
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که تسهیالت 
پرداختی بانک ها و موسســات اعتباری به بخش 
صنعت و معدن در هشت ماهه سال جاری در جایگاه 
دوم بیشترین دریافت کننده تسهیالت بانکی قرار 
دارد، اما همچنان رقم تســهیالت به هدف برنامه 

ششم توسعه نرسیده است.
به گزارش ایســنا، طبق این آمار در هشــت ماهه 
امسال در مجموع بیش از ۱۷۲۷ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش های کشــاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و 
ســاختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های 

متفرقه پرداخت شده است.

در این میان تسهیالت پرداختی به بخش صنعت 
و معدن معادل ۵۱۵ هــزار و ۷۴۰ میلیارد تومان 
بوده که ســهم ۲۹.۹ درصدی از کل تسهیالت را 
به خود اختصاص داده اســت. این در حالی است 
که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی 
)شــورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های 
پرداخت تســهیالت بانکی را به گونــه ای تنظیم 
کند که ســهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت 
 پرداختی ســاالنه طــی اجــرای قانــون برنامه 

حداقل ۴۰ درصد باشد.
همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش بازرگانی نیز در هشت ماهه امسال 
به ۲۶۶ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که سهم 

آن از کل تسهیالت بانکی معادل ۱۵.۴ درصد بوده 
اســت. در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی 
بانک ها و موسســات اعتباری بــه بخش خدمات 
اختصاص یافته که در هشــت ماهه امسال سهم 
۴۲.۴ درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود 
اختصاص داده و معادل ۷۳۲ هزار و ۹۱۰ میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده است.
پس از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی به 
ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۷ و ۵.۲ درصد از 
کل تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
را دریافت کرده اند. همچنین تسهیالت پرداختی به 
دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب بیش از ۱۲۰ 

و ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

یک گزارش رســمی نشــان داد کالهبرداران سال 
میالدی گذشته موفق شــدند ۵۴۷ میلیون دالر از 
آمریکایی هایی که در جســت و جوی عشق آنالین 
بودند، کالهبرداری کنند. به گزارش ایسنا، گزارش 
کمیســیون تجارت فدرال آمریکا نشــان داد طی 
پنج سال گذشــته آمریکایی ها ۱.۳ میلیارد دالر در 
کالهبرداریهای عاطفی از دست دادند که بیش از انواع 
دیگر کالهبرداریهای مورد بررسی این کمیسیون بود.

درســت مانند کالهبرداران دیگــر، کالهبرداران 
عاطفی اغلب پروفایلهــای جعلی با تصاویر جذاب 
ایجاد می کنند که از اینترنت دزدیده اند تا قربانیان 
خود را فریب دهند و حتی گاهی از هویت افراد واقعی 

استفاده می کنند تا قابل باورتر به نظر برسند.

در حالی که بســیاری از قربانیان در اپلیکیشنهای 
دوســت یابی به دام می افتند، ســایرین پیامهای 
خصوصــی غیرمنتظــره در پلتفرمهای شــبکه 
اجتماعی دریافت کردند و بیش از یک سوم که در 
کالهبرداریهای عاطفی آنالین در سال ۲۰۲۱ پول 
از دست دادند، اظهار کردند که این جریان در فیس 

بوک یا اینستاگرام آغاز شد.
کالهبرداران برای فریب افراد و دریافت پول از آنها 
همه نوع داستان قابل باوری مانند درخواست برای 
کمک به دلیل بحران مالی یا سالمتی تعریف می 
کنند. یا در داستانشان به یک کودک مریض یا عدم 
امکان کسب پول به طور موقت و به دالیل مختلف 
اشاره می کنند. یک ترند رو به رشد که سال گذشته 

از سوی کمیسیون تجارت فدرال آمریکا مشاهده 
شد، استفاده از ارتباط عاطفی برای کشاندن قربانیان 
به سرمایه گذاریهای جعلی بود که بسیاری از آنها 

مربوط به رمزارز بود.
در ســال ۲۰۲۱ بزرگترین ضررهای گزارش شده 
در کالهبــرداری عاطفی، پولهایی بــود که برای 
رمزارز پرداخت شــدند و به ۱۳۹ میلیون دالر بالغ 
شــد. همچنین افراد بیشــتری گزارش کردند به 
کالهبرداران از طریق کارتهای هدیه یا روشــهای 
دیگر پرداخت، پول داده اند. در واقع از هر چهار نفر، 
یکی اظهار کرد با کارت هدیه به کالهبرداران پول 
پرداخت کرده است و جمعا ۳۶ میلیون دالر به این 

شکل از دست رفت.

طبق گزارش های رســمی، افزایش قیمت شیرخشک به 
بیش از ۳۲ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، شیرخشک 
از جمله اقالمی اســت که واردات آن و مواد اولیه مربوطه 
مشــمول ارز ترجیحی در بین کاالهای اساسی بود اما در 
مقطعی با توجه به تصمیم های ناهماهنگ بین دستگاه های 
ذیربط گروه کاالیی آن تغییر کــرده و حتی برای مدتی در 
گروه کاالهای با اولویت ارزی غیرفعال قرار گرفت که امکان 
ترخیص محموله های وارداتی برای آن وجود نداشت.  اما 
بررسی جریان قیمت شیرخشک براســاس آماری که در 

مجموعه متوسط قیمت اقالم خوراکی از سوی مرکز آمار 
منتشر شده نشان می دهد که شیر خشک نسبت به دی ماه 
پارسال ۳۲.۲ درصد و در مقایسه با آذرماه سال جاری ۲.۵ 
درصد گران شده است. این در حالی است که هر قوطی ۴۵۰ 
گرمی شیرخشک در دی ماه پارسال به طور متوسط ۳۳ هزار 
و ۷۰۰ تومان قیمت داشته که در آذرماه امسال به ۴۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان رسیده است، اما در دی ماه قیمت باز هم روند 
افزایشی طی کرده و به طور متوسط تا ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان 
ثبت شده و حتی تا مرز ۵۰ هزار تومان هم هر ۴۵۰ گرم شیر 

خشک قیمت خورده است. بررسی روند قیمتی شیرخشک 
از بهمن ماه پارسال تا سال جاری نشان می دهد که هر ۴۵۰ 
گرم آن در بهمن ماه ســال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۴ هزار 
تومان، اسفندماه ۳۴ هزار و ۶۰۰ تومان و در سال جاری در 
فروردین ماه حدود ۳۶ هزار، اردیبهشت ماه ۳۶ هزار و ۸۰۰، 
خردادماه ۳۸ هزار و ۳۰۰، تیرماه ۳۹ هزار و ۳۰۰، مردادماه 
۳۹ هزار و ۷۰۰، شهریورماه ۴۰ هزار، مهرماه ۴۱ هزار و ۲۰۰، 
آبان ماه ۴۲ هزار و ۵۰۰، آذرماه ۴۳ هزار و ۵۰۰ و در دی ماه 

۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه شده است.

مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده های نفتــی ایران گفــت: در حال حاضر 
بحثی در مورد طرح تخصیص ســهمیه بنزین به 
افراد وجود ندارد و در حال بررســی اســت و پس 
 از انجام بررســی های الزم اطالع رســانی صورت 

خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، جلیل ساالری، در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به سوال ایســنا، درباره آخرین وضعیت 

اجرای طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، اظهار 
کرد: زیرســاخت های نرم افزاری اجرای این طرح 
باید انجام شود و هنوز در این رابطه اقداماتی انجام 
نشده است و زمانی که انجام شــود، اطالع رسانی 

صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین از نوروز ســال 
۱۴۰۱، گفت: برای تامین بنزین مورد نیاز در نوروز 

امسال برآوردهای خوبی داشــتیم و اکنون ذخایر 
بنزین مطلوب بوده و این در شــرایطی اســت که 
دغدغه تامین سوخت زمستانی برای صنایع عمده 

و نیروگاه ها نیز وجود داشت.
ســاالری با اشــاره به میانگین مصرف روزانه ۸۶ 
میلیون لیتر بنزین در کشــور، اظهار کرد: اکنون 
ذخایر بنزین در شرایط مطلوبی است و نوروز سال 

۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی شویم.

تسهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ 
به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۲ هــزار و ۹۶۴ هزار 
میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال 

معادل ۴/۵۹ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد: ســهم 
تسهیالت پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در 
تمام بخش های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری 
مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳/۶۶ 

درصد کل تسهیالت پرداختی است.

ســهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن در ده ماهه سال جاری 
معادل پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیــارد ریال بوده که 
حاکی از تخصیص ۲/۳۶ درصد از منابع تخصیص یافته 
به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی )مبلغ 

۱۵ هزار و ۲۰۵ هزار میلیارد ریال( است. 
مالحظه می شود از شش هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد ریال 
)۹/۶،۹۳۴ هزار میلیارد ریال( تسهیالت پرداختی در 
بخش صنعت و معدن معادل ۳/۷۹ درصد آن )مبلغ 

پنج هزار و ۵۰۲ هزار میلیارد ریال( )مبلغ ۰/۵،۵۰۲ 
هزار میلیارد ریــال( در تأمین ســرمایه در گردش 
 پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به 
تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال 

جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، 
مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از 

فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

قیمت طال هفته گذشته در شرایطی باال رفت که بازارها نگران 
بودند بانک مرکزی آمریکا برای مهار رشد تورم، پیش از نشست 

مارس افزایش نرخ بهره را به صورت اضطراری تصویب کند.
به گزارش ایسنا، طال هفته گذشته که سرمایه گذاران بیشتری 
در بحبوحه ریسک گریزی گســترده متقاضی خرید این فلز 
ارزشمند شدند، حدود دو درصد صعود کرد. در معامالت روز 
جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طال با چهار دالر و ۷۰ سنت 
معادل ۰.۳ درصد افزایش، در ۱۸۴۲ دالر و ۱۰ سنت بسته شد.

گزارش تورم شــوکه کننده آمریکا در هفته گذشته ابهامات 
بیشــتری را پیرامون برنامه تحکیم سیاست پولی فدرال رزرو 
ایجاد کرد. قیمتهای مصرفی آمریکا در ژانویه بر مبنای ساالنه 

۷.۵ درصد رشد کرد که باالترین میزان در ۴۰ سال گذشته بود. 
گلدمن ساکس در پی انتشار جدیدترین نرخ تورم آمریکا، هفت 
دور افزایش ۲۵ واحدی نرخهای بهره در سال میالدی جاری 
را پیش بینی کرد. نگرانیهای فزاینده ای نسبت به افزایش ۵۰ 
واحدی نرخهای بهره در مارس وجود دارد. بعضی از تحلیلگران 
حتی اقدام اضطراری بانک مرکزی پیش از نشســت مارس را 

منتفی نمی دانند.
جیمز بوالرد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس با بیان این 
که وی افزایش نرخ صندوقهای فدرال به یک درصد پس از سه 
نشست را حمایت می کند، دیدگاههای موافق تحکیم سیاست 
پولی را تحکیم کرد. در این بین، بازده اوراق خزانه ۱۰ ســاله 

آمریکا به باالی دو درصد صعود کرد که باالترین سطح از اوت 
سال ۲۰۱۹ بود.

اورت میلمان، کارشناس فلزات ارزشــمند شرکت گینزویل 
کوینز به کیتکونیوز گفت: نمودار قیمت طال مثبت به نظر می 
رسد و دلیل اصلی آن نرخ باالی تورم است. بانک مرکزی اکنون 
تا حدودی اعتماد سرمایه گذاران را از دست داده است و به نظر 
می رسد تالش می کند اشتباه سیاست پولی خود را تصحیح 

کند و طال از این وحشت سود می برد.
افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در مارس ممکن است اما احتمال 
بیشــتری وجود دارد که بانک مرکزی تــا آن زمان یک دور 
افزایش نرخ بهره را تصویب کند. در حالی که احتمال افزایش 

۵۰ واحدی نــرخ بهره قوت گرفته اســت امــا فرانک چالی، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت "آر جی او فیوچرز" بر این 
باور اســت که افزایش نرخها پیش از دیدار بانک مرکزی بعید 

است.
سطحی که طال به دنبال شکســتن آن در هفته جاری خواهد 
بود، سطح ۱۸۵۰ دالر اســت. این فلز ارزشمند در هفته های 
گذشته چندین بار تالش کرد از این سطح عبور کند اما ناموفق 
بود. به گفته چالی، طال سطح ۱۸۵۰ دالر را به چالش خواهد 
کشید و ممکن است شاهد شکسته شدن این سطح در تالش 
بعدی این فلز ارزشمند باشــیم. قیمت طال پس از انتشار آمار 
تورم صعود چشمگیری داشت. طال کم کم پذیرای این حقیقت 

می شود که نرخهای بهره با ادامه دار شدن تورم، باالتر می روند. 
این تورم واقعی است و طال سرانجام با آن کنار می آید.

