
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است حمله 
روســیه به اوکراین تاثیرات قابل توجه بر بــازار انرژی خواهد 

گذاشت اما تبعات دقیق آن هنوز نامشخص است.
به گزارش ایسنا، رضا پدیدار اظهار کرد: حوادث پنجم اسفند 
۱۴۰۰ با حمله روسیه از سه محور شــمال، شرق و جنوب به 
اوکراین تاریخ ورق خورد و ضرورت هــای نوینی برای نفت و 
سازمان کهنسال آن یعنی اوپک پیش آمد. جنگی درگرفت که 
یک سوی آن آتش و سوی دیگرش نفت است. اکنون نفت در 
برابر جنگ است. شعله های جنگ و در پی آن تحریم های روسیه 
از سوی کشورها و شــرکت های خریدار نفتی، آتشی در جان 

قیمت ها افکند که آن را تا مرز ۱۴۰ دالر در هر بشکه باال برد.
وی با اشاره به برخی پیشبینی ها از آینده نفت، گفت: جی پی 

مورگان پیش بینی کرد که تا پایان ســال ۲۰۲۲ قیمت نفت 
به ۱۸۵ دالر در هر بشــکه می رسد. الکســاندر نواک، معاون 
نخست وزیر و نماینده انرژی روسیه پا را از این هم فراتر گذاشت 
و بهای ۳۰۰ دالری را برای هر بشــکه نفت در نظر گرفت. در 
چنین شرایطی ماهیت اوپک آن اســت که برای حفظ حیات 
و بقای تولیدکنندگان و مصرف کننــدگان نفت در جهان پا به 
میدان بگذارد و تا آنجا که می تواند به آرامــش بازار و اقتصاد 

کمک کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به وضعیت دوگانه تحلیل ها 
درباره آینده نفت، بیان کرد: از طرفی شرایط به گونه ای است که 
با شروع جنگ در اوکراین و تحریم های روسیه، این کشور بخشی 
از سهم خود را در بازار انرژی از دست دهد و باید تولیدکنندگان 

انرژی برای یافتن جایگاه خود در این بازار تالش کنند. وضعیت 
کنونی بازار از این قرار است که روسیه با ۷ میلیون بشکه نفت 
خام و فرآورده های نفتی، دومیــن صادرکننده بزرگ نفت در 
جهان اســت اما بر پایه گزارش منابع اکنون دوسوم این مقدار 
بدون خریدار مانده و در بنادر سرگردان است. اما قبل از شروع 
جنگ هم اتفاق هایی چون شیوع بیماری کرونا بر بازار انرژی 

اثرات عمیقی گذاشته بود.
پدیدار ادامه داد: روندهــای نوظهور در بــازار انرژی جهان با 
تغییرات اساســی در بازارها حتی قبل از بــروز بحران مالی و 
بین المللی و عملکرد اقتصادی جهان ناشی از کرونا که در حال 
وقوع بوده اســت. البته ناگفته نماند که رشــد تقاضای انرژی 
در دهه باعث بهره برداری بیشــتر از ظرفیت های بازار شــد، 

به طوری که هرگونه وقفه در عرضه انرژی به دلیل تغییرات آب 
و هوایی و یا تحوالت ژئوپلیتیکی، افزایش شدید قیمت نفت و 

گاز را به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه بازار انرژی تغییرات و اتفاقات زیادی را پشت سر 
گذاشته، به پایگاه اتاق ایران گفت: محدودیت های زیرساختی و 
فنی، افزایش ریسک های ژئوپلیتیکی و سرمایه گذاری، نوسان 
قیمت ها و هزینه ها و توجه به مقررات زیســت محیطی برای 
استفاده از سوخت های فسیلی نیز بر پیچیدگی تصویر آینده 
جهان افزوده است به طوری که ظهور بازیگران جهانی جدیدی 
که در بخش انرژی و شــرایط ژئوپلیتیکی تأثیرگذار هستند، 
به منزله تهدید جدیدی برای بازیگران فعلی بازار جهانی انرژی 
ازجمله آمریکا به لحاظ کاهش قدرت تأثیرگذاری و ایفای نقش 

