
با وجود شروع پیک ششم کرونا و روند افزایشی مناطق قرمز، هنوز ابالغی به 
دستگاه های اجرایی به ویژه در تهران با تراکم باالی جمعیت و حضور بیشتر 
کارکنان برای دورکاری صورت نگرفته است و با لغو بخشنامه قبلی، در حال 
حاضر هیچ دســتوالعملی برای نحوه دورکاری و یا حضور کارکنان در تغییر 

رنگ شهرها در کرونا وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، اعالم  وزارت بهداشت نشان داد که پیک ششم کرونا در ایران 
آغاز و به دنبال آن تغییر رنگ شهرها به نارنجی و قرمز به سرعت رو به افزایش 
است؛ به طوری که تا روز گذشته)سه شنبه( ۴۲ شهر در وضعیت قرمز، ۱۴۲ 
شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۰ شهر در وضعیت زرد و تنها ۳۴ شهر در وضعیت 
آبی قرار گرفته اند که در این بین تهران با حجم باالی جمعیت و کارکنان در 

وضعیت قرمز  قرار گرفته است.
با این حال علی رغم هشدارهای داده شــده هنوز محدودیت خاصی  به ویژه 
برای حضور کارکنان جهت کنترل وضعیت موجود اعمال نشــده  است، این 
در حالی است که پرس و جو از برخی ســازمان ها نشان می دهد که در مدت 
اخیر با توجه به شیوع سریع امیکرون، ابتالی کارکنان کم نبوده است، ولی 

هنوز سازمان ها دســت به دورکاری نزده و حضور کامل، الزامی است. دلیل 
عدم ورود دســتگاه ها به دورکاری نیز نبود ابالغ رســمی از سوی دولت و یا 

دستگاه های ذیربط است.
در همین رابطه باید یادآور شد که از ابتدای شیوع کرونا در پایان سال  ۱۳۹۸، 
به تدریج محدودیت زمانی برای حضور کارکنان اعمال شــد و به دنبال آن 
تعداد روزهای حضــور مورد توجه قــرار گرفته و دســتگاه هایی که امکان 
دورکاری داشتند از آن استفاده کردند تا اینکه در آبان ۱۳۹۹، سازمان اداری و 
استخدامی  با صدور بخشنامه ای  شرایط دورکاری کارکنان را با توجه به اعالم 
ستاد ملی کرونا برای مناطق با رنگ های مختلف اعالم کرد و قرار بود تداوم 
داشته باشد و سازمان ها با تغییر رنگ مناطق خود، مطابق با آن حرکت کنند.

امــا در مهرمــاه امســال ســازمان اداری و اســتخدامی اعــالم کــرد 
که بــه اســتناد اعــالم ســتاد ملــی کرونــا،   بخشــنامه دورکاری آبان 
پارســال را لغو  کرده اســت و با توجه به واکسیناســیون صــورت گرفته،   
 بایــد کارکنــان  بــه طــور ۱۰۰ درصــد در محــل کار خــود حضــور 

داشته باشند.

سازمان ها معطل سازمان اداری و استخدامی  و آن منتظر ستاد کرونا
چندی پیش و در آســتانه شــیوع امیکرون در ایــران، ســازمان اداری و 
اســتخدامی به ایســنا اعالم کرده بود که صدور بخشــنامه ای جدید برای 
دورکاری کرونــا، منوط به ابالغ ســتاد ملی کروناســت و بایــد موضوع در 
ســتاد ملی کرونا تصمیم گیری شــود و بعــد از ابالغ به ســازمان اداری و 
 استخدامی، این سازمان شرایط دورکاری را تعیین و به دستگاه های اجرایی
 ابالغ کند.  سازمان اداری و استخدامی بر این نیز تاکید داشت که  به استناد 
مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ که شرایط دورکاری را تعیین کرده است 
و خاص جریان کرونا نیست، دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس شرایط 
و امکانات خود از دورکاری استفاده کنند. اما به هر حال مصوبه سال ۱۳۸۹ 
به دلیل  نبود جزئیات مشخص، نتوانســته مبنای دستگاه ها برای دورکاری 
در شرایط موجود باشــد و  با توجه به تعداد نزدیک به سه میلیونی کارکنان 
در سازمان ها و دســتگاه های اجرایی، تراکم حضور در محل کار و البته رفت 
و آمد با استفاده از حمل و نقل  عمومی، تصمیم گیری در این رابطه و تعیین 

دستورالعمل مشخص را برای ستاد ملی کرونا و دولت ضروری می کند.

شرایط مناطق چگونه بود؟
اکنون هیــچ دســتورالعملی برای نحــوه حضــور کارکنــان در مناطق با 
رنگ های مختلف وجــود ندارد ولی بر اســاس مصوبه آبــان ۱۳۹۹، نحوه 
حضور کارکنان این طور تعیین شــده بود که در مناطق قرمز در دســتگاه 
های با خدمات ضــروری کاهــش ۵۰ درصــدی نیروها مشــروط به این 
که خللی در ارائه خدمات ایجاد نشــود اعمال شــود و در ســایر دســتگاه 
 های ایــن مناطق هم حضــور یک ســومی و دورکاری به صورت دو ســوم 

باشد.
در مناطــق  نارنجی در دســتگاه هــای ارائــه دهنده خدمــات ضروری، 
حضور کارکنان به صورت دو ســوم و یک ســوم دورکار بودند و در ســایر 
 دســتگاه ها حضور ۵۰ درصدی بــوده و ۵۰ درصد دیگر امــکان دورکاری 

داشتند.
در مناطق زرد نیز کارکنان دستگاه های با خدمات ضروری باید به طور کامل 
و ۱۰۰ درصد حضور پیدا می کردند، اما در سایر دستگاه ها یک سوم به صورت 

دورکار و دو سوم حضور داشتند.

آنانتا ناگزواران، مشــاور ارشــد اقتصادی هند ابراز 
امیدواری کرد که این کشــور تا سال مالی ۲۰۲۶ با 
رشد ۸ تا ۹ درصدی به یک اقتصاد ۵ تریلیون دالری 
تبدیل شود و گفت: تولید ناخالص داخلی تاکنون از ۳ 

تریلیون دالر عبور کرده است.
به گزارش ایسنا، نارندرا مودی نخست وزیر هند در 
سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرد که هند تا سال ۲۰۲۴ 

تا ۲۰۲۵ به یک اقتصــاد پنج تریلیون دالری و یک 
قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شــود و می تواند به 

عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان باشد.
تخمین زده می شــود که اقتصاد هند در سال مالی 
جــاری ۹.۲ درصد و برای ســال مالــی آینده ۸ تا 
۸.۵ درصد رشــد کند و تا آنجا که بــه اقتصاد پنج 
تریلیون دالری مربوط می شود، هند سریع ترین رشد 

اقتصادی بزرگ در جهان را خواهد داشت. روپیه هند 
با توجه به تغییر نرخ ارز و با توجه به آنچه در جهان 
توســعه یافته می گذرد، ثابت تا قوی باقی می ماند. 
اگر فرض کنیم که تا ســال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ باید به 
۵ تریلیون دالر برسد و مسیر تولید ناخالص داخلی 
هشت تا۹ درصد را حفظ کند به رشد تولید ناخالص 

داخلی پیش بینی شده خواهد رسید.

بر اســاس آخرین اطالعات منتشر شده و طبق مصوبه 
هیات دولت که پنجم دی ماه تصویب شد، اعضای دولت 
نحوه محاســبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین 
کردند؛ اتفاقی که به موجب آن قرار است الگوی مصرف 

برق مبنای محاسبه هزینه برق مصرفی خانوار باشد.
به گزارش ایســنا، در قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، 
الگوی مصرف برای مناطق معتدل و عادی مثل تهران، 
مشهد، شیراز و اصفهان در فصل های سرد سال  الگوی 
مصرف ۲۰۰ کیلووات ســاعت در ماه دیده شــده و در 
ماه های گرم با توجه به نیاز به وسایل سرمایشی الگو به 
۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش داده شده، همچنین میزان 
الگوی مصرف برق در مناطق گرمسیری با توجه به میزان 
و پایداری گرما تا ۱۰ برابر الگوی مصرف مناطق عادی، 
یعنی ۳۰۰۰ کیلووات ساعت ماهیانه در ماه های گرم سال 
تدوین شده و این در حالی است که طبق اعالم مسووالن 
به طور میانگین بیش از ۷۵ درصد شهروندان این الگوها 

را رعایت می کنند.
البته  تعداد مشــترکان پرمصرف در تهران و شهرهای 
بزرگ بیش از این رقم است و طبق گفته های مصطفی 
رجبی مشهدی- ســخنگوی صنعت برق، مصرف برق 
بیش از ۳۰ درصد مشترکان تهران بزرگ بیش از الگو 
بوده و جزو مشترکان پر مصرف به حساب می آیند. برخی 

مشترکان تهرانی مصرف برق باالیی دارند و دلیل این 
مساله نیز این بوده که در منازل با متراژ باال و چند طبقه 
زندگی می کنند و مصرف برق دستگاه های گرمایشی و 
سرمایشی آنها در این شرایط بیشتر است. حتی در برخی 
ویالها از گرمایش برای استخر یا سونا استفاده می کنند و 
قطعا یارانه بیشتری دریافت می کنند. البته اطراف تهران 

برق کمتری مصرف می کنند.
به گفته وی، این مشــترکان اگرچه هزینه باالتری در 
قبوض خود می پردازند ولی یارانه بیشتری هم دریافت 
می کنند. مصرف برق این دسته از مشترکان بیش از دو 
برابر الگو بوده که این نحوه مصرف مشکالت تامین برق را 

برای سایر مشترکان به دنبال خواهد داشت.
با این  حال بر اســاس این مصوبه بخش از مشترکان در 
مناطق مختلف به واسطه مصرف کمتر از سقف الگوی 
مصرف، اساساً مشمول هیچ گونه افزایش هزینه ای در 
حوزه برق نخواهند شــد، اما آن دسته از شهروندان که 
میزان مصرف انرژی برق آن هــا باالتر از الگوی مصرف 
است، می توانند با رعایت دســتورالعمل هایی میزان 
مصرف خود را تا ســقف الگوی مصرف کاهش دهند و 

مشمول کاهش هزینه برق شوند.
همچنین شهروندانی که تاکنون الگوهای مصرف برق را 
رعایت می کردند، می توانند با رعایت برخی نکات ساده 

ضمن کاهش میزان مصرف خود مشــمول بسته های 
تشویقی برق شوند. از جمله روش هایی که برای کاهش 
میزان مصرف برق مناسب است و متخصصان این حوزه 
روی آن تأکید دارند، اســتفاده از المپ های LED  و 
روشــنایی موضعی منزل )خاموش کردن المپ های 

غیرضروری( است.
مشترکان می توانند با خودداری از باز و بسته کردن بی 
مورد در یخچال و تعویض نوار فرســوده دور یخچال، 
استفاده از ظرفیت کامل ماشین ظرف شویی در هر بار 
شست و شــوی ظروف، گرم کردن آب به اندازه کافی 
توسط سماور و یا کتری برقی و خاموش کردن تلویزیون 
در صورت عدم استفاده موجب کاهش هزینه های برقی 

خود شوند.
عالوه بر این، مشترکان می توانند با کاهش دفعات اتوکشی 
در هفته با هدف اتو کردن لباس های بیشتر در هر بار گرم 
شدن اتو، خارج کردن دو شاخه لوازمی بدون استفاده از 
پریز برق، تنظیم دمای آب ماشین لباسشویی روی درجه 
۴۰ درجه سانتی گراد و استفاده از ظرفیت کامل در هر بار 
شست و شو، آبگیری کامل موها با حوله پیش از استفاده 
از سشوار، تخلیه کامل پاکت جارو برقی و خاموش کردن 
لپ تاپ و کامپیوتر به هنگام عدم اســتفاده در کاهش 

هزینه های سبد خانوار خود شوند.