بر اســاس گزارش کیتکونیوز، مهمترین رویداد هفته جاری 
انتشــار جزییات نشســت ژانویه بانک مرکزی آمریکا در روز 
چهارشنبه خواهد بود. بازارها به دنبال نشانه هایی برای ارزیابی 
میزان افزایش نرخهای بهره از ســوی فدرال رزرو هســتند. 
همچنین در میان آمار اقتصادی مهم هفته جاری، شــاخص 
قیمت تولیدکننده، شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک در 
روز سه شنبه، خرده فروشی، تولید صنعتی در روز چهارشنبه، 
مجوزهای ساخت و آغاز ســاخت، متقاضیان بیمه بیکاری در 

روز پنج شنبه و فروش خانه در روز جمعه منتشر خواهند شد.

عشق آنالین برای آمریکایی ها ۵۰۰ میلیون دالر آب خوردسهم تولید از تسهیالت بانکی همچنان کمتر از قانون

افزایش ۳۲ درصدی قیمت شیرخشک

تخصیص سهمیه بنزین به افراد در حال بررسی است

بانک ها چقدر به بخش های اقتصادی وام دادند؟ 

طال قله قیمت جدیدی را خواهد شکست؟
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وزیر صمت:

با برگزاری مجمع عمومی

برنامه ای ویژه برای 
تامین کاغذ داریم

اعضای هیات مدیره 
فدراسیون واردات ایران 

انتخاب شدند

مذاکرات وین به خط 
پایان نزدیک می شود؟

ریزش هشت هزار 
واحدی بورس

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

چشم انداز 
تورم 1041

در ابتدای تشــکیل دولت 
شــاهد بودیم که وعده ها 
کوتاه مدت بود اما با آگاهی 
از شــرایط حاکم بر اقتصاد 
کشور تحقق وعده ها به بلندمدت تغییر پیدا کرده 

است. مسووالن...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
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3

شرط کاهشی شدن 
 تورم  در ۱۴۰۱

۸ میلیون خانوار مستاجر 
در انتظار خانه 

برای وام 480 میلیون تومانی زوجین باید بیش از ۷1 میلیون تومان هزینه کرد

وام مسکن  در  مسیر گرانی
صفحه2

صفحه2

آرامش  در  بازار خودرو
خریداران  و  فروشندگان  در انتظار اخبار مذاکرات   عقب   نشسته اند

وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود گفته است 
دولت در مرحله کنترل کسری بودجه و تورم بسیار 
جدی است و در ســال آینده تورم بسیار کمتری را 
تجربه خواهیم کرد. خاندوزی معتقد است پس از 
جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ ســال اخیر چنین 
دوران تورمی ســابقه نداشته اســت،  تصریح کرد: 
متأسفانه سختی این مشکالت و تورم بر دوش مردم 
و زندگی آنها قرار گرفت که بخشــی از آن به خاطر 
تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها 
در مسائل دیرینه اقتصادی بود. درهمین رابطه یک 
کارشــناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال 
آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند 
امســال اســت اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر 

تحریم ها برداشته شود...

با رشد بی سابقه قیمت مسکن، رفتن به خانه خود و 
خرید خانه، برای انبوهی از مردم به رویا تبدیل شده 
است. در بازار اجاره نشینی مشکالت بیداد می کند. 
اجاره نشینی که زمانی به خوش نشینی معروف بود 
امروز به کوهی از مشکالت برای مردم تبدیل شده 
است. تا جایی که مردم مجبور به کوچ از شهرهایی 
شده اند که سالیان سال است در آن سکونت داشته 
اند. بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود 
۸ میلیون خانوار منتظرند تا با حمایت و همکاری 
مجلس و دولت وضعیت اجاره نشــینی بهبود یابد 
و فرصتی هرچند کوچک برای خانه دارشدن شان 
مهیا شود. کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن معتقدند 
وضعیت مسکن به شدت بحرانی است و بسیاری از 

خانوارها و افراد طبقه...



اقتصاد2
ایران وجهان

ریزش  ۸۰۰۰  واحدی بورس
روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل 
بورس روز گذشته بیش از ۸۰۰۰ واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز گذشته با 
۸۰۳۸ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۷۶ هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۴۲۳ 
واحد کاهش یافت و رقم ۳۲۴ هــزار و ۸۶۶ واحد را 
ثبت کرد.معامله گران این بــازار ۲۸۲ هزار معامله 
به ارزش ۲۷ هزار و ۷۷۴ میلیــارد ریال انجام دادند.

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشیمی 
نوری، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، توسعه 
معادن و فلزات و بانک تجارت نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس هم ۷۴ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ 
هزار و ۴۹۳ واحد ایستاد.در این بازار ۲۴۱ هزار معامله 
به ارزش ۱۹ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال انجام شد.بیمه 
پاسارگاد، پتروشــیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، 
تجلی توسعه معادن و فلزات و فرابورس ایران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس 
گذاشتند.در بازار روز گذشته ۶۴ نماد به ارزش ۲۶۵۳ 
میلیارد ریال صف خرید و ۱۱۵ نماد به ارزش ۲۴۵۵ 

میلیارد ریال صف فروش بودند.

امین مالی 21 طرح صادراتی و 
زیر ساختی توسط بانک توسعه 

صادرات ایران
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از تامین مالی 
۲۱ طرح صادراتی و زیر ســاختی کشور در حوزه های 
مختلف اقتصادی طی سال جاری خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران به نقل از اگزیم 
نیوز، "دکتر سید علی حســینی" به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، با اشاره به عملکرد این بانک در 
سال جاری، اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به 
عنوان یکی از اگزیم بانک های عرصه تجارت جهانی که 
با هدف کمک به صادرات غیرنفتی و گسترش مبادالت 
تجاری و اقتصادی با سایر کشورها فعالیت می کند، عالوه 
بر مشکالت مبتال به جهانی با موضوعاتی چون تحریم 
نیز روبرو بوده اما به رغم وجود این موانع، این بانک همه 
ساله همگام با نامگذاری ســال ها از جنبه اقتصادی به 
بازتعریف نقش خود و متناسب با اهداف تعیین شده، 

پرداخته است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
۹۳۰۰ فقره تســهیالت بدون 

ضامن پرداخت کرد
دکتر »ســید ســعید شمســی نژاد« گفــت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در راســتای اجرای بخشنامه 
وزارت اقتصاد، در یک ماه گذشته ۹۳۰۰ فقره تسهیالت 
بدون ضامن به ارزش ۲۳۳ میلیارد تومان به مشتریان 
خود پرداخــت کرد.«به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید سعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل این بانک اعالم کرد: از ۲۹ دی که بخشنامه 
»عدم نیاز به ضامن در پرداخت تســهیالت خرد برای 
کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های 
دولتی، عمومی و خصوصی« از سوی وزارت اقتصاد ابالغ 
شــد تا روز جمعه ۲۲ بهمن، ۹۳۰۰ فقره تسهیالت از 
سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران به ارزش ۲۳۳ میلیارد 

تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

برگزاری چالش دوی مجازی 
سامان، با جایزه های میلیونی

گروه مالی ســامان باهدف ترویج ورزش همگانی 
بزرگ ترین چالش دو مجازی را با شعار ۱۰۰ سال 
به سامان برگزار می کند.به گزارش سامان رسانه، 
دومین چالش دو مجازی ایران به ابتکار بانک سامان 
و با همراهی گروه مالی سامان شامل شرکت بیمه 
سامان، پرداخت الکترونیک سامان و بلوبانک، با شعار 
۱۰۰ سال به سامان، به طور رسمی از اول فروردین 
۱۴۰۱ آغاز خواهد شد.در این چالش باهدف ترویج 
کار گروهــی دوندگان باید اقدام به تشــکیل یک 
تیم ۴ نفری کننــد و درمجموع هــر ۴ نفر رکورد 
۴۰۱ کیلومتر دوندگی طــی ۱۴ روز را ثبت کنند. 
عالقه مندان برای شرکت در این چالش الزم است 
www.tehrunclub. پس از ثبت نام در ســایت

 )strava( و همچنین نصب اپلیکیشن استراوا com
در کالب »۱۰۰ سال به سامان« اپلیکیشن استراوا 

عضو شوند.

به دلیل پاسخگویی موثر بانک مسکن انجام شد؛
تقدیــر معاونــت ارتباطات و 
پیگیری مجلس شورای اسالمی 

از مدیرعامل بانک مسکن
قاسم یکله معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست 
مجلس شــورای اســالمی در نامــه ای از محمود 
شــایان مدیرعامل و کارکنان بانک مسکن به دلیل 
پاسخگویی موثر و سریع به مطالبات مردم قدردانی 
کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا 
، قاســم یکله معــاون ارتباطات و پیگیــری حوزه 
ریاست مجلس شورای اسالمی در نامه ای از محمود 
شــایان مدیرعامل و کارکنان بانک مسکن به دلیل 
پاسخگویی موثر و سریع به مطالبات مردم قدردانی 

کرد.

خبر

بانک ها

گزارش های میدانی و گزارش 
بانک مرکزی نشان می دهد که 
نسبت قیمت مسکن به اجاره  
مســیر صعودی را در دی ماه 
و بهمن به ثبت رسانده است. 
فعاالن مسکن می گویند در صورت توافق در وین می توان 
اثرات محسوسی را در بازار مسکن شاهد بود. در تازه ترین 
رویداد هم، بانک عامل بخش مسکن اعالم کرد طرح اعطای 
تسهیالت خرید مســکن به صورت نیم بها از محل اوراق 

تسهیالت و نصف از محل سپرده های بانکی تمدید شد.
اما در حالی که بانک مسکن مرتبا طرح کاهش ۵۰ درصدی 
هزینه خرید اوراق تسهیالت را تمدید می کند و اخیراً هم 
مهلت این مشوق را تا پایان اسفند ماه تمدید کرده، بررسی ها 
گویای آن است که به دلیل جهش قیمت اوراق، بیش از ۷۱ 
میلیون تومن باید بــرای وام ۴۸۰ میلیون تومانی زوجین 
هزینه کرد و عمالً این مشوق کمک چندانی به افزایش قدرت 
خرید متقاضیان مسکن نکرده است.به گزارش ایسنا، متوسط 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن طی پنج روز گذشته افزایش 
بیش از پنج هزار تومان به میانگین ۱۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان 

در روز ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ رسیده است.این در حالی است 
که از زمان آغاز اجرای طرح بانک مسکن مبنی پرداخت وام 
تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان با خرید نیمی از اوراق در تاریخ 
۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ تاکنون مرتباً قیمت تسه با افزایش مواجه 
شده است.بانک مسکن ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ اعالم کرد که به 
مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تاسیس این بانک، هزینه 
دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم 

۵۰ درصد کاهش یافته اســت.  مدت زمان استفاده از این 
مشوق تا یک ماه اعالم و البته سپس تا ۱۵ بهمن ماه تمدید 
شد. به تازگی نیز مهلت استفاده از این طرح تا پایان اسفندماه 
تمدید شد.اما بررسی ها نشان می دهد زوجین تهرانی برای 
آنکه بتوانند از تســهیالت ۴۸۰ میلیون تومانی با نرخ سود 
۱۸ درصد اوراق مسکن برای خانه دار شدن استفاده کنند 
باید ابتدا به ســاکن حدود ۷۱ میلیون تومان را برای خرید 

این وام پرداخت کنند.مجردهای ساکن 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 شــود؛  لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که با تخفیف در نظر گرفته شــده تعداد اوراق ۲۰۰ فقره و 
هزینه آن با تسه ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ تومانی، ۲۹ میلیون و ۷۳۰ 
هزار تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه به مبلغ 
۱۱ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان خریــداری کنند.زوج های 
تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون 
تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ که 
البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن۵۹ میلیون و ۴۶۰ هزار 
تومان می شــود که همراه با هزینه ۱۱ میلیون و ۸۹۲ هزار 
تومانی وام جعاله در مجموع بایــد ۷۱ میلیون و ۳۵۲ هزار 
تومان پرداخت کنند.قیمت اوراق در روز ۲۳ آذر ماه که طرح 
بانک مسکن ارائه شد حدود ۱۱۰ هزار تومان بود که در حال 
حاضر به متوسط ۱۴۸ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و در واقع ۳۵ 

درصد رشد کرده است.

