

 دانش بنیان انجام بدهند.

اخبار

حمله سایبری به بزرگترین سازنده توربین بادی جهان
شرکت "وستاس ویند سیستمز" که بزرگترین سازنده توربین بادی جهان است، هدف حمله سایبری قرار گرفت و مجبور شد برای مهار این وضعیت، سیستمهای II واحدهای کسب و کار 

متعدد خود را ببندد.این شرکت دانمارکی اعالم کرد این واقعه امنیت سایبری روز جمعه روی داد و بسته شدن سیستمهای این شرکت ممکن است فعالیت مشتریان، کارمندان و ذی نفعان 
دیگر را متاثر کند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت وستاس جزییات بیشتری از این حمله سایبری منتشر نکرد و در بیانیه ای اعالم کرد ما با همکاری شرکای بیرونی و عوامل داخلی در تالش 

برای کنترل کامل این وضعیت و احیای سیستمهای خود هستیم.

افقه کارشــناس مســائل 
اقتصادی خاطرنشان کرد: 
اگــر دولــت می خواهد از 
رکود تورمی خارج شویم، 
باید سمت تقاضا را تحریک 
شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم 
است که این کار نیز در شــرایط فعلی امکان پذیر 
نیســت. برای انجام این کار اگر تحریم ها برداشته 
شــود، دولت می تواند پول فروش نفــت خود را به 
داخل بازگرداند، آن زمان است که می توان با تزریق 
پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا 
حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مســتلزم 
رفع تحریم های خارجــی از طریق احیای برجام و 

پیوستن به FATF است.
یکی از مهم ترین تبعات جبران ناپذیر تورم باال در 
اقتصاد ایران، رکود تورمی است که در اقتصاد کشور 
حکمفرما شده، در چنین شرایطی سطح تقاضا در 
فضای عمومی اقتصاد کشور با کاهش بسیار زیادی 
روبرو بوده که این موضوع به بحران تقاضا در بسیاری 
از بازار ها منجر می شود، که خروجی نهایی چنین 
وضعیتی نیز بحران بدهی خواهد بود که بسیاری 
از تولیدکنندگان و تجار را می تواند با ورشکستگی 
روبرو کند، چرا کــه نمی تواننــد از پس پرداخت 
بدهی های خود برآیند، این وضعیت بسیار ترسناکی 

است که می تواند در اقتصاد ایران رخ دهد.
به گزارش فــرارو، تنها راه نجاتی که بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی برای رهایی از چنین وضعیتی 
ترسیم می کنند، احیای برجام است، در این راستا 
اقتصادانــان معتقدند، اگر دولت ابراهیم رئیســی 
مذاکرات مرتبط با احیای برجام را از ســر بگیرد و 
توافقات الزم انجام شود، تحریم های نفتی نیز رفع 
خواهد شــد و ایران می تواند پول حاصل از فروش 
نفت را به داخل بازگرداند، در چنین شرایطی دیگر 
کسری بودجه جبران شــده و نیازی به چاپ پول 
قدرتمند نیست و در ادامه نیز تورم مهار خواهد شد، 
همان اتفاقی که از سال ۹۴ رخ داد و با امضای برجام 

تورم مهار شد.
به بیان دیگر در صورتی که تورم مهار شود، سطح 
تقاضا افزایش پیدا می کند و قــدرت خرید مردم 
قدری جبران می شــود، بنابراین با افزایش تقاضا، 
میزان عرضه و تولید کاال و خدمات در کشور با رشد 
مواجه شــده، که این موضوع در نهایت می تواند، 
تولیدکنندگان را از وضعیت برزخی فعلی که گرفتار 
آن هســتند خارج کرده و میزان بدهــی آن ها را 
سروســامانی دهد تا منجر به ورشکســتگی آن ها 

نشود.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به 
اینکه ایران برای چندین دهه است که با پدیده ای 