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا صعود 
کرد اما رشد قیمتها در آستانه نشست وزیران اوپک 

پالس محدود بود.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۱۷ سنت 
معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و بــه ۸۹ دالر و۳۳ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه ۱۰ 

سنت کاهش داشت.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۶ 
سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به ۸۸ دالر و ۳۶ سنت 
در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 

پنج سنت کاهش داشت.
قیمتهای نفت از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون 
تحت تاثیر کمبود عرضه و تنشهای ژئوپلیتیکی در 
اروپای شــرقی و خاورمیانه حدود ۱۵ درصد رشــد 
کرده اند. شاخص قیمت نفت برنت روز جمعه تا سطح 
۹۱ دالر و ۷۰ سنت و شاخص نفت آمریکا تا مرز ۸۸ 
دالر و ۸۴ سنت پیش رفته بودند که باالترین حد از 
اکتبر سال ۲۰۱۴ بود و هفته گذشته برای ششمین 

هفته متوالی رشد کردند.
ساتورو یوشــیدا، تحلیلگر کاال در شــرکت راکوتن 
سکیوریتیز گفت: کاهش ذخایر نفت آمریکا از قیمتها 

پشتیبانی کرد با این حال افزایش ذخایر بنزین روی 
خوش بینی سرمایه گذاران تاثیر گذاشت. اوپک پالس 
احتماال سیاست تولید خود را بدون تغییر نگه می دارد 
که به معنای کمبود عرضه و ادامه روند صعودی قیمتها 

خواهد بود.
به گفته منابع بازار، آمار موسســه امریکن پترولیوم 
نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ 
ژانویه، به میزان ۱.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد در 
حالی که تحلیلگران برآورد کرده بودند ذخایر در هفته 

گذشته ۱.۵ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.
طبق آمار، ذخایر بنزین آمریکا به میزان ۵.۸ میلیون 
بشکه رشد کرد که باالتر از پیش بینی تحلیلگران از 

رشد ۱.۶ میلیون بشکه ای ذخایر بود.
پنج منبع آگاه اظهار کردند: اوپک و متحدانش احتماال 
در نشست روز چهارشنبه به سیاست فعلی افزایش 
تدریجی تولید پایبند می مانند. این سیاست از سوی 
تولیدکنندگان اوپک پالس در حالی دنبال می شود 
که انتظار می رود تقاضا امسال به اوج جدیدی صعود 
کند و قیمتهای نفت در باالترین حد هفت سال اخیر 

معامله می شوند.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد این 
احتمال وجود دارد که افزایش قیمتها باعث شــود 

تولیدکنندگان اوپک پالس با افزایش سریعتر تولید 
موافقت کنند.

به گفته منابع آگاه، در نشست گروه فنی اوپک پالس 
در روز سه شــنبه درباره افزایش بیشتر از ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز برای مارس بحث نشد.
تتســو ایموری، مدیرعامل شــرکت ایموری گفت: 
اگر سعودیها و روسها نشانه ای از افزایش تولید خود 
برای جبران تولید کمتر اعضای دیگر را نشان دهند، 
قیمتها احتماال کاهش پیدا خواهند کرد اما اگر چنین 
سورپرایزی در کار نباشــد، انتظار می رود بازار روند 
مثبتی را حفظ کند زیرا تقاضا بهبود پیدا کرده است و 

تنشهای ژئوپلیتیکی ادامه دارد.
تنشها میان روسیه و غرب از قیمتهای نفت پشتیبانی 
کرده است. روسیه که دومین تولیدکننده بزرگ نفت 
در جهان است و غرب بر ســر اوکراین در کشمکش 
هستند و نگرانیها نسبت به مختل شدن تامین انرژی 

اروپا را برانگیخته اند.
بر اســاس گزارش رویترز، والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه روز سه شنبه غرب را متهم کرد عمدتا 
ســناریویی را ایجاد کرده که هدف آن کشاندن این 
کشور به جنگ بوده و نگرانیهای امنیتی روسیه درباره 

اوکراین را نادیده گرفته است.

حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در پایتخت قرمز

هند قدرت اقتصادی جهانی خواهد شد؟

افزایش قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پالسچگونه مانع قبوض نجومی برق شویم؟
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وعده افزایش اشتغالزایی تحقق پیدا کرد؟

مناطق آزاد مشمول 
پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده می شوند
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در بازار کار
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سرمقاله

بازارها 
در انتظار مذاکرات

اصلی ترین فاکتــور برای 
تاثیرگذاری در بازار کاالهای 
سرمایه ای اعم از طال و سکه 
نتیجــه توافق اســت. اگر 
نتیجه توافق مثبت شود می توان به کاهش قیمتها 
در کنار برخی فاکتورهای دیگــر امیدوار بود. در 
غیر این صورت و اگر اخبــار ادامه مذاکرات حتی 
در همین روند فرسایشی حکایت کند قیمتها در 

همین اندازه باقی...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه 3

2

2

کاهش انتظارات تورمی 
در بازار مسکن

رشد ۶۰ درصدی قیمت 
برنج در یک سال

شامخ کل اقتصاد به کمترین مقدار در 5 ماه اخیر رسید

عقبگرد   اقتصاد  با  کمبود  تقاضا
صفحه3

صفحه3

رکود  و کسادی در بازار طال
بازار  طالی  شب   عید   به   چه   سمت  و  سویی   می رود؟ 

کاهش انتظــارات تورمی به دلیــل اخبار مثبت از 
مذاکرات هســته ای و ثبات بازار ارز در آرامش بازار 
مســکن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر افت 
قیمت مسکن هستند اما اگرچه قیمت خانه در یک 
سال گذشته افزایش محسوسی نداشته، با کاهش نیز 
مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد تا ۵۰ درصدی 
قیمت ساخت می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده 
در کاهش قیمت خانه عمل کند.به گزارش ایسنا، 
قیمت مسکن در شهر تهران از میانگین ۱۵ میلیون 
تومان در هر متر مربع شروع می شود و تا ۷۰ میلیون 
تومان می رسد. البته در آگهی ها نرخهای پایین تر 
از متری ۱۵ میلیون تومــان اغلب در جنوب تهران 
و باالتر از متری ۷۰ میلیون تومان غالبا در شــمال 

پایتخت دیده می شود...

روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته 
علیرغم وعده های مسئوالن افزایشی بوده، به گونه 
ای که در آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۹۹،قیمت برنج 
ایرانی ۶۰ درصد، شــکر ۷۶ درصد و گوشــت ۴۱ 
درصد افزایش یافته است. در این بین، بررسی آمار 
ارائه شده از ســوی وزارت صمت از قیمت کاالهای 
اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که نرخ 
انواع کاالهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش 
محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه های قبل 
شیب مالیم تری داشته است.بر همین مبنا، قیمت 
هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 
۱۴.۹ درصد افزایش از ۲۴ هــزار و ۴۵۹ تومان در 
آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هــزار تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ 

افزایش یافته است... بیش از 45 درصد از فارغ التحصیالن کشور بیکارند



اقتصاد2
ایران وجهان

با تصویب کمیسیون تلفیق
مناطق آزاد مشــمول پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده می شوند

سخنگوی  کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین 
اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند.

به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات صبح 
امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون 
تلفیق تصویب کرد که به منظــور حمایت از تولید، 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و اصناف تا مبلغ 
۱۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف هستند. 
همچنین ۵ درصد مالیاتشان نسبت به قانون مالیات 
های مستقیم کمتر خواهد شــد.وی افزود: معافیت 
مالیاتی صادرکنندگانی که شامل معافیت های مالیاتی 
بودند درصورتی ادامه پیدا مــی کند که ارز حاصل از 
صادرات برگردد.زارع اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشابه سرزمین 
اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند 
بود.سخنگوی کمیســیون تلفیق گفت: مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور 
پروانه های ساختمانی، عوارض  دهیاری و شهرداری 
و هزینه های انشــعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای 
واحدهای مسکونی اختصاص یافته بر اساس الگوی 
مصرف فقط برای یک بار معاف هستند.ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۱ همچنین گفت: 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شــد تا نسبت 
به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود 
در قالب شرکت های سهامی عام طرح از طریق بازار 
سرمایه اقدام کند. همچنین وزارت صنعت چهار ماه 
پس از اجرای این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل که 
بیش از یکسال از تعطیلی آن ها می گذرد را به صورت 
خودکار لغو می کند. گزارش آن باید حداکثر تا ۶ ماه 
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ارائه شود. آیین نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با 
پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای 
عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.وی ادامه داد: 
به موجب موافقت نماینــدگان با الحاق جزء ۵ به بند 
)ق( تبصره ۶، حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کاالها 
و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی 
و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت 

تایید شده، توسط سازمان توسعه تجارت است.

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشــد 191 درصدی صدور 
حواله هــای ارزی در ده ماهه 

نخست سال جاری
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران گفت: طی 
ده ماه گذشته، تعداد سه هزار و ۷۶۵ فقره حواله به 
ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون یورو توسط این صرافی 
صادر شده که این میزان در مقایســه با یک هزار و 
۲۹۶ حواله صادره دوره مشابه سال قبل، رشد ۱۹۱ 
درصدی نشان می دهد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، محسن بوالحسنی در گفتگو با 
خبرنگاراگزیم نیوز ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر 
و فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار 
داشت: با پیگیری های صورت گرفته، صورتجلسه 
افزایش سرمایه این شرکت مصوب مجمع عمومی 
فوق العاده سال ۱۳۹۷ از میزان ۶۰ میلیارد ریال به 
۲۰۰ میلیارد ریال در مرجع ثبت شرکت ها، به ثبت 
رسیده است.وی یادآور شد: شرکت صرافی توسعه 
صادرات به عنوان اولین صرافی بانکی کشــور است 

که از سال ۱۳۸۳ به مشتریان خدمات ارائه می دهد.

در راستای عمل به فرمان ریاست جمهوری صورت گرفت؛
نظارت میدانی مدیرعامل بانک 
مسکن بر حســن اجرای طرح 

تسهیالت بدون ضامن
مدیرعامل بانک مسکن به طور سرزده از برخی شعبه های 
این بانک به منظور بررســی حســن اجرای طرح ارایه 
تســهیالت خرد بدون ضامن بازدید به عمــل آورد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، صبح امروز 
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن همزمان با اجرای 
طرح ارایه تســهیالت خرد بدون ضامن از شــعب سی 
متری جی، وزراء و میدان ولیعصــر این بانک بازدید به 
عمل آورد.این بازدید به طور سرزده و در راستای نظارت 
بر حسن اجرای طرح ارایه تسهیالت بدون ضمانت انجام 
شد.مدیرعامل بانک مســکن در بازدید از شعب مذکور 
از نزدیک با کارکنان گفت وگو و بر تکریم بیش از پیش 
مشتریان و اجرای صحیح طرح ارایه تسهیالت خرد بدون 
ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تاکید کرد.طبق دستور 
رییس جمهوری سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف 
جامعه، با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه 

بانکی کشور، به تازگی در دستور کار قرار گرفته است.

خبر

بانک ها

گزارش مرکز پژوهش های اتاق 
ایران از رسیدن شامخ کل اقتصاد 
به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر 
حکایت دارد. کاهش قدرت خرید 
و نقدینگی و کمبود شدید تقاضا، 

از دالیل عمده این وضعیت بوده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش دوره بیست و هشتم 
طرح شــاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم به 
شامخ، اعالم کرده است که رقم این شاخص در دی ماه ۱۴۰۰ 
به ۴۶,۹۴ واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر است. در 
این ماه به جز شاخص ســرعت انجام و تحویل سفارش، سایر 
مؤلفه های اصلی زیر ۵۰ واحد ثبت شده اند.همچنین این مرکز 
 )PMI( در گزارش چهلمین دوره طرح شاخص مدیران خرید
بخش صنعت، شامخ این بخش در دی ۱۴۰۰ را ۵۰,۳۱ واحد 
محاســبه کرده که کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر محســوب 
می شود. در این ماه از میان همه مؤلفه های اصلی شامخ بخش 
صنعت، دو شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی 
مواد اولیه، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رســانده اند و مابقی مؤلفه ها 
باوجود رسیدن به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر، همچنان باالی 

۵۰ واحد باقی مانده اند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در دی 
۴۶,۹۴ به دست آمده است و شاخص کل به کمترین نرخ ۵ ماه 
اخیر رسیده است. در این ماه به جز شاخص سرعت انجام و تحویل 
سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده اند. دلیل اصلی 
کاهش شاخص کل در دی ماه آن است که اکثر فعاالن اقتصادی 
در بخش های ساختمان، خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از 
ماه قبل ارزیابی کرده اند.شاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در آذرماه )۴۷,۰۷( در دی ماه کاهش داشته و کمترین مقدار را 
طی ۵ ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص 
در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید 
تقاضا و نقدینگی با رکود بیشتری همراه بوده است.شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان )۴۳,۱۴( در دی ماه کاهش داشته و 
طی ۶ ماه اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در 
دی ماه بسیاری از فعالیت های کسب وکار به دنبال کاهش قدرت 
خرید و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبرو بوده اند 
که البته بخشی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ ارز 
متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور بوده است.شاخص موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۴۳,۸۱( در دی ماه طی ۹ ماه 
گذشته از فروردین ماه )تعطیالت و اوج شیوع کرونا( به کمترین 
میزان رسیده است. این شاخص به دلیل کمبود نقدینگی، تورم و 
نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات سیاسی، در همه بخش های 
اقتصادی کاهش یافته است.شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی )۴۹,۹۱( در دی ماه با نرخ کمتری نسبت به آذر 
کاهش یافته است. به عقیده بسیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه در 
بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی، به دنبال کاهش میزان 