در شکل دهی سیستم آتی بین المللی انرژی آن ها بشمار می رود.
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست هایی که ایران در این 
شــرایط بازار انرژی می تواند آنها را دســتور کار قرار دهد نیز 
تصریح کرد: در ایران توصیه می شــود تا سرمایه گذاری ها در 
جهت به کارگیری از تکنولوژی های جدید باشــد تا هم کشور 
بتواند پاســخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی 
محیط زیســت را به نحو شایســته ای کنترل کند. البته ایران 
چالش های جدی برای بازگشــت به بازارجهانــی نفت دارد. 
برخی از کشورهای غربی به دنبال آن هستند که آینده محتمل 
بازار انرژی را به گونه ای ترســیم کنند که ایران نقشی کم رنگ 
و حاشــیه ای در برقراری تعادل میان مدت و بلندمدت عرضه 

تقاضای نفت و گاز جهان داشته باشد.

کاهش شدید منابع آبی طی سال های اخیر در کشور از نگرانی بالقوه 
به تهدیدی بالفعل بدل شده اســت؛ تغییر اقلیم، خشکسالی های 
مداوم و روند فزاینده مصرف را می توان عمده ترین عوامل پیدایش 
این نگرانی قلمداد کرد. کمبود آب هر روز ملموس تر می شود و بهبود 
این شرایط و رفع معضل کم آبی نیازمند رویکردهای مناسبی برای 

تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است.
به گزارش ایســنا، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر میزان مصرف 
در همه حوزه ها از جمله آب، تجدیدنظــر در نحوه قیمت گذاری و 
حرکت به سوی واقعی سازی قیمت است که از طریق آن می توان به 
تعدیل مصرف امیدوار بود. نظام تعرفه گذاری آب در ایران مشابه سایر 
حامل های انرژی، نظامی مبتنی بر پرداخت یارانه اســت؛ به عبارت 
دیگر، هزینه های تمام شده تولید، تصفیه و توزیع آب بسیار فراتر از 

بهایی است که دولت از مشترکان دریافت می کند و مابه تفاوت این عدد 
در قالب یارانه انرژی توسط دولت از منابع بیت المال پرداخت می شود.  
این نظام به گونه  ای است که به تمام مصرف کنندگان یارانه تعلق 
می گیرد و با افزایش میزان مصرف مشترکان، میزان یارانه پنهان 
دریافتی نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، انگیزه  ای برای کاهش 
مصرف نزد مشترکان پرمصرف وجود نخواهد داشت. دادن یارانه 
پنهان به مشترکان از سوی دولت یکی از مسائلی است که موجب 
ناچیز بودن بهای آب، فاصله معنادار قیمت فروش با قیمت تمام شده 

و مصرف بی رویه این کاالی گران و حیاتی شده است.
هنگامی که نظام تعرفه گذاری مبتنی بر یارانه باشد، مصرف بیش تر 
زمینه دریافت بیش تر پول از خزانه ملی را به همراه دارد. به معنای 
دیگر هرچه پرمصرف تر باشیم، سهم بیش تری از یارانه را به خود 

اختصاص می دهیم. همین موارد موجب شد که متولیان امر تجدید 
نظر در شیوه تعرفه بندی آب را در دستور کار بودجه ریزی سال ۱۴۰۱ 
قرار دهد. در چارچوب اجرای مصوبه هیئت وزیران )ابالغ آیین نامه 
اجرایی بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰( مشترکانی که 
بیش تر از الگوی مصوب، مصرف آب داشته باشند به صورت پلکانی 
مشمول اصالح تعرفه متناسب با مصرف می شوند و تعرفه مشترکانی 
که نسبت به رعایت الگوی مصرف آب اقدام کنند مشمول هیچ گونه 

تغییری نمی شود و از نرخ های یارانه ای برخوردار می شوند.
نرخ های اصالحی پلکانی مشترکان باالی الگوی مصرف نیز به نحوی 
است که یارانه پرداختی به مشترکان خوش مصرف را جبران کند. به 
عنوان نمونه در حال حاضر قیمت هر مترمکعب آب برای مشترکان 
تهرانی ۹۰۰ تومان اســت که با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه 

برای مشترکان پرمصرف به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید، در حالی 
که قیمت تمام شده تامین و توزیع هر متر مکعب آب حدود ۳۰۰۰ 

