
مدیر کل دفتر مقررات صــادرات و واردات وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت )صمــت( ثبت آماری 
۱۶ تعرفه لوازم خانگی با نشــان تجاری و ساخت 
کشور کره جنوبی را برای مشــموالن تسهیالت 
قانون ســاماندهی مبادالت مرزی، بازارچه های 
مرزی غیررسمی موقت، ملوانان و کولبران ممنوع 

اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، سعید عباسپور طی نامه ای به مرکز 
توســعه تجارت الکترونیک، به نامه ای کــه اوایل آذر 
ماه مبنی بر ممنوعیــت ثبت آماری لــوازم خانگی 
با نشان تجاری و ســاخت کشــور کره جنوبی برای 
مشموالن تســهیالت قانون ســاماندهی مبادالت 
 مرزی و آییــن نامــه ســاماندهی مبادلــه کاال در

 بازارچه های غیر رســمی موقت مــرزی و آیین نامه 

ملوانان و شناورهای با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن که مجوز 
خروج آنها )PC( تاکنون صادر نشده، اشاره کرده است.
او در ادامه تعرفه های لوازم خانگی را برای درج در 
سامانه جامع تجارت ارسال و درخواست کرده که 
ثبت آماری لوازم خانگی ساخت کره جنوبی طبق 
فهرست تعرفه های پیوست در سامانه جامع تجارت 
میسر نباشد و هنگام ثبت آماری پیام "عدم امکان 
ورود لوازم خانگی با مارک یا برند ساخت تولید کره 
جنوبی برای مرزنشــینان، کولبران و کارگزار آنها 

و ملوانان " توسط کاربران مرتبط مشاهده شود.
تعرفه های ممنوع شده شامل انواع یخچال، یخچال 
و فریزر و ســاید بای ساید؛  ماشــین لباسشویی؛  
ماشین ظرفشــویی؛  جارو برقی؛  اتوپرس و برقی؛  
توستر؛  میوه خشــک کن؛  ســرخ کن خانگی و 

رســتورانی؛  انواع کیک پز، ماکروویــو، مایکروفر 
خانگی و صنعتی؛ غذا ساز، آسیاب، مخلوط کن و 
همزن خانگی؛  لوازم صوتــی، تصویری و قطعات 
آن؛  ساندویچ ساز خانگی و رســتورانی،  دستگاه 
دی وی دی؛  قهوه ســاز و قهوه جوش، چای ســاز 
خانگی، رستورانی و صنعتی؛  کتری برقی، سماور 

برقی و گازی؛ کولر گازی است.
بیش از ســه ســال از ممنوعیــت واردات لوازم 
خانگی به کشــور می گذرد، امــا در ماه های اخیر 
این ممنوعیت حواشی به دنبال داشته؛ برای مثال 
اسنادی از ثبت سفارش لوازم خانگی منتشر شد. 
در نهایت اعالم شد واردات مرزنشینی و کولبری 
به دلیل مســائل معیشتی مشــمول ممنوعیت و 

محدودیت ها نیست.

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شــبکه بانکی 
مهلت های مقرر در قانون تســهیل تسویه بدهی 
بدهکاران ، برای مشــموالن را برای آخرین بار از 

اول مهر ماه به مدت شش ماه تمدید کرد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: پیرو 
بخشــنامه ۲۸    فروردین ســال ۱۴۰۰، موضوع 
ابالغ مصوبات جلسه مورخ ۲۱     فرودین ماه سال 
جاری ســتاد ملــی مدیریت بیمــاری کرونا در 
خصوص تمدید مواعد مقرر در »قانون تســهیل 
تســویه بدهی بدهکاران شــبکه بانکی کشور«، 
بدین وسیله مفاد بند )۲( مصوبات نود و پنجمین 
جلسه مورخ ۶ آذرماه ۱۴۰۰ ستاد ملی مدیریت 
 بیماری کرونا در این رابطه را عیناً به شرح زیر به 

اعالم می شود:

»در راستای تحقق شعار ســال ۱۴۰۰ با عنوان 
سال »تولید پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« و به 
دلیل استمرار شــرایط ناشــی از کرونا و اثرات 
تعطیلی های وضع شــده برای مشاغل و کسب 
و کارها و این که برخی از مشــموالن نتوانستند 
با تســویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور 
مــاه ســال ۱۴۰۰ از مزایای تســهیل تســویه 
بدهی بدهکاران شــبکه بانکی اســتفاده کنند، 
لذا مهلت زمانــی مندرج در مصوبه جلســه ۶۴ 
ســتاد ملی کرونا مورخ ۲۱  /۱  /۱۴۰۰ در زمینه 
قانون تســهیل تســویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشــور، برای مشــموالن بــرای آخرین 
 بــار از اول مهر ماه بــه مدت شــش ماه تمدید 

می شود.«

عالوه بر این، در بند )۳( از مصوبات جلسه مذکور 
نیز مقرر شده است:

»تمدید اعطای تســهیالت کرونا تا پایان ســال 
۱۴۰۰ و همچنیــن امهال بازپرداخت اقســاط 
تســهیالت بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به 
کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانه ای آسیب 
دیده از بحران کرونا )اعم از تســهیالت کرونایی 

سامانه کارا، صندوق کارآفرینی امید و ...(«
بر این اساس و با توجه به مراتب پیش گفته، بانک 
ها و موسسات اعتباری موظفند به قید تسریع و 
با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۴٩۱۵۳      /٩۶ 
مورخ ۱۶      /۵      /۱۳٩۶ به تمامــی واحدهای ذیربط 
ابالغ و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل 

آورند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش هزینه 
سرویس پیامکی بانک های خصوصی به ۲۰ هزار تومان خبر داد.

محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق آخرین 
مصوبه شــورای عالی کانون بانک های خصوصی هزینه ســرویس 
پیامکی بانک های خصوصی برای هر حساب بانکی متعلق به اشخاص 
حقیقی و حقوقی به ترتیب به ۲۰ و ۱۰۰ هــزار تومان افزایش پیدا 
کرد که بانک ها ملزم به دریافت این مبلغ هستند و باید آن را در دو یا 

یک نوبت به شرط اطالع به مشتری و اعالم رضایت او دریافت کنند 
که تنها در صورت رضایت مشتری حق کســر این هزینه از حساب 

مشتری را دارند.
وی با بیان اینکه برخی بانک ها همچنان در حــال دریافت کارمزد 
پیامک به روال ســابق هســتند، افزود: بانک های دولتی در توافق 
بانک های خصوصی مبنی بر افزایش هزینه سرویس پیامکی شرکت 
نکردند و اعالم کردند که اکنون موقعیت مناسبی برای این امر نیست 

اما بانک های خصوصــی این افزایش را قبول کردنــد و این افزایش 
کارمزد در این بانک ها قابل اجراست.

دبیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی ادامه داد: بانک 
شهر پیش از این هزینه ســرویس پیامکی خود را به ۳۰ هزار تومان 
افزایش داده بود که معلوم نیست پس از این مصوبه، ۳۰ هزار تومان 
را به ۲۰ هزار تومان می رساند یا خیر و یا اینکه ۳۰ هزار تومان را برای 

اشخاص حقوقی به ۱۰۰ هزار تومان می رساند یا خیر.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه اندکــی افزایش یافت و با مالیم 
شدن نگرانیها نسبت به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون بر رشد اقتصاد 
جهانی و تقاضا برای نفت، بزرگترین رشد هفتگی خود از اواخر اوت به 
این طرف را رقم زد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت پس از 
ریزش ۱.٩ درصدی در روز پنج شنبه، با ۷۳ سنت معادل یک درصد 
افزایش، در ۷۵ دالر و ۱۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۷۳ ســنت معادل یک درصد 
افزایش، در ۷۱ دالر و ۶۷ سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت 

آمریکا روز پنج شنبه دو درصد ریزش کرده بود.
نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت هفته گذشته حدود هشت 

درصد رشد کردند که نخستین رشد هفتگی آنها در ۷ هفته گذشته 
بود. آمار رســمی که روز جمعه منتشر شد، نشــان داد قیمت های 
مصرفی آمریکا در نوامبر رشد بیشتری پیدا کرده و بزرگترین افزایش 
سال به سال را از سال ۱٩۸۲ داشــته است. این آمار به خوش بینی 

نسبت به تقاضا برای نفت افزود.
بازار نفت اوایل هفته گذشــته حدود نیمی از ضــرری که از زمان 
شناسایی واریانت جدید اُمیکرون در ۲۵ نوامبر متحمل شده بود را 
جبران کرد. پس از مطالعاتی که نشان دادند سه دوز واکسن کووید 
۱٩ فایزر در برابر اُمیکرون ایمنی ایجاد می کنند، قیمت ها بهبود پیدا 
کردند. کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره اظهار کرد: 

بازار نفت به این ترتیب بدترین سناریوی ممکن را کنار گذاشت اما 
همچنان توصیه می شــود تا اندازه ای ریسک برای تقاضا برای نفت 
در نظر گرفته شود. عاملی که رشد قیمت ها را محدود کرد، کاهش 
ترافیک هوایی در چین به دلیل محدودیت های سفر و اعتماد مصرفی 

ضعیف تر به دلیل موج های شیوع کوچک بود.
در این بین، آژانس اعتبارســنجی فیچ رتبه اعتباری شرکت های 
سازنده امالک چینی اورگرند و کایســا را تنزل داد و اعالم کرد این 
شرکت ها نتوانسته اند بدهی خود را در زمان سررسید آن پرداخت 
کنند. این امر نگرانی ها را نســبت به احتمال کندی بخش امالک 
چین و همچنین اقتصاد این کشــور که بزرگترین واردکننده نفت 

جهان است، برانگیخت. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
روز جمعه اعالم کرد تولیدکنندگان اوپک پالس به احیای عرضه برای 
تامین تقاضای رو به رشد ادامه می دهند. نوسان در بازار نفت در مقطع 

کنونی خیلی باال نیست.
دو منبع آگاه به رویترز اظهار کردند شــرکت آرامکوی سعودی به 
حداقل دو خریدار شمال آسیا اطالع داده که حجم نفت قراردادی آنها 
را در ژانویه به طور کامل تامین خواهد کرد. یکی از این منابع آگاه گفت: 
به اکثر خریداران حجم کامل اختصاص داده شده است. اختصاص 
حجم کامل در حالی صورت گرفته که عربستان سعودی قیمت فروش 
رسمی همه گریدهای نفتی خود به مشتریان آسیایی را در ژانویه برای 

دومین ماه متوالی افزایش داد. این افزایش قیمت در حالی اعالم شد 
که تولیدکنندگان اوپک پالس در نشست اخیرشان با افزایش تولید 

به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه موافقت کردند.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت های انرژی آمریکایی هفته گذشته 
برای ششمین بار در ۷ هفته گذشته به شمار دکل های حفاری نفت و 
گاز طبیعی اضافه کردند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه 
اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت و گاز طبیعی آمریکا در هفته 
منتهی به ۱۰ دسامبر، با هفت حلقه افزایش، به ۵۷۶ حلقه رسید که 
باالترین میزان از آوریل سال ۲۰۲۰ بود. شمار دکل های حفاری ۲۳۸ 

حلقه معادل ۷۰ درصد باالتر از مدت مشابه سال گذشته است.

 مهلت تسویه بدهکاران بانکی برای آخرین بار تمدید شدواردات لوازم خانگی کره ای برای مرزنشینان هم ممنوع شد
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درآمد نفت 400 هزار میلیارد تومان؟

مرکز پژوهش های اتاق ایران 
بررسی کرد

رونمایی 
از اعداد  بودجه 

بن بست دریافت 
تسهیالت ارزی از 
صندوق توسعه 

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شرایط تحقق 
رونق تولید 

رکود چندین ساله در بخش 
تولید، صنعت و معدن قابل 
مشــاهده اســت. در اواخر 
دولت دهم شــاهد تشدید 
تحریم ها بودیم. پــس از آن هدفمندی یارانه ها 
اتفاق افتاد و منابع مالی کشور رو به تحلیل رفت. 
از سوی دیگر رشد شدید قیمتها را داشتیم و ارزش 
پول ملی نیز افت زیادی را تجربه کرد. تمامی این 
عوامل دست به دست هم دادند تا رکودی چندین 
ساله بر تولید و صنایع حکمفرما شود. به عبارتی 
تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرد که بخش 
تولید از نظر نقدینگی مورد نیــاز و تحلیل رفتن 

قدرت خرید مردم... 

