
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: بنابر آمار 
اعالمی قیمت برنــج خارجی نســبت به هفته 

گذشته ۷ درصد کاهش داشته است.
مسیح کشــاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
گفت: بنابــر آمار اعالمی، قیمــت برنج خارجی 
نسبت به هفته قبل ۷ درصد کاهش یافته و برنج 
ایرانی بدون نوســان بوده است. با افزایش قیمت 
برنج ایرانی در ماه های اخیر، بخشی از جامعه که 
امکان تهیه برنج ایرانی را ندارند، به ســمت برنج 

خارجی سوق داده شدند.
کشاورز ادامه داد: گرچه سهم عادی برنج خارجی 
ماهیانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تن است، اما پیش بینی 
می شود که اگر قیمت برنج ایرانی کاهش نیابد، 
به تناســب تقاضا شــاهد افزایش سرانه مصرف 

خواهیم بود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با افزایش 
سرانه مصرف برنج خارجی، میزان واردات ماهیانه 

باید باالتر از ۱۴۰ هزار تن باشد تا نیاز آن بخش از 
جامعه که امکان خرید برنج ایرانی ندارند، تامین 
شود. همه ساله ۸۰ درصد برنج خارجی از هند، 
۱۵ درصد از پاکستان و ۵ درصد از سایر کشور ها 

وارد کشور می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در دوره 
برداشت برنج در هر کشوری، قیمت کاال نسبت 
به قبل کاهش می یابد و اخیرا به نظر می رسد که 
قیمت برنج هندی بیشتر و پاکستان کمتر افزایش 

داشته است.
او گفت: بخش خصوصی بــرای کنترل ابزار خود 
چانه زنی می کند یا خرید را به تاخیر می اندازد، در 
حالی که بخش دولتی شرایط بخش خصوصی را 
ندارد و همواره با برگزاری مناقصه قیمت پایه ای 

برای فروش در هند ایجاد می شود.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج ادامــه 
داد: ســال گذشــته قیمــت برنــج در هنــد 

باال بــود کــه بخــش خصوصی بــرای کاهش 
قیمت مقاومــت کرد و امســال هــم مقاومت 
 می کنیم تا در ســطح مصرف با مشــکل گرانی 

مواجه نشویم.
به گفته او، در حال حاضر قیمت برنج پاکستانی 
در مقایسه با هند مناسب تر است که با این وجود 

ممکن است زودتر در بازار عرضه شود.
کشاورز گفت: قیمت هر کیلو برنج هندی در بنادر 
۲۶ هزار تومان و برنج پاکستانی ۲۵ هزار تومان 
است. این اقالم با احتساب حداکثر ۳ درصد سود 
به بنکدار و ۱۲ درصد در خرده فروشــی ها باید 

عرضه شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به 
روند افزایشی قیمت های جهانی برآورد دقیقی از 
شرایط بازار نمی توان داشت، اما با کنترل قیمت 
جهانی، نرخ برنج و شــرایط بازار به قبل از دوره 

ممنوعیت باز می گردد.

قیمت نفــت پس از ریــزش ســنگینی که روز 
گذشته متحمل شد، در آســتانه آغاز مذاکرات 
تولیدکنندگان اوپک پالس برای چگونگی واکنش 
درباره تهدید اُمیکرون برای تقاضا، در معامالت 
روز چهارشنبه بازار جهانی بخشی از این ریزش 

را احیا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۷۸ ســنت معادل ۱.۲ درصد 
افزایش یافت و به ۶۶ دالر و ۹۶ سنت در هر بشکه 
رسید. شــاخص نفت آمریکا روز سه شنبه ۳.۹ 

درصد ریزش کرده بود.
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و یک ســنت 
معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۰ دالر و ۲۴ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه 

۵.۴ درصد ریزش قیمت داشت.
نفت برنت در نوامبر ۱۶.۴ درصد و وست تگزاس 
اینترمدیــت ۲۰.۸ درصــد کاهــش یافتند که 

بزرگترین کاهش ماهانه از مارس ســال ۲۰۲۰ 
است. وزیران اوپک روز چهارشنبه دیدار می کنند 
و روز بعد نشست وزیران این گروه با متحدانشان 
شــامل روســیه برگزار می شــود. در حالی که 
بعضی از تحلیلگران پیش بینی می کنند اوپک 
پالس در واکنش به آســیب دیــدن تقاضا بر اثر 
محدودیت های کرونایی جدید بــرای مقابله با 
شیوع واریانت اُمیکرون، برنامه افزایش تولید ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز را در ژانویه متوقف خواهد کرد، 
چندین وزیر اوپک پالس اظهار کرده اند نیازی به 

تغییر روند وجود ندارد.
 ANZ Research تحلیلگران کاالی شرکت
در یادداشتی نوشــتند: بازار همچنان به دنبال 

نشانه های هر گونه تاثیر اُمیکرون بر تقاضاست.
حتی اگر اوپک پالس موافقت کند برنامه افزایش 
تولیــد در ژانویه را پیش ببــرد، تولیدکنندگان 
ممکن است برای افزودن بیشتر به تولیدشان به 

مشکل بر بخورند. طبق نظرسنجی رویترز، اوپک 
در نوامبر ۲۷.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد که ۲۲۰ هزار بشکه در روز باالتر از تولید ماه 
پیش اما پایینتر از ۲۵۴ هزار بشکه در روز افزایش 
تولید مجاز برای اعضای اوپک تحت توافق اوپک 

پالس بود.
بر اساس گزارش رویترز، در یک سیگنال منفی 
از بخش تقاضا، آمار موسســه امریکن پترولیوم 
نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 
۲۶ نوامبر به میزان ۷۴۷ هزار بشکه در روز کاهش 
پیدا کرده اســت که کاهش کمتر از میزان پیش 
بینی شده از ســوی تحلیلگران بود. تحلیلگران 
در نظرســنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان 
حدود ۱.۲ میلیون بشــکه را پیــش بینی کرده 
بودند. همزمان ذخایر بنزین آمریکا ۲.۲ میلیون 
بشکه و ذخایر سوختهای دیگر ۷۸۹ هزار بشکه 

افزایش یافت.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد کاالهای استفاده شده 
در تولید در ســبد واردات بیش از ۹۵ درصد و سهم 

کاالهای مصرفی فقط ۴.۹ درصد است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار در پنج ماهه 
امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۹ هزار تن کاالی سرمایه ای، 
واســطه ای و مصرفی به ارزش ۱۶ میلیــارد و ۶۲۱ 

میلیون دالر به کشور وارد شده است. همچنین آمارها 
نشان می دهد که به لحاظ وزنی، کاالهای واسطه ای 
۹۳.۶ درصد، یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به 
خود اختصاص داده اند. به طوری که در این مدت ۱۲ 
میلیون و ۹۳۵ هزار تن کاالی واســطه ای به ارزش 
۱۱ میلیارد و ۷۵۷ میلیون دالر به کشور وارد شده 
که نسبت به پنج ماهه سال قبل به لحاظ وزنی ۰.۹ و 

به لحاظ ارزشی ۲۲.۱ درصد رشد داشته است. سهم 
کاالهاس سرمایه ای نیز در این مدت ۱.۵ درصد بوده 
و در پنج ماهه نخست امســال ۲۱۱ هزار تن کاالی 
سرمایه ای به ارزش بیش از دو میلیارد دالر وارد شده 
اســت. وزن این نوع کاال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۲۰.۶ درصــد و ارزش آن ۱۷.۳ درصد افزایش 

یافته است.

شــرکت عمران شــهرهای جدید آمادگی خود را برای آغاز 
عملیات اجرایی حدود ۶۱۵ هزار واحد نهضت ملی مســکن 
اعالم کــرد و طاهرخانی مدیرعامل عمران گفت: پیشــنهاد 
پرداخــت وام ۴۰۰ تــا ۴۵۰ میلیون تومانی بــرای هر واحد 
را ارایه کرده ایم که دهکهای اول تا ســوم بیشــترین کمک 
و امتیــازات را دریافــت می کننــد؛ درخصوص متــراژ نیز 
متناســب با ســالیق، متنوع عمل می کنیم و بــرای کاهش 
 هزینــه متقاضیــان، آپارتمان هــای ۶۰ متــری را نیــز در 

دستور کار داریم.
به گزارش ایسنا، از ۴ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن 
قرار اســت حدود ۶۱۵ هزار واحد در شهرهای جدید ساخته 
شود. بر این اساس زمین احداث این تعداد واحد تامین شده 
و شرکت عمران شــهرهای جدید آماده آغاز عملیات اجرایی 

این واحدها است.
برنامه تامین زمین ساخت مسکن در قالب طرح جهش تولید 
و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( در ۳۲ شهر و ۳ شهرک 
جدید واقع در ۱۳ استان کشور شــامل استانهای آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربــی، اصفهان، البرز، بوشــهر، تهران، 
خراسان رضوی، خوزستان، ســمنان، سیستان و بلوچستان، 

فارس، مرکزی و هرمزگان تهیه شــده است. شهرهای جدید 
ظرفیت ساخت ۶۱۵ هزار و ۶۲۲ واحد مسکونی را در استانهای 

مذکور فراهم کرده است.
طبق اعالم شرکت عمران شهرهای جدید، سهمیه شهر جدید 
سهند در اســتان آذربایجان غربی ۴۸ هزار واحد، شهریار در 
آذربایجان شــرقی ۸۹۸۶ واحد، گلمان در آذربایجان غربی 
۳۰۰۰ واحد، فوالدشــهر در اصفهان ۱۵ هزار و ۲۱۰ واحد، 
شهر جدید جی در اصفهان ۱۲ هزار و ۷۹۰ واحد، بهارستان 
در اصفهان ۱۲ هزار واحد، مجلسی در اصفهان ۸۳۸۶ واحد، 
هشتگرد در اســتان البرز ۳۳ هزار و ۹۹۱ واحد، عالیشهر در 
استان بوشــهر ۶۰۰۰ واحد و نایبند در استان بوشهر ۲۰۸۳ 

واحد است.

ظرفیت ساخت ۱۹۱ هزار واحد در استان تهران
در استان تهران ساخت بیش از ۱۹۱ هزار واحد در دستور کار 
است که سهم پرند ۶۵ هزار و ۳۰۷ واحد، شهر جدید اعتمادیه 
۳۸ هزار واحد، پردیس ۱۶ هزار واحد، فردوس ۲۵ هزار واحد، 
ایوانکی ۳۴ هزار و ۷۵۲ واحد، شهر جدید خوارزمی ۱۰ هزار و 

سهم شهر جدید اندیشه ۲۲۸۲ واحد است.

در استان خراسان رضوی برای احداث ۱۲۲ هزار و ۶۲۰ واحد 
مسکونی برنامه ریزی شده که سهم شــهر جدید گلبهار ۳۷ 
هزار و ۸۲۱ واحد، بینالود ۲۴ هزار و ۷۹۹ واحد، شهر جدید در 
اراضی هاشم آباد ۳۵ هزار واحد و شهر جدید در اراضی قرقی 

۲۵ هزار واحد است.
همچنین ظرفیت اراضی قابل تامین در شیرین شــهر استان 
خوزســتان ۲۶ هــزار و ۱۶۴ واحــد، رامین در خوزســتان 
۱۹ هزار و ۱۲۹ واحد، شــهر جدید رامشــار در سیســتان و 
بلوچســتان ۱۰۰۰ واحد، تیس در سیســتان و بلوچستان 
۱۰۰۰ واحد، شــهر جدید صدرا در اســتان فارس ۳۳ هزار 
واحد، شهرک بیضا در فارس ۸۰۰۰ واحد، شهرک سروستان 
در فارس ۸۰۰۰ واحد، شــهرک کوهمره ســرخی در فارس 
 ۶۲۶۵ واحد و شهر جدید تابستان در اســتان فارس ۶۰۰۰ 

واحد است.
در استان مرکزی قرار اســت که ۱۷ هزار و ۳۲۵ واحد نهضت 
ملی مسکن ساخته شود که از این تعداد ۱۰ هزار و ۷۲۷ واحد 
در شهر جدید مهاجران و ۶۵۹۸ واحد در شهر جدید امیرکبیر 
خواهد بود. در هرمزگان ظرفیت ساخت ۲۵ هزار و ۳۳۱ واحد 
نهضت ملی مسکن وجود دارد که ۱۷ هزار و ۸۳۱ واحد در شهر 

جدید علوی و ۷۵۰۰ واحد در شهرک اراضی شرق بندرعباس 
ساخته می شود.