برای وام ۴۸۰ میلیون تومانی زوجین باید بیش از ۷1 میلیون تومان هزینه کرد

وام مسکن در مسیر گرانی

وزیر صمت:
برنامه ای ویژه برای تامین کاغذ داریم

وزیر صمت با بیان اینکه در صنعت کاغذ برنامه ویژه 
ای را آغاز کرده ایم، گفت: در سریع ترین زمان ممکن 
این صنعت با تأمین کامل نیاز داخل کشور، مشکالت 
تأمین کاغذ را حل کند.به گزارش شــاتا ســید رضا 
فاطمی امین پایان مراسم پاسداشت ۱۰ سالگی جریان 
نوشت افزار ایرانی اسالمی در جمع خبرنگاران، با بیان 
این مطلب، افزود: امروز پیشرفت های حرکتی که از ۱۰ 
سال پیش برای تولید نوشت افزار ایرانی اسالمی آغاز 
شده بود، مورد رونمایی قرار گرفت که قابل تقدیر است.

افزایش ۲ برابری تولید نوشــت افزار 
ایرانی اسالمی مایه افتخار است

وی در خصوص دستاوردهای اهتمام به تولید نوشت 
افزار ایرانی اسالمی ادامه داد: ۱۵ درصد کاراکترهای 
نوشــت افزار اکنون ایرانی اســالمی هستند، تولید 
نوشت افزار این حوزه دو برابر شده و ۱۰۰ کسب و کار 
وارد این فضا شدند که ۵ هزار محصول تولید می کنند و 
این مسائل قابل افتخار است.وزیر صمت صنایع خالق 
را دارای اهمیت ویژه دانست و افزود: صنایع خالق با 
ذهن، ایده و فکر مردم مرتبط اســت، اگر در صنایع 
غذایی، لوازم خانگی و ســاختمان به پیشرفت های 
خوبی رسیدیم در حوزه صنایع فرهنگی نیز باید این 

پیشرفت ها را داشته باشیم.

توجه به صنایع خالق و نوشت افزاردر 
ساختار جدید وزارت صمت

فاطمی امین با اشاره به استقرار ساختار جدید وزارت 
صمت و توجه به صنایع خالق و نوشت افزار در این 
ساختار، اضافه کرد: در ساختار جدید وزارت صمت 
دو دفتر مرتبط با حوزه صنایع خالق و نوشــت افزار 
راه اندازی کردیم، یکی دفتر صنایع سلولزی، چاپ 
و نوشت افزار می باشد و دیگری دفتر صنایع خالق 

و ورزشی است.

خرســندی مقام معظــم رهبری از 
پیشرفت های نوشت افزار ایرانی اسالمی مایه 

دلگرمی است
وزیر صمت در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در این حوزه، گفت: ایشان از اقدامات انجام 
شده در حوزه نوشت افزار ایرانی اسالمی ابراز خرسندی 
کرده اند که مایــه دلگرمی همــه تولیدکنندگان، 

مسئولین و فعاالن این حوزه است.

نوشت افزار ایرانی اسالمی ظرفیت های 
صادراتی دارد

فاطمی امین با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری 
تکلیفی بــرای حمایت از حوزه نوشــت افزار ایرانی 
اسالمی بر دوش ما گذاشته است، تصریح کرد: نوشت 
افزار ایرانی اســالمی ظرفیت های زیادی برای رشد 
و توسعه دارد و امیدواریم که بزودی شاهد صادرات 

نوشت افزار ایرانی اسالمی باشیم.

تسهیل واردات مواد اولیه تولید کاغذ و 
اصالح تعرفه گذاری در دستور کار است

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه 
ظرفیت های خوبی در صنعت کاغذ کشور وجود دارد، 
ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت های تولید در 
این حوزه بال استفاده مانده است. سیاست های تعرفه 
گذاری در این حوزه باید اصالح شــود که در دست 
پیگیری اســت. همچنین واردات مواد اولیه صنعت 

کاغذ را تسهیل خواهیم کرد.

در صنعت کاغذ برنامه ویژه ای را آغاز 
کرده ایم

وزیر صمت با بیان اینکه در صنعت کاغذ برنامه ویژه ای 
را آغاز کرده ایم، گفت: ابعاد مختلف این برنامه را داریم 
جلو می بریم و امیدواریم که در ســریع ترین زمان 
ممکن این صنعت با تأمین کامل نیاز داخل کشور، 

مشکالت تأمین کاغذ را حل کند.

صعود مجدد قیمت دالر به کانال 
2۷ هزار تومان

دالر آزاد که از روز شــنبه روند صعــودی به خود 
گرفته بود ،به کانال ۲۷هزارتومان بازگشــته است.

به گزارش اقتصاد آنالین، دالر آزاد که روز شنبه با 
حدود ۳۰۰تومن افزایش قیمت در محدوده ۲۶هزار 
و ۸۵۰تومان معامله می شــد، روز گذشته اندکی 
دیگر باال رفت و به کانال ۲۷هزارتومان بازگشته و 
در همین قیمت معامله می شود.کانون صرافان نیز 
قیمت خرید دالر را با اندکی افزایش نسبت به آخرین 
معامالت روز شنبه ۲۵هزار و ۸۷تومان اعالم کرده و 
قیمت فروش این اسکناس نیز ۲۵هزار و ۳۸۶تومان 
تعیین شده است.روز شنبه دالر در صرافی ها با قیمت 
۲۵هزار و ۳۶۹هزارتومــان برای فروش و ۲۵هزار و 

۸۸تومان برای خرید معامله می شد.

اخبار
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با اینکه ســال ها نبود بانک اطالعاتی از بهانه های 
دولت برای عــدم غربالگری یارانــه بگیران بود اما 
برخی اقدامات و پرداخت های تفکیک شده نشان 
داده است که اتفاقا بانک مناسبی در اختیار داشته 
و دارد و حتــی می تواند یکجا ۴۶ میلیــون نفر را 
کنار گذاشــته و برای جمعیــت محدودتری واریز 
یارانه انجام دهد.به گزارش ایســنا، از زمان اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، 
با وجــود تمامــی تحوالتی که در شــاخص های 
اقتصادی اتفاق افتاده و تغییرات قیمت ســوخت 
و حتی آمدن یارانه های جدیــد، جریان پرداخت 
یارانه نقدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی تکان نخورده 
اســت، این مبلغ به جمعیت حــدود ۹۵ درصدی 
ایران و خالف قانون هدفمنــدی یارانه ها پرداخت 
می شــود و در این ســال ها هزینه ســنگین بیش 
از ۵۰۰ هــزار میلیارد تومــان به همراه داشــته 
اســت.عدم غربالگری یارانه بگیران و خارج کردن 
افــراد غیر نیازمنــد، مهمترین معضــل پرداخت 
یارانه نقدی بــوده و با وجود تکلیــف بودجه های 
ســنواتی به دولت برای حــذف پردرآمدها، هیچ 
گاه برنامه جدی بــرای آن وجود نداشــت؛ بانک 
اطالعاتــی از اهــم بهانه هــای دولت بــرای عدم 

 حذف  و چیدن ترکیب جدیــد یارانه بگیران بوده
 است.

چطور برای یارانه معیشتی و ۱۰۰ هزار 
تومانی به راحتی غربالگری شد؟!

اما در چند ســال اخیــر برخی اقدامــات دولت 
در پرداخت یارانه نشــان داده کــه امکان حذف 
پردرآمدها از یارانه نقدی را داشته است؛ به طوری 
که دقیقا در ســال هایی که تکلیف قانون بودجه 
برای حذف ســه دهک باال را اجرا نکرد، دست به 
پرداخت یارانه معیشتی از محل درآمد بنزین زد 
و از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه بگیران نقدی، ۶۰ 
میلیون نفر را انتخاب و مشمول یارانه ۵۰ تا ۲۰۵ 
هزار تومانی کرد و تعدادی حدود ۱۸ میلیون نفر 
که سه دهک باال را در بر می گرفت، کنار گذاشت.
نمونه دیگر تفکیک یارانه بگیران، کمک های حمایتی 
در جریان کروناست که گاهی انتخاب گروه هدف سه 
میلیونی و یا ۳۰ میلیون نفــری برای پرداخت ۱۰۰ تا 
۱۲۰ هزار تومان بود و یا اخیرا دولت دست به پرداخت 
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به مناسبت ۲۲ بهمن ماه زد که 

گفته شد برای چهار دهک پایین بوده و بررسی ها نشان 
داد که به حدود ۳۲ میلیون نفر پرداخت صورت گرفته 
است.در شــرایطی که دولت ها می توانستند در مسیر 
پرداخت یارانه به جمعیت هدف تجدید نظر کنند ولی 
نکرده اند، بررسی آمار و ارقام برای ادامه وضع موجود 
و یا تغییر   آن برای یارانه نقدی بسیار قابل تامل است.

صرفه جویــی ۱۰ هــزار میلیاردی با 
پرداخت به ۷ دهک

دولت در حال حاضر برای یارانــه ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی در هر ماه پرداخت حــدود ۳۵۰۰ میلیارد 
تومانی و در ســال تا ۴۲ هزار میلیارد تومان دارد، 
زمانی از این جمعیت ۷۸ میلیون نفری، سه دهک 
اول حذف شــد و هفت دهک برای پرداخت یارانه 
معیشتی باقی ماند، بنابراین اگر یارانه نقدی را فقط 
محدود به ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیران معیشــتی 
کند، هزینه پرداخت در ماه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد 
تومان و در سال تا ۳۲ هزار میلیارد تومان می رسد، 
 در این حالــت حداقــل ۱۰ هزار میلیــارد تومان 

صرفه جویی خواهد شد.

از ۷ دهک هم ۳ دهک کنار گذاشته شد
اما در پرداخت یارانه اخیر ۱۰۰ هزار تومانی،  چهار 
دهک پایین هدف قرار گرفت که حدود ۳۲ میلیون 
نفر بود، به عبارتی از همان هفت دهک معیشتی هم 
دهک پنج، شــش و هفت )حدود ۲۸ میلیون نفر( 
دیگر مشمول دریافت یارانه نشد. در این حالت عمال 
یک غربالگری دیگر صورت گرفته و دولت تشخیص 
داده که از جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران، 
حدود ۴۶ میلیون نفر نباید دریافتی داشــته باشند 
 و فقــط ۳۲ میلیون نفر را محــق حمایت به عنوان

 اقشار آسیب پذیر دانسته بود. 

امکان هزینه ۲۴ هزار میلیاردی برای ۴ 
دهک بدون منابع جدید

بر این اساس اگر دولت یارانه بگیران ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را فقط 
به چهاردهک پائین محدود کند، هزینه پرداخت آن در ماه به حدود 
۱۴۰۰ میلیارد تومان و در سال به ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان می رسد 
که در این شرایط صرفه جویی حداقل ۲۴ هزار میلیارد تومانی خواهد 
داشت و با این تغییرات حتی بدون اینکه منابع جدیدی الزم باشد 
می تواند از محل صرفه جویی انجام شده از محل غربالگری، منابع 
را به ســمت همان چهار دهک پایین ببرد و صرف کاال و خدمات 

برای آنها کند.