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن

متن کامل  د ر صفحه 2

2

2

شورای رقابت اعالم کرد

البی گسترده 
خودروسازان

تغییر جهت 
انتظارات بازار ارز 

روش های جدید تامین مالی صنعت در بودجه 1401 چیست؟

مسیر خروج   تولید  از  رکود
صفحه3
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کم اقبالی  به  طرح  جهش  مسکن
اقساط   چهار   تا   هفت   میلیونی  ،   موجب   انصراف   مردم   از   طرح   جهش   مسکن   شد

به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت 
در واکنشــی آن را اقدامی مبهم کــه با البی گری 
خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، 
دانســت و تاکید کرد که بر اســاس تورم بخشی و 
دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو 
برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه 
۱۸ درصدی که اعالم شده است. بعد از آنکه حدود 
یک ماه پیش با دســتور رئیس جمهوری، افزایش 
قیمت خودرو لغو و مقرر شد که در ستاد تنظیم بازار 
موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، طی هفته گذشته 
افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در دو شــرکت 
ایران خودرو و سایپا اعالم شد. در شرایطی این اتفاق 

افتاد که طی چند سال...

با وجود اینکه، برخی معامله گران انتظار آرام و کم 
نوسانی را داشــتند،  برخی دیگر از بازیگران ارزی 
معتقدند اتفاق خاصی در مذاکرات هســته ای رخ 
نداده است که جهت انتظارات بازار را تغییر دهد. دالر 
در هفته گذشته نزدیک به ۵ درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرد. با این حال،  آرامش بازار در روزهای آخر 
هفته و شروع دوباره مذاکرات هسته ای موجب شده 
است که برخی معامله گران تصور کنند که اسکناس 
آمریکایی در روز شنبه نوسان خاصی را تجربه نکنند.   
آن ها به همین دلیل منتظرند که اسکناس آمریکایی 
در روز جاری رشد جدیدی را تجربه کند. در چنین 
شرایط نااطمینانی،  به نظر می رسد برای پیش بینی 
روند قیمت باید به نشانه های بیرونی دقت داشت. 

نرخ حواله درهم یکی از...

» انا هلل و انا الیه راجعون «

بدینوسیله درگذشــت دکتر احمد روستا، عضو 
هیات علمی دانشگاه  و پدر علم بازاریابی نوین 
را خدمت خانواده آن عزیز و جامعه علمی کشور 
تســلیت می گوییــم و  از درگاه خداوند متعال 
مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای 

بستگان مسئلت داریم.

روزنامه کسب و کار

اگر طرف مقابل 
مصمم  به  رفع 
تحریم ها باشد، توافق 
خوب  به دست  می آید

رئیس جمهور ی:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

تابلوی قرمز بورس در اولین روز کاری هفته
روز پُرمعامله سهم های خودرویی  

در بورس
در اولین روز کاری هفته اعداد تابلوی بورس تهران 
قرمز رنگ شدند. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز شــنبه، 20 آذر 1400، شــاخص کل بورس 
پایتخت با نزول 4 هزار و 941 واحدی نســبت به 
دیروز به رقم یک میلیون و 344 هزار واحد رسید.  
شاخص هم وزن نیز افت کرد و با کاهش 2 هزار و 94 
واحدی در سطح 361 هزار و 495 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 55 واحد 
پائین آمد و در سطح 19 هزار و 121 واحد قرار گرفت.  
روز گذشته نمادهای »کگل«، »شفن« و »فوالد« 
بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند 
و »کچاد«، »فارس« و »کاال« بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، 
»فرابورس« و »صبا« بیشــترین تاثیر کاهنده را بر 
شاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، »سمگا« 
و »حآفرین« بیشــترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
داشتند.  روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام 
با افت 49 درصدی به رقم 5 هزار و 17 میلیارد تومان 
کاهش یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 894 میلیارد تومان بود که 18 درصد از ارزش 

کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 

14 جایــزه برای بانک مســکن، 
ره آورد شانزدهمین جشنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی
بانک مسکن در شانزدهمین جشــنواره ملی انتشارات 
روابــط  عمومی کــه به همــت انجمــن متخصصان 
روابط عمومی در دو بخش رقابتی و آموزشــی و در دو 
گروه تهرانی و استانی برگزار شد، موفق به دریافت 14 
جایزه این جشنواره شد. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ، شانزدهمین جشــنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی که با حضور فرشاد مهدی پور معاون امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
سیدشهاب سیدمحسنی رییس انجمن متخصصان روابط 
عمومی، اعضای هیات مدیره انجمن و جمعی از مدیران و 
کارشناسان روابط عمومی ها در محل سالن همایش های 
سازمان مدیریت صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری 
نیروی انسانی( برگزار شد، با اهدای جوایز به کارشناسان 

برتر انتشارات روابط عمومی به کار خود پایان داد.

درخشش بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در جشــنواره ملی 

روابط عمومی
شانزدهمین دوره جشــنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی که به همت انجمن متخصصان روابط عمومی 
برگزار شــد، با درخشــش بانک قرض الحسنه مهر 
ایران همراه بــود. به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، کسب 5 رتبه در شانزدهمین 
دوره جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی باعث 
درخشش روابط عمومی این بانک در جشنواره مذکور 
شد.روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران موفق 
شد در قسمت ملی جشــنواره رتبه های مختلفی را 
کسب کند؛ از جمله در بخش وب سایت رتبه نخست 
را به دست آورد.همچنین در سه بخش تیتر، تبلیغات 
در نشریات و داستان ســرایی، روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران رتبه دوم را کسب کرد.در 
بخش رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز رتبه سوم 
به روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران رسید.

محمدجعفرایرانی:
خوزستان باید پایلوت و کارگاه 

توسعه کشور باشد
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این 
موضوع، از پرداخت 4220 میلیارد ریال تسهیالت از 

ابتدای سال تاکنون خبر داد.
ایرانی ادامه داد: با توجه به سهم ناچیز اقتصاد تعاونی 
از اقتصاد ملی،باید تالش کرد تا با تهیه نقشــه راه و 
ارتقا حاکمیتی جایگاه بخش تعاون در جهت رسیدن 
به اهداف متعالی این حوزه تالش کرد.ایرانی گفت: 
همانگونه که قوی ترین معاونــت وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی را جناب آقــای دکترعبدالملکی با 
انتخاب شایســته وبجای جناب آقای مســکنی از 
نیروهای خالق،جهادی،اندیشه ورز و موثر در دولت 
ســیزدهم برای معاونت تعاون برگزیدند،بارقه های 
امید به بخش تعاون دمیده شد.ایرانی گفت:تامین 
وتجهیز منابع،افزایش ســرمایه،ارتقا جایگاه اداری 
تعاون،ورود به بازارهای جدیدکسب وکار،بهره گیری 
از توان بالقوه ســرمایه های انســانی بخش تعاون 
وتقویت فین تکها و تعاونی های دانش بنیان می تواند 

از اولویتها وضروریات بخش تعاون باشد.

خبر

قرار اســت الیحــه بودجه 
1401 امروز به مجلس برود 
و حاال برخی از اعداد و ارقام 
این الیحه منتشر شده است. 
دو عدد عجیب الیحه بودجه 
رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی است. اما درآمد نفت و 
مالیات در الیحه بودجه 1401 چقدر بیشتر می شود؟ 
به گزارش تجارت نیوز، هنوز اعداد الیحه بودجه سال 
1401 منتشر نشده. اما آنگونه که جعفر قادری، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده قرار است 
درآمد دولت از محل فروش نفــت 400 هزار میلیارد 
تومان باشــد و درآمد مالیاتی هم 400 هزار میلیارد 
تومان. گویا هدف دولت این بوده که با افزایش عجیب 
درآمد نفت و مالیات، کسری تراز عملیاتی کاهش پیدا 
کند. بدون اینکه به این مساله توجه کند که آیا امکان 
فروش 400 هزار میلیارد تومان درآمد نفت و دریافت 
400 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وجود دارد یا 
نه؟ برای بررسی این دو عدد، ابتدا الزم است که به این 
ســوال جواب دهیم که میزان درآمــد دولت از محل 
فروش نفت و مالیات در بودجــه 1400 چقدر بود و 

چقدر محقق شده است؟

درآمد نفت و مالیات؛ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان؟
بر اســاس قانون بودجه 1400، درآمدهای مالیاتی 

دولت در این ســال 325 هزار میلیارد تومان بوده و 
امسال قرار است به 400 هزار میلیارد تومان برسد.

درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه 1400 حدود 
349 هزار میلیارد تومان بــوده که 153 هزار میلیارد 
تومان آن باید از محل صادرات نفت تامین شود. حاال 
قرار است سهم نفت در بودجه 1401، حدود 400 هزار 

میلیارد تومان شود.
دولت بــرای تحقق درآمد نفتی خــود، روی دو نکته 
حســاب ویژه باز کرده اســت. اول رفــع تحریم ها و 

صادرات روزانه 1٫2 میلیون بشکه نفت در روز. و دوم 
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت.

آنگونه که قادری خبر داده دولــت باید 40 درصد از 
درآمد نفت را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند 
اما می خواهد مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی را 

از مقام رهبری بگیرد.
اما اینکه چنین مجوزی صادر شــود و یا تحریم های 
نفتی حذف شــود، دو مولفه ای اســت که بر تحقق 
این اعداد موثر اســت. به نظر می رسد دولت خواسته 

با این کار کســری تــراز عملیاتــی را کاهش دهد. 
 بدون توجه به اینکه آیا درآمــد نفت و مالیات محقق 

می شود یا نه؟

درآمد فروش نفت چقدر بود؟
درآمد فروش نفت ایران و صادرات آن مدت هاســت 
که جزو آمار محرمانه تلقی می شود. اظهارات پراکنده 
درباره درآمد دولت از محل فروش نفت وجود دارد اما 
رقم رســمی برای درآمد صادرات نفت ایران منتشر 

نشده است.
به گفته وزیر اقتصاد دولت روحانــی، درآمد حاصل 
از صادرات نفت در ســال 99 حدود 10 هزار میلیارد 
تومان بــوده. در ســال 1400 هم به گفتــه معاونت 
اقتصادی رئیس جمهور، میــزان صادرات نفت ایران 
در شــش ماهه نخســت ســال، حدود 1٫2 میلیارد 
دالر بوده. با این حســاب درآمد صادرات نفت ایران 
 احتماال بــه زحمت بــه 30 هــزار میلیــارد تومان 

می رسد.
یعنی همین امسال آنچه برای صادرات نفت پیش بینی 
شده بود، 5٫5 برابر رقم محقق شــده بود. البته سال 
گذشته و همزمان با رونمایی از بودجه، وزیر نفت گفته 
بود این میزان فروش با فرض رفع تحریم هاست و اگر 
تحریم ها رفع نشــود، چنین درآمد نفتی هم حاصل 

نمی شود.
امسال هم دولت برای کســب درآمد نفت، روی رفع 

تحریم ها حساب ویژه باز کرده است.

