
قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ معافیت برخی مشترکان صنعت 
آب و برق را از پرداخت تعرفه و سایر خدمات جانبی مشخص 

کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس بند ت تبصره ۶، کلیه واحدهای 
آموزشــی مدارس دولتی وزارت آموزش وپرورش از پرداخت 
هزینه های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

همچنیــن بنــد "غ" تبصره ۶ عنــوان می کنــد در اجرای 
جزء )۲( بند )چ( ماده )۸۰( قانون برنامه پنج ســاله ششــم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی 
ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســازمان 
بهزیســتی از پرداخت هزینه های صدورپروانه ســاختمانی، 
عوارض دهیاری و شــهرداری و هزینه های انشــعابات برق، 
آب و فاضــاب و گاز بــرای واحدهای مســکونی اختصاص 

 یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معاف 
هستند.

اما بند "ش" تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز عنوان می کند: 
کلیه رده های بسیج مستضعفین )پایگاه ها و حوزه های بسیج(، 
پاسگاه ها، کانتری ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت حق 

انشعاب برق، گاز، آب و فاضاب معاف هستند.
همچنیــن در بند "ظ" تبصــره ۶ قانــون بودجه همچنین 
تصریح شده اســت: تمامی مدارســی که حداقل ۵۰ درصد 
آن توســط خیریــن ســاخته می شــود، از پرداخــت حق 
انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشــگر )کنتور( آب، 
گاز و فاضــاب و حق انشــعاب، افزایش جریــان الکتریکی 
 ) آمپــراژ( و حــق وصــل شمارشــگر )کنتور( بــرق معاف 

هستند.

تعداد مشترکان معرفی شده برای دریافت گاز رایگان 
به بیش از ۶۰۰ هزار خانوار رسید

همچنین ســیدجال نورموســوی - سرپرســت مدیریت 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تعداد 
مشترکانی که کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت گاز رایگان 
معرفی کرده  و اطاعاتشان در ســامانه شرکت ملی گاز ثبت 
شده است، به بیش از ۶۰۰ هزار خانوار رسید. وی افزود: درباره 
رایگان شدن گاز برای خانوارهای محروم زیر پوشش نهادهای 
حمایتی، تاکنون ما همه اطاعات ارســالی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی را صحت سنجی کرده ایم و 

بعد از آن وارد سامانه شرکت ملی گاز شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس در کمیته امداد امام خمینی )ره( 
از پیش از عید نوروز تاکنون شاهد افزایش ۲۳ درصدی آمار 

بودیم و کد اشتراک ۴۸۹ هزار خانوار کمیته امداد در سامانه 
شرکت ملی گاز ثبت شده است. سرپرست مدیریت هماهنگی 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در سازمان 
بهزیستی رشد آمار نسبت به پیش از عید نوروز بیشتر بوده و 
تاکنون حدود ۱۱۴ هزار کد اشتراک خانوار در سامانه شرکت 

ملی گاز ثبت شده است.
نورموســوی درباره دلیل اختــاف آمار کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( با فهرست شرکت ملی گاز، گفت: کمیته امداد 
یک فهرســت کلی داده و ما پس از پایش به حدود ۵۰۰ هزار 
کد اشتراک رسیدیم که در سامانه شرکت ملی گاز ایران ثبت 
کردیم. وی تأکید کرد: با توجه به اینکــه بعضی خانوارها در 
مناطق محروم و عشایرنشــین زندگی می کننــد و از نعمت 
گاز بی بهره هستند، برنامه ریزی کردیم که اگر این خانوارها 

در مسیر لوله کشی های گاز قرار داشته باشند و به دلیل نبود 
لوله کشی گاز از این حق قانونی محروم باشند، یک بند قانونی 
دیگری در نظر گرفتیم که شرکت ملی گاز تا سقف ۶ میلیون 

تومان هزینه برای لوله کشی گاز را به عهده می گیرد.
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران یادآور شد: براین اساس لوله کشی به صورت رایگان 
انجام می شود و افزون بر آن امتیاز گاز هم رایگان است و این 
افراد می توانند از نعمت گاز رایگان استفاده کنند، همچنین 
آن دســته افرادی که از مزیت مصرف گاز بی بهره هستند و 
از ســوخت های مایع اســتفاده می کنند به طور حتم قوانین 
حمایتی دیگر وجود دارد تا این افراد هــم از این حق قانونی 
بتوانند اســتفاده کنند که از حوزه اختیارات شرکت ملی گاز 

خارج است.

بانک اچ اس بی ســی )HSBC(، موسســه مالی و 
بانکداری بریتانیایی که در سال ۱۸۶۵ در هنگ کنگ 
راه اندازی شد، سهام شرکت کارگزاری چین را به ۹۰ 

درصد افزایش داد.
به گزارش ایســنا و به نقــل از بیزنــس، هلدینگ 
اچ اس بی سی سهام خود را در ســرمایه گذاری اوراق 
بهادار چین به ۹۰ درصــد افزایش داد و به بزرگترین 
بانک اروپا تبدیل شــد که جای پای خود را در چین 

محکم تر می کند.
بر اساس بیانیه ای، این بانک مستقر در لندن با خرید 
بخشی از سهام شریک خود، هلدینگ مالی چیانهای، 

مالکیت خود در اوراق بهادار اچ اس بی سی چیانهای را 
از ۵۱ درصد افزایش داد و ۱۰ درصد از سهام آن را حفظ 

خواهد کرد )مبلغ معامله فاش نشد(.
مانند سایر بانک های بزرگ، اچ اس بی سی نیز در تاش 
است تا به دنبال میلیاردها سود بالقوه در همه چیز از 
معامات داللی گرفته تا مدیریــت ثروت و بیمه )در 
حالی که این کشور بازارهای مالی خود را باز می کند( 

به چین وارد شود.
در حالی که اچ اس بی سی از سال ۲۰۱۹ روابط پرتنشی 
با پکن بر سر همکاری آن در تحقیقات ایاالت متحده 
در مورد فناوری هوآوی داشته اما وضعیت از آن زمان 

بهبود یافته است. این بانک سال گذشته پس از حدود 
۱.۲ ســال انتظار، تاییدیه نظارتی را برای در دست 
گرفتن کنترل کامل سرمایه گذاری بیمه عمر خود در 

چین کسب کرد.
دیوید لیائو، مدیر اجرایی اچ اس بی سی آسیا و اقیانوسیه 
گفت: چین یکی از مهم ترین بازارهای ســرمایه در 
جهان را دارد که از رشد اقتصادی و فرصت های سرمایه 
گذاری حمایت می کند. افزایش سهام ما در اوراق بهادار 
اچ اس بی سی چیانهای نشان دهنده تعهد ما در توسعه 
بازارهای سرمایه در حال رشد ســریع چین است و 

حضور ما در یک بازار کلیدی را تقویت می کند.

طبق اعام اتاق اصنــاف ایران اطاع رســانی قیمت 
گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شکر و برنج طبق روال قبل 
انجام خواهد شد. به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران در 
اطاعیه ای اعام کرد که بر اساس اطاعات دریافتی از 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
اجرای مرحله پنجم پروژه شفاف سازی قیمت از طریق 
درج قیمت تولیدکننده، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱، گوشت 
قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شکر از این طرح مستثنی 
شده اند و اطاع رســانی قیمت کاالهای اشاره شده تا 
اطاع ثانوی بر اساس روال معمول قبل انجام خواهد شد.
گزارش ها از وزارت صمت نیز حاکی از این اســت که با 
آغاز مرحله پنجم اجرای طرح »خرید شــفاف« از اول 
اردیبهشــت ماه، همه کاالها به جــز ۱۳ گروه کاالیی، 

مشمول درج قیمت تولیدکننده می شوند.
این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کاالهای واسطه ای غیر قابل عرضه به 

مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طا، جواهر و زیور آالت

ه_ انواع صنایع دستی
و – محصوالت کشاورزی غیر بسته بندی

ز- محصوالت بورسی و کاالهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته بندی

ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته بندی
ی – محصوالتی که امکان بسته بندی ندارند
ک – انواع لوازم التحریر غیر قابل بسته بندی

ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کاالهای صنفی که در محل تولید عرضه می شوند از 

قبیل آش، حلیم، قنادی و …
البته هنوز مشخص نیست این کاالها برای همیشه از درج 
قیمت تولید کننده معاف شدند یا در آینده به این طرح 

اضافه خواهند شد.
گفتنی است طرح خرید شفاف از دی ماه آغاز شده و تا 

تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت.
بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده 
انواع پودر لباسشویی، دســتمال کاغذی، پوشک بچه، 
یخچــال و فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی از 
چهارم دی ماه، انــواع لنت ترمز، فیلتــر روغن، روغن 
موتور، محصوالت شوینده، محصوالت سلولزی، سس، 

رب، کنسروها، ترشــیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، 
ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ 
گوشــت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلــف به درج 
قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده 
و واردکننده انواع حبوبات، ادویه جــات، غات، چای، 
دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی 
شــده، فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهــای آماده و 
نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک 
و موارد مشابه، لوازم  خانگی، صوتی و تصویری به صورت 
کامل، ۵۱ قلم لوازم یدکی خودرو نیز از ۲۳ بهمن ملزم به 
اجرای این طرح هستند. سایر کاالها نیز در آینده به این 
طرح اضافه خواهد شد. طبق اعام مسئوالن اجرای طرح  
اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند مصرف بیش از ۲۰ 
درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، 

مصداق گران فروشی است.
البته اواخر سال گذشته مقرر شد در دوره گذار و به طور 
موقت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان درج 
شود تا مردم با این طرح آشنا شوند. اما در نهایت بعد از 
رایج شدن قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف کننده از 

روی کاالها حذف خواهد شد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از ارائه اینترنت 
پرســرعت تــا ۱۰۰ مگابیت برثانیه به شــرکت های 

دانش بنیان خبر داده است.
به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۱ را تحت 
عنوان »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، نام گذاری 
کردند. در راستای تحقق این شعار، در جلسه ای که در 
وزارت ارتباطات برای تقویت شرکت های دانش بنیان 
با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاســت 
جمهوری برگزار شد، عیســی زارع پور -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات- از ارایه اینترنت پرســرعت تا ۱۰۰ 

مگابیت برثانیه به شرکت های دانش بنیان خبر داد.
زارع پور در این نشست، با موضوع هم اندیشی و هماهنگی 
برای تقویت شــرکت های دانش بنیان حوزه ICT، با 
بیان اینکه اشــتغال فناورپایه از سال گذشته به عنوان 
یکی از برنامه های وزارت ارتباطــات در اولویت ها قرار 
داشته اســت، گفت: ریل گذاری در وزارت ارتباطات بر 
همین اساس انجام شده اســت و با دستور مقام معظم 
رهبری، عزم ما در این حوزه بیشــتر شــد. وی با بیان 
اینکه در حال تهیه بخشــنامه ای در ســه بخش برای 
حمایت و توســعه شــرکت های دانش بنیان در حوزه 
ICT هستیم، افزود: بخشی اول مربوط به سرویس هایی 
است که می توانیم به شرکت های دانش بنیان ارائه کنیم 
همانند اینترنت پرسرعت، بخش دوم بسترسازی برای 
اشتغال زایی فناوری پایه است. در این بخش، هم تجهیزات 

و هم پلتفرم ها مورد توجه هستند، در حوزه تجهیزات 
سخت افزاری با توسعه بازار به سمت بومی سازی حرکت 
می کنیم و در حوزه پلتفرم های بومی که بستر مناسبی 
برای اشتغال زایی گسترده هستند، برنامه ویژه ای برای 

حمایت از آنها پیش بینی شده است.
زارع پور بخش سوم برنامه های حمایتی وزارت متبوع را 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای اجرا و 
واگذاری پروژه های مجموعه وزارت ارتباطات عنوان کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در پایان سخنان خود 
پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با معاونت علمی و 
فناوری رییس جمهوری را ارائه کرد تا ظرف یک هفته به 
پیش نویس تفاهم نامه ای برای حمایت و توسعه بخش 

دانش بنیان حوزه ICT برسیم.
سورنا ســتاری نیز در این جلســه با بیان اینکه وزارت 
ارتباطــات در حــوزه اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیان از گذشــته فعــال بوده اســت، گفت: این 
معاونت الگویی را با وزارتخانه هــای مختلف پیگیری 
می کند که توسعه زیست بوم، طرح های پرچم دار و ملی 

و حمایت های عمومی از سرفصل های این الگو است.
وی به اجرای چندیــن پروژه ملی در حــوزه فضایی و 
سخت افزاری در این بخش تاکید کرد و افزود: در حوزه 
سخت افزاری برای رفع عقب ماندگی نیاز به حمایت های 
قانونی برای حضور شرکت های بزرگ داریم. ما آمادگی 
داریم با همکاری وزارت ارتباطات چندین پروژه بزرگ 

ملی به خصوص در حوزه سخت افزاری را اجرایی کنیم.
وی به وضعیت توسعه زیست بوم حوزه ICT اشاره کرد و 
افزود: توسعه این زیست بوم ها و پارک های فناوری نیاز به 

تجدید نظر برای تسریع در راه اندازی دارد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به اســتفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه پارک های فناوری 
اشــاره کرد و گفت: اگر در این حوزه از بخش خصوصی 
حمایت شــود این بخش می تواند با پیگیری های خود 
بخش دولتی را نیز فعال کند. ستاری از پیشنهاد وزیر 
ارتباطات برای تشکیل کارگروه تهیه پیش نویس حمایت 
از شرکت های دانش بنیان حوزه ICT استقبال و ابراز 
امیدواری کرد این پیش نویــس ظرف یک هفته آینده 
آماده شــود. در این راستا مهدی ســالم - مشاور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات - اخیرا در توئیتر نوشته که 
در جلسه مشترک وزیر ارتباطات و معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور مصوب شــد تا طی یک هفته کارگروه 
توسعه و حمایت از شــرکت های دانش بنیان در حوزه 
ICT شکل بگیرد و بخش خصوصی در فعالیت های این 

حوزه بیش از گذشته فعال باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: خبر خوب وزیر ارتباطات 
مبنی بر ارائه اینترنت پرسرعت تا ۱۰۰ مگابیت برثانیه به 
شرکت های دانش بنیان در سال جاری و نیز برنامه ریزی 
برای آزادسازی داده ها متناسب با نیاز این حوزه از دیگر 

مطالب عنوان شده  این جلسه بود.