منابع نزدیک به هیات مذاکره کننده ایران اعالم کردند که 
نشست ها و جلسات برگزار شــده در هفته گذشته تا کنون 
در فضایی "رو به جلو" و "ســازنده" برگزار شده و در مورد 

موضوعات باقی مانده بحث هایی جدی صورت گرفته است.
به گزارش ایســنا، به نظر می آید با حضور نمایندگان بانک 
مرکزی و وزارت نفت در وین و نیز شــرکت مهدی صفری 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان 
در مذاکرات در روزهای گذشــته و آتی به رفع اختالفات به 
طور کامل نزدیک تر می شویم. شایان ذکر است که حضور 
نمایندگانی از وزارت نفت و بانک مرکزی ایران در مذاکرات با 
هدف انجام بررسی های دقیق تر و رایزنی های فنی انجام می 
شود.در ادامه مذاکرات وین در دور هشتم، میخائیل اولیانوف 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین با رابرت 
مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرد.اولیانوف در 

توییتی نوشت که درباره بحث برانگیزترین مسائلی صحبت 
کردیم که باید در مذاکرات وین حل شوند.نماینده روسیه در 
مذاکرات وین هم چنین روز شنبه با علی باقری، مذاکره کننده 
ارشد ایران در وین دیدار و درباره مسائل پیش رو در مذاکرات 

وین گفت وگو کرد.
عالوه بر این نمایندگان روســیه و تروئیکای اروپا با حضور 
نماینده اتحادیه اروپا روز شــنبه با یکدیگر دیدار کردند.در 
روزهای گذشته کارگروه های رفع تحریم، ترتیبات اجرایی 
و اقدامات هسته ای با حضور کارشناسان ایران و گروه ۴+۱ 
در هتل کوبورگ وین برگزار شده است.منابع نزدیک به هیات 
مذاکره کننده ایران اعالم کردند که با توجه به پیشرفت قابل 

توجه به دست  آمده در مذاکرات و نگارش بخشی زیادی از 
متون توافق نهایی، رسیدن به خط پایان مذاکرات و دستیابی 
به تفاهم در وین اکنون تنها نیازمند اتخاذ تصمیمات الزم 
از سوی طرف های غربی است. اگر این کشورها تصمیمات 
الزم را به خصوص در دو حــوزه رفع تحریم ها و موضوعات 
 هسته ای بگیرند، می توان در مدت زمانی کوتاه مذاکرات را
 جمع بندی کرد و به نتیجه رسید.متاسفانه همان طور که 
از ابتدای مذاکرات مشــخص بود هنوز طرف آمریکایی به 
هماهنگی الزم در سیاست داخلی خود برای مواجه شدن با 
برجام و اتخاذ تصمیمات الزم دست نیافته است و بر خالف 
ایران که با سیاستی روشــن و موضعی واحد در وین حضور 

یافته است، طرف آمریکایی چه در سطح هیأت مذاکره کننده 
شان و چه در سطح سیاســت داخلی دچار اختالف نظر و 
ناهماهنگی اســت. با این حال به نظر مــی آید چند گام تا 
توافق طرفین برای بازگشت به برجام و از سرگیری تعهدات 
در فرمت تازه باقی نمانده اســت.با این حال همان طور که 
در ۲۰۱۵ برخی کشورهای منطقه و رژیم اسراییل نسبت 
به هرگونه توافق نگران بودند و در رونــد مذاکرات و بعد از 
اجرایی شدن توافق هسته ای دست از کارشکنی برنداشتند 
اکنون هم تحرکات جدی برای شکاف در مذاکرات و اعمال 
نفوذ به ویژه از سوی اسراییل مشهود است. ضروری است تا 
دولت های غربی با اتخاذ تصمیمات سریع تر نسبت به جمع 
بندی گفت وگوها در وین اقدام کنند و به جای آنکه با هر ساز 
این رژیم روند مذاکرات را تغییــر دهند در مذاکرات با اراده 

جدی و انگیزه بیشتر وارد شوند.

در گزارش اخیر مرکــز پژوهش های اتاق ایران، پیامدهای 
چرخش سیاست اقتصادی چین از یک سیاست اقتصادی 
باز و توسعه گرا، به سیاســت توجه بر تولید داخلی بررسی 
شده اســت؛ این چرخش چه پیامدها و فرصت هایی برای 

اقتصاد ایران دارد؟
پمرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشــار گزارش »چرخه 
دوگانه چین: ابعاد و پیامدها برای ایران« به بررســی ابعاد، 
مفهوم و پیامدهای چرخش سیاست اقتصادی چین از یک 
سیاست اقتصادی باز و توســعه گرا، که برای چندین دهه 
مسئول حرکت چین به سمت تسلط بر اقتصاد کالن جهانی 
شناخته می شد، به سیاست چرخه دوگانه که تاکید اصلی 

آن بر اهمیت به اقتصاد داخلی است، می پردازد.
اهمیت سیاست های اقتصادی چین برای ایران، به ویژه در 
شرایط کنونی که کشور تحت تأثیر تحریم های بین المللی 
قرار داشته و نیاز به محملی برای تقویت تاب آوری دارد، بر 
کسی پوشیده نیست. رفتار این کشور در عرصه سیاسی و 
اقتصادی، به به ویژه در سال های اخیر، توانسته در بسیاری 

از مقاطع زمانی، تضمین کننده منافع اقتصادی ایران باشد. 
لذا بررسی پیامدهای چرخه دوگانه چین برای کشور ما از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
چرخه دوگانه چین، به عنوان مدلــی جدید از رابطه میان 
بازار داخلی و اقتصاد سیاســی بین المللــی، مبین نقش 
کلیدی و پیشــران بازار داخلی در اقتصاد، در عین ارتباط 
متقابل و اصالح رابطه میان بازار داخلی و بین المللی است. 
هدف این مدل، توســعه اقتصاد دانش بنیان و قرار گرفتن 
چین در حلقه های باالتر زنجیره جهانی ارزش همزمان با 
تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به زنجیره ارزش 

جهانی است.
چین در پاســخ به دو روند غالب این مدل را طراحی کرده 
است. نخست تغییر در محیط بین المللی اقتصاد سیاسی 

این کشور در نتیجه تالش آمریکا در دهه اخیر برای مهار 
و رقابت با این کشور و دوم اجرای استراتژی توسعه صنعتی 
چین که به نوعی نماد گسست تدریجی این کشور از تولید 
صنعتی با فناوری پایین و متوســط و حرکت آن به سمت 
حلقه های باالتر زنجیره ارزش است.در همین راستا، حمایت 
از مصرف داخلی و متنوع سازی تجارت در دستور کار برنامه 
اجرایی چین قرار گرفته اســت. ارائه مشوق های جدید به 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه های مرتبط با حلقه های 
باالی زنجیره ارزش، متنوع ســازی واردات با هدف تمرکز 
بر بازارهای نوظهور و کاهش وابســتگی به بازارهای غرب، 
سرمایه گذاری های عظیم در حوزه فلزات کمیاب در داخل 
و خارج، گسترش شبکه لجســتیک جدید در قالب ابتکار 
کمربند- راه و نیز تداوم ارائه یارانه های بســیار سنگین به 

بخش انرژی و حوزه های تحقیق و توسعه، از جمله برنامه های 
اجرایی این کشور در ذیل سیاست چرخه دوگانه است.اگرچه 
سنجش پیامدهای چرخه دوگانه بر موقعیت ایران دشوار 
است، اما به نظر می رسد از منظر اقتصاد کالن جهانی، رقابت 
میان چین و آمریکا و دوقطبی شدن فضای قدرت اقتصادی 
جهان، ضامن ایجاد فرصت های سودمندی برای ایران باشد. 
توجه بیشتر چین به کشــورهای درحال توسعه و نگرانی 
فزاینده این کشــور در مورد امنیت انرژی و امنیت غذایی 
از جمله این فرصت ها است. با توجه به خروج چین از بازار 
آمریکا و نیز افزایش توانمندی های فناورانه چین، بازارهای 
متوسطی چون ایران بیش از گذشته برای شرکت های چینی 
جذاب خواهد بود.عالوه بر این، ایران می تواند به صورت پایدار 
منابع انرژی مورد نیاز چین و نیز بخشی از منابع غذایی این 
کشور را، چه از مسیرهای خشکی و چه از مسیرهای دریایی 
تأمین کند. لذا بررسی های موشکافانه و برنامه ریزی دقیق 
سیاست مداران ایرانی، نقش مهمی در بهره برداری هر چه 

بیشتر از فرصت های بالقوه ایجاد شده دارد.

قیمت خودروها در یکشنبه( نسبت به یک هفته 
گذشته با کاهش یک تا هشــت میلیون تومانی 
روبرو شده است؛ قیمت برخی خودروها اما تغییر 
نداشته و مواردی محدود افزایش در حد دو میلیون 
تومانی داشــته اند.به گزارش ایســنا، با توجه به 
نوسانات کاهشی نرخ ارز در بازارهای داخلی، بازار 
خودرو نیز آرام و منطقی پیــش می رود. طبیعتا 
با کاهش نرخ ارز افرادی کــه قصد خرید خودرو 
دارند، چنانچه قید فوریت نداشــته باشند، برای 
خرید خودرو تا کاهش بیشــتر قیمت ها دســت 
نگه می دارند؛ بنابراین طبق روال در این شرایط 

خریدار در بازار کم و فروشنده بیشتر می شود.از 
سوی دیگر دارندگان خودرو، از ترس ریزش بیشتر 
قیمت ها )باتوجه به اینکه بعضا دالالن خودروها را 
با قیمت های باالتر خریداری کرده ( تمایل دارند، 
خودروهای در اختیار زودتر به فروش برســانند؛ 
بنابراین حاضرند با ســود کمتر خودرو را عرضه 
کنند.براین اساس بررسی و مقایسه قیمت انواع 

خودروهای پرتیراژ و پرتقاضــای داخلی در بازار 
)یکشنبه/۲۴ بهمن ماه( نســبت به درست یک 
هفته پیش )یکشنبه/۱۷ بهمن ماه( نشان می دهد 
که اکثریت محصوالت ایران خودرو و سایپا در بازار 
با افت یک تا پنج میلیون تومانی و پژو ۲۷ دنده ای 
ایران خودرو با افت هشــت میلیون تومانی روبرو 
شده اند. در میان قیمت برخی خودروها همچون 

پژو پــارس، راناپالس، دناپــالس توربو دنده ای، 
سمند LX و تیبا تغییر قیمتی در این یک هفته 

نداشته و ثبات قیمتی خودرو را حفظ کرده اند.
در مقابل اما تعداد محدودی از خودروها با کمی 
افزایش قیمت روبرو شده اند؛ بطور مثال پژو ۲۰۶ 
V۸ یا دنا معمولی یک میلیون تومان نســبت به 
هفته گذشــته گران تر قیمت گذاری شده است. 
قیمت انــواع پرتیراژهای خودروســازان در بازار 
امروز )یکشنبه( به شرح زیر است که با قیمت ها 
در هفته گذشته )یکشنبه/۱۷ بهمن ماه( مقایسه 

شده است.

امکانحذف۴۶میلیونیارانهبگیر!

مذاکراتوینبهخطپایاننزدیکمیشود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد اندک قیمت انواع سکه و طال در بازار 
قیمت سکه )یکشنبه، ۲۴ بهمن ماه( در بازار تهران با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

امروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 

تومان قیمت خورد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی کرد

سیاستهایاقتصادیچینچهفرصتهایبرایایراندارد؟

خریداران  و  فروشندگان  در انتظار  اخبار  مذاکرات  عقب  نشسته اند

آرامشدربازارخودرو
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چشم انداز تورم 1401
مرتضی افقه، اقتصاددان 

 در ابتدای تشکیل دولت شاهد بودیم که وعده ها کوتاه مدت بود اما با آگاهی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تحقق وعده ها به بلندمدت تغییر پیدا کرده است. مسووالن چطور بدون پیش نیازها می توانند تورم را کاهش دهند. اگر تحریم ها 
برداشته نشود و پیوستن ایران به FATF همچنان در ابهام قرار داشته باشد، شرایط برای کاهش تورم مهیا نخواهد شد. 

بنابراین در صورت ادامه تحریم ها تورم نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه نرخ تورم بیشتری را نیز تجربه خواهیم کرد. اگر برجام به نتیجه مثبت برسد و مشکل پیوستن ایران به FATF حل شود امید است که روند افزایشی نرخ تورم تغییر پیدا 
کند. اما باز هم به صورت قطعی نمی توان از کاهش تورم صحبت کرد. به عبارتی اگر تورم در سال آینده افزایش پیدا نکند، در همین محدوده های فعلی قرار خواهد گرفت. بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت.

بسیاری معتقدند دلیل افزایش نرخ تورم رشد نقدینگی است. البته رشد نقدینگی هم عامل موثری است اما به نظر می رسد مشکل عمده کاهش عرضه است. نقدینگی هم رشد زیادی داشته اما نبود تولید و کاهش عرضه مهم ترین دلیل 
رشد تورم است.  جمع تولید داخل و عرضه تورم را شکل داده است. مواد اولیه واحدهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدمات با کمبود مواجه است. نبود واردات نیز به این مشکل دامن زده است. اگر تحریم ها برداشته شود مشکل برخی 
واحدهای تولیدی با ورود مواد اولیه حل خواهد شد. در این شرایط شاید تورم عقب نشینی کند. البته مشکالت داخلی برای بسیاری دیگر از بنگاهها همچنان پابرجا خواهد ماند. بعید است دولت با رویکردی که دارد بتواند این مشکالت را از 

سر راه این بنگاهها بردارد. بنابراین تولید در بسیاری از بنگاهها همچنان بر زمین خواهد ماند.
به طور کلی اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا بود سیاست های پولی و مالی می توانست وضعیت را کنترل کند اما به نظر می رسد که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. مشکالت داخلی و تحریم ها سبب شده است که عرضه در 
کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه های بین المللی 

پیشرفت هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکالت و تحریم رفع شود.