درآمد نفت 4۰۰ هزار میلیارد تومان؟

رونمایی از اعداد  بودجه 

رئیسی در گردهمایی روسای نمایندگان ایران 
در خارج کشور:

اگر طرف مقابل مصمم  به  رفع تحریم ها 
باشد، توافق خوب  به دست  می آید

رئیس جمهور گفت: راهبرد دشــمن این است که 
تحریم ها را همواره نگه دارد و بیشتر کند. راهبرد ما 
این است که تحریم ها شکسته شود. تحریم ها باید 
خنثی شود و اقدام جدی برای رفع تحریم ها انجام 
شود. برخی گفتند مذاکره نمی کنند، برنامه ندارند 
و جدی نیستند، اما اگر طرف مقابل مصمم به رفع 

تحریم ها باشد، توافق خوب بدست می آید.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
گردهمایی روسای منتخب نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشور با تمرکز بر کشورهای 
همســایه با بیان اینکه رمز موفقیــت مصلحان 
اجتماعی صبر و بردباری اســت، اظهار کرد: باید با 
قدرت تعقل و تدبیر امور را رصد کرد و پای کار ایستاد 
تا به نتیجه برسد؛ واال با سستی و وادادگی و چه کنم 
کار پیش نمی رود. ما نیازمندیم که در ورود به گام 
دوم انقالب، تحولی را در کشور شاهد باشیم در حوزه 
های مختلف کارهای بزرگی انجام شده است و باید 
از آنهایی که این اقدامات را انجام دادند تشکر کرد، اما 
عقب ماندگی های وجود دارد که می توانست نباشد. 
وی ادامه داد: بیانیه گام دوم یک ســند واقع بینانه 
برای رسیدن به شرایطی است که در شأن ملت و تراز 
انقالب اسالمی است. بر اساس این سند باید عقب 
ماندگی ها را جبران کنیم. ما به تحول نیازمندیم 
و فاصله وضع موجود تا مطلوب را کم کنیم. تحول 
شناختی مرحله اول این تحول است. تحول شناختی 
یعنی باید رویکردها تغییر کنــد. تحول فرایندها 
دومین مرحله اســت. کار با کندی مواجه اســت 
اگر فرایندها متحول نشود، تحولی رخ نمی دهد. 
پیگیری مسایل از طریق سازمان ها و ادارات، کار را 
به جایی نمی رساند. اگر نظام بوروکراسی کند است، 
باید سفرا و وزارت خارجه اعالم کنند. باید کارها را 
مجدانه پیگیری کرد و به پاسخ اداری اکتفا نکرد.

تحول نهادی ســومین مرحله تحول است. بعضی 
سازوکارها چابکی ندارد و پاسخگو نیست. رئیس 
جمهور با بیان اینکه سهم ما در تجارت منطقه خیلی 
پایین است گفت: میزان تبادالت ما با عراق و سوریه 
و کشورهای همسایه باید تحول یافته و دو برابر شود. 
در گام اول رقم 20 میلیارد دالر باید به 40 میلیارد 
دالر برسد و در گام های بعدی هم بیشتر شود. در 
همین ایام میزان ارتباطات ما با تاجیکســتان سه 
برابر شده است. مسئله ترانزیت و گاز نیز در سفر به 
ترکمنستان حل شد. اینچنین ارتباطاتی باید با سایر 
کشورهای همسایه دنبال شود. در این زمینه باید با 
روحیه تحول خواهی و انقالبی کار کرد. زیرا با کار 

سازمانی و اداری مشکالت حل نمی شود.

تغییر جهت انتظارات بازار ارز
با وجود اینکه، برخی معامله گران انتظار شنبه آرام 
و کم نوســانی را دارند،  برخی دیگر از بازیگران ارزی 
معتقدند اتفاق خاصی در مذاکرات هسته ای رخ نداده 

است که جهت انتظارات بازار را تغییر دهد.
به گزارش اکوایران، دالر در هفته گذشته نزدیک به 5 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. با این حال،  آرامش 
بازار در روزهای آخر هفته و شــروع دوباره مذاکرات 
هسته ای موجب شده است که برخی معامله گران 
تصور کنند که اســکناس آمریکایــی در روز جاری 

نوسان خاصی را تجربه نمی کند.
با وجود اینکه، برخی معامله گران انتظار شنبه آرام 
و کم نوســانی را دارند،  برخی دیگر از بازیگران ارزی 
معتقدند اتفاق خاصی در مذاکرات هسته ای رخ نداده 
است که جهت انتظارات بازار را تغییر دهد. آن ها به 
همین دلیل منتظرند که اسکناس آمریکایی در روز 
جاری رشد جدیدی را تجربه کند. در چنین شرایط 
نااطمینانی،  به نظر می رســد برای پیش بینی روند 
قیمت باید به نشــانه های بیرونی دقت داشت. نرخ 
حواله درهم یکی از مهمترین نشانه های تعیین کننده 
در پیش بینی جهت قیمت دالر بازار داخلی است. در 
روز جاری، اگر حواله درهم بتواند  با قدرت به سوی 
سطح 8 هزار و 500 تومانی حرکت کند، دالر نیز در 
بازار ایران از مرز 31 هــزار تومانی عبور خواهد کرد. 
برگشت درهم به سوی محدوده 8 هزار و 300 تومانی 
می تواند زمینه ساز عقب نشینی دالر تا محدوده 30 

هزار و 500 تومانی شود.
نقاط فنی نیز اهمیت زیــادی برای پیش بینی روند 
آتی دالر دارند. دالر در هفته گذشته توانست سطح 
حمایتی 30 هــزار و 500 تومانی را حفظ کند. پس 
تا زمانی که اسکناس آمریکایی باالی نقطه یاد شده 
اســت،  نمی توان انتظار افت معنادار دالر را داشت. 
برای قرار گرفتن در ســناریوی افزایشــی، ضروری 
است که اسکناس آمریکایی خود را باالی محدوده 
31 هــزار و 200 تومان تثبیت کنــد. این در حالی 
 اســت که دالر در هفته گذشــته چند بار نتوانست 

مرز 31 هزار تومانی را بشکند.

اخبار
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به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شــورای رقابت 
در واکنشــی آن را اقدامی مبهم که بــا البی گری 
خودروسازان بدون دخالت شــورا انجام شده است، 
دانســت و تاکید کرد که بر اســاس تورم بخشی و 
دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو 
برای نیمه دوم سال کمتر از 10 درصد خواهد بود، نه 

18 درصدی که اعالم شده است.
به گزارش ایســنا، بعد از آنکه حدود یک ماه پیش با 
دستور رئیس جمهوری، افزایش قیمت خودرو لغو 
و مقرر شــد که در ســتاد تنظیم بازار موضوع مورد 
بررســی قرار بگیرد، طی هفته گذشته افزایش 18 
درصدی قیمت خودرو در دو شرکت ایران خودرو و 

سایپا اعالم شد.
در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته 
شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو بوده است 
و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعالم کرد که 
هیچ ابالغیه ای درباره حذف از قیمت گذاری خودرو 

دریافت نکرده است.
 پیگیری جریان اخیر افزایش قیمت، از شورای رقابت 
و گفت وگویی با محسن بهرامی ارض اقدس - عضو 
شورای رقابت در دور سوم - با اعالم توضیحاتی در این 

رابطه همراه بود.

هر گونه قیمت گذاری فاقد وجاهت قانونی 
است، مگر...

بهرامی با اشاره به این که به اذعان تمامی کارشناسان 
اقتصادی تولید و عرضه خودرو در کشور سال هاست 
که در انحصار کامل قرار دارد، گفــت: طبق قانون، 
تشــخیص انحصاری بودن کاال و خدمات با شورای 
رقابت است؛ بنابراین با توجه به مصوبه شورای رقابت 
تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد از سوی 
دیگر به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی 
اصل 44، قیمت گــذاری کاال و خدمات انحصاری و 
تصویب شرایط دسترســی عادالنه مصرف کننده با 
قیمت مصوب به این گونه کاالهــا ، الزاما از وظایف 

شورای رقابت است.
وی ادامه داد: بر این اساس تا زمانی که قانون اصالح 
نشده یا مصوبه سران سه قوا که ادعا می شود در مورد 
تغییر مسیر قیمت گذاری از شــورا به ستاد تنظیم 
بازار بوده است به تایید مقام معظم رهبری نرسد که 
البته تاکنون هم ابالغی به شورا نشده است، هرگونه 
تصمیم گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای 

رقابت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .

افزایش قیمت شورا ۱۸ درصد نیست
نماینده اتاق بازرگانی در دور ســوم شــورای رقابت 
گفت: متاسفانه ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه 
قیمت گذاری اخیر بر اســاس دستورالعمل شورای 
رقابت صورت گرفته خالف واقع اســت، این سوال 
مطرح می شود که اگر قرار است قیمت گذاری طبق 
فرمول شورا باشــد چرا آن را به خود شورای رقابت 

واگذار نمی کنند؟
 بهرامی با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا 
برای خودروســازان اعمال شــده به هیچ عنوان با 
دستورالعمل  شــورای رقابت مطابقت ندارد افزود: 
بر اساس تورم بخشــی که از بانک مرکزی دریافت 
کرده ایم و بررسی های صورت گرفته با لحاظ ضریب 
منفی بهره وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر 
از 10 درصد امکان افزایش قیمت برای شــش ماه 
دوم ســال وجــود دارد در حالی کــه ظاهرا قیمت 
 جدید برخی خودروها بیــش از 20 درصد افزایش 

یافته است.

وی یادآور شد:همچنین ادعا می شود افزایش قیمت 
اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم 

تاکنون به شورای رقابت ابالغ نشده است.

البی گسترده خودرو سازان برای قیمت گذاری 
خارج از شورا

عضو شورای رقابت در ادامه با انتقاد از اینکه دور دوم 
شورای رقابت از مهرماه به پایان رسیده و هنوز ترکیب 
اعضای جدید مشخص نیســت، گفت: متاسفانه با 
این که دولت سرعت عمل خوبی در اعمال تغییرات در 
سایر دستگاه ها داشته اما هنوز در مورد شورای رقابت 
نمایندگان خود برای تشکیل دور سوم شورا معرفی 
نکرده است و در حال حاضر  شورای رقابت تشکیل 
نشده و  مرکز ملی رقابت که رئیس آن همان رئیس 
شورای رقابت است ، فاقد رئیس است . به نظر می رسد 
در این بین البی گسترده خودروسازان مانع از تشکیل 
سریع تر دور سوم شورای رقابت شده تا در فاصله بین 
دو دوره چنین اقدامات مبهمی در مورد افزایش قیمت 

اعمال شود.

پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی 
سوار نمی کند

بهرامی با اشاره به این که به نظر می رسد تنها موضوع 
مغفول مانــده در قیمت گذاری ها حمایت از حقوق 
مصرف کننــده و میلیون ها نفری اســت که دارای 
خودروهای فرســوده بوده و به تعویض آن امیدوار 
هستند، افزود: باید به این موضوع هم توجه کرد که 
قیمت خودرو به خصوص برخی از آنها نقش لیدری 
در بازار دارد و می تواند تبعات تورمی به همراه داشته 
باشد؛ به طوری که دیگر صاحب پراید 185 میلیونی 
مسافر 3000 تومانی سوار نمی کند و حتما این جریان 
افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش ها نیز 
دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورم را که مغایر 
سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است، به همراه دارد. 
ظاهرا مسئوالن به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته 
و فکر می کنند با این روش می توانند زیان انباشــته 
ناشی از ناکارآمدی و سرمایه گذاری های غیراصولی 
خودروســازان و هزینه های ســربار آنها را از جیب 

مصرف کننده پرداخت کنند.

تهمت نزنند ، زیان خودروسازان به مردم 
ربطی ندارد

وی افزود: به شورای رقابت تهمت می زنند که موجب 
زیان خودروسازان شده اســت، در حالی که شورای 
رقابت از مجموعه کارشناسی تشکیل شده که با لحاظ 
شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف کننده 
بر اساس اظالعاتی  که خودروسازان به شورا می دهند 
با نظر کارشناسی، قیمت ها به نحوی تعیین می شود 
که ضمن در نظر گرفتن بهای تمام شده و سود هفت 
تا 10 درصدی برای آنها حتی تا هفت درصد پوشش 
هزینه های مالی را هم ضوابط در نظر می گیرد آن هم 
برای خودروســازانی که بخش زیادی از خودروهای 
خود را با دریافت پیــش پرداخت به خریداران پیش 
فروش می کنند ، بنابراین قیمت گذاری دستورالعمل 
شورای رقابت عامل زیان 10 شدن خودروسازی های 

کشور نیست.
وی اظهار امیدواری کرد که بــا معرفی نمایندگان 
دولت در شــورای رقابت و مشــخص شدن ترکیب 
شــورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو 
که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق 

مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

بررســی های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشــان 
می دهد مسائلی نظیر قیمت گذاری دستوری مزید 
بر علت شده تا دریافت کنندگان تسهیالت ارزی از 
صندوق توسعه ملی قادر به تسویه دیون خود نباشند.

مرکز پژوهش های اتــاق ایران در گزارشــی، تأثیر 
جهش های مکرر نــرخ ارز بر وضعیــت پروژه های 
سرمایه گذاری تأمین مالی شده از طریق تسهیالت 
ارزی صندوق توسعه ملی را بررسی کرده که نشان 
می دهد مسائلی نظیر قیمت گذاری دستوری مزید 
بر علت شده تا دریافت کنندگان تسهیالت ارزی از 
صندوق توسعه ملی قادر به تسویه دیون خود نباشند.