به نام رکود تورمی روبرو است، گفت: برای حل این 
مشکل باید از دو زاویه دید نگاه کنیم، در وهله اول 
به دلیل مشکات ســاختاری که در اقتصاد ایران 
وجود دارد، نمی توان به همین راحتی رکود تورمی 
که سالیان سال است بر تولید کشور سایه انداخته 
را کنار زد، در این راستا باید تغییر نگرش اساسی و 
ساختاری در ذهن و فکر مدیران و متولیان کشور 
ایجاد شــود، زیرا با ذهنیت که این ســال ها امور 
اقتصادی مدیریت شده، نتیجه اش وضعیت فعلی 
است، بنابراین اگر قرار است بهبودی حاصل شود 
باید در شیوه تفکر و حکمرانی اقتصادی تغییرات 

بنیادینی ایجاد شود.
وی افزود: همچنین ســوء تصمیم گیــری یکی از 
مهم ترین مشــکاتی اســت که در اقتصاد کشور 
با آن روبرو هســتیم که نتیجه آن سوءمدیریت و 
ناکارآمدی در ســال های مختلف است، به عنوان 
مثال در حــال حاضر بــه دلیل اینکه معیشــت 
مردم اولویت مســئولین نیست، شــاهد هستیم 
تصمیماتــی گرفته می شــود که به هیــچ عنوان 
به نفع ســفره مردم نبوده، بنابراین تــا زمانی که 
مردم و معیشــت آن ها به عنوان یک اصل در نگاه 
دولتمردان قــرار نگیرد، به هیچ عنــوان نمی توان 
 انتظار داشت که تورم کنترل شود و یا اینکه تولید

رونق بگیرد.
افقه با اشــاره به اینکه در حال حاضــر بهره وری 
اقتصادی در نیروی کار دولتی بســیار پایین است، 
اظهار داشت: در حالی که بخشی اعظمی از بودجه 
جاری کشــور صرف پرداخت حقوق و دســتمزد 
کارمندان می شــود این افراد بهــره وری پایینی از 
لحاظ عملکردی دارند و به نوعی کار خاصی برای 
کشور انجام نمی دهند، برای همین است که بتازگی 
باب شده است مسئوالن می گویند کشور را گران 
اداره می کنیم، بنابراین باید هزینه ها را کاهش داد، 
این موضوع نیز مسئله ســاختاری است و ریشه در 
نظام حکمرانی اقتصادی کشور دارد، بنابراین اگر 
می خواهیم وضع اقتصادی بهبود یابد و رکود تورمی 

از بین برود در درجه اول باید نوع تفکر خود را اصاح 
کنیم و در قدم بعدی از ریخت و پاش های اقتصادی 
و هزینه های اضافی که سالهاست بر بودجه کشور 

تحمیل شده، حذر کرد.
این اقتصاددان با تاکید بر این که طی چهار ســال 
گذشته رکود اقتصادی در ایران تعمیق شده است، 
بیان کرد: زمانی که در ســال ۹۷ ترامپ از برجام 
خارج شد و تحریم های حداکثری را علیه ایران وضع 
کرد، در داخل قیمت ارز در ابتدا شروع به افزایش 
کرد و به دنبال آن قیمت کاال های اساسی و مایحتاج 
مردم نیــز افزایش یافت، نتیجــه چنین وضعیتی 
این بود که بخش تولید کشــور وارد رکود طوالنی 

مدتی شد.
وی عنوان کــرد: چراکــه در یک طــرف قدرت 
خرید مــردم با کاهش بســیار زیادی روبرو شــد 
و آن ها دیگر عمــا به مانند گذشــته تقاضا برای 
خرید کاال و خدمات نداشــتند، در ســوی دیگر 
نیز با کاهش عرضه مواجه شــدیم، زیرا با افزایش 
قیمــت ارز، هزینــه تولیــد کاال و همچنین تهیه 
مواد اولیــه و واردات آن با افزایــش یافت و عما 
تولید بســیاری از کاال ها در داخل کشــور صرفه 
اقتصادی خود را از دســت داد، نتیجه این مسئله 
 نیز ورشکستگی و تعطیلی بســیاری از بنگاه های