صادرات برنج باسماتی هند در سال ۲۰۲۱ که ایران 
خریدش را کاهش داد، یک پنجم نسبت به سال پیش 
از آن کاهش یافت و به پایینترین میزان در چهار سال 
گذشته رسید.آمار دولتی نشــان داد صادرات برنج 
باسماتی هند در ســال ۲۰۲۱ به میزان ۲۰ درصد 
نسبت به ســال پیش از آن کاهش یافت و به چهار 
میلیون تن رسید که پایینترین میزان از سال ۲۰۱۷ 
بود. صادرات بــه ایران که بزرگتریــن خریدار برنج 
باسماتی هند است، ۲۶ درصد در سال ۲۰۲۱ نسبت 
به سال پیش از آن کاهش یافت و به ۸۳۴ هزار و ۴۵۸ 
تن رسید.یک معامله گر مقیم بمبئی گفت: پس از این 
که موجودی روپیه ایران در بانکهای هندی ته کشید، 
ایران سال گذشته به مدت چند ماه در بازار فعال نبود.

ایران تحت مکانیزم پرداخت بــه روپیه، پیش از این 
توافقی برای فروش نفت به هند داشت و در قبال آن 
کاالهای مهمی مانند کاالهای کشاورزی دریافت می 
کرد اما دهلی نو خرید نفت ایران را پس از اتمام مهلت 
معافیت از تحریمهای آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۹ 
متوقف کرد. ایران به خرید کاال از هند با اســتفاده از 

موجودی روپیه ادامــه داد اما بدون فروش نفت، این 
موجودی به پایان رسید.

ویجی ستیا، رئیس سابق انجمن صادرکنندگان برنج 
هند گفت: صادرات در اواســط سال ۲۰۲۱ آهسته 
شد اما در دو تا سه ماه پایانی ســال، خرید از سوی 
ایران، عربستان ســعودی و خریداران بزرگ دیگر 
افزایش یافت. هند کــه بزرگترین صادرکننده برنج 
باسماتی جهان است، برنج غیرباسماتی را به کشورهای 
آفریقایی و برنج باسماتی گرانتر را به خاورمیانه صادر 
می کند.مجموع صادرات برنج هند در ســال ۲۰۲۱ 
نسبت به سال پیش از آن حدود ۴۶ درصد رشد کرد 
و به رکورد ۲۱.۴۲ میلیون تن رسید که تحت تاثیر 

افزایش خرید بنگالدش، چین و ویتنام بود.
به گفته ستیا، تولید برنج باسماتی هند در سال ۲۰۲۱ 
حدود ۱۵ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش یافت 
که به دلیل کاشت در مناطق کمتر و بارندگی بی موقع 
در فصل برداشت بود. قیمت صادرات برنج باسماتی 
به دلیل تولید کمتر به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت 

اما تقاضا برای صادرات در فوریه و مارس قوی است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران ضمن انتقاد از خرید و فروش اندک جواهرات 
دسته دوم در میان طال فروشي  ها، پیرامون آینده این 
بازار در سال آینده گفت: در صورت پایان آثار منفي 
ویروس کرونا در اقتصاد کشور و احیاي مجدد برجام 
، طبیعتاً شرایط بهتري براي بازار سکه و ارز در سال 

۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
ابراهیم محمدولی پیرامون آخریــن وضعیت بازار 
جواهر و سکه کشور اظهار کرد: وضعیت بازار این قبیل 
کاالها در ســال ۱۴۰۰ در قیاس با سال ۹۹ شرایط 
نسبتا بهتري را تجربه کرده است، اما نه تا آن اندازه که 

بتوان آن را رونق بازار دانست.
محمدولي همچنین درمورد آینده بازار طال و سکه در 
سال ۱۴۰۱ گفت: در صورت پایان آثار منفي ویروس 
کرونا در اقتصاد کشور و احیاي مجدد برجام، طبیعتاً 
شرایط بهتري براي بازار سکه و ارز در سال ۱۴۰۱ رقم 
خواهد خورد، چرا که رفع تحریم ها نتایج بسیار مثبتي 

بر اقتصاد کشور داشته و در این میان، بازار جواهر و 
سکه طال نیز از این قضیه مستثني نخواهد بود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 
تهران همچنین درمورد خرید و فروش جواهرات دسته 
دوم در جواهر فروشي ها خاطر نشان کرد: اصوال معامله 
این قبیل جواهرات نباید توسط جواهر فروشي ها انجام 
شود، اما اکنون هم نمي توان به جرات گفت که خرید 
و فروش این دست از زیورآالت در طال فروشي کشور 
به هیچ وجود ندارد بلکه طي سال هاي اخیر مبادالت 
آنها در میزان بسیار کمي در حال انجام شدن است. 
وي هشدار داد: این پیش فرض که در میان زیورآالت 
دسته دوم، بعضي از آنها جواهرات تقلبي و یا سرقتي 
باشد مسئله اي چندان دور از ذهن نیست، به همین 
دلیل بهتر است که متقاضیان طال به جاي خرید طالي 
دسته دوم اقدام به خرید جواهرات نو کنند؛ چرا که در 
چنین شرایطي احتمال انجام شیطنت در این زمینه 

بسیار کم کمرنگ تر خواهد شد.

در روزهای اخیر صعود نرخ هر کیلو گوشــت قرمز، 
منجر به ورود دولت برای عرضه این کارا شد. دامداران 
معتقدند دام مازاد نیاز جامعه موجود اســت. دست 
اندرکاران حوزه تولیــد دام همچنان بر مازاد عرضه 
و انباشت دام روی دســت دامدار اصرار می ورزند. 
در نهایت استمرار این روند کار را به جایی رساند که 
معاون اول رئیس جمهور برای کنترل افزایش قیمت 
جلسه ستاد تنظیم بازار را شبانه در دفتر وزیر جهاد 

تشکیل داد.
بنابر جلسه ســتاد تنظیم بازار ممنوعیت و توقف 
صادرات دام و عرضه گســترده گوشــت گوساله و 
گوسفند بصورت هوشمند و عرضه در میادین و شبکه 
فروشگاهی در دســتور کار قرار گرفت، در حالیکه 
مسئوالن انجمن و تشــکل های تولیدی معتقدند 
که گرانی های اخیر متاثر از صادرات و کمبود عرضه 
نیست  و تنها دالالن و مافیا سرو صدا به راه انداختند 
تا بتوانند زمینه را برای واردات گوشت آماده کنند.

بررسی ها از سطح بازار نشــان می دهد که قیمت 
کنونی هر کیلو گوشت گوسفندی ۱۷۰ تا ۲۳۰ هزار 
تومان، گوشت گوســاله ۱۶۰ تا ۱۹۰ هزار تومان و 

گوشت مخلوط ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است.
طی روزهای اخیر در جلســه کارگروه تنظیم بازار و 
کاالهای کشاورزی قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
الشه یکصد هزار تومان، گوشت گوساله گرم بسته 
بندی تنظیم بازار درجه یک هر کیلو ۱۴۰ هزار تومان، 
گوشت گوساله چرخ کرده تنظیم بازاری درجه یک 
۱۲۰ هزار تومان، گوشت گوساله بسته بندی ۱۲۰ 
هزار تومان و گوشت گوسفند گرم الشه  ۱۱۶ هزار 
و ۹۰۰ تومان اعالم شد که تولیدکنندگان نسبت به 
نرخ های اعالمی اعتراضاتی دارند و همواره اذعان می 
کنند که عرضه کمتر از نــرخ منطقی زمینه را برای 

ایجاد رانت در بازار فراهم می کند .
صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام ســبک گفت: 
قیمت کنونی هر کیلو دام زنده در سطح کشور ۶۰ 
هزار تومان بوده که هنوز به نرخ مصوب نرسیده است. 
او گفت: گرچه وزیر جهاد کشــاورزی اذعان کرده 
که نهاده مرغدار و دام صنعتی تامین شده است، اما 
جای این سوال مطرح است که برای دامدار سبک و 
روستایی چه اقدامی کردند که هم اکنون انتظار دارند 
در بحث تنظیم بازار گوشــت به میدان بیاید. صدر 
دادرس قیمت منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی 
۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان اعالم کرد.بنابر آمار اعالمی 
تشــکل و اتحادیه های تولیدی از نظر جمعیت دام 
سبک در بهترین شــرایط قرار داریم و زایش پاییز و 
زمستان بیش از ۵ میلیون راس است که با این وجود 

مشکلی در عرضه نداریم.
عربشــاهی رئیس مرکز ارتباطات سازمان مرکزی 
تعاون روستایی گفت: عرضه اینترنتی گوشت گوساله 
و گوشت گوسفند از طریق سامانه بازرگام در شهر 
تهران آغاز شــده و توزیع تا ماه رمضان ادامه دارد.

مسئوالن سازمان تعاون روستایی اذعان می کنند 
با توزیع کاالهای اساسی از طریق پلتفرم های آنالین 
بحث کنترل بازار و نظارت بــر قیمت ها را پیگیری 
می کنیم تا شاهد تنظیم بازار و معقول شدن قیمت 
ها به نفع مردم باشــیم.به گفته وی، اگر زیرساخت 
ها مناسب باشد، از طریق سایر پلتفرم ها توزیع در 
دیگر استان ها آغاز می شود.با توجه به نابه سامانی و 
آشفتگی قیمت مرغ و تخم مرغ در آبان سازمان تعاون 
روستایی با ورود به بحث تنظیم بازار و عرضه اینترنتی 
کاال آرامش را به بازار بازگرداند که انتظار می رود در 

حوزه گوشت هم بازار به تعادل نسبی برسد.
مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: در حال 
حاضر شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلو دام را با نرخ 
۵۹ هزارتومان از دامدار خریداری می کند، درحالیکه 
در بازار آزاد حداکثر ۵۵ هزار تومان است. به گفته وی، 
علی رغم عرضه دام پایین تر از نرخ تمام شده جای این 
سوال مطرح است که چرا مردم باید گوشت را گران 
بخرند. طبق گفته بسیاری از دست اندرکاران حوزه 
تولید دام، مافیا گوشت و دالالن با التهاب قیمت در 
بازار زمینه را برای واردات گوشت آماده می کنند تا 

استقالل غذایی را زیر سوال برند.
مقدســی گفت: با توجه به التهابات بازار گوشــت، 
صادرات متوقف شده است، در حالی که به رغم مجوز 
صادرات ۵۰ هزار راس دام ســنگین، یک راس هم 
صادر نشده است. بسیاری از روسای انجمن و اتحادیه 
های تولیدی بر این باورند که به رغم آنکه اتفاقی در 
حوزه تولید رخ نداده و دام روی دست دامدار مانده 
است، اما بی جهت جلوی کشتار پشتیبانی امور دام 
را گرفتند و در این میان مافیا بدنبال منفعت طلبی 

هستند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نرخ 
فعلی دام، حداکثر قیمت هر کیلو گوشت گوساله باید 
۱۴۰ هزار تومان باشد و عرضه با نرخ ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار 
تومان در ســطح بازار اجحاف در حق تولیدکننده و 
مصرف کننده است چرا که در صورت خرید دام با نرخ 
واقعی ۷۱ هزار تومان، قیمت گوشت گوساله نباید از 

۱۶۰ هزار تومان بیشتر باشد.
 منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام در 
گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اینکه گرانی های اخیر 
بازار گوشت قابل توجیه نیست، اظهار کرد: با توجه به 
نرخ فعلی دام، گرانی های اخیر بازار گوشت ناشی از 
فضاسازی دالالن است.وی افزود: گرچه هزینه تولید 
برای تولیدکننده باالست، اما قیمت بازارهای فعلی 
ارتباطی به دامدار ندارد. پوریان قیمت کنونی هر کیلو 
الشه گوسفندی در عمده فروشی را ۱۲۵ هزار تومان 

و الشه گوساله ۱۱۱ هزار تومان اعالم کرد.
طبق گفته مســئوالن در حال حاضر هر کیلو الشه 
گوسفندی با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
هزار تومان و گوساله ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان در خرده 

فروشی باید عرضه شود.

