
قیمت هر برگ اوراق مسکن در روزهای گذشته 
درحالی برای نخستین مرتبه از ۱۰۰ هزار تومان 
عبور کرده است که روز گذشته بانک مسکن اعالم 

کرد هزینه اوراق مسکن نصف شده است.
به گزارش ایســنا، بررســی قیمت اوراق مسکن 
نشان می دهد که قیمت در نمادهای تسه )برگه 
اوراق مسکن( برای نخستین مرتبه از ۱۰۰ هزار 
تومان گذر کرده اســت. این درحالی اســت که 
قیمت ایــن اوراق حــدود ۱۰ روز قبل حداکثر 
۸۲ هزار و ۵۰۰ تومــان بود. بر این اســاس و تا 
زمان نگارش این گزارش قیمت اوراق مسکن از 
فروردین تا آبان ماه سال جاری بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ 

هزار تومان قیمت دارد.
بر این اساس اگر نرخ ابان ماه را ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان در نظر بگیریم )نرخ تســه آبان ۱۴۰۰ در 
زمان نگارش گــزارش(،  و از طرف دیگر تخفیف 

بانک مسکن را نیز محاســبه کنیم، مجردهای 
ســاکن تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله می شود؛  لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده 
تعداد اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تســه ۱۱۲ هزار 
و ۸۰۰ تومانی، ۲۲ میلیــون و ۵۶۰ هزار تومان 

می شود.
همچنین با در نظر گرفتــن ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه به 
مبلغ ۹ میلیون و ۲۴ هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق ۳۱ میلیون و ۵۸۴هزار 

تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا 

سقف ۴۸۰ میلیون تومان شــامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومان وام جعالــه دریافت کنند؛ که 
البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مســکن خریداری کنند که هزینه آن 
۴۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان می شود که همراه 
با هزینه ۹ میلیون و ۲۴ هــزار تومانی وام جعاله 
در مجموع باید ۵۴ میلیــون و ۱۴۰هزار تومان 

پرداخت کنند.
هرچند این تخفیف هزینه وام مسکن را کاهش 
داده اســت اما باید این نکته را در نظر گرفت که 
حدود یک ماه قبــل و در تاریخ ۲۳ مهرماه بدون 
نصف کردن هزینه وام، مجردها برای اخذ این وام 
باید  ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و  متاهل های 
تهرانی نیز باید  ۶۴ میلیــون و ۱۲۸ هزار تومان 

پرداخت میکردند.

ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: با افزایش 
توســعه  و  اشــتراک پذیری  درخواســت 
گازرســانی در سطح شــهرها و افزایش مصرف 
گاز در کشــور ممکن اســت میــزان حادثه و 
دالیلــی که به قطــع گاز منجر شــود، افزایش 
 یابد امــا تاکنون قطعــی گاز ناشــی از کمبود 

نداشته ایم.
محمــد عســگری در گفت وگــو با ایســنا، با 
اشــاره به پراکندگی شــبکه گاز در اقصی نقاط 
کشــور، اظهار کــرد: در حــال حاضــر میزان 
مصــرف گاز در بخــش خانگــی و تجــاری به 
عــدد  ۵۱۸ میلیون متر مکعب در روز رســیده 
که عدد باالیی اســت و الزم اســت مشترکان 
 مدیریــت مصرف را در دســتور کار خــود قرار 

دهند.
وی بــا تاکید بــر اینکــه تاکنون هیــچ قطعی 

گازی در بخــش خانگــی بــه دلیــل کمبود و 
مشــکل در تامیــن نداشــته ایم و اگــر بخش 
خانگی دچار قطع گاز شــده باشــد، به دالیل 
فنی مانند تعمیرات شــبکه و انجــام عملیات 
توسعه گازرسانی رخ داده اســت، تصریح کرد: 
 نگرانی از بابت تامین گاز بخــش خانگی وجود 

ندارد.
ســخنگوی شــرکت ملی گاز  با بیان اینکه در 
۹ ماهه امســال  بیــش از ۱۸۰ میلیــارد متر 
مکعــب گاز از مبــادی تولید با بیــش از ۳۲۰ 
توربوکمپرســور و ۳۷ هزار کیلومتــر خط لوله 
فشــار قوی، گاز را به مصرف کننــدگان انتقال 
داده ایم، افــزود: همــه برنامه هــای تعمیرات 
اساســی و اضطراری در تأسیسات تقویت فشار 
گاز و خطوط لوله فشــار قوی در نیمه نخســت 
ســال امســال انجام شــده تا در انتقال گاز به 

 مصرف کنندگان در فصل های ســرد سال هیچ 
مشکلی نباشد.به گفته عســگری با برنامه ریزی 
انجام شــده در هشــت ماهه ســال، حــدود ۴ 
میلیارد مترمکعب گاز در تأسیســات ســراجه 
و شــوریجه تزریــق و ذخیره شــد کــه از این 
مقــدار تاکنــون ۲۰۰ میلیــون مترمکعب نیز 
 به استان های شــمالی و شمال شــرق منتقل 

شده است.
وی با بیان اینکه در شــرایط فعلی چاره ای جز 
صرفه جویــی ۱۰ تــا ۱۵ درصــدی در مصرف 
نداریم، اظهار کرد: اگر مشترکان دچار قطع گاز 
شدند، مشکل را از طریق شــماره تلفن ۱۹۴ به 
امداد گاز گزارش دهند و در ســریع ترین زمان 
مشــکل آن ها حل خواهد شــد اما در مجموع 
 مشــکل عمده ای برای تامین گاز بخش خانگی 

وجود ندارد.

سهام شرکت مایکروسافت سقوط کرد و سهم این 
شرکت نرم افزاری در میان سهام های اینترنت و 

فناوری کالن کاهش یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از یاهو فایننس، سهام این 
شرکت با بیشترین درصد زیان یک روزه خود از 

سپتامبر تاکنون، ۳.۳ درصد سقوط کرد.
این افت بیش از ۸۰ میلیــارد دالر از ارزش بازار 
مایکروسافت را حذف کرد با این حال این شرکت 
در سال جاری بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.

افت مایکروســافت در روزی منفی برای ســهام 
ایاالت متحده اتفاق افتاد، رکــودی که به دنبال 
آخرین داده هــای مربــوط به تــورم و پیش از 
تصمیمات کلیدی بانک مرکــزی به ویژه فدرال 
رزرو که انتظار می رود در روز چهارشنبه به سمت 

یک موضع جنگ طلبانه تر حرکت کند، رخ داد.
شاخص S&P ۵۰۰ )یک شــاخص بازار سهام 
است که عملکرد ۵۰۰ شــرکت بزرگ فهرست 
شــده در بورس های آمریکا را دنبــال می کند و 

یکی از متداول ترین شــاخص های سهام است(   
۰.۷ درصد ســقوط کرد در حالی کــه فناوری 
سنگین Nasdaq ۱۰۰ )یک بورس اوراق بهادار 
آمریکایی مستقر در شــهر نیویورک( یک درصد 

افت کرد.
در میان سایر اســامی قابل توجه، شرکت آلفابت 
۱.۳ درصد، شرکت آمازون ۰.۳ درصد و شرکت 
متا پلتفرم ۰.۲ درصد سقوط کرد. شرکت اپل نیز 

باوجود ارتقا بانک آمریکا ۰.۸ درصد سقوط کرد.

شــرکت گوگل به کارمندانش اعالم کرد اگر به 
مقررات واکسیناســیون کووید ۱۹ عمل نکنند، 

حقوقشان قطع و در نهایت اخراج خواهند شد.
به گزارش ایســنا، در اطالعیه ای که از ســوی 
مدیریت گوگل منتشر شــده، اعالم شده است 
کارمندان تا سوم دسامبر فرصت داشتند وضعیت 
واکسیناسیون خود را اعالم و مدارک مربوط به 
آن را بارگزاری کنند یا برای معافیت پزشکی یا 

مذهبی درخواست کنند.

طبق گزارش شبکه ســی ان بی سی، پس از این 
تاریخ، گــوگل با کارمندانی که مــدارک خود را 
ارائه نکرده اند یا واکسینه نشده اند و کسانی که 
درخواســتهای معافیت آنها تایید نشــده است، 

تماس خواهد گرفت.
کارمندانــی کــه تــا ۱۸ ژانویــه بــه مقررات 
واکسیناســیون عمــل نکــرده باشــند، در 
وضعیــت مرخصــی بــدون حقوق بــه مدت 
۳۰ روز قــرار مــی گیرند و پــس از آن به مدت 

شــش ماه در وضعیت مرخصی بــدون حقوق 
 قــرار گرفتــه و در نهایــت  با خاتمــه خدمت 

روبرو می شوند.
گوگل درباره گزارش ســی ان بی سی مستقیما 
اظهارنظــر نکرد اما اعالم کرد ما متعد هســتیم 
هر اقدامی کــه الزم باشــد را بــرای کمک به 
کارمندانمان که می توانند واکسینه شوند، انجام 
 دهیم و قاطعانه پای سیاســت واکسیناســیون 

می ایستیم.

سازنده تلفن هوشمند چینی اوپو تراشه جدیدی رونمایی کرد 
که توسط خود این شرکت ساخته شده است.

به گزارش ایســنا، این تراشه که ماری ســیلیکون ایکس نام 
دارد، یک تراشه NPU است که تصاویر برای ویدیو و تصاویر 
ضبط شــده در تلفنهای هوشــمند را بهبود می بخشد. این 
 TSMC تراشه با اســتفاده از فناوری شش نانومتری شرکت
تایوان تولید شده و در سری جدید تلفنهای هوشمند "فایند 

 ایکس" که اوایــل ســال ۲۰۲۲ وارد بازار می شــوند، بکار 
خواهد رفت.

اوپو یکی از بزرگترین برندهای تلفن هوشمند در چین است و 
طبق آمار شــرکت تحقیقاتی Canalys، حدود ۲۱ درصد از 
بازار داخلی را در سه ماهه ســوم سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته 
 BBK Electronics است. این شرکت متعلق به شــرکت
است که مالک برند تلفن هوشمند Vivo هم شناخته می شود. 

این دو شرکت برای مشتری رقابت می کنند اما زنجیره تامین 
مشترکی دارند.