طاهرخانی: مشکل تامین زمین در شهرهای جدید 
نداریم

حبیب اهلل طاهرخانیـ  مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای 
جدیدـ  به ایســنا گفت که هیچ مشــکلی برای تامین زمین 
در شــهرهای جدید وجود ندارد و به محــض اتمام ثبت نام 
متقاضیان که تا روز ۱۵ آذرماه عملیات اجرایی را آغاز خواهیم 

کرد.

پیشنهاد پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی به هر 
واحد

وی درباره میــزان آورده متقاضیان واحدهــای نهضت ملی 
مســکن گفت: خوشــبختانه وام بانکی رقم قابل توجهی از 
هزینه ســاخت را پوشــش می دهد. وزارت راه و شهرسازی 
این اختیار را دارد که بر اساس تشخیص در مناطق مختلف، 
ســقف وام را به طور شــناور تعیین کند. پیشــنهاد ما این 
است که شــهرهای جدید از الگوی کالنشــهر تهران تبعیت 

 کننــد و وامهای ۴۰۰ تــا ۴۵۰ میلیون تومانی بــه هر واحد 
اختصاص یابد.

بیشترین کمک به دهکهای اول تا سوم می شود
طاهرخانی با بیان اینکه زمان بازپرداخت تسهیالت بانکی ۲۰ 
ساله است تاکید کرد: طوالنی بودن زمان بازپرداخت وام امکان 
خوبی را به متقاضیان می دهد تا اقســاط پایینی را پرداخت 
کنند. همچنین دولت تالش می کند درخصوص نرخ ســود 
بانکی و عوارض پروانه ساختمانی حداکثر کمک را به دهکهای 
اول تا سوم داشته باشد. مبلغ آورده این دهکها نیز پایین خواهد 
بود. معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر راهکارها برای کمک 
به متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن را تنوع واحدها از 
نظر متراژ دانســت و گفت: با تجربه ای که از پروژه های قبلی 
همچون مسکن مهر داریم سعی می کنیم حتی المقدور از تکرار 
آن تجربه که عمده واحدها از مســاحت مشخصی برخوردار 
بود پرهیز کنیــم. به همین دلیل در هر بلــوک انواع متراژها 
را خواهیم داشت تا متناســب با ســلیقه و توان متقاضیان، 
پاسخگوی نیاز آنها باشــیم. بنابراین احتماال متراژ واحدها را 

بین ۶۰ تا ۸۰ متر و باالتر در نظر می گیریم.

بزرگترین کاهش ماهانه طالی سیاه در ۲۰ ماه گذشته رقم خوردمصرف ماهیانه ۱۴۰ هزار تن برنج خارجی در کشور

سهم کاالهای مصرفی از واردات چقدر است؟

برنامه ساخت آپارتمان های ۶۰ متری
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سرمقاله

بيراهه تنظيم 
بازار خودرو

روشــی که دولت ها برای 
تنظیم بازار به آن عالقه مند 
هستند تاکنون پاسخ نداده 
است و نه در حوزه خودرو، 
بلکه در زمینه کاالهای اساسی نیز کارایی ندارد. 
رد کردن مجوز افزایش قیمــت خودرو ابهام ها را 
در ارتباط با جهت گیری کالن دولت بر طرف کرد. 
دولت و وزارت صمت در نظر دارند بازار خودرو را 

مانند گذشته...

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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کنترل بازار 
با توزیع هوشمند

هزینه  باالی 
ساخت  نهضت  ملی  مسکن

حضور دالالن در بازار ارز سهميه ای کم رنگ شد

فروش  ارز  به  متقاضی  واقعی
صفحه2
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بالتکلیفی   بازار  خودرو 
تعیین   تکلیف   قیمت   گذاری   خودرو   به   هفته   آینده   موکول   شد 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از 
عرضه ۳ قلم کاالی تنظیم بازاری مهم دیگر شامل 
برنج، روغن و شکر در سامانه هوشمند توزیع خبر داد. 
طرح توزیع تخم مرغ و مرغ منجمد با قیمت مصوب از 
طریق سامانه اینترنتی بازرگام هم به صورت پایلوت 
در تهران آغاز شده است. وزیر جهاد کشاورزی نیز از 
آغاز توزیع برخی کاالهای اساسی از طریق اینترنت 
و به صورت آنالین خبر داده است. معاون وزیر جهاد 
و کشاورزی هم اعالم کرد با هدف حذف داللی در 
شبکه توزیع کاالهای اساســی، توزیع هوشمند و 
اینترنتی مصوب ستاد تنظیم بازار را با توزیع برنج، 
روغن و شکر ادامه خواهیم داد. حال باید دید با شیوه 
فروش اینترنتی کاالهای اساسی دست دالالن از این 

بازارها قطع خواه شد....

در حالی وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده ۴۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت احداث نهضت ملی مسکن 
برای متقاضیان تهرانی است که در حال حاضر برخی 
واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی بسیار ارزان تر 
در دسترس است. شورای عالی مسکن اخیراً تصویب 
کرده تا تسهیالت احداث واحد مسکونی ذیل قانون 
جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، 
در کالنشــهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای 
باالی ۲۰۰ هزار نفر ۳۵۰ میلیون تومان، در ســایر 
مناطق شهری ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۰۰ 
میلیون تومان باشد. تســهیالت مذکور به حساب 
سازنده واریز شــده و پس از اتمام دوره ساخت، به 
خریدار منتقل شده که دوره بازپرداخت آن ۲۰ ساله 

و نرخ سود این تسهیالت...

دولت می خواهد 
بودجه ۱۴۰۱ 
کسری و تورم 
نداشته باشد

رئيس جمهوری:
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر نفت خبر داد
رشد چشــم گیر فروش نفت 

ایران نسبت به سال گذشته
وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشســت 
مشترک مجلس و دولت، گفت: طبق آمار میزان 
فروش نفت نسبت به ســال گذشته رشد بسیار 

چشم گیری داشته است.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی با اشاره به نشست 
مشــترک مجلس و دولت که به مناســبت روز 
مجلس در صحن مجلس برگزار شد، عنوان کرد:  
وزارت نفت گزارشی از فروش نفت و گاز صادراتی 
و محصوالت پتروشیمی در صد روز اخیر داشته 
است، طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال 
گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته و همچنین 
گزارشی در مورد تبصره ۱۴؛ تامین منابع مالی که 
در ۸ ماه گذشته صد درصد تحقق داشته است به 

مجلس ارائه شد.
وی ادامه داد: در مورد تبصره ۱۸ استفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان در مناطق کم برخوردار؛ 
پروژه های خوبی را در این  مناطق در حوزه صنعت 
نفت تعریف کرده ایم، امیدورایم زمینه اشتغالزایی 
خوبی را ایجاد کند. اتفاقات خوبی در بخش سرمایه 
گذاری، فروش و اشــتغالزایی در وزارت نفت رخ 
داده است که در نتیجه همکاری دولت و مجلس 

بوده است.
طبق اعالم خانه ملت، وزیــر نفت در پایان خاطر 
نشان کرد: همکاری کمیســیون عمران و وزارت 
نفت منجر شد تا موضوع قیر و آسفالت جاده ها با 

سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

تا پایان مهرماه 1400 انجام شد؛
رشد ۱۱۸ درصدی سرمایه گذاری 

خارجی در بخش صنعت و معدن
حجم کل ســرمایه گذاری خارجی در بخش 
صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
تا پایان مهرماه در مقایســه با مدت مشــابه 

پارسال رشد ۱۱۷.۹ درصدی داشته است.
ســرمایه گذاری خارجی مصوب شامل همه 
درخواست ها اعم از سرمایه گذاری برای ایجاد 
طرح های جدید، خرید ســهام شرکت های 
موجــود و همچنیــن ســرمایه گذاری های 
 خارجــی در قالــب ترتیبــات قــراردادی 

است.
برپایــه جــداول آمــاری منتشــر شــده 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، در 
هفــت ماهــه امســال تعــداد ۷۴ مــورد 
ســرمایه گذاری خارجی با حجم ۲ میلیارد 
بخش هــای  در  دالر  میلیــون   ۲۲۷ و 
 صنعت، معــدن و تجــارت کشــور مصوب 

شده است.
ایــن در حالــی اســت کــه در مــدت 
مــورد   ۷۵ تعــداد  پارســال  مشــابه 
ســرمایه گذاری خارجــی بــا حجــم یک 
 میلیــارد و ۲۲ میلیــون دالر بــه تصویــب 

رسیده بود.
برپایه این گزارش، در هفت ماهه امسال سهم 
بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم حوزه معدن 
۴.۲ درصد و سهم بخش تجارت ۱.۳ درصد از 

حجم سرمایه گذاری مصوب بوده است.
همچنین از تعداد ۷۴ مورد ســرمایه گذاری 
خارجی مصــوب در دوره مذکــور ۴۷ مورد 
دارای جواز تاســیس، ۲۳ مورد دارای پروانه 
بهره برداری )ســرمایه گذاری در واحدهای 
موجود(، یک مورد دارای پروانه اکتشاف و ۲ 
مورد دارای پروانه بهره برداری معدن هستند.
بر اســاس این گــزارش، بیشــترین حجم 
ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب در دوره 
مورد بررســی در گروه های ســاخت مواد و 
محصوالت شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، 
ساخت رادیو، تلویزیون و وســایل ارتباطی، 
 ســاخت محصــوالت از توتــون و تنباکــو 

بوده است.
همچنین کشــورهای غنا، امــارات متحده 
عربــی، افغانســتان، هلنــد و آلمــان، پنج 
کشور نخســت از نظر ارزش سرمایه گذاری 
خارجــی مصــوب بوده انــد که بیشــترین 
تعداد ســرمایه گذاری های مصــوب مربوط 
به کشــور افغانســتان با ۲۹ مورد بوده است 
و پس از آن امــارات، ترکیه، چیــن و آلمان 
 به ترتیب رتبه های دوم تا پنجــم را به خود

 اختصاص داده اند.
در ایــن مــدت اســتان های سیســتان و 
بلوچســتان، کرمــان، زنجــان، مرکــزی و 
آذربایجــان شــرقی بــه ترتیــب رتبه های 
نخســت تــا پنجــم را از لحــاظ حجــم 
مصــوب  خارجــی  گــذاری   ســرمایه 

کسب کرده اند.

اخبار

معــاون ارزی اســبق بانک 
مرکزی گفت: فــروش ارز 
سهمیه ای صرفاً با کارت ملی 
تصمیم اشتباهی بود. مقررات 
اخیر بانک مرکزی مبنی بر 
دریافت ارز سهمیه ای مشروط به ارائه مدارکی خاص، 
اقدامی مثبت اســت. به گزارش مهر، در ابتدای هفته 
جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی های تحت 
نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش هایی 
شد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با 
کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می شد 
که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش 
شدید مواجه شــود. گزارش میدانی خبرنگار مهر در 
روزهای ابتدایی هفته جاری از بــازار داغ اجاره کارت 
ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف های پرتراکم 
جلوی در صرافی ها حکایت می کرد قیمت دالر اعالم 
شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی 
در بازار آزاد می شد این دالر را با قیمت ۲۹ هزار تومان 

نیز فروخت.
این مسئله موجب شد ضمن ورود دستگاه های انتظامی 
به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشــنامه 
جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط 
صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به 
بهبود شرایط فروش ارز شد. در بخشنامه بانک مرکزی 
آمده بود خرید ارز سهمیه ای اگر تا قبل از این با کارت 
ملی صورت می گرفت از زمان صدور این بخشــنامه 
متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل هایی 
مشخص شده بود عالوه بر کارت ملی می بایست دارای 
سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی 
همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را 
نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه 

خرید ساالنه که حدود ۲۲۰۰ دالر استفاده کند.
امروز که این گزارش منتشر می شود قیمت ارز روند 
نزولی به خود گرفته و هر دالر آمریکا در صرافی های 

مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال 
کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین 
ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا 
حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تالطمات بازار ارز، 
هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار 

تنش زا به حداقل برسد.