با رشــد بی ســابقه قیمت 
مسکن، رفتن به خانه خود و 
خرید خانه، بــرای انبوهی از 
مردم به رویا تبدیل شده است. 
در بازار اجاره نشینی مشکالت 
بیداد می کند. اجاره نشینی که زمانی به خوش نشینی 
معروف بود امروز به کوهی از مشکالت برای مردم تبدیل 
شده است. تا جایی که مردم مجبور به کوچ از شهرهایی 
شده اند که سالیان سال است در آن سکونت داشته اند. 
بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور یعنی حدود ۸ میلیون 
خانوار منتظرند تا با حمایت و همکاری مجلس و دولت 
وضعیت اجاره نشــینی بهبود یابــد و فرصتی هرچند 

کوچک برای خانه دارشدن شان مهیا شود. 
کارشناسان حوزه اقتصاد مســکن معتقدند وضعیت 
مسکن به شدت بحرانی است و بســیاری از خانوارها و 

افراد طبقه متوسط که نه معتاد متجاهر و نه هیچ مشکل 
اجتماعی دارند هم به تدریج وارد عرصه  اتوبوس خواب ها 
و کارتن خواب ها می شوند. روایت بی خانمانی در این شهر 
ساده است. به سادگی فرمان بی کارشدن از سوی کارفرما 
یا یک بیماری سخت که سرپرست خانواده را درگیر می 
کند. در این سال ها با هر جهشی در نرخ کرایه خانه، شاهد 
کوچ مســتاجران به محالت پایین تر از محل سکونت 
شان بودیم ،تا آنجا که بخشی ازآنها به شهرهای حاشیه 

ای رفتند و برخی نیز به آماربی خانمان هااضافه شدند. 
مدتی پیش با موضوع ازخانه به دوشــی تا بی خانمانی 
میزگردی مجازی در کالب هاس برگزار شــد. در این 
نشست مجازی تاکید شده که با یک اتفاق غیر منتظره 
امکان ورود طبقه متوسط به جمعیت بی خانمان های 
شهر وجود دارد. کارشناسان معتقدند وضعیت مسکن در 
تهران بحرانی است و در صورت ادامه روند افزایش اجاره 
بها ممکن است بخشی از طبقه متوسط هم به جمعیت 

اتوبوس خواب ها وساکنان گرمخانه ها اضافه می شود. 

داریوش محمد مجد پژوهشگر می گوید: بی خانمانی 
یک مسئله جهانی است که درکشور ما پدیده نوظهوری 
است و مقایسه آمارهای کشور ما با کشورهای پیشرفته 
نشان می دهد ما دراین حوزه مسئله ای نداریم اما آنچه 
برای ماچالش زا شده است مداخالت بد و ناقصی است که 

مدیریت شهری سالها در این حوزه داشته است
پدیده بی خانمانی یک فرمول بسیار ساده دارد. فقر مادی، 
فقر ارتباطی و فقر معنوی )فقر هویتی( مثلث بی خانمای 
را تشکیل می دهند، اگراین سه در یک نفر گردهم بیایند، 
ما با پدیده بی خانمانی مواجه هستیم. ازهمین منظراگرما 
همین سه فاکتور را در نظر بگیریم، ما می توانیم از دل این 
تیپ های مختلف کارتن خوابی را پیش بینی کنیم. همه 
بی خانمان ها و کارتن خواب ها یکسری نیازهایی دارند 
که اگر ما به این نیازها توجه نکنیم، اشکال مختلف از این 
پدیده را در گوشه و کنار شهر می بینیم.اولین نکته ای که 
در مقام مداخله باید توجه کنیم، نیازهای کارتن خواب ها 

و بی خانمان ها هستند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با "کسب و 
کار" می گوید: بازار مسکن درگیر مشکالتی است که باید 
طرح های جدی برای حل آنها داشت. برنامه ریزی جدی 
برای خانه دار کردن مردم عزم تمام دستگاههای مربوطه 
را می طلبد. طرح های مسکنی که دولت ارایه می دهد 
باید زیرساخت های آن نیز آماده شود. اگر دولت بخواهد 
به همان روش های قبلی یک میلیون مســکن بسازد 

تحقق آن امکان پذیر نیست.
حسن محتشــم اضافه کرد: دولت باید اراضی ممکن را 
تأمین کند که یکی از راه های آن تهیه زمین توسط دولت 
است که این زمین را در اختیار سازندگان، انبوه سازان و 
افرادی که به نوعی دست اندرکار ساخت و ساز هستند، 
قرار دهد. همچنین می تواند مشوق ها و تسهیالتی را برای 
بسیاری از افرادی که زمین دار هستند، فراهم کند و به 
این زمین ها امکانات مجوزی و تسهیالت کافی بدهد که 
به طور مستقل وارد ساخت و ساز شوند و به افزایش بیشتر 

تولید مسکن کمک کنند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

وزیر اقتصــاد در جدیدترین 
اظهارات خود گفته اســت 
دولــت در مرحلــه کنترل 
کسری بودجه و تورم بسیار 
جدی است و در سال آینده 
تورم بســیار کمتری را تجربه خواهیم کرد. خاندوزی 
معتقد است پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال 
اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است،  تصریح 
کرد: متأسفانه سختی این مشــکالت و تورم بر دوش 
مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر 
تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها در 

مسائل دیرینه اقتصادی بود.
درهمین رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که 

مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، 
همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر 
تحریم ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می توان 
انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت. علی 
سعدوندی درباره چشم انداز شاخص های اقتصادی در 
ســال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آینده 
تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص های 
اقتصادی شد اما بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال 
جاری روند متعادل تری دارد و بهتر است. درحالیکه در 
روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه 

سال های گذشته تورم زاست. 
وی افزود: پیش بینی من این است که تورم در بودجه سال 
آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم ها قدری 
برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد 
و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت بگیرد، می توان به صورت 

موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد.  این کارشــناس 
اقتصادی ادامه داد: اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، 
قیمت کاالهای خارجی کاهش می یابد و واردات نیز زیاد 
می شود تا کاالهای وارداتی با قیمت ارزان در اختیار مردم 
قرار گیرد و قیمت بخشی از ســبد کاالها افزایش پیدا 
نمی کند یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما بخش 

دیگر سبد کاالها افزایش قیمت خواهند داشت.
ســعدوندی بیان کرد: اگر این روش کــه در طول ۵۰ 
سال گذشته نیز انجام شده، در سال آینده تکرار شود، 
به بیمــاری هلندی منجر خواهد شــد. درباره رشــد 
اقتصادی نیز تــا زمانی که تغییــری در الیحه بودجه 
ســال آینده از منظر مقررات زدایی، مانع زدایی تولید و 
تسهیل کســب وکار صورت نگیرد، نمی توان انتظاری 
از افزایش رشــد اقتصادی داشــت. البته اگر تحریم ها 
برداشــته شــود، با افزایش درآمد نفت می توان انتظار 

رشــد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشــت که این 
 رشــد هم واقعــی نبــوده و تاثیری بــر رفــاه خانوار 

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه آنچه که مردم در ســال آینده از نظر 
اقتصادی حس خواهند کرد همانند امسال است اما با 
تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه من این است که 
تغییرات عمده ای در سیاســتگذاری اقتصادی صورت 
گیرد که یکی از این تغییــرات، تفکیک بودجه ارزی از 
ریالی اســت. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است 
که تا دو ســال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود. 
سعدوندی افزود: برای تامین کسری بودجه الزم است 
تا از انتشار اوراق اســتفاده شود و در زمینه بازار سرمایه 
نیز باید از دانش کارشناس هایی استفاده شود که مورد 
اعتماد بازار باشند تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود 

بازار کمک کنند.

وعده وزیر برای کاهش تورم در سال آینده تحقق خواهد یافت؟

شرط کاهشی شدن  تورم  در ۱۴۰۱
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

چرا طرح های مسکنی دولت ها به خانه دار شدن مردم منجر نمی شود؟

۸ میلیون خانوار مستاجر در انتظار خانه 
بحران افزایش دوره انتظار خرید مسکن

کاهش خرید ایران به صادرات برنج باسماتی هند ضربه زد

جواهرات دسته دوم همچنان در ویترین طال فروشی ها

پيش بينی بازار سکه و جواهر در سال 1401

گرانی کاذب ارتباطی به صادرات دام ندارد

قيمت منطقی هر کيلو گوشت 140 هزار تومان
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جزئیات اینوتکس ۲۲۰۲؛
بزرگترين رويداد استارت آپی كشور با فناوريهای 

جديد از راه می رسد
بزرگترین رویداد اســتارت آپی کشــور تحت عنوان اینوتکس ۲۰۲۲ با 
تأکید بر حضور فناوری های جدید ماننــد »اقتصاد دیجیتال«، »فناوری 
هوشــمند« و »توســعه پایدار« اردیبهشــت ماه برگزار می شود. مهدی 
صفاری نیا در نشست خبری یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فنــاوری اینوتکس ۲۰۲۲ کــه در محل کارخانه نــوآوری »های وی« 
برگزار شــد، گفت: این نمایشگاه از ســال ۱۳۹۰ برگزار شده و هدف این 
بوده که تکنولوژی و دانش فنی محققان کشــور به نمایش گذاشته شود.

رئیس یازدهمین نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۲ با تأکید بر اینکه نمایشگاه 
اینوتکس یک نمایشــگاه متفاوت برای تبادل دانش است، گفت: از سال 
۱۳۹۳ با شکل گیری اکوسیستم استارت آپی و شتاب دهنده های نوآوری 
در کشــور، رویدادهای کارآفرینی را در قالب نمایشگاه اینوتکس توسعه 
دادیم. صفاری نیا افزود: تاکنون صدها رویداد توسط پارک فناوری پردیس 

در سراسر کشور اجرایی شده و فرآیند استارت آپی را به اوج رسانده است.
رئیس پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: ما در نمایشگاه اینوتکس سه 
هدف اصلی توسعه، مشارکت و معرفی فرصت های نوین سرمایه گذاری را 
دنبال می کنیم.وی با تأکید بر اینکــه بزرگترین گردهمایی و رویدادهای 
استارت آپی در این پارک در قالب رویدادهای مختلف شکل گرفته است، 
گفت: پارک فناوری پردیس تاکنون نمونه ای در آســیا نداشته و شرایطی 
فراهم شده که می توان از آن به عنوان ناحیه نوآوری غرب یاد کرد.صفاری نیا 
تأکید کرد: ازاین رو یک زیست بوم کامل در پارک فناوری پردیس در حال 

شکل گیری است.

چالشهای حکمرانی فناوری و نوآوری بررسی می شود
رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه در قالب نمایشــگاه اینوتکس، 
رویدادهایی مانند »پردیس سامیت«، »تیک آف« و »طرح صدف« برگزار 
می شوند، گفت: بخش جدیدی در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ تحت عنوان 
»استیج حکمرانی« به مدت دو روز با حضور سیاستگذاران و فعاالن بخش 
خصوصی برگزار می شــود. در این اســتیج، چالش های حکمرانی حوزه 
فناوری و نوآوری با حضور محققان بررســی خواهد شــد.وی با اشاره به 
دیگر بخش های اینوتکس ۲۰۲۲ گفت: نشست انجمن پارک های علمی 
و فناوری مناطق غرب آسیا تا شمال آفریقا، نشست منطقه ای پارک های 
علم و فناوری و نشست رؤسای پارک ها، از دیگر رویدادهایی است که در 
دل رویداد اینوتکس برگزار می شود.صفاری نیا افزود: همچنین طرح های 
دانش آموزی َکنز که از رویدادهای جایزه مصطفی )ص( است، در نمایشگاه 
اینوتکس ۲۰۲۲ ارائه می شــود؛ تاکنون ۱۸۰ طرح از سوی دانش آموزان 
به این مسابقه، ارسال که ۱۸ طرح داوری شده است.رئیس پارک فناوری 
پردیس اظهار داشــت: میز خدمات در نمایشگاه اینوتکس مستقر خواهد 
بود تا در تعامل بــا بخش های حاکمیتی، چالش های محققــان را با ارائه 
راهکارهای نوین برطرف سازد.به گفته وی، از دیگر بخش های نمایشگاه 
اینوتکس ۲۰۲۲ می توان به معرفی طرح های کالن که با همکاری معاونت 
علمی و فناوری اجرایی شده اند، اشــاره کرد.در ادامه اکبر قنبرپور معاون 
توســعه نوآوری پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: رویداد اینوتکس 
بزرگترین رویداد علمی است که طی ۱۰ ســال اخیر میزبان رویدادهای 
مختلف کارآفرینی بوده اســت.وی با بیان اینکه امکانات این نمایشــگاه، 
عمومی بوده و همه می توانند از رویدادهای مختلف نمایشگاه اینوتکس بهره 
ببرند، گفت: طی ۱۰ سال اخیر ۲۵۰۰ شرکت استارت آپی و شتاب دهنده ها 
در نمایشــگاه اینوتکس حضور داشــته اند و بازدید ۸۰ هزار نفری از این 
نمایشگاه نشــان می دهد که به خوبی اینوتکس توانسته جای خود را در 

میان نمایشگاه های فناورانه باز کند.