سفارشات، افزایش فشار هزینه ها و کمبود نقدینگی با حداقل 
نیروی ممکن به فعالیت ادامه می دهند.شاخص میزان صادرات 
کاال یا خدمات )۴۷,۱۴( همچنان در دی ماه به کمترین مقدار 
۳ ماه اخیر رسیده است. بخشــی از کاهش تقاضای خارجی به 
دلیل تعطیالت ژانویه و همچنین شرایط آب و هوایی بوده است. 
بر اساس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در دی ماه هم به 
لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر کاهش داشته اند.
شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات ارائه شده 
)۵۸,۲۵( نسبت به ماه قبل )۵۵.۳۹( تا حدودی افزایش داشته و 
بیشترین نرخ افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است. 
ادامه روند افزایش قیمت ها و فشار هزینه های تولید باعث شده 
علیرغم کاهش قیمت مواد اولیه و تقاضا، قیمت فروش محصوالت 
و خدمات افزایش یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
شــاخص قیمت مصرف کننده در دی ۱۴۰۰، برای خانوارهای 
کشور به ۳۸۸, ۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزایش 
نشان می دهد.شاخص میزان مصرف حامل های انرژی )۶۹,۸۳( 
طی ۲۸ دوره از ابتدای شروع طرح )مهر ۹۸( به بیشترین مقدار 
خود رسیده است که البته به دلیل بروز سرمای شدید در ابتدای 
زمستان تشدید شده بااین حال بســیاری از فعاالن اقتصادی با 
معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و باال رفتن هزینه تولید نیز 
روبرو هستند.به طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن 
اقتصادی در دی، اکثر کسب وکارها با کمبود شدید تقاضا روبرو 
بوده اند عالوه بر آن روند ادامه دار فشار هزینه ها همراه با نگرانی از 
افزایش مالیات ها بسیاری از کسب وکارها به ویژه در بخش خدمات 
را در آستانه تعطیلی قرار داده است. وضعیت به گونه ای است که 
بسیاری از بنگاه ها از حداکثر توان خود استفاده کرده و بیشتر از 
این توان تحمل افزایش هزینه ها و کمبود نقدینگی را ندارند. از 
سوی دیگر نااطمینانی ناشی از فضای بین المللی کشور و تأثیر آن 

بر قیمت ارز، باعث کاهش تقاضا شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شاخص مدیران خرید صنعت در دی ماه عدد ۵۰,۳۱ به دست 
آمده اســت. به اعتقاد اکثر فعاالن بخش صنعت، نرخ رشــد 
فعالیت ها به کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر رسیده است. در دی ماه 
در میان مؤلفه های اصلی شــاخص میزان سفارشــات جدید 
مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده اند. 
همچنین در صنایع کانی غیرفلزی، غذایی، پوشــاک و چرم، 

الستیک و پالستیک و چوب، کاغذ و مبلمان عدد شاخص کل، 
زیر ۵۰ بوده است.شــاخص مقدار تولید محصوالت در دی ماه 
)۵۰,۵۴( نسبت به آذر کاهش داشــته است و طی ۵ ماه اخیر 
از مردادماه به کمترین مقدار خود رسیده است که دلیل اصلی 
آن کاهش شدید تقاضای مشــتریان و کمبود نقدینگی است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در دی ماه )۴۴,۹۰( 
طی ۵ ماه اخیر از مردادماه کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. 
کمبود نقدینگی، نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بین المللی 
کشور و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار 
سردرگمی شــوند. شــاخص موجودی مواد اولیه در دی ماه 
)۴۶,۲۱( مجدداً کاهشی شده و به کمترین مقدار ۳ ماه اخیر 
رسیده است. تورم و ادامه روند افزایشی قیمت مواد اولیه هرچند 
شدت آن نسبت به ماه قبل کمتر شده،، نابســامانی نرخ ارز و 
کمبود نقدینگی شرکت ها را با کمبود مواد اولیه روبرو کرده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار )۵۳,۱۴( نسبت به ماه 
قبل افزایش داشته است و در ۳ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود 
رسیده، به نظر می رسد با کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان 
فروش، موجودی کاالها در انبارها افزایش یافته است.شاخص 
میزان فروش محصوالت )۴۵,۶۳( به کمترین مقدار ۵ ماهه خود 
از مردادماه ثبت کرده، به عقیده فعاالن اقتصادی کاهش قدرت 
خرید و نقدینگی و شرایط نابسامان قیمت ارز باعث سردرگمی 
مشتریان برای تصمیم در خرید شده است.شاخص انتظارات 
تولید در ماه آینده )۶۱,۶۲( خوش بینی به بهبود شرایط را برای 
بهمن ماه و رسیدن به روزهای پایانی سال را نشان می دهد. تقریباً 
فعاالن اقتصادی در همه رشته فعالیت ها به جز چوب، کاغذ و 
مبلمان و الستیک و پالستیک انتظارات مثبت برای ماه آینده 
دارند.به طورکلی در دی ماه، برخالف انتظارات ماه گذشته که 
تولیدکنندگان پیش بینی رونق و بهبود شرایط را داشتند، اکثر 
صنایع به دلیل کاهش شدید سفارشات ناچار به کاهش تولید 
شدند. همه صنایع با افزایش چند برابری قیمت گاز روبرو بوده اند 
که به همراه نگرانی از افزایش مالیات ها، برایشان برنامه ریزی با در 
نظر گرفتن قدرت خرید جامعه بسیار دشوار شده است. صنایع 
وابسته به محصوالت پتروشیمی ها باز هم در زنجیره تأمین مواد 
اولیه خود با مشکل روبرو هستند و خودروسازی ها نیز با ادامه 
روند پرداخت نکردن تعهدات خود، قطعه سازان را دچار مشکل 
کرده اند. همچنین پرداخت بدون نظــارت یارانه به دارو و مواد 
غذایی با ناکارآمدی زیادی صورت می گیرد و درنهایت به جای 

تأمین مایحتاج مردم، صرف صادرات می شود.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی در 
دی ماه ۱۴۰۰

- افزایش شدید قیمت حامل های انرژی به خصوص گاز طی 
ماه های اخیر، هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و همراه 
با نگرانی از افزایش مالیات، شرایط را برای تولیدکنندگان بسیار 
سخت و غیرقابل پیش بینی کرده است. از سوی دیگر قطعی گاز 
صنعتی در بعضی از استان ها مانند چهارمحال و بختیاری باعث 

توقف خط تولید شده است. )کانی غیرفلزی و.......(
- اجباری شــدن درج قیمت تولیدکننده بــر روی بعضی از 
محصوالت، در تقاضای فروشگاه ها تأثیر منفی گذاشته و باعث 
هرج ومرج در بازارها شده اســت. )صنایع شیمیایی، صنایع 

غذایی(
-نظارت و روش های اجرایی درستی در فرآیند یارانه ای که دولت 
به برخی کاالها نظیر مواد غذایی و مواد دارویی می دهد وجود 
ندارد. این کمک هزینه که با هدف حمایت از مردم داده می شود 
یا از طریق گمرکات یا به صورت قاچاق به کشورهای دیگر صادر 
می شود و در عمل با صادرات به سایر کشورها کارایی موردنظر 

خود را ندارد. )صنایع شیمیایی، صنایع مواد غذایی و ...(
-به دلیل عدم پرداخت بدهی توســط خودروسازان به قطعه 
سازان و درنتیجه کاهش نقدینگی، قطعه سازان امکان تولید 
ندارند و درنتیجه به دلیل ناقص شــدن چرخه تولید خودرو 
بسیاری از شرکت های وابسته مانند الستیک سازی ها با افت 
شدید تقاضا روبرو هستند. )صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات 

وابسته، صنایع الستیک و پالستیک(
- عدم شــفافیت و تعلل در تأمین به موقع مواد اولیه توســط 
تولیدکنندگان عمده پتروشــیمی ها برای بازار داخلی که با 
توجه به انحصاری بودن این محصوالت و گســتردگی صنایع 
مصرف کننده پایین دستی آن از جمله صنایع نساجی، الستیک 
و پالستیک و ... تأمین مواد اولیه را با مشکل جدی روبرو می کند. 

)صنایع نساجی، الستیک و پالستیک(
- عدم تحویل به موقع مواد اولیه از طریق پتروشیمی ها و بورس 
کاال و همچنین نوسانات شدید قیمت ارز به شدت در تأمین مواد 

اولیه شرکت ها تأثیر گذاشته است. )صنایع شیمیایی(
- بسیاری از شــرکت های تولیدی و صنعتی با کمبود شدید 
نیروی کار روبرو هســتند. به دلیل افزایش شدید هزینه های 
زندگی و متناسب نبودن آن با میزان درآمدها نیروی کار ترجیح 
می دهد تا در مشاغلی فعالیت کنند که درآمدزایی بیشتری 

داشته باشد.
-در بسیاری از بخش های خدماتی مانند اطالعات و ارتباطات 
که طرف تقاضا عمدتاً مشتریان بخش دولتی هستند، به دلیل 
به روز نشدن نرخ تعرفه ها )از سوی ســازمان برنامه وبودجه( 
متناســب با تورم و افزایش نرخ ارز، کسب وکارها به شدت در 
تأمین هزینه های بنگاه با مشــکل روبرو هســتند و همراه با 
تعدیل تعداد باالیی از نیروی کار، شــرکت را با حداقل نیروی 
ممکن ســرپا نگه داشــته اند و در آســتانه تعطیلی هستند. 
ازاین رو لزوم توجه به متناسب سازی نرخ ساالنه قراردادهای 
ســال های گذشــته با توجه به افزایش نرخ ارز ضرورت دارد 
چراکه شرکت ها علیرغم افزایش هزینه ها ناچارند با نرخ های 
 چندین ســال پیش به بخــش دولتی خدمــات ارائه دهند.

 )خدمات اطالعات و ارتباطات(

شامخ کل اقتصاد به کمترین مقدار در 5 ماه اخیر رسید

عقبگرد   اقتصاد  با  کمبود  تقاضا

دســتور رئیس جمهور به وزیر 
جهاد کشاورزی برای مدیریت 

قیمت اقالم خوراکی
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه شنبه شب به 
ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه 
داد و مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور از جمله 
مدیریت بازار کاالهای اساســی و اقالم خوراکی 
را مورد بررســی قرار داد.به گزارش ایسنا، در این 
جلسه پس از ارائه گزارشی از وضعیت بازار اقالم 
خوراکی، رئیس جمهور بــار دیگر، رصد هفتگی 
وضعیت  بازار را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جهاد 
کشاورزی خواست اقدامات الزم را برای مدیریت 
قیمت اقالم خوراکی  انجام دهد.در این جلســه 
بسته پیشنهادی دولت با جهت گیری رفع موانع 
و پشتیبانی از بخش های تولیدی و خدماتی پس 
از چند جلسه بررسی، به تصویب رسید و مقرر شد 
با فوریت در هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد تا 
پس از تایید در اسرع وقت برای اجرا به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شود.این بسته حمایتی، رفع موانع و 
پشتیبانی از تولید از جمله ارائه تسهیالت مالی به 
بنگاه های تولیدی خدماتی را شامل می شود.در 
ادامه این جلســه وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی گزارشی از موضوع تامین منابع مالی و 
شیوه های مدیریت بهتر وجوه دولتی ارائه کردند که 
مقرر شد پس از دریافت مصوبه های الزم، اجرا شود.

توقف صعود شاخص بورس پس 
از یک هفته

در آخریــن روز کاری هفته رونــد صعودی 
شــاخص های بــازار ســهام متوقف شــد و 

شاخص ها افت اندکی را پشت سر گذاشتند.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز، در معامالت روز 
چهارشــنبه، ۱۳ بهمن ۱۴۰۰، شاخص کل 
بورس تهران پس از پنجمین روز متوالی، افت 
کرد و با کاهش اندک ۲۶ واحدی نسبت به روز 
سه شــنبه به رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار و 

۲۰۸ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با افت ۲۵۱ واحدی 
در ســطح ۳۳۳ هزار و ۲۸ واحدی ایســتاد. 
همچنین شــاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۹ واحد پائیــن آمد و در ســطح ۱۷ هزار و 
۶۶۱ واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز 
چهارشنبه، ۱۷۹ نماد رشد قیمت داشتند که 
۱۲۹ نماد بورسی و ۵۰ نماد فرابورسی بودند. 
همچنین ۲۹۱ نماد کاهش قیمت داشتند که 
۱۹۹ نماد بورسی و ۹۲ نماد فرابورسی بودند. 
به عبارت دیگر، ۳۶ درصد بازار رشــد قیمت 
داشتند و ۵۹ درصد بازار افت قیمت داشتند. 