استفاده از تسهیالت ارزی صندوق ذخیره ارزی در 
گذشــته و صندوق توسعه ملی در ســال های اخیر 
ازجمله راه های تأمین مالــی پروژه های تولیدی و 
خدماتی کشور و مسیری برای تبدیل منابع حاصل 
از صادرات نفــت و گاز به ســرمایه های زاینده بوده 
است. درعین حال لزوم بازپس گیری منابع صندوق 
به ارز، آسیب پذیری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
به نوسانات ارزی را افزایش می دهد زیرا بازپرداخت 
وام های دریافتی باید بــه ارز صورت گیرد و هرگونه 
افزایش نرخ آن می تواند ارزش اقساط را به چندین 
برابر افزایش دهد. شوک ارزی سال 1396 و استمرار 
آن در چندین نوبت این مشــکل را برای گیرندگان 
تسهیالت ارزی صندوق توســعه ملی ایجاد کرده 
اســت و ناتوانی این فعــاالن از بازپرداخت وام های 
ارزی دریافتی به بحرانی برای آنها، صندوق توسعه 
ملی و سیستم بانکی تبدیل شده است. ضمن آنکه 
سرمایه گذاران جدید را با بیم بروز مشکل مشابهی 
در آینده روبه رو ساخته و بر سرمایه گذاری خصوصاً 
در فعالیت های زیرساختی با نیاز باال به منابع مالی اثر 
منفی گذاشته است. به منظور بررسی دقیق جوانب 
موضوع، مطالعه ای به پیشنهاد کمیسیون بازار پول و 
سرمایه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران توســط مرکز پژوهش های اتاق در دستور کار 
قرار گرفت. مطالعه حاضر بر اساس دریافت اطالعات 
از صندوق توسعه، توزیع پرسشنامه و برگزاری پنل 
خبرگان تهیه شده است که از 180 پرسشنامه ارسالی 
برای بدهکاران ارزی عضو اتاق ها، 84 بنگاه تولیدی و 

خدماتی به پرسشنامه پاسخ داده اند.
بر اساس نتایج این مطالعه، عمده طرح های موجود 
در نمونه آماری مورد بررســی )95 درصد( به بخش 
تولیدی و زیر بخش های صنعت و انرژی اختصاص 
دارند. در بخش انرژی شرکت های تأمین برق، گاز، 
بخار و تهویه هــوا و در بخش صنعت زیر بخش های 
ســایر فرآورده های معدنی غیرفلزی، مواد شیمایی 
و فرآورده های شیمیایی، منســوجات، فلزات پایه و 
فرآورده های غذایی بیشــترین درگیری را با مسئله 
دارند. بر اساس اطالعات صندوق توسعه ملی مجموع 
84 بنگاه فوق بالغ بر 2,2 میلیــارد دالر از صندوق 
توسعه ملی تســهیالت دریافت کرده اند که بخش 
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا با 16 بنگاه و 1.05 
میلیارد دالر بیشترین تعداد بنگاه های دریافت کننده 
وام در نمونه و بیشترین میزان دریافتی را داشته است. 
وابستگی باالی الگوی تأمین مالی این پروژه به دریافت 
تسهیالت از صندوق توسعه ملی از دیگر مسائلی است 
که از آمارها استنباط می شود و چنانچه در بررسی 
اولیه طرح مورد توجه قرار می گرفت، در گســترده 

نشدن دامنه این بحران اثرگذار بود.
طبق نتایج پرســش نامه ها، 44 درصد بنگاه ها سهم 
تسهیالت دریافتی از کل هزینه های طرح را 50 تا 75 
درصد و 27 درصد بیش از 75 درصد گزارش کرده اند 
که نشان از وابستگی باالی وضعیت پروژه به تسهیالت 

دریافتی دارد. ایــن پروژه ها از اشــتغال زایی باالیی 
برخوردارند. به طوری که بر اساس طبقه بندی مورد 
پذیرش وزارت صنعت، معدن و تجارت از مشــاغل، 
73 درصد بنگاه های موجــود در نمونه آماری مورد 
بررسی و مطابق طبقه بندی اتحادیه اروپا، 29 درصد 
در گروه بنگاه هــای بزرگ قرار دارنــد. همچنین بر 
اساس طبقه بندی اتحادیه اروپا، 44 درصد بنگاه ها 
متوسط مقیاس هستند؛ بنابراین پروژه های بهره مند 
از این تســهیالت عمدتاً در گروه بنگاه های متوسط 
و بزرگ با اشتغال باال هســتند و اهمیت ارائه راهکار 
برای حل مشکل این بنگاه ها با توجه به بزرگی مقیاس 
فعالیت و تبعات ورشکستگی احتمالی این پروژه ها بر 
بخش قابل توجهی از نیروی کار به خوبی آشکار است. 
چنانچه مشکل موجود حل نشده باقی بماند، انتظار 
می رود تأثیرات منفی بر ورود سرمایه ها به فعالیت های 
بزرگ مقیاس و زیرساختی بگذارد و با توجه به آنکه 
فعالیت های زیرساختی پیوندهای پسین و پیشین 
بزرگی با ســایر بخش ها دارند، عدم ورود سرمایه به 
این بخش ها می تواند تبعات منفی زیادی برای سایر 
فعالیت های اقتصاد داشته باشد. وضعیت بهره برداری 
طرح ها نشان می دهد از میان 84 طرح موردنظر 18 
طرح معادل 21 درصد هنوز به بهره برداری نرسیده 
است. با توجه به آنکه افزایش هزینه های ساخت پس 
از جهش ارزی، احتمال عدم بهره بــرداری پروژه بر 
اساس برنامه زمان بندی را افزایش می دهد، نگرانی ها 
در زمینه توانایی صاحبان پروژه بــرای بازپرداخت 
اقساط وام های دریافتی تشدید می شود. همچنین 
وضعیت درآمدزایی طرح هایی که بــه بهره برداری 
رسیده اند، نشان می دهد 44 طرح معادل بیش از نیمی 
از طرح های موجود در نمونه آماری، ارزش تولیدشان 
در آخرین سال فعالیت کمتر از 100 میلیارد تومان 
بوده است و در 63 درصد از موارد ارزش تولید آخرین 

سال فعالیت کمتر از 500 میلیارد تومان است.
عمده طرح هایی که بر روی آنها اقدام به اخذ تسهیالت 
ارزی شده است، از نوع طرح های ایجادی )64 درصد( 
و عمده سرمایه گذاری هایی که با کمک این تسهیالت 
تأمین مالی شده اســت در زمینه استقرار، توسعه و 
تجهیز خط تولید )79 درصد( بوده است. ازآنجایی که 
این طرح ها برای بهره برداری اولیه و شروع درآمدزایی 
به تسهیالت صندوق توســعه ملی وابسته هستند، 
در صورت عدم بهره برداری به موقع به دلیل افزایش 
نرخ ارز با دشــواری مضاعفی در بازپرداخت روبه رو 
می شــوند. مورد حائز اهمیت دیگری که به تحلیل 
وضعیت این طرح ها کمک می کنــد، امکان یا عدم 
امکان کسب درآمد ارزی و نیز وابستگی آنها به مواد 
اولیه و کاالهای واسطه ای وارداتی است. ازآنجایی که 
بازپرداخت تســهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
به صورت ارزی است، چنانچه پروژه ها امکان کسب 
درآمــد ارزی از محل صادرات نداشــته باشــند، با 
مشکالت بسیار شدیدتری در پرداخت اقساط مواجه 
خواهند شد. از سوی دیگر، هرچقدر وابستگی عملکرد 
پروژه به واردات بیشتر باشد، باال رفتن نرخ ارز اثرات 
بیشتری بر افزایش هزینه های ساخت، بهره برداری 
و تولید داشته و در نتیجه سودآوری سرمایه گذاری 
را کاهش می دهد. به منظور بررســی این دو مورد، 
میزان صادرات مستقیم یا غیرمستقیم محصوالت 
پروژه و نیز وابستگی به واردات مواد اولیه مورد پرسش 
قرار گرفته است. نتایج نشــان می دهد کمتر از 10 
درصد ارزش محصوالت و خدمات تولیدی نیمی از 
پروژه هایی که بابت آنها تسهیالت ارزی دریافت شده، 
صادر شده است که در واقع به معنای عدم امکان کسب 

درآمد ارزی برای آنها است.

شورای رقابت اعالم کرد

البی گسترده خودروسازان
مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

بن بست دریافت تسهیالت ارزی از صندوق توسعه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ به ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت به پنج شنبه به ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۷۰ 
هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۸۳ دالر و ۳۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار تهران یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۶۱۳ تومان است.
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شرایط تحقق رونق تولید 
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن

رکود چندین ساله در بخش تولید، صنعت و معدن قابل مشاهده است. در اواخر دولت دهم شاهد تشدید تحریم ها بودیم. پس از آن هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد و منابع مالی کشور رو به تحلیل رفت. از سوی دیگر رشد شدید قیمتها را 
داشتیم و ارزش پول ملی نیز افت زیادی را تجربه کرد. تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا رکودی چندین ساله بر تولید و صنایع حکمفرما شود. به عبارتی تمامی این عوامل شرایطی را ایجاد کرد که بخش تولید از نظر نقدینگی 
مورد نیاز و تحلیل رفتن قدرت خرید مردم، دچار مشکالت فراوانی شد. بنابراین این شرایط در کنار رکود در بازارها را رقم زد. از طرفی دیگر تورم هم ایجاد شد. به شکلی که در سال 90 و 91 شاهد اوج گرفتن رکود تورمی بودیم. بعد از آن نیز 
در دولت های بعد تشدید تحریم ها اتفاق افتاد. شرایط اقتصادی در 10 سال اخیر افت و خیزهایی داشته اما گشایشی برای رونق بازارها نداشتیم. تامین بودجه در شرایطی می تواند به رونق تولید و صنایع منجر شود که به سمت ایجاد پروژه 
های اقتصادی محرک بخش صنعت و معدن برود. در بودجه رفتار دولت باید به این سمت باشد که  پروژه های عمرانی و ساخت و ساز را رونق دهد. اگر بخش پروژه های عمرانی و ساخت و سازها به راه بیفتد دیگر صنایع نیز احیا شده و از رکود 
خارج خواهند شد.   صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز به راه خواهد افتاد. هرچند در بودجه 1401 امیدی به لحاظ کردن اعتبارات برای این پروژه ها به دلیل کسری های شدید نیست اما ضرورت دارد تمام نگاه در بودجه آینده به این سمت 

باشد تا مولدهای اقتصادی راه بیفتد نه مسکن های اقتصادی. نباید به دنبال افزایش دستمزدها که مسکن های اقتصادی هستند برویم. باید راهکارهای اجرایی شود تا قدرت خرید مردم تقویت شده و به رونق تولید و صنعت منجر شود.
این در حالی است که عملکرد بانک مرکزی هم نباید به نحوی باشد که فقط منافع بانک ها حفظ شود. نباید به گونه ای هم باشد که تنها منافع دولت دیده شده و نظام بانکی متضرر شود، بلکه سیاست های این نهاد باید منطقی و اصولی 
باشد. فعاالن اقتصادی کشور از سهامدار خرد بورس تا بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی تحت تاثیر تورم فزاینده کمرشکنی که در کشور حاکم شده قرار گرفته اند و از این تورم در حال زیان هستند و نمی توانند تعهدات مالی خود را نسبت به 
سایر اشخاص انجام دهند و حتی تسهیالت بانکی را به موقع پرداخت کنند. این امر به دلیل بهم خوردن تناسب و تعادل اقتصاد در کشور است. وقتی شاهد این اتفاق باشیم طبیعی است که بدهی های معوق هم به وجود می آید و عدم انجام 
تعهدات را نیز خواهیم داشت و در نهایت حجم چک های برگشتی افزایش می یابد. خود دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، بزرگ ترین طرف اقتصادی است و بزرگ ترین کارفرمای کشور است که تعهدات خود را به موقع پرداخت نمی کند 

و بدعهد است؛ بنابراین باعث به وجود آمدن بسیاری از این بدهی ها و عدم انجام تعهدات، نخست خود دولت است.