فروش ارز به متقاضی واقعی
در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق 
بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار مهر در تشریح علل 
افزایش درخواست اسکناس ارزهای خارجی می گوید: 
وقتی اختالف قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود 
داشته باشد، شاهد ایجاد صف مقابل صرافی ها و افزایش 
درخواست ارز خواهیم بود. این صف ها و تقاضای ارز 
فقط در صرافی ها مشاهده نمی شود؛ بلکه در موضوع 
ارز نیمایی نیز وجود دارد و شاهد صف تقاضا در وزارت 

صمت و بانک مرکزی برای خرید ارز نیمایی هستیم.
وی ادامه می دهد: درشرایطی که فضای بازار ارز ناآرام 
است و دچار بی ثباتی شده، افراد ســودجو نیز از این 
شرایط استفاده کرده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در 
بازار ارز خواهند شد. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 
در بخش دیگری از اظهاراتــش بیان می کند: فروش 

ارز سهمیه ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود؛ 
بنابراین برقراری شرایط و مقرراتی که اخیراً از سمت 
بانک مرکزی اتخاد شــده و دریافت ارز سهمیه ای را 
مشــروط به ارائه مدارک خاصی کرده است، اقدامی 
مثبت در جهت کنتــرل و آرامش بازار ارز اســت. به 
گفته ســید علی، ارز باید به متقاضی واقعی بر اساس 
سرفصل های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و 
این خیلی غیرمنطقی اســت که ارز به تمام جمعیت 
کشور فروخته شود. مسافران نیز می توانند در فرودگاه 
و با احراز شرایط خروج قطعی از کشور، ارز مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.
وی ادامه می دهد: با توجه به مشکالت معیشتی موجود 
در جامعه، مردم تمایل به اجاره دادن کارت ملی خود 
در قبال دریافت مبالغ ناچیز را هم دارند و باید با اصالح 
قوانین مانع از شکل گیری این چنین معضالتی شد. 
البته مقررات جدید بانک مرکزی برای فروش اسکناس 
ارزهای خارجی، موجب جمع شدن بساط کارت های 
اجاره ای و حرکت بازار ارز به ســمت آرامش نســبی 

خواهد شد.

دغدغه تأمین ارز نداریم
احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در 

گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم عرضه و معامله 
ارز به صورت عمومی در بسیاری از کشورها می گوید: در 
اغلب کشورها، صرفاً متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود 
به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه 
در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از 

مردم به دنبال بهره برداری از این تفاوت هستند.
وی اضافه می کند: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط 
برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه ای و محدود کردن 
آن دالیل مشخص و روشــنی داشته است. آن دسته 
از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز 
هستند، می توانند با مراجعه به صرافی ها و ارائه مدارک 

مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند.
نوایی لواســانی ادامه داد: وقتی اختالف نرخ ارز بین 
بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می شــود، شاهد پدیده 
کارت های اجاره ای خواهیم بــود. البته این پدیده در 
کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت های اجاره ای 
و صوری متعددی برای اظهار خالف واقع سودجویان 
رد و بدل می شود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل 
سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی آزمایی 
از متقاضیان دریافــت ارز در صرافی ها، بانک مرکزی 

مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابالغ کرده است.
عضو کانون صرافان درباره سیاست مدیریت بازار ارز 
در ایران گفت: شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور 
مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار 
ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار 

اتخاذ می کند.
وی با اشاره به سیاســت های مثبت دولت جدید در 
مســئله کنترل بازار ارز بیان کرد: در کنار اثرگذاری 
نتایج مذاکرات پیش رو بر بازار ارز، با توجه به برنامه های 
خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط 
تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی 
با تمرکز بر کشــورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک 
سیاست های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و 
خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. 
به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده 

و این روند ادامه دارد.

حضور دالالن در بازار ارز سهمیه ای کم رنگ شد

فروش  ارز  به  متقاضی  واقعی

رئیسی:
دولت می خواهــد بودجه ۱۴۰۱ 

کسری و تورم نداشته باشد
رییس جمهور گفت: تالش ما براین است الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشــته باشد و 
بتواند با مهار تورم رشــد اقتصادی قابل قبولی 

ایجاد کند. 
وی گفت: بــا توجه به این که دولت ســیزدهم 
از نیمه ســال کار خود را آغاز کــرد و تا وزیران 
در مجموعه های خود مســتقر شــده و کار را 
شــروع کنند، به طور طبیعــی تصویب آیین 
نامه هــا کمی بــه تاخیــر افتاد. البتــه بعضی 
از ایــن آیین نامه ها باید از اول ســال تهیه می 
 شــده که بدلیل بی توجهی در گذشــته طول 

کشیده است.
رییس جمهور گفت: تالش ما براین است الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشــته باشد و 
بتواند با مهار تورم رشــد اقتصادی قابل قبولی 

ایجاد کند.
رییس جمهوری اظهار کرد: مســئله انســجام 
قوا که همــواره مــورد تاکید رهبری اســت، 
امروز نیاز جدی کشــور اســت. همواره باید به 
عنوان یک ضرورت بر این مســئله تاکید کرد، 
برای این که انســجام قوا و همــه نهادها برای 
خدمت به مردم و گره گشــایی از زندگی آنها 
 و پیشرفت امور و گام های بزرگی است که باید 

برداشته شود.
رییســی با تاکید بر لزوم مســئله شناســی و 
تشــخیص اولویت ها در این زمینــه گفت: ما 
مسائل زیادی داریم اما در هر شهر و روستایی 
و در هــر اســتانی ضرورت های جــدی وجود 
دارد که نظام بــرای آن راه حل هایی دارد. راه 
حل هایی که در مجلس و کمیســیون ها به آن 
فکر شده اســت و نخبه ها و دانشــگاهیان نیز 
 درباره  آن اندیشــه و فکر کردند که باید از آنها 

استفاده شود.

بورس نیمه کانال ۱.3 میلیونی را 
از دست داد

روز گذشته، چهارشــنبه ۱۰ آذر ماه شاخص 
 کل بــورس از نیمــه کانــال ۱,۳ میلیونی 

پائین آمد.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
چهارشــنبه شــاخص کل بــورس پایتخت 
بــرای ســومین روز متوالــی نــزول کرد و 
با افــت ۱۷ هــزار واحدی نســبت بــه روز 
 گذشــته به رقم یــک میلیــون و ۳۴۰ هزار 

واحد رسید. 
شــاخص هم وزن نیز افت کرد و با کاهش ۴ 
هزار و ۹۳۱ واحدی در سطح ۳۶۷ هزار و ۵۶۳ 

واحدی ایستاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۲۲۴ واحد پائین آمد و در ســطح ۱۹ هزار و 

۲۳۵ واحد قرار گرفت. 
روز گذشته نمادهای »فارس«، »شپدیس« و 
»کگل« بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل 
بورس داشتند. همچنین سه نماد »شنفت«، 
»وتجارت« و »وپخش« نمادهای بزرگ بازار 
بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »آریا« و 
»کگهر« بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص 
کل فرابورس داشتند و »غصینو«، »فجهان« و 
»شبصیر« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهــای 
بورس شســتا صدرنشــین اســت و فوالد 
و وتجــارت در رتبه هــای بعدی هســتند. 
در فرابــورس نیــز نمادهــای فجهــان، 
پرتراکنش  تریــن  کرمــان  و   ســپیدار 

نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت بازار
روز گذشــته ارزش معامــالت کل بــازار 
ســهام بــا کاهــش ۱,۶ درصدی بــه رقم 
۵ هــزار و ۵۱ میلیارد تومان رســید. ارزش 
معامــالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه ۲۲۸ 
میلیــارد تومان بــود که ۵ درصــد از ارزش 
 کل معامــالت بــازار ســرمایه را تشــکیل 

می دهد.
ارزش معامالت خرد ســهام نیز افت کرد و با 
کاهش ۹ درصدی نســبت به روز کاری قبل 
به رقم ۳ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان رســید 
که ۶۴ درصــد از ارزش کل معامالت بازار را 

شامل می شود.
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در حالی وزارت راه و شهرســازی اعــالم کرده ۴۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت احداث نهضت ملی مسکن 
برای متقاضیان تهرانی است که در حال حاضر برخی 
واحدهای مســکن مهر بدون متقاضی بسیار ارزان تر 

در دسترس است.
به گزارش ر مهر، شــورای عالی مسکن اخیراً تصویب 
کرده تا تســهیالت احداث واحد مسکونی ذیل قانون 
جهش تولید مســکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، 
در کالنشــهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در شــهرهای 
باالی ۲۰۰ هــزار نفر ۳۵۰ میلیون تومان، در ســایر 
مناطق شــهری ۳۰۰ میلیون تومان و در روســتاها 
۲۰۰ میلیون تومان باشد. تسهیالت مذکور به حساب 
ســازنده واریز شــده و پس از اتمام دوره ساخت، به 
خریــدار منتقــل شــده کــه دوره بازپرداخت آن 
 ۲۰ ســاله و نرخ سود این تســهیالت ۹ تا ۱۲ درصد 

است.

هزینه تمام شده ساخت مسکن؛ شاید بیش 
از وام 4۵0 میلیون تومانی!

این در حالی است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی پیش از این اعالم کرده بود هنوز هزینه 
تمام شده ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن 
نهایی نشده و در صورتی که در پایان مراحل ساخت و 
ساز، هزینه تمام شده از رقم تسهیالت بیشتر شد، مابه 
التفاوت آن بر عهده متقاضی است و به عنوان آورده او 

محسوب می شود.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده آن 
دســته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که به 

بانک های عامل برای تشکیل پرونده و افتتاح حساب 
معرفی می شوند، اگر در دهک های اول تا سوم باشند 
۲۰ و سایر دهک ها ۴۰ میلیون تومان به عنوان مرحله 

اولیه آورده واریز کنند.

وزیر راه: فرمول هزینه ساخت را با کمک 
انبوه سازان تهیه می کنیم

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه ۳ 
آذر در نشست با انبوه سازان درباره بحث قیمت گذاری 
واحدهای طرح نهضت ملی مســکن تصریح کرد: در 
کارگروه مشترکی شیوه نامه قیمتی تهیه می کنیم که 
هم انبوه ســاز بتواند کار خود را انجام دهد و هم اینکه 
بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشــار کمتری به 

مردم وارد شود.

طرح ملی مسکن؛ متری ۲.۷ میلیون تومان
در حالی هنوز فرمول هزینه تمام شده ساخت واحدهای 
مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تهیه نشده که 
پیش از این در طرح اقدام ملی مسکن رقم هزینه احداث 
هر متر مربع واحد مسکونی از سوی سازمان برنامه و 
بودجه، ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود که این رقم بر 
اساس فهرست بهای ۴ ماهه آخر سال گذشته )زمستان 
۱۳۹۹( به متری ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان افزایش 
یافت. هر چند که بر اساس قراردادهای امضا شده میان 
یکی از دســتگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی با 
انبوه سازان برای ساخت مسکن در شهرهای کوچک 
که به این نهاد واگذار شده بود، امکان محاسبه هزینه 
ساخت در پایان قرارداد وجود داشت که به گفته برخی 

متقاضیان طرح ملی مسکن در شــهرهای کوچک، 
پیمانکار به آنها اعالم کرده بود که احتمال رســیدن 
 هزینه تمام شده ساخت به متری ۵ میلیون تومان هم 

وجود دارد.

قیمت تمام شــده واحدهای نهضت ملی 
مسکن متری چند؟

از برآیند اظهارات مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی 
چنین برمی آید که در صورت اتمام ساخت مسکن در 
طرح نهضت ملی مسکن با رقمی باالتر از رقم تسهیالت 
مصوب شورای عالی مسکن، متقاضی می بایست مابقی 

آن را تأمین کند.
به عنــوان مثال اگــر هزینــه ســاخت واحدهای 
نهضت ملی مســکن در شــهر جدید پرند که یکی 
از ۵ شــهری اســت که در حــال حاضر در ســامانه 
ثمن )ســامانه ثبت نام نهضت ملی مســکن( برای 
تهرانی ها امکان انتخاب وجــود دارد، برای واحدهای 
۱۰۰ متری بــه متــری ۵ میلیون تومــان منتهی 
شــود، متقاضی باید عالوه بر بازپرداخت تسهیالت 
 ۴۵۰ میلیون تومانــی، آورده ۵۰ میلیون تومانی نیز 

واریز کند.
هر چند که با توجه به قیمت مصالح خصوصاً سیمان و 
میلگرد و نیز دستمزد نیروی انسانی، برخی انبوه سازان 
از احتمال افزایش قیمت تمام شده ساخت به متری ۶ 
میلیون تومان خبر می دهند. در این صورت متقاضی 
باید ۱۵۰ میلیون تومان به عنوان آورده خود عالوه بر 
تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی پرداخت کند که مجموعاً 

به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.