گروه های سبز و قرمز بورس
روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای بانکی 
و معدنی بازار ســهام افزایش یافت و دو گروه 
»بانک ها و مؤسسات اعتباری« و »استخراج 
کانه هــای فلزی« ســبزترین گروه های بازار 
بود. در ســوی دیگر بازار عمده نمادهای دو 
گروه خودرو و ساخت قطعات و »فراورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای« کاهش قیمت 

داشتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشــته نمادهای »نوری«، »شــپنا« و 
»شبندر« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 
کل داشتند و »وتجارت«، »کچاد« و »وبملت« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »زاگرس« 
و »ســمگا« بیشــترین تأثیر کاهنــده را بر 
شــاخص کل فرابورس داشــتند و »هرمز«، 
»بپاس« و »تجلی« بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خودرو صدرنشــین است و 
خساپا و شتران در رتبه های بعدی هستند. در 
فرابورس نیز نمادهای تجلی، فرابورس و توسن 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام 
به رقم ۸ هــزار و ۱۴۷ میلیارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه ۲ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان بود که ۳۳ 
درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 

تشکیل می دهد.
ارزش معامــالت خرد ســهام افت کــرد و با 
کاهش ۱۶ درصدی نسبت به روز کاری قبل 
به رقم ۳ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رســید 
 که ۴۳ درصــد از کل معامالت بــازار ثانویه

 را تشکیل می دهد 

اخبار
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کاهش انتظارات تورمی به دلیــل اخبار مثبت از مذاکرات 
هسته ای و ثبات بازار ارز در آرامش بازار مسکن تاثیرگذار 
بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مســکن هستند اما 
اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش محسوسی 
نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد 
تا ۵۰ درصدی قیمت ساخت می تواند به عنوان یک عامل 
بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند.به گزارش ایسنا، 
قیمت مسکن در شهر تهران از میانگین ۱۵ میلیون تومان در 
هر متر مربع شروع می شود و تا ۷۰ میلیون تومان می رسد. 
البته در آگهی ها نرخهای پایین تــر از متری ۱۵ میلیون 
تومان اغلب در جنوب تهــران و باالتر از متری ۷۰ میلیون 
تومان غالبا در شمال پایتخت دیده می شود.اگرچه قیمت 
مسکن در چهار سال اخیر رشد سنگینی داشته و همین 
مساله به رکود معامالت، بخصوص در سال گذشته انجامید، 
از شش ماهه دوم سال جاری تا حدودی بازار خرید و فروش 
گرم شده است؛ به طوری که در ماههای آذر و دی ۱۴۰۰ به 
ترتیب ۹۷۷۲ و ۹۸۱۶ معامله مسکن در شهر تهران منعقد 
شده که به ترتیب ۲۸۲ و ۱۷۹ درصد افزایش را در مقایسه 
با ماههای آذر و دی ســال ۱۳۹۹ نشــان می دهد.در واقع 
معامالت به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده که با سطح نرمال 
حدود ۱۵ هزار معامله فاصلــه چندانی ندارد. همانطور که 
آمار روایت می کند، خرید و فروش ملک در تهران نسبت به 

سال گذشته سه تا چهار برابر شده و این در حالی است که 
قیمتها کاهش چندانی نداشته، هرچند افزایش محسوسی 
نیز ایجاد نشده است.بررسیها از علت رونق نسبی بازار مسکن 
به عواملی همچون ثبات بازارهای موازی، تثبیت قیمت طال 
و ارز در یک محدوده مشخص، ریزش بورس و نگاه به مسکن 
به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم می رسد. این در حالی 
است که به دلیل انجام مذاکرات هسته ای، چشم انداز بازار 
مسکن با ابهاماتی مواجه شده و احتمال می رود با انجام توافق 

هسته ای قیمت خانه تا حدودی کاهش پیدا کند.

افت محسوس سرعت رشد قیمت مسکن
از سوی دیگر گزارش ها نشان می دهد سرعت رشد قیمت 
مسکن به طرز محسوســی کاهش پیدا کرده است. طی 
سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران 
به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد 
سالیانه آن به ۲۰ درصد رسیده اســت؛ در حالی که نرخ 
افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به 
ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. البته با وجود آنکه میزان 

بازدهی بازار مسکن در یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد 
بوده، این رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای سکه ۴.۲ درصد 
بوده است. همین مساله در ترغیب برخی افراد برای خرید 
ملک تاثیرگذار بود.کارشناســان معتقدند طی ۳۰ سال 
گذشته بازار مسکن یکی از کم ریسک ترین بازارها بوده و به 
همین دلیل زمانی که ریسک بازارهای دیگر در پی نوسانات 
اقتصادی افزایش پیدا می کند، تقاضای سرمایه ای در بازار 
مسکن باال می رود. به نظر می رسد افزایش تمایل برای خرید 
در ماههای اخیر نیز ناشی از همین مساله باشد؛ چرا که طرف 
تقاضا قصد دارد خود را در برابر انتظارات تورمی مصون نگه 
دارد. حتی کاهش احتمالی قیمت مسکن در آینده می تواند 
به نوعی منعکس کننده شــرایط عمومی اقتصاد باشــد. 
بنابراین نگرانی بابت خرید ملک وجود ندارد.مصطفی قلی 
خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  با بیان اینکه 
مسکن یک دارایی امن محسوب می شود به ایسنا گفت: 
عبارات و جمالت معروفی درخصوص ارزشمندی زمین و 
مسکن وجود دارد. مثال می گویند »خانه را بخر پنج سال نگه 
دارد، بعد از آن خانه تو را ۵۰ سال نگه می دارد«. یا »زمین 

بخر که دزد روی آن راه برود اما نتواند آن را بدزدد«. جمله 
معروف دیگری می گوید »اگر مسکن را گران بفروشی، ارزان 
فروخته ای و اگر گران بخری، ارزان خریده ای«. این عبارات 
از یک طرف امن بودن کاالیی به نام مسکن را نشان می دهد 
و از طرف دیگر حاوی این نکته است که ملک همواره سپری 
در برابر انتظارات تورمی است.خسروی درباره پیش بینی 
آینده بازار مسکن در ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اگر ثبات 
بازارهای موازی مسکن که هم اکنون وجود دارد ادامه پیدا 
کند، مذاکرات هسته ای به نتیجه برســد و از طرف دیگر 
دولت بتواند طرح احداث چهار میلیون مسکن در چهار سال 
آینده را به نتیجه برساند شاهد آرامش بازار مسکن خواهیم 

بود و نگرانی بابت رشد قیمت وجود ندارد. 

متوسط قیمت خانه در تهران ۳۲.۹ میلیون تومان
بنابراین گزارش، طبق اعالم بانک مرکــزی، در دی ماه 
۱۴۰۰ متوســط قیمت یک متر مربع مســکن در شهر 
تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد 
افزایش یافته است. تعداد معامالت انجام شده در این ماه 
۹۸۱۶ فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه 
مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ و ۱۷۹ درصد افزایش را 

نشان می دهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: ۸ شرکت 
طی ۶ ماه گذشته افزایش قیمت روی کاالهای خود اعمال 
کرده بودند که تا امروز ۹۰ درصد از آنها قیمت ها را تعدیل و 
نرخ های قبلی را مجدد اعالم کردند.رهبری در دیدار اخیر 
خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره 
کرده اند و با ابراز گالیــه از عملکرد برخی تولیدکنندگان 
داخلی لوازم خانگی گفتند »با وجود حمایت هایی که از این 
تولیدکنندگان شد اما گفته می شود برخی محصوالت آنها تا 
دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.«پس از 
بیانات رهبری، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت اعالم کرد 
که طی مذاکراتی که با تولیدکنندگان لوازم خانگی داشته، 
مقرر شده کاالهایی که با افزایش قیمت مواجه شده بودند، 

مجدد به قیمت های سابق بازگردند.

۹۰ درصد قیمت ها، به قیمت های قبل بازگشت
در همین رابطه اکبر پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در 
مورد قیمت لوازم خانگی در بازار اظهار کرد: تقریباً ۸ شرکت 
طی ۶ ماه گذشته افزایش قیمت روی کاالهای خود اعمال کرده 
بودند که تا امروز ۹۰ درصد از آنها قیمت ها را تعدیل و قیمت های 
قبلی را مجدد اعالم کردند. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی تهران افزود: البته بازار همچنان در رکود است و مردم 
قدرت خرید لوازم خانگی را ندارند زیرا بی تعارف باید گفت که 
قیمت ها گران است که آن هم از گران بودن قیمت مواد اولیه 
نشأت می گیرد. در واقع به دلیل گران بودن مواد اولیه قیمت 
لوازم خانگی باال رفته اســت.وی ادامه داد: کاال به اندازه کافی 
عرضه می شود اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید و باال بودن 
قیمت کاالها، تقاضای چندانی در بازار نداریم و مردم بیشتر به 

دنبال تعمیرات هستند تا اینکه کاالی نو بخرند.

روند قیمت کاالهای اساســی طی یک ســال گذشته 
علیرغم وعده های مسئوالن افزایشی بوده، به گونه ای 
که در آذر ۱۴۰۰ نســبت به آذر ۹۹،قیمت برنج ایرانی 
۶۰ درصد، شکر ۷۶ درصد و گوشت ۴۱ درصد افزایش 

یافته است.

گوشت گوساله ۱۳۵ هزار تومان قیمت خورد
در این بین، بررسی آمار ارائه شــده از سوی وزارت صمت 
از قیمت کاالهای اساســی در آذر ماه ســال ۱۴۰۰ نشان 
می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ 
با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه های 
قبل شیب مالیم تری داشته است.بر همین مبنا، قیمت هر 
کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۹ درصد 
افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار 

تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.همچنین قیمت 
هر کیلوگرم برنج طارم اعال آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، 
۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ 
هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کاال در آبان ۱۴۰۰ 
نیز ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷ درصدی 
در یک ماه )آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰( یافته است.قیمت هر 
کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶ 
درصد افزایش یافته و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار 
و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان 
۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد 
۵.۹ درصدی در یک ماه )آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰( یافته 
است.قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۹ درصد افزایش 
یافته و از ۸ هزار و ۴۷۴ تومان در آذر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۹۱۰ 

در آذر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

معامالت در مقایسه با پارسال سه تا چهار برابر شده است

کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن

۸ شرکت افزایش قیمت داده بودند

قیمت لوازم خانگی تعدیل شد
کارنامه کاالهای اساسی در آذر

رشد ۶۰ درصدی قیمت برنج در یک سال
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بازارها در انتظار مذاکرات 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اصلی ترین فاکتور برای تاثیرگذاری در بازار کاالهای سرمایه ای اعم از طال و سکه نتیجه توافق است. اگر نتیجه توافق مثبت شود می توان به کاهش قیمتها در کنار برخی فاکتورهای دیگر امیدوار بود. در غیر این صورت و 
اگر اخبار ادامه مذاکرات حتی در همین روند فرسایشی حکایت کند قیمتها در همین اندازه باقی خواهند ماند. تکانه های ناشی از اخبار مذاکرات در بسیاری موارد منجر می شود به رغم ثبات ارزی، که بانک مرکزی در آن 
دخیل است، افزایش در بازار طال و سکه اتفاق بیفتد. متاسفانه عده ای سودجو در بازار خودرو، لوازم خانگی و مصرفی در نزدیک عید برای افزایش قیمتها دست به کار می شوند. این اقدام موجب تاثیرگذاری در رشد قیمتها 
در دیگر بازارها نیز خواهد شد. همچنین اگر نرخ ارز باال برود، حتی هزار تومان، حساسیت شب عید موجب افزایش شدید قیمتها در تمام بازارها حتی بازار کاالهای سرمایه ای مانند طال و سکه خواهد شد. اما اگر نرخ ارز 
را بانک مرکزی در همین محدوده ثابت نگاه دارد دلیلی برای افزایش قیمت حتی در بازار طال و سکه که بازاری پر مشتری برای عید است، نخواهیم داشت. اما به هر ترتیب به دلیل باور غلط مردم در مورد افزایش قیمت ها 

در روزهای پایانی سال، جوی ناخواسته به راه خواهد افتاد و ممکن است بازارها را متاثر کند. مردم بدون منطق افزایش قیمتها را در روزهای پایانی سال می پذیرند. 
در شرایط فعلی مردم طال و سکه نمی خرند چراکه این کاالهای سرمایه ای به شدت گران شده اند و قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. در بازار طال و سکه رکود نداریم، کسادی داریم. کاهش قیمتها می تواند این 
بازارها را از کسادی خارج کند. اما فعالیت شب عید دالالن و سودجوها اجازه تحقق این اتفاق را نخواهد داد. به طور کلی اخباری در رابطه با اینکه دولت اصرار دارد به یک شکلی توافق کند نیز در روند بازار ارز بی تأثیر نبوده 
است. واقعیت این است که به نظر می رسد ما به این توافق نیاز داریم و وضعیت مالی دولت مناسب نیست. دولت خود را در جایگاهی نمی بیند که بتواند اقتصاد را در سال های آینده اداره کند. به نظر می رسد دولت به یک 

جمع بندی رسیده و این شایعه که دولت می خواهد به یک نحوی به توافقی برسد نیز در جامعه پیچیده است. این اتفاق می تواند بازارهای سرمایه ای و دارایی را متاثر کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران معتقد 
اســت با توجه به حجم انبوه میوه هاي الکچري در 
سطح فروشگاه  هاي زنجیره  اي و اینترنتي، مسیر ورود 
این میوه  ها محل ابهام اســت. اسداهلل کارگر، رئیس 
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزي تهران در خصوص 
فروش انواع و اقســام میوه هاي الکچري و قاچاق با 
قیمت هاي نجومي در ســطح شهر گفت: میوه هاي 
قاچاق اکثرا در فروشگاه هاي مجازي و زنجیره اي به 
فروش مي رسد. وي ادامه داد: ما با پیامک به مغازه ها 
اعالم کرده ایم که فروش این میوه ها غیرمجاز است و 
اگر در سطح مغازه ها موردي مشاهده کنیم، تذکر و 
جریمه مي کنیم؛ اما فروشگاه هاي اینترنتي و زنجیره 
اي زیر نظر ما نیســتند. رئیس اتحادیه فروشندگان 

میوه و سبزي تهران با بیان اینکه قاچاق این میوه ها 
به صورت گسترده انجام میشود، گفت: هرچند ما بر 
فروش این میوه ها در فروشگاه هاي اینترنتي و زنجیره 
اي نظارت نداریم، اما سازمان تعزیرات باید با عرضه 
میوه هاي قاچاق در این فروشــگاه ها برخورد کند. 
کارگر در خصوص اینکه واردات انبه آفریقایي دانهاي 
۱۰۰ هزار تومان با توجه به مجاز بودن واردات انبه، آیا 
از مبادي قانوني انجام میشود، گفت: واردات انبه تنها 
از پاکستان که کشور همجوار کشور ماست مجاز است 
و واردات انبه از آفریقــا و مصر با قیمت هاي نجومي 
قاچاق محسوب مي شود. رئیس اتحادیه فروشندگان 
میوه و سبزي تهران گفت: میوه هاي قاچاق معموال از 

مسیرهاي کوله بري به کشور وارد مي شوند. 