رئیس اتحادیه بار فروشان تهران با تایید خبر تایید نشدن 
استاندراد کیوي تولید شده ایران از سوي هند، گفت: 
دقت در نبود ســموم فقط نباید محدود به محصوالت 
صادراتي باشــد و این مهم باید در کیفیت محصوالت 
داخلي نیز لحاظ شــود؛ چراکه ایرانیان نیز مستحق 
خوردن نیترات و دیگر سموم باقي مانده در محصوالت 
کشاورزي نیستند. مصطفي دارایي نژاد، رئیس اتحادیه 
بار فروشــان تهران بیان داشت: از ســال جاري هند و 
دیگر کشــورهاي هدف صادراتي بنا به استاندارهاي 
خود محصوالت کشاورزي را وارد میکنند و بنا به این 
استانداردها کیوي ایران با استانداردهاي هند مطابقت 
ندارد. وي گفت: از سال جاري دیگر برخي از کشورهاي 
هدف صادراتي به اخذ تاییده سازمان حفظ نباتات ایران 
براي ورود محصوالت کشاورزي کفایت نمیکنند و ایران 
باید بنا به کیفیت و استانداردهاي آنها تولید کند. به گفته 
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از خرداد سال جاري 
بخشنامه اي از کشورهاي صادراتي به دست ما رسیده 
مبني بر آن که میزان سم و کود در محصوالت کشاورزي 

مشخص است. کشــورهاي عمان، قطر، هند، روسیه، 
امارات متحده عربي و پاکستان بنا به دستورالعمل هاي 
جدید خواهان محصوالت کشــاورزي ما خواهند بود. 
دارایي نژاد در ادامه پیشنهاد داد: بهتر است در ایران نیز 
مانند سایر کشورهاي تولیدکننده محصوالت کشاورزي 
یک نهاد مشخص بذر را در اختیار کشاورزان قرار دهد و 
در زمان صادرات محصول سود 1۵ درصدي به کشاورز 
داده شود. وي تصریح کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزي 
بخصوص سازمان حفظ نباتات در این زمینه با جدیت 
ورود نکند تردید نداشته باشید که بازارهاي صادراتي 
خود را از دست مي دهیم و بر همگان مشخص است که 
چه آسیبي بدنه اقتصادي کشور خواهد خورد. رئیس 
اتحادیه بارفروشــان تهران افزود: برخي از کشورهاي 
همسایه از جمله ترکیه منتظر این است که ما بازارهاي 
خود را از دست بدهیم و آنها این بازارها را تصاحب کنند. 
این هشدار جدي است و باید بیشتر به آن توجه شود.بنا 
به گفته دارائي نژاد، روسیه بارهاي آلوده را دیگر مرجوع 

نخواهد کرد و آنها را معدوم مي کند.

رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سیرابي 
)طبخ شــده وخام( تهران در خصوص فراواني و قیمت 
آالیش گوسفند بیان داشــت: با اقدامات بي نظیري که 
برخي از مسئوالن در جلوگیري از قاچاق گوسفند انجام 
دادند کله و پاچه و آالیش گوسفند به میزان فراوان وجود 
دارد؛ لذا قیمت ها نیز تغییر محسوسي نداشته است و نیاز 

بازار براحتي تامین مي گردد.
حسین رواسي، رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله و 
پاچه و سیرابي ) طبخ شده وخام( تهران بیان داشت: در دو 
سال اخیر قاچاق گوسفند زنده به کشورهاي مرزي و غربي 
بقدري زیاد بود که نه تنها کله پاچه و آالیش گوسفندي؛ 
بلکه میزان گوشت مصرفي در کشور با مشکالت زیادي 
روبه رو بود بطوریکه بــراي تامین بازار داخلي مجبور به 

واردات از کشورهاي همسایه شدیم.
وي ادامه داد: زمانیکه گوســفند زنده از کشور خارج و 
الشه گوشت وارد مي شود بیش از 40 شغل در معرض 
نابودي قرار مي گیرد. از ســوي دیگر الشه گوشت تنها 
مصرف پروتئین را فراهم مي کند، واردات گوشت بدون 
آالیش، دیگر مشاغل را راکد مي گذارد، اما اکنون به حول 
و قوه الهي و تالش نیروهاي مرزي که نگهبان مرز و دیار ما 

هستند از فعالیت قاچاقچیان به صورت جدي و حرفه اي 
جلوگیري شده است و چه بسا جاني دوباره به این مشاغل 
داده شد؛ ضمن اینکه گوشت و آالیش داخلي به حد نیاز 
بازار تامین مي شود. رواسي تصریح کرد: اگر مسئوالن 
در جایگاه خود بدرستي و با صداقت کار کنند مي توانیم 
کشوري آباد بسازیم. اگر مسئولي علم و یا توانایي انجام 
کاري را ندارد باید کنار برود و جایگاهش را به فردي بدهد 
که دانش و توانایي اداره آن مسئولیت را دارد. هیچ کسي 
نباید مردم کشــور را براي مطامع شخصي نابود کند. از 
مسئوالني که اجازه قاچاق نداده و مرزها را پاس مي دارند 
باید سپاسگذار بود. رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان 
کله و پاچه و سیرابي )طبخ شده وخام( تهران در خصوص 
نرخ عرضه کله و پاچه گفت: کله و پاچه پخته که به صورت 
بیرون بر ارائه مي شود هر دست ۲۲0 هزار تومان است که 
نسبت به شش ماه ابتداي سال بسیار بهتر و گوشت دارتر 
است، اما اگر در داخل طباخي سرو شود باید با سرویس 
محاسبه شود که شــامل، لیمو و مخلفات است. رواسي 
همچنین اظهار داشت: 90 درصد کله و پاچه ها به صورت 
سنتي پاک مي شود و 10 درصد دیگر با دستگاه که به 

صورت خام فروخته مي شود.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران  و سلف سرویس تهران 
اظهار داشت: بسیاري از رستوران  دارها به دلیل مشکالت 
عدیده مجبور به تعطیلي واحدهاي صنفي خود شده  و 
به مشاغل دیگر رو آورده اند. بطوریکه دردو سه ماه اخیر 
حدود ۳0 درصد از رستوران  دارها واحدهاي صنفي خود 
را تعطیل کرده  اند.  سیدعلي اصغر میرابراهیمي، رئیس 
اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران در 
مورد وضعیت رستوران ها اظهار کرد: قیمت مواد اولیه، 
اجرت کار، بیمه و مالیات همه براي رستوران داران گران 
است. زعفران از هر کیلو 11 میلیون ۷00 وتا ۸00 هزار 

تومان به هر کیلو ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان رسیده است.
وي ادامه داد: ما مرغداري و شــالیزار نداریم که تحت 
تاثیر افزایش قیمت این اقالم قرار نگیریم. با وجود این 
افزایش قیمت زیاد در مواد غذایي و موارد دیگري مانند 
بیمه و مالیات همکاران ما در رستوران ها به مشکالت 
جدي برخورد کرده اند.میرابراهیمي افزود: بسیاري از 

رســتوران دارها به دلیل این مشکالت عدیده مجبور 
به تعطیلي واحدهاي صنفي خود شــده و به مشاغل 
دیگر رو آورده اند. در دو سه ماه اخیر حدود ۳0 درصد 
از رستوران دارها واحدهاي صنفي خود را تعطیل کرده 
اند. وقتي ملک اجارهاي باشد و هزینه هاي اجاره هم 
اضافه شود مجبور به این کار مي شوند. رئیس اتحادیه 
رستوران دارها گفت: میزان تقاضا هم در همین مدت 
زمان حدود ۲0 تا ۳0 درصد هم کاهش تقاضا داشــته 
ایم. مردم در شمال شهر اوقات فراغت بیشتري دارند و 
بیشتر از رستوران ها استفاده مي کردند ولي با وضعیت 
فعلي تقاضاي عضویت جدید در شمال شهر هم کاهش 
زیادي داشته و میتوان گفت کاهش در این منطقه بیشتر 
بوده است.وي خاطرنشان کرد: رستوران ها به طور کلي 
وضعیت خوبي ندارند و عرضه و تقاضا کاهش یافته است 
و بنابراین رستوران دارها با مشکالت عدیدهاي دست و 

پنجه نرم مي کنند.

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران درباره چگونگي اجراي قانــون حذف مالیات بر 
ارزش افزوده فروش طال و محاسن آن گفت: عملیاتي 
شدن قانون حذف مالیات بر ارزش افزوده روي اصل طال 
در فروش آن، کمک شایاني به این صنعت طال، خریداران 
و فروشــندگان آن در بازار مي کند؛ چرا که هزینه ها با 

اعمال چنین قانوني کاهشي مي شود.
ابراهیم محمدولــي، رئیــس اتحادیه ســازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران با بیان اینکه مدت هاست 
خرید طال از سوي مردم به دالیل مختلف چون رشد نرخ 
تورم و افزایش قیمت ارز در بازار کاهش یافته و خیلي ها 
از قدرت خرید آنچناني بــراي تهیه این کاالي زینتي و 
سرمایه اي برخوردار نیستند، گفت: معافیت 9 درصدي 
مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال در فروش، بي تردید 
زمینه ساز رشد تقاضا براي خرید این کاال در بازار خواهد 
شد؛ زیرا هزینه خرید طال به نسبت گذشته کاهش مي 
یابد. محمدولي خاطر نشان کرد: افزایش قیمت طال که 
برگرفته از افزایش بهاي انس جهاني و نرخ ارز در داخل 
بوده موجب شده است تا مردم رغبت چنداني براي خرید 
آن نداشته باشــند، در چنین شرایطي اگر خریدي هم 
صورت مي گیرد معموال بیشــتر در قالب خرید طالي 
دست دوم و کهنه اســت که این موضوع باعث کسادي 

بازار فروش مصنوعات طالي نو شده است.
وي با بیان اینکه طبق قانون جدید، مالیات بر ارزش افزوده 
طالي خام )اصل طال( حذف شده است و طال فروشان در 
فروش این کاال فقط مي توانند از اجرت و کارمزد مالیات 
دریافت کنند، اظهار داشــت: با حذف مالیات بر ارزش 

افزودهقیمت تمام شده طال در بازار روندي کاهشي به 
خود مي گیرد که این رویکرد زمینه خرید طالي نو را 
براي متقاضیان طال در بازار به جاي طالي کهنه فراهم 
مي کند. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران با بیان اینکه در تالشیم با هماهنگي وزارت 
صمت اقدامات الزم را نیز در راستاي ممانعت واحدهاي 
طال فروشي در فروش طالي دست دوم به کار گیریم، 
گفت: خیلي از طال فروشــان در فروش طالي کهنه و 
دست دوم از خریدار 10 درصد اجرت مي گیرند در حالي 
که چنین اقدامي غیرقانوني بوده زیرا فروش طالي دست 
دوم یا کهنه بدون اجرت است و فروش آن فقط باید به 

نرخ روز طال و بدون اجرات انجام شود.
محمدولي اضافه کرد: خرید طالي دســت دوم نه تنها 
براي خریدار بدون ایراد و اشکال نیست بلکه این روند 
موجب کند شدن چرخه تولید و داد و ستد مصنوعات 
طالي نو مي شود. وي مزایاي حذف مالیات ارزش افزوده 
بر روي قیمت تمام شده طال را فعال شدن این بازار عنوان 
کرد و افزود: با حذف 9 درصدي ارزش افزوده فروش طال، 
قدرت خرید مردم براي تهیه این کاال افزایش مي یابد، 
البته این موضوع زماني اتفاقمي افتد که بازار طال تحت 

تاثیر قیمت باالي ارز در بازار قرار نگیرد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران خاطر نشــان کرد: معافیت مالیاتي اصل طال در 
فروش این کاال عالوه بر تحریک خریداران کمک شایاني 
به رونق صنعت طال در کشور مي کند؛ چرا که هم اکنون 
خیلي از واحدهاي طال فروشي در کشور به دلیل کسادي 

بازار و رکود، تعطیل و یا با ظرفیت کم کار مي کنند.