کداممشترکانازپرداختتعرفهآب،برقوگازمعافاند؟

بانکاچاسبیسیحضورشدرچینراافزایشداد
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سرمقاله

انباشت تقاضا 
در بازار مسکن

انتظــار  کــه   همانطــور 
می رفت بــازار مســکن در 
اســفند ماه نســبت به سایر 
ماه های ســال شاهد خرید و 
 فروش بیشتری بود. پیش بینی ها نیز تحقق همین 

موضوع را در بر داشت...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3

2

2

افت
شاخصبورس

روندافزایشی
قیمتخودرو

بازار مسکن در سال 1401 از رکود خارج می شود؟

بازار مسکن  در انتظار  رونق
صفحه3

صفحه3

موبایل  گران تر  می شود؟
فعاالن  بازار  موبایل   به   بازار  سال   جدید   خوش بین   نیستند

ارز   مبنای   محاسبه   عوارض  گمرکی  
 از  ۴2۰۰   تومان   به   قیمت   بازار   تغییر   می کند

روز گذشــته در آخرین روز کاری هفته شــاخص 
کل بورس ریزش کرد اما شــاخص هم وزن بورس 
و شــاخص کل فرابورس صعود کردند.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامات روز چهارشــنبه، هفدهم 
فروردین ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران با ریزش ۷ 
هزار و ۶۷۹ واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک 
میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۵۹ واحد رسید. اما شاخص 
هم وزن بورس با رشد هزار و ۵۳۹ واحدی در سطح 
۳۷۷ هزار و ۳۶۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۶۹ واحد باال آمد و در سطح 
۱۹ هزار و ۸۵۰ واحد قرار گرفت. در پایان معامات 
 روز چهارشنبه، ۲۸۶ نماد رشــد قیمت داشتند و 
۲۰۳ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، ۵۸ 

درصد بازار رشد قیمت...

قیمــت خــودرو از ابتدای ســال روند افزایشــی 
بــه خــود گرفته اســت؛ افزایــش قیمــت دالر، 
ممنوعیت دوباره واردات و نااطمینانی از شــرایط 
 تولیــد خودروســازان عوامل اثرگذار محســوب

 می شوند. روز گذشته را می توان روز افزایش قیمت 
خودروهای مدل ۱۴۰۱ نامیــد؛ به طوری که اکثر 
خودروها در این مدل برخاف چند روز گذشته ثبات 
قیمتی را شکستند و با افزایش روبرو شدند؛ به طوری 
که پژو پارس و ۲۰۷ مدل ۱۴۰۱ هر کدام به ترتیب ۳ 
و ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.در معامات 
روز گذشته پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما، در مدل ۱۴۰۱ 
، ۲ میلیون تومان گران شــد و ۳۸۶ میلیون تومان 
معامله شد. این خودرو در مدل ۱۴۰۰، که دیروز با 

افزایش سه میلیون تومانی...



اقتصاد2
ایران وجهان

نوسان دالر در کانال ۲۷ هزار 
تومان

در حالیکه قیمت دالر پس از جهشی که تا پله های 
آخر ۲۷ هزار تومان داشــت و تا مرز ۲۷ هزار و ۷۵۰ 
تومان پیشــروی و باالترین قیمت دوماهه اخیر را 
تجربه کرد. اما این شرایط ادامه نیافت و قیمت دالر 
در بازار آزاد صبح روز گذشــته روندی کاهشی در 
پیش گرفته و به نیمه کانال ۲۷ هزار تومان بازگشت.
به گزارش اقتصاد آنالین دالر آزاد که از روز سه شنبه 
در کانال ۲۷هزارتومان شــروع به پیشروی کرد، در 
نهایت با قیمت ۲۷ هــزار و ۷۵۰ تومان  به کار خود 
پایان داد. اما روز گذشــته این اسکناس معامالت را 
با قیمت ۲۷هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرد که نســبت 
به آخرین قیمت روز سه شنبه، ۲۰۰ تومان کاهش 
قیمت داشــت. اما در ادامه معامالت، دالر آزاد روند 
کاهشی در پیش گرفت و تا لحظه نگارش این گزارش 
با قیمت ۲۷هزار و ۴۵۰ تومان و با حدود ۳۰۰  تومان 
کاهش نسبت به روز سه شنبه معامله می شود.کانون 
صرافان نیز دالر را ۲۵هزار و ۱۴۶ تومان برای خرید و 
۲۵هزار و ۴۲۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده 
است. این کانون روز سه شنبه قیمت دالر را ۲۵ هزار و 
۱۰۰ تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ۴۱۰ تومان برای 
فروش اعالم کرده بود که در معامالت روز گذشــته 
کاهش حدود ۵۰ تومانی را در قیمت خرید آن نشان 
می دهد.یورو نیز در صرافی ها ۲۸ هزار و ۳۳۹ تومان 
برای خرید و ۲۸هزار و ۶۸۴ تومان برای فروش قیمت 
خورده است. روز سه شنبه یورو در صرافی ها ۲۸ هزار 
و ۳۶۹ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۶۵۳ تومان برای 
فروش قیمت خورده بود که افزایش اندکی را در قیمت 
این اسکناس نشان می دهد. همچنین در صرافی ملی، 
دالر با قیمت ۲۵ هــزار و ۳۳۳ تومان برای فروش و 
۲۵هزار و ۸۱ تومان برای خرید معامله می شود. روز 
سه شنبه دالر در این صرافی ۲۵ هزار و ۳۰۲ تومان 
برای فروش و ۲۵ هزار و ۵۰ تومان برای خرید قیمت 
خورده بود که با حدود ۳۰ تومان افزایش قیمت روبرو 
بوده اســت.یورو نیز در این صرافی،  ۲۸هزار و ۵۳۸ 
تومان برای فــروش و ۲۸ هــزار و ۲۵۴ تومان برای 
خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت روز سه 
شنبه معادل ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان برای فروش و ۲۸ 
هزار و ۲۵۸ تومان برای خرید افزایش قیمت اندکی 

را نشان می دهد.

پیش بینی یک فعال صنفی از 
قیمت برنج ایرانی

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج از موافقت ضمنی 
وزارت جهاد با واردات این کاال به کشــور خبر داد و 
گفت: قیمت مصوب برنج بــه زودی اصالح و اعالم 
می شود.مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان 
برنج با اشاره به تأثیر جنگ اوکراین و روسیه بر قیمت 
جهانی غالت و کمبود این محصوالت گفت: به همین 
جهت برخی از کشورها از جمله چین برای جبران این 
کمبود اقدام به خرید برنج های ارزان قیمت ویتنامی 
و تایلندی کرده اند و از این برنج ها به عنوان خوراک 
دام استفاده می کنند.وی افزود: کشورهای جهان به 
دنبال خرید غالت و تأمین ذخایر احتیاطی هستند 
تا در صورتی که جنگ طوالنی تر شــد و قیمت ها 
باالتر رفت، مشکلی در این حوزه نداشته باشند. تنها 
کشوری که تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام 
نداده، ما هستیم که این مسئله نگران کننده است.
کشاورز با اشاره به اینکه امروز در جلسه ای با مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی این نگرانی را مطرح و ملزومات 
را تشریح کردیم، خاطرنشان کرد: مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی نیز این موضوع را پذیرفتند و به طور 
ضمنی قبول کردند ثبت سفارش برنج هرچه زودتر 
آغاز شود تا بتوانیم به موقع و با قیمت هایی مناسب 

این محصول را وارد کشور کنیم.

قیمت جدید برنــج به زودی اعالم 
می شود

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به اینکه هر 
چه جلوتر برویم قیمت های جهانی محصوالت غذایی 
از جمله برنج گران تر می شود، اظهارداشت: در جلسه 
امروز از وزارت جهاد کشاورزی خواستیم قیمت های 
مصوب برنج به صورت کارشناســی شده و منطقی 
تعیین شود تا وارد کنندگان انگیزه واردات این کاالها 
را داشته باشند. وزارت جهاد کشاورزی نیز اعالم کرد 
وارد کنندگان آنالیز قیمت را برای این وزارتخانه ارسال 
کنند تا آنها نیز این آنالیز را در اختیار سازمان حمایت 
قرار بدهند که در نهایت قیمت مصوب مشــخص و 
اعالم شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
اینکه چرا علیرغم اینکه گفته می شود عرضه برنج در 
بازار افزایش یافته، قیمت این محصول کاهش پیدا 
نمی کند، اظهار داشت: سال گذشته یک میلیون تن 
برنج وارد کشور شد در حالی که برنامه ما واردات یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار تن از این محصول بود اما سیاست 
گذاری های غلط وزارت جهاد کشاورزی مانع از تحقق 

این برنامه شد.

خبر

روز گذشته در آخرین روز کاری 
هفته شاخص کل بورس ریزش 
کرد اما شاخص هم وزن بورس 
و شاخص کل فرابورس صعود 
کردند.به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز چهارشنبه، هفدهم فروردین ۱۴۰۱، شاخص 
کل بورس تهران با ریزش ۷ هزار و ۶۷۹ واحدی نسبت به 
روز سه شنبه به رقم یک میلیون و ۴۶۳ هزار و ۷۵۹ واحد 
رسید. اما شاخص هم وزن بورس با رشد هزار و ۵۳۹ واحدی 
در سطح ۳۷۷ هزار و ۳۶۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۶۹ واحد باال آمد و در سطح ۱۹ هزار 
و ۸۵۰ واحد قرار گرفت. در پایان معامالت  روز چهارشنبه، 
۲۸۶ نماد رشد قیمت داشتند و ۲۰۳ نماد کاهش قیمت 
داشتند. به عبارت دیگر، ۵۸ درصد بازار رشد قیمت داشتند 

و ۴۱ درصد بازار افت قیمت داشتند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »شــتران« بیشترین تأثیر 
را در افت شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای 
»وپارس«، »وامید« و »پترول« بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »ومهان«، 
»غصینو« و »سمگا« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »صبا«، »بســاما« و »شــگویا« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شــاخص داشتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس خساپا صدرنشین است و 
خودرو و خگستر در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز نمادهای فرابورس، کرمــان و تجلی پرتراکنش  ترین 

نمادها هستند.

رشد نسبی ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۸ هزار و 
۳۵۰ میلیارد تومان افزایش یافــت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۲۹۹ میلیــارد تومان بود که ۴ درصد 
از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. روز 
گذشته ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۱۵ درصدی 

نسبت به روز کاری قبل به رقم ۶ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان 
رسید. 