هر دو شرکت سرمایه گذاری ســنگینی در بخش تراشه انجام 
داده اند. اوپو عالوه بر تراشه ماری سیلیکون ایکس، یک تراشه 
مدیریت نیرو هم ساخته اســت که برای بعضی از شارژرهای 
خود استفاده می کند. شــرکت Vivo هم در سپتامبر اعالم 
کرد یک تراشه ISP ساخته است که در تلفنهای خود استفاده 

خواهد کرد. این اقدامات همســو با تالش دولت برای تشویق 
شــرکتهای چینی برای تقویت صنعت تراشه انجام می گیرد 
 که چندین دهه  از آمریکا و اقتصادهای شــرق آســیا عقب تر

 است.
ضرورت ساخت تراشه بومی سال گذشته پس از اقدام آمریکا 
در تحریم شــرکت هواوی و ممنوعیت فروش قطعات کلیدی 
آمریکایی به این شرکت، بارز شــد. این تحریمها واحد تلفن 

هوشــمند هواوی و همچنین واحد تراشه های سیلیکون این 
شرکت را فلج کرد. هواوی زمانی پردازنده های تلفن هوشمندی 

می ساخت که رقیب محصوالت شرکت کوالکام بودند.
بر اســاس گزارش رویترز، در پی کمبود جهانی تراشه پس از 
بحران کووید ۱۹ که به بخش تولید آســیب زده است، دولتها 
و شرکتهای سراســر جهان در تالش برای تقویت تولید نیمه 

رسانا هستند.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران از کاهش ۳۶ 
درصدی میزان ورودی به ســدهای تامین کننده آب 
تهران از ابتدای ســال آبی تاکنون در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته خبر داد. به گزارش ایسنا، یوسف 
رضاپور اظهار کرد: میزان ورودی به سدهای پنجگانه در 
حال بهره برداری این شرکت از ابتدای سال آبی تا کنون 
معادل ۱۰۴.۸ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش داشته است. 
وی همچنین موجودی فعلی مخازن سدهای تهران را 
۳۶۰ میلیون مترمکعب  عنوان کرد و افزود: این میزان 
در مقایسه با ذخیره ۶۲۴ میلیون مترمکعبی روز مشابه 
سال گذشته حدود ۲۶۴ میلیون مترمکعب کاهش را 
نشان می دهد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران 
همچنین اضافه کرد: میزان بارندگی در حوزه عملکردی 

استان تهران از ابتدای سال آبی تاکنون ۴۷.۵ میلیمتر 
است که نســبت به ســال قبل ۵۹ درصد و نسبت به 
بلندمدت بالغ بر ۳۱ درصد کاهش بارش را نشان می دهد. 
طبق اعالم وزارت نیرو، رضاپور تصریح کرد: هم اکنون 
حجم آب ســد امیرکبیر حدود ۵۷ میلیون مترمکعب 
است، در حالی که این میزان در روز مشابه سال گذشته 

۱۰۸ میلیون مترمکعب بوده است.

علت قطع پراکنده گاز چیست؟بررسی هزینه وام مسکن پس از تخفیف ۵۰ درصدی

تهدید گوگل برای اخراج کارمندان واکسینه نشدهسهام مایکروسافت سقوط کرد

سازنده تلفن هوشمند چینی تراشه گوشی رونمایی کرد

سدهای تهران چقدر آب دارند؟
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وزیر امور خارجه:

مهاجرت ساالنه 100 هزار نفر از ایران 

 ایران و آژانس 
به توافق رسیدند

تحصیل کرده ها کشور  
را  ترک  می کنند 

»شرکت های هرمی 
دالری« در دام 
وزارت اطالعات

اقساط  ۹.۳ میلیون تومانی 
وام مسکِن بدون اوراق
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سرمقاله

کمبود نقدینگی
 معضل تولید

راهکارهایی کــه در ایران 
برای کنترل قیمتها و تنظیم 
بازار ارایه و اجرایی می شود 
در هیچ جایــی از دنیا قابل 

مشاهده نیست...

  محمدرضا نجفی منش، عضو 
کمسیون صنعت اتاق تهران 
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درج آزمایشی قیمت تولیدکننده 
بر روی 8 قلم کاال کلید خورد 

مکانیزم  جدید 
کنترل قیمت ها 

دارو  و  تجهیزات  پزشکی 
چقدر  ارز ۴2۰۰  گرفتند؟

رفت و برگشت قیمت دالر ادامه دارد

سردرگمی  معامله گران  ارز
صفحه3

صفحه2

تنش  در   بازار   خودرو
شورای   رقابت:   افزایش   قیمت   خودرو  غیرقانونی   است

یکی از چالش های اصلی در بازار، درج قیمت های 
غیر قانونی و غیر واقعی بر روی کاالها اســت. بنا بر 
مصوبه کارگروه تنظیم بازار، در راستای شفاف سازی 
و روزآمدســازی شــیوه های نظارت بر بازار قیمت 
تولیدکننده از شنبه ۲۷ آذرماه به صورت آزمایشی 
بر روی چهار قلم کاالی مصرفی و چهار قلم کاالی 
سرمایه ای درج خواهد شد. چهار قلم کاالی مصرفی 
شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آب میوه و ماءالشعیر 
و چهار قلم کاالی ســرمایه ای نیز شامل غذاساز، 
نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو خواهد بود. 
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که با توجه به 

مطالبه عمومی و با هدف...

در حالیکه ابهاماتی درباره ارز ترجیحی به صنعت 
دارو مطرح بوده است، گزارش ها نشان می دهد که 
تا تاریخ ۱۹ آذر امسال، دارو و تجهیزات پزشکی 
معادل ۲.۴ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
کرده  است. از ســال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد اقتصاد ایران شــد، کاالهای زیادی مشمول 
تخصیص این ارز می شدند اما به مرور زمان فقط 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی به هفت قلم کاالی اساســی 
اختصاص پیدا کرد که یکی از ایــن کاالها دارو و 
تجهیزات پزشکی است.در حالیکه در الیحه بودجه 
سال آینده ارز ۴۲۰۰ حذف شده است، مسئوالن 
از جمله وزیر اقتصاد معتقدند کــه این حذف به 
 صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و ارز دارو و 

گندم حذف نخواهد شد...

دولت در
برخورد با 
حقوق های نجومی 
قاطع است

رئیس جمهوری:

صفحه2



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
محسن رضایی متولی ارزهای 

دیجیتال در دولت شده است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس، گفته اســت مقامات دولتی هم به موضوع 
قانون گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده اند و محسن 
رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، متولی ارزهای 
دیجیتال در دولت شده است.محمدرضا پورابراهیمی 
از جلسه اخیر کمیسیون با دولت در زمینه رسیدگی 
به رمزارزها خبر داد.او با بیان اینکه این جلسه با حضور 
معاون اقتصادی رئیس جمهــور، وزیر اقتصاد و امور 
دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است، 
گفت: دولت مردان عماًل به موضــوع رمزارزها ورود 
کرده اند و معاون اقتصادی رئیس جمهور هم متولی 
این موضوع در دولت شده است.این نماینده مجلس 
افزود: ما اقدامات خود را در این بخش به دولت مردان 
عرضه و گزارش آنها را در این بخش اخذ کرده ایم. از 
این رو دولت مردان به مــا گفته اند که در این زمینه 
قانون گذاری کنیم و بــه همین جهت ما متنی را در 
کمیسیون برای این بخش آماده کرده ایم و به دولت 
گفته ایم که در این بخش آیین نامه های الزم را تدوین 
کند.او در پاسخ به این سؤال که آیا دولت در این بخش 
الیحه ای ارائه خواهد کرد یا خیر، گفت: اگر الزم باشد 
این مسئله می تواند مدنظر قرار گیرد، با این حال ارائه 
الیحه در این بخش حتماً زمان بر بوده و بهتر است 
که ما طرحی در این بخش ارائه دهیم.پورابراهیمی 
در پایان تأکید کرد: اگر روی محتوای اصلی موضوع 
فعالیت رمزارزها توافق داشته باشیم، دیگر فرقی ندارد 

اسم آن چه باشد.

هشدار بانک مرکزی به بانک ها
 تخلف در پرداخت سود سپرده

بانک مرکزی به بانک هایی که نرخ ســود بیش از ۱۸ 
درصد پرداخت می کنند تذکر جــدی داده و پرونده 
برخورد انضباطی بــا مدیران بعضــی از این بانک ها 
که بیشتر بانک های خصوصی هســتند را به جریان 
انداخته است.در حالی که بانک مرکزی به بانک های 
متخلف تذکر داده اما پیگیری های تجارت نیوز نشان 
می دهد که بخش عمــده ای از بانک ها میزان ســود 
پرداختی سپرده های خود را به محدوده ۲۰ رسانده اند.
به گفته کارشناســان امور بانکی، با توجه به افزایش 
تورم و مطالبات بانک ها از بخــش دولتی این افزایش 
نرخ به صورت پنهانی و غیرقانونی الزم بوده، اگر نرخ 
سود در محدوده ۱۵ الی ۱۸ درصد باقی بماند ممکن 
وضعیت بانک ها وخیم تر از گذشته شود.بانک مرکزی 
به بانک هایی که نرخ سود باال پرداخت می کنند تذکر 
جدی داده و پرونده برخورد انضباطی با مدیران برخی 
از این بانک ها که بیشتر بانک های خصوصی هستند را 
به جریان انداخته است.آنطور که دبیر کانون بانک ها و 
موسسه های اعتباری خصوصی به ایرنا گفته است، بانک 
مرکزی تغییری در میزان نرخ سود سپرده افراد نداشته 
است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این خصوص 

مربوط به سال گذشته است.

امام جمعه زنجان:
 عملکرد بانک قرض الحسنه 

مهر ایران دلگرم کننده است
آیت اهلل خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان زنجان 
و امام جمعه زنجان عملکرد بانک قرض الحســنه 
مهر ایران را در مدت ۱۴ ســال فعالیت خود بسیار 
دلگرم کننده دانســت و بر مغتنم شمردن فرصت 
خدمت به همنوعان تأکید کرد.بــه گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، حســن 
خانمحمدی مدیر شعب این بانک در استان زنجان 
به مناسبت ۲۲ آذر مصادف با چهاردهمین سالروز 
تأســیس بانک قرض الحســنه مهر ایران، در دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان زنجان و امام جمعه زنجان 
حضور یافت.خانمحمدی به تبیین عملکرد بانک در 
بخش های مختلف طی ۱۴ سال فعالیت پرداخت و 

آمارهای مختلفی را از فعالیت های بانک ارائه کرد.