در حالــی که مســتاجران و 
جویندگان ســرپناه، توانایی 
پرداخــت حتی اجــاره یک 
میلیون تومانی در ماه را ندارند، 
طرحی جهش ملی مسکن که 
برای خانه دار شدن این افراد به راه افتاده، دارای اقساط 
چهار تا هفت میلیونی اســت. همین امر موجب شده تا 
بسیاری از مستاجران و جویندگان ســقف باالی سر از 

حضور در این طرح انصراف دهند. 
تمام افرادی که مشکل تهیه مســکن دارند یا کارگران 
هســتند یا افلرادی که از نظر شغلی، موقعیت مناسبی 
ندارند. این بدان معناســت که حقوق دریافتی این افراد 
پایین و درآمد اندکی دارند. بنابرایــن توانایی پرداخت 
اقساط ماهانه از 4 تا ۷ میلیون تومانی را ندارند. از سوی 
دیگر این واحدها در مناطق حاشــیه ای تهران ساخته 
می شود که در حال حاضر یک چهارم واحدهای جهش 

مسکن قیمت دارد. با این محاسبات مستاجران می گویند 
که خرید خانه جهش مسکن صرفه اقتصادی ندارد.

برای طرح 400 هزار واحدی مســکن ملی بیش از 1٫۶ 
میلیون نفر ثبت نام کرده اند. ایــن آمار یعنی چهار برابر 
ظرفیت در نظر گرفته شــده برای طرح مــورد نظر. اما 
برای طرح چهار میلیون واحدی دولت سیزدهم فقط دو 
میلیون نفر ثبت نام کرده اند که قطعا تعدادی از این ثبت نام 

کنندگان به علت واجد شرایط نبودن ریزش می کنند.
مبلغ وام این طرح بین ۲۵0 تا 4۵0 میلیون تومان است 
که اقســاط آن بین چهار تا هفت میلیون تومان برآورد 
می شود، بنابراین این واحدها اقساط سنگینی دارند و از 
سوی دیگر این واحدها در شــهرهای دور از مرکز استان 
ساخته می شوند، به طور مثال برای مستاجران تهرانی در 
شهرهایی مثل پاکدشت و پرند ساخت وساز انجام می شود.
قیمت تمام شده این واحدها بیشتر از مبلغ فعلی خانه های 
مشــابه در این طرح اســت، به طور مثال یک واحد ۷۵ 
متری در پاکدشــت یا پرند بین ۳00 تــا ۵00 میلیون 
تومان است اما در طرح جهش مسکن با قیمت باالتری 

تمام می شــود و متقاضی عــالوه بــر وام 4۵0 میلیون 
 تومانی باید آورده نقدی حداقل ۲00 میلیون تومانی نیز 

داشته باشد.
برخی برای بسط نقد فوق می گویند اگر متراژ متوسط این 
یک میلیون مسکن ۷0 متر مربع باشد برای اجرای کامل 
قانون نیاز به ساخت ۷0 میلیون متر مربع مسکن است که 
برای آن بالغ بر ۳۵0 هزار میلیارد تومان منابع الزم است. 
منتقدان از اعداد فوق این گونه استنباط می کنند که این 
حجم از منابع 10 درصد از کل نقدینگی کشور را تشکیل 
می دهد که قطعا عدد بزرگی است. آنها می گویند در این 
قانون قرار نیست دولت منابعی را تخصیص دهد و نظام 
بانکی هم به راحتی تسهیالت ارزان و بلند مدت نمی دهد. 
در طرف مردمی هم تامین وثیقه و نقدینگی اولیه برای 
مشارکت در اجرای این قانون با مشکل مواجه است بنابراین 

اجرای این قانون عملی نیست.
در همین رابطه یک کارشناس مسکن در گفت و گویی با 
"کسب و کار" گفت: تعداد زیادی از افراد امکان ثبت نام 
مسکن را ندارند و ممکن است امکان پرداخت اولیه آن را 

هم نداشته باشند. در عین حال نزدیک به ۳ تا 4 میلیون 
کسری مسکن در کشــور وجود دارد.  بیت اهلل ستاریان 
خاطرنشــان کرد: یکی از پارامترها برای ساخت مسکن 
تامین مالی اســت و ما می بینیم در این پروژه هایی که 
تعریف شده تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه 
مدنظر است که اغلب دهک پایین نیز توان پرداخت اقساط 
۳ تا ۷ میلیون تومانی که اعالم شده را ندارند و هنوز هم این 
واحدهای مسکونی برای دهک های باالی جامعه هستند. 
وی اظهار داشت: البته نباید براساس تعداد ثبت نامی ها 
مساله تولید مسکن را پیش برد، باید بسترهای تولید برای 
بخش خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی بتواند بیشتر 

و راحت تر تولید کند و به مرور این کسری پر شود.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، اینکه چقدر توانایی 
این همکاری وجود داشته باشد هم هنوز مشخص نیست. 
سواالت زیادی در این باره مطرح می شود. اینکه بخواهیم 
از تکنولوژی این کشور هم استفاده کنیم جای سوال است. 
چراکه استفاده از تکنولوژی کشور چین در بستر اقتصادی 

کنونی ما هنوز فراهم نشده است.

اقساط چهار تا هفت میلیونی، موجب انصراف مردم از طرح جهش مسکن شد

کم اقبالی  به  طرح  جهش  مسکن
شایلی قرایی
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حــل مشــکالت واحد های 
تولیدی و خــروج صنایع از 
رکود شاید یکی از مهمترین 
مســوولیت هــای دولــت 
سیزدهم باشد که همواره نیز 
توسط دولتی ها بر آن تاکید می شــود. رکود 10 ساله 
تولید، صنعت و معدن موجب کاهش رشد اقتصادی و 
بیکاری هزاران نفر شده است. به عقیده کارشناسان حوزه 
صنعت و تولید تامین مالی تولیدی ها و صنایع می تواند 
بهترین راهکار برای چرخش مجدد صنایع و کاهش رشد 

نرخ بیکاری شود. 
در نظر گرفتن خط اعتبــاری در بودجه 1401 نیز می 

تواند به احیای بسیاری از خطوط تولید از کار افتاده کمک 
شایانی کند. با راه اندازی مجدد این خطوط تولید که در 
دو سال اخیر شــیوع بیماری کرونا، بر تعداد آنها افزوده 
شده، می تواند سرمایه گذاران را به سمت تولید و صنعت 

بازگرداند.
از سوی دیگر نبود نقدینگی و عدم هدایت منابع بانکی به 
سوی تولید این روزها صنایع تولیدی کشور را با مشکالت 
متعددی روبرو کرده است، از سوی دیگر با وجود تحریم 
ها و رکود اقتصادی، بانک ها هر روز فشــار بیشتری بر 
روی فعاالن اقتصادی وارد می کنند. کمبود نقدینگی در 
صنعت و تولید بیداد می کند. تمام صنعت و تولید گرفتار 
تورم شده است. به عنوان ســرمایه گذار اگر خلق تورم 
40 درصدی را بپذیریم 40 درصد بیشتر از سال گذشته 

نیازمند سرمایه و نقدینگی هستیم. 

ســیدعلی مرتضوی در رابطه با تغییرات الیحه بودجه 
1401 در حوزه تولید و صنعت، می گوید: در ۶0 ســال 
اخیر متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از 4 درصد بوده و 
در این مدت نوسانات بسیاری بر کشور تحمیل شده است. 
اما تنها در دورانی رشد اقتصادی نسبتاً پایدار داشتیم که 
توانسته بودیم این درآمدها را صرف تقویت صنایع پیشران 

کنیم و به نوعی صنایع لوکوموتیو را راه بیاندازیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی چهار سال اخیر 
متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص منفی بوده است، 
بدین معنا که تشکیل ســرمایه حتی نتوانسته جبران 
استهالک سرمایه شــود و ما نتوانســته ایم بین میزان 
سرمایه گذاری و تولید رابطه ایجاد کنیم که در نتیجه آن 
تولیدی ها و صنایعی که مستهلک شده اند نیز جایگزینی 
نداشته اند. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است 

که قرار بود بر اساس قانون برنامه ششم توسعه متوسط 
رشد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ۲1.4 درصد باشد اما این 
در حالی است که این نرخ در 4 سال اخیر منفی شد که 
نشان می دهد ما در رکود اقتصادی بسیار شدیدی به سر 
می بریم. وی افزود: نکته دیگری که باید در بخش صنعت 
به آن اشاره شود این اســت که متأسفانه متوسط رشد 
ارزش افزوده بخش صنعت از سال 1۳91 الی 1۳9۷، تنها 
حدود شــش دهم درصد بود و این شاخص برای بخش 
معدن در ســال 91 تا 9۷، منفی 0.۸ درصد بوده است. 
بدین معنا که ما در دو بخش مهم صنعت و معدن در کشور 
طی 10 سال گذشته به شدت دچار رکود بودیم و عماًل 
درجا زده ایم. تمامی این موارد بیانگر این است که تولید و 
صنایع پیشران را باید فعال کنیم تا کشور را از این وضعیت 

رکود تورمی نجات دهیم.

روش های جدید تامین مالی تولید در بودجه 1401 چیست؟

مسیر خروج  تولید  از  رکود
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

نبود سموم در محصوالت كشاورزي باید جدي تر لحاظ شود

ایرانیان مستحق خوردن نیترات نیستند

وفور کله و پاچه با جلوگیري از قاچاق گوسفند

طالي ارزان قیمت در راه است

تقاضاي عضویت جدید در شمال تهران هم كاهش زیادي دارد

تعطیلي ۳۰ درصد رستوران  ها در دو ماه اخیر
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افشای داده های حساس شبکه های اجتماعی برای 
محققان ممکن می شود

طبق گزارشی جدید ۳ سناتور آمریکایی الیحه ای به مجلس آمریکا ارائه 
کرده اند که به محققان اجازه می دهد به داده های شــبکه های اجتماعی 
دسترسی یابند. الیحه مذکور پیشــنهاد کرده بنیاد ملی علوم آمریکا به 
عنوان واسطه ای میان اطالعات حساس پلتفرم ها و درخواست های بررسی 
از ســوی طرف های دیگر عمل کند. به گفته دســتیاران سنا که به شرط 
ناشــناس ماندن با وال اســتریت ژورنال صحبت کرده بودند، این الیحه 
پاسخی مستقیم به افشــاگری های اخیر درباره تأثیرات منفی مرتبط با 

اینستاگرام است.
طبق اسنادی که در ماه سپتامبر در اختیار این نشریه گذاشته شد، مطالعات 
داخلی فیس بوک نشــان می داد اســتفاده از اینســتاگرام برای برخی از 
کاربران به ویژه دختران نوجوان مخرب است و به سالمت روان آنها آسیب 
می رساند.پیش از ارائه این الیحه، آدام موسری مدیر اینستاگرام در برابر 
یکی از زیرمجموعه های کنگره حاضر شد تا درباره موضوعات گفته شده، 

شهادت دهد.
تعداد زیادی از نماینــدگان از تجربیات خود درباره ایجاد حســاب های 
کاربری جعلی با مشخصات نوجوان و محتوای مخربی صحبت کردند که 
پلتفرم نوجوانان را به سمت آنها راهنمایی می کرد.هرچند الیحه مذکور در 
کل شامل همه شبکه های اجتماعی می شود، اما متا سوابق بسیار بدی در 

خصوص افشای اطالعات برای مقاصد تحقیقاتی دارد.

10 درصد كاربران تا 4 سال دیگر به ۵G  مجهز می شوند
معاون وزیر ارتباطات گفت: تا ۴ سال دیگر حداقل ۱۰ درصد کاربران موبایل 
به فناوری نسل پنجم مجهز می شوند و برنامه ریزی برای این هدف آغاز شده 
است.صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برنامه ریزی 
برای مقررات گذاری و تخصیص فرکانس ورود فناوری نســل پنجم تلفن 
همراه )۵G( خبر داد و گفت: در حکم مأموریت اینجانب به عنوان رئیس 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بر حفظ کیفیت ارتباطات 
موبایل و ارتقا به تکنولوژی های جدید از جمله نسل پنجم ارتباطات همراه 

تاکید شده است.
وی ادامه داد: همچنین مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز این تکلیف 
را مشخص کرده است که پوشش سراسری با سرعت متوسط حداقل ۱۰ 
مگابیت بر ثانیه برای اینترنت داشته باشیم.رئیس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این ســرعت هم اکنون به طور متوسط ۵ 
مگابیت بر ثانیه اســت. ما باید طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی به 
سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه برسیم یعنی سرعت و کیفیت اینترنت باید دو 

برابر شود.
عباسی شاهکوه خاطر نشان کرد: در این مصوبه تاکید شده که ۱۰ درصد 
کاربران در افق ۱۴۰۴ باید به سمت تکنولوژی جدید حرکت کنند و این به 
معنای آن است که ما باید تا ۴ سال دیگر ۱۰ درصد کاربران مان را روی نسل 
پنجم تلفن همراه )۵G( داشته باشیم.معاون وزیر ارتباطات یادآور شد: از 
هم اکنون برای تحقق این هدف مهم برنامه ریــزی خود را آغاز کرده ایم، 

به نحوی که بحث تخصیص فرکانس و مقررات گذاری را در برنامه داریم.