قیمت فروش واحدهای مسکن مهر پرند و 
هشتگرد کمتر از وام نهضت ملی مسکن

این هزینه ها در حالی است که در حال حاضر واحدهای 
مسکن مهر پرند با ارقام ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان از 

۷۵ تا ۱۰۰ متر در حال فروش هستند.
آپارتمان نوساز ۸۲ متری در پرند با پارکینگ و آسانسور 
۳۰۰ میلیون تومان )متری ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان(، 
۹۰ متری نوســاز ۴۸۷ میلیون تومان، ۷۵ متری ۳۳۰ 
میلیون تومان، ۷۲ متری یک سال ساخت ۳۶۵ میلیون 
تومان و… در پلتفرم ها برای عرضه فایل شــده اند. در 
بسیاری از این فایل ها، فروشنده، قیمت عرصه )زمین( 
را نیز به شرکت عمران شهر جدید پرند پرداخت کرده 
است و این نرخ ها با احتساب هزینه عرصه، محاسبه شده 
اند؛ این در حالی است که در نهضت ملی مسکن، هزینه 
تمام شده ساخت بدون احتساب قیمت زمین محاسبه 
 خواهد شد و اراضی در قالب ۹۹ ساله به خریدار عرضه 
می شوند. در شهر جدید هشتگرد نیز واحدهای آپارتمانی 
مسکن مهر از ۲۵۰ تا ۳۵۰ و برخی واحدهای ویالیی از 

۴۵۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان در حال عرضه هستند.
همچنیــن آپارتمان هــای تحویل گرفته شــده و 
کلیدنخورده مسکن مهر پردیس نیز با ارقامی بین ۶۰۰ 
تا ۸۰۰ میلیون تومان )برخی فازها( به فروش می رسد.

مثاًل واحد ۸۷ متری یک ســال ســاخت فــاز ۱۱ با 
آسانسور، پارکینگ و انباری ۶۸۵ میلیون تومان، واحد 
۸۷ متری تحویل امسال فاز ۱۱ به قیمت ۷۸۰ میلیون 
تومان، واحد ۸۸ متری فاز ۱۱ تحویل سال جاری ۶۵۰ 
میلیون تومان و… از سوی دارندگان این واحدها فایل 

شده است.

روند قیمت کاالهای اساســی طی یک ســال گذشته 
علیرغم وعده های مسئوالن افزایشی بوده، به گونه ای 
که در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۹۹، قیمت برنج ایرانی 
۶۲ درصد، شکر ۷۵ درصد و گوشت ۶۰ درصد افزایش 
یافته است. به گزارش مهر، روند قیمت کاالهای اساسی 
طی یک سال گذشته علیرغم وعده های مکرر مسئوالن 
همچنان افزایشی بوده، به شــکلی که موجب کاهش 
تقاضا به ویژه در اقالمی همچون گوشــت و برنج شده 
است. قاسمعلی حســنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی تهران در این رابطــه می گوید: در حال حاضر به 
دلیل افزایش قیمت های افسارگسیخته کاالها به ویژه 
کاالهای خوراکی، تقاضا به شــدت کاهش یافته است. 
دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای سفره معیشت 
مردم بیاندیشــد چراکه این وضعیت قیمت ها موجب 
کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کاالها از سبد 

غذایی مردم حذف شده است.

فزایش ۷۵.۸ درصدی قیمت شکر ا
در این بین، بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت 

از قیمت کاالهای اساسی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که نرخ انواع کاالهای اساســی نسبت به مهر 
۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت 

به ماه های قبل شیب مالیم تری داشته است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی 
درجه یک با ۱۷ درصد افزایش از ۲۳ هزار و ۴۰۴ تومان در 
مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۳۹۰ تومان در مهر ماه ۱۴۰۰ 
افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز 
در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ با ۲۹.۸ درصد افزایش 
از ۱۲ هزار و ۶۸۱ تومان به ۱۶ هزار و ۴۶۰ تومان افزایش 
یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال 
مهر ۱۴۰۰ نســبت به مهر ۱۳۹۹، ۶۱.۳ درصد افزایش 
داشته و از ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان به ۴۷ هزار و ۳۳۱ تومان 
رسیده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک 
نیز طی مدت یاد شده ۶۱.۸ درصد افزایش یافته و از ۲۸ 
هزار و ۶۹۷ تومان به ۴۶ هزار و ۴۲۵ تومان رسیده است. 
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۸ درصد افزایش 
یافته و از ۸ هزار و ۳۱۴ تومان در مهر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۶۱۵ 

در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

اقتصادنیوز: هزینه وام مســکن در روزهای ابتدایی آذر ماه 
۱۴۰۰ به باالترین ســطح خود در تمام یک ســال گذشته 
رسیده و رکورد بی ســابقه ای را در این بازه به ثبت رسانده 
است. این امر موجب شد تا هزینه وام برای متاهلین از مرز ۴۰ 
میلیون تومان عبور کند. به گزارش اقتصادنیوز ، در ابتدای آذر 
ماه هزینه وام مسکن به رکورد بی سابقه خود در تمام یکسال 
گذشته دست پیدا کرد. این هزینه که از طریق کشف قیمت در 
بازار اوراق تسهیالت بانک مسکن کشف می شود تحت تاثیر 
دادوستد در این بازار روندی صعودی را ثبت کرده و قیمت هر 

کدام از اوراق وارد کانال ۸۰ هزار تومان شد.
به طور کلی هزینه وام مســکن از طریق دادو ستد در اوراق 
تسهیالت بانک مسکن کشف می شود. متقاضیان در این بازار 
با  خرید اوراق تسه تا سقف ۲۸۰ ورق برای مجردین و ۴۸۰ 
برگه برای متاهلین می توانند اوراق تهیه کرده و در ازای آن 
وام مسکن اخذ کنند. اعتبار هر ورق برای اخذ وام معادل با 

۵۰۰ هزار تومان است.
در روز ۹ آذر ماه هزینه اوراق تسهیالت بانک مسکن به ازای 
هر ورق معادل با ۸۳ هزار و ۲۲۰ تومان کشف شده که نسبت 

به روز قبل خود تقریبا هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

روند هزینه اوراق تسه در روزهای سپری شده از هفته دوم آذر 
ماه نشان می دهد هزینه سقف خرید این اوراق برای مجردین 
و متاهلین به باالترین سطح خود در یک سال گذشته رسیده 
است. این هزینه برای مجردین معادل با ۲۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان وبرای متاهلین برابر بــا ۴۰ میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان به دســت امد. مجردها با پرداخت این هزینه و خرید 
اوراق توانایی اخذ ۲۸۰ میلیون تومان وام جهت خرید خانه 

داشته و متاهلین ۴۸۰ میلیون تومان.
مزیت این مسیر آن است که متقاضیان وقت کمتری را منتظر 
می مانند تا وام دریافت کنند اما با این حال هزینه ای را اضافه 
تر از مبلغی که باید در طول دوزاده سال عودت دهند، پرداخت 
می کنند. این اقدام موجب تغییر نرخ سود و هزینه نهایی وام 
مسکن در پایان ۱۲ سال خواهد شد. در روزهای اخیر با افزایش 
کانال قیمت اوراق هزینه ابتدایی که متقاضیان برای دریافت وام 
می پردازند به باالترین سطح خود رسیده و این اتفاق موجب 
می شود تا نرخ سود نیز متعاقبا رشدی هماهنگ با هزینه اوراق 
پیدا کند.نرخ سود وام مسکن در روزهای ۸ و نه آذر ماه به ۲۲,۵ 
درصد رسیده که از رقم اعالمی نرخ سود رسمی در این اوراق 

)۱۷,۵ درصد ( ۵ واحد درصد باالتر است.

هزینه  باالی ساخت  نهضت  ملی  مسکن

نگاهی به سفره مردم در مهرماه

 برنج ۶۲ درصد افزایش قیمت خورد
نرخ سود وام مسکن از مرز 22 درصد عبور کرد

رکورد بی سابقه هزینه وام مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه تمام بهار آزادی ٩٠ هزار تومان افزایش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته چهارشنبه ١٠ آذر ١۴٠٠ با ٩٠ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ١٢ میلیون و ۶۴٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ١٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان، نیم سکه به ۶ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٧٧٠ هزار تومان و سکه یک گرمی به ٢ میلیون و ٣٠٠ 
هزار تومان رسید. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز. ١٧٨١ دالر و ۶۴ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران به یک میلیون و ٢۶٠ هزار تومان و ٩٠٢ تومان رسید.
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بیراهه تنظیم بازار خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

روشی که دولت ها برای تنظیم بازار به آن عالقه مند هستند تاکنون پاسخ نداده است و نه در حوزه خودرو، بلکه در زمینه کاالهای اساسی نیز کارایی ندارد. رد کردن مجوز افزایش قیمت خودرو ابهام ها را در ارتباط با جهت گیری کالن دولت 
بر طرف کرد. دولت و وزارت صمت در نظر دارند بازار خودرو را مانند گذشته مدیریت و کنترل کنند. با این کشمکش ها و جهت گیری ها محال است بازار خودرو اصالح شود. این شیوه ها نه تنها خودرو را ارزان نمی کند بلکه باعث افزایش قیمت ها 
می شود. در این مدت موضوع واردات خودرو داغ شد و حجم معامالت را کاهش داده بود، اما بهانه افزایش قیمت کارخانه و بر هم ریختگی تصمیم گیری در دولت برای قیمت خودرو، باعث شروع روند تورمی بازار خودرو شد. دولت توانایی 
مدیریت بنگاه های اقتصادی را ندارد و باید از آن خارج شود اما این اقدام صرفا کافی نیست. سهام دولت در دو کارخانه خودروسازی در سایپا و ایران خودرو حدود 14 درصد است اما بیش از سهام خود دخالت می کند. آنچه مشخص است هنوز 
هم دولت برای بازار خودرو برنامه جدی ندارد و بنابراین تا پایان سال نمی توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت. با توجه به مسیر در پیش گرفته شده احتمال افت تولید و عرضه از سوی شرکت های خودروساز چندان دور از ذهن نیست. 
از سوی دیگر تا زمانی که سیاست های پولی اصالح و آینده مذاکرات مشخص نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست. همچنین تا زمانی که فاکتورهای کالن اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و نحوه مدیریت شبکه بانکی اصالح 
نشود، نمی توان انتظار داشت با دستور و بازرسی با شرایط تورمی مقابله کرد و این انتظار صرفا یک سرو صدای دولتی خواهد بود. به طور کلی با روند فعلی قطعا قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. سیاست های کالن اقتصادی نیازمند اصالح 
است اما اتفاقی رخ نداده است. همچنین در حوزه صنعت و بازار خودرو نیز تصمیماتی درستی اتخاذ نمی شود. هیچ کدام از اقداماتی که صورت می گیرد نه تنها آرام کننده بازار نیست، بلکه حتی سبب کاهش تورم بخش خودرو نسبت به 

تورم کل کشور هم نمی شود. در کنار بحث اصالح قیمت کارخانه ای خودرو باید بحث اصالح قیمت تمام شده نیز مدنظر شرکت های خودروساز قرار گیرد، زیرا تنها نمی توان از مسیر افزایش درآمد تراز منفی خودروسازان را اصالح کرد.