حضور جوان ترین بازیگران اکوسیستم نوآوری در نمایشگاه 
اینوتکس ۲۰۲۲

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس ادامه داد: طی ۱۰ سال اخیر 
میانگین سنی حضور محققان و بازدیدکنندگان بین ۲۶ تا ۲۷ ساله بوده 
و بر اساس آماری که به دست آورده ایم از سال ۲۰۱۸، ۱۹ درصد زنان در 
این اکوسیستم نوآوری حضور داشــتند که اکنون به حضور ۲۵ درصدی 

رسیده است.

حضور شرکت ها و استارت آپ ها در سه حوزه کاربردی
قنبرپور با بیان اینکه شرکت ها و اســتارت آپ ها می توانند در هر حوزه ای 
در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ حضور داشته باشند، گفت: از استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیانی که در سه حوزه »اقتصاد دیجیتال«، »فناوری 
هوشمند« و »توســعه پایدار« فعالیت می کنند، استقبال می کنیم که در 

یازدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس حضور یابند.

تسهیالت تخفیفی برای حضور در اینوتکس
در ادامه سجاد عباســی فشمی دبیر نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۲ در این 
نشست گفت: ثبت نام در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ از امروز تا ۱۴ اسفندماه 
با تخفیف برای شــرکتهای دانش بنیان و اســتارت آپها انجام می گیرد؛ 
همچنین شرکتهای دانش بنیان برای حضور در این نمایشگاه می توانند از 
تسهیالت تخفیفی ۷۰ درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه ۲۰ رویداد در قالب نمایشگاه اینوتکس برگزار می شود، 
گفت: یکی از بخش های اینوتکس، استیج اســت که بحث های مختلف 
کسب و کار در حوزه های مختلف مورد برسی قرار می گیرد؛ همچنین در 
بخش دیگری از این نمایشگاه توسعه تکنولوژی های جدید و نوظهور مانند 
اینترنت اشیا، بالک چین، فناوری های همگرا، بیگ دیتا و ... بررسی می 
شود.فشمی افزود: اینوتکس پیچ از بخش های دیگر اینوتکس ۲۰۲۲ است 
که ۳۰۰ استارت آپ در آن ثبت نام کرده اند و قرار است در هر استان برگزار 
شود؛ استارت آپهای برگزیده در نمایشگاه اصلی معرفی و تقدیر می شوند.

وی در خصوص اینوتکس پیچ گفت: این دوره از مسابقات تاکنون در استان 
های فارس و آذربایجان برگزار شده و هفته آینده در استان های تهران، قم، 
سمنان و... برگزار می شود.وی در خصوص »ریورزپیچ« از دیگر رویدادهای 
اینوتکس ۲۰۲۲ گفت: در این بخش صنایع بــزرگ ارائه نیاز می کنند و 
محققان حاضر در نمایشــگاه در صدد رفع این نیازها هستند که در ادامه 
قراردادهایی بین صنایع و محققان منعقد خواهد شد.دبیریازدهمین دوره 
نمایشگاه اینوتکس گفت: بخش دیگری که امسال به این نمایشگاه اضافه 
شده »اینوتکس کاپ« است که برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.وی 
گفت: ما برای پذیرش شــرکت های دانش بنیان و فنــاور و خالق در این 
نمایشگاه هیچ محدودیتی قائل نشدیم و هر مجموعه ای که در حوزه های 
نوآوری خدمات و یا محصولی را عرضه کرده باشــد می تواند در اینوتکس 
حضور یابد.به گزارش مهر، یازدهمین نمایشــگاه اینوتکس ۲۰۲۲ در ۲۰ 

تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل پارک فناوری پردیس برگزار می شود.

اخبار

تولید تراشه بالک چین توسط اینتل
اینتل برای بهره گیری از رونق بازار ارزهای دیجیتال تراشه جدیدی را تولید کرده که از آن می توان برای اموری همچون استخراج بیت کوین و ان اف تی استفاده کرد. تراشه جدید اینتل برای 
بازار ارزهای دیجیتال اواخر سال جاری میالدی عرضه می شود و یکی از اولین مشتریان آن شرکتی به نام بالک است. این شرکت تحت رهبری جک دورسی بنیانگذار توئیتر است که اخیراً نام 

خود را از اسکوئیر به بالک تغییر داده تا بر تمرکز رو به رشد خود بر روی فناوری بالک چین تاکید کند. با استفاده از فناوری بالک چین برای استخراج ارزرمز سوابق تراکنش ها در شبکه ای از 
رایانه ها نگهداری می شوند و در سال های اخیر این فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

مشــکل اصلی فیس بوک 
"ناتوانی در نوآوری" است. 
به نظر می رسد فیس بوک 
نمی تواند این کار را انجام 
دهد و دچار مشکل فقدان 
خالقیت شده اســت. به نظر می رسد این شرکت 
نمی داند چگونه چیز های تازه موفقــی را اختراع 
کند. فرهاد مانجو روزنامه نگار امریکایی که از سال 
۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۱۳ میالدی در بخش فناوری 
روزنامه "وال استریت ژورنال" می نوشت در ژانویه 
۲۰۱۴ میالدی به "نیویورک تایمز" پیوست. هم 
چنین، او از سال ۲۰۰۹ میالدی در رادیو عمومی 
ملی امریکا مشارکت داشته اســت. مانجو درباره 
فناوری، رسانه های جدید، سیاست و جنجال های 

عرصه روزنامه نگاری نوشته است.
به گزارش فــرارو به نقل از نیویــورک تایمز، هیچ 
توضیحی برای افت ناگهانی و تماشایی ارزش سهام 
فیس بوک در هفته گذشــته وجود نــدارد. "متا" 
شرکت مادر فیس بوک در گزارشی از درآمد خود 

اعالم کرده که رشد کاربران آن متوقف شده است.
جوانان به عنوان با ارزش ترین گروه جمعیتی فیس 
بوک بــه گذراندن وقت خــود در TikTok ادامه 
می دهند اپلیکیشن ویدئویی کوتاه مقاومت ناپذیر 
که در سال های اخیر به سرسخت ترین رقیب فیس 
بوک تبدیل شده است.ویژگی های حریم خصوصی 
جدیدی که اپل در سال گذشته به آیفون افزود یکی 
از منابع پول ســاز اصلی فیس بوک یعنی تبلیغات 

دیجیتال هدفمند را نیز با مشکل مواجه می سازد.
این شرکت اعالم کرده که تغییرات اپل ممکن است 
در سال آینده، ۱۰ میلیارد دالر درآمد داشته باشد. 
این در حالی است که "متا" فاش کرد که در سال 
گذشته ۱۰ میلیارد دالر برای ساختن همنام جدید 
خود "متاورس"، سرزمین عجایب واقعیت مجازی 
که فیس بوک روی آن شرط بندی کرده محصول 
بزرگ احتمالی بعدی اینترنت هزینه کرده است، اما 
این آرزو تاکنون بیش تر مجازی باقی مانده تا آن که 

به واقعیت تبدیل شود.
با این وجود، در الیه های زیرین بسیاری از مشکالت 
گران قیمت فیس بوک یک مشکل اساسی تر وجود 
دارد مســئله ای که بیش از یک دهه است که آن 
شــرکت را آزار می دهد و "مارک زاکربرگ" یکی 
از بنیانگذاران فیس بوک هرگز واقعا متوجه نشده 
است که چگونه آن را حل کند.مشکل اصلی فیس 
بوک "ناتوانی در نوآوری" اســت. به نظر می رسد 
فیس بوک نمی تواند ایــن کار را انجام دهد و دچار 
مشکل فقدان خالقیت شده است. به نظر می رسد 
این شرکت نمی داند چگونه چیز های تازه موفقی را 

اختراع کند.
بســیاری از بزرگترین موفقیت های آن نه تنها دو 
محصول اصلی آن، اینســتاگرام و واتس آپ بلکه 
بســیاری از پرکاربرد ترین ویژگی های آن، مانند 
استوری اینستاگرام در جا های دیگر اختراع شدند. 
آن نوآوری ها یا از طریق فراگیر شدن یا در صورت 
عدم موفقیت با کپی شدن کامل و آشکارا به فیس 
بوک رسیدند.اما خرید و کپی کردن ایده های دیگر 
برای فیس بوک به طور فزاینده ای دشوارتر می شود. 
تنظیم کننده ها در سرتاسر جهان که نسبت به ابعاد 
و قدرت بازار فیس بوک محتاط و هوشیار هستند از 
اینکه فیس بوک رقبای احتمالی بیش تری را از بین 

ببرد عصبانی هســتند. بزرگ ترین اپلیکیشن های 
فیس بوک به قدری انباشته شــده از ویژگی های 
شبیه سازی شــده از مکان های دیگر هستند که 
باعث از دست رفتن تمرکز تنظیم کنندگان و ایجاد 
فضایی پر هرج و مرج می شوند.در همین حال، به 
راحتی می توان فهمید که چرا سرمایه گذاران ممکن 
است در مورد این که فیس بوک شرکتی است که 
محصول بزرگ بعدی را اختراع می کند چه متاورس 
یا هر نوآوری دیگری تردید داشته باشند. از زمانی 
که فیس بوک محصول واقعا پیشگامانه ایجاد کرده 

مدت زمان زیادی می گذرد.
زاکربرگ ایده یک شــبکه اجتماعی را ابداع نکرد، 
اما دهه اول فیس بوک سرشار از نوآوری بود. شاید 
مهمترین آن انتشــار News Feed )فید اخبار( 
در سال ۲۰۰۶ میالدی بود سیســتمی که به روز 
رسانی های دوستان شــما را در یک جدول زمانی 
سازماندهی می کند که به عنوان بخش اصلی برنامه 

فیس بوک نیز شناخته می شود.
فید اخبار نحوه حضور کاربران در اینترنت را متحول 
کرد و انقالبی در عرصه رسانه های اجتماعی قلمداد 
می شد. در شــبکه های اجتماعی قدیمی تر، مانند 
مای اسپیس باید از صفحات هر یک از دوستان خود 
بازدید می کردید تا متوجه شــوید چه اتفاقی برای 

آنان رخ می دهد.
News Feed با ترکیب پست ها در شبکه تان به 
نوعی خالصه همزمان چیزی عمیق در روابط انسانی 
ایجاد کرد پنجره ای بی درنگ و در دسترس هر یک 
از ما به زندگی اجتماعی همگی مان. این واقعیت که 
News Feed و بسیاری از فید های دیگر که از آن 
الهام گرفته اند مانند توئیتر، باعث تغییر جهان در 
دو جهت مثبت و کامال منفی شده اند تنها بر اهمیت 
آن تاکید می کند. دســت کم یک بــار فیس بوک 
می توانســت ایده های جدیدی ارائه دهد که واقعا 

می توانستند جهان را تغییر دهند.
با این وجود، در ده سال اخیر فیس بوک عمومی شد 
و از آن زمان، استراتژی آن کمتر در مورد نوآوری و 
بیش تر بر روی رشد سریع در عرصه پایگاه کاربران و 
هم در تبلیغات تجاری متمرکز بوده است. زمانی بود 
که ویژگی های جدید جالب آنالین ظاهر می شدند و 
شما می توانستید روی فیس بوک حساب کنید تا آن 
را به وسیع ترین مخاطبان برساند حتی اگر خودش 
آن ویژگی ها را ابداع نکرده بود.برای سالیان متمادی 
اســتراتژی "رونوشت برداشــتن از روی ایده های 
دیگران" به خوبی کار می کرد و مقوله ناپسندی در 
آن وجود نداشت چرا که بهترین ایده های مرتبط 
با فناوری اغلب مجموعــه ای از ایده های مختلف 

هستند.
همان طور که "استیو جابز" گفته بود:"هنرمندان 
خوب کپی می کننــد. هنرمندان بــزرگ دزدی 
می کنند". هنر فیس بوک بیش از ابتکار عمل آن در 
برتری عملیاتی آن بوده است.اینستاگرام را در نظر 
بگیرید. زمانی که فیس بوک در ســال ۲۰۱۲ یک 
میلیارد دالر برای این اپلیکیشن به اشتراک گذاری 
عکس هزینه کرد اینســتاگرام تنهــا ۱۳ کارمند، 

حدود ۳۰ میلیون کاربر و درآمدی صفر داشت.
فیس بــوک منابعــی را بر روی شــرکت ریخت و 
به بنیانگذاران آن "کوین سیســتروم" و "مایک 
کرایگر" اجــازه داد تا این شــرکت را اداره کنند و 
پس از آن فیس بوک شاهد رشد بود. امروزه بیش 
از یک میلیارد نفر در هر ماه از اینستاگرام استفاده 
می کنند و در سال ۲۰۲۸ میالدی ممکن است بیش 
از ۱۰۰ میلیارد دالر ارزش داشته باشد.بنیانگذاران 