تقدیر نماینده مجلس از عملکرد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

همچنین ســید مرتضی خاتمی نماینــده مردم 
شهرســتان های ماهنشــان و ایجرود در مجلس 
شورای اســالمی به دلیل رضایتمندی از عملکرد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در بین مردم، در قالب 
لوح ســپاس از خانمحمدی مدیر شعب بانک مهر 
ایران اســتان زنجان تقدیر کرد.در بخشــی از پیام 
تقدیر ایشان آمده است: »بدین وسیله ضمن تقدیر 
از همکاری ها و تعامالت صمیمانه حضرت عالی در 
امر اعتبارات حوادث غیر مترقبه و تحقق اهداف طرح 
ویژه بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی، این لوح 

به رسم احترام و اکرام به حضورتان تقدیم می شود.«

خبر

بانک ها

عضو قضائی شورای رقابت طی 
نامه ای از دادستان کل کشور 
خواســتار پیگیــری اقدامات 
غیرقانونــی وزارت صمــت 
و خودروســازان در خصوص 
افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً 
دادگستری را با انبوهی از پرونده های قضائی روبه رو می کند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشــور؛ شرکت های 
خودروســازی ایران خودرو و ســایپا در حالــی اقدام به 
پیش فروش محصوالت خود کرده اند که مصوب شده بود 
هرگونه قیمت گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل 
شــورای رقابت انجام گیرد، از آنجایی که این اقدام موجب 
افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار 
شده است، درباره این مسأله با یکی از اعضای شورای رقابت 
به گفت وگو پرداختیم.غالمعلی صدقی، عضو قضائی شورای 
رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد:  بر اساس 
بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی که مبتنی بر سیاست های کلی نظام اقتصادی مصوب 
مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای 
رقابت »تعیین مصادیق و تصویب دســتورالعمل تنظیم 
قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات 
انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط« است.عضو 
قضائی شورای رقابت: افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است/
متخلفان تحت تعقیب قرار می گیرندوی ادامه داد: شورای 
رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران 
در سال ۱39۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱39۲/۲/۱ 
اقدام به تصویب دســتورالعمل تعیین قیمت خودروهای 
ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب 
جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱39۸/۲/۱۲ اجازه افزایش قیمت 

خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.
صدقی تصریح کرد: شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴9 
مورخ ۱399/۱۰/۲9 تصویب کرد کــه با توجه به کاهش 
تالطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه 

یک بار به خودروســازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای 
رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی 
است که شرکت های خودروســازی ایران خودرو و سایپا 
با حمایت وزارت صمــت در روزهای اخیر بدون هیچ گونه 
مجوزی از شــورای رقابت اقدام به اعالم قیمت های جدید 
کردند که این اقدام عالوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه 
بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله 
بازار سرمایه، ارز، کاال و خدمات را دستخوش تحوالت کرده 
و به انتظارات تورمی دامن زده است.معاون نظارت دیوان 
عالی کشور و عضو قضائی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروســازان اقدام خود را 
مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته اند، گفت: چنین 
مصوبه ای و یا تأییدیه مراجــع ذیصالح دیگر تا این لحظه 
به شورای رقابت منعکس نشــده و از جانب شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده 
است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا 
نکند الزم االجرا نمی شــود.صدقی افزود: در خصوص این 
موضوع ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران نیز شخصاً 
دستور داده اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود 
می تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و 
خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخالل 

در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضائی شورای رقابت 
اضافه کرد: اقدام خودروسازان در فروش محصوالت خود 
بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از 
پرونده های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته 
استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شــورای رقابت به دادگاه ها 
مواجه خواهد کرد که از قَِبل این مسأله، مشکالت عدیده ای 
برای نظام قضائی و مردم به بار خواهد آورد.معاون نظارت 
دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه ای به 
دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است 
گفت: به استناد ماده 6۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساسی و ماده ۲9۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستورات 
الزم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خالف 

قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.

کار شورای رقابت قیمت گذاری نیست
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با 
تجارت نیوز، در این مورد گفت: افزایش ۱۸ درصدی قیمت 
خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت بوده اما خود شورا برای 

تصمیم گیری در این مورد تاخیر داشته است.
او توضیح داد: قرار بود شــورای رقابت هر شش ماه یکبار 
قیمت ها را به روز کند اما 9 ماه از آخرین تصمیم گیری در 

این مورد گذشته بود و اقدامی در این مورد انجام نشد.کاکایی 
تاکید کرد: تعلل شــورای رقابت به معنــای افزایش زیان 
انباشته خودروسازان است.این کارشناس افزود: کار این شورا 
قیمت گذاری نیست بلکه وظیفه ای که بر عهده دارد توسعه 
رقابت در بخش های مختلف اقتصادی کشور است.به گفته 
او، رئیس جمهور و وزیر صمت، تصمیم گیری در مورد قیمت 
خودرو را به ستاد تنظیم بازار سپرده اند و شورای رقابت دیگر 
اختیاری در این زمینه ندارد.با وجود این کارشناس صنعت 
خودرو معتقد است، سخنان ابهام آمیز عضو شورای رقابت 
روی قیمت های بازار تاثیری نمی گذارد.کاکایی در این مورد 
توضیح داد: قیمت خودرو به ارزش ریال و قیمت دالر بستگی 
دارد و با نوسانات بازار ارز، باال و پایین می شود.او افزود: افزایش 
قیمت کارخانه ای در یک هفته اخیــر تاثیر چندانی روی 
بازار نداشت چرا که قیمت دالر کاهشی بود.این کارشناس 
صنعت خودرو در حال عین تاکید کرد: چنین سخنانی می 
تواند تنش روانی برای بازار ایجاد کند و رکود را افزایش دهد.

ضرر اصلی را بازار سرمایه می بیند
کاکایی معتقد است، سیگنال نااطمینانی در مورد قیمت ها، 
خودروسازان را در برنامه ریزی دچار مشکل می کند و پیام 
منفی برای بازار ســرمایه دارد.او در این مورد گفت: نبود 
هماهنگی میان مسئوالن کشور اطمینان مردم را در مورد 
سرمایه گذاری روی نمادهای خودرویی کاهش می دهد.به 
گفته این کارشناس، بازار سرمایه تا کنون هم از بی اعتمادی 

و ناامیدی سهام داران ضربه زیادی خورده است.

جای طرح این مباحث رسانه نیست
کاکایی در ادامه تاکید کرد: نمی توان با صنعتی مانند خودرو 
که با صدها شرکت قطعه ساز در ارتباط است و میلیاردها 
تومان گردش مالــی دارد، اینگونه بــازی کرد.به گفته او، 
صرف نظر از درست یا اشــتباه بودن سخنان عضو شورای 
رقابت، جای طرح مباحثی چون غیرقانونی بودن افزایش 
قیمت خودرو رسانه نیست.این کارشناس افزود: اگر اعضای 
شورا ابهامی در این زمینه دارند باید آن را از طریق نهادهای 

نظارتی پیگیری کنند.

شورای رقابت:  افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است

تنش  در   بازار   خودرو

رییسی در جلسه هیات دولت مطرح کرد؛
دولت در برخورد با حقوق های 

نجومی قاطع است
رییس جمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانه های 
جهادکشاورزی و صنعت،  معدن و تجارت خواست 
به صورت مستمر،  نظارت بر زنجیره تامین و قیمت 
گذاری و عرضــه کاالهای مورد نیاز مــردم را در 

دستور کار خود قرار دهند.
آیت اهلل  سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت 
با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها 
گفت: وزارت بهداشــت با فوریت هرگونه کمبود 
دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده 
و اجازه ندهد هیچ گونــه نگرانی برای مردم ایجاد 
شود.رییسی در ادامه ســخنانش به قرار گرفتن 
ردیف اعتبارات مصوبات سفرهای استانی در زیر 
مجموعه ســفرهای نهاد ریاست جمهوری اشاره 
کرد و افزود: این تغییر باعث ایجاد سوتفاهم شد 
و این تصور را دامن زد که پول ها خرج ســفرهای 
رییس جمهور می شــود، در حالی که سفرهای 
دولت جزء کم هزینه ترین سفرها است و اعتبارات 
مذکور برای انجام برای انجام پروژه های مصوب در 
سفرهای استانی می باشد و سازمان برنامه و بودجه 
در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه،  ترتیبی اتخاذ 
نمایند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات 
نهاد و در ردیف مناسب پیش بینی گردد.  رییس 
جمهور همچنین اظهار داش: حوزه فعالیت معاونت 
امور زنان و خانواده از محوری ترین و اساسی ترین 
موضوعات مورد توجه دولــت و نظام جمهوری 
اسالمی است و بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت 

باید در ردیف های مربوطه تامین شود.
آیت اهلل رییسی با تاکید دوباره بر ضرورت تنظیم 
پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و مصوبات 
دســتگاه های دولتی و به ویــژه بودجه، تصریح 
کرد: هیچ تصمیم و اقــدام ما نباید خالف عدالت 
باشد.رییس جمهور همچنین از همه مسئولین و 
دستگاه های دولتی خواست برای تشریح و توضیح 
عملکرد دولت به ویــژه تبیین بایدها و نبایدهای 
الیحه بودجه تــالش کنند و خاطرنشــان کرد: 
کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از 
جمله الیحه بودجه ۱۴۰۱ انجام شده به هیچ وجه 
کافی نیست و همه اجزای دولت باید نسبت به این 
مهم احساس مسئولیت کنند.رییسی به موضوع 
آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره کرد 
و اظهار داشت: حداقل ۱۸ دستگاه در زمینه مقابله 
با آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله 
به خصوص در ایام سرد سال که وضعیت آلودگی 
هوا شدت می گیرد، مباحثی در این رابطه مطرح 
می شود، اما باید اقدامات عملی و اثرگذار انجام شود.
آیت اهلل رییسی به موضوع انتشار اخبار پرداخت 
حقوق های نجومی در برخی دستگاه ها اشاره کرد و 
اظهار داشت: دولت در برخورد با حقوق های نجومی 
قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات 
موضوع به اثبات برسد در جهت اصالح آن با فوریت 

اقدام می شود.

وزیر امور خارجه ایران اعالم کرد:
 ایران و آژانس به توافق رسیدند

وزیر امور خارجه اعالم کرده که ایران و آژانس انرژی 
اتمی به توافق خوبی با یکدیگر رسیده اند. اما آیا این 
گفته عبدالهیان به این معناست که توافق هسته ای 

در دسترس است؟
وزیر امور خارجه از توافق میان ایران و آژانس خبر 
داد و گفت: طرف های مقابل پذیرفته اند متن های 

پیشنهادی جدید ایران هم روی میز باشد.
او اعالم کرد که شــب گذشــته به توافق خوبی 
با آژانس دســت پیدا کردیم که می تواند برخی 
نگرانی های ادعایی درخصوص برنامه هســته ای 
صلح آمیز ایران را بر طرف کنــد و تداوم بیش از 
پیش همکاری های متقابل بــا آژانس را به دنبال 
داشته باشد.او گفته در سفر اخیر مدیر کل آژانس 
به ایران ما تاکید کردیم که آژانس دچار یک انحراف 
اساسی شده و این انحراف این است که آژانس به 
جای تمرکز بر مسائل فنی روی مسائل سیاسی 
متمرکز شده است.عبدالهیان تاکید کرد: ما پیش 
از این مشکالتی داشــتیم و آژانس سعی کرد از 
ابزار فنی برای مقاصد سیاســی بهــره بگیرد اما 
تالش های دیپلماتیک و با حضــور هیات ایرانی 
در وین، سبب شد که به توافقی دست پیدا کنیم و 
برخی از ادعاها و نگرانی های آژانس برطرف شد و 
در ادامه کار می توانیم همکاری ها را بیش از گذشته 
و درچارچوب مقررات ادامه دهیم.شب قبل هم، 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
به پرس.تی.وی گفته بود که گفت وگوهای جاری 
بین محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی و 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس، منجر به پیشرفت 
و کاهش شکاف ها بر سر چندین موضوع مورد نظر 

طرفین شده است.