ظرفيت توليد تراشه ایاالت متحده افزایش می یابد
توانایی آمریکا برای رفع کمبود تراشه محدود و ظرفیت داخلی تولید تراشه 
برای چندین دهه در حال کاهش بوده است. ســایر کشورها همچنان به 
تولید تراشه در جاهای دیگر غیر از آمریکا ادامه می دهند به همین دلیل 
امنیت اقتصادی این کشور به دسترسی قابل  اعتماد به نیمه هادی ها بستگی 
دارد، دسترسی که مستلزم سرمایه گذاری کوتاه مدت در ظرفیت و توانایی 

ایاالت متحده برای تولید تراشه های بیشتر است.
حدود یک سال است که شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی مجبور به 
رفع کمبود تراشه جهانی هستند. حتی در میان اختالالت ناشی از بیماری 
کووید-۱۹، این کمبود به طور منحصربه فردی تاثیرگذار بوده اســت زیرا 
نیمه رساناها بخش مهمی از هر دستگاه دیجیتالی محسوب می شوند که 

تلفن ها، اتومبیل ها، بیمارستان ها و کارخانه های ما را تغذیه می کنند.
حمایت فــدرال زمینه تولید بیشــتر را فراهم می کند و ده هــا میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری خصوصی ایجــاد خواهد کــرد. کنگره باید قانون تراشــه 
)CHIPS( برای آمریکا را در نظر داشته باشــد به همین دلیل ۵۲ میلیارد 
دالر در ظرفیت و قابلیت نیمه  هادی داخلی سرمایه گذاری خواهد کرد. این 
الیحه میلیاردها بودجــه را برای تولید و کمک های مالی تحقیق و توســعه، 
ســرمایه گذاری هنگفت در تولید پیشــرفته و تحقیقات نیمه هادی، ایجاد 
مشارکت های دولتی و خصوصی با تمرکز بر توسعه میکروالکترونیک پیشرفته 
و زنجیره تامین ایمــن ایجاد می کند.تامین مالی قانون تراشــه برای آمریکا 
مســتلزم اقدام کنگره است.  با قانون تراشــه برای آمریکا، شرکت های نیمه 
هادی تشویق می شوند تا ســرمایه گذاری های عمده ای در اقتصاد و مشاغل 
ایاالت متحده انجام دهند .سرمایه گذاری ترکیبی بخش دولتی و خصوصی، 
تولید تراشه های ایاالت متحده را به طور قابل مالحظه ای گسترش می دهد و 
مسیر را برای هزاران شغل در ساخت وساز، تولید، تحقیق و توسعه باز می کند.  
ساختن یک سایت بزرگ تولید نیمه هادی شبیه به ساختن یک شهر کوچک 
است که جامعه ای پر جنب وجوش از خدمات و تامین کنندگان پشتیبانی را 
به وجود می آورد اما این نوع سرمایه گذاری برای موفقیت، باید رقابتی باشد.

امروزه، برای بسیاری از شرکت های آمریکایی، تولید نیمه هادی ها در داخل 
کشور از نظر مالی رقابتی نیست و سازندگان تراشه هنگام ساخت نیمه هادی ها 
در ایاالت متحده به جای آسیا با بیش از ۳۰ درصد ضرر هزینه مواجه می شوند. 
این موضوع باعث کاهش پیوسته ســهم آمریکا در تولید جهانی نیمه هادی 
شده است که از ۳۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش 
یافته است. ســهم اروپا در همین بازه زمانی از ۴۴ درصد به ۹ درصد کاهش 
یافته است.رئیس کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر، قانون تراشه های اروپایی 
را تصویب کرد و به این طریق برنامه هایی برای ســرمایه گذاری در ظرفیت 
تحقیقات و تولید اروپا ارائه شــد. ایاالت متحده و اتحادیه اروپا فرصتی برای 
متعادل  کردن ظرفیت سیلیکون در ســطح جهانی دارند اما سرمایه گذاری 
فدرال برای رقابتی  ماندن تراشه ســازان ایاالت متحــده و رقابتی  ماندن آنها 
ضروری است. سایر کشورها سال هاست که به طور فعال برای تولیدکنندگان 
تراشه های خود ســرمایه گذاری کرده اند و در نتیجه، آسیا ۷۵ درصد از کل 
ظرفیت تولید نیمه هادی های جهان را تشــکیل می دهــد و چین به تنهایی 
۱۵۰ میلیارد دالر در سال های آینده در نیمه هادی ها سرمایه گذاری می کند.

حمایت فدرال ممکن است کمبودهای فعلی تراشه در ایاالت متحده را از بین 
نبرد اما برای جلوگیری از آنها در آینده ضروری اســت. بدون سرمایه گذاری 
ایاالت متحده برای رقابتی  ساختن تراشه های داخلی با سایر کشورها، آمریکا 
دسترسی پایدار به تراشــه هایی که اقتصاد و دفاع ملی آن را تقویت می کند 
نخواهد داشت.همان طور که کمبود جهانی نشــان داده است، عرضه تراشه 
آسیب پذیر و تولید داخلی آن محدود است و کنگره باید همین االن اقدام کند 

تا مطمئن شود که ایاالت متحده بیشتر از این عقب نماند.

اخبار
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ســلطان محمدی با اشاره 
به اینکه نوسانات شدید در 
بازار های مختلف در سرازیر 
شدن سرمایه بیشتر به سوی 
مسکن بسیار تأثیرگذار بوده 
است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بورس در سال ۹۸ 
تا نیمه سال ۹۹، رشد بسیار زیادی را کرد، بسیاری از 
سرمایه ها در آن مقطع به بورس رفت، اما بعد از آن با 
توجه به ریزش بیش از ۵۰ درصدی بورس، امروز دیگر 
کمتر کسی حاضر است که در بورس سرمایه گذاری 
کند، زیرا طی این دولت بیش از دو ســوم از سرمایه 

مردم در بورس نابود شده است.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( به منظور 
پایش افــکار عمومی در ارتباط بــا نگرش اقتصادی 
شهروندان در مورد سرمایه گذاری در بازار های مختلف 
یک نظرسنجی در مقیاس ملی انجام داده، که نتایج 

آن بسیار قابل تامل بوده است.
به گزارش فــرارو، در این نظرســنجی ۳۶.۸ درصد 
پاســخگویان گفته اند اگر پس اندازی داشته باشند 
ترجیح می دهنــد آن را در بخش زمین و مســکن 
ســرمایه گذاری کننــد، ۲۲.۸ درصــد اشــتغال و 
کارآفرینی می کنند، ۹.۶ درصد سکه و طال می خرند، 
۸.۹ درصد در بانک پس انداز می کنند و ۳.۱ درصد در 
ارز های دیجیتالی سرمایه گذاری می کنند. خرید دالر 
و ارز ترجیح ۱.۳ درصد پاسخگویان و سرمایه گذاری 

در بورس ترجیح ۱.۲ درصد پاسخگویان است.
از سویی بر اساس این نظرسنجی زنان بیشتر از مردان 
تمایل به خرید ســکه و طال و نیز پس انداز در بانک 
دارند. در مقابل گرایش به اشتغال زایی و کارآفرینی 
در بین مردان بیشــتر از زنان مشــاهده می شود. در 
بین گروه های ســنی تمایل افراد باالی ۵۰ سال به 
سرمایه گذاری در بانک بیش از سایر گروه هاست. ۱۸ 

تا ۲۹ ساله ها بیش از سایر گروه های سنی به اشتغال 
و کارآفرینی گرایش دارند و تمایل به سرمایه گذاری 
در زمین و مسکن در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال بیشتر 

مشاهده می شود.
در بین گروه های تحصیلی افــراد دارای تحصیالت 
دانشــگاهی بیش از کســانی که فاقــد تحصیالت 
دانشگاهی هســتند تمایل به اشتغال آفرینی دارند و 
در مقابل افراد غیر دانشگاهی بیش از افراد دانشگاهی 
مایلند سرمایه خود را در بانک پس انداز کنند. گرایش 
به سرمایه گذاری در زمین و مسکن با افزایش سرانه 
هزینه فرد در خانوار بیشــتر می شود. در مقابل، بهتر 
شــدن وضعیت اقتصادی فرد رابطــه ای معکوس با 
تمایل او به پس انداز پول در بانک دارد. هر چه وضعیت 
اقتصادی افراد بهتر باشد کمتر احتمال دارد ترجیح 

دهند پس انداز خود را در بانک قرار دهند.
مهدی سلطان محمدی کارشناس مسائل اقتصادی 
با اشاره به اینکه مسکن همواره برای سرمایه گذاران 
یک بازار امن به حساب آمده است، گفت: با توجه به 
تجربه تاریخی که مردم نسبت به بازار مسکن دارند، 
این موضوع را می دانند که در هر شرایط اقتصادی این 
بازار می تواند یکی از گزینه های کم ریسک به منظور 

سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت باشد.
وی افزود: همچنین طی چهار سال گذشته با وجود 
تورم افسار گسیخته ای که در کشــور وجود داشته 
مسکن نیز به صورت متوسط رشد ۷ برابری را تجربه 
کرده است، بنابراین این موضوع نیز مزید بر علت شد 
تا در حال حاضر مســکن به عنوان نخستین مقصد 

سرمایه مردم قلمداد شود.
سلطان محمدی با اشاره به اینکه نوسانات شدید در 
بازار های مختلف در ســرازیر شدن سرمایه بیشتر به 
سوی مسکن بسیار تأثیرگذار بوده است، اظهار داشت: 
با توجه به اینکه بورس در سال ۹۸ تا نیمه سال ۹۹، 
رشد بسیار زیادی را کرد، بسیاری از سرمایه ها در آن 
مقطع به بورس رفت، امــا بعد از آن با توجه به ریزش 
بیش از ۵۰ درصدی بورس، امروز دیگر کمتر کسی 

حاضر است که در بورس سرمایه گذاری کند، زیرا طی 
این دولت بیش از دو سوم از سرمایه مردم در بورس 

نابود شده است.
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: طبعاً نوسانات 
بازار دالر و سکه نیز با توجه به افزایش قیمتی که طی 
این چهار ماه رخ داده، بیشتر خواهد شد، هم چنین 
ابهاماتی که در مورد برجام وجود دارد، سرمایه گذاری 
در این بازار را با ریسک باالیی روبرو بوده، چرا که اگر 
توافق صورت نگیرد دالر می تواند با افزایش بسیاری 
روبرو شود، این در حالی است که اگر توافق شود دالر 
با ریزش همراه می شود، بنابراین ریسک بازار سکه و 
دالر بسیار زیاد است، در مورد بورس نیز در حال حاضر 
به دلیل اینکه جذابیت خود را از دست داده حداقل در 
کوتاه مدت با توجه به ابهامات اقتصادی که در مورد 
این بازار وجود دارد، نمی توان رشــد زیادی را برای 

بورس متصور بود.
سلطان محمدی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایطی 
مسکن تنها گزینه کم ریسک سرمایه گذاری محسوب 
می شــود، زیرا در طول زمان مســکن بهترین بازار 
برای محافظت از ســرمایه مردم در مقابل تورم بوده 

اســت، این در حالی اســت، با توجه به چشــم انداز 
تورمی که همــواره در ایــران وجود داشــته، افراد 
نمی توانند پیش بینــی کنند که تــورم چه میزان 
بیشتر می شــود، اما در بین بازار های سرمایه ای، این 
مسکن اســت که حداقل در مقابل تورم ارزش خود 
 را حفظ می کند، بدون اینکه ریســک بسیار زیادی

 داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطر نشــان کرد: بنابراین اینکه 
بیش از یک ســوم از مردمی که در نظرسنجی اخیر 
ایســپا، رای داده اند، مســکن را بهترین بــازار برای 
ســرمایه گذاری انتخاب کرده اند، این موضوع نشان 
دهنده آن اســت که مسکن از دید بســیاری از افراد 
جامعه، به این موضوع اعتقاد دارند که مسکن ارزش 
سرمایه های خرد و کالن را در برابر تورم حفظ می کنند 
و این یک تجربه تاریخی است که در طی چندین دهه 
تکرار شده و هر بار درســتی آن به اثبات رسیده، در 
حالی که سایر بازار ها ممکن اســت در یک مقطعی 
رشد بسیار زیادی را انجام دهند، اما بعد از آن با یک 
اصالح عمیق روبرو می شوند اصالحی که بورس نیز 

تجربه کرد.