اینستاگرام در سال ۲۰۱۸ میالدی بنا بر گزارش ها 
پس از افزایش تنش با زاکربرگ این شرکت را ترک 
کردند، اما آنان معتقدنــد که خرید در نهایت برای 

کاربران خوب بوده است.
کمیسیون فدرال تجارت خرید اینستاگرام و واتس 
اپ توسط فیس بوک را تایید کرد، اما در سال ۲۰۲۰ 
میالدی آن نهاد علیه فیس بوک شــکایت کرد و 
گفت که هر دو معامله بخشــی از یک "استراتژی 

سیستماتیک" برای حفظ انحصار هستند.
تقریبا هیچ شانسی وجود ندارد که تنظیم کنندگان 
به فیســبوک اجازه دهند بــه زودی رقیب بالقوه 
دیگری را خریــداری کند. این امــر فیس بوک را 
با تاکتیــک دیگری که در طول ســالیان متمادی 
به کار گرفته اســت مواجه می ســازد: وام گرفتن 
ایده های دیگران.دوباره به اینســتاگرام نگاه کنید. 
زمانی که آن اپلیکیشــن آغاز به کار کرد یک فید 
ساده از عکس ها بود. طی سال ها فیس بوک آن را 
با ویژگی های متعددی که در جا های دیگر انتخاب 
شده بارگذاری کرد.اینستاگرام اکنون پخش زنده 
دارد قابلیتی که اولین بار توسط استارت آپ هایی 
مانند Twitch و Periscope ارائه شــد. یکی از 
محبوب ترین ویژگی های اینستاگرام استوری است 

نوعی عکس خاطرات روزانه یک کاربر.
قالب استوری توسط "اســنپ چت" ابداع شد که 
موفقیت آن در اوایل دهــه ۲۰۱۰ میالدی به نظر 
می رسید تهدیدی برای تســلط فیس بوک باشد. 
زاکربرگ سعی کرد این شرکت را خریداری کند که 
اکنون "اسنپ" نامیده می شود.او هم چنین چندین 
راه را برای شــبیه ســازی ویژگی های آن آزمود. 
در ســال ۲۰۱۷ میالدی، او در نهایت ضربه بزرگ 
خود را وارد ســاخت. فیس بوک پس از قرار دادن 
Stories در باالی اپلیکیشــن اینستاگرام اسنپ 
را خلع سالح کرد.در عرض یک سال پس از شبیه 
سازی بهترین ویژگی اســنپ چت، استوری های 
اینستاگرام بزرگ تر از اسنپ چت بودند. فیس بوک 
به عنوان یک ویژگی، Stories را به اپلیکیشــن 

فیس بوک و واتس آپ اضافه کرد.
در سالیان اخیر فیس بوک در تالش بوده تا کاری 
 TikTok با شبیه سازی از روی Reels مشابه را با
انجام دهد. Reels اولین کار خود را در اینستاگرام 
در سال ۲۰۲۰ میالدی انجام داد و در سال ۲۰۲۱ 

میالدی شروع به انتشار در فیس بوک کرد.
گفتنی است که ریلز )Reels( اینستاگرام، قالب 
جدیدی از محتوا در این پلتفرم اســت که به شما 
امکان می دهد تا ویدیو های ۱۵ ثانیه ای را با دیگران 
در یک فید اختصاصــی جدید ایجــاد کنید و به 

اشتراک بگذارید.

زاکربرگ هفته گذشته در تماسی با سرمایه گذاران 
گفت که Reels خوب کار می کند. با این وجود، او 
 TikTok به جزئیات زیادی وارد نشد و به رقابتی با
اشاره کرد به طوری که این ظن را ایجاد می کرد که 
او به طور کامل از نحوه رقابت خرسند نیست.من از 
این نارضایتی زاکربرگ شگفت زده نشدم.اوگفت: 
من اغلب از اینســتاگرام استفاده می کنم، اما آن را 
به طور فزاینده ای نامرتب می دانم.مکانی است برای 
عکس های دائمی، برای داستان های زودگذر، برای 

ویدئو های کوتاه اینفلوئنسر ها و حتی برای خرید.
در همین حــال، برنامه فیس بوک شــبیه دلیل 
مشــخص نشــده برای نفخ بــه نظر می رســد! 
ماننــد رســتورانی که انــواع مختلفــی از غذا ها 
را ســرو می کنــد اینســتاگرام به قــدری تالش 
 می کنــد کــه تقریبــا هیــچ کاری را بــه خوبی
 انجــام نمی دهد. به نظــر می رســد فیس بوک 
قادر به ســاخت محصوالت جدید اســت. کسب 
و کار واقعیــت مجــازی آن که از خریــد واقعیت 
 مجــازی در ســال ۲۰۱۴ میــالدی ســاخته 

شده است.
اســتارت آپ Oculus ســخت افــزار جالبــی 
ایجاد کرده اســت و هزینه هــای آن در متاورس 
می تواند به دنیــای مجازی تازه شــگفت انگیزی 
منجر شــود. با این وجود، منطقی است که در این 
باره تردید کنیم.فیس بوک همچنان یک شرکت 
بسیار موفق اســت، اما تنگنا های اخیر آن نظریه 
ارائه شده توســط طرفداران قواعد ضد انحصاری 
قوی تر مبنــی بر اینکه فیس بــوک هنوز از مزیت 
 رقابتی ناعادالنه نســبت به رقبا برخوردار اســت 

را زیر سوال می برد.
ارزش ســهام فیس بوک در بازار به تازگی به کمتر 
از ۶۰۰ میلیارد دالر رســیده اســت آستانه ای که 
دموکرات هــا در مجلس نمایندگان بــرای قانون 
گذاری جدید با هدف محدود کردن قدرت "فناوری 
بــزرگ" در نظر گرفتــه اند.همان طــور که "بن 
تامپسون" تحلیلگر اشــاره می کند بازار تبلیغات 
دیجیتال که زمانی تقریبا به طور کامل توسط گوگل 
و فیس بوک اداره می شد اخیرا رقابتی تر شده است.

سوال بزرگ در مورد واقعیت مجازی عظیم فیس 
بوک این است که آیا می تواند روحیه نوآورانه اولیه 
شــرکت را احیا کند یا خیر. فیــس بوک به قدری 
از اختراعات دیگران اســتفاده کرده که اکنون که 
ماشین تکثیر آن مسدود شده اســت واقعا دشوار 
است که بفهمیم به کدامین سو می رود.شاید زمان 
آن رسیده که یک شعار جدید الهام بخش شرکتی 
داشته باشیم: ســریع حرکت کنید و چیز هایی نو 

بسازید.

فيس بوک ديگر نوآوری ندارد و تنها كپی می كند

کار فیس بوک تمام است!
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مریم بابائی
اعضای هیات مدیره فدراســیون واردات ایران در جلســه 
مجمع عمومی فوق العاده ســالیانه این فدراســیون که با 
حضور اعضا و نماینــده اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران برگزار شــد، انتخاب شدند.در ابتدای این 
جلسه هومن حاجی پور، دبیرکل فدراسیون واردات ایران، 
عملکرد این فدراسیون در ســال های ۹۷ و ۹۸ را تشریح 
کرد و در ادامه و بعد از ارائه گزارش مالی، گزارش بازرسان 
و تعیین روزنامه کثیراالنتشار فدراسیون، رای گیری برای 
انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان دوره جدید برگزار 
شد.براساس نتایج این انتخابات از ۲۲ رای ماخوذه، از بین 
داوطلبان هیات رئیسه فدراســیون واردات ایران، فرهاد 
آگاهی از انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی )۱۹ 
رای(، ابوالفتح صانعی از اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی 
ایران )۱۹رای(، احمدرضا فرشچیان از انجمن واردکنندگان 
مواد غذایی و آشامیدنی )۱۹ رای(، سید حسن میرباقری از 
انجمن واردکنندگان واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های 
سلولزی )۱۸ رای(، کامیار منتصر از انجمن واردکنندگان 
دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام )۱۷ رای(، محمد مهدی 
نهاوندی از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور )۱۷ 
رای(، سیامک پیربابایی از گروه واردکنندگان و نمایندگان 
شرکت های خارجی ) مجمع واردات( )۱۰ رای(، سیدمنصور 
هاشمی از انجمن واردکنندگان بذر )سه رای(، پرهام رضایی 
از انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی )۸ رای(، سید حسین 

غروی رام از انجمن واردکنندگان کاال و تجهیزات رایانه ای )۴ 
رای( را اخذ کردند.همچنین براساس نتیجه به دست آمده از 
انتخابات تعیین بازرسان نیز هادی سلیمانی ملکان از انجمن 
واردکنندگان خودرو )۱۴رای( و موسی احمدزاده از انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات 

ایران )۸ رای( را اخذ کردند.

پیگیری و رفع چالش های پیش روی اعضا
گزارش عملکرد فدراسیون واردات ایران در دو سال گذشته 
نشان می دهد این فدراسیون در سال های ۹۸ و ۹۹ و به رغم 
شیوع ویروس کرونا و شرایط ناشــی از آن، در راستای حل 
مشکالت اعضا، ۳۱ جلسه هیات مدیره را به صورت آنالین و 
حضوری برگزار کرده است.سال گذشته همچنین در راستای 
طرح چالش های پیش روی اعضا، بالغ بر ۳۳ مکاتبه با مقامات 
بلندپایه در حوزه تجارت و یا مرتبط از جمله روســای اتاق 
ایران، اتاق تهران، رئیس تشکل های اتاق ایران، نمایندگان 
مجلس، وزرا، معاونان و مدیران کل وزیر صمت در امر بازرگانی 
خارجی، دبیر کارگروه و تنظیم بازار، معاونان رئیس کل بانک 
مرکزی، رئیس کل گمرک و معاون امور فنی گمرک صورت 
گرفته است.حل و فصل مشــکالت واردکنندگان موبایل، 
مشکالت مربوطه به هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارزها در 
پی تحریم های بین المللی، حذف مصوبه ارزی دولت پیرامون 
مابه التفاوت نرخ ارز، اعالم مصوبات ابالغ نشده در خصوص رفع 
انحصار فعالیت صرافی های بانک های عامل و پوشش بخشی از 

هزینه های انتقال ارز توسط بانک مرکزی، پایان دادن به روند 
کند ترخیص کاالها در گمرکات کشور، حذف قانون ممنوعیت 
واردات کاالهای مشابه داخل، عدم تناسب هزینه  های تمام 
شده با نرخ های بین المللی و تشکیل هزاران پرونده “بیش 
بود”، حل و فصل مشــکالت واردکنندگان در حوزه حمل و 
نقل و… از جمله موضوعاتی است که در سال های ۹۸ و ۹۹ 
از سوی فدراسیون واردات ایران و در راستای رفع دغدغه های 

اعضاء مورد پیگیری قرار گرفته است.

کسب کرسی در دولت درجریان تصمیم گیری 
در ســال ۹۹ نیز فدراســیون واردات ایران بیش از سه جلسه 
هم اندیشی با حضور تشکل های عضو با مسئوالن ذی ربط این 
حوزه از جمله رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران، دبیر 
کارگروه تنظیم بازار در راستای طرح چالش ها و برطرف کردن 
موانع تجارت خارجی برگزار کرده است.در این سال همچنین 

رایزنی های متعددی در راستای کسب کرسی برای فدراسیون 
در مراجع مهم تصمیم گیری کشور در حوزه تجارت خارجی و 
به تبع آن تجارت داخلی صورت گرفت. در نهایت فدراسیون 
توانست در سال ۱۴۰۰ موافقت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران را در راستای معرفی به مقامات دولتی و 
کسب کرسی در دولت درجریان تصمیم گیری های کارشناسی 
به دست آورد.گفتنی است این سومین دوره از انتخابات هیات 
رئیسه فدراسیون واردات ایران است که با اهدافی همچون دفاع 
از حقوق و منافع مادی و معنوی اعضا، توسعه مشارکت بخش 
خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی، 
ارتقا، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای جدید، برقراری 
و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا، توسعه هماهنگی و همکاری 
میان اعضا به منظور ایجاد صدای واحد، تعامل و پاسخگویی موثر 
با وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای دولتی و اتاق بازرگانی و… 

تشکیل شده و فعالیت می کند.

با برگزاری مجمع عمومی

اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات ایران انتخاب  شدند