تومان است.
طبق اعالم شرکت آب و فاضالب استان تهران، ۴۰ درصد مشترکان 
تهرانی بیش تر و یا دو برابر الگوی مجاز، آب مصرف می کنند، امسال 
این مشترکان باید منتظر باشــند تا رقم قبض های شان ۷۰ تا ۸۰ 
درصد بیش تر از سال گذشته باشد؛ در حالی که در سال های گذشته 
تعرفه آب مشترکان پرمصرف تنها ۱۶ درصد افزایش می یافت که 

عمال رقم ناچیزی می شد.
اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این که اصالحات قیمت از طریق 
تعرفه گذاری پلکانی تنها یکی از راهکارهای مدیریت مصرف آب است 
و طبعا مولفه های دیگری نیز در این روند دخیل است و باید منتظر 

ماند تا پس از بررســی چند دوره روند مصرف آب مشترکان بتوان 
میزان اثرگذاری این تعرفه بندی جدید را برآورد کرد.

داریوش مختاری - کارشناس ارشــد حوزه مدیریت آبی - در این 
رابطه به ایسنا گفت: از  منظر اخالق شهروندی و مسئولیت پذیری 
در چارچوب آن، شهروندانی که بیش از حد استاندارد آب مصرف 
می کنند طبعا نکوهش می شوند، اما هیچ منع حقوقی برای کنترل 
رفتار مصرف یا مجوز قانونی برای پیگرد این افراد وجود ندارد. برای 
نهادینه کردن یک رفتار در جامعه، عالوه بــر اقدامات فرهنگی و 
ابزارهای اقتصادی، اهرم های حقوقی و جزایی نیز باید در نظر گرفته 
شــود و ضرورت نهادینه کردن مصرف درســت آب در جامعه نیز 
نیازمند تصویب قوانین بازدارنده مانند قطع موقت انشعاب یا وضع 

جریمه هایی فراتر از افزایش رقم آب بهاست.

کانادا برنامه بلندپروازانه ای بــرای دو برابر کردن 
سرعت خانه سازی در یک دهه دارد اما اولین چالش 
بزرگ، یافتن کارگران ماهر کافی اســت زیرا این 
کشور با تنگ ترین بازار کار در تاریخ مقابله می کند 
اما ساخت وساز در باالترین ســطح چندین ساله 

قرار دارد.
به گزارش ایســنا، ســاخت خانه های بیشتر یکی 
از محورهای اصلــی ۹.۵ میلیــارد دالر کانادا در 
هزینه های مسکن است که توســط دولت لیبرال 
نخست وزیر جاستین ترودو در بودجه مشخص شده 

است. میانگین قیمت فروش یک خانه در کانادا در 
دو سال گذشــته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته 
است که ناشی از نرخ بهره و عرضه کم بوده است و 
ساخت وساز نتوانسته همگام با رشد جمعیت ناشی 

از مهاجرت باشد.
اقتصاددانان بانک نوا اسکوشیا اظهار کردند: کانادا 
کم ترین تعداد واحد مسکونی را در میان کشورهای 
گروه هفت به ازای هر هزار ساکن دارد و این موضوع 
به دلیل رشد جمعیت رو به کاهش بوده است. البته 
این کشــور، تنها در چهار ماه گذشته بیش از ۱۰۰ 

هزار شغل ساختمانی ایجاد کرده است که یک دوره 
تاریخی افزایش برای این بخش است و نرخ بیکاری 

در ماه مارس به رکورد ۵.۳ درصد کاهش یافت.
تحلیلگران افزودند: هزینه های ساخت وســاز در 
ســال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰ درصد افزایش یافت و قرار 
است دوباره افزایش یابد که ناشــی از هزینه های 
کار و مصالح باالتر است و به چالش های کوتاه مدت 
می افزاید. کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا عنوان 
کرد: جمعیت رو به رشد نیاز به عرضه مسکن بیشتر 

خواهد داشت.

سهام چین در روز دوشــنبه به دلیل افزایش نگرانی در 
مورد شــیوع کووید در داخل و افزایش نرخ های بهره 
جهانی سقوط کرد. بخش فناوری بار دیگر در خط مقدم 
زیان قرار گرفت و شاخص فناوری هنگ سنگ در هنگ 

کنگ تا ۴.۷ درصد از دست داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، شاخص سی اس آی 
۳۰۰ چین  قبل از تعطیالت در اواسط روز ۳درصد افت 