توصیه مهم درباره بورس/ سهامداران احتیاط 
کنند

سهامداران حقیقی در روزهایی که بازار سرمایه در حال یک 
اصالح قیمتی است، باید بیشتر مراقب معامالت خود باشند 
تا ضرر کمتری متحمل شوند.به گزارش فارس، بازار سرمایه 
در روزهایی که تقریبا همه شاخص های عملکردی خود را 
سبزپوش می بیند، با تغییر روندی که در نیمه معامالت روز 
دوشنبه داشت، به نظر می رسد وارد فاز اصالح کوتاه مدت، 
به صورت اصالح ریزموج قیمتی شده است.بورس تحت تاثیر 
عوامل بنیادین و ارزندگی، مجددا از اسفند ماه مورد توجه 
قرار گرفت و بازده خوبی را به همراه داشته است. از جمله 
نکات مثبت بورس در روزهای گذشته می توان به افزایش 
ارزش معامالت خرد، تمایل بیشتر سرمایه  گذاران حقیقی به 
خرید سهام که نشانه آن در ورود پول به سهام توسط حقیقی 
 ها و خروج پول از صندوق  های درآمد ثابت بوده است، اشاره 
کرد. به عبارت دیگر، جریان ورود پول سهامداران حقیقی نیز 
در روزهای گذشته تائید کننده همین مساله است.عواملی از 
جمله افزایش درآمد شرکت ها، برگزاری مجامع عادی در ماه 
های آینده، رشد قیمت  های جهانی، افزایش نرخ ارز و فضای 
آرام سیاسی که دولت سیزدهم به وجود اورده است، شرایط 
را برای حضور ســرمایه  گذاران در بازار سهام در این مقطع 

زمانی مهیا کرده است.

سهامداران احتیاط کنند
اصالح قیمتی که از روز دوشــنبه در بازار سرمایه رخ داده 
است، باعث شده است، شــاخص کل در روز سه شنبه نیز 
قرمزپوش شــده و بورس یک تغییر روند برای بازگشت به 
حمایت قوی در نیمه کانــال ۱.۴ میلیون واحدی را ایجاد 
کرده است.بسیاری از کارشناسان معتقدند سهامداران در 
شرایط فعلی باید بیشتر مراقب معامالت خود باشند تا دوباره 
ضرر و زیان بیشتری متحمل نشوند.این اصالح قیمتی به 
دلیل اینکه برای کل بازار رخ نداده است، تنها باعث کم شدن 
سرعت روند صعودی بازار خواهد شد. در هفته دوم فروردین 
ماه بازار بازدهی باالی ۱.۵ درصد در هــر روز به ثبت می 
رساند، اما در دوره اصالح قیمتی برای برخی سهم ها، رشد 
بازار محدود شده و کمتر از پنج هزار واحد رشد خواهد کرد.

به عبارت دیگر، کارشناسان بازار سرمایه به سرمایه گذاران 
توصیه می کنند باتوجه به رشــدهای صــورت گرفته در 
بازار ســرمایه در برخی نمادها مخصوصا سهم های بزرگ 
و شاخص ســاز، باید با احتیاط بیشتری به خرید و فروش 

اقدام کنند.

هدف بازار سرمایه در میان مدت
بازار سرمایه در وضعیت فعلی درگیر چندین مقاومت برای 
رشد است. به عبارت دیگر، محدوده فعلی از منظر نموداری 
بســیار مهم و حیاتی اســت و در صورت گذر از نیمه دوم 
کانال ۱.۴ میلیون واحدی، می  تــوان هدف ۱.۵ میلیون 
واحدی برای شاخص در میان مدت متصور شد. بنابراین به 

سرمایه  گذاران توصیه می شود با توجه به رشد سریع بازار 
در روزهای اخیر با احتیاط به سهام جدید ورود پیدا کنند.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، در روزهای 
آتی همچنان بازار سبز رنگ باشد و صنایع فلزات اساسی، 
سیمان، خودرویی و صندوق  های سهامی از استقبال خوبی 
برخوردار شــوند.دلیل این موضوع نیز به انتشار گزارشات 
ماهانه فروش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ بر می گردد که بسیاری 
از شرکت  ها عملکرد خوبی در این دوره داشته اند. عملکرد 
گروه فلزات اساسی به دلیل رشد قیمت های جهانی در سال 
گذشته بسیار مناسب بوده است.کارشناسان معتقدند، در 
مجموع روند بازار مثبت ارزیابی می  شود، اما با توجه به رشد 
اخیر و رسیدن قیمت  ها به سطوح مقاومت احتمال تشدید 
عرضه وجود دارد که این موضوع را می توان از نیمه دوم بازار 

در روز دوشنبه مشاهده کرد.

فاکتورهای انتخاب سهام در شرایط فعلی
رضا گلستانی خواه، کارشــناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با فارس معتقد اســت: در مقطع فعلی، سهامداران تمایل 
بیشــتری به ورود پول به گروه ها و نمادهایی دارند که از 
تحوالت بازار جهانی منتفع شده اند؛ عمدتا گروه های فلزات 
اساسی، پتروپاالیشی ها و زنجیره فوالد و نمادهای وابسته 
جزء گروه های مورد توجه بوده اند.وی ادامه داد: همچنین 
صنایعی نظیر سیمان نیز به واسطه عملکرد مثبت بنیادی، 
بهبود روند فروش و افزایش نرخ  ها مورد توجه سهامداران 
قرار گرفته اند؛ از جمله وجه تشابه در فاکتورهای انتخابی 
سهام در مقطع کنونی می  توان به انتخاب نمادهایی اشاره 
کرد که از نسبت سودآوری باالتر، نسبت قیمت به عایدی 
پایین و تقسیم سود حداکثری در مجامع برخوردار هستند 
که مورد توجه بیشــتر در این بازه قرار داشته اند.این فعال 
بازار ســرمایه تصریح کرد: نکته دیگر که در کلیت بازار اثر 
گذار است می  تواند به معافیت مالیاتی سود صندوق  های 
سرمایه  گذاری اشاره کرد که می تواند محرکی برای انتقال 
بخشی از سپرده های حقیقی ها و حقوقی  ها از بانک به سمت 
صندوق ها باشد و در کل می تواند عامل مثبت و موثر برای 
شرکت  های تامین  سرمایه تلقی شود و از سوی دیگر تجمیع 
منابع در صندوق  ها می تواند قدرت ورود منابع به سهام را 

نیز افزایش دهد.

رشد بورس ادامه دارد؟

افت شاخص بورس 

منابع ارزی ایران آزاد شد؟
خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام آگاه مدعی 
شــده اســت که بخش قابل توجهی از منابع 
ارزی مســدودی ایران در پــی توافق جدید 
آزاد می شــود.، همزمان با خــروج آمریکا از 
برجام بخــش عظیمی از دارایــی های ارزی 
ایران در خارج از کشــور بلوکه شــده است؛ 
در ســال های اخیر اخبار متعددی مبنی بر 
آزادسازی بخشی از آنها در راستا احیای برجام 
به گوش می رسد.دارایی های ارزی ایران در 
کشورهایی همچون کره جنوبی، هند، ژاپن، 
عراق و عمان مسدود شده اســت و مبنی بر 
گزارش های منتشر شــده میزان بدهی هند 
به کشور حدود هفت میلیارد دالر است. عراق 
نیز حدود دو میلیارد دالر از دارایی های ایران 
را مسدود کرده است و در مورد کره جنوبی، 
آمار متناقضی منتشــر می شــود. بر اساس 
گزارش های منتشر شده، دارایی های مسدود 
شــده ایران در کره جنوبی بالغ بر شش تا نه 
میلیــارد دالر می گردد.در آبــان ماه ۱۴۰۰ 
مقامات کشور آزاد شدن بخشی از دارایی های 
بلوکه شــده ایران در خارج از کشور را تایید 
کردند؛ اخبار منتشر شده حاکی از آزادسازی 
۳.۵ میلیارد دالر از منابع ارزی بلوکه شــده 
ایران بوده است که به طور دقیق مطرح نشده 
 اســت که این دارایی ها توسط کدام کشورها

 آزادسازی شده است.
خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر از منابع ارزی 
ایران شک و شــبهه زیادی برانگیخت؛ احمد 
عزیزی، کارشناس اقتصادی در این خصوص 
به خبرگزاری ایلنا گفته بود:" آزادسازی ۳،۵ 
میلیارد دالر به صورت اسکناس بعید است و 
اگر هدف از انتشار چنین خبری اثرگذاری بر 

بازار ارز بوده باشد، اقدامی ناموثر است."
اخیرا نیز رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با 
ارسال نامه ای به برخی معاونان وزارت صمت و 
جهاد کشاورزی از آزادسازی منابع ارزی ایران 
در بانک عراق خبرداد و خواستار معرفی اقالم 
وارداتی ضروری  شــد.حال اما با وجود توقف 
مذاکرات احیای برجام خبرگزاری ایرنا به نقل 
از یک مقام آگاه مدعی شــده است که بخش 
قابل توجهی از منابع ارزی مسدودی ایران در 
پی توافق جدید آزاد می شود.این خبرگزاری 
در این خصوص نوشته است که امروز برخی 
فعاالن رسانه ای از آزادســازی بخش زیادی 
از منابع ارزی مسدودی ایران خبر داده اند که 
مبلِغ مذکور، چندین برابر ۴۷۰میلیون یورویی 
بوده که اخیرا پــس از توافق ایران و انگلیس، 
وصول شد. توافقی که اخیرا برای آزادسازی 
منابع ارزی ایران انجام شده، مستقل از برجام 
بوده و دومین گشــایش مهم ارزی طی هفته 

های اخیر است.

افزایش قیمت گوجه فرنگی پیاز 
و سیب زمینی

رئیس اتحادیه بارفروشان درباره دالیل افزایش 
قیمت نجومی ســه قلم صیفی در بازار تهران 
گفت: مشکالت ایجاد شده برای کامیونداران 

و اختالل در حمل و نقل دلیل این امر است.
مصطفی دارایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر 
با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی به ۲۵ 
هزار تومان، سیب زمینی به ۱۶ هزار تومان و 
پیاز به ۲۰ هزار تومان گفت: دلیل این اتفاق 
مشکالتی است که برای کامیونداران به وجود 
آمده است به طوری که دیشب از ۱۰۰ درصد 
باری که باید وارد میدان مرکزی تهران می شد 
حدود ۱۰ درصد آن آمده است به عبارتی باید 
شب گذشــته ۳۰ هزار تن انواع میوه، سبزی 
و صیفی جات شــامل ۶۶ قلم کاال وارد تهران 
می شــد اما تنها حدود ۲۵۰۰ تــا ۳۰۰۰ تن 

آمده است.
وی با بیان اینکه مشــکالت ایجاد شده برای 
کامیونداران دلیل این امر است، افزود: کامیون 
داران اعالم کرده اند در صورتی که مشکالت 
این صنف حل نشــود اقدام بــه حمل کاالها 
نخواهند کرد و در این صورت شاهد افزایش 
شدید قیمت انواع کاالها خواهیم بود بنابراین 
باید هر چه ســریع تر مسئوالن مشکالت این 

صنف را حل کنند.
دارایی نژاد مشــکالت کامیونداران را مربوط 
به مســائلی مانند بیمه، بیمه تکمیلی و عدم 
دسترســی به امکانات الزم دانســت و گفت: 
برای صدور یک بارنامــه معمولی که هزینه 
آن ۵۰۰ هزار تومان اســت حدود ۳ میلیون 
تومان از کامیونــداران گرفته می شــود که 
 این مســاله نیز یکــی دیگــر از چالش های

 آنان است.

اخبار
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فشــار اقتصادی به خانوارها، دولت را ناچار کرده که در 
مناسبت های مختلف، تصمیم به پرداخت یارانه ها بگیرد؛ تا 
جایی که این روزها نیز صحبت های درگوشی، از پرداخت 
یارانه گوشــت و یارانه رمضان حکایــت دارد.به گزارش 
خبر آنالین تصمیم جدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
اقتصاد کشور را به ســمت پرداخت یارانه ها بیشتر برده 
است؛ تا جایی که این روزها خبر از پرداخت یارانه گوشت 
داده می شود. این خبر را جعفر قادری، عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس اعالم کرده و گفته قرار است برای 
نهاده های دامی که در قیمت گوشــت اثرگذار هستند، 
یارانه جداگانه ای پرداخت شود و این یارانه تنها به ۷ دهک 
اول اختصاص داده خواهد شــد.بر همین اساس، یکی از 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران احتمال داده است که رقم 
این یارانه در حدود ۳۰۰ هزار تومان باشد.البته در سال 
گذشته و با شروع زمزمه ها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و فشــارهایی که احتماال به اقتصاد خانوار وارد می شود، 
محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور با استناد 
به الیحه بودجه اعالم کرده بود که یارانه ها در سال آینده 
دو برابر می شود.اگرچه خبر مهم محسن رضایی درباره 
افزایش یارانه ها اجرایی نشد، اما با این حال به نظر می رسد 
دولت به شکل های دیگر تصمیم به واریز یارانه ها دارد. آن 
هم در شرایطی که به دلیل افت شدید ارزش پول ملی، 
بنا به گفته سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، 
ارزش ۴۵ هزار تومان یارانه، امروز به ۷ تومان رسیده است. 
به اعتقاد او، اگر ارزش پول ملی باال نرود، هر چه حقوق را 

افزایش دهیم، در عمل نتیجه نخواهد داشت.