اخبار
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رفت و برگشــت قیمت دالر در بــازار ارز تهران 
موجب ســرگیجه معاملــه گــران قیمت دالر 
شده اســت. اخبار ضد و نقیض برجام نیز به این 

سردرگمی دامن بیشتری زده است.
نوسانات شدید دالر در روزهای اخیر، معامله گران 
ارزی را گیج و ســردرگم کرده. نوسانات رفت و 
برگشتی روزهای اخیر، چشــم  انداز بازار را در مه 
فرو برده است و بخشــی از معامله گران، خرید و 
فروش های خود را به تعویق انداخته اند.به گزارش 
تجارت نیوز، نوسانات شدید دالر در روزهای اخیر، 
معامله گران ارزی را گیج و سردرگم کرده است.در 
حالی که در سه روز ابتدایی هفته، فروشندگان با 
قدرت دست باالتر را در بازار داشتند، روز سه شنبه، 
زمانی برای حمله خریداران بود.نوسانات رفت و 
برگشتی روزهای اخیر، چشم  انداز بازار را در مه فرو 
برده و موجب شده است که بخشی از معامله گران، 
خرید و فروش های خود را به تعویق بیندازند.در 
چهارمین روز هفته، فشــار خریدها موجب شد 

قیمت دالر افزایشی شود.
این افزایش قیمت در حالی صورت گرفت که روز 

دوشنبه، دالر حدود 6۰۰ تومان ارازن  شده بود.

اثرگذاری اخبار در بازار ارز
بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، از همان ابتدای 
روز سه شنبه، معامله گران سعی می  کردند اخبار 
منفی رسیده از مذاکرات وین را برجسته کنند و 

افت بیشتر قیمت دالر را منطقی ندانند.
به عنوان مثال برخی معامله گران عنوان می  کردند 
که اروپایی  ها عنوان کرده  انــد که مذاکرات وین 
پیشرفت خاصی نکرده است و احتمال دارد که این 

دور از مذاکرات به نتیجه خاصی نرسد.
دسته  ای از معامله گران به این تحلیل خبرگزاری 
رویترز استناد می  کردند که »دیپلمات  های ارشد« 
آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی قدرت های بزرگ 
اروپایــی در بیانیه  ای در مــورد مذاکرات جاری 
برجام در وین گفته  اند که »زمان به سرعت رو به 

پایان است و پیشرفت ســریع در مذاکرات دیده 
نمی شود.«

این اتفاق در حالی رخ داد که در روزهای ابتدایی 
هفته، بازیگــران ارزی خوش بینی محتاطانه  ای 

نسبت به روند احیای برجام پیدا کرده بودند.
آنها احساس می  کردند که گفت وگوها شروع شده 
اســت و دو طرف در حال تالش برای پیدا کردن 

یک زبان مشترک هستند.

با این حال، روز سه شــنبه اوضاع به  طور کلی 
متفاوت بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که گفته می شد نماینده 
آمریکا در مذاکرات هســته  ای نیز به وین ســفر 

کرده است.
ســفر او می توانســت نشــان دهنده پیشرفت 
گفت وگوها باشــد، ولی به نظر می  رسید باتوجه 

به اینکه خبرهای مثبتی از مذاکرات منتشر نشد، 
معامله گران تصمیم گرفتنــد در موقعیت خرید 

قرار بگیرند.

نوسان  گیری عجیب دالری
در حالی که بخشی از معامله گران تصور می  کردند 
که تغییــر و تحول انتظاراتی نســبت به مذاکرات 
هسته  ای عامل نوسان  ساز قیمت دالر در روزهای 
اخیر بوده اســت، گروه دیگری اعتقاد داشتند که 
نوسان گیران تنها از فضای مبهم حاکم بر بازار برای 

نوسان  گیری خود استفاده کرده  اند.
معامله  گران از یکســو از نوسانات قیمت دالر سود 
سرشاری کسب کرده  اند و از سوی دیگر توانسته  اند 
ذهنیت بازار را با اســتفاده از اخبار تحت تاثیر قرار 

دهند.
به نظر می  رســد در صورتی که مذاکرات هسته  ای 
در هفته جاری بــه نتیجه خاصی نرســد، دالر با 

تالش  های نوسان گیران برای رشد مواجه شود.
این در حالی است که پیشرفت در مذاکرات می تواند 

مقداری از تقاضای احتیاطی را از بازار خارج کند.

در حالیکه ابهاماتی دربــاره ارز ترجیحی به صنعت دارو 
مطرح بوده است، گزارش ها نشــان می دهد که تا تاریخ 
۱9 آذر امســال، دارو و تجهیزات پزشــکی معادل ۲.۴ 
میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  اســت.به 
گزارش ایسنا، از سال ۱39۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد 
اقتصاد ایران شد، کاالهای زیادی مشمول تخصیص این 
ارز می شدند اما به مرور زمان فقط ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
هفت قلم کاالی اساســی اختصاص پیدا کرد که یکی از 
این کاالها دارو و تجهیزات پزشکی است.در حالیکه در 
الیحه بودجه ســال آینده ارز ۴۲۰۰ حذف شده است، 
مســئوالن از جمله وزیر اقتصاد معتقدند که این حذف 
به صورت تدریجــی صورت خواهد گرفــت و ارز دارو و 
گندم حذف نخواهد شد.همچنین، رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه در این زمینه اعالم کرد که دولت برای ســال 

جاری هشت میلیارد دالر ظرفیت استفاده از ارز ۴۲۰۰ 
تومانی داشته و این ظرفیت تمام شده و برای نیمه دوم 
سال امکان استفاده نداشــته است اما به هر ترتیب برای 
اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.اما در 
روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر کمبود دارو نه تنها برای 
داروهای خارجی بلکه برای برخی از داروهای داخلی نیز 
منتشر شده که در این میان فعاالن صنعت دارو عامل این 
کمبود را در تخصیص نیافتن سهمیه ارز دارو در نیمه دوم 
سالجاری می دانند و در این زمینه، حیدر محمدی_مدیر 
کل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو اعالم 
کرد که ســه ماه از شش ماه دوم ســال گذشته و هنوز 
این موضوع بالتکلیف است.طبق گفته وی، هنگامی که 
ارز اقالم دارویی با تأخیر تخصیص پیدا کند، ناخودآگاه 
با کمبود مواجه می شــویم چرا که تامیــن ارز ارتباط 

مستقیمی با تامین دارو دارد.همچنین، محمد عبده زاده_ 
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران نیز می گوید از آنجا که سقف ارز ترجیحی 
دارو و تجهیزات برای نیمه دوم امسال تمام شده است، 
بانک مرکزی اعالم کرده که اگر می خواهید ارز ترجیحی 
دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درســت 
هم می گوید. براساس گفته وی، اکنون دارو یا ماده اولیه 
و حد واسط، داروهای وارداتی و ... که ثبت سفارش شده 
بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو، 
حدود یک میلیارد است که این اقالم منتظر تخصیص ارز 
هستند. در شرایطی که فعاالن صنعت دارو از تخصیص 
نیافتن ارز ترجیحی گله دارند، براساس اطالعات دریافتی 
ایسنا، تا تاریخ ۱9 آذر امسال تقریبا ۱۱ میلیارد دالر ارز 
برای کاالهای اساســی و دارو و حدود ۱.۵ میلیارد دالر 

برای واکسن کرونا تامین شده است که ۸.6 میلیارد دالر 
آن برای کاالهای اساسی و ۲.۴ میلیارد آن نیز برای دارو 
و تجهیزات پزشکی اســت. این در حالی است که گفته 
می شود سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات 
پزشکی در نیمه اول سال جاری معادل دو میلیارد دالر 
بوده اســت. البته، در حال حاضر سهمیه هشت میلیارد 
دالری تعیین شده در بودجه سال جاری برای تامین ارز 
واردات کاالهای اساسی و دارو به اتمام رسیده است اما 
آنچه بانک مرکزی گزارش می دهد، نشان داد که تامین 
ارز صورت گرفته جهت واردات کاالهای اساسی در نیمه 
اول ســال جاری بیش از هفت میلیــارد دالر بوده و در 
مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که 
تقریبا تمامی هشت میلیارد دالر پیش بینی شده برای 

کل سال در نیمه اول تمام شده است.

بر اساس طرح جدید وام مسکن، مجموع اقساط این تسهیالت 
به ماهانه 9 میلیون و 3۰۵ هزار تومان می رسد.به گزارش مهر، 
در پی افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن در روزهای اخیر و رسیدن میانگین نرخ این اوراق در 
معامالت دو روز گذشته به ۱۱3 هزار تومان که در تعدادی از 
معامالت، برخی نمادهای زیرمجموعه »تسه« تا ۱۲۰ هزار 
تومان هم فروخته شــد، بانک عامل بخش مسکن تصمیم 
گرفت تا برای ساماندهی هزینه های دریافت این تسهیالت 
تمهیدات جدیدی بیندیشد.هزینه دریافت تسهیالت ۴۸۰ 
میلیون تومانی مسکن )ویژه زوجین تهرانی( از محل خرید 
اوراق تسهیالت مســکن در حالت فعلی نیاز به خرید 96۰ 
برگه دارد که هزینه آن به حــدود ۱۱۰ میلیون تومان می 
رسد، لذا بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت شرایطی 
فراهم کند که نیمی از این تسهیالت از محل اوراق تسهیالت 

مسکن و نیمی دیگر از محل منابع داخلی بانک )از محل منابع 
تسهیالت بدون سپرده( پرداخت شود.عضو هیئت مدیره بانک 
تخصصی بخش مسکن: برای وام مسکن زوجین خرید ۴۸۰ 
برگه کافی استمحمد حسن علمداری، عضو هیئت مدیره 
بانک عامل بخش مسکن به خبرنگار مهر گفت: متقاضیان 
دریافت تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق در شهر 
تهران که پیش از این برای دریافت این تسهیالت باید ۸۰۰ 
فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه می کردند هم اکنون تنها با 
خرید و ارائه ۴۰۰ فقره اوراق می توانند تسهیالت ۴۰۰ میلیون 
تومانی را دریافت کنند.علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز 
در نظر گرفته شده برای متقاضیان تسهیالت مسکن، شامل 
تسهیالت جعاله مسکن نیز می شود. تسهیالت جعاله مسکن 
هم اکنون در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان 
تا پیش از این برای دریافت این تسهیالت باید ۱6۰ فقره اوراق 

خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ درصد 
از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می توانند اقدام به دریافت 

تسهیالت جعاله کنند.

مقایسه اقساط تسهیالت مسکن در دو حالت 
با خرید اوراق و بدون خرید اوراق

۱. در حالت دریافت همه تسهیالت از محل اوراق: ۸.۷ میلیون 
تومانبا توجه به اینکه وام مســکن از محل اوراق تسهیالت 
مسکن با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله است، 
مبلغ اقساط تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی ماهانه 6 میلیون 
و 66۱ هزار تومان است.تسهیالت ۸۰ میلیون تومان جعاله 
مسکن نیز با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ سال محاسبه 
می شود که درنتیجه رقم اقســاط آن ماهانه ۲ میلیون و 3۱ 

هزار تومان است.