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپي و اوزالید تهران 
گفت: قبل از پاندمي کرونا تعداد زیادي جزوه و تحقیق به 
چاپ مي  رسید و تحویل معلمان و استادان و... مي  شد؛ 
اما بعد از کرونا و با تعطیلي اصناف و دانشگاه  ها درآمد این 
صنف به صفر نزدیک شد و این در حالي بود که کمتر 

کسي به زیان مالي شدید همکاران ما توجه مي کرد.
داود دهخدا، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فتوکپي و 
اوزالید تهران گفت: از قبل از پاندمي کرونا هم بیشــتر 
فعالیت این صنف به صورت دورکاري بود و مشتري )به 
مفهوم حضور مشتري در مغازه( به طور قابل توجهي 
کاهش یافته بود. مشتریان به مغازه هاي فتوکپي مراجعه 
زیادي نداشتند و سفارش هاي خود را از طریق شبکه 
هاي اجتماعي براي همکاران ما ارسال میکردند و بعد از 

آماده شدن سفارش، برایشان پیک مي شد.
دهخدا ادامه داد: بعد از کرونا در ابتدا صنف ما در گره یک 
قرار نگرفت که این موضوع به خاطر ناآشنایي کارشناسان 
و تصمیم گیران بود، حال اینکه کســي که درگیر کار 
دولتي و اداره ها باشد نیاز به کپي و اسکن از مدارک دارد 
پس یا باید کل اداره ها تعطیل میشد یا اینکه صنف ما در 

گروه یک قرار مي گرفت. در واقع بحران درآمد همکاران 
ما در صنف، گویي دیده نمي شد.

وي ادامه داد: بعد از مذاکرات طوالني باالخره بعد از یک 
سال در ســال 14۰۰ صنف فتوکپي توانست در گروه 
یک قرار گیرد، اما در آنیک ســال ضربه هاي زیادي به 
این صنف وارد شد تا جایي که بیش از ۳۵۰ نفر از اعضا، 
پروانه کسب خودشــان را باطل کردند و تعداد اعضا از 
1۵۰۰ نفر به کمتر از 11۵۰ نفر رســید. دهخدا ادامه 
داد: تعطیلي مدارس و دانشگاه ها نیز آفت بزرگي بود که 
گریبانگیر صنف ما شد، قبالً تعداد زیادي جزوه و تحقیق 
به چاپ مي رسید و تحویل معلمان و استادان مي شد؛ 
اما در دوره آموزش مجازي، اغلب دانشجویان و دانش 
آموزان براي اسکن یا ارسال چند فایل به ما مراجعه مي 
کنند. رئیس اتحادیه تهیهکنندگان فتوکپي و اوزالید 
تهران ادامه داد: عالوه بر پاندمي کرونا، گراني هاي پي 
در پي هم یکي دیگر از مواردي بود که صنف ما را دچار 
آسیب کرد. تمام محصوالت مورد استفاده در این صنف 
وارداتي است و با کوچک ترین تغییر نرخي در ارز، مواد 

اولیه گران مي شود.

مدیرعامــل بنیــاد ملــی گندمــکاران دالیل 
کاهش تولید گندم را در ســال جاری تشــریح 
کرد و گفت: حــذف ارز 4۲۰۰ تومانی موجب 
افزایش قیمت نهاده تولید شــد. علیقلی ایمانی 
با اشاره به اینکه در ســال جاری مجموعاً حدود 
۵ میلیون تن گنــدم از کشــاورزان خریداری 
شــد، گفت: کاهــش تولید در ســال جاری دو 
دلیل عمده داشــت، نخســت اینکه در ابتدای 
ســال زراعی گذشــته دولت اقدام به حذف ارز 
4۲۰۰ تومانــی و جایگزینــی ارز نیمایی برای 
واردات نهاده های تولید کرد که همین مســأله 
 منجر بــه افزایش شــدید قیمــت نهاده های 

تولید شد.
وی اضافه کرد: به دنبال این اتفاق شاهد افزایش 
شــدید و ناگهانی در قیمت نهاده هــای تولید 
بودیم و نرخ کود، بذر و ســم ۵ تا ۶ برابر شــد. 
همچنین قیمت ماشین آالت به گونه ای افزایش 
 یافت که امــکان تهیه آن از عهده کشــاورزان 

خارج شد.
این فعال بخش خصوصی ادامــه داد: عالوه بر 
این خشکســالی نیز رخ داد و منجر به این شد 
شرایط تولید مناســب نباشــد.ایمانی با بیان 
اینکه در کشــور 4 میلیون هکتار اراضی دیم و 
۲ میلیون هکتار اراضی آبــی گندم وجود دارد، 

افزود: اگر شــرایط تولید مســاعد بود و قیمت 
نهاده ها منطقی؛ فقط در همین ۲ میلیون هکتار 
 اراضی آبی بایــد حدود 1۰ میلیــون تن تولید 

می کردیم.
این فعال بخش خصوصی گفت: برای سال زراعی 
جدید 14۰۰-14۰1 روند کشت تاکنون مطلوب 
بوده و امیدوار هســتیم اتفاقات خوبی رخ دهد.

ایمانی اضافه کرد: در اکثر مناطق کشور وضعیت 
بارندگی های پاییزه بسیار خوب بوده و امیدوار 
هستیم که این روند همچنان ادامه داشته باشد 
تا در مرحله داشــت محصول نیز دچار مشکل 
نشویم.وی گفت: تاکنون ٨۰ درصد اراضی دیم 
و ۶۰ درصد اراضی آبی گندم زیر کشت رفته و تا 
کشت تا دی ماه ادامه دارد بر این اساس انتظار 
داریم ســطح زیر کشــت به بیش از ۶ میلیون 

هکتار برسد.
ایمانی با اشــاره به اینکه قیمت خرید تضمینی 
گندم نیز برای سال زراعی جاری ٧۵۰۰ تومان 
تعیین شــده که نســبتاً مورد تأیید کشاورزان 
اســت، افزود: در صورتی کــه بارندگی ها ادامه 
پیدا کند و قیمت نهاده های تولید متعادل شود 
تا کشاورزان قادر به تأمین آنها شوند برای سال 
آینده می توانیم نیاز کشــور را در داخل تأمین 

کنیم.

رئیس ســازمان صمت اســتان تهــران در خصوص 
برخي اظهــارات در خصوص کمبود مــواد اولیه براي 
تولیدکنندگان داخلي بیان داشت: تنوع تولیدات و رشد 
تولیدي هاي کشور نشان از وجود مواد اولیه است؛ اگر چه 
گراني و تورم پدیده غیر قابل انکار است؛ اما کمبودي از 
جانب مواد اولیه اي که در کشور تولید نمي شود را نداشته 
و نداریم که اگر بود، تولیدات حال حاضر به وجود نمي 
آمد.یداله صادقي، رئیس سازمان صمت استان تهران 
گفت: صرف نظر از دو ســال گذشته که کشور با شیوع 
ویروس کرونا رو به رو بود و فعالیت هاي اقتصادي نه تنها 
در ایران بلکه در تمامي دنیا دچار مشکالت و رکود نسبي 
گشت روند تولید در کل رو به رشــد و اشتغال فزاینده 
بوده است. صادقي تاکید کرد: گراني را در بطن و ریشه 
اقتصاد داریم که شرایط بررسي خود را مي طلبد؛ اما در 
خصوص تمامي صنوف تولیدي مانند کفش، پارچه و ... 
با توجه به دوره رکود کرونایي و افزایش نرخ ارز جلسات 
زیادي را با اتحادیه هاي مختلف جهت رفع بحران برگزار 

کردیم. شرایطي پیش آوردیم تا فاصله بین تامین کننده 
مواد اولیه و تولیدکننده داخلي را از بین ببریم. وي ادامه 
داد: با دعوت و نشست با واحدهاي تولیدي در اقصي نقاط 
کشور تشکیالتي را ایجاد نمودیم که مواد اولیه مورد نیاز 
واحدهاي تولیدي به طور مستقیم به دست شان برسد و 
توزیع بین صنوف تولیدي را تحت پوشش قرار دهند به 
نحوي که هیچ گونه هزینه اي بر این مواد اضافه نشود. این 
جلسات از ده روز پیش تاکنون تشکیل شده است. به طور 
مثال از صنف کفش دست دوز دعوت کردیم تا مواد اولیه 
مورد نیازشان از جمله چرم، زیپ، چسب و... را از طریق 
کارخانجات داخلي تهیه نمایند. صادقي بیان داشــت: 
بسیاري از واردکنندگان صنفي هستند و هیچکدام از 
شرکت هاي دولتي نیستند. هر فردي اطالعات درست و 
اصولي به ما بدهد آنچه مورد نیاز داخلي باشد و در کشور 
نداشته باشیم حتي با مشاروه فني و تخصصي سازمان، 
اجازه ورود مي دهیم. هر فردي غیر از این ادعا دارد مي 

تواند با سازمان مطرح و پي گیري مي کنیم .

رئیس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشیني و موکت 
تهران در وضعیت مواد اولیه بیان داشــت: متاســفانه 
شرایط خوبي نداریم در ماه هاي اخیر هر کیلو نخ 1۰ 
هزار تومان افزایش قیمت داشتیم. تعداد زیادي هم که 
خرید قبل داشته اند این الیاف را در انبارهاي خود دپو 
کرده اند و با مبالغي که خریــده اند به بازار عرضه نمي 
کنند هیچ نظارتي هم بر کارشان نیست . محمد هادي 
کمالیان، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشیني و 
موکت تهران در ادامه بیان داشت: اگر چه گراني برخي 
از مواد اولیه جهاني است؛ اما آنهایي که در گذشته خرید 
داشتند و با دالر پایین گشایش اعتبار نموده اند باید این 
مواد را به بازار عرضه کنند. هیچ کس پیگیر عرضه مواد 
اولیه وارداتي از سوي واردکنندگان نیست. براي همین 
است که قیمت کاالها در کشور هر روز افزایش مي یابد. از 
آنجایي که تعداد کارخانجات تولیدي در چند سال اخیر 
بسیار بیشتر شده؛ توزیع کنندگان مواد اولیه تا جایي که 

توان دارند گران مي فروشند.
وي ادامه داد: اگر تعــداد تولیدي ها کمتر بود آن وقت 
کسي جلو دارشان نبود و هر آنچه مي خواستند بر سر 
مصرف کننده مي آوردند. بسیاري نیز با فاکتورسازي 
اجناس را به مشتریان صوري مي فروشند. برخي نیز 
فرموده رهبر که تاکید بر حمایت از تولید داخلي دارد 

را بهانه کرده و ابزاري بــراي خود نموده اند و هر کاالي 
بي کیفیتي را وارد بازار مي کنند مردم نیز مي خرند و 
پس از مدتي مي فهمند پول شان را هدر داده اند. باید 
بر تولیدات داخلي نظارت باشــد نباید کیفیت فداي 

کمیت شود.
کمالیان تصریح کرد: مردم به قدر کفایت تحمل گراني 
را دارند؛ اما اینکه کاالي بي کیفیت هم بخرند ظلمي 
مضاعف است. متاسفانه این مشــکالت را بارها با نامه 
نگاري به مســئوالن دولتي و اتاق هاي اصناف ایران و 

تهران گفته ایم؛ اما به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشیني و موکت تهران 
تاکید کرد: اتحادیه ها بازوي توانمند دولت هستند؛ اما 
جایگاه شان صیانت نمي شود. چرا در شرایط بحراني از 
اتحادیه ها کمک نمي گیرند؟ ما دغدغه هاي صنوف 
خود را مي شنایسم. هیئت مدیره ها خوب مي دانند چه 
راهکارهایي براي رفع مشکالت صنفي اشان به دولتي 
ها ارائه کنند؛ اما ما را دخالت نمي دهند اتحادیه ها را به 
مشارکت نمي گیرند.کمالیان در پایان بیان داشت: تنها 
به برخي اجازه گشایش اعتبار مي دهند؛ آنها نیز قطره 
چکاني و در دراز مدت با قیمت هاي نجومي مواد اولیه 
را در اختیارمان مي گذارند. اجازه بدهند واردات نخ آزاد 

شود قیمت هاي داخلي پایین مي آید.