 یارانه ۳۰۰ هزار تومانی گوشت در راه است؟/ 
نجاری: داریم جامعه را برای تورم سنگین آماده 

می کنیم
یارانه رمضان در راه است

در این میان، شنیده می شود که دولت قصد دارد همانند 

سال گذشته در ماه رمضان امســال نیز به گروهی از 
خانوارها یارانه پرداخت کند. به این ترتیب تا پایان ماه 
رمضان، عالوه بر دو یارانه نقدی و معیشتی طبق روال 
ماه های گذشته، احتماال یارانه مخصوص ماه رمضان را 
نیز واریز خواهد کرد.به نظر می رسد جزییات پرداخت 
یارانه ماه رمضان، یعنی مبلغ یارانه، تعداد یارانه بگیران 
و شرایط مشــموالن در مراحل پایانی است. در واقع 
دولت در پله آخر نهایی کردن واریز این یارانه قرار دارد 
و احتماال جزییات کامل آن به زودی منتشر می شود.
در سال گذشته نیز بسته حمایت معیشتی ویژه ماه 
رمضان در روز عید فطر به حســاب ۶۰ میلیون نفر از 
افراد واجد شرایط واریز  شد. اما از آنجایی که دولت در 
روزهای ابتدایی ماه رمضان برای واریز یارانه مخصوص 
این ماه تصمیم گرفته است، احتماال قبل از عید فطر 
واریز می شود.در خصوص مشموالن گمانه زنی هایی 
وجود دارد، اما به احتمال خیلی زیاد مشموالن یارانه 
ماه رمضان جزو کسانی هســتند که یارانه معیشتی 

بنزین دریافت می کنند.

یارانه هایی که پرداخت شد
فشار اقتصادی به خانوارها، دولت را ناچار کرده که در 
مناســبت های مختلف، تصمیم به پرداخت یارانه ها 
بگیرد؛ به طوری که دولت طی چند ماه گذشــته به 
مناســبت های ۲۲ بهمن ماه و عید نوروز نیز به چند 
دهک اول یارانه نقدی پرداخت کرد.یارانه ۲۲ بهمن 
ماه به حدود ۳۲ میلیون نفر رسید. یارانه عید نوروز نیز به 
حساب سرپرستان بیش از ۱۲ میلیون خانوار پرداخت 
شد. این افراد کسانی بودند که سهام عدالت نداشتند 

و سودی نگرفتند. یارانه ۲۲ بهمن ماه مبلغ ۱۰۰ هزار 
تومان و مبلغ یارانه عید نوروز ۱۵۰ هزار تومان بود. به 
نظر می رسد مبلغ یارانه ماه رمضان نیز احتماال بین 

۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای هر نفر باشد.

۳۵ درصد ایرانی ها فقیر هستند
گزارش های رسمی دولت نشــان می دهد که ۳۵درصد 
ایرانی ها فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد 
ثروتمند هستند.براساس اطالعات معاونت رفاه اجتماعی 
وزارت کار، تمام خانوارهای یارانه بگیر ایرانی براســاس 
اطالعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به سه دسته کلی 
شــامل خانوارهای فقیر، متوســط و برخوردار تقسیم 
شده اند. طبق معیارهای دهک بندی خانوارها، ۹.۳میلیون 
خانوار فقیر شناســایی شــده اند که ۲.۸میلیون خانوار 
معادل ۳۰درصــد کل خانوارهای فقیر تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی هســتند و ۶.۶میلیون خانوار معادل 
۷۰درصد کل خانوارهای فقیر فاقد پوشــش حمایتی 
محسوب می شوند و باید به عنوان اولویت در طرح پوشش 
بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح 
اشــتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.

با دسته بندی خانوارها، براساس اطالعات اقتصادی، در 
مجموع ۱۳.۹میلیون خانوار یارانه بگیر معادل ۵۷درصد 
کل خانوارهای یارانه بگیر در قالب طبقه متوســط قرار 
می گیرند و این خانوارها براســاس اطالعات اقتصادی، 
درآمد و شغلی به ۵دســته کلی تقسیم می شوند.دسته 
نخست، شامل کارکنان و مستمری بگیران دولت است 
که ۲.۲میلیون خانوار معادل ۱۵.۸درصد کل خانوارهای 
متوسط را دربرمی گیرد. طبق آمار، ۶۴درصد این خانوارها 

دارای خودرو بوده و ۹۱درصد آنها نیز سهام عدالت دارند. 
این در حالی اســت که به طور میانگین فقط ۲۴درصد 
خانوارهای فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره مندی 
آنها به سهام عدالت نیز از ۸۲.۵درصد فراتر نمی رود.دسته 
دوم، کارگران و مشــاغل خصوصی را شامل می شود و 
۶میلیون خانوار معــادل ۴۳.۳درصــد کل خانوارهای 
متوسط در این دســته قرار می گیرند. براساس آمارها، 
به طور میانگین ۶۶درصد خانوارها در این دســته دارای 

خودرو هستند و ۷۰درصد آنها نیز سهام عدالت دارند.
در دسته ســوم، بازنشســتگان غیردولتی قرار 
می گیرنــد کــه ۲.۴میلیــون خانــوار معادل 
۱۷.۳درصد کل خانوارهای متوســط را شــامل 
می شود. براســاس آمار، ۴۶درصد این خانوارها 
نیز دارای خودرو هســتند و ۷۲درصد آنها سهام 
عدالت گرفته اند.دســته چهارم بــه خانوارهای 
فاقد درآمد ثابت)یعنی هیــچ عضو بیمه پردازی 
ندارنــد( اختصــاص دارد و ۳میلیــون خانوار، 
معــادل ۲۱.۷درصد از کل خانوارهای متوســط 
را شامل می شــود. این خانوارها به طور میانگین 
۷۵درصد دارای خــودرو هســتند و ۶۷درصد 
آنها ســهام عدالت گرفته اند. از نکات قابل توجه 
این اســت که این خانوارها با وجود اینکه امنیت 
شغلی و پوشش بیمه ای کمتری دارند و به شدت 
تحت تأثیر شــوک های اقتصادی قرار می گیرند، 
باز هم به نســبت ۳دســته اول یعنی »کارکنان 
و مســتمری بگیران دولت، »کارگران و مشاغل 
خصوصــی« و »بازنشســتگان غیردولتــی« 
شــرایط اقتصادی و معیشــتی بهتری را تجربه 
می کنند و میانگین دهک درآمــدی آنها ۷.۲۷ 
اســت. درحالی که میانگین درآمدی کارکنان و 
مســتمری بگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ و 

بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد می شود.

قیمت خــودرو از ابتدای ســال روند افزایشــی 
بــه خــود گرفته اســت؛ افزایش قیمــت دالر، 
ممنوعیت دوباره واردات و نااطمینانی از شرایط 
 تولید خودروســازان عوامل اثرگذار محســوب

 می شوند. 
به گزارش اقتصادآنالین روز گذشته را می توان 
روز افزایش قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ نامید؛ 
به طوری که اکثر خودروها در این مدل برخالف 
چند روز گذشــته ثبات قیمتی را شکستند و با 
افزایش روبرو شــدند؛ به طوری کــه پژو پارس 
و ۲۰۷ مــدل ۱۴۰۱ هر کدام بــه ترتیب ۳ و ۲ 
میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.در معامالت 
روز گذشــته پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما، در مدل 
۱۴۰۱ ، ۲ میلیون تومان گران شد و ۳۸۶ میلیون 
تومان معامله شــد. این خودرو در مدل ۱۴۰۰، 
که دیروز با افزایش ســه میلیــون تومانی، ۳۶۸ 
میلیون تومان معامله می شد، روز گذشته هم ۲ 
میلیون تومان دیگر گران شد و به ۳۷۰ میلیون 
تومان رسید. در نسخه اتوماتیک و سقف شیشه 
با ســال تولید ۱۴۰۰ این خودرو همچنان ۵۴۰ 

میلیون تومان معامله می شود.۲۰۶ تیپ دو مدل 
۱۴۰۱، کماکان ۲۷۸ میلیون تومان معامله می 
شود و نسبت به روزهای گذشــته تغییر قیمتی 
نداشته اســت اما در مدل  ۱۴۰۰ این خودرو که 
در دو روزگذشــته در مجموع ۵ میلیون تومان 
گران شــده بود روز گذشــته هم با افزایش یک 
میلیونی به روند افزایشــی خود ادامــه داد و به 
قیمت ۲۷۰ میلیون تومانی رسید. نسخه تیپ ۵ 
این خودرو در نسخه آپشنال با ۵ میلیون تومان 
افزایش و پــس از چند روز ایســتایی قیمت به 
۳۳۰ میلیون تومان رسید و در نسخه کم آپشن 
 که دیروز را با ۱ میلیون تومــان افزایش قیمت

 به پایان رســاده بود، روز گذشــته تغییری در 
قیمتش ایجاد نشد و همان ۳۲۳ میلیون تومان 

دیروز معامله شد.
رانا پالس هــم در هر دو مــدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 

بدون تغییر قیمت باقــی ماند و به ترتیب ۲۷۰ و 
۲۸۲ میلیون تومان معامله شد.سمند LX ساده 
هم در مدل ۱۴۰۱، بدون تغییــر ۲۷۳ میلیون 
تومان معامله شد و در نســخه ۱۴۰۰ با افزایش 
۱ میلیون تومانی به ۲۶۵ میلیون تومان رســید.

قیمت پژو پارس LX در مدل ۱۴۰۱ که تغییرات 
قیمتی چندانی در روزهای گذشته نداشت، روز 
گذشــته ۳ میلیون تومان گران شــد و به ۳۵۳ 
میلیون تومان رســید. در نسخه ۱۴۰۰ برخالف 
روزهای گذشته که ۵ میلیون تومان گران شده 
بود روز گذشــته تغییری در قیمتش نداشــت و 
همان ۳۳۵ میلیون تومان گذشــته معامله شد. 
 در نسخه ســاده هم این خودرو با ثبات قیمتی 
همراه بود و همان ۲۸۰ میلیــون دیروز معامله 
شــد.دنا معمولی هم در نســخه ۱۴۰۱، پس از 
کاهــش ۳ میلیونی دیــروز روز گذشــته تغییر 

قیمتی نداشــت و همان ۳۷۲ میلیــون تومان 
معامله شــد، در مدل ۱۴۰۰ این خــودرو تغییر 
قیمت نداشــت و همان ۳۶۰ میلیون تومان روز 
گذشته معامله شد.تارا اتوماتیک در هر دو مدل 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش قیمت داشــت و هر دو 
مدل با افزایش ۵ میلیون تومانی به ترتیب ۵۳۵ 
و ۵۵۰ میلیون تومان معامله می شــوند. نسخه 
های دستی این خودرو هم در مدل های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ بدون تغییر قیمت به ارزش ۳۹۷ و ۴۱۲ 
میلیون تومان معامله شدند.شاهین هم در بازار 
پس از جهش ۵ میلیون تومانی در اواخر اســفند 
ماه مدت هاســت در مدل G بدون تغییر و ۳۴۰ 
میلیون معامله می شود.پراید هم در هر دو مدل 
۱۱۱ و ۱۳۱ پــس از افزایش چنــد میلیونی در 
روزهای گذشــته بدون تغییر قیمت همان ۱۸۸ 
میلیون در مــدل ۱۱۱ و ۱۷۱ میلیون در مدل 
۱۳۱ معامله می شــوند. تیبا هم مانند روزهای 
گذشــته در هر دو نســخه صندوقدار و هاچبک 
 بدون تغییر، بــه ترتیــب ۱۷۰ و ۱۸۳ میلیون

 تومان معامله شدند.