پس از ۲۵ ســال،» دایملر« نام شــرکت خود را برای 
افزایش سوددهی تغییر داد. به گزارش راشاتودی، از اول 
فوریه، خودروساز آلمانی دایملر AG به طور رسمی نام 
خود را به گروه AG مرسدس بنز تغییر می دهد. تغییر 
نام تجاری این شرکت هفته گذشته اعالم شد به طوری 
که گفته می شــود این امر آخرین مورد از یک رشته 
تغییرات ساختاری برای این خودروساز خواهد بود. سال 
گذشته، این شرکت اعالم کرد که خط تولید کامیون 
 Daimler Truck AG و اتوبوس خود را که به نام
است، منحل خواهدکرد. ساختار جدید شرکت دایملر 
اکنون به طور جداگانه در بورس اوراق بهادار فرانکفورت 
پذیرفته شده اســت. این اقدام که توسط سهامداران 
دایملر AG در ماه اکتبر تصویب شد، منجر به ایجاد 
دو شرکت مستقل شد که هر کدام مدیریت و رئیس 
خود را به صورت جداگانه دارند. انتظــار می رود این 
تغییر نام شرکت به آن کمک کند تا ارزش دارایی های 
سهامداران خود را باال ببرد و از پتانسیل کامل تجارت 

خود در آینده ای با ماشین های با آالیندگی صفر و مبتنی 
بر نرم افزار استفاده کند. اوالً کالنیوس، مدیرعامل دایملر 
هفته گذشته گفت: "ما شانس واقعی برای افزایش چند 
برابری تولیداتمــان را داریم." طبــق گزارش ها، این 
شرکت در سال گذشته بیش از ۲.۴ میلیون خودرو و 
ون را با وجود کمبود عرضه تراشه های بزرگ که سراسر 
صنعت خودرو را به زانو درآورده بود، فروخت. عالوه بر 
این، طبق گزارش ها، دایملر رکورد فروش را به نام خود 
به ثبت رساند. این خودروساز اکنون به دنبال تغییر خط 
تولید خودروهای خود به خودروهایی است که تا سال 
۲۰۳۰ با موتورهای الکتریکی کار می کند و به تدریج 
به سمت فروش مستقیم محصوالت خود برای کنترل 
بهتر قیمت ها و افزایش درآمد خالص به ازای هر خودرو 
و همچنین خدمات دیجیتالی ناشی از آن برود. از طرف 
دیگر به دنبال آن است که بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ 
حدود ۶۸ میلیارد دالر برای تحول خودروسازی خود 

خود هزینه کند.

عضو هیئت رئیسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت 
اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشي از عملکرد بازرسي این 
اتاق در دي ماه سال ۱۴۰۰گفت: طي این ماه از صنوف 
شهر تهران۱۶ هزار و ۴۲۰ بازرســي به عمل آمد که از 
این تعداد ۵ هزار و ۱۴۵مورد منجر به تشــکیل پرونده 
گردید. همچنین براي ۵۱۹ واحــد صنفي فاقد پروانه 
کســب، ابالغیه ماده ۲۷ ق.ن.ص صــادر و به اتحادیه 
مربوطه معرفي شده اند. حسین درودیان، عضو هیئت 
رئیسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
تهران با اشاره به نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد 
کل شــکایات تلفني ۳۶۷۰ مورد بوده کــه از طریق 
سامانه تلفن ۱۲۴ در قالب ســتاد خبري دریافت شده 
اســت که از این تعداد ۱۷۰۰مــورد متخلف و ۱۹۷۰ 
 مورد غیرمتخلف بوده اند. درودیــان در ارتباط با آمار 
گشت هاي مشترک بیان داشت: تعداد ۱۱۶ مورد گشت 

مشترک با سازمان ها و ارگان هاي مختلف به عمل آمده 
است که از بین ۹۴۹ مورد بازرسي انجام شده در مجموع 

۲۷۸پرونده تنظیم گردیده است.
معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران با 
اشاره به گسترش و افزایش مجدد تعداد مبتالیان و آمار 
فوتي هاي ناشي از ویروس امیکرون گفت: تقاضاي ما 
از واحدهاي صنفي این است که به مانند همیشه براي 
تامین سالمتي خود و دیگر افراد نسبت به رعایت پروتکل 
هاي بهداشتي و فاصله اجتماعي جدي باشند. درودیان 
همچنین با تاکید بر کامل کردن دوره هاي واکسیناسیون 
تمامي افراد صنفي تصریح کرد: اصناف براي دریافت دز 
سوم واکسن کرونا حتما به مراکز بهداشتي مراجعه کنند 
و نسبت به تکمیل دوره واکسیناسیون خود دقت داشته 
باشند تا ان شاءاهلل شاهد کاهش و از بین رفتن این بیماري 

باشیم که هم به سود اصناف و هم تمام جامعه است.

خسروی: بابت افزایش قیمت مسکن نگران نباشید
کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات 
هسته ای و ثبات بازار ارز در آرامش بازار مسکن تاثیرگذار 
بوده و برخی افراد منتظر افت قیمت مسکن هستند اما 
اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش محسوسی 
نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد 
تا ۵۰ درصدی قیمت ساخت می تواند به عنوان یک عامل 
بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند. قیمت مسکن 
در شهر تهران از میانگین ۱۵ میلیون تومان در هر متر 
مربع شروع می شود و تا ۷۰ میلیون تومان می رسد. البته 
در آگهی ها نرخهای پایین تر از متری ۱۵میلیون تومان 
اغلب در جنوب تهران و باالتر از متری ۷۰ میلیون تومان 
غالبا در شمال پایتخت دیده می شود. اگرچه قیمت مسکن 
در چهار سال اخیر رشد سنگینی داشته و همین مساله 
به رکود معامالت، بخصوص در سال گذشته انجامید، از 
شش ماهه دوم سال جاری تا حدودی بازار خرید و فروش 
گرم شده است؛ به طوری که در ماههای آذر و دی ۱۴۰۰ 
به ترتیب ۹۷۷۲ و ۹۸۱۶ معامله مسکن در شهر تهران 
منعقد شده که به ترتیب ۲۸۲ و ۱۷۹ درصد افزایش را در 

مقایسه با ماههای آذر و دی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.
در واقع معامالت به حدود ۱۰ هزار فقره رســیده که با 
سطح نرمال حدود ۱۵ هزار معامله فاصله چندانی ندارد. 
همانطور که آمار روایت می کند، خرید و فروش ملک در 
تهران نسبت به سال گذشته سه تا چهار برابر شده و این 
در حالی است که قیمتها کاهش چندانی نداشته، هرچند 
افزایش محسوسی نیز ایجاد نشده است. بررسی ها ازعلت 
رونق نسبی بازار مسکن به عواملی همچون ثبات بازارهای 
موازی، تثبیت قیمت طال و ارز در یک محدوده مشخص، 
ریزش بورس و نگاه به مسکن به عنوان یک دارایی امن در 
برابر تورم می رسد. این در حالی است که به دلیل انجام 
مذاکرات هسته ای، چشــم انداز بازار مسکن با ابهاماتی 
مواجه شــده و احتمال می رود با انجام توافق هسته ای 

قیمت خانه تا حدودی کاهش پیدا کند.
اما قیمت ســاخت که انبوه سازان رشــد آن را طی یک 
سال گذشته حدود ۵۰ درصد عنوان می کنند می تواند 
به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل 
کند. افزایش نرخ دستمزد و مصالح، حتی بر روی قیمت 
واحدهای نهضت ملی مسکن نیز تاثیرگذار بوده است. 
ســال گذشــته دولت قیمت هر متر واحدهای مسکن 
دولتی را ۲.۷ میلیون تومان تعییــن کرده بود که اخیرا 
به ۴.۷ میلیون تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر 

گزارش ها نشان می دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز 
محسوسی کاهش پیدا کرده است. طی سه ماه گذشته 
نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ 
درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و رشد سالیانه آن به 
۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ افزایش سالیانه 
قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱، ۴۱ 
و ۹۹ درصد بود. البته با وجــود آنکه میزان بازدهی بازار 
مسکن در یک سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده، این 
رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای ســکه ۴.۲ درصد بوده 
است. همین مساله در ترغیب برخی افراد برای خرید ملک 
تاثیرگذار بود. کارشناسان معتقدند طی ۳۰ سال گذشته 
بازار مسکن یکی از کم ریسک ترین بازارها بوده و به همین 
دلیل زمانی که ریســک بازارهای دیگر در پی نوسانات 
اقتصادی افزایش پیدا می کند، تقاضای سرمایه ای در بازار 
مسکن باال می رود. به نظر می رسد افزایش تمایل برای 
خرید در ماههای اخیر نیز ناشی از همین مساله باشد؛ چرا 
که طرف تقاضا قصد دارد خود را در برابر انتظارات تورمی 
مصون نگه دارد. حتی کاهش احتمالی قیمت مسکن در 
آینده می تواند به نوعی منعکس کننده شرایط عمومی 
اقتصاد باشد. بنابراین نگرانی بابت خرید ملک وجود ندارد.

مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالک 
ـ با بیان اینکه مسکن یک دارایی امن محسوب می شود 
گفت: عبارات و جمالت معروفی درخصوص ارزشمندی 
زمین و مسکن وجود دارد. مثال می گویند »خانه را بخر 
پنج ســال نگه دارد، بعد از آن خانه تو را ۵۰ ســال نگه 
می دارد«. یا »زمیــن بخر کــه دزد روی آن راه برود اما 
نتواند آن را بدزدد«. جمله معروف دیگری می گوید »اگر 
مسکن را گران بفروشــی، ارزان فروخته ای و اگر گران 
بخری، ارزان خریده ای«. ایــن عبارات از یک طرف امن 
بودن کاالیی به نام مسکن را نشــان می دهد و از طرف 
دیگر حاوی این نکته اســت که ملک همواره سپری در 
برابر انتظارات تورمی است. خسروی درباره پیش بینی 
آینده بازار مسکن در ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: اگر ثبات 
بازارهای موازی مسکن که هم اکنون وجود دارد ادامه پیدا 
کند، مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و از طرف دیگر 
دولت بتواند طرح احداث چهار میلیون مسکن در چهار 
سال آینده را به نتیجه برساند شاهد آرامش بازار مسکن 
خواهیم بود و نگرانی بابت رشد قیمت وجود ندارد. کما 
اینکه در یک سال گذشته تورم بازار مسکن تقریبا صفر 
بوده و پیش بینی ما این است که در سال آینده ثبات نسبی 

این بازار ادامه پیدا کند.