مدیرعامل ســازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران از عرضه 
۳ قلم کاالی تنظیم بازاری مهم 
دیگر شامل برنج، روغن و شکر 
در سامانه هوشمند توزیع خبر 
داد. طرح توزیع تخم مرغ و مرغ منجمد با قیمت مصوب از 
طریق سامانه اینترنتی بازرگام هم به صورت پایلوت در تهران 

آغاز شده است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز از آغاز توزیع برخی کاالهای اساسی 
از طریق اینترنت و به صورت آنالین خبر داده است. معاون 
وزیر جهاد و کشــاورزی هم اعالم کرد با هدف حذف داللی 
در شبکه توزیع کاالهای اساسی، توزیع هوشمند و اینترنتی 
مصوب ستاد تنظیم بازار را با توزیع برنج، روغن و شکر ادامه 
خواهیم داد. حال باید دید با شیوه فروش اینترنتی کاالهای 
اساسی دست دالالن از این بازارها قطع خواه شد. آیا بازار سیاه 
و وجود نرخ های مختلف در بازار کاالهای اساسی حذف می 

شود یا خیر.  
البته طرح خرید گوشــت و مرغ به صورت اینترنتی ســال 

1۳9٧ هم در دولت حسن روحانی با نام طرح فروش اینترنتی 
گوشت یخ زده تنظیم بازار با معرفی دو سایت انجام شد که به 
دلیل فراهم نبودن زیرساخت های فنی و عدم دسترس بودن 
سایت در اغلب شبانه روز و سیستم توزیع ضعیف، در همان 
هفته اول تعطیل شد. چندی پیش در جلسه ستاد تنظیم 
بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت نظارت 
هر چه بیشتر بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش 
سامانه های اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید شد. 
مخبر، معاون اول رئیس جمهور گفت: باید فرآیند و زنجیره 
تامین، توزیع کاالهای اساسی از مبدا کنترل و کاالها به وفور 
با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود. ارائه کاالهای 
اساسی مردم با قیمت مصوب بصورت اینترنتی ادامه یابد و در 
صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر نیز به این 

سامانه اضافه شود.|
ایــن در حالی اســت کــه به گفتــه رئیس کمیســیون 
کســب وکار های دانش بنیان اتاق ایران فروش هوشــمند 
مواد غذایی ضروری بصورت آزمایشی در تهران آغاز شده و 
ارسال آن رایگان خواهد بود. افشین کالهی، در پاسخ به این 
پرسش که وزارت جهاد به دنبال توزیع هوشمند محصوالت 
کشاورزی و کاالهای اساسی اســت آیا زیرساخت ها برای 

فروش مواد غذایی در کشور فراهم شده است؟ گفت: »این 
روند فروش در گذشته نیز مرسوم و متداول بود و شیوه فروش 

جدیدی نیست.«
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی در این رابطه می گوید: 
این طرح در مرحله اول در شهر مشهد با توزیع مرغ و تخم مرغ 
خواهد بود و به تدریج در دیگر شهرستان های استان اجرایی 
می شود. کاالهای اساسی درخواست داده شده ظرف مدت 
۲4 ساعت با قیمت مصوب به مشتریان تحویل خواهد شد. 
ناصری مقدم اضافه کرد: اگر استارت آپ بارانداز روستا بازار در 
این هفته افتتاح شود کار توزیع  اینترنتی از هفته جاری شروع 
می شود و اگر افتتاح نشد اوایل هفته آینده طرح آغاز خواهد 
شد. طبق مصوبه و دستورالعمل قیمت کاالهای اساسی با 

قیمت مصوب، تحویل می شود.
یک نماینده مجلس در رابطه با چرایی توزیع اینترنتی کاال در 
گفت و گو با "کسب و کار" گفت: به طور کلی دنیا به سمت 
ارایه هوشمند خدمات رفته است. می بایست سیستم های 
سنتی عرضه را کم کم کنار گذاشته با استفاده از بستر اینترنت 

خدمات با کیفیت تری به کردم ارایه کنیم. 
بهزاد رحیمی اضافه کرد: هر چند در شرایط فعلی فروشگاهها 
و سوپرمارکتها در محالت و خیابان ها مشتریان بسیاری دارند 

اما نمی توان به همان روش سنتی در رابطه با توزیع کاال ادامه 
داد. داللی و سوداگری بخصوص در بخش کاالهای اساسی به 
اوج خود رسیده و باید سیستمی ایجاد می شد تا جلوی این 
حق خوری ها گرفته شود. تمام دنیا در حال حاضر کاالهای 
مهم و استراتژیک را از طریق سامانه های اینترنتی فروخته و 
توزیع می کنند. با این روش دیگر داللی وجود ندارد تا کاالی 

چند دست چرخیده را به دست مصرف کننده برساند. 
به گفته رحیمی، ظرفیت های برخط ســامانه های در نظر 
گرفته شده از یک ســو، رصد توزیع کاال در سراسر کشور را 
تسهیل می کند تا فضای سوداگری، احتکار و گران فروشی 
مسدود شود و از ســوی دیگر این امکان را فراهم می کند تا 
فضای شفافی در حوزه مباحث مالی این نوع کسب وکارها 

جریان پیدا کند.
وی در پایان اظهار داشت: از طریق این طرح، مسئوالن متعهد 
خواهند شد بستری را فراهم کنند تا تولیدکننده ها، بخشی 
از اقالم مصرفی مهم را از طریق این فروشگاه ها عرضه کنند. 
البته این فرمول تنها در خصوص برخی اقالم که کمبود جدی 
آنها در سبد مصرفی خانواده ها احساس می شود، مصداق پیدا 
می کند. باید مکانیزمی طراحی شود تا سوداگران نتوانند اقدام 

به احتکار اقالم ضروری زندگی مردم کنند.

توزیع اینترنتی كاالهای اساسی بساط داللی را حذف می كند؟

کنترل بازار با توزیع هوشمند
آغاز عرضه رایگان كاالهای اساسی درب منزل

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی شــورای نگهبان 
گفت: طرح سامان دهی بازار 
خودرو در جلســه شــورای 
نگهبان بررسی نشد و رسیدگی 
به آن به هفته بعد موکول شد. 
در حالیکه طبق اعالم غیررســمی برخی مسئوالن، قرار 
بود این هفته جلسه ســتاد تنظیم بازار تشکیل و تکلیف 
قیمت گــذاری خودروهای داخلی مشــخص و تصمیم 
نهایی روز چهارشنبه اعالم شود، اما هنوز از تعیین تکلیف 
این موضوع خبری نیست و به نظر می رسد که مسئوالن 

همچنان در این حوزه به توافق و اتفاق نظر نرسیده اند.
بیش از۲۰ روز است که قیمت گذاری خودروهای داخلی 
در وضعیت نامشخص قرار دارد؛ این در حالی است که طبق 
آخرین اعالم رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی 
شــیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی و تعیین قیمت 
آن ها به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. طی این مدت، 
اظهارنظرهای متفاوتی از مسئوالن و مقامات وزارت صمت 
مبنی بر امروز و فردا شدن تشکیل جلسه ستاد تنظم بازار 
و اعالم نظر نهایی برای قیمت گذاری خودروها شنیده شد. 
اگرچه انتظار می رفت در اوایل آذرماه قیمت های جدید 
اعالم و تکلیف صنعت خودرو مشــخص شود اما تاکنون 
جلسه های ستاد تنظیم بازار خروجی در این رابطه نداشته 

است. شایان ذکر است که اوایل هفته جاری، محمدصادق 
مفتح - قائم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت در امور 
بازرگانی- اعالم کرده بود که قرار است ستاد تنظیم بازار 
روز چهارشــنبه هفته  جاری )امروز،1۰ آذرماه(، موضوع 
قیمت گذاری خودروهای داخلی را بررســی و نظر نهایی 
خود را نسبت به اصالح قیمت ها اعالم کند. البته این نیز 
شنیده شد که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت های 
 قبلی بوده و بــه دنبــال افزایش 1۰ درصــدی قیمت 

خودرو است.
همچنین سهیل معمارباشی- دیرکل دفتر نیرو محرکه 
نیز- چند روز پیش در حاشیه مراسم رونمایی از محصول 
جدید بهمن دیزل، با بیان اینکــه با وضعیت حال حاضر 

خودروسازان و شــرایط زیان دهی آن ها، امکان فعالیت 
دیگر وجود ندارد، اعالم کرد: این هفته در جلســه ستاد 
تنظیم بازار جمع بندی نهایی برای قیمت ها انجام و نتیجه 
اعالم می شــود. اما همچنان خبری از نتیجه نهایی برای 
قیمت گذاری خودروهای داخلی نیست و به نظر می رسد 
که ستاد تنظیم بازار هنوز در رابطه با قیمت گذاری خودرو 
به توافق نرسیده است. همچنین آنطور که شنیده شده 
گویا کارشناسان ستاد تنظیم بازار درباره نرخ خودروها به 
جمع بندی نرسیده اند، و طبق اعالم قائم مقام وزیر صمت، 
احتمال اینکه نشست ســتاد تنظیم بازار به هفته آینده 
موکول شود یا قیمت ها بطور کلی تغییر نکرده و ثابت باقی 

بماند، وجود دارد.

تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو به هفته آینده موكول شد 

بالتکلیفی  بازار خودرو 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

تنوع تولیدات و رشد تولیدي ها نشان از وجود مواد اولیه است

از كاهش درآمد تا تعطیلي 20 درصدي واحدهاي مجوزدار

بحران خاموش کرونا در بازار فتوکپي ها

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نهاده تولید گندم را باال برد

كاالي بي كیفیت گران قیمت؛ ظلمي مضاعف بر مردم

شرایط خوبي براي تامین مواد اولیه نداریم
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بيكاری يا كمبود تخصص؟
  آرمین عبدالمحمدی

بیکاری؛ کلمه ای که شاید در روزنامه ها و مجالت و اخبار و... بسیار زیاد با آن برخورد 
کرده باشید. از سوی دیگر به دلیل عدم ثبات اقتصادی و وجود فقر در کشور، اهمیت 
نرخ بیکاری بسیار باالتر رفته است. اما آیا بیکاری فقط به دلیل عدم وجود شغل 
است؟ پاسخ منفی است. درست است که ایجاد اشتغال به پایین آمدن نرخ بیکاری 
کمک می کند اما مهم ترین مبحث در مورد بیکاری عدم تخصص است. با پیشرفت 
تکنولوژی و نوع زندگی بشر در طول زمان، توانایی فیزیکی برای کار کردن اهمیت 
خود را از دست داده و جای خود را به تخصص و دانش افراد داده است. بنابراین بدون 
وجود تخصص، حتی با زیاد بودن شغل هم بیکاری درمان نخواهد شد. در این مقاله 

قصد داریم دالیل عدم وجود تخصص در کشور را بررسی کنیم.
مورد اول؛ عدم عالقمندی به رشته دانشگاهی در دانشجویان: ساالنه افراد زیادی 
توسط کنکور وارد دانشگاه های کشور می شــوند. از این تعداد اما درصد کمی به 
رشته ای که در آن قبول شــدند عالقه دارند. بنابراین اصل مهم تخصص که یاد 
گرفتن موارد جانبی مانند نرم افزار و یا مطالعه مقاالت روز دنیا در آن حوزه است، 
مغفول می ماند. در عمل تعداد کمی از دانشجویان یک رشته مشخص در آن حوزه 

متخصص می شوند و بقیه آنها صرفا مدرکی از دانشگاه دریافت می کنند.
مورد دوم؛ مهاجرت متخصصان: متاسفانه از تعداد کم دانشجویانی که عالقمند به 
رشته خود هستند و متخصص محسوب می گردند، درصد قابل توجهی اقدام به 
مهاجرت مي کنند. این مهاجرت سبب از دست دادن افراد متخصص در حوزه های 

مختلف مي شود و در نتیجه آن سرعت پیشرفت در صنایع مختلف کند می گردد.
مورد سوم؛ عدم انتخاب شغل متناسب: دانشگاه تنها راه دستیابی به تخصص نیست. 
اگر منصفانه تر نگاه کنیم، بهترین راه برای متخصص شدن در بسیاری از حوزه ها کار 
کردن و کسب تجربه در آن حوزه است. اما این چیزی است که نیازمند صبر و تحمل 
است. متاسفانه اکثر افراد موقعیت های شغلی را صرفا به مقیاس کسب درآمد بیشتر 
می سنجند و در عمل به حوزه ای ورود پیدا می کنند که باز هم عالقه ای نسبت به 

آن ندارند. این امر فرصت متخصص شدن افراد از راه تجربه را هم از افراد می گیرد.
     اما اگر بخواهیم بیکاری را از منظر نیروهای رقابتی پورتر تحلیل کنیم وضعیت 
چگونه است؟ بر اساس نیروهای رقابتی پورتر اگر متخصصان را به عنوان محصول 
سیستم آموزشی در نظر بگیریم؛ دیوارهای ورود به صنعت برای آنها بسیار بلند 
است، زیرا مشــاغل مرتبط با تخصص های مختلف به اندازه همه ی متخصصان 
نیست. از طرفی قدرت چانه زنی مشتریان که در این مورد همان استخدام افراد با 
حقوق پایین است به دلیل زیاد بودن تقاضا برای شغل بسیار باالست. رقابت میان 
فعاالن فعلی این صنعت که همان دانشــگاه ها محسوب می شوند باالست چون 
تعداد دانشگاه ها در کشور نسبتا زیاد اســت.  در بسیاری از شرکت ها پیش آمده 
است که برای پیدا کردن یک نفر متخصص در حوزه ای خاص، هفته ها و حتی ماه ها 
آگهی های استخدام منتشر شده است اما در نهایت هم فردی با تخصص مناسب 
پیدا نشده است. بنابراین برای از میان برداشتن معضل بیکاری، گام اول متخصص 
شدن در یک حوزه از طریق دانشگاه، کارآموزی و... است. با ورود افراد متخصص 
به صنعت پیشرفت حاصل می شود و این خود باعث یک سینرژی در جهت رفع 

بیکاری است؛ زیرا با پیشرفت صنعت مشاغل متعددی پدید می آیند.