کرد. رکورد آلودگی ویروس در شانگهای، جهش بیش 
از حد انتظار در قیمت کاالی کارخانه، نگرانی در مورد 
مقررات فنی و افزایــش بازدهی ایاالت متحده، همگی 
باعث زیان روز دوشنبه شدند. ژانگ فوشن، تحلیلگر ارشد 
در مدیریت دارایی فورچون شانگهای گفت: »چیزهای 

کمی هم برای خوش بین بودن وجود ندارد«.
ســهام محلی از یک رکود تاریخی در اواسط ماه مارس 

عقب نشینی کردند. مقامات ارشــد نیز مجموعه ای از 
وعده ها برای پایان دادن به سرکوب فناوری تا حمایت از 
فهرست های خارج از کشور را دادند. درخشش تعهدات 
چند هفته پیش سیاست در حال از بین رفتن است، به 

ویژه با وضعیت شانگهای فضای تاریکی وجود دارد.
اکثر مدیران صندوق و تحلیلگران گفتند که در شرایط 

خاص قصد دارند به سهام خود اضافه کنند.

مدیرکل حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اعــالم کرد که فعال برنامه ای 
برای افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی 
از جمله اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه 

بین شهری وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشــته گمانه زنی 
هایی درباره افزایش قیمت بلیــت اتوبوس، مینی 
بوس و سواری های کرایه پالک عمومی بین شهری 
مطرح شده بود در حالی که در روزهای پایانی سال 
گذشته مســئوالن وزارت راه و شهرسازی تأکید 

کرده بودند که تا پایان فروردین ماه ســال ۱۴۰۱ 
نرخ کرایه ها افزایش نمی یابد.

داریوش باقرجوان-مدیرکل حمل و نقل مســافر 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای- در گفت 
وگو با ایســنا اظهار کرد: در مهرماه ســال گذشته 
براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت همه 
نرخ ها و قیمت ها ثابت مانــد و امکان افزایش آن 

وجود نداشت.
وی افــزود: در حــال حاضر نیز براســاس آخرین 
تصمیمات و مصوبات ابالغ شده نرخ کرایه ناوگان 

حمل و نقل عمومی بین شهری از جمله اتوبوس، 
مینی بوس و ســواری های کرایه تا پایان فروردین 

ماه سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد.
مدیرکل حمل و نقل مسافر ســازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای ادامه داد: از اردیبهشــت ماه 
امسال نیز اگر قرار بر افزایش قیمت باشد براساس 
مصوبه ستاد تنظیم بازار همان دستورات صادر شده 
تصمیم گیری خواهد شد اما تا آن زمان هیچ التهابی 
نباید ایجاد شود و کرایه ها براساس نرخ های سال 

گذشته خواهد بود.

آینده بازار نفت پس از حمله روسیه

نقش افزایش تعرفه آب بر میزان مصرف چه قدر است؟

خانه سازی در کانادا رکورد شکست

سهام یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان سقوط کرد

فعال نرخ کرایه ها افزایش نمی یابد
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سرمقاله

عوامل موثر 
بر رشد تورم

ترجیحــی  ارز  حــذف 
موضوعی است که در بروز 
تورم نقــش دارد. صحبت 
بــرای حــذف ایــن ارز از 
سال گذشته در مجلس آغاز شد اما تا لحظه آخر 
 در بودجه تعیین تکلیف نشــد. نکته اینجا است 

که این ارز با رایزنی...

یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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آخرین وضعیت حذف ارز 
۴2۰۰ از عوارض واردات

قیمت پژو 207 در مرز 400 میلیون

افزایش لحظه ای 
قیمت خودرو

رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تورم و  سخت تر شدن شرایط اقتصادی هشدار داد

زنگ  خطر جهش  تورم 
صفحه3

صفحه2

افزایش خریداران در بازار ارز
دالر   وارد  کانال   2۸ هزار  تومان   شد

اگر چه قانون بودجه ابالغ شده و باید بر اساس آن 
نرخ محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار 
تومان افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مشــخص 
نبودن وضعیت ســود بازرگانی و تغییراتی که در 
حقوق گمرکی کاالهای غیر اساسی اعمال خواهد 
شد، فعال بر اساس سال قبل واردات در حال انجام 
اســت و بعد از تصویب هیات وزیران این افزایش 
اعمال خواهد شــد.به گزارش ایسنا، با ابالغ قانون 
بودجه به گمرک، در اهم تکالیفی که بر عهده آن 
قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به 
طوری که طبق تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ نرخ 
ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ 

ETS بوده و نرخ چهار...