۹.۳ میلیون خانوار فقیر در ایران زندگی می کنند

هفت دهک  در انتظار یارانه جدید

روی خوش بازار به خودروهای مدل ۱۴۰۱؛

روند افزایشی قیمت خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۹۴ هزار تومان
روز گذشته قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان و قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 

میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱.۹۲۴ دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۲۹۴ هزار تومان معامله می شود.
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انباشت تقاضا در بازار مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

همانطور که انتظار می رفت بازار مسکن در اسفند ماه نسبت به سایر ماه های سال شاهد خرید و فروش بیشتری بود. پیش بینی ها نیز تحقق همین موضوع را در بر داشت. بنابراین روند رو به رشدی در معامالت مسکن در این 
ماه ثبت شده است. اما اینکه بخواهیم پیش بینی دقیق از این بازار ارایه کنیم باید دو نگاه را در نظر بگیریم. فارغ از اینکه نتیجه مذاکرات بین المللی اعم از مذاکرات وین چه می تواند باشد سال 1401 در بازار مسکن شاهد رونق 

نسبی خواهیم بود. همچنین بدون توجه به این داده ها پیش بینی این است که بازار مسکن از مرحله رکود تورمی خارج و رونق نسبی شکل گیرد. 
چراکه نزدیک به دو سال است در بازار مسکن حالت انتظار و صبر عدم معامله از سوی فروشنده و خریدار وجود داشته است. این موضوع فشار مضاعف را به اقتصاد مسکن وارد کرده تا از این ماندگی خارج شود. پس باید در انتظار 
رونق نسبی اقتصاد مسکن باشیم. البته پیش نیاز تحقق آن آمادگی دولتمردان و قانونگذاران برای مواجهه با این اتفاق است. دولت باید استراتژی داشته باشد. در صورت تحقق برجام شاهد هجمه ای از تقاضا خواهیم بود که در 

چند سال اخیر انباشته شده است. دولت باید راهکار درستی برای مواجهه با این انباشت تقاضا داشته باشد.
در صورت عدم نتیجه گیری، عدم تسلط به راهکارهای مدیریتی موجب می شود دست دولت خالی بماند و نظام سوداگری نظام بازار مصرف را له کند. در این شرایط باز هم دست مصرف کننده واقعی از بازار مسکن خالی خواهد 
ماند. در شرایط حاضر، کسی که مصرف کننده است حتما باید خرید خود را انجام دهد. همین امروز بهترین فرصت برای خرید خانه است. به عبارتی هر زمانی که منابع مالی در اختیار است تعلل برای خرید مسکن جایز نیست. 
مطالعات دقیق نشان می دهد در بازه های زمانی 5 الی 6 ساله رشد قیمت در بازار مسکن به میزان 220 درصد بوده است. این در حالی است که کاهش قیمت در بهترین حالت 11 تا 15 درصد بوده است. ماندن در حالت انتظار 
موجب می شود خرید ملک از دست دالل انجام شده و سود به جیب سوداگران سرازیر شود. بنابراین توصیه می شود قبل از شلوغ شــدن و رونق بازار، مصرف کننده باید در بازار آرام به دنبال خرید مسکن باشد. انتظار برای 

کاهش قیمتها درست نیست. 
 از سوی دیگر اخباری که تحت عنوان ریزش 40 درصدی قیمت مسکن در روزهای اخیر شــنیده می شود کامال نادرست بوده و قابل تحقق نیســت. حتی اگر منظور تخلیه حباب مسکن است باید اشاره کنیم که این حباب 

به اندازه کافی تخلیه شده و باید مراقب افزایش حباب قیمتها در بازار باشیم.  

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای از کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در برخــی از صنوف به 
کمتر از 40 درصد و تشــدید بازرسی ها خبر داد. 
در این اطالعیه آمده که با توجه به کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشتی در برخی از صنوف )از جمله 
نانوایی ها، ســوپرمارکت ها، تاالرهای پذیرایی، 
رســتوران ها، فســت فودها و…( به کمتر از 40 
درصد، همچنان رعایت مصوبه ستاد ملی مدیریت 
کرونا در ارتباط با تزریق ســه دوز واکسن کرونا، 
ثبت نام واحدهای صنفی در سامانه “ایران من” 
به نشانی https://asnaf.moi.ir، اخذ و نصب 
QR Code )در محل قابل رویت برای همگان( و 
نیز رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی از جمله 

فاصله اجتماعی و ماسک الزامی است.
همچنین مقرر شــده بازرسان اتاق های اصناف 

و اتحادیه های صنفی نسبت به تشدید بازرسی 
و نظارت فعاالنه در اجــرای مصوبه مذکور اقدام 
کنند. بر این اساس در صورت مشاهده تخلف، در 
مرحله اول با صدور اخطار کتبی و در مرحله دوم 

واحد صنفی به مدت یک ماه پلمب خواهد شد.
با توجــه به اظهــارات قبلی مســئوالن به نظر 
می رســد دیگر بحث تعطیلی واحدهای صنفی 
در موج های کرونایی مطرح نیســت. بهمن ماه 
سال قبل هم  دبیر کل اتاق اصناف ایران از تمرکز 
بر فرهنگسازی برای واکسیناســیون و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و همچنین تشدید نظارت 
بر رعایت پروتکل ها خبــر داده و گفته بود که با 
توجه به دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، 
دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک های کرونا 

مطرح نیست.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک تهران 
محاسبه قیمت ویالهاي لوکِس منطقه یک در 
معدل گیري قیمت  مســکن در تهران را اشتباه 
دانست و گفت: خانه گران نشده است و در شرایط 
رکود غیرتورمي به ســر مي بــرد. مصطفي قلي 
خسروي، درباره وضعیت قیمت ملک در مناطق 
مختلف پایتخت که گزارش آن هر ماه از طریق 
بنگاه هاي امالکي به اتحادیه اعالم مي شــود، 
گفت: باز هــم اعالم مي کنیم ســوداگران نمي 
خواهند شــوک هاي مثبت به بــازار ِملک کار 
خود را درست انجام دهد و در میان اخبار مثبت 
 کاهش تورم در بخش مســکن، خبــر از گراني 

خانه مي دهند.
خسروي ادامه داد: گراني مسکن براي این گروه 
ها و نهادها درآمدزاســت، اما اتحادیه مشاوران 
امالک معتقد اســت اکنون قــدرت چانه زني 
خریداران افزایش یافته و بازار به سمت کاهش 
قیمت و به نفع خریداران است. اکنون مشتري به 
راحتي مي تواند از فروشنده تخفیف بگیرد. وي 
افزود: در مناطق یک تهران و منطقه لواسان که 
با افزایش لوکس سازي و خانه هاي گران مواجه 
هســتیم، قیمت ها رو به افزایش است؛ اما این 

وضعیت در ســایر مناطق تهران وجود ندارد. به 
اعتقاد رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران ورود 
آمار قیمت خانه هاي لوکس منطقه یک تهران و 
لواسان که در آمار بانک مرکزي لحاظ شده است، 
باعث تاثیر زیادي در کل معدل قیمتها مي گذارد. 
وي گفت: بازار مسکن در شرایط رکود غیرتورمي 
به ســر مي برد و اگر نهادي خبر از گراني خانه 
میدهد به دلیل تاثیر ورود قیمت ویالهاي لوکس 
منطقه یــک در معدل گیري نهایي اســت. این 
درحالي است که خانه در چندین منطقه تهران 
از جمله مناطق 1۸ و 10 پایتخت زیر 1۸ میلیون 

تومان به فروش مي رود.
خســروي ادامه داد:حذف منطقه یک از معدل 
گیري قیمت مسکن باعث خواهد شد که گزارش 
بانک مرکزي به واقعیت موجود نزدیک شــود. 
اتحادیه امالک پیشنهاد مي دهد که بانک مرکزي 
از برگزاري جلسات مشــترک با اتحادیه امالک 
امتناع نکند و با ارایه گزارش ها سیگنال گراني 
به بازار مســکن ندهد. به اعتقاد رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران، قیمت هــا همچنان 
مثل سه ماه گذشــته و بدون تغییر است و حتي 

فروشندگان مایل به تخفیف بیشتر هستند.

قیمت هر کیلو خرمای مضافتی در میادین میوه  
و تره بار در بســته بندی های 550 گرمی حدود 
۳2 هزار تومان و بســته بندی های ۷00 تا ۷۳0 
گرمی حدود ۳4 هزار و ۹00 تومان و در ســطح 
شهر قیمت آن در بسته های 500 تا ۷00 گرمی 
41تا 55 هزار تومان است. بر اساس مشاهدات 
میدانی از مغازه های سطح شهر تهران قیمت هر 
کیلو خرمای مضافتی در بسته های 500 تا ۷00 
گرمی 41 تا 55 هزار تومان، هــر کیلو خرمای 
مضافتی 60 تا 65 هزار تومان، خرمای خاصویی 
کیلویی۷0 هزار تومان،   خاصویی خشــک 60 
 هــزار تومان و کبــکاب ۳2 تا ۳4 هــزار تومان

 است.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده 
و ممکن اســت در برخی مناطق بیشتر یا کمتر 
باشــد. در میادین میوه  وتره بار نیــز قیمت هر 
بســته ۷00 گرمی رطب مضافتی درجه یک بم 
۳4هزار و۹00 تومان، بسته۷00 گرمی سایر انواع 
رطب مضافتی ۳2 هــزار و ۹00 تومان، هر کیلو 
خرمای پیارم ممتاز ۸5 هزار تومان، پیارم درجه 
یک ۷0 هزار تومان، خاصویی هر کیلو 4۸ هزار 
تومان، کبکاب40 هزار تومان، خرمای آلویی 41 
هزار تومان، خرمای ربی ممتاز 40 هزار تومان، 
خرمای بیزو ۳5 هزار تومان، خرمای مرداسنگ 
۳2 هزار تومان، خرمای زاهدی هر کیلو ۳0 هزار 
تومان، خرمای کلوته 26 هــزار تومان، خرمای 
دشتستان 25 هزار تومان و خرمای خارک 1۷ 

هزار تومان است.
محمدمهدی برومندی _ معاون امور باغبانی وزیر 
جهاد کشاورزی نیز اخیرا اعالم کرده  با توجه به 
عرفی که برای بسته بندی خرما در کشور وجود 
دارد، خرمای مضافتی، بســته بندی های 550 

گرمی حدود ۳2 هزار تومان و بســته بندی های 
۷00 تا ۷۳0 گرمی حدود ۳4 هزار و ۹00 تومان 
در میادین میوه و تره بار به فروش می رسد که با 
این حساب قیمت هر کیلوگرم خرما به 4۸ هزار 
تومان می رسد. همچنین حوزه بازرسی وزارت 
جهاد کشاورزی هر روز بازار را رصد می کند و هر 
روز صبح در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد 
کشــاورزی این قیمت ها پایش و رصد می شوند 
و اگر واحد صنفی افزایش قیمتی بیش از قیمت 
اعالم شده داشــته باشــد، برخورد الزم انجام 

خواهد شد.
وی همچنیــن اضافه کرد که ما در 14 اســتان 
کشور، 26۸ هزار هکتار نخیالت داریم و با تولید 
1.4 میلیون تن خرما، سومین تولید کننده خرما 
در جهان هستیم و 20 درصد از محصول خرمای 
بازارهای جهان در ایران تولید می شود.  در سال 
1۳۹۹، حدود ۳۸۸ هزار تن خرما صادر کرده ایم 
که حدود ۳00 میلیــون دالر درآمد ارزی برای 
کشور به ارمغان آورده است، در سال 1400 نیز 
تولید خرما به یک میلیون و 420 هزار تن رسید 
و جزو کشورهای پیشرو در صادرات خرما بودیم.

بنا بــر گفته ایــن مقــام مســئول در وزارت 
جهادکشاورزی سرانه مصرف خرما در کشور ۸ 
تا 10 کیلوگرم اســت و مابقی تولیدات در حوزه 
صنعت و صادرات قــرار می گیرد. در حال حاضر 
بیش از ۷0 هزار تن خرما در سردخانه های کشور 
نگهداری می شود و تا برداشت سال جدید، خرما 
برای ورود به بازار وجود دارد و تمام سازمان های 
جهاد کشــاورزی در اســتان های تولید کننده 
خرمای مضافتی و کبــکاب آمادگی دارند به هر 
نقطه از کشور که احساس کمبود وجود دارد، این 

محصول را ارسال کنند.

رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز تهران گفت: اگر 
شرایط مهیا باشد در سال 1401 میزان ظرفیت تولید 
کفش را مي توانیم به 400 میلیون برسانیم بنابراین 
پتانسیل این میزان تولید در کشور وجود دارد. رسول 
شجري، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در 
خصوص وضعیت صادرات کفش، گفت: در صنعت 
کفش حــدود 100 میلیون دالر صــادرات صورت 
مي گیرد که بیشــترین صادرات کفش را به عراق و 
افغانستان داریم. وي افزود: باتوجه به شرایط کنوني 
افغانستان صادرات کفش همانند قبل انجام نمي شود 
و در حال حاضر بیشترین صادرات را به عراق داریم. 
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در خصوص 
میزان ظرفیت تولید کفش در سال 1401، بیان کرد: 
اگر شرایط مهیا باشد تا 400 میلیون جفت انواع پاپوش 
را مي توانیم در کشور تولید کنیم؛ بنابراین پتانسیل 

این میزان تولید وجود دارد. شجري اظهار کرد: باتوجه 
به اینکه در صادرات مشکالت زیادي وجود دارد باید 
این مشکالت مرتفع شود تا توســعه در این بخش 
صورت گیرد. وي خاطرنشــان کرد: باتوجه به اینکه 
کفش ارزبري زیادي ندارد و اشتغالزایي خوبي ایجاد 
مي کند؛ بنابراین از طریق توسعه این صنعت رشد قابل 

توجهي را مي توانیم شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران عنوان کرد: 
براي دستیابي به توسعه در این صنعت باید ساماندهي 
صورت بگیرد همچنین مسئوالن ذیربط مي توانند به 
این صنعت ورود پیدا کرده و حمایت کنند تا صادرات 
صورت بگیرد. شــجري در ادامه گفــت: دولت باید 
تولیدي ها را حمایت کند تا به صورت قانوني به حرفه 
خود ادامه دهند، زیرا بخش خصوصي نقش زیادي در 

اداره کشور در بخش اقتصاد ایفا کرده است

قیمت گوشــی تلفن همراه 
وابستگی شدیدی به نوسانات 
نرخ ارز دارد. با افزایش قیمت 
دالر به 2۷ هزار و 650 هزار 
تومان قیمت انواع گوشــی 

افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
باید دید قیمت گوشــی با این میزان نوسان نرخ ارز در 
سال 1401 چه سمت و سویی خواهد داشت. در حال 
حاضر برند سامسونگ همچنان پیشتاز بازار ایران است 
و برندهای اپل و شــیائومی و هوآوی در رده های بعدی 
قرار دارند. با نظر به احتمال حصول توافق در عرصه های 
سیاسی، برخی احتمال بازگشت نمایندگی های برندها 
در سال جدید و قوت گرفتن مجدد برندهای هوآوی و 

شیائومی در بازار ایران را نیز مطرح می کنند. 
به عقیده فعاالن بازار موبایــل، به دلیل توقف مذاکرات 
برجام می تواند موجب افزایش نرخ ارز شود و این امر به 

طور قطع تاثیر باالیی بر رشد قیمت موبایل خواهد داشت. 
از سوی دیگر قرار بر این است که عوارض گمرکی گوشی 
های مسافری با ارز آزاد محاسبه شود. یعنی قیمت فعلی 
رجیستری گوشی های موبایل وارد شده به کشور 5 تا 6 
برابر افزایش خواهد داشت. این اقدام قرار بود از ابتدای 
سال 1401 اتفاق بیفتد که انجام آن به تاخیر افتاده است. 
این خبر را یکی از مسووالن گمرک کشور به خبرنگار 

"کسب و کار" داده است.
به هر ترتیب قیمت موبایل در سال 1401 بستگی به نرخ 
دالر دارد. درصورتی که مذاکرات به نتیجه برسد و قیمت 
دالر روندی کاهشی پیدا کند، قیمت موبایل نیز به طبع 
آن کاهش پیدا می کند. مردم در ایــن روزها در انتظار 
اخبار مربوط به نتیجه مذاکرات و کاهش احتمالی قیمت 
دالر و معرفی گوشی های تازه در سال 1401 و همچنین 
پیش بینی قیمت گوشی در سال 1401 و کاهش قیمت 

موبایل در سال 1401 هستند.
این در حالی است که جدیدترین آمارهای منتشر شده 
از سوی گمرک، از تداوم صدرنشینی گوشی موبایل در 

میان کاالهای وارداتی حکایــت دارد. طبق این آمارها، 
ارزش واردات موبایل در ســال 1400 به چهار میلیارد 
و 162 میلیون دالر رسیده است و نسبت به سال 1۳۹۹ 
حدود ۷1 درصد رشد کرده است. طبق این آمارها ارزش 
کل واردات کشــور حدود 52 میلیارد دالر برآورد شده 
که بخش قابل توجهی از آن به واردات کاالهای اساسی 

اختصاص داشته است.
به نظر می رسد فعاالن بازار موبایل چندان به بازار سال 
جدید خوش بین نیستند. با وجود گمانه زنی ها درباره 
حصول احتمالی توافق برجام و اثرات مثبتی که چنین 
تغییری می تواند بر کاالهای وارداتی مانند گوشی موبایل 
داشته باشد، واردکنندگان امید چندانی به بهبود آینده 
بازار ندارند. آنها معتقدند با تصویب برخی قوانین جدید، 
شــرایط برای فعالیت در این بازار سخت تر خواهد شد 
و افزایش مجدد قیمت ها، بــه ضرر تمامی طرفین بازار 
از جمله مصرف کننده، فروشــنده و واردکننده ها تمام 
خواهد شد. در همین رابطه رئیس اتحادیه دستگاه های 
مخابراتی در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: وضعیت 

موبایل و قیمت آن در کشور قابل پیش بینی نیست و مردم 
اگر نیازی در این زمینه دارند بهتر است خرید کنند، در 
حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و همه برندها در 
دسترس هستند. مهدی محبی اضافه کرد: قیمت موبایل 
در سال جدید بستگی به  نرخ دالر دارد. درصورتی که 
مذاکرات وین به نتیجه برسد و قیمت دالر روندی کاهشی 
پیدا کند، قیمت موبایل نیز به دنبال کاهش پیدا می کند. 
۹5 درصد محصوالت موجود در بازار تلفن همراه، از طریق 
واردات تامین می شوند و تنها پنج درصد آنها تولید داخل 
است. تغییرات قیمت دالر به هر حال روی چنین بازاری 
اثر می گذارد؛ هر چند که کم. این فعال صنفی ادامه داد: 
از ســوی دیگر اگر نتیجه مذاکرات، کاهش تحریم ها 
باشد، در درازمدت ممکن است واردات تسهیل شود و 

شرکت های خارجی به بازار ایران بازگردند.
به گفته وی، در حال حاضر موبایل با نرخ 40 تا 50 میلیون 
در بازار موجود است که این موبایل ها از برندهای اپل و 
سامسونگ هستند. اما پرفروش ترین نرخ خرید و فروش 

موبایل 5 میلیون تومان است.
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به نظر می رسد پیش بینی ها از 
رونق معامالت در آستانه شب 
عید تحقق یافته است. تغییر 
میزان معامالت در اسفند ماه 
ممکن است نشــانه ای برای 
بازگشت رونق به بازار مسکن را می دهد. به عقیده فعاالن 
این بازار، در ماههای آینده فارغ از نتیجه مذاکرات، اقتصاد 

مسکن از رکود خارج خواهد شــد و معامالت در این بازار 
از رونق نسبی برخوردار می شــود. البته بانک مرکزی از 
افزایش 6.2 درصدی قیمت مســکن در اسفندماه سال 
1400 نســبت به ماه قبل از آن )بهمــن( و کاهش 20 
درصدی معامالت خبر داده است. اما بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی معتقدند نمی توان به آمار بانک مرکزی استناد 

کرد و این آمار بیشتر به التهابات بازار دامن می زند. 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در اسفند 

ماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت ها رو به پایین بود. 
اما گزارش بانک مرکزی رشد 6 درصدی قیمت ها را اعالم 
کرده است. از آنجایی که بانک مرکزی قیمت مناطق یک 
و شمیران را هم در نظر می گیرد، سبب می شود تا گزارش 
این بانک صحت نداشته باشد. حال آنکه قیمت مسکن 
در مناطق، 10 و 1۷ نسبتاً مناسب و حتی رو به کاهش 
است. واحدهای مسکونی و ساختمان ها پشتوانه بانک ها 
هستند و هر چه قدر قیمت ساختمان ها افزایش یابد، 
سرمایه بانک ها رشد می کند و بانک مرکزی هم از این 

محل 20 درصد از بانک ها دریافت می کند؛ بانک مرکزی 
با گزارش های افزایشی قیمت مسکن، کاسبی می کند.

از سوی دیگر بهبود معامالت بازار مسکن در سال 1400 در 
مقایسه با سال قبل با شــیب کم ادامه دار بود. اما با کاهش 
نوسان قیمت ارز در شش ماه دوم سال 1400 و رشد ماهانه 
کمتر از سه درصد قیمت مسکن، نوع تقاضای غالب تغییر کرد 
و تقاضای مصرفی به خصوص گروهی که به دنبال تبدیل ملک 
خود به واحدی مرغوب تر را بودند، در طی این شش ماه سهم 

بیشتری از معامالت را به خود اختصاص دادند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ارزمبنایمحاسبهعوارضگمرکیاز۴۲۰۰تومانبهقیمتبازارتغییرمیکند

موبایل گران تر می شود؟
فعاالنبازارموبایلبهبازارسالجدیدخوشبیننیستند

قيمت مسکن طي سه ماه گذشته تغييري نداشته است

عراق بزرگترين خريدار کفش ايراني

کاهش رعايت پروتکل های بهداشتی در برخی صنوف

خرمای ماه  رمضان چند؟

بازارمسکندرسال1۴۰1
ازرکودخارجمیشود؟

بازار مسکن 
در انتظار 
رونق



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2453| پنج شنبه 18 فروردین ماه1401
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
45

ه  3
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 1

ن ما
ردی

رو
1  ف

8  |
به

 شن
نج

پ
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

هزاران مشترک موبايل، اپراتور خود را عوض كردند
تعداد ترابردهای صورت گرفته در سال ۱۴۰۰، ۷۴ هزار و ۹۴۹ بوده و مشترکان هر 
یک از اپراتورها با حفظ شماره خود توانستند از خدمات اپراتور دیگری استفاده کنند.
طرح ترابردپذیری شماره ها )MNP( این امکان را فراهم می کند که مشترکان با 
حفظ شماره خود، اپراتور ارائه دهنده خدمات خود را عوض کرده و از خدمات اپراتور 
مقصد اســتفاده کنند.  برای اجرای این طرح الزم است که در گام اول مشترک از 
طریق مراجعه به سایت یا مراجعه حضوری به دفاتر خدماتی اپراتوری که قصد دارد 
به آن مهاجرت کند، فرم درخواســت را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح 
ثبت نام کند. پس از آن در صورتی که فرد از شــرایط الزم برخوردار باشد از طریق 
یک پیامک تأیید ثبت نام او به اطالعش خواهد رسید.امکان تغییر اپراتورها از طریق 
ترابردپذیری تنها دو بار در سال میسر اســت و پس از این تغییرات هزینه تمامی 
سرویس ها، تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که به آن ترابرد شده محاسبه خواهد 
شد. همچنین پیش از اجرای طرح ترابردپذیری الزم است مشترک حداقل سه ماه 
در اپراتور ارائه دهنده خدمات اولیه فعالیت داشته باشد.البته ممکن است برخی از 
درخواست های ترابرد از سوی مشترکان با موافقت مواجه نشود. احراز نشدن هویت 
مانند تطابق نداشــتن مشخصات اعالم شده با مشــخصات دارنده شماره، رعایت 
نکردن ترابرد نظیربه نظیر مانند درخواست ترابرد سیم کارت دایمی به اعتباری و 
برعکس، فعال نبودن سیم کارت، فعال بودن کمتر از سه ماه سیم کارت شماره مورد 
درخواســت برای ترابرد و پرداخت نکردن به موقع صورتحساب اولیه صادرشده از 
اپراتور فرستنده توسط مشترک در سیم کارت های دائمی از دالیل رد درخواست 
ترابرد عنوان شده است.طبق آخرین آمار اعالمی از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در ۱۴۰۰، ۷۴ هزار و ۹۴۹ ترابرد تکمیل شده است. البته تنها 
تعداد تراز، مالک اول بودن یک اپراتور در ترابرد نیســت. مــوارد دیگری از جمله 
کیفیت، تعداد تخلفات، ســرعت ترابرد و تجربه کاربری هم وجود دارد و بعضی از 
این پارامترها به نحوه ارائه ســرویس برمی گردد. ممکن است یک اپراتور در یک 
مدت زمان، سرویس خاصی ارائه دهد که در آن زمان مشترک به اپراتور ترابرد کند 
و بعد بخواهد به اپراتور مبدا خود برگردد؛ این دلیل نمی شــود اپراتوری که از آن 
بازگشته، سرویس نامناسبی داشته و یا اپراتوری که االن انتخاب کرده سرویسش 

مناسب است.