 تولیدی شد.
افقه با اشــاره به اینکه کاهش تقاضا در کشور علت 
اصلی ایجاد رکود تورمی است، تصریح کرد: اگر این 
بحران تقاضا همچنان پیدا کند رکود تورمی شدیدتر 
می شود و این موضوع تعطیلی کارخانجات و بنگاه 
تولیدی بیشتری را موجب می شود، زیرا با انباشت 
کاال ها در انبار کارخانه ها، بنگاه هــا نمی توانند به 
فعالیت خود ادامه دهند، چراکه آن ها باید تسهیات 
و وام های خود را پس بدهند و حقوق و دســتمزد 
کارگران را بپردازند و مــواد اولیه که خریدند را نیز 
تسویه کنند، این کار ها در صورتی که آن ها نتوانند 
کاال های تولیدی خــود را بفروشــند، امکان پذیر 

نیست، بنابراین ناگزیر به تعطیلی خواهند بود.

این کارشناس مســائل اقتصادی خاطرنشان کرد: 
بنابراین در چنین شرایطی اگر دولت می خواهد از 
رکود تورمی خارج شود، باید سمت تقاضا تحریک 
شود که به نوعی همان افزایش قدرت خرید مردم 
است که این کار نیز در شــرایط فعلی امکان پذیر 
نیســت. برای انجام این کار اگر تحریم ها برداشته 
شــود، دولت می تواند پول فروش نفــت خود را به 
داخل بازگرداند، آن زمان است که می توان با تزریق 
پول به اقتصاد چرخ تولید را به گردش درآورد و تا 
حدودی تورم را کنترل کرد، اما موضوع مســتلزم 
رفع تحریم های خارجــی از طریق احیای برجام و 

پیوستن به FATF است.
افقه اذعان داشــت: تا زمانی که این دو اقدام انجام 
نشــود، ما اقداماتی نظیر افزایش تولید و اشتغال 
و رونــق تولیــد و صــادرات را نمی توانیم محقق 
کنیم، بنابرایــن تمامی شــعار هایی کــه دولت 
یا مجلس می دهنــد، در مورد افزایــش تولید و از 
بین بردن رکود، با وجــود تحریم ها، در حد همان 
شــعار باقی خواهد ماند، زیرا اگــر چنین چیزی 
می توانست اجرا شــود، قدر مسلم دولت های قبل 
افتخار چنیــن کاری را نصیب خــود می کردند، 
اما به دلیل وابســتگی شــدیدی که اقتصاد ایران 
بــه واردات و همچنین همکاری هــای بین المللی 
دارد، شــاهد هســتیم که چندین ســال اســت 
 اقتصــاد وارد رکود عمیق شــده و ایــن وضعیت

 روز به روز تشدید می شود.
وی گفت: بنابراین در وهله دوم اقدامی که در کوتاه 
مدت دولت می تواند انجام دهــد و رکود تورمی را 
کم رنگ کند، تنها از احیای برجام می گذرد که به 
دنبال آن با ورود پول به کشور، قدرت خرید مردم 
از یک سو باال رفته و از سوی دیگر میزان تولید کاال 
نیز افزایش باید، این دو اقدام باید همزمان با یکدیگر 
اجرا شــود، تا رکود تورمی از بیــن رود، اما اگر آن 
اقدامات ســاختاری که در ابتدا به آن ها اشاره شد، 
انجام شــود، در بلند مدت دوباره رکود تورمی به 

سراغ اقتصاد ایران خواهد آمد.