بازار خودرو دو روزی می شود که روی کاهش و حتی 
ثبات را به خود ندیده و روز گذشته نیز بازار خودرو 
شاهد افزایش های قابل توجهی در قیمت مدل های 
پر فروش بود و به نظر نمی رسد با روندی که در پیش 
روی بازار و صنعت خــودرو قرار دارد قیمت خودرو 
کاهشی شود. به گزارش اقتصاد آنالین  اواخر سال 
گذشته سلســله وعده های داده شده برای کنترل 
بازار، برخی از کارشناســان و خریدارن را به بهبود 
بازار در سال ۱۴۰۱ امیدوار کرد. اما اکنون با گذشت 
چند روز از آغاز به کار رسمی بازار در سال جدید نه 
تنها بازار خودرو وضعیت بهتری به خود ندیده بلکه 
 اوضاع از آنچه در سال گذشته تجربه کردیم، وخیم تر 

به نظر می رسد.امروز پژو...



اقتصاد2
ایران وجهان

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی 
از هفته آینده

مدیر اداره اطالعات بانکی بانک مرکزی گفت: اطالعات 
اولیه در مورد تســهیالت ابربدهــکاران بانکی هفته 
آینده توسط بانک مرکزی منتشر می شود.به گزارش 
بانک مرکزی، محبوب صادقی در گفت وگو با رســانه 
ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از 
سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال 
جاری، انتشار این اطالعات به همراه مبالغ خواهد بود 
و اطالعات تمام بانک ها بر اساس تسهیالت و تعهدات 
کالنی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است احصا، 
تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می شود، لذا 
بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعالم مبالغ 
این تسهیالت نیست.صادقی با بیان اینکه الزام قانون 
بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطالعات یاد شده است، 
تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام 
سه ماهه فصل بهار، اطالعات مربوطه در تیر ماه سال 
جاری انتشار می یابد. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی 
به پیش بگذاریم و هفته آینــده اطالعات اولیه در این 
زمینه را منتشر می کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست 
کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ 
به صورت منظم منتشر خواهد شد.مقام مسئول بانک 
مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیالت کالن دو حالت 
وجود دارد، در صورتی که تسهیالت گیرندگان عماًل 
بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، 
بانک مرکزی طبق روال پیشــین خود برخوردهای 
الزم را با همکاری وزارتخانه های مربوطه و قوه قضائیه 
با تسهیالت گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز 
این مهم را تداوم می بخشد. لذا انتشار این فهرست به 
طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی ها و منابع 
منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی 
بیشتر به تسهیالت برای آحاد مردم فراهم می شود.وی 
افزود: در حالت دوم ممکن اســت ذی نفع تسهیالت 
را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تســهیالت یاد 
شده باشد. لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست 
بدین معنا نیست که تسهیالت گیرنده به طور قطع این 
تسهیالت را دریافت کرده و این تسهیالت نیز تبدیل 
به مطالبات غیرجاری شده است.مدیر اداره اطالعات 
بانکی بانک مرکــزی در خصوص تضمیــن اجرایی 
انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: 
تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و 
پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می شود؛ دومین 
تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه 
است و این بانک اطالعات را بر اساس نیازمندی های 
الزم از شــبکه بانکی دریافت می کند و در صورتی که 
بانکی اقدام به افشای اطالعات نکند، برخوردهای قانونی 

و نظارتی الزم با آن صورت خواهد گرفت.

رسانه های عربی اعالم کردند:
سفر وزیر خارجه عمان به تهران 
و آزادســازی ۷ میلیارد دالر از 