ايتاليا شركت های آمريكايی گوگل و اپل را 20 ميليون 
يورو جريمه كرد

ســازمان نظارتی ضد انحصار ایتالیا، غــول های فنــاوری آمریکا یعنی 
شرکت های گوگل و اپل را به دلیل "اقدامات تهاجمی" مرتبط با استفاده 
تجــاری از داده های کاربران، هــر کدام را به پرداخــت ۱۰ میلیون یورو 
)۱۱.۲۳ میلیــون دالر( جریمه کرد. به گزارش رویترز، ســازمان نظارتی 
ضد انحصار ایتالیا، غول های فناوری آمریکا یعنی شــرکت های گوگل و 
اپل را به دلیل "اقدامات تهاجمی" مرتبط با استفاده تجاری از داده های 
 کاربران، هر کدام را به پرداخت ۱۰ میلیون یــورو )۱۱.۲۳ میلیون دالر( 
جریمه کرد. این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد که این دو شرکت فناوری 
آمریکایی "اطالعات واضح و فوری" در مورد نحوه جمع آوری و استفاده 

از داده های افرادی که به خدمات آنها دسترسی دارند را ارائه نکرده اند.
ســازمان نظارتی ضد انحصار ایتالیا اضافه کرد زمانی که کاربران حساب 
کاربری خود را در گوگل راه اندازی می کنند، سیستم به گونه ای طراحی 
شده است که شرایط و ضوابط استفاده از داده ها برای پذیرفته شدن تنظیم 

شده است. در مورد اپل، کاربران حق انتخابی در این مورد ندارند.

اپل فروش خود در تركيه را متوقف كرد
شرکت اپل به دنبال سقوط ۱۵ درصدی ارزش لیر ترکیه، فروش محصوالت خود 
از وبسایت رسمی اپل در ترکیه را به منظور اصالح قیمت ها متوقف کرد. شرکت 
بزرگ اپل فروش محصوالت خود از طریق فروشگاه رسمی آنالین اپل در ترکیه 
را متوقف و اعالم کرده قیمت ها به خاطر کاهش شدید ارزش ارز ترکیه باید تغییر 
کنند. وب سایت ترکی این شرکت به مصرف کنندگان اجازه اضافه کردن محصوالت 
به سبد خرید را نمی دهد و روی تمام محصوالت این وب سایت عبارت »موقتاً در 
دسترس نیست« درج شده است. انتظار می رود شرکت اپل قیمت محصوالت خود 
را برای جبران کاهش ارزش آنها به خاطر سقوط لیر ترکیه باال ببرد. ارزش لیر در 
روز سه شنبه به پایین ترین رقم یعنی ۱۳٫۵ دربرابر دالر رسید. با توجه به این که 
قیمت فروش محصوالت اپل در ترکیه مشمول چندین مالیات و هزینه های مختلف 
می شود، بسیار باالتر از قیمت آنها در آمریکا است. اما با سقوط ۱۵ درصدی ارزش 
لیر، این شرایط تغییر کرده که باعث شد اپل فروش خود را تا اصالح قیمت ها متوقف 
کند. ارز ترکیه بخش کوچکی از سقوط ارزش خود را در روز چهارشنبه جبران کرد 
و به ۱۲٫6 در برابر دالر رسید. ارزش لیر 4۰ درصد از ابتدای سال جاری میالدی 

کاهش یافته که ۱9 درصد آن طی ۱۰ روز گذشته اتفاق افتاده است.

يادداشت

طرح صیانت برای تامین دغدغه های مردم ارجاع شد
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت که ارجاع طرح حمایت )صیانت( از کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش های مجلس  در راستای تامین مطالبات و دغدغه 
های  مردم  صورت گرفته است.  مجتبی توانگر نماینده تهران در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت: »ارجاع طرح حمایت)صیانت( از کاربران در فضای مجازی به مرکز 
پژوهش های  مجلس  جهت بررسی های دقیق تر، در راستای تامین مطالبات و دغدغه های  مردم  صورت گرفته است. مرکز پژوهش ها با مشارکت دولت، صاحب نظران و 

همچنین  کسب وکارهای  فضای مجازی، اصالحات مورد را در طرح اعمال خواهد کرد.«    

براساس مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی تا سال ۱4۰4 
باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ 
درصد کسب وکارها با متوسط 
سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به 
پهن باند ثابت دسترسی داشته باشــند و دسترسی ۲۰ 
میلیون خانوار و ۵ میلیون کســب وکار تا سال ۱4۰4 به 
اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد.

در حال حاضر، انواع ســرویس های موجود اینترنت در 
ایران، به دلیل داشــتن ویژگی های متمایز از هم، برای 
کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه می شود. 
طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
تا پایان سه ماهه دوم سال ۱4۰۰، مشترکان خانگی و 
تجاری ارتباطات پهن باند ثابت، ۱۰ میلیون و 66۱ هزار 
و ۲4۸ نفر را شامل  می شــود. این در حالی است که در 
کنار سرویس های اینترنت ثابت، اینترنت همراه است 
که در سال های گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، رشد 
بیش تری داشــته و در مواردی حتی سرعت بیش تری 

ارائه می دهد.
درواقع، شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت در حال 
حاضر دچار مشکالتی هستند که موجب شده تمایل 
کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت 
ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست 
رفتن مشتریان شــرکت های FCP می شود، بلکه به 
اعتقاد مســووالن حوزه ارتباطــات در درازمدت، روند 
توســعه را کند می کند. در حال حاضر مسووالن حوزه 
ارتباطات متفق القــول معتقدند یکــی از پایین ترین 
شاخصه های ارتباطی در حوزه اینترنت ثابت است که 

این موضوع باید تغییر کند. 

مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند
به اعتقاد مسووالن و کارشناسان حوزه، در اینترنت ثابت 
یک عقب افتادگی داریم که علت های متفاوتی دارد و یکی 
از علت ها این است که سرمایه گذاری در بخش اینترنت 
ثابت به دلیل سیاســت های قیمتی به شدت کاهش 
پیدا کرده و این که FCPها ســرمایه گذاری نمی کنند 
و برخی ریزش مشتری و برخی کاهش درآمد و برنامه 
خروج از بازار دارند. از طرفی تاکید مســووالن به لزوم 
افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این که مردم به 
دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل الزم 

است اپراتورهای ثابت با سرمایه گذاری هایی که انجام 
می دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می کنند؛ 
چراکه برای کاربران، مهم ترین موضوع سرعت است و 
این که بتوان با سرمایه گذاری هایی که انجام می شود، 

سرعت مناسبی  را ارائه داد.
از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع پور - وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات - به موضوع توسعه اینترنت 
ثابت تاکید کرده اســت. او در این زمینــه اظهار کرد: 
نخستین راهبرد، توسعه دسترسی  به شبکه پرسرعت 
داخلی تا دورافتاده ترین نقاط کشور خواهد بود. به طور 
طبیعی و مثل ســایر کشورهای پیشــرفته در حوزه 
ارتباطات، اولویت ما در توسعه دسترسی ارتباطی شبکه 

ثابت است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات با تاکید بر ضرورت 
تغییر موازنه شبکه ارتباطی کشور از ارتباطات سیار به 
ارتباطات ثابت، تاکید کرد: متاسفانه ریل گذاری ارتباطی 
در یک دهه اخیر به سمتی پیش رفته که کفه ترازوی 
توسعه شبکه همراه سنگین تر از شبکه ثابت بوده است. 
برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در 
سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید 
یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در 

کشور راه بیفتد.

دسترســی ۸۰ درصد خانوارها به پهن باند 
ثابت تا سال ۱۴۰۴

در این راستا به نقل از رگوالتوری، صادق عباسی شاهکوه 
- رئیس این سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در نشست بررســی چالش های حوزه ارتباطات ثابت با 
دارندگان پروانه FCP، با بیان اینکه براســاس مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱4۰4 بایستی ۸۰ 
درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کســب وکارها با متوسط 
سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت دسترسی 
داشته باشند، گفت: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ میلیون 
خانوار و ۵ میلیون کسب وکار تا سال ۱4۰4 به اینترنت 
پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد، البته 
بخشی از دسترسی نیز از طریق شــبکه بی سیم قابل 

پوشش است.
وی با اشــاره به تعــداد بازیگران حــوزه ارایه اینترنت 
پهن باند در کشور افزود: برنامه ریزی و راهبری توسعه 
زیرساخت های ارتباطی پر سرعت و با کیفیت پهن باند 
ثابت با تاکید بر بســتر فیبر نوری )FTTX( نیازمند 
برنامه مدون با پیش بینی موانع و الزامات آن است و در 
حال حاضر رگوالتوری تالش می کند کلیات این برنامه 

را با مشارکت و جمع بندی نظرات بازیگران اصلی این 
حوزه تدوین کند.

معاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تصریح کرد: 
اولویت اصلی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توسعه 
ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری و ارتقای کیفیت شبکه 
سیار کشور است و توسعه هر دو حوزه کامالً به هم مرتبط 
است و چنانچه ارتباطات پهن باند ثابت توسعه پیدا نکند، 
حوزه ارتباطات سیار نیز در آینده ای نزدیک دچار بحران 
می شود. در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی 

حوزه ICT رشد می کند.

عدم تمایل به سرمایه گذاری، مانع مهم توسعه
عباسی شاهکوه عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش 
را یکی از موانع توسعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 
هزینه ســرمایه گذاری در بخش ICT ارزی است در 
حالیکه درآمد این حوزه به ریال است ضمن آنکه با ثابت 
ماندن تعرفه در چند سال اخیر، علیرغم افزایش هزینه ها 
در سایر بخشها، روند درآمد، کاهشی بوده است. بایستی 
حجم سرمایه گذاری الزم برای توســعه حوزه ثابت را 
برآورد و با تمهیداتی همچــون معافیت های مالیاتی، 
سوبسید در ســهم اپراتورها در پروانه CNSP )پروانه 
همگرای شبکه و خدمات ارتباطی( و ... فضای مطلوب را 

برای سرمایه گذاری فراهم کنیم.
وی تعامــل با ســایر نهادهــا همچــون وزارت نیرو و 
شهرداری ها را یکی دیگر از اولویت های پیش روی این 
سازمان برای رفع موانع سرمایه گذاری بیان کرد و گفت: 
در این زمینه طی چند سال گذشته اقدامات مختلفی 
انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. ما به دنبال 

آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار 
گذاشتن منابع موجود را تسهیل کنیم و در این مسیر به 

کمک دولت و مجلس نیاز داریم.
همچنین در این نشست مدیران عامل اپراتورهای دارای 
پروانه شبکه ارتباطات ثابت )FCP( ، وضعیت موجود و 
موانع و چالش های پیش رو برای توسعه در این حوزه را 
تشریح کردند. انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی، 
ثابت ماندن تعرفــه خدمــات ICT علی رغم افزایش 
هزینه های فضا، برق، نیروی انسانی، باالبودن تعرفه های 
ارایه خدمات در شهرداری ها، عدم توجیه سرمایه گذاری 
و بازدهی در این بخش برای صاحبان سرمایه، باالبودن 
 VDSL هزینه های مودم در دسترسی به تکنولوژی
برخی از مهمترین چالش هایی بود که دارندگان پروانه 

به آن اشاره کردند.
تدوین برنامه ملی توسعه پهن باند، بازنگری در تعهدات 
پیش بینی شــده اپراتورها در پروانه هایشان متناسب 
با تغییر شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، رایزنی با 
شــهرداری ها برای رفع موانع استفاده از منابع شهری، 
مشــارکت موثر در تدوین طــرح صیانــت از حقوق 
کاربران در فضای مجــازی با در نظــر گرفتن اقتصاد 
بخش ICT ، متناســب کردن تعرفه حوزه ارتباطات 
ثابت و ســیار، بازنگری در برخی مصوبات کمیسیون 
در اســتفاده از فرکانس و حق الســهم اپراتورها، انجام 
مطالعات آسیب شناسی وضع موجود، آزادسازی تعرفه ها 
و بازنگری در ســاختار تعرفه در زنجیــره ارتباط بین 
اپراتورهای FCP و شرکت مخابرات ایران و ... از جمله 
راهکارهای بود که دارندگان پروانه FCP در این نشست 

مطرح کردند.