مشکل اشــتغال بزرگترین 
دغدغه اقتصادی در کشــور 
اســت. جوانان جویای کار از 
یافتن شغل ناامید هستند و 
این تصویر جدیدی از ناامیدی 
در بازار کار است. اکثریت قریب به اتفاق جوانان مشغول به 
کار نیز سالهاست از شغل و کارهایی که دوست دارند انجام 
دهند و در تخصص و مدرک تحصیلی شان است دور شده 

اند. همچنین با کمترین دستمزد فعالیت می کنند. 
رئیس مجلس نیز معتقد است دوره کوتاه دولت جدید 
دو نوبت شورای عالی اقتصادی با حضور رئیس جمهور 
برگزار شده است. قالیباف افزود: اشتغال از اولویت های 
مهم کشور است و این عقب ماندگی وجود دارد. شاهد 
هستیم در دوره کوتاه دولت جدید دو نوبت شورای عالی 
اقتصادی با حضور رئیس جمهور برگزار شده است اجازه 
دهید ۵ تا ۶ ماه به دولت فرصت دهیم تا مشکالت این 

بخش حل شود. از سوی دیگر مرکز آمار در جدیدترین 
گزارش خود اعالم کرد نرخ بیکاری به کف حدود ۱۵ ساله 
رسید و رکورد نرخ تک رقمی را زد. اما این کاهش نرخ 
بیکاری چقدر به معنای افزایش جمعیت شاغل است. 
گزارش مرکز آمار ایران از تحوالت بازار کار در پاییز هر 
چند از رکورد پایین ترین نرخ بیکاری حکایت دارد اما 

این، نشانه افزایش اشتغال نیست.
اما بر اساس گزارش های منتشر شده بیشترین درصد 
ثبات وضع فعالیت در گروه مردان و زنان از تابســتان 
۱۳۹۹ به تابستان۱۴۰۰ با ۹۱.۵ درصد  در بخش »غیر 
فعال« بوده  است. آمار بیشترین وضع ثبات برای مردان  
۸۹.۹ درصد را نشان می دهد. در بخش زنان نیز بیشترین 
میزان ثبات وضع فعالیت در بخش »غیر فعال« بوده که 

در این دوره ۹۴.۹ درصد را ثبت کرده است.
ثبات اشــتغال در بخش خدمات در میان بخش های 
عمده اقتصــادی با ۸۹.۹ درصد از تابســتان ۱۳۹۹ به 
تابستان ۱۴۰۰  با ثبات ترین بخش بوده است. پس از 
بخش خدمات دومین بخش، گروه کشــاورزی است 

که ۸۷.۶ درصد را ثبت کرده است. در میان بخش های 
مورد بررســی گروه صنعت با ثبت ۸۵ درصد کمترین 
ثبات را بخش های مختلف به خود اختصاص داده است. 
می توان افزایش جریان افراد شــاغل به بخش خدمات 
را به رشــد تولید ناخالص داخلی در گروه خدمات گره 
زد. کم بودن جریان افراد شــاغل به گروه کشــاورزی 
 را نیز به کاهش رشــد آن در تابســتان ۱۴۰۰ نسبت 

به تابستان ۱۳۹۹ دانست.
بزرگترین غول مشکالت و اصلی ترین دغدغه جوانان 
اشتغال اســت. غولی که در طول دهه های گذشته هم 
وجود داشته است . به نظر باید اولویت های رسیدگی به 
شرایط جوانان کشور مورد ارزشیابی حقیقی و تخصصی 
قرار گیرد و برای اینکه آینده ایران آینده ای  ســرافراز 
باشد این اولویت ها به ترتیب حل شده  تاجامعه جوان 
با حل مشکالتش به یک جامعه پویا و خالق مبدل شود 
که ثمره آن به حتم رشد کشور در همه زمینه ها خواهد 
بود. دغدغه ای که به درستی جزو اولویت های دولت و 
تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر قرار گرفته 

است اما دولت به تنهایی نمی تواند این معضل را رفع کند 
و نیازمند یک بسیج همگانی است. یک کارشناس بازار 
کار در همین رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
متأسفانه ابهام و رکود ناشی از تشدید و تهدید تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه امریکا بر محیط کسب و کار کشور 
احساس می شود. از طرفی این تحریم ها با شیوع ویروس 
کرونا مضاعف شد و تقریبا فعالیت همه بنگاههای کشور 
مختل شد. چه بنگاه های خدماتی، صنعتی و کشاورزی 
که مجموعه بنگاههای کوچک متوسط و بزرگ را شامل 
می شود دچار تعطیلی کرده است. این مورد به افزایش 

بیکاران در کشور دامن زد. 
حمید حاج اســماعیلی اضافه کرد: برای ایجاد اشتغال 
باید به سمت اقدامات تازه تری برویم. امروز باید ریسک 
فعالیت های بخش خصوصی و کارآفرینی در بازار کار 
منطقی و معقول شود. گرفتن مجوزها هم برای ورود به 
کسب و کارهای مختلف را آسان کنیم. در عین حال الزم 
است بســتر حمایت نظام بانکی و پولی از کارآفرینان و 

خلق ایده های جدید رابه وجود آوریم.
به گفته وی، بیش از ۴۵ درصد از فارغ التحصیالن کشور 
بیکارند که نشــان دهنده عمق بحران در بازار اشتغال 
کشور است. اما بازهم شــاهد طرح هایی هستیم که به 
این چالش بیشــتر دامن می زند. به طور مثال همین 
دستمزد منطقه ای که اخیرا مطرح شده در حالی برای 
تصویب آن تالش می شود که در شرایط امروز کشور که 
تورم ۴۵ درصدی بر اقتصاد حاکم است امکان عملیاتی 
شدن ندارد. از سوی دیگر حتی اگر شرایط کشور مشاعد 
بودن حداقل به ۵ سال زمان نیاز بود تا دستمزد منطقه ای 

قابلیت اجرا داشته باشد. 
وی همچنین تاکید کرد: مجلس اگر تمایل به ساماندهی 
وضعیت کار دارند در اولویت اول شرکت های پیمانکاری 
را ساماندهی کند شــرکت هایی که با استفاده از روابط 
و استفاده از شفافیت قانون هم اکنون در حوزه هایی به 
عقد قرارداد می پردازند تا از دستمزد و حقوق کارگران 
بهره ببرند که در بســیاری از حوزه ها وارد شــدن فاقد 

تخصص هستند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بازار طال و سکه متاثر از مسائلی 
همچون برجام، ارز و... است و به 
همین دلیل همواره با نوساناتی 
همراه است. با نوسان نرخ ارز 
بازار سکه و طال روند افزایشی 
به خود می گیرد.  این در حالی است که در مدت اخیر به 
رغم ثبات در بازار ارز در برخی روزها، قیمت طال و ســکه 
افزایش داشته است. پیش بینی فعاالن بازار این است که 
نتیجه برجام می تواند عامل مهمی در تعیین نرخ ها در بازار 
طال و سکه باشد. از سوی دیگر ریزش قیمتها در این بازار به 
باور برخی دیگر از کارشناسان، در صورت تحقق برجام و لغو 
تحریم ها، کوتاه مدت است. بنابراین با کم اثر شدن اثرات 

روانی تحقق برجام، طال و سکه در مدار صعود قرار خواهند 
گرفت. پیش بینی قیمت در این دو بازار برای شب عید نیز 
موضوع دیگری است که با توجه به افزایش خرید، ضروری 
به نظر می رسد. در حال حاضر هر گرم طالی ۱۸ عیار، یک 
میلیون و ۲۲۶هزارتومان قیمت خورده است. اونس جهانی 
طال نیز با حدود ۵دالر افزایش، ۱۷۹۶دالر است. همچنین 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۱ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 

آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان است.
میانگین قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اســت. این آمار نشان 

می دهد قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
۲۳۹ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۶۵ هزار تومان، ربع سکه 
۳۰ هزار تومان کاهش یافته است. همچنین قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۲۱ هزار تومان و سکه یک 
گرمی نیز ۲۱ هزار تومان افزایش یافته است. بررسی قیمت 
طال نیز نشان می دهد که قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک 

میلیون و ۲۰۸ هزار تومان بوده است.
نایب رییس اتحادیه طال و سکه در این رابطه گفته است 
بازار درحال حاضر در رکود است و فعاالن دست از معامله 
کشیدند و انتظار توافق را می کشند. محمد کشتی آرای، 
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر درباره وضعیت بازار طال 
و ســکه گفت: در چند روز اخیر در اونس طال در بازاهای 
جهانی، روند نزولی پیدا کرده و حدود ۵۰دالر کاهش داشته 
است. دلیل آن نیز، افزایش قیمت نفت و همچنین نرخ بهره 

در آمریکا بوده است. وی ادامه داد: در داخل کشور، نیز این 
نوسانات اونس جهانی و هم چنین نرخ ارز باعث شده شاهد 

کاهش قیمت طال و سکه باشیم.
نایب رییس اتحادیه طــال ادامه داد: به نظر من نوســان 
قیمت ها در همین ســطح ادامه خواهد داشت؛ دلیل آن 
نوسانات قیمت های جهانی و همچنین اخبار ضدونقیضی 
است که از مذاکرات به گوش می رسد که گاهی قیمت ارز را 
افزایش و گاهی کاهش می دهد. این فعال حوزه طال و سکه 
افزود: درحال حاضر بازار با ثبات و همچنین رکود همراه 
است و فعاالن دســت نگاه داشتند و بنظر می رسد انتظار 
توافق را دارند. به گفته کشــتی آرای، قیمت نفت، اونس 
جهانی، مذاکرات و همچنین اتفاقات سیاسی در اوکراین 
بر قیمت طال و سکه در داخل کشور اثرگذار است و همین 

موضوعات پیش بینی را مشکل می کند. 

بازار طالی شب عید به چه سمت و سویی می رود؟ 

رکود  و کسادی در بازار طال 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

وعده افزایش اشتغالزایی تحقق پیدا کرد؟

ناامیدی در بازار کار
بیش از 45 درصد از فارغ التحصیالن کشور بیکارند

پیش بینی آینده بازار مسکن در سال آینده

مسیر ورود میوه هاي الکچري محل ابهام است

قدیمی ترین خودروساز جهان تغییر نام داد

انجام ۱۶ هزار و ۴۲۰ بازرسي دي ماه از صنوف 
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فروش 500 ميليون دالری امالک مجازی
فروش امالک در دنیای مجازی )متاورس( سال میالدی گذشته به بیش از 
۵۰۰ میلیون دالر رسید و امسال ممکن است دو برابر شود. سرمایه گذاران 
و شــرکتهای تحلیل آمار اظهار کردند فروش امــالک در دنیای مجازی 
)متاورس( سال میالدی گذشته به بیش از ۵۰۰ میلیون دالر رسید و امسال 

ممکن است افزایش دو برابری داشته باشد.
شرکت "متا متریک سولوشنز" اعالم کرد فروش امالک در چهار پلتفرم 
بزرگ متاورس در سال ۲۰۲۱ به ۵۰۱ میلیون دالر رسید. فروش در ژانویه 
بیش از ۸۵ میلیون دالر بود و با این روند پیش بینی می شود به حدود یک 

میلیارد دالر در سال ۲۰۲۲ رشد کند.
افزایش اخیر فــروش تحت تاثیــر تصمیم فیس بــوک روی داد که ۲۸ 
اکتبر گذشته اعالم کرد نام خود را به "ِمتا" تغییر می دهد تا به متاورس 
متمرکز شــود. طبق آمار متا متریــک، فروش امــالک در نوامبر تقریبا 
۹ برابر شــد و به ۱۳۳ میلیون دالر رســید. رشــد فــروش از آن زمان 
 ضعیف شــده اما فــروش ژانویه بیش از ۱۰ برابر ســطح فــروش ژانویه

 سال ۲۰۲۱ است.
گزارش شــرکت "برند اســنس مارکت ریســرچ" نشــان می دهد بازار 
امالک متاورس نرخ رشــد ســاالنه ۳۱ درصد از ســال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۸ 
خواهد داشــت. با این حال جنین یوریو، مدیرعامل شــرکت مشــاوره و 
ســرمایه گذاری امالک متاورس "ریپابلیک ریلم" اظهار کرد: ریسکهای 
 بزرگی در این حــوزه وجــود دارد اما منافــع احتمالــی آن قابل توجه

 هستند.
"ریپابلیــک ریلم" ۴.۳ میلیــون دالر بــرای زمین در "ســند باکس" 
 کــه بزرگتریــن پلتفــرم امــالک متــاورس اســت، پرداخــت کرده 

است.
 این شرکت ۱۰۰ جزیره با نام فانتری آیلندز همراه با ویالها، قایقها و اسکی 
جت برای آنها ساخته اســت و ۹۰ جزیره در روز اول هر یک ۱۵ هزار دالر 
فروخته شــدند و بعضی از آنها اکنون به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دالر به 

فروش گذاشته شده اند.
برای ســرمایه گــذاران موضوع مهــم این اســت که چگونــه ارزش و 
ریســک مربوط به این دارایی ها را که ســاختگی هســتند و آینده آنها 
مشــخص نیســت تعیین کنند. بیش از ده ها پلتفرم اکنــون امالک در 
متاورس می فروشــند و پلتفرمهای جدیدی هر هفته متولد می شــوند. 
تاکنون فروش امــالک در چهار پلتفرم بزرگ متاورس شــامل "ســند 
باکس"، "دســنترا لنــد"، "کریپتو وکســلز" و "ســومنیوم" متمرکز 
 بوده اســت. مجموعا ۲۶۸ هزار و ۶۴۵ قطعه زمیــن در این چهار پلتفرم 

در مساحتهای مختلف وجود دارد.
طبق گــزارش "ریپابلیــک ریلم"، ســند باکس با ۶۲ درصــد زمین در 
چهار پلتفرم و ســه چهــارم از فروش زمیــن در ســال ۲۰۲۲، در این 
بازار بزرگتریــن نفــوذ را دارد. ۱۶۶ هــزار و ۴۶۴ قطعه زمین "ســند 
باکس" هر یــک معــادل قیمــت ۱۲ هــزار و ۷۰۰ دالر در دســامبر 
فروخته شــدند. این قطعات ۹۶ متــر در ۹۶ متر بودند."دســنترا لند" 
 ۹۰ هــزار و۶۰۰ قطعــه دارد کــه ۱۶ متــر در ۱۶ متــر هســتند و هر

یک معادل ۱۴ هزار و ۴۴۰ دالر فروخته شدند.
سیل شرکتها، برندهای بزرگ و ســرمایه گذاران با امید به کسب سهمی 
از منهتن یا مراکش دیجیتالی جدید ســرازیر شــده اند. به گفته یوریو، 
ارزش زمین در متاورس بر این اســاس تعیین می شــود که مالکان چه 
کاربری بــرای ملک خود در نظر مــی گیرند و آن را به عنــوان مثال یک 
مرکز تفریحی یا موزه طراحی می کنند.بر اســاس گزارش شــبکه سی 
ان بی ســی، با این حال ســرمایه گذاران دیگر می گوینــد مانند دنیای 
واقعــی، موقعیــت مکانی در متــاورس اهمیــت دارد. قیمــت قطعات 
 زمین نزدیک زمین یک ســلبریتی معروف در ســند باکــس یا نزدیک 

زمین شرکت آتاری گرانتر است.