مردم كجا ها سرمایه گذاری می كنند و چرا؟

جذابیت های بازار مسکن برای مردم
News kasbokar@gmail.com

ایالن ماسک مدیر عامل شرکت تسال می گوید به 
کنار گذاشتن و ترک شغل های خود فکر می کند 
و در اندیشه تبدیل شــدن به یک فرد تأثیرگذار و 
اینفلوئنسر اســت.ایالن ماسک که ثروتمندترین 
فرد روی زمین است با ارسال توئیتی تصریح کرد 
من به ترک شغلم و تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر 

تمام وقت فکر می کنم.

هنوز مشــخص نیســت ماســک که یکــی از 
کاربــران پرکار شــبکه های اجتماعی اســت در 
مورد کناره گیری از مشــاغل خود جدی اســت 
یا خیر. ماســک کــه همچنین مؤســس و مدیر 
عامل شرکت موشــکی اســپیس ایکس بوده و 
رهبــری اســتارت آپ تولید تراشــه های مغزی 
Neuralink و نیز شــرکت زیرساختی بورینگ 

کمپانی را بر عهده دارد، طی یک کنفرانس تلفنی 
 در ژانویه گفت انتظــار دارد تا چند ســال دیگر 

مدیرعامل تسال باشد.
وی در توئیت خــود تصریح کرده: خوب اســت 
وقت آزاد بیشــتری داشــته باشــم و بــه جای 
اینکه شــب و روز کار کنم - یعنــی از زمانی که 
از خــواب بیدار می شــوم تا زمانی کــه به خواب 

می روم – وقتم در اختیار خودم داشــته باشــم. 
ماه گذشــته، ایالن ماســک از دنبال کنندگان 
خود در توئیتر پرســید که آیا بایــد ۱۰ درصد از 
ســهام خود را در شــرکت تســال بفروشــد، که 
اکثریت بــا آن موافقــت کردنــد. او از آن زمان 
 تاکنون ســهامی به ارزش نزدیک به ۱۲ میلیارد

 دالر فروخته است.

محققان می گویند می توان بر مبنــای راه رفتن 
هر کاربر گوشی های هوشمند مؤلفه های امنیتی 
را تعریف کرد که باز کردن قفل گوشــی را برای 
سارقان دشــوارتر کند. بررســی هایی که توسط 
محققان انگلیسی با مشارکت ۴۴ داوطلب ۱۸ تا 
۵۶ سال صورت گرفته نشان می دهد افراد هر یک 
به شیوه ای منحصر به فرد راه می روند و ویژگی های 
مربوط به راه رفتن افراد طی مدت هفت تا ده روز 
از طریق ژیروسکوپ و شــتاب سنج گوشی قابل 

ثبت است.

هر فرد طی دوره انجام این بررسی حدود ۴۰۰۰ 
فعالیــت خاص را به ثبت رســاند. هــر چند این 
فعالیت ها را می توان در سه گروه اصلی دسته بندی 
کرد: راه رفتن عادی، راه رفتن سریع و فعالیت های 

مربوط به باال و پایین رفتن.
در نهایت یــک الگوی خــاص راه رفتن طی این 

دوره برای هر فرد ثبت شد و آزمایش ها نشان داد 
دقت این الگو برای شناســایی افراد به ۸۵ درصد 
می رســد که البته با افزایش بررســی ها می توان 
این رقم را به ۹۰ درصد نیز رســاند.نرخ اشــتباه 
این الگو برای شناســایی افراد در زمان راه رفتن 
عادی ۱۱.۳۸ درصد، برای راه رفتن سریع ۱۱.۳۲ 

درصد و برای باال و پایین رفتن به ترتیب ۲۴.۵۲ 
و ۲۷.۳۳ درصــد بوده اســت.محققان می گویند 
با تکمیل سیســتم یادشــده از خطای آن باز هم 
کاسته می شود و فناوری یادشــده را می توان در 
کنار دیگر فناوری های تشــخیص هویت به کار 
گرفت.پژوهشــگران می گویند شناسایی افراد بر 
مبنای راه رفتن به تنهایی برای احراز هویت قابل 
استفاده نخواهد بود، با این حال می تواند ابزار بسیار 
مهمی در زرادخانه سایبری باشد تا به ایجاد آگاهی 

دقیق تر از هویت کاربران کمک کند.

استارت آپ آفریقایی »فراستیل«)Phractyl ( از 
طرح اولیه یک وسیله نقلیه برقی عمود پرواز رونمایی 
کرده که پاهایی مانند پرنده، کابین و بال های شیب 
دار دارد. وســیله نقلیه مذکور می توانــد بدون نیاز 
به باند فــرودگاه یا هلیوپد به طــور عمودی از روی 
زمین بلند شــود و فرود بیاید. همچنین هزینه های 
نگهداری آن به اندازه بالگرد نیست.اکنون محققان 
این شرکت تصمیم دارند تا نمونه اولیه وسیله نقلیه 
مذکور را بســازند. هدف آنها ســاخت یک ماشین 
پرنده پاک و حافظ محیط زیست با استفاده از پیش 

رانش الکتریکی است.هرچند آنها اعتراف می کنند 
فناوری باتری فعلــی هنوز برای اســتفاده در این 
وسایل نقلیه کافی نیســت. بنابراین آنها یک طرح 
جدید طراحی کردند که ماکروبات نام دارد.وسیله 
نقلیه مذکور با استفاده از پاهای پرنده ای خود فرود 
می آید تا مسافران را ســوار کند و سپس به سمت 
عقب شیبی ایجاد می کند تا زاویه ای مناسب برای 

بال هایش فراهم کند. روی بال های آن دو پروانه نیز 
نصب شده اند. سیستم پیش رانش در مرحله بعد راه 
می افتد و نیروی لیفت مورد نیاز برای بلند شــدن 
وســیله نقلیه را فراهم می کند. این وسیله نقلیه نیز 
ماکروبات نام گرفته است.فرایند بلند شدن وسیله 
نقلیه از زمین به طور مســتقیم نیست. هنگامیکه 
وسیله نقلیه به اندازه کافی باال رفت، ابزار فرود جمع 

می شــود و ماکروبات مانند هواپیماهای معمولی به 
پرواز ادامه می دهد.طبق اطالعــات موجود در وب 
سایت، تیم سازنده ادعا می کنند ماکروبات قادر به 
حمل ۱۵۰ کیلوگرم بار است و می تواند با یکبار شارژ 
مســافت ۱۵۰ کیلومتر را طی کند. حداکثر سرعت 
این وســیله نقلیه نیز ۱۸۰ کیلومتر برساعت است.
استارت آپ مذکور ادعا می کند وسیله نقلیه هوایی 
مذکور قادر به فرود روی ســطح ناهموار نیز است. 
ماکروبات مانند تاکســی های هوایــی دیگر طوری 

طراحی شده تا به وسیله انسان راهبری شود.

بیل گیتس، موسس مایکروســافت پیش بینی کرد انجام 
دیدارهای کاری در متاورس )دنیای مجازی( خیلی سریع تر 
از تصور ما اتفاق خواهد افتاد.گیتس در مرور ســال که در 
وب سایت شخصی خود منتشر کرد، پیش بینی کرد اکثر 
کارکنان دیدارهای مجازی خود را ظرف دو تا سه سال آینده 
در متاورس انجام می دهند.این میلیاردر فناوری نوشــت: 

پیش بینی می کنم اکثر دیدارهای مجازی از قالب دوربین 
دو بعدی به متاورس منتقل خواهد شد که یک فضای سه 
بعدی با آواتارهای دیجیتالی است.گیتس گفت: رایج شدن 

دیدارهای متاورس آهسته خواهد بود زیرا بسیاری از افراد 
فاقد ابزارهای الزم مانند عینک های واقعیت مجازی برای 
داشتن چنین تجربه ای هستند. اما وی ابراز خوش بینی کرد 

پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه آواتارهای سه بعدی و 
صوت فضایی به کاربران کمک می کند احســاس کنند به 
صورت مجازی ارتباط بیشتری ایجاد کرده اند.بیل گیتس 
خاطرنشان کرد همچنان کارهایی باید انجام شوند اما ما به 
آستانه ای نزدیک شده ایم که فناوری واقعا تجربه با هم بودن 

در محیط کار را ایجاد خواهد کرد.

استخراج بیت کوین از اقدامات سرکوبگرانه چین 
که اوایل امسال باعث توقف یک شبه فعالیت نیمی 
از ماینرهای جهان شــده بود، به طور کامل بهبود 

پیدا کرده است.
این احیا با بررسی هش ریت - واژه مورد استفاده 
برای توصیف قدرت رایانشی همه ماینرها در شبکه 
بیت کوین - سنجیده شده است. چین مدتها در 
مرکز این صنعت قرار داشــت و برآوردهای قبلی 
نشــان می داد که ۶۵ تا ۷۵ درصد استخراج بیت 
کوین جهان در این کشور انجام می گرفت. اما پس 
از این که پکن در ماه مه فعالیت ماینرهای رمزارز 
در این کشور را ممنوع کرد، بیش از ۵۰ درصد از 
هش ریت بیت کوین از شبکه جهانی ناپدید شد. 
آمار وب سایت بالک چین دات کام تا روز جمعه 

نشان داد این شــبکه به طور کامل افت مذکور را 
احیا کرده و هش ریت این شبکه در پنج ماه، حدود 

۱۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
کوین ژانگ از شــرکت ارز دیجیتالی فوندری که 
به آوردن بیــش از ۴۰۰ میلیــون دالر تجهیزات 
اســتخراج رمزارز به آمریکای شمالی کمک کرد، 
گفت: بیــت کویــن در برابر حملــه دولت چین 
که اســتخراج رمزارز را ممنوع کــرد، دوام آورد. 
روند صعــودی هش ریت ممکن اســت از قیمت 
محبوبترین رمزارز جهان که طی ماه گذشته حدود 

۳۰ درصد افت کرد، حمایت کند.

هنگامی که در بهار امسال نیمی از شبکه بیت کوین 
از کار افتاد، بسیاری از کارشناسان اظهار کردند که 
ماینرها در آمریکای شــمالی آنالین خواهند شد. 
پیش بینی های زیادی هم دربــاره زمان احیای 
فعالیت این شــبکه به اوج قبلی انجام شد. با این 
حال هیچ کس فکر نمی کــرد این بهبود پیش از 

پایان سال روی دهد.
به گفته ژانگ، احیای سریع شبکه بیت کوین به 
دلیل فراهم شــدن زمینه برای تبدیل آمریکا به 
مرکز جدید اســتخراج رمزارز بود. در آمریکا میل 
زیادی ب رشد، ساخت زیرســاخت و استفاده از 

انرژی وجود دارد که به شکل دیگر تلف می شود.
شــرکتها در آمریکا سالها بی ســر و صدا ظرفیت 
میزبانی خود را تقویت کردند و انتظار داشتند اگر 
زیرساخت مناسب مهیا شوند، استخراج کنندگان 
رمزارز به این کشور خواهند آمد که این بار پیش 

بینی آنها درست از آب درآمد.
بر اســاس گــزارش شــبکه CNBC، هنگامی 
که بیت کوین اواخر ســال ۲۰۱۷ ســقوط کرد 
و بازار رمــزارز وارد رکود شــد، تقاضای چندانی 
برای مــزارع بزرگ بیــت کوین وجود نداشــت. 
اپراتورهای اســتخراج رمزارز آمریــکا فرصت را 
مهیــا دیدنــد و بالفاصلــه از پــول ارزان برای 
 ساخت اکوسیستم اســتخراج در آمریکا استفاده

 کردند.

ایالن ماسک به استعفا از شغل هایش و اینفلوئنسر شدن فکر می کند

بررسی های یك تحقيق نشان داد؛

تأمین امنیت گوشی بر مبنای راه رفتن کاربران

طرح اولیه از یک تاکسی هوایی شبیه پرنده رونمایی شد

پیش بینی بیل گیتس درباره انتقال دیدارهای کاری به متاورس

رشد ۱۱۳ درصدی استخراج بیت کوین