دارایی های ایران
برخی رسانه های عربی اعالم کردند که وزیر خارجه 
عمان فردا به ایران سفر خواهد کرد.به گزارش ایسنا، 
شبکه قطری الجزیره به نقل از "یک مسئول ایرانی" 
که نام او را اعالم نکرده، تاکید کرد که یک مقام عالی 
رتبه منطقه ای به تهران خواهد آمد و این ســفر در 
راســتای آزادســازی ۷ میلیارد دالر دارایی بلوکه 
شده ایران اســت.الجزیره می گوید که این مبلغ به 
حســاب های ایران بازگردانده خواهد شد و این امر 
می تواند منجر به رفــع تدریجی تحریم های بانکی 
شود.این منبع می گوید که به احتمال زیاد اموال آزاد 
شده ایران به حساب بانک مرکزی در سلطنت نشین 
عمان واریز خواهد شد.از سوی دیگر روزنامه العربی 
الجدید نیز به نقل از "منبع آگاه ایرانی" که نام او نیز 
ذکر نشده، اعالم کرد که بدر بن حمد البوسعیدی، 
وزیر خارجه عمان فردا )ســه شنبه( در راس هیاتی 
سیاسی و امنیتی راهی تهران خواهد شد.این منبع 
می گوید که هدف از این ســفر نهایی کردن توافق 
تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن و آزادی اموال 
بلوکه شده ایران است.سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه ایران امروز درمورد اخبار منتشر شده 
درباره آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران 
با تایید این خبر گفت: اصل آزادسازی انجام می شود. 
تا آخر هفته  یک هیات ارشد به این منظور به تهران 
سفر می کند و بخشی از پول های بلوکه شده ایران به 
زودی آزاد می شود.او اما به مبلغی که قرار است آزاد 
شود یا هویت هیاتی که به ایران خواهد آمد اشاره ای 
نکرد.منطقی در پایان تاکید کرد: وزارت صمت تالش 
می کند در سال جدید بدهی قطعه سازان به صورت 
مناسب و یکســان و منصفانه پرداخت شود و این 
موضوع با مدیریت روش نقدینگی که خودروسازان 
دارند و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهد کرد، انتظار 
می رود بدهی آن ها به قطعه ســازان به حد مطلوب 
برسد تا نهایتاً ظرف ۴ ماه یا ۱۲۰ روز آینده به آن ها 

پرداخت شود.

خبر

با وجود انتشار اخباری مبنی بر 
آزادسازی هفت میلیارد دالر 
ارزهای مسدودی ایران ، دالر 
همچنان بر مــدار صعود قرار 
دارد. روز گذشته دالر به کانال 
۲۸ هزار تومان وارد شد.به گزارش اقتصاد نیوز با ادعاهای 
جدیدی مبنی بر احتمال رد خواسته های تهران از سوی 
واشنگتن حاال بازار کم کم دوباره شاهد تجمع خریداران 
دالر است. هر چند که چون فعال صحبت ها در حد گمانه زنی 
است، این وضعیت پایدار نیست و باید منتظر نتایج نهایی 
مذاکرات بود.قیمت دالر که از ابتدای هفته جاری از پله های 
انتهایی کانال ۲۷ هزار تومان در نهایت وارد کانال ۲۸ هزار 
تومان شد و با نوسانات ضعیفی همراه است؛ به طوریکه این 
اسکناس در این لحظه از معامالت با قیمت ۲۸ هزار و ۷۰ 

تومان خرید و فروش می شود.

نوسان دالر در مرز ۲۸ هزارتومان
به گــزارش اقتصادآنالین قیمت دالر آزاد روز گذشــته، ۲۲ 
فروردین ماه پس از ورود به کانال ۲۸ هزار تومان نوســانات 
اندکی را تجربه می کند و میان کانــال ۲۷ و ۲۸ هزار تومان 

در رفت و آمد اســت. این اســکناس که بعد از ظهر روز یک 
شنبه معامالت را با قیمت ۲۷ هزار و ۹۸۰ تومان به پایان برد، 
صبح روز گذشته را با نرخ ۲۷ هزار و ۹۶۰ تومان آغاز کرد و تا 
این لحظه از معامالت با قیمت ۲۸ هــزار و ۷۰ تومان معامله 
می شود که افزایشــی در حدود ۱۰۰ تومان را نشان می دهد.

کانون صرافان نیز دالر را ۲۵هزار و ۱۱۵ تومان برای خرید و 
۲۵هزار و ۴۹۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. 
این کانون روز یک شنبه، قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۱۱۳ تومان 
برای خرید و ۲۵ هزار و ۳۸۰ تومان برای فروش اعالم کرده بود 
که در معامالت روز گذشته کاهش اندکی را نشان می دهد.یورو 
نیز در صرافی ها ۲۸ هزار و ۱۱۲ تومان برای خرید و ۲۸هزار و 

۴۳۵ تومان برای فروش قیمت خورده است. روز یک شنبه یورو 
در صرافی ها ۲۸ هزار و ۲۷۰ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۵۸۱ 
تومان برای فروش قیمت خورده بود که در ادامه روند کاهشی 
دیروز مجددا کاهشی در حدود ۱۶۰ تومان را نشان می دهد.

همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت ۲۵ هزار و ۲۹۳  تومان 
برای فروش و ۲۵هزار و ۴۲ تومان برای خرید معامله می شود. 
روز یک شنبه دالر در این صرافی ۲۵ هزار و ۲۷۹ تومان برای 
فروش و ۲۵ هزار و ۲۷ تومان برای خرید قیمت خورده بود که 
با اندکی افزایش قیمت روبرو بوده است.یورو نیز در این صرافی،  
۲۸هزار و ۲۴۰ تومان برای فروش و ۲۸ هزار و ۹۵۹ تومان برای 
خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت آن در روز یک 

شنبه معادل ۲۸ هزار و ۴۴۱  برای فروش و ۲۸ هزار و ۱۵۸ برای 
خرید کاهشی در حدود ۲۰۰ تومان را نشان می دهد.

اخبار ضد و نقیض از آزادسازی منابع بلوکه شده
به گزارش ایرنا یک مقام بلندپایه منطقه ای، فردا، سه شنبه 
به تهران سفر خواهد کرد که یکی از اهداف این سفر، نهایی 
کردن ســازوکار آزادســازی هفت میلیارد دالر از ارزهای 
مسدودی ایران استبر اساس این گزارش، »این منابع مالی 
با توافق امضاشده، به طور انتقال بانکی به حساب های ایران 
واریز می شود. این ۷ میلیارد دالر به حساب های ایران واریز 
می شود، که نشانه هایی از باز شدن تدریجی محدودیت های 
بانکی علیه ایران است به نحوی که حتی پس از برجام نیز 
چنین نقل و انتقال بانکی سابقه نداشته است.«اما سعید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ابتدا در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران، از این خبر اظهار »بی اطالعی« 
کرد. او گفت: دستگاه دیپلماسی اطالعی ندارد و فردا سفری 
در دســتورکار قرار ندارد.به گزارش فــارس او افزود: کره 
جنوبی بدهی قطعی از فروش نفــت و میعانات گازی دارد 
که به ۸۰ میلیون ایرانی بدهکاری دارد و اقدام موثری برای 
بازپرداخت آنها صورت نداده است. این دوجانبه است و در 
 چارچوب دوجانبه باید حل و فصل شود و گمانه زنی های

 رسانه ای نیز تایید نمی شود .

دالر   وارد  کانال   ۲۸ هزار  تومان   شد

افزایش خریداران در بازار ارز

شاخص بورس پرواز کرد 
 عبور از سطح مقاومت

در بازار معامالت روز گذشته بازار سهام ۲۲ فروردین، 
شــاخص بورس به صعود خود ادامه داد و از سطح 
مقاومت یک میلیون و ۴۷۷ هزار واحد عبور کرد.به 
گزارش اکوایران، در معامالت روز دوشــنبه، بیست 
و دوم فروردین ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران با 
صعود ۵ هزار و ۴۷۷ واحدی نسبت به روز یکشنبه 
به رقم یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۹۰ واحد رسید. 
شــاخص هم وزن بورس نیز با رشــد ۳ هزار و ۵۵۰ 
واحدی در ســطح ۳۸۷ هزار و ۴۷ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۲۹ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۱۹۱ واحد قرار گرفت. 
در پایان معامالت  روز دوشنبه، ۳۰۸ نماد رشد قیمت 
داشتند و ۱۷۵ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت 
دیگر، ۶۴ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۳۵  درصد 

بازار افت قیمت داشتند. 
 خروج پول حقیقی

روز گذشته ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی شــد و ۱۵۱ میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شد.  در معامالت روز دوشنبه 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا )شرکت 
پاالیش نفت اصفهان( اختصاص داشــت که ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۵۵ میلیارد تومان 
بود. پس از شپنا، نمادهای خساپا )شرکت سایپا( و 
وبملت )بانک ملت( بیشــترین خروج پول حقیقی 

را داشتند.
نمادهای پیشران بازار سهام 

نمادهای »شپدیس«، »اخابر« و »وغدیر« بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل 
نمادهای »شستا«، »وبملت« و »حکشتی« بیشترین 
تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز 
نمادهای »آریا«، »مارون« و »بپاس« بیشترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و »غصینو«، 
»فرابورس« و »سمگا« بیشــترین تأثیر منفی را بر 