هدفگذاری صادرات محصوالت زیستی تا ۵ سال آینده تعیین شد
تحقق 450 ميليون دالر ارزش افزوده

ستاد توسعه زیست فناوری، صادرات محصوالت زیست فناورانه را در قالب 
۲۶ سرفصل هدف گذاری کرده که تا ۵ سال آینده باعث افزایش تاب آوری 
ملی و تحقق ۴۵۰ میلیون دالر ارزش افزوده می شود. به گزارش معاونت 
علمی، مصطفی قانعی دبیر ستاد توســعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: صادرات محصوالت زیستی تأثیر بسزایی 
در تحقق جهش اقتصادی در کشور اســت. این کار با اجرای برنامه هایی 
درست و منسجم و با اســتفاده از همه ظرفیت های علمی و تخصصی در 

کشور میسر می شود.
وی ادامه داد: بر همین اســاس، ســتاد توسعه زیســت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به دنبال اجرایی کــردن پروژه های 
ملی با کمک شــرکت های دانش بنیان و مشــارکت همه دســتگاه های 
ذیربط در این حوزه اســت. یکی از مهم ترین اولویت هــا را هم توجه ویژه 
به صادرات این محصوالت قرار دادیم. کاری کــه می تواند اقتصادی پویا 
در کشــور ایجاد کند. قانعی تاکید کرد: در همین راستا نیز ۵ برنامه برای 
تحقق جهش اقتصادی در نظر گرفته ایم. صادرات، فرهنگ سازی، حفظ 
ذخایر ژنتیکی، حمایت از طرح های پژوهشــی و ترویج در حوزه زیستی 
 برنامه هایی اســت که قرار اســت با اجرای کامل آنها، رونــق اقتصادی

در کشور محقق شود.
به گفتــه وی، »ارتقا فرهنگ صادراتی شــرکت های زیســت فناوری به 
وســیله توانمند ســازی و آموزش در راستای اصالح مســتندات مورد 
نیاز بــرای صادرات و اخذ اســتانداردهای بیــن المللی«، »ایجــاد و راه 
اندازی پایگاه های برون مرزی تخصصی زیســت فناوری برای تســهیل 
در دسترســی به منابع مالی خارجــی، افراد و شــرکت های بین المللی 
در پروژه هــای فناورانه بــا کمترین هزینــه«، »اصالح ســاختار منابع 
مالی برای بهره برداری در مســیر توســعه صادرات محصوالت زیســت 
 فنــاوری« بندهای برنامــه صادراتی بــرای جهش اقتصــادی در حوزه

 زیست فناوری به شمار می روند.
دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
خاطرنشــان کرد: همچنین »اصالح قوانین و مقــررات صادراتی مرتبط 
با محصوالت زیســت فناوری )از جمله اصالح کد تعرفه کاالهای زیست 
فناوری و ارزش گــذاری صادراتی آنها(«، »برنامه ریــزی برای صادرات 
محصوالت زیســت فناوری به بازارهای منطقه و آسیا با هدف ارزآوری«، 
»حمایت در راستای کسب دانش تولید رقابت پذیر بین المللی در توسعه 
صادراتی محصوالت« از دیگر برنامه های صادراتی برای جهش اقتصادی بر 
پایه زیست فناوری محسوب می شود که توسط ستاد توسعه زیست فناوری 
تدوین شده است. وی تصریح کرد: ســتاد توسعه زیست فناوری صادرات 
محصوالت زیست فناورانه را در قالب ۲۶ سرفصل هدف گذاری کرده است 
که تا ۵ سال آینده باعث افزایش تاب آوری ملی و تحقق ۴۵۰ میلیون دالر 

ارزش افزوده می شود.

اخبار

بیت کوین صعودی شد؟
بیت کوین به باالترین سطح در دو هفته گذشته رسید زیرا برای اولین بار در دو هفته گذشته از ۳۹ هزار دالر عبور کرد و معامله گران به دنبال پایین آمدن آن هستند و تخمین می زنند که 

بزرگ ترین ارز دیجیتال ممکن است پس از سقوط اخیر از باالترین رکورد به پایین ترین سطح خود رسیده باشد.ارزش بیت کوین قبل از کاهش رشد، دو درصد افزایش یافت و به ۳۹ هزار 
و ۲۶۷ دالر رسید. بیتکوین در ماه نوامبر به رکورد ۶۹ هزار دالر رسید اما اتریوم از رقیب بزرگ تر خود بهتر عمل کرد و با افزایش پنج درصدی به دو هزار و ۸۱۴ دالر رسید. سوالنا نیز 

افزایش یافت و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۵ درصد جهش کرد.

شرکت اپل به واسطه سیستم 
پرداخت انحصاری فروشگاه 
اپلیکیشــن خود، از ســوی 
بســیاری از کشورهای جهان 
تحت فشار شدید قرار گرفته 
اســت. به گزارش مهر؛ شــرکت اپل، از زمان تأســیس 
اپ استور در ســال ۲۰۰۸، اکثر جنبه های نحوه اجرا و 
عملکرد برنامه ها را تحت کنترل انحصاری خود در آورده 
است. این رویکرد سبب شکل گیری یک تجربه کاربری 
نسبتاً یکپارچه شده و کسب وکاری ایجاد کرده است که 
ساالنه میلیاردها دالر درآمد خدمات با حاشیه سود باال 
برای ســازنده آیفون ایجاد می کند.با این حال، برخی از 
توسعه دهندگان مدت ها است که از الزام پلتفرم هایشان 
به استفاده از سیستم مالی اپل به صورت انحصاری، ابراز 
ناخشنودی کرده اند. بر اساس آمارهای موجود، این امر 
ســبب کاهش ۱۵ تا ۳۰ مبلغ تراکنش های شــرکت ها 
به عنوان کمیسیون پرداخت می شــود. از همین روی، 
بســیاری از نهادهای تنظیم گر ضد انحصار در سراســر 
جهان تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده اند و حتی در 

برخی موارد شرکت را مجبور به ارائه جایگزین کرده اند.
اپل در تالش اســت تا با اعمال تغییــرات در این زمینه 
مبارزه کند اما تعداد زیاد نهادهای نظارتی و ارگان های 
قانونگذار پیگیر این پرونده، احتماالً این غول فناوری را 
با چالش های بیشماری مواجه خواهد کرد. پایگاه خبری 
بیزینس اینسایدر به بررسی برخی از تحقیقات و اقدامات 
صورت گرفته برای رســیدگی به این پرونده از ســوی 

کشورهای جهان پرداخته است که در زیر آمده است:

هلند
یک نهاد رگوالتور هلندی نخستین ارگانی بود که درصد 
باالی میزان کمیسیون تراکنش های سیستم مالی اپل 
را نامعقول تشــخیص داد. تنظیم گر یاد شده، برای اپل 
اولتیماتوم زمانی تعیین کرده و این شرکت را ملزم کرد 
تا تاریخ ۱۵ ژانویه به پلتفرم های اجتماعی دوســتیابی 
هلندی، اجازه استفاده از دیگر مجاری تراکنش مالی را 
بدهد.اپل نیز در واکنش به این تصمیــم، اعالم کرد که 
چنین قابلیتی تنها برای توسعه دهندگان فعال در حوزه 
اپ استور اختصاصی هلند امکان پذیر است و عالقمندان 
به اســتفاده از چنین قابلیتی باید درخواست خود را از 
طریق یک فــرم اختصاصی به اپل اعالم کنند.توســعه 
دهندگان در واکنش به محدودیت های ایجاد شده از سوی 
اپل، الزامات جدید را بسیار سخت گیرانه توصیف کردند 
و اداره حمایت از مصرف کنندگان هلند حکم داد که اپل 
با ایجاد موانع متعدد، مانع از اجرای قانون شده است. به 
موجب این حکم، اپل ۵ میلیون یورو جریمه شد و مقرر 
گردید اپل تا زمان رفع موانع و اجرای قانون یاد شده، به 

صورت هفتگی، ملزم به پرداخت ۵۰ میلیون یورو شود.

ژاپن
نهاد تنظیم گر ژاپن نیز اخیراً طی حکمی به اپل دستور 
داد که پرداخت از طریق شرکت های ثالث را برای برنامه ها 
و پلتفرم های محتوا محــور مانند مجــالت دیجیتال، 

روزنامه ها، کتاب ها، موسیقی و ویدئو، امکان پذیر سازد.
اپل نیز وعــده داد که چنین تغییراتی را در اوایل ســال 
۲۰۲۲ اعمــال خواهد کــرد. این در حالی اســت که با 
گذشــت حدود یک ماه از ســال میالدی جدید، هنوز 
چنین اصالحی در سیستم اپ استور ایجاد نشده است. 
فیل شیلر، مدیر اجرایی اپل در این مورد، گفت: »اپل بر 
روی تبدیل اپ اســتور به تجربه ای امن و ایمن متمرکز 
شده اســت. ما برای کمیســیون تجارت منصفانه ژاپن 
احترام زیادی قائل هســتیم و از اقدامات مشــترکمان 
برای کمک به توسعه دهندگان برنامه های محتوا محور 
در راســتای ارائه خدمات بهتر و آسان تر به کاربران و در 
 عین حــال، محافظت از حریم خصوصــی آنها قدردانی 

می کنیم.«

کره جنوبی
کمیســیون ارتباطات کره نیز به اپل و گوگل دستور داد 
تا پرداخت های از طریق شــرکت های ثالث را برای همه 
برنامه های این کشور، مجاز کنند و به هر دو شرکت دستور 
داد تا برنامه های انطباق خود با شرایط جدید را تا اواسط 
اکتبر با این نهاد به اشتراک بگذارند. سئول، قانون جدیدی 
را تصویب کرد که به طور کلی صاحبان فروشــگاه های 
اپلیکیشن را از اجبار اپلیکیشن ها به استفاده از پلتفرم های 
پرداخت داخلی خود منع می کرد. اپل نیز اعالم کرد که به 
زودی بستر فروشگاه خود را با قوانین کره مطابقت خواهد 
داد. این در حالی است که شرکت یاد شده، تاریخ دقیقی 

برای اعمال این تغییرات اعالم نکرده است.

بریتانیا
سازمان رقابت و بازار بریتانیا در ماه مارس تحقیقاتی را 
در مورد شرایط و ضوابط اپل برای توسعه دهندگان پس 
از دریافت شکایاتی مبنی بر ناعادالنه و ضد رقابتی بودن 

قراردادهای این شرکت با توسعه دهندگان، آغاز کرد.
در پاسخ، اپل نیز در واکنش به این تحقیقات، اعالم کرد 
که این شــرکت به »بازارهای پر رونق و رقابتی« اعتقاد 
دارد و در عین حال مدعی شد که اقتصاد بازار اپلیکیشن 
هایش در بریتانیا، صدها هزار شغل ایجاد کرده است. این 
شرکت در بخشی از بیانیه خود افزود: »فروشگاه اپ استور، 
برای توسعه دهندگان برنامه، موتور موفقیت بوده است 
و مســائل به وجود آمده تا حدی به دلیل استانداردهای 
سختگیرانه ای اســت که ما برای محافظت از مشتریان 
در برابر بدافزارهــا و جلوگیری از جمــع آوری بی رویه 
داده ها بدون رضایت آن ها، به طور منصفانه و یکســان 
برای همه توســعه دهندگان اعمال می کنیم.«رگوالتور 
در ماه ژوئن تحقیقی را در مورد احتمــال ایجاد فضای 
دو قطبی از سوی اپل و گوگل با ساختار اپ استور و پلی 
اســتور و میزان تأثیر این دو قطبی بر نــوآوری و رقابت 

در اکوسیســتم برنامه هــای تلفن همراه، آغــاز کرده و 
نتایج این مطالعه را در ماه دســامبر منتشــر کرد. نهاد 
یاد شــده، در یک بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد که ممکن 
است اپراتورهای فروشگاه اپلیکیشــن مجبور شوند به 
 برنامه ها اجازه دهند که از سیستم های پرداخت جایگزین 

استفاده کنند.