توئيتر 300 حساب كاربری دولت روسيه را محدود كرد
پس از تغییر قوانین توئیتر درباره حساب های دولت هایی که دسترسی به اینترنت 
را محدود و در درگیری های مسلحانه کشوری هستند، این پلتفرم محتوای حساب 
های دولتی روسی را به کاربران پیشنهاد نمی دهد.همچنین این شبکه اجتماعی 
اعالم کرد از حساب های کاربری وابسته به دولت ها می خواهد پست های حاوی 
تصاویر اسرای جنگی را حذف کنند. طی هفته های اخیر دولت اوکراین محتوایی 
شامل اسرای جنگی در توئیتر منتشر کرده بود.روسیه پس از حمله به اوکراین برای 
کنترل جریان اطالعات با شرکت های فناوری مقابله کرد. در همین راستا با کاهش 
سرعت توئیتر، دسترسی به آن را محدود و از سوی دیگر فیس بوک و اینستاگرام 
را مسدود کرد.توئیتر در یک پست وبالگی نوشت: هنگامیکه دولتی دسترسی به 
سرویس های آنالین را در کشورش محدود یا مسدود و دسترسی مردم به جریان 
اطالعات آزاد را قطع می کند و از سوی دیگر از سرویس های آنالین برای ارتباطات 
خود استفاده می کند، یک بی توازنی اطالعاتی به وجود می آید.این شرکت اعالم 
کرد اقدامات جدیدش در توصیه نکردن محتوای حســاب هــای دولتی حتی در 
صورتیکه در کشور مسدود شده باشــد، اعمال خواهد شد. همچنین این سیاست 
نخست برای حساب های کاربری دولت روسیه در توئیتر به کار گرفته می شود.تحت 
قانون جدید محتوای حســاب های کاربری دولتی یا وابسته به رسانه های دولتی 
به کاربران توصیه نمی شود. به گفته سخنگوی توئیتر این روند روی بیش از ۳۰۰ 

حساب کاربری دولتی روسیه اجرا می شود.

درآمد جديد اتحاديه اروپا از طريق شــركتهای 
فناوری بزرگ

طبق یک ســند اتحادیه اروپا پلتفرم های آنالین بزرگ باید ساالنه تا ۰.۱ درصد از 
درآمد خالص ساالنه شان را برای پوشش هزینه های نظارت بر پیروی از قوانین جدید 
بپردازند.قانون مذکور شرکت های بزرگ را ملزم به انجام اقدامات بیشتر برای نظارت 
بر محتوای خود می کند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا و قانونگذاران احتماالً در اواخر 
ماه جاری میالدی درباره قانون سرویس های دیجیتال)DSA( به توافق می رسند. 
این نخستین بار است که کمیسیون اتحادیه اروپا چنین هزینه ای بر شرکت ها تحمیل 
می کند.اقدام مذکور در حالی انجام می شــود که کمیسیون اتحادیه اروپا به دنبال 
منبع درآمد جدیدی برای ارتقای رشد اقتصادی منطقه است. دلیل این امر نیز شیوع 
همه گیری کرونا و پشتیبانی از اقتصادی حافظ محیط زیست تر و دیجیتالی تر است. 
در همین راستا اتحادیه اروپا به کارشناسان زیادی نیاز دارد تا قوانین جدید فناوری را 
اجرا کند.در سند فاش شده آمده است: کل هزینه ساالنه نظارت بر اساس هزینه هایی 
تعیین می شود که کمیسیون در ارتباط با وظایف نظارتی خود تحت قانون جدید 
متحمل می شود. این هزینه بیش از ۰.۱ درصد از درآمد خالص ساالنه تهیه کنندگان 
پلتفرم های آنالین بزرگ )یا موتور جستجوهای بزرگ( در یک سال مالی نخواهد 
بود.کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داده پلتفرم های آنالین بسیار بزرگ با ۴۵ میلیون 
کاربر فعال ماهانه یا بیشتر مشمول قانون DSA می شوند.به گفته یک منبع آگاه، 
مارگارت وستاگر کمیسیونر آنتی تراســت اتحادیه اروپا ماه گذشته به قانونگذاران 
 و کشورهای عضو اعالم کرد هزینه مذکور ممکن اســت به ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو

 در سال برسد.

6با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت علمی؛
كارگروه مشترک حمايت از توليد دانش بنيان در 

حوزه ICT تشكيل می شود
ســخنگوی وزارت ارتباطات از تشکیل کارگروه مشــترک حمایت از شرکت های 
دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با همکاری وزارت ارتباطات و معاونت 
علمی خبر داد. مهدی ســالم در خصوص جزئیات جلسه هم اندیشی و هماهنگی 
برای تقویت شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( که 
در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، 
امروز با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات برگزار شــد، توضیح داد.وی گفت: پیرو هماهنگی صورت گرفته در 
این جلسه، مقرر شد کارگروه مشــترکی با حضور وزارت ارتباطات و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برای نحوه حمایت از شــرکت های دانش بنیان حوزه 
ICT تشکیل شود. بر این اساس نحوه شکل گیری و جزئیات مدیریت این کارگروه 
و وظایف آن باید حداکثر تا روز سه شنبه هفته آینده تنظیم و به وزیر ارتباطات ارائه 
شود.سالم با بیان اینکه متولی اجرای این مأموریت، معاونت نوآوری و فناوری وزارت 
ارتباطات خواهد بود، ادامه داد: مطابق با پیشنهاداتی که از سوی دکتر زارع پور وزیر 
ارتباطات در این جلسه مطرح شد، قرار اســت حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و حمایت از تولید محصوالت دانش بنیان از ۳ طریق دنبال شود.سخنگوی وزارت 
ارتباطات افزود: یکی از این روش ها مربوط به سرویس هایی خواهد بود که از سوی 
وزارت ارتباطات به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود. روش دیگر به حمایت از 
شرکت های فناوری اطالعات تحت پوشش وزارت ارتباطات از طریق پارک فناوری 
اطالعات مربوط می شود و مدل سوم حمایتی نیز به الزام برای استفاده از تجهیزات و 

امکانات شرکت های دانش بنیان در شبکه ارتباطی کشور بر می گردد.

اخبار

فعالیت اینتل در روسیه متوقف شد
شرکت تراشه سازی آمریکایی اینتل فعالیت تجاری خود در روسیه را متوقف کرد و به جمع شرکت هایی پیوست که پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین، از این کشور خارج می شوند. اینتل 
که ماه میالدی گذشته ارسال محصوالتش به مشتریان در روسیه و بالروس را متوقف کرده بود، اعالم کرد تدابیر ادامه کسب و کار را به اجرا گذاشته است تا اختالل در فعالیتهای جهانی خود 

را به حداقل برساند. این شرکت همچنان در کنار جامعه جهانی، جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم کرده و خواستار برقراری فوری صلح است.شرکت IBM هم ارسال محصوالتش به روسیه 
را متوقف کرده است. اوکراین از شرکتهای نرم افزاری و رایانش ابری آمریکایی خواسته است کسب و کارشان در روسیه را متوقف کنند.

بســیاری از شــرکت های 
دانش بنیــان بــا دریافت 
حمایت محصوالتی تولید 
و در نمایشــگاه ها عرضه 
می کنند؛ اما از بی توجهی 
به محصول بومی و نبود خریدار گالیه دارند؛ برخی 
هم حتی نمی توانند تسهیالت را بازپرداخت کنند. 
پس چطور باید با دستاورد دانش بنیان ها اشتغال 

فراگیر و پایدار ایجاد کرد؟
به گزارش فــارس، وقتی از اشــتغال دانش بنیان 
صحبت می کنیم ، تولیــد را مختص به عملی می 
کنیم که از دانش محقق شده باشد. سال های پیش 
هم اشتغال مسئله اصلی کشور بوده است ،اما امسال 
با نامگذاری ســال به عنوان »تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین«، تاکید شده که هر تولیدی مدنظر 
نیست و تولید باید بر اساس ایجاد دانش در کشور 

رقم زده شود.
این دانش هم باید از طریق تحقیق و توسعه حاصل 
شده باشد و اشتغال ســطح باالی را ایجاد کند. اما 
تحقیق و توســعه صرفا با حمایــت و صرف منابع 
مالی حاصل نمی شود؛ موارد زیادی از حمایت های 
دولتی بوده که به نتیجه مطلوب نرسیده است. اما 
چرا گاهی محصول دانش بنیان  از ویترین به بازار راه 
پیدا نمی کند و در نتیجه شاهد گالیه های فعاالن 
صنایع دانش بنیان از نبود خریدار و بی توجهی به 

محصول بومی هستیم؟
اساســا تامین هزینه های تحقیق و پژوهش برای 
شرکت های کوچک مشــکل است و صنایع بزرگ 

و متوسط درون خود بخش تحقیق و توسعه دارند.
در کشور ما هم عالوه بر شرکت های کوچک دانش 
بنیانی، حتی برخی از شــرکت های تجاری بزرگ 
موفق شده اند عنوان و رتبه دانش بنیانی را از مراجع 
مربوط بگیرند و این شرکت ها قادر به تامین هزینه 
های تحقیق و پژوهش هستند؛ اما تعداد این شرکت 
ها محدود است و از حدود 6 هزار شرکت دانش بنیان 
موجود در کشور ، شاید حداکثر ۵ درصد آنها شرایط 
مطلوبی را داشته باشند که بتوانند به تنهایی هزینه 

های پژوهش خود را تامین کنند.
اما از آنجایی که تحقیق و توسعه در برخی از حوزه ها 
اصال به صرفه نیست، دولت ها امکاناتی را برای این 
منظور فراهم می کنند و در ایران مراکزی در قالب 
عناوین مختلف از جمله پارک های علم و فناوری، 
مراکز رشد، پژوهشــگاه  ها و اندیشکده ها فعالیت 
می کنند؛ به عبارت دیگر دولــت در این حوزه ها 
هزینه می کند، آزمایشگاه می سازد و نیروی انسانی 
تربیت می کند تا کشور از نتیجه این اقدامات بهره 

مند شود. 
دولت بــا راه انــدازی مراکز مختلف پژوهشــی و 

فناورانه، ســرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه را 
انجام داده اســت تا مردم و شرکت های خصوصی 
بدون دردســر و پیچیدگی های اداری از آن بهره 
مند شــوند و شــرکت های خصوصی بتوانند قدم  
های بعــدی را روی پژوهش های اولیــه بردارند و 
تجربه ها را صنعتی و تجاری کرده و به بازار مصرف 

عرضه کنند.
بروکراسی خســته کننده در ادارات، یکی از گالیه 
های همیشگی فعاالن صنایع دانش بنیان است. در 
این باره مهدی آذرپیرا یک شرکت فناور مستقر در 
مرکز رشد تجهیزات پزشکی به فارس گفت: چالش 
بزرگی که با آن مواجه هســتیم بروکراسی اداری 

دولتی است که وقت و انرژی ما را هدر می دهد.
او می گوید: برای مثال روند صدور مجوز از ســوی 
وزارت بهداشــت طوالنی اســت که تسهیل این 
فرآیندها به ما کمک می کند. این فعال در صنعت 
دانش بنیان اضافه کرد: در این شرایط، انرژی ما به 
جای اینکه صرف امور پژوهشی و تخصصی شود در 
ادارات دولتی صرف می شود. زهره سادات الجوردی 
نماینده مجلس شــورای اســالمی هم با انتقاد از 
موانعی در دستگاه ها که تمرکز تولیدکننده داخلی 
را از توسعه کســب و کار خود به حواشی پرت می 
کند، گفت: الزم است که شاهد تسهیل گری موثر 

در کارها باشیم.
وی گفت: امروز شاهدیم که باوجود تاکید رهبری 
بر رفع موانع تولید و اشــتغالزایی، هنوز دستگاه  ها 
محدودیت  های تولید داخلی را رفــع نکرده اند و 
تولیدکننده داخلی به جای تمرکز بر توسعه کسب 
و کار خود و توسعه اشتغال  با موانع متعددی درگیر 

است.
وی گفت: الزم است که مسووالن گره های کار تولید 
و اشتغال  زایی در دستگاه مربوط خود را شناسایی و 
رفع کنند و با تسهیل گری موثر در امور، مانع خروج 
سرمایه از کشــور یا هدر رفت سرمایه تولیدکننده 

ها شوند.
دانش بنیان ها معموال از جمع کوچکی شروع می 
شــوند و در میانه راه حمایتی دریافت می کنند و 
احتمال موفقیت خود را افزایش می دهند. در حال 
حاضر منابع مالی خوبی از ســوی صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری به شرکت های دانش بنیان پرداخت می 
شود؛ اما اعطای این منابع الزاما به معنی موفقیت 
شرکت و ایجاد اشــتغال نیست.  بســیاری از این 
شــرکت ها پس از تولید موفق، از نبــود خریدار و 
بی توجهی گالیه دارند. آنها محصوالت خود را در 
نمایشگاه ها پشت ویترین می  گذارند و عرضه می 
کنند اما توجهی که انتظار دارنــد را دریافت نمی 
کنند. این شــرکت ها معترض می شوند و گالیه 
می کنند کــه کاری دانش بنیان کــرده اند، اما به 
محصول آنها توجه نشده است و کسی از آنها خرید 

نکرده است.