مجموع اقساط این تسهیالت ۸ میلیون و ۶۹۲ 
هزار تومان است.

۲. در حالت دریافت نیمی از تســهیالت از محل اوراق و 
نیمی از منابع داخلی بانک: 9.3 میلیون تومان

در صورتی که متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن بخواهد 
از طرح جدید بانک تخصصی بخش مسکن استفاده کند، برای 
نیمی از تسهیالت )۲۰۰ میلیون تومان( باید ۴۰۰ برگه گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری کند که با نرخ سود ۱۷.۵ 
درصد و بازپرداخت ۱۲ ســاله محاسبه می شود؛ رقم اقساط 
این تسهیالت ماهانه 3 میلیون و 33۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین نیم دیگر این تســهیالت )۲۰۰ میلیون تومان( از 
محل منابع داخلی بانک )بدون سپرده(، با نرخ سود ۱۸ درصد 
و بازپرداخت ۸ ساله اعطا می شود که رقم اقساط آن ماهانه 3 

میلیون و 9۴۴ هزار تومان است.

رفت و برگشت قیمت دالر ادامه دارد

سردرگمی معامله گران ارز

دارو و تجهیزات پزشکی چقدر ارز ۴۲۰۰ گرفتند؟

اقساط  ۹.۳ میلیون تومانی  وام مسکِن بدون اوراق

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه طرح جدید ۲۶۰ هزار تومان گران شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۲۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران با ۲۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۱۳ میلیون و 
۲۸۰ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و 

سکه یک گرمی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
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کمبود نقدینگی، معضل تولید 
محمدرضا نجفی منش، عضو کمسیون صنعت اتاق تهران 

راهکارهایی که در ایران برای کنترل قیمتها و تنظیم بازار ارایه و اجرایی می شود در هیچ جایی از دنیا قابل مشاهده نیست. اینکه بخواهیم قیمت تولیدکننده را بر روی کاالها درج کنیم نیازمند در نظر گرفتن نکات بسیاری 
برای موفقیت در تحقق آن است. زمانی که یک کاال در تهران تولید می شود و برای ارسال آن به دیگر نقاط کشور هزینه حمل و نقل گرفته می شود چطور می توان از موفقیت طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال اطمینان 

داشت. همچنین قیمت مواد اولیه تولید در تهران و دیگر شهرها با هم تفاوت دارد و موجب تغییر قیمت در قیمت تمام شده کاال می شود. 
باید جزئیات بیشتری از این طرح اعالم شود تا ابهامات آن برطرف و چگونگی اجرای آن مشخص شود. آن موقع می توان میزان تاثیرگذاری آن را بر روی بازار و قیمتها مشاهده کرد. از طرفی دیگر موضوع توجه به بازار و 
استفاده از مکانیزم بازار یک مفهوم عمومی است که همیشه کسانی که به اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد اعتقاد دارند براین باور هستند مبنای اولیه باید اعتماد به بازار باشد مگر اینکه بازار به دالیل مختلف هیجانی یا محیطی 
شکست بخورد که الزم است دولت در آن دخالت های کوتاه مدتی داشته باشد. امروز بزرگترین مشکل تولید نقدینگی است و اگر بخواهیم اصلی ترین معضل این بخش را بیان کنیم، تماما در کمبود نقدینگی خالصه می شود. 
الزم است مسوالن بر این موضوع تمرکز کند تا بتوان قیمت تمام شده کاالها را کاهش داد. از این طریق قدرت مصرف کننده افزایش پیدا می کند و راهکارهایی که امروز برای کنترل بازار رونمایی می شود دیگر نیاز نیست. 
در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی و افزایش نرخ ارز، نیاز بنگاه ها به نقدینگی سه برابر شده است و همین معضل با توجه به موانعی که شبکه بانکی برای تامین مالی تولید ایجاد کرده است، بیشتر به چشم می آید. 
معامالت نقدی شده و کمتر کسی به حساب اعتبار تولید کننده نیاز وی را پاسخ می دهد و تا پول نقد نباشــد، معامله ای در کار نیست. همین عامل موجب افزایش قیمتها شده است. بنابراین الزم است برای جلوگیری از 
افزایش قیمتها به جای سیاست های دستوری و آزمایشی به تولید و تامین مالی آن توجه شود. طی این سال ها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چرا که 

در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخــورش تهران با ابراز 
نگراني از گراني مواد اولیه مورد نیاز صنف و مشکالت 
متعاقب آن بیان داشت: گران شدن مواد اولیه، این غذاي 
ملي را از سفره ها و سبدهاي غذایي خانوار حذف کرده 
است. تعداد مراجعان به واحدهاي صنفي این اتحادیه 

بسیار کاهش یافته است.
علي اکبر نریماني، رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش 
تهران گفت: حال صنف چلوکباب و چلو خورش خوب 
نیست. گراني مواد اولیه هر روز آسیب زیادي به این صنف 
وارد کرده است. بر اساس قانون نمي توانیم در سال بیش 
از یک و نهایتاً دو بار محصوالتمان را بر اساس شرایط روز 
تغییر و افزایش دهیم که اگر افزایش قیمت هم داشته 

باشیم، مشتري استقبال نخواهد کرد.
وي بــا بیــان اینکــه چلوکبــاب غذاي ملي اســت 
افــزود: قریــب به صد ســال اســت که ایــن صنف 
جایگاه بســیار ارزنــده اي دارد و این نکتــه به لحاظ 
ســاختار فرهنگي باید مورد اهمیت باشــد. نگذاریم 
جایگاه هاي فرهنگــي مان صدمــه غیرقابل جبران 
 ببینــد. گران شــدن مــواد، این غــذاي ملــي را از 
ســفره ها و ســبدهاي غذایي خانوارها حذف کرده، 

 عده مراجعان به واحدهاي صنفي این اتحادیه بســیار 
کاهش یافته است.

نریماني گفت: مدت کمي اســت که از واکسیناسیون 
عمومي گذشته و باعث شده ویروس کرونا کمتر شود 
و مردم بتوانند تردد عادي داشته و واحدها شروع به کار 
کنند. در این مدت که تعطیلي بر صنوف پزندگان سایه 
گسترده بود صدمه جبران ناپذیري وارد شد تا آمدیم 

جان بگیریم، گراني مواد اولیه نفس گیر شد.
وي تاکید کرد: تهیه مواد اولیه با قیمت باال منجر به ارائه 
محصول با قیمت باالتر است. در گذشته افراد دیگران را 
نیز مهمان مي کردند اکنون نه تنها مهمان نمي کنند؛ 
بلکه به چلوکبابي ها نمي آیند. دولت با اصناف همکاري 
و همیاري کند تا بتوانیم مشکالت مان را حل کنیم. ارائه 
مواد اولیه به شرکت تعاوني صنف چلوکباب و توزیع آن از 
سوي شرکت تعاوني به اعضا مي تواند تعادل ایجاد کند. 
این کار سال گذشته از سوي وزارت صمت انجام شد و 
تاثیر خوبي داشت.رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش 
تهران تصریح کرد: اگر دولت دست دالالن را از مواد اولیه 
کوتاه کند، مي توان امیدوار بود که ارائه این محصوالت با 
قیمت بهتري انجام و در محصول نهایي موثر واقع شود.

رئیس سازمان چای کشــور از تولید ۱۳۷ هزار تن برگ 
ســبز چای در ســال جاری خبر داد و گفت: ۹۸ درصد 
مطالبات چایکاران تاکنون پرداخت شده است.رییس 
ســازمان چای کشــور ضمن اعالم این مطلب افزود: 
امسال بهای برگ سبز چای بالغ بر ۷۶۰ میلیارد تومان 
شد.حبیب جهانساز میزان تولید برگ سبز چای در سال 
جاری را ۱۳۷ هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت: از این 
میزان ۱۳۵ هزار تن خرید تضمینی و بقیه خرید به صورت 

آزاد بوده است.
وی کل مبلغ پرداختی مطالبــات چایکاران بابت بهای 
خرید تضمینی برگ ســبز چای را حدود ۷۴۴ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان اعالم کرد.جهانساز گفت: تاکنون 
۱۰۰ درصد ســهم دولت از بهای خرید تضمینی برگ 
سبز چای و حدود ۹۶ درصد سهم کارخانجات چای به 
چایکاران پرداخت شده است.وی ادامه داد: مابقی پول 
چایکاران نیز به زودی در اختیارشان قرار می گیرد.رییس 
سازمان چای کشــور درباره پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت به حوزه چای کشور گفت: طی امسال چایکاران 
و کارخانجات چای در کل ۴۵ میلیارد تومان تسهیالت 

ارزان قیمت دریافت کرده اند. وی اذعان داشــت: از این 
مبلغ ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیالت سرمایه 
در گردش توسط صندوق تخصصی چای برای مواردی 
همچون احیای باغات، انواع هرس ها و خرید ماشین های 
کشاورزی و ماشین های حمل و نقل و ۸ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تومان نیز تسهیالت ســرمایه ای برای عملیات 
به زراعی تامین شده است.جهانســاز خاطرنشان کرد: 
تسهیالت سرمایه در گردش با کارمزد ۴ درصد و دوره 
بازگشت یک ساله و تسهیالت ســرمایه ای با کارمزد ۴ 
درصد و دوره بازگشت ۴ ساله به چایکاران و کارخانجات 

چای پرداخت می شود.
وی میزان تولید چای خشک در سال جاری را ۳۱ هزار 
تن عنوان کرد و گفت: این میزان تولید نسبت به سال ۹۹ 
حدود ۴ درصد افزایش نشــان می دهد.جهانساز با بیان 
اینکه در جهان ساالنه نزدیک به پنج میلیون تن چای 
تولید می شود، تصریح کرد: ایران در رتبه دوازدهم تولید 
چای در جهان قرار دارد.وی اظهار داشت: چای ایران جزو 
چای های مطلوب و خوب جهان و عــاری از آالینده ها، 

بیماری و باقیمانده سموم است.

معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم 
شیالتی کشــور، از رتبه بندی ایران در صید تون 
ماهیان در جهان خبر داد.معاون پژوهش و فناوری 
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت: ایران 
در صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند، رتبه 

نخست را به خود اختصاص داده است.
محمود حافظیه با اشاره به اینکه سهم ایران از صید 
تون ماهیان در غرب اقیانوس هند حدود ۲۱ درصد 
برآورد می شود، افزود: این سهم از کل اقیانوس هند، 
۱۵ درصد تخمین زده می شود. به عبارتی ایران رتبه 
دوازدهم صید جهانی تون ماهیان و رتبه دوم این 

صید در کل اقیانوس هند را به ثبت رسانده است.
حافظیه با بیــان اینکه میزان صید تخلیه شــده 
سطحزیان درشت در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۶ هزار 
تن است، افزود: این در حالی است که میزان گفته 
شده در سال ۱۳۷۶ حدود ۶۱ هزار تن برآورد شده 
است که شامل گالیت، سارم، منقار ماهیان، تون 
ماهیان و شــبه تون ماهیان می شود. ضمن اینکه 
بیش از ۲۴۷ هزار تن از سطحزیان صید شده به تون 

ماهیان اختصاص دارد.
وی تعداد شناورهای ایران را یک هزار و ۳۱۲ فروند 
دانست و عنوان کرد: تورهای گوشگیر بیشترین 
ســهم را در صید تون ماهیان دارند. در حالی که 
کمتر از ۵ درصد صید این گونه از ماهیان، با روش 
النگ الین انجام می گیرد. البته سهم شناورهای 
صنعتی در این میــزان به دلیــل کارایی کم این 

شناورها ناچیز است.

کاهش ذخایر تون ماهیــان در دنیا، ارزش افزوده 
پایین، راهبردهای ضعیــف مدیریت و حفاظت از 
ذخایر تون ماهیان، میزان باالی صید غیرقانونی، 
گزارش نشده و تنظیم نشده و نیز میزان باالی صید 
ضمنی کوسه ها، الکپشت ها، مرغان دریایی و دیگر 
گونه ها، از مهمترین چالش های صید تون ماهیان در 
کشور به شمار می رود که معاون پژوهش و فناوری 
مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشــور، در این 

نشست به آنها اشاره کرد.
حافظیه در ارتباط با سیاست گذاری های مورد نیاز 
در بخش صید و مدیریت ذخایر، اظهار کرد: بیش از 
۹۵ درصد کل صید تون ماهیان توسط شناورهای 
کالس لنج و قایق صورت می گیرد، از این رو ثبت 
دقیق داده های صید در مدیریــت و برنامه ریزی 
صید از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین با 
توجه به الزام کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند 
در مورد تغییر روش صید از گوشگیر به النگ الین، 
ضروری است با ایجاد زیرساخت های الزم، این مهم 

در دستور کار سازمان شیالت ایران قرار بگیرد.
وی ادامه داد: توانمند ســازی و باالبردن امکانات 
رفاهی و درمانی نیروهای انسانی بر روی شناورهای 
صیادی سنتی و مکانیزه کردن صید النگ الین تون 
ماهیان در شناورهای صیادی با تجهیز سیستم های 
نگهداری مناسب ماهی در دریا از جمله راهکارهای 
مناسب در راستای ایجاد ارزش افزوده برای صید و 
نیز تشویق جامعه صیادی به منظور به کار گیری 

روش صید النگ الین به شمار می رود.

رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران با اشاره به شرایط 
ســخت و بحراني صنف متبوعش بیان داشت: اغذیه 
فروشان و علي الخصوص حوزه صنوف پزنده در ایامي که 
ویروس منحوس کرونا بر جهان خصوصاً کشورمان سایه 
انداخت، زیان هاي بي شماري دیده اند. تبعات تعطیلي 
هاي مکرر بر بدنه صنف تا ســال ها متاسفانه ماندگار 
خواهد بود. اسداله احمدي شــهریور، رئیس اتحادیه 
اغذیه فروشان تهران با بیان مطلب فوق گفت: تعطیلي 
همیشگي برخي از این واحدها به دلیل اینکه اجاره اي 
بودند و توان پرداخت اجاره بها و هزینه هاي کارگران و 
... را نداشتند علي رغم سال ها زحمت، تجربه و آموزش 
کارگران ماهر باعث شد به دلیل فقدان درآمد و ناتوانایي 
در پرداخت هزینه ها، توان و تحمل ماندن را نداشــته 
باشــند و واحدهاي خود را تعطیل و پروانه ها را باطل 
کردند و از صنف خارج شدند. وي افزود:. عده اي هم که 
باقي ماندند به دلیل ریشه دار بودن و سابقه طوالني شان 

است که آبرومند هستند و نمي خواهند واحد خود را پس 
از سال ها تعطیل کنند وگرنه کسب و کارشان سود آور 
نیست. احمدي شهریور در ادامه تاکید کرد: از زمانیکه 
کرونا فروکش کــرده و افراد واکســن زده اند، واحدها 
مدتي است که باز شده اند، اما هنوز بسیارند افرادي که 
از بیرون غذا تهیه نمي کنند و ترجیح مي دهند در منزل 
غذا بخورند و یا از بسته بندي ها استفاده کنند؛ بنابراین 
مشتري نیز بسیار کم شده است. وي در خصوص ایرادات 
و نظرات سلیقه اي بازرسان اداره بهداشت گفت: بازرسان 
و ماموران اداره بهداشت در زمان بازرسي هر یک بنا بر 
سلیقه و انتخاب خودشان نظر مي دهند. اصناف به قدر 
کافي مشکل دارند. ارائه نظرات سلیقه اي از سوي این 
افراد زخم دیگري بر بدنه اصناف مي زند. هر روز با یک 
مدل و سلیقه باید دکور و امور بهداشتي واحد صنفي 
خود را تغییر دهند. اینها مخارجي اســت که بر دوش 

اصناف مي گذراند.

در حالــی خــارج شــدن 
مهاجران تحصیــل کرده اثر 
منفی بر رشد اقتصادی دارد 
که اردشــیر گراوند، جامعه 
شناس   گفته از سال ۱۳۷۵ 
تعداد دختران و پسران تحصیلکرده افزایش پیدا کرد اما 
برای این تعداد زیاد بازار اشتغال و کار ایجاد نشد . ناامنی 
روانی جوانان را به مهاجرت تشــویق می کند تا فرصت 
اشتغال برای تخصص آن ها در ســرزمین دیگر ایجاد 
شود. او از مهاجرت ســاالنه ۱۰۰هزار نفر در ایران خبر 
داد و تأکید کرد:۴۰ سال گذشته دولت و مجلس برای 

جلوگیری از مهاجرت نخبگان کاری نکردند.
حســین راغفر اقتصاددان معتقد است به دلیل همین 
عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد 
است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیات علمی جوان 
دانشگاه های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت 
کرده اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به 

یک چالش عمده تبدیل شده است.

این در حالی اســت که در اظهارنظری، رئیس سازمان 
نظام مهندسي ساختمان اعالم کرد ۲۵۰ هزار مهندس 
در ایران بیکار هستند. فردي که هم استعداد دارد و هم از 
تحصیالت عالیه برخوردار است، زماني که با سرخوردگي 
بیکاري مواجه مي شود، قطعا اولین گزینه او مهاجرت 

است. 
در شرایطي فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به کشورهاي 
اروپایي و آمریکایي افزایش پیدا کرده، که این موضوع به 
غیر از ازدست دادن نیروي انساني ماهر، موجب میلیون ها 
دالر خسارت در هزینه سرانه جمعیت در کشور مي شود. 
بر اساس پیمایش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخالقی 
جامعه ایران، تمایل به مهاجرت در سال ۹۵ برابر با ۲۹.۸ 
درصد بوده است. به عبارتی ۲۹.۸ درصد از افراد در آن 
سال بیان کرده اند که مایلند مهاجرت کنند که اکنون بر 
اساس پیمایش کیو در آذرماه ۱۴۰۰، این نسبت به بیش 

از ۳۳ درصد رسیده است
همچنین نتایج نظرســنجی کیو نشــان داد، عوامل 
اقتصادی مهم ترین انگیــزه افراد بــرای مهاجرت به 
حساب می آیند. به طوری که ۸۰ درصد از پاسخگویان 
دســتیابی به موقعیت بهتر اقتصادی یا فرار از وضعیت 

بد اقتصادی را انگیزه اصلی خــود برای مهاجرت بیان 
می کنند. ۲۲ درصد عوامــل فرهنگی ،۷ درصد عوامل 
 سیاسی و ۶ درصد تحصیل  را دلیل تمایل به مهاجرت 

عنوان کرده اند. 
در همین زمینه یک کارشناس حوزه بازار کار در گفت و 
گویی با "کسب و کار" گفت: یکی از دغدغه هایی که در 
کشور موجب نگرانی شده، مهاجرت نخبگان و نیروی کار 
متخصص به کشورهای دیگر است و این موضوع یکی از 
بزرگترین خسارتهایی است که به کشور وارد شده که 
عالوه بر جبران بسیار سخت، عواقب بسیار نامناسبی برای 
کشور به دنبال خواهد داشت. محدودیت های بازار کار، 
وابستگی به شرکت های دولتی و عدم بخش خصوصی در 
اقتصاد، انحصار مشاغل مهم و بروکراسی های مخرب از 
عوامل مهاجرت نخبگان و خروج نیروی انسانی متخصص 

به خارج از کشور است.
حمید حاج اسماعیلی اضافه کرد: متاسفانه مسوولین 
نیروی انسانی کشور را باور ندارند یعنی به نیروی انسانی 
به عنوان سرمایه نگاه نمی کنند، لذا نیروی انسانی مورد 
اعتنا و توجه جدی قرار نگرفته اســت. شرایط بدتر از 
مهاجرت نخبگان که بدنبال آن روی داده این اســت 

که جایگزیــن افراد نخبه و متخصــص و تحصیلکرده  
که در واقع از جمله باارزش ترین ســرمایه های کشور 
محسوب می شوند، افرادی هستند که در قالب مهاجر 
از کشورهای همسایه از ســر ناچاری و به دنبال اشغال 
و لقمه ای نان به کشــور ما مهاجرت می کنند و در واقع 
افرادی هســتند که بدون دانش، تخصص و کارآمدی 
در کشــور مشــغول به کار می شــوند و در عین حال 
 مشــکالت متعددی در حوزه های مختلف برای کشور 

ایجاد می کنند.
به گفته وی، مهم ترین علت مهاجرت نخبگان نداشتن 
برنامه جامع برای به کارگیــری نخبگان در حوزه های 
علمی، فناوری و حتــی حوزه هــای تصمیم گیری و 
تصمیم سازی کشــور اســت. این فعال حوزه بازار کار 
همچنین برخی دیگر از دالیل شــکل گیری مهاجرت 
نخبگان را در مواردی مانند فرایند بروکراســی اداری 
پیچیده و مخرب برای جذب نیروی انسانی متخصص، 
رویکرد نامناســب در برخورد با متخصصین و نخبگان 
کشــور، بی ثباتی در بخش های مختلف در کشور و نیز 
شــرایط بهتر شــغلی و رفاهی در برخی از کشورهای 

مهاجرپذیر برای نخبگان و متخصصین عنوان کرد.