ایاالت متحده آمریکا
سناتورها، ریچارد بلومنتال، امی کلوبوچار و مارشا بلکبرن 
در ماه آگوســت قانونی به نام قانون بازارهای اپلیکیشن 
باز ارائه کردند کــه در مدت کوتاهی از حمایت ســایر 
سناتورهای برجسته از جمله لیندســی گراهام، کوری 

بوکر، مارکو روبیو و مازی هیرونو برخوردار شد.
این الیحه شامل بخشی است که صاحبان فروشگاه های 
برنامه را از مجازات توسعه دهندگانی که از سیستم های 
جایگزین برای پرداخت های درون برنامه خود استفاده 
می کنند، باز مــی دارد. قانون پیشــنهادی در بحبوحه 
 Fortnite Epic شــکایت شــرکت توســعه دهنده
Games مطرح شــد. شرکت یاد شــده از اپل به دلیل 
خارج ســاختن برنامه های این شــرکت از اپ استور به 
دلیل اســتفاده آن سیســتم های پرداخــت جایگزین، 
شــکایت کرده بود.این ماجرا ســبب بــروز یک چالش 
قضائی بزرگ برای طرفین شــد و یک قاضی فدرال در 
ســپتامبر حکم داد که اپل باید بــه برنامه ها اجازه دهد 
از روش های پرداخت جایگزین اســتفاده کنند، اما اپل 
درخواست تجدیدنظر کرد و قاضی استیناف در دسامبر 
اجرای حکم اولیه را متوقف ســاخت. اپل در واکنش به 
این رأی، اعالم کرد: »این تغییــرات خطرات امنیتی و 
حریم خصوصی جدیدی ایجاد می کرد و تجربه کاربری 
 مثبت که مشتریان در مورد اپ اســتور دارند را مختل

 می نمود.«

استرالیا
کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا، طی گزارشی 
در ماه مارس اعالم کرد که بــه احتمال زیاد، هزینه های 

پرداختی توســعه دهندگان به اپل و گوگل برای حضور 
در فروشگاه اپلیکیشــن ها به دلیل قدرت بازاری که این 

دو شرکت بر توسعه دهندگان دارند، افزایش یافته است.
راد سیمز، رئیس کمیســیون رقابت و مصرف کنندگان 
استرالیا، در این مورد گفت: »فروشگاه های اپل و گوگل 
دروازه ای بیــن مصرف کننــدگان و توســعه دهندگان 
اپلیکیشــن ها هســتند و درســت اســت که مزایای 
قابل توجهــی برای هــر دو گــروه ارائه می کننــد. اما 
مســائل مهمی در مورد نحوه عملکرد این بازارها وجود 
دارد.«این گزارش دارای هفت بخش اصلی بود که یکی 
از آن ها بــه چگونگی الزام اپل و گوگل به اپلیکیشــن ها 
برای اســتفاده از سیســتم های پرداختشان اختصاص 
داشت. نهاد تنظیم گر اســترالیایی، هنوز تصمیم خود 
 برای مواجهه با مســئله انحصار شــرکت های یاد شده 

را اعالم نکرده است.

روسیه
نهاد قانون گذار روسیه در ماه اوت ســال ۲۰۲۱ به اپل 
هشدار داد که ملزم است تا ۳۰ سپتامبر همان سال، اجبار 
شرکت ها به استفاده از سیستم مالی انحصاری اپ استور 
را به دلیل نقض آشــکار این اقدام با قوانین ضد انحصار 
این کشور، متوقف ســازد.البته شرکت سازنده آیفون به 
این هشدار توجه چندانی نکرد و همین امر باعث شد تا 
رگوالتور در ماه اکتبر علیه این شــرکت پیگرد قانونی را 
آغاز کند.سرویس فدرال ضد انحصار روسیه در بیانیه ای 
هشــدار داد که در صورتی که دستگاه قضائی تشخیص 
دهد اپل قانون حمایت از رقابت را نقض کرده است، ممکن 
است این شرکت با جریمه های بســیار سنگینی مواجه 
شود.هجمه و فشار شــدید نهادهای قانون گذار در برابر 
انحصار سازمان یافته شرکت های بزرگ فناوری، مبین 
آگاهی کشورها نسبت به تهدیدات انحصار این شرکت ها 
در تجارت جهانی و امنیت اقتصادی اســت. بسیاری از 
متخصصان این حوزه، معتقدند که شرایط پر فشار امروز 
جهان، مقدمه چالش هایی است که این شرکت های بزرگ 

در سال های آینده با آن مواجه خواهند بود.

روزهايی سخت ضد انحصار در انتظار شركت های بزرگ است

طوفان ضد انحصار بر سر »  اپ استور«
News kasbokar@gmail.com

گروهی از محققان آمریکایی روشــی نوین برای 
انتقال واکسن به شــکل یک قرص به بدن انسان 
ابداع کرده اند. در حقیقت این روش انتقال داروی 
مبتنی بر mRNA به شکل قرص به بدن است. 
در همین راستا پژوهشگران MITآمریکا قرصی 
به اندازه یک دانه بلوبری ابداع کــرده اند که می 
تواند داروهای مبتنی mRNA را به بدن برساند.

پیش از این به دلیل ماهیت اســیدی سیســتم 
گوارش انســان، داروهــای مبتنی بــر فناوری 
mRNA به طور خوراکی قابل استفاده نبودند.

اما اکنون محققان امیدوارند قرصی که به تازگی 

توســعه یافته محتویات خود را به طور مستقیم 
به الیه داخلی معده برســاند و از بخش های دیگر 
سیســتم گوارش میانبر بزند. آنها تصمیم دارند 
قابلیت این قرص برای ایجاد واکنش ایمنی مشابه 
به واکسن های کووید ۱۹ در بدن انسان آزمایش 

کنند.
به گفته پژوهشگران MIT قرص ۱۵۰ میکروگرم 

از mRNA را بــه معده خوک هــا منتقل کرده 
است. جیوانی تراورسو محقق ارشد این پژوهش 
می گوید: توســعه روشــی نوین برای حفاظت از 
mRNA در داروهــای خوراکی، راهی تازه برای 
درمان های دیگر مانند درمان زخم فراهم می کند. 
اســید های نوکلئیک، به خصوص RNA نسبت 
به تجزیه به خصوص در مســیر گوارش حساس 

هستند.او در ادامه افزود: غلبه بر این چالش روش 
های متعددی برای درمان های مختلف از جمله 

واکسن های خوراکی احتمالی فراهم می کند.
این قرص گنبدی شکل اســت و با الهام از شکل 
نوعی الک پشت آفریقایی ساخته شده است. شکل 
ظاهری سبب می شود قرص بتواند خود به تنهایی 
طوری مسیریابی کند که محتویاتش در الیه معده 
تزریق شوند.همچنین پژوهشگران نوع جدیدی 
از پوشــش برای قرص ابداع کرده اند که ازتجزیه 
mRNA در الیه داخلی معده و در مسیر انتقال 

به سلول ها جلوگیری می کند.

الگوی حل مشــکل کمبود برق شــهری با اجرای 
»طرح کاربــردی المان توربین بــاد در پارک باد و 
سایه شهر یزد« توسط محققان دانشگاه تهران ارائه 
شــد. مجتبی طحانی، مجری طرح کاربردی المان 
توربین باد در پارک باد و ســایه شــهر یزد با اشاره 
به مشــکالت به وجود آمده در سال های اخیر برای 
تأمین برق شهری، یکی از مهم ترین کاربردهای این 
طرح را تأمین برق مصرفی منازل، ادارات، پارک ها، 
دانشگاه ها، خیابان ها و بزرگراه ها و صنایع کوچک 

عنوان کرد.

عضو هیئت علمی دانشــکده علــوم و فنون نوین 
دانشــگاه تهــران افزود: امــروزه تأثیرات ناشــی 
از آلودگی هــای حاصل از مصــرف منابع متداول 
انرژی به منظور تولید توان، به چالشی بزرگ جهت 
کاهش آالینده ها و پیشروی به ســمت استفاده از 
منابع جایگزین تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و 
خورشیدی تبدیل شده و کشــور ایران در شرایط 
بسیار غنی از نظر پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر 

بادی و خورشیدی قرار دارد.
مجری طرح با تاکید بر اینکــه امروزه توربین های 

بادی محور عمودی با توجه به مزایایی از قبیل کاربرد 
شهری، سادگی ســاختار، عملکرد در سرعت های 
مختلف باد، قابلیت شروع با کمترین میزان سرعت 
باد و اقتصادی بودن مورد توجه هســتند، افزود: با 
اجرای طرح کاربردی المان توربیــن باد در پارک 
باد و سایه شهر یزد که توسط تیم محققان دانشگاه 
تهران صورت گرفت، می توان از این نوع توربین ها 

در مصارف گوناگونی بهره برد.
بنا بر اعالم طحانی، استفاده از برق تولیدی به واسطه 
توربین باد محور عمودی می تواند در بســیاری از 

محل های مصرف برق در موارد ذکر شــده راه گشا 
باشد. به طور مثال می توان از برق تولیدی به منظور 
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع منازل و ادارات، 
تأمین روشنایی پارک ها، تأمین روشنایی کالس های 
درس، کارگاه ها، آزمایشــگاه ها و محوطه دانشگاه، 
تأمین روشــنایی خیابان ها و بزرگراه ها، تأمین بار 
مصرفــی صنایع کوچک کشــاورزی و کارگاه های 
تولیدی استفاده کرد. عضو هیئت علمی دانشکده 
علوم و فنــون نوین دانشــگاه تهــران تاکید کرد: 
همچنین با توجه به شــرایط محیطی، توربین باد 
محور عمودی می تواند در کنار دیگر تجهیزات تولید 
انرژی های پاک به صــورت هیبریدی برای افزایش 
راندمان و افزایش ضریب اطمینان تولید و مصرف، 

مورد توجه قرار گیرد.

نتایج یک بررســی علمی نشــان می دهد هدف 
بیش از نیمی از حمالت باج افزاری در جهان سه 
صنعت خاص هستند. اما این به معنی ایمن بودن 
سایر صنایع نیست. بر طبق تحلیل های محققان 
امنیت سایبری بیش از نیمی از حمالت باج افزاری 
یکی از ســه صنعت بانکداری، خدمات شهری و 
خرده فروشی را هدف قرار می دهند. در عین حال 
پژوهشگران هشــدار داده اند که همه صنایع در 

معرض خطر حمالت مذکور هستند.
داده های مربوط به این تحقیق توســط مؤسسه 
Trellix و بین ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۱ جمع آوری 
شده اســت. در این دوره برخی از گسترده ترین 

حمالت باج افزاری ســال گذشــته اتفاق افتاد. با 
توجه به این بررســی ها، بانکــداری و امور مالی 
رایج ترین هدف برای طراحــان باج افزار در طول 
دوره تهیه گــزارش مذکور بــوده و ۲۲ درصد از 
حمالت شناسایی شده را شــامل می شود. پس از 
آن ۲۰ درصد از حمالت بخش خدمات شــهری 
مانند آب و برق را هدف قرار می دهند و در نهایت 
۱۶ درصد از حمالت مربوط به بخش خرده فروشی 

است. حمالت علیه این سه بخش در مجموع ۵۸ 
درصد از کل موارد شناسایی شــده حمالت باج 

افزاری را تشکیل می دهد.
بخش خدمات شهری مانند آب و برق و سوخت یک 
صنعت جذاب برای باج افزار نویسان است، زیرا این 
صنعت خدمات حیاتی را به مردم و مشــاغل ارائه 
می کند و اگر دسترسی به آن خدمات امکان پذیر 
نباشد، خطرات جدی امنیت و سالمت جامعه را 

تهدید می کند.به عنوان مثال می توان به حمله باج 
افزاری به خط لوله کولونیال اشاره کرد که منجر 
به کمبود گاز در شمال شرقی ایاالت متحده شد. 
این حادثه باعث شــد که Colonial میلیون ها 
دالر باج به مجرمان ســایبری بپــردازد تا کلید 
رمزگشــایی را دریافت کند. حمالت باج افزاری 
علیه خرده فروشان نیز می تواند تأثیر قابل توجهی 
داشته باشد و مغازه ها را مجبور به پرداخت نقدی 
یا تعطیلی کرده و مــردم را از خرید اقالم روزمره 
خود باز می دارد. سایر بخش هایی که هدف مهمی 
برای باج افزار نویسان بوده اند، عبارتند از آموزش، 

خدمات دولتی و صنعتی.

با ابداع روشی نوين؛

واکسن های mRNA به قرص تبدیل شدند

با توربين های بادی ممكن شد؛

راهکاری برای حل مشکل کمبود برق شهری توسط محققان دانشگاه تهران

محققان امنيت سايبری اعالم كردند؛

خدمات شهری و بانکداری هدف اصلی حمالت باج افزاری