اقتصاد ایران گرفتار كاهش تقاضا و انباشت كاال شده است

بحران رکود تورمی و ورشکستگی عمومی 
News kasbokar@gmail.com

طبق گزارشی جدید اپل تاش های خود را معطوف 
پروژه خودروی کامًا خودران کــرده و قصد دارد 
در ۲۰۲۵ آن را رونمایی کند.بــه عبارت دیگر این 
شرکت قصد توسعه خودرویی معمولی با ویژگی های 
خودران را ندارد. پروژه جدید بــه رهبری »کوین 
لینچ« انجام می شــود که خواهان توسعه خودروی 
کامًا خودران اســت.در همین راستا اپل مشغول 
تسریع طرح های خود است. این شرکت قبًا تصمیم 

داشت خودروی مذکور را ۵تا۷ سال دیگر رونمایی 
کند. اما به گفته برخی منابع اکنون قرار است پروژه 
در ۲۰۲۵ میادی یا ۴ سال دیگر رونمایی شود.به 

نوشته ورج همچنین اپل بخش اصلی کار روی یک 
پردازشگر جدید برای پروژه خودروی خودران اش 
را تکمیل کرده است.تراشــه مخصوصی که توسط 

تیم اپل طراحی شده پیشرفته ترین قطعه ای است 
که برای یک پروژه ابداع شده است. این شرکت هم 
اکنون سعی دارد تراشه را در ناوگانی از خودروهای 
آزمایشــی در کالیفرنیا نصب کند و امیدوار اســت 
وسیله نقلیه ای با ایمنی بیشتر نسبت به خودروهای 
تسا و وایمو بسازد.هدف پروژه تایتان اکنون توسعه 
یک خودروی خودران است که فرمان ندارد. داخل 

خودرو وسیع و شبیه لیموزین است.

رگوالتور بازار چین شــرکت های بزرگی از جمله 
علی بابا، بایــدو و JD.com را به دلیل عدم اعام 
۴۳ معامله به مقامات جریمه کرده است. به گفته 
مقامات این شــرکت ها قانون ضد انحصار را نقض 
کرده اند. شــرکت های مذکور هر کدام ۵۰۰ هزار 
یوان )۷۸ هزار دالر( جریمه می شوند. این مقدار 
حداکثــر جریمه تعیین شــده براســاس قانون 

ضدانحصار چین است.
جریمه های مذکــور در حالی وضع شــده اند که 

دولت چین اقدامات سختگیرانه تری برای کنترل 
پلتفرم های اینترنتی وضع کرده و درباره ریسک 
سوءاستفاده از قدرت در بازار جهت سخت تر کردن 
رقابت، سوءاستفاده از داده های مشتریان و نقض 

قوانین حمایت مشتری هشدار داده است.

قدیمی ترین قراردادی که طبق این طرح مشمول 
جریمه شده، عملیات ادغامی است که در ۲۰۱۲ 
میادی ثبت شــده و مربوط به بایدو و شریکش 
اســت. جدیدترین قرارداد نیــز در ۲۰۲۱ و بین 
بایدو و خودروســازی ژجیانــگ جیلی هلدینگ 

بسته شده اســت.قرارداد دیگری که توسط اداره 
دولتی نظارت بر بازار چین مشمول جریمه شده 
مربوط به ادغام شرکت Auto Navi )مسیریابی 
و ناوبری( در علــی بابا در ســال ۲۰۱۴ میادی 
اســت. همچنین علی بابا در سال ۲۰۱۸ میادی 
۴۴ درصد ســهام Ele.me را خرید و بزرگترین 
سهامدار این سرویس ارسال غذا شــد. علی بابا، 
بایدو، JD.com و جیلی هنوز در این باره اظهار 

نظری نکرده اند.