معاون وزير ارتباطات تاكيد كرد

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار به فیبر نوری تا سال ۱۴۰۴
News kasbokar@gmail.com

با واردات ۲.۵ میلیارد دالری گوشی موبایل، روند 
صدرنشینی و واردات بیشتر آن نسبت به کاالهای 
اساسی همچنان حفظ شده است. آمارهای گذشته 
از تجارت خارجی نشان داده بود که گوشی موبایل 
اولین کاالی وارداتی است و بعد از آن اقالم اساسی 
قرار دارد، در همین رابطه  بررسی آخرین وضعیت 
تجارت خارجی در آمار گمرک ایران نیز نشــان 
می دهد که نه تنها از صــدر واردات پائین نیامده 

بلکه فاصله قابل توجهی هم بــا اقالم بعد از خود 
دارد. در هشــت ماهه اول سال جاری کل تجارت 
خارجی به 6۳ میلیارد رسیده که از آن حدود ۳۱ 
میلیارد دالر صــادرات و ۳۲ میلیارد دالر واردات 
بوده است. اعالم لطیفی- سخنگوی گمرک ایران 
در مــورد وضعیت واردات  گوشــی موبایل از این 
حکایت دارد که در هشــت ماهه امســال، هشت 
درصد کل واردات گوشــی موبایل بوده است؛ به 

طوری کــه ۲.۵ میلیارد دالر بــه وزن 4۰۰۰ تن 
واردات گوشی انجام شــده که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی 4۷ درصد از نظر 

وزن و ۱۱۱ درصد ارزش، افزایش داشته است.
واردات ۲.۵ میلیارد دالری گوشی موبایل موبایل 
که با ارز نیمایی انجام می شود، از هر یک از اقالم 
اساسی بیشتر بوده اســت و بعد از آن ذرت  با دو 
میلیارد دالر قــرار دارد که فاصلــه ۵۰۰ میلیون 

دالری گوشی را نسبت به کاالی بعد از خود نشان 
می دهد.

این روال در آبان ماه نیز وجود دارد؛ به گونه ای که 
از مجموع ۸.۳ میلیارد دالری  تجارت خارجی که 
تقریبا به طور مساوی صادرات و واردات انجام شده، 
۳۷۵ میلیون دالر واردات گوشی موبایل بوده است، 
بعد از آن گندم با ۲6۱ میلیون دالر و ذرت با ۱۸۷ 

میلیون دالر قرار دارد.

محققان یک جفت ابر ســیاهچاله رصد کرده اند که 
در فاصله  ۱6۰۰ ســال نوری از یکدیگــر قرار دارند. 
آنها معتقدند ابرســیاهچاله های مذکور به تدریج با 
یکدیگر ترکیب می شوند و یک ابر سیاهچاله عظیم 
به وجود می آورند. به نوشــته نیوساینس، فاصله این 
جفت ابرسیاهچاله بسیار نزدیک است و تاکنون هیچ 
دو ابرسیاهچاله ای در چنین فاصله نزدیکی از یکدیگر 
رصد نشده اند. رکورد قبلی دو سیاهچاله نزدیک به هم 
نیز به دو شیء آسمانی تعلق داشت که در مسافت 4۷۰ 

میلیون سال نوری یکدیگر قرار داشتند.
 )VLT( »محققان با استفاده از »تلسکوپ بسیار بزرگ
رصدخانه جنوب اروپا دو ســیاهچاله را رصد و اعالم 
کردند آنها در فاصله ۸9 میلیون سال نوری از زمین 

قرار دارند.ســیاهچاله بزرگ تر در قلب کهکشــان 
NGC۷۷۲۷ قرار دارد و حجم آن ۱۵4 میلیون بار 
بیشتر از خورشید است. از سوی دیگر حجم سیاهچاله 

همراه آن 6.۳ میلیون بار بیشتر از خورشید است.
این کشــف نــه تنهــا نشــان می دهد کهکشــان 
NGC۷۷۲۷ از ترکیب دو کهکشان به وجود آمده، 
بلکه یک آزمایشگاه برای بررسی کنش و واکنش ها 
میان ابرســیاهچاله ها برای محققان فراهم می کند.
کارشناسان برای تعیین حجم ســیاهچاله ها تأثیر 
نیروی گرانش سیاهچاله ها بر حرکت ستارگان اطراف 
آنها را بررسی کردند. به گفته آنها این نخستین باری 
است که حجم یک جفت ابر ســیاهچاله با این روش 

محاسبه می شود.

گوگل با تغییر لوگوی موتورجستجوی خود به لطفی 
علی عســگرزاده محقق ایرانی ادای احترام کرد. این 
محقق نظریه منطق فازی را ارائه کرده بود. به گزارش 
»9 تا ۵ گوگل«، علی عســگرزاده در ســال ۱9۲۱ 
میالدی از پدری ایرانی و مادری روس در باکو متولد 
شــد. او پس از دریافت مدرک لیســانس مهندسی 
الکترونیک از دانشگاه تهران در MIT تحصیل کرد و 
مدرک دکتری خود را از دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. 
او در دهه ۱9۵۰ میالدی استادیار همین دانشگاه بود.

علی عسگرزاده در ســال ۱9۵9 میالد به دانشکده 
مهندسی الکترونیک دانشگاه کالیفرنیا برکلی پیوست 
و آن را گسترده تر کرد تا علوم رایانشی را نیز در بر گیرد. 
پس از آن دانشکده های دیگر نیز از همین روند پیروی 

کردند. مهمترین دستاورد علی عسگرزاده در حوزه 
علوم رایانشی نظریه منطق فازی است. منطق فازی 
شــکلی از منطق های چند ارزشی اســت که در آن 
ارزش های منطقی متغیرها می تواند هر عدد حقیقی 
بین ۰ و ۱ و خود آن ها باشــد. ایــن منطق به منظور 
به کارگیری مفهوم درستی جزئی به کارگیری می شود، 
به طوری که میزان درستی می تواند هر مقداری بین 

کامالً درست و کامالً غلط باشد.
وی در ســپتامبر ۲۰۱۷ میالدی درگذشــته است. 
گوگل برای ادای احترام به علی عسگرزاده را در نظر 
گرفته زیرا تحقیق منطق فازی برای نخستین بار روز 
۳۰ نوامبر ۱964 میالدی ارائه و در نهایت در ۱96۵ 

منتشر شد.

خرج ۲.۵ میلیارد دالری برای واردات گوشی موبایل

دانشمند ایرانی لوگوی گوگل شدرصد یک جفت ابر سیاهچاله در فاصله ۸۹ میلیون سال نوری از زمین

ارزش ارزهای دیجیتالی مهم برای ســومین روز متوالی 
صعودی باقی ماند. با وجود آنکه مجلس روسیه طرحی 
را برای ســاماندهی به معامالت ارزهــای دیجیتالی در 
این کشور در دست بررســی دارد، به نظر نمی رسد این 
کشــور مانند چین تصمیم بگیرد موضع سختی علیه 
آن ها اتخاذ کند. والدیمیر پوتین- رئیس جمهور روسیه 
تنها به هشــدار در خصوص ریســک ســرمایه گذاری 
در ارزهای دیجیتالی بســنده کرده و بــه معامله گران 
گفته اســت این دارایی ها هیچ پشــتوانه ای ندارند، در 
 نتیجه ســرمایه گذاران باید منتظر نوســانات قیمتی 
باالیی باشــند. کشــورهای آفریقایی احتماال به صف 
کشورهایی خواهند پیوســت که از ارزهای دیجیتالی 
حمایت می کنند. پس از آنکه بانک مرکزی تانزانیا از در 
دست بررسی بودن پروژه رونمایی از پول ملی دیجیتالی 
این کشور خبر داد، بانک مرکزی نیجریه نیز با صدور بیانیه 
مشابهی از بانک های بزرگ این کشور برای مشارکت در 
روند تحقیقات راه اندازی ارز دیجیتالی ملی دعوت کرده 

 اســت. نیجریه پرجمعیت ترین و دومین اقتصاد بزرگ 
آفریقایی است. به احتمال زیاد صرافی های ارائه دهنده 
خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتالی در انگلیس طی آینده 
نزدیک مشــمول پرداخت مالیات خواهند شد. سازمان 
درآمد و امور گمرکی انگلیس اعالم کرد فعال قصدی برای 
قرار دادن ارزهای دیجیتالی در حوزه ابزارهای مالی ندارد 
و در نتیجه صرافی هایی که خواهان فعالیت در این کشور 
هستند، باید مالیات دو درصدی مرتبط با فعالیت های 

خود را به دولت پرداخت کنند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهــای دیجیتالی در حال 
حاضر ۲6۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۱.۱6 درصد بیشتر شده است.در حال 
حاضر 4۳ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین 
۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن 

شکل گرفت. 

رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با اشاره به 
راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی شهرهای کشور در 
حوزه هوشمندسازی گفت: بر اساس منابع بین المللی 
۲۰ شاخص اصلی و ۱4۰ زیر شاخص تعریف و شهرها 
بر اساس آن رتبه بندی می شــوند و در سال آینده بر 
اساس آن جایزه ملی هوشمندسازی اعطا خواهد شد. 
دکتر امین فرجی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و 
رییس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با اشاره به 
راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی شهرها در شاخص 
هوشمندســازی، گفت: بر اساس خروجی این سامانه 
در ســال آینده جایزه ملی شهر هوشمند اعطا خواهد 
شد.وی با اشاره به فرآیند اجرای این طرح، اظهار کرد: 
ما برای اجرای این طرح کمیته ملی شهر هوشمند را 
تشــکیل دادیم و در آن شاخص های شهر هوشمند را 
بر اساس منابع بین المللی چون ایزو استخراج کردیم. 
فرجی ادامه داد: بر این اساس ۲۰ شاخص رتبه بندی 
شهر هوشمند تعریف شــد که از آن جمله می توان به 

"آموزش"، "سالمت"، "انرژی"، "ساختمان"، "حمل 
و نقل"، "مدیریت پسماند"، "همکار استارت آپ ها و 
شرکت های دانش بنیان در هوشمندسازی" و "استفاده 
از اینترنت اشیا" اشاره کرد.رییس مرکز تحقیقات شهر 
هوشمند ایران اضافه کرد: ذیل این ۲۰ شاخص اصلی، 
۱4۰ زیر شاخص تعریف شد و شهرهای مختلف کشور 
بر اســاس 4 پایلوتی که در این ســامانه تعریف شده 
است، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند. فرجی 
با اشــاره به 4 فاز اجرای رتبه بندی شــهرهای کشور 
در شاخص های هوشمندســازی، توضیح داد: فاز اول 
این طرح برای ۳۱ شهر مرکز استان است که طی آن 
برای شهرداران این شهرها دسترسی هایی ایجاد شده 
تا مستندات خود را از هوشمندسازی ارائه دهند.عضو 
هیات علمی دانشــگاه تهران تصریح کرد: در فاز دوم 
شهرهای بزرگ با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر 
و در فاز سوم شهرهایی با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار 

نفر پیش بینی شده است.

 رتبه بندی  شهرهای کشور بر اساس ۲۰ شاخص هوشمندسازیهتریک صعودی رمزارزها

اخبار

آگهی دعوت سهامداران 
شركت آريا پندار نوين ديد)سهامی خاص(

به شماره ثبت ۵۵۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۳۳۳۵۰
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در روز دوشنبه ساعت 
 ۹ صبح مورخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ در محل قانونی شرکت )مندرج 

در روزنامه رسمی( تشکیل می شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: تصمیم در 
خصوص انحالل شرکت
هیئت مدیره