مهاجرت ساالنه ۱۰۰ هزار نفر از ایران 

تحصیل کرده ها کشور  را  ترک  می کنند 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

یکی از چالش های اصلی در 
بازار، درج قیمت های غیر 
قانونی و غیر واقعی بر روی 
کاالها اســت. بنا بر مصوبه 
کارگروه تنظیم بــازار، در 
راستای شفاف ســازی و روزآمدســازی شیوه های 
نظارت بر بازار قیمت تولیدکننده از شنبه ۲۷ آذرماه 
به صورت آزمایشی بر روی چهار قلم کاالی مصرفی 
و چهار قلم کاالی سرمایه ای درج خواهد شد. چهار 
قلم کاالی مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، 
آب میوه و ماءالشعیر و چهار قلم کاالی سرمایه ای نیز 
شامل غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکرویو 

خواهد بود. کارشناســان اقتصادی بر این باورند که 
با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شــفاف سازی 
قیمت ها و بهره  مندی قانونــی و منطقی هر یک از 
عوامل زنجیــره تولید، توزیع و عرضه از ســودهای 
مصوب قانونی و اطالع رسانی مستمر از قیمت انواع 
کاال و خدمات و همچنین کاهــش بهای پرداختی 
توسط مصرف کنندگان الزم است با تغییر در شیوه 
درج قمیت کاال بــه عنوان الــزام قانونی، موجبات 
اســتیفای بیش از پیش حقوق مصــرف  کنندگان 

فراهم شود.
در شــرایط فعلی بواســطه اینکه رقابت حداکثری 
بین واحدهای تولیدی برای بدســت آوردن ســهم 
بازار از طریق اختصاص حاشیه ســود بیشتر برای 
شبکه توزیع وجود دارد و عمال قیمت کمتر مبنای 

رقابت نیســت، میزان بهره مندی شــبکه توزیع از 
حاشیه ســود تخصیص یافته تعیین کننده فروش 
می باشــد. همچنین نظــام اطالع رســانی قیمت 
باید به گونه ای تعریف شــود کــه رقابت بین تولید 
کنندگان و رقابت بین شبکه های مختلف توزیع را 
ایجاد نماید. این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی 
از طریق اســتفاده از ظرفیت های مصرف کنندگان 
 برای خرید کاالی با کیفیت و قیمت پایین تر تعریف 

شده است.
گفتنی اســت که درج قیمــت بر اســاس بند ۲۳ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت 
شفاف ســازی و روان ســازی نظام قیمت گذاری و 
روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و همچنین 
لزوم اطالع رســانی دقیق در مــورد قیمت کاال به 

مصرف کنندگان انجام می شــود و در همین راستا 
دستورالعمل درج قیمت تامین کننده )تولید کننده 
و وارد کننده( در۲۰ آذر ماه امسال ابالغ شد. کارگروه 
تنظیم بازار همچنین مقرر کرده که  سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان پس از اجرای 
آزمایشی طرح، ارزیابی های الزم را انجام و نتیجه را 

به کارگروه ارائه کند.
سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
نیز از آغاز اجرای پروژه درج قیمــت تامین کننده 
خبر داده و گفته بود که با این پروژه ساز و کارهایی 
شــفاف برای مردم و بازرســان ایجاد می شود و در 
آینده با تکمیل ســامانه جامع تجارت در کنار این 
پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شــفافیت 

ایجاد خواهد شد.

درج آزمایشی قیمت تولیدکننده بر روی ۸ قلم کاال کلید خورد 

مکانیزم  جدید کنترل قیمت ها 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

ایران رتبه اول صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند 

زخم کاري کرونا و تعطیلي هاي آن بر اغذیه فروشان

تولید ۱۳۷ هزار تن برگ سبز چای

۹۸ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

حذف غذاي ملي از سفره ها و سبد غذایي خانوار

گراني مواد اوليه نفس گير شده است
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ساخت سيستم عامل دستگاه واقعيت افزوده در گوگل
گوگل یک تیم "سیســتم عامل واقعیت افزوده" استخدام می کند که به 
ساخت نرم افزار برای دســتگاه واقعیت افزوده نوآورانه متمرکز خواهند 
بود.این تیم توسط مارک لوکوفســکی هدایت خواهد شد که هفته جاری 
به گوگل پیوســت. لوکوفسکی پیش از این در شــرکت ِمتا برای طراحی 
جایگزینی برای اندروید برای استفاده در دستگاههای شرکت کار می کرد 

و یکی از طراحان سیستم عامل ویندوز ان تی بود.
 ۹to۵Google طبق اطالعیه های استخدام گوگل که توسط وب سایت
مشاهده شد، تیم "سیستم عامل واقعیت افزوده" نرم افزاری طراحی می 
کند که سخت افزار در محصوالت واقعیت افزوده گوگل را کنترل و مدیریت 
کند. این پروژه فراتر از نخســتین حرکت گوگل بــرای طراحی نرم افزار 
 ARCore واقعیت افزوده به شمار می رود و پس از کار این شرکت روی
برای اندروید و تانگو دنبال می شــود. عینک گوگل که برای بازار تجاری 

ساخته شد، در حال حاضر بر مبنای اندروید ساخته شده است.
در آگهی استخدام برای مهندس نرم افزار ارشد در این تیم آمده است: ما به 
قابل دسترس ساختن رایانش غوطه ور )ایمرسیو( برای بسیاری از مردم از 
طریق دستگاههای موبایل متمرکز هستیم. آگهی های دیگر برای طراحان 
مربوط به دوربین و قطعات تجهیزات و طراحی سیســتم عامل لحظه ای  
)RTOS( است.اکثر این اســتخدامها در آمریکا و بعضی هم در واترلوی 
کانادا انجام می گیرند که محل استقرار شــرکت واقعیت افزوده "نورث" 
است که سازنده عینک هوشمند فوکالز است و سال گذشته توسط گوگل 

خریداری شد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری ورج، این فاصله زمانی از خرید شرکت نورث 
تا آگهی استخدام جدید نشــان می دهد که گوگل برای ساخت و عرضه 
ســخت افزارهای واقعیت افزوده، کامال جدی است. تجدید عالقه گوگل 
به این حوزه با شایعاتی درباره عرضه هدست واقعیت ترکیبی اپل تا سال 

آینده، همزمان شده است.

سازنده تلفن هوشمند چينی تراشه گوشی رونمايی كرد
سازنده تلفن هوشمند چینی اوپو تراشه جدیدی رونمایی کرد که توسط 
خود این شرکت ساخته شده است.این تراشه که ماری سیلیکون ایکس نام 
دارد، یک تراشه NPU است که تصاویر برای ویدیو و تصاویر ضبط شده در 
تلفنهای هوشمند را بهبود می بخشد. این تراشه با استفاده از فناوری شش 
نانومتری شــرکت TSMC تایوان تولید شده و در سری جدید تلفنهای 
هوشمند "فایند ایکس" که اوایل ســال ۲۰۲۲ وارد بازار می شوند، بکار 

خواهد رفت.
اوپو یکی از بزرگترین برندهای تلفن هوشــمند در چین است و طبق آمار 
شــرکت تحقیقاتی Canalys، حدود ۲۱ درصد از بازار داخلی را در سه 
ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. این شرکت متعلق به شرکت 
BBK Electronics اســت که مالک برند تلفن هوشمند Vivo هم 
شناخته می شود. این دو شرکت برای مشتری رقابت می کنند اما زنجیره 

تامین مشترکی دارند.
هر دو شرکت سرمایه گذاری سنگینی در بخش تراشه انجام داده اند. اوپو 
عالوه بر تراشه ماری سیلیکون ایکس، یک تراشه مدیریت نیرو هم ساخته 
 Vivo است که برای بعضی از شــارژرهای خود استفاده می کند. شرکت
هم در سپتامبر اعالم کرد یک تراشه ISP ســاخته است که در تلفنهای 
خود استفاده خواهد کرد.این اقدامات همسو با تالش دولت برای تشویق 
شرکتهای چینی برای تقویت صنعت تراشه انجام می گیرد که چندین دهه  

از آمریکا و اقتصادهای شرق آسیا عقب تر است.
ضرورت ساخت تراشه بومی سال گذشــته پس از اقدام آمریکا در تحریم 
شرکت هواوی و ممنوعیت فروش قطعات کلیدی آمریکایی به این شرکت، 
بارز شد. این تحریمها واحد تلفن هوشمند هواوی و همچنین واحد تراشه 
های سیلیکون این شــرکت را فلج کرد. هواوی زمانی پردازنده های تلفن 

هوشمندی می ساخت که رقیب محصوالت شرکت کوالکام بودند.
بر اساس گزارش رویترز، در پی کمبود جهانی تراشه پس از بحران کووید 
۱۹ که به بخش تولید آسیب زده است، دولتها و شرکتهای سراسر جهان در 

تالش برای تقویت تولید نیمه رسانا هستند.

ارزهای ديجيتالی ضررهای بورسی را جبران كرد؟
برخی تحلیلگران معتقدند که اگر رمز ارز نبود، قیمت دالر در حال حاضر 
۷۰ هزار تومان می شد ولی رمز ارز جلوی افزایش زیاد قیمت دالر را گرفته 
است.عده ای از کارشناسان بر این باورند که انقالب صنعتی چهارم، بالک 
چین است که به لکوموتیو اقتصاد دیجیتال در آینده تبدیل خواهد شد و این 
موضوع می تواند به عنوان یک فرصت برای ایران تلقی شود چراکه اقتصاد 
دیجیتال در حال حاضر، شش و نیم درصد از جی دی پی کشور را تشکیل 
داده که باید به ۱۵ درصد رسانده شــود و از این جهت صنعت بالک چین 

می تواند در این زمینه کامال تاثیرگذار بوده و نتیجه بخش باشد.

اخبار
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یک منبــع آگاه با اشــاره به 
ظهــور شــرکت های هرمی 
دالری گفــت: کالهبرداران 
هرمی در قالب »کسب درآمد 
به دالر« و »ســرمایه گذاری 
در بورس هــای بین المللــی« مبالغ بــاالی ارزی را از 
کشور خارج کردند. به گزارش مهر، شرکت های هرمی 
در ســال های اخیر در پوشــش های مختلفی اقدام به 
کالهبرداری و دانه پاشی برای مالباختگان خود کرده اند. 
با بررسی چگونگی فعالیت این متخلفان، می توان متوجه 
شد که شیوه و ترفندهای شرکت های هرمی نسبت به 

گذشته متحول شده است.
برخی از این شرکت ها برخالف رویه سابق خود، با فریب و 
اغوا مالباختگان به »کسب درآمدهای نامتعارف دالری«، 
»معامالت رمزارز و بیت کوین« و »ســرمایه گذاری در 
بورس های بین المللی« فعالیت هرمی خود را با هدف 
دزدی ســرمایه های دالری مردم در داخل یا خارج از 
کشــور اداره می کنند. ظهور شرکت های هرمی دالری 
باعث شده است تا این متخلفان عالوه بر کالهبرداری 
از شهروندان و چپاول دارایی های آن ها، با خروج ارز از 

ایران، فشار مضاعفی به اقتصاد کشور وارد کنند.