یک نظر سنجی جدید نشان می دهد که از هر چهار 
آمریکایی ســه نفر آنها گمان می کنند که فیس 
بوک برای جامعه مضر است و دلیلش نگرانی ناشی 
از پخش نظریه های توهم توطئــه در این پلتفرم 
اســت.طبق نظر سنجی ســی ان ان که اخیراً در 
نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، ۷۶ درصد از بزرگساالن 
آمریکایی معتقدند که فیس بوک باعث بدتر شدن 
شــرایط جامعه می شود، در مقایســه ۱۱ درصد 
معتقد بودند که این غول رســانه های اجتماعی 

تأثیری مثبت بر جامعه دارد و ۱۳ درصد نیز معتقد 
بودند که هیچ تأثیری ندارد.

بیش از یک ســوم از شــرکت کنندگان در نظر 
ســنجی-چیزی حدود ۳۶ درصــد- گفتند که 
چندین بار در طول روز به اکانت فیس بوک خود 
سر می زنند. ۵۵ درصد از کسانی که معتقد بودند 

فیس بوک بــرای جامعه مضر اســت دلیل آن را 
کاربران و رفتاهای اشتباه آنها عنوان کردند و ۴۵ 
درصد این گروه معتقد بودند که پلتفرم هایی مثل 
فیس بوک باعث بروز آســیب های اجتماعی می 
شوند و از میان کسانی که معتقدند الگوریتم های 
پلتفرم فیس بوک باعث آسیب به جامعه می شود 

۴۴ درصد آن ها جمهوری خواه و ۲۷ درصد طرفدار 
حزب دموکرات بودند.

حــدود ۵۳ درصد از شــرکت کننــدگان در این 
نظر ســنجی معتقد بودند که دولــت فدرال باید 
نظارت های بیشــتری را روی این پلتفرم اعمال 
کند و فیس بوک در مقابل بایــد این نظارت ها را 
بپذیرد و تنها ۱۱ درصد از شرکت کنندگان معتقد 
بودند فیس بــوک نباید زیر بــار قوانین و نظارت 

دقیق تر برود.

ضعف باتری خودروهای ون برقی تولیدی شرکت 
ریویان برای استفاده آمازون موجب برخی انتقادها 
شده، زیرا این امر باعث شده برد این خودروها کمتر 

از حد انتظار باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمازون 
تعداد زیادی خودروی برقــی ون ریویان را برای 
حمل و نقل بار و کاال اختصاص داده است. اما باتری 
این خودروها ضعیف تر از میزان اعام شده بوده و 

لذا محاسبات آمازون را در مورد میزان جابجایی بار 
تحت الشعاع قرار داده اند.آزمایش هایی که بر روی 
این خودروها صورت گرفته نشان می دهد باتری 
آنها در صورت روشــن بودن سیستم های خنک 
کننده یا گرم کننده، ۴۰ درصد ســریع تر از حد 

اعام شده به اتمام می رسند.

آمازون ۲۰ درصد از ســهام شــرکت ریویان را تا 
پایان ماه اکتبر در اختیار داشته است. این شرکت 
در سال ۲۰۱۹ سفارش خرید صد هزار ون برقی 
ریویان را برای گسترش فعالیت های خود و کاهش 
تولید گاز دی اکسید کربن ارائه کرد. این شرکت 
مدعی شده بود خودروهای ون برقی آن بر مبنای 

میزان بار قادر به طی کردن مسافتی بین ۱۹۳ تا 
۲۴۰ کیلومتر خواهند بود. اما این رقم در عمل به 

شدت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی نیز هست.
راس ریچــی، مدیر نــاوگان و محصوالت جهانی 
آمازون، گفته است استفاده از سیستم های تهویه 
مطبوع و گرمایش می تواند باتری خودروهای برقی 
ریویان را به سرعت تخلیه کند. ریویان هنوز در این 

زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.

بدون فرمان؛

اپل ۲۰۲۵ از خودروی کامال خودران رونمایی می کند

به دليل نقض قانون ضدانحصار؛

چین شرکت های فناوری را جریمه کرد

۷۶ درصد مردم آمریکا فیس بوک را مضر می دانند 

ضعف باتری خودروهای برقی ریویان مساله ساز شد