در این باره، یوســف بالش زر فعــال دانش بنیان و 
تولیدکننده بیوکاتالیست با انتقاد از نبود توجه الزم 
به محصوالت دانش بنیان گفت: نانوبیوکاتالیستی 
تولید کرده ایم که جاذب گازهای آالینده هوا است 
و قیمت تمام شده آن کمتر از نصف نمونه خارجی 

است.
او می گوید: ارزشی به این کار تحقیقاتی داده نشده 
است و پس از یک سال و نیم پیگیری، در حالی که 
خودروســازهای داخلی با ما همکاری نکرده اند، 
همین نمونه را به چند شرکت خارجی ارسال کردم 
و از آن استقبال خوبی شد. در دنیا مجوز واحدهای 
دانش بنیان راحت صادر می شود و نظارت محکم 
است، اما در کشور ما برعکس است. مخاطب اصلی 
دانش بنیان هــا برای خرید محصــوالت، دولت و 
شرکت های بزرگ هستند. توقع می رود که بخش 
های بزرگ که منابع مالی زیادی را در اختیار دارند، 
در خرید محصوالت دانش بنیان پیش قدم شوند 
و با این کار از آنهــا حمایت کنند. اما خریداران هم 

نظراتی دارند.
بزرگترین شرکت های مخابراتی کشور در پاسخ به 
این انتقاد، بیان می کنند که اساسا شرکتی بزرگ 
نمی تواند با تعداد زیادی شــرکت کوچک قرارداد 
ببندد و از آنها خریدهای خرد کنــد و در دنیا هم 
رویه این نیست. رویه جهانی در صنعت این است که 
اپراتورها شرکت های بزرگی را در قالب تامین کننده 
پیدا می کنند و صفر تا صد نیاز خود را از چند تامین 
کننده بزرگ می گیرند. به اصطالح در صنعت امروز 
پروژه ها به صورت کلید در دســت و کامل و جامع 

خریداری می  شود.
این کار شبیه این است که شرکت های دانش بنیان 
بگویند که من یــک تکه از یک زنجیر را ســاخته 
ام خریدار نــدارد. برای مثال در حــوزه مخابرات، 
اپراتورها نمی توانند از یک شــرکت سیم بخرند و 
از یکی فیبر. آنها دیگر به مفهوم گذشــته ترابری 
و انبار ندارند. آنهــا کل کار را تعریف می کنند و با 
یک شــرکت قرارداد می بندند که طرح تفصیلی 

را تعریف کند و تجهیــزات را تحویل دهد و بعد از 
تحویل هم تا چند سال نگهداری کند تا کارمندان 
اپراتور آموزش های الزم را ببینند. آیا یک شرکت 
 دانش بنیان بــه تنهایی مــی تواند ایــن فرآیند

 را انجام دهد؟ 
شــرکت های دانش بنیان معمــوال در گروه های 
کوچک شــکل می گیرند و تا زمانی که یک بنگاه 
تجاری موفق و بزرگ تبدیل شــوند و بتوانند افراد 
زیادی را مشــغول به کار کنند، زمان زیادی الزم 
است.  بســیاری از این شــرکت ها باوجود اینکه 
محصوالت موفقی را هم تولید کــرده اند اما قادر 
نیستند،  وام هایی را که دریافت کرده اند پس دهند؛ 
زیرا منابع دریافتی را برای تحقیق و توسعه و تولید 
محصول خرج کرده اند و این منابع تبدیل به کسب 
و کار و کار تجاری نشده است. پس چطور قرار است 
دستاوردهای شــرکت های کوچک دانش بنیان 
تجاری سازی شوند و از آنها اشــتغالی در سراسر 

کشور حاصل شود؟
فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات به 
این سوال پاســخ می دهد. او می گوید: برای این 
کار نیاز به بنگاه های تجاری اســت. اشــکال کار 
بنگاه های تجاری در این اســت که از نظر علمی و 
فناوری وابسته به منابع خارجی هستند و نتیجه کار 
تحقیقاتی که در کشور دیگری انجام شده است در 
کشور ما تجاری می شود. اما این بنگاه ها در صنعتی 
کردن کار تحقیقاتی موفق هستند که توانسته اند 

در کشور کسب و کار به راه اندازند.
وی گفــت: از ایــن تجربه مــی فهمیم کــه باید 
شــرکت های دانش بنیان را فعال کنیــم و آنها را 
به در مســیری قرار دهیم که وابســتگی علمی و 
فناوری کشــور به منابع بیرونــی را کاهش دهند. 
ســپس باید وابســتگی بنگاه های بزرگ تجاری 
به منابع خارجــی را به اتکا به منابــع دانش بنیان 
داخلی تغییــر دهیم. در این صورت اشــتغالی که 
 ایجاد می شــود، مهارتی است و در سطح کارگری

 و سطوح پایین فناوری نیست.  

بروكراسی خسته كننده يكی از گاليه های فعاالن صنايع دانش بنيان است

فاصله محصول دانش بنیان  از ویترین تا بازار
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شــرکت آمازون برای پرتاب ماهواره اینترنتی با 
۳ شــرکت قرارداد امضا کرده است. این درحالی 
است که شرکت تصمیم دارد با ایجاد خوشه ای از 
ماهواره ها با اینترنت ماهواره ای استارلینک رقابت 
کند. این شرکت خرده فروشــی اعالم کرد پروژه 
کوییپر آن قراردادهایی برای ۸۳ پرتاب طی ۵ سال 
امضا کرده است. یکی از شرکت های طرف قرارداد 
نیز بلواوریجین است که به جف بزوس بنیانگذار و 

مدیر آمازون تعلق دارد.
قرار است دونمونه اولیه ماهواره های پروژه کوییپر 
تا پایان ســال جاری میالدی به فضا ارسال شود. 
در این میان سخنگوی آمازون نیز می گوید: این 

شرکت میلیاردها دالر در ۳ قرارداد سرمایه گذاری 
می کند. در کل این بزرگتریــن عملیات تجاری 

تهیه وسایل پرتاب در تاریخ به حساب می آید.
این قرادادها شــامل ۱۸ پرتاب با 6 موشک آریان 

6) متعلق به شرکت آریان اسپیس(، ۱۲ پرتاب با 
موشک گلن )متعلق به شرکت بلواوریجین( و ۳۸ 
پرتاب با موشک ولکان سنتائور )متعلق به یونایتد 
النچ آلیانس( است. این عملیات در کل ظرفیتی 
برای شرکت فراهم می کنند تا بخش اعظم خوشه 
ماهواره اش را به فضا بفرستد. رقابت برای فراهم 
کردن اینترنت پر ســرعت با اســتفاده از هزاران 

ماهواره در مدار زمین در حال افزایش است.

محققان در یک شــرکت دانش بنیــان موفق به 
تولید پدهای پزشــکی با خاصیت ضد میکروبی 
چندبرابری با فناوری نانو شدند. به گزارش معاونت 
علمی و فناوری، شــرکتی دانــش بنیان با هدف 
ارتقای راندمان پدهای پزشــکی در جذب خون، 
ایجاد خاصیت ضدمیکروبی، اســتحکام و جذب 
رطوبت اقدام بــه تولید پدهای پنبــه ای حاوی 
درختســان )دندریمر( کرد تا از بروز مشــکالت 

میکروبی و عفونی برای بیماران پیشگیری کند.
پانسمان با هدف تسهیل بهبودی زخم، پیشگیری 
از عفونت، جلوگیری از خونریزی و حفظ رطوبت 
زخم و حفاظت از ناحیه آســیب دیــده در برابر 
صدمات مکانیکی مانند ضربــه یا خراش، انجام و 

در این فرآیند مواد شــوینده و ضدعفونی کننده، 
به همراه چســب زخم، پنبه و گاز استریل و پد، 

استفاده می شود.
پد الیه هایی از پنبه و گاز و یا پارچه ای دیگر است 
که قدرت جذب ترشحات را دارد و اغلب در معرض 
عوامل بیماری زا و میکروبی است. از این رو استفاده 
از یک وســیله جایگزین که مشکالت میکروبی و 
عفونی برای مصرف کنندگان ایجاد نکند، یکی از 

ضرورت های حوزه پزشکی است.
بر همین اساس یک شرکت دانش بنیان با همکاری 

ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با اصالح ســاختار این پدها با 
استفاده از درختسان ها )Dendrimer(، که نوعی 
مولکول نانومقیاس و دارای ساختار متقارن، همگن 
و کروی سه بعدی هستند، راندمان پدهای پزشکی 
در جذب خــون، ایجاد خاصیــت ضدمیکروبی، 

استحکام و جذب رطوبت را افزایش داد.
دندریمرها دسـته ای از پلیمرهای پـرشاخه بوده 
که دارای تعداد زیادی گروه جانبـی هستند. پلی 
پـروپیلن ایمین و پلـــی آمیدوآمین دو دندریمر 

پرکاربرد و دارای گروه انتهایی آمین هستند. این 
دندریمرها در محیط اســیدی پروتون جذب می 
کنند و بدین ترتیب، خواصی نظیر ضد میکروبی را 

از خود نشان می دهند.
با استفاده از این مولکول ها، خاصیت جذب پدهای 
پزشکی، متشکل از گازهای اســتریل، پنبه ها و 
باندها افزایش یافته و خاصیــت آنتی باکتریال را 
به همراه دارد. پدهای هــای پنبه ای تولیدی این 
شرکت با به کارگیری این مولکول ها، بازده باالتری 
در جذب خون را فراهم کرده است. این محصول در 
جذب خون در عمل های جراحی و پوشاندن انواع 
زخم ها به منظور جذب خون و محافظت در برابر 

عفونت کاربرد دارد.

محققــان بــا اســتفاده از پرینتــر ســه بعدی 
یــک سرانگشــت ابــداع کــرده اند کــه مانند 
پوســت انســان قــادر بــه لمــس اســت و 
 مــی توانــد بــه ارتقــای ســاخت پروتزهــا 

کمک کند.
هرچند ماشــین ها می توانند برنده مســابقه با 
بهترین بازیکن جهان باشند، اما نمی توانند حتی 
مانند یک کودک مهره های شــطرنج را جابه جا 

کنند. 
یکــی از دالیل این امر آن اســت کــه گیره های 
مصنوعی ربات ها مانند سرانگشتان انسان قدرت 
المسه ندارند. حال آنکه سرانگشتان انسان دستان 
وی را برای کنترل و نگهداشــتن اشیا راهنمایی 

می کند. 
در همین راســتا تحقیقی نشــان داد سرانگشت 

مصنوعی جدید با اســتفاده از اعصاب مصنوعی 
سیگنال هایی ارسال کرد که شبیه سیگنال های 

انسانی بود.
محققــان امیدوارند به تدریج پوســت مصنوعی 
بســازند که قابلیت هــای آن به خوبی پوســت 
واقعی باشــد. پروفســور ناتان لپورا از دانشکده 
مهندســی ریاضی دانشــگاه بریســتول در این 
 باره مــی گویــد: فعالیت ما نشــان مــی دهد

 چگونه ساختارهای پیچیده داخلی پوست انسان 
حس المســه را به وجود می آورنــد. این تحولی 

هیجان انگیز در حوزه نرم رباتیک است.

 اکنون می توان با اســتفاده از پوســت حساس 
به لمس ســه بعــدی ربــات هایی ســاخت که 
قابلیت های ماهرانه تــری دارند یا مــی توان با 
 ایجاد حس المســه در دســت رباتیک عملکرد

 آن را بهبود بخشید.
محققان حس المسه را در نوک انگشت مصنوعی را 
با استفاده از یک مش پرینت شده سه بعدی شامل 
برجستگی های ریز سوزن مانند ایجاد کردند که 

مشابه آن در پوست نیز وجود دارد.
 برجستگی ها یا پاپیالها با چاپگرهای سه بعدی 
ساخته می شوند که می توانند مواد نرم و سخت 

را با هم مخلــوط کنند تا ســاختارهای پیچیده 
 ای مانند آنچه در زیســت شناســی وجود دارد

 را ایجاد کنند.
لپورا در این باره می گوید: مــا دریافتیم که نوک 
انگشت لمســی چاپ شده ســه بعدی می تواند 
ســیگنال های عصبی مصنوعی تولیــد کند که 
شبیه سیگنال ثبت شــده از نورون های واقعی و 
لمسی هســتند. اعصاب لمسی انســان سیگنال 
هایی را از انتهای عصبی مختلف بــه نام گیرنده 
هــای مکانیکی منتقل مــی کند که مــی تواند 
فشار و شــکل تماس را نشــان دهد. هرچند این 
تحقیق نشــان داد ســیگنال های سرانگشتان 
مصنوعــی و اعصــاب انســان بســیار شــبیه 
 هستند، اما نسخه مصنوعی نســبت به جزئیات

 دقیق حساس نبود.

با عقد قرارداد با 3 شركت؛

آمازون هم ماهواره اینترنتی به فضا می فرستد

با پرينتر سه بعدی؛

سرانگشت مصنوعی با قابلیت لمس ابداع شد

افزایش خاصیت ضدمیکروبی پدهای پزشکی با فناوری نانو