شــرکت های هرمی دالری در دام وزارت 
اطالعات

ماه گذشته بود که وزارت اطالعات در اطالعیه ای خبر از 
انهدام یکی از بزرگترین شرکت های هرمی با نام یونیک 
فاینانــس داد. در این اطالعیه آمده بــود: »با اقدامات 
اطالعاتی و عملیاتی ســربازان گمنام امام زمان، بیش 
از ۱۵۰ نفر از سرشبکه ها و سرکرده های اصلی شرکت 
هرمی یونیک فاینانس )unique finance( در ۱۹ استان 

کشور شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شدند.«
پــس از این اقــدام پرونــده قضائی بــرای متهمان و 
ســرکردگان یونیک فایناس تشکیل شده و این پرونده 
در دادســرای جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته 
است. در روزهای گذشته سخنگوی قوه قضائیه خبر از 
صدور محکومیت برای برخی از متهمین این پرونده داد.

ذبیح اهلل خدائیان در نشست خبری قوه قضائیه در تاریخ 
۱۶ آذرماه گفته بود: »متخلفان پرونده شرکت یونیک 

فاینانس از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی وجوه 
زیادی را از مردم گرفته بودند و بدین ترتیب محســن 
درخشان فر به ۲۰ ســال حبس و جزای نقدی، مجید 
فریدی به ۵ ســال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال 

حبس محکوم شدند.«

نحوه فعالیت شرکت های هرمی دالری
یک منبع آگاه گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون کالهبرداران 
هرمی با ترفنــد جدید ســرمایه گذاری در بورس های 
بین المللی همچون بورس اوراق بهادار نیویورک )شامل 
بورس نیویورک و بورس نــزدک(، لندن، لوکزامبورگ، 
فرانکفورت، استرالیا و غیره اقدام به فریب مالباختگان 

خود کرده اند.
وی با بیان اینکه به این شرکت ها اصطالحاً شرکت های 
هرمی دالری می گویند، گفت: شیوه اخاذی و پرداخت 
سود آن ها معموالً با دالر و در پوشش شرکت های صوری 
خارجی انجام می شود؛ گفتنی است که با تالش سربازان 
گمنام امام زمان )عج( در طی سال های اخیر، سه عدد از 
بزرگترین این شرکت ها به نام های »یونیک فاینانس«، 
»ورد واید انرژی« و »فایننشیال« منهدم و سرکردگان 
آن ها به دســتگاه قضائی معرفی شده اند.این منبع آگاه 
با بیان اینکه گستره فعالیت »یونیک فاینانس«، »ورد 
واید انرژی« و »فایننشــیال« به ترتیــب در ۲۱، ۷ و ۳ 
استان کشور بوده است، خاطر نشان کرد: حجم دالری 
کالهبرداری شده توسط این شرکت های هرمی بالغ بر 
میلیون ها دالر بوده است.وی با بیان اینکه مجموع حجم 

کالهبرداری شرکت های هرمی دالری در طی سه سال 
اخیر رقمی بالغ بر ۳۰۰ میلیون دالر بوده است، گفت: با 
شناسایی این شرکت ها به طور میانگین ساالنه از خروج 

۱۰۰ میلیون دالر ارز جلوگیری شده است.

رمزارزها، ابزار کالهبرداری شــرکت های 
هرمی

بنابر شواهد موجود، هنوز هم سرشاخه های فراری این 
شرکت ها در خارج از کشور به وســیله فضای مجازی، 
اقدام به پیــدا کردن طعمه های خود در داخل کشــور 
می کنند. آن ها عمدتــاً به وســیله رمزارزهای جعلی 
مالباختــگان را وادار به انتقال دالر به خارج از کشــور 
کرده و سپس ســرمایه های آن ها را چپاول می کنند.

به طور مثــال، علی رغم برخوردهــای صورت گرفته و 
دستگیری سرشاخه های شرکت یونیک فاینانس، هنوز 
هم بازماندگان آن ها با ابداع شگردهای جدید از جمله 
ارائه توکن جعلی با نــام UNQT به دنبال ادامه حیات 

خود هستند.

کالهبرداری با کلیدواژه »کسب درآمد به 
دالر«

کسب درآمد به دالر مهم ترین تبلیغ شرکت های هرمی 
دالری در سال های گذشته بوده است؛ در تبلیغات این 
شرکت ها سرمایه افراد تحت عنوان خرید سهام به شرکت 
هرمی جذب می شودسرشاخه های شرکت هرمی یونیک 
فاینانس با اســتفاده از ظرفیت شــبکه های اجتماعی 

به فریب افراد بــرای ســرمایه گذاری در این مجموعه 
می پرداختند به طوری که با وعده پرداخت سود روزانه 
۳ درصــدی در ازای خرید ۵۰۰ دالر ســهم، پول های 
مردم را دریافــت می کردند.البته در صــورت پرداخت 
بیــش از ۵۰۰۰ دالر نیز یونیک فایناس وعده ســودی 
 بین ۲ تا ۶ درصد مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده را نیز به 

مالباختگان می داده است.

هرمی هــا با چــه ترفندهایی اقــدام به 
کالهبرداری ارزی می کنند؟

»ارسال مستقیم پول به حساب های شرکت در امارات«، 
»ارســال مســتقیم بیت کوین به حســاب شرکت«، 
»واســطه گری صرافی هــای متخلف«، »اســتفاده از 
درگاه پرداخت PayPal«، »صرافی وســترن یونیون« 
و »انتقال داخلی بین حســاب های بانکــی« از جمله 
ترفندهایی بوده است که کالهبرداران یونیک فاینانس 
از آن ها برای انتقال دالرهای مالباختگان خود به خارج 
از کشور استفاده کرده اند.طبق اظهارات سرشاخه های 
این شــرکت، دســت کم ۱۰۰ هزار نفر ســرمایه گذار 
ایرانی مشــغول فعالیت در این سیستم بوده اند. اگرچه 
نوســانات بازارهای مالی داخلی، یکی از دالیل گرایش 
سرمایه گذاران به این گونه شرکت های مدعی فعالیت در 
سطح بین المللی است اما مردم می بایست به این مسئله 
توجه کنند که این شــرکت ها هیچ گونه مجوز فعالیتی 
نداشته و در لیست هشدار سازمان های امنیتی در سطح 

بین المللی قرار دارند.

جلوگيری از خروج 300 ميليون دالر ارز از كشور

»شرکت های هرمی دالری« در دام وزارت اطالعات
News kasbokar@gmail.com

برای نخستین بار یک فضاپیمای متعلق به ناسا وارد 
کرونا، اتمسفر ناشناخته خورشید شد. محققان ناسا 
طی جلسه اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا این خبر را 
اعالم کردند. کاوشگر خورشید پارکر در حقیقت 
در ماه آوریل و طی هشتمین گذر نزدیک از کنار 
خورشــید، وارد کرونا شــد. اما به گفته محققان 
چند ماه طول کشــیده تا داده های کاوشــگر به 
زمین برســد و تایید آنها نیز چند مــاه به طول 
انجامیده است.پارکر که در سال ۲۰۱۸ میالدی 

به فضا فرستاده شــده زمانیکه برای نخستین بار 
از مرز ناهموار بین اتمســفر خورشیدی و بادهای 
خورشیدی عبور کرد، ۱۳ میلیون کیلومتر از مرکز 
ستاره فاصله داشت. به گفته محققان این فضاپیما 

حداقل سه بار داخل کرونا و از آن خارج شد.
داده های اولیه نشان می دهد پارکر در ماه آگوست 
طی نهمین گذر نزدیک از کنار خورشــید، وارد 

منطقه تاج خورشیدی شــده است. البته به گفته 
محققان باید تحلیل های بیشــتری دراین زمینه 
انجام شــود. همچنین کاوشــگر خورشیدی ماه 
گذشته برای دهمین بار از کنار خورشید گذر کرد.

به گفتــه نور رئوفــی محقق این پــروژه کرونای 
خورشــید پر گردوغبارتر از انتظارت بود. گشت 
های آینده در کرونای خورشید به محققان کمک 

می کند به درک بهتری از بادهای خورشــیدی، 
داغ شدن و سرعت گرفتن آن در فضا دست یابند. 
از آنجا که خورشــید ســطح جامدی ندارد، تمام 
رویدادها در تاج خورشیدی اتفاق می افتد و بررسی 
این منطقه مغناطیسی از نزدیک درک محققان از 
شعله های خورشــیدی را ارتقا می دهد. پارکر تا 
۲۰۲۵ میالدی همچنان دور خورشــید مدار می 
زند و به عمق بیشــتری از منطقه تاج خورشیدی 

می رود.

بر اساس ارقامی که توسط یک پایگاه ردیابی داده های 
بالک چین منتشر شد، ماینرها ۹۰ درصد از کل بیت 
کوین قابل دستیابی در جهان را استخراج کرده اند. بر 
اساس ارقامی که روز دوشنبه توسط یک پایگاه ردیابی 
داده های بالک چین منتشر شد، ماینرهای جهان ۹۰ 
درصد از کل بیت کوین قابل دســتیابی را اســتخراج 
کرده اند.این بدان معناست که تاکنون ۱۸.۸۹ میلیون 
بیت کوین از مجموع حداکثر ۲۱ میلیون بیت کوین 
استخراج شده است.اولین ســکه های بیت کوین در 

ژانویه ۲۰۰۹ استخراج شــدند و حدود ۱۲ سال طول 
کشید تا این ارز دیجیتال به آخرین نقطه عطف خود 

برسد.
 Blockchain.com پایگاه اینترنتــی بالکچیــن
با اســتناد به تخمین های مربوط به فعالیت شــبکه 
بیت کوین و برنامه های نصف شدن این ارز دیجیتال در 
گزارش خود تأکید کرد کــه انتظار می رود بیت کوین 

های باقی مانده تا فوریه ۲۱4۰ استخراج شود.قیمت 
اولین دارایی دیجیتال جهان به وضوح نشــان دهنده 
افزایش عرضه در ۱۲ ســال گذشــته بوده است، چرا 
که تقاضا برای بیت کوین های جدیدتر افزایش یافته 
است. بر اساس این گزارش، زمانی که ۱۰ درصد از کل 
بیت کوین های قابل دستیابی در اوایل سال ۲۰۱۰ به 
بازارهای آزاد رســید، این ارز دیجیتال با کمتر از ۰.۱ 

دالر معامله می شد.زمانی که ۵۰ درصد از کل عرضه 
این رمزارز در دسامبر ۲۰۱۲ استخراج شد، این ارز به 
بیش از ۷.۵۰ دالر افزایش یافت.براســاس داده های 
ردیابی شده توسط پایگاه اینترنتی کوین دسک، این 
ارز دیجیتال تا ساعت ۱۰:۰۶ صبح روز دوشنبه به وقت 
گرینویچ با قیمت 4۸.۷4۶ دالر معامله می شد که بیش 
از ۲۸ درصد از قیمت اوج خود یعنی ۶۹.۰۰۰ دالر که 
اوایل ســال جاری میالدی به آن رسیده بود، کاهش 

نشان می دهد.

کاوشگر ناسا وارد کرونای خورشید شد

۹۰ درصد از کل بیت کوین های جهان استخراج شده است