شاخص داشتند.
 افت ارزش معامالت خرد

روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
۱۸۹ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش 
معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۸۲ هزار و ۸۹۳ 
میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معامالت 

بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
 افزایش صف های پایانی بازار

در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های فروش 
پایانی بازار نســبت به روز کاری قبــل ۱۶۶ درصد 
افزایش یافت و ۸ میلیارد تومان شد. ارزش صف های 
خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته ۷ درصد 
رشــد کرد و در رقم ۵۲۱ میلیارد تومان ایستاد. روز 
گذشته نماد وساپا )شرکت ســرمایه گذاری سایپا( 
با صف  خرید ۱۳۱ میلیــارد تومانی در صدر جدول 

تقاضای بازار قرار گرفت. 

سخنگوی وزارت خارجه:
برجام در اتاق احیا است

سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تأکید کرد: با 
راهبری شــورای عالی امنیت ملی و اجرای وزارت 
خارجه، در مذاکرات وین خطوط قرمز مشخص شده 
تاکنون نعل به نعل رعایت شده است.به گزارش ایسنا، 
سعید خطیب زاده صبح روز دوشــنبه در نشست 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلــی و خارجی با 
تبریک ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای تصریح 
کرد: به رغم تمامی محدودیت ها و مشکالتی که نظام 
سلطه بین المللی برای پیشرفت جوانان این مرز و بوم 
ایجاد کرده، جوانان ایران توانسته اند مرز دانش را در 
حوزه های مختلف از جمله فناوری هسته ای در قلمرو 
ایران بزرگ گسترش دهند و این باعث افتخار است.
وی همچنین با اشاره به دیدار اخیر مقامات فدراسیون 
فوتبال با وزیــر خارجه اظهار کــرد: برنامه ویژه ای 
برای دیپلماسی ورزشی در ماه های آینده با تشکیل 
کارگروهی در وزارت خارجه و دعــوت از نهادهای 
ذیربط شکل گرفته است که بخشی از آن کمک به 
فدراســیون فوتبال و در بخش های دیگر کمک به 
وزارتخانه های مرتبط با گردشــگری است.وی در 
پاسخ به ســوالی در ارتباط با نامه دیروز نمایندگان 
مجلس به رئیس جمهــور در مذاکرات وین و تأکید 
آن ها مبنی بر اینکه خط قرمزها و شروط آن ها باید 
در مذاکرات وین لحاظ شــود، تصریح کرد: صدای 
نمایندگان ملت در پی ماه هایی که مذاکرات انجام 
شده همواره شنیده شده اســت.وی ادامه داد: البته 
هنوز متنی نهایی نشده که درباره آن صحبت کنیم 
و روشن است که با راهبری شورای عالی امنیت ملی 
و اجرای وزارت خارجه تاکنون خطوط قرمز مشخص 
شده نعل به نعل رعایت شده و اگر مواردی نیز به نتیجه 
نرسیده دلیل اصلی آن عدم پاسخگویی طرف مقابل 
در چارچوب تعیینی است.وی تأکید کرد: اگر قرار بود 
خطوط قرمز را رد کنیم توافــق چندین ماه قبل به 
دســت می آمد و ما با پافشاری بر خطوط قرمز خود 

مذاکرات را جلو می بردیم.
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اگر چه قانون بودجه ابالغ شده و باید بر اساس آن نرخ 
محاســبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تا ۲۳ هزار تومان 
افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مشخص نبودن وضعیت 
سود بازرگانی و تغییراتی که در حقوق گمرکی کاالهای 
غیر اساسی اعمال خواهد شد، فعال بر اساس سال قبل 
واردات در حال انجام است و بعد از تصویب هیات وزیران 
این افزایش اعمال خواهد شد.به گزارش ایسنا، با ابالغ 
قانون بودجه به گمرک، در اهــم تکالیفی که بر عهده 
آن قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به 
طوری که طبق تبصره ۷ قانــون بودجه ۱۴۰۱ نرخ ارز 
محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد 
 ETS از جمله محاســبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ
بوده و نرخ چهار درصد حقــوق گمرکی، برای کاالهای 
اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و 
همچنین نهاده های کشــاورزی و دامی به یک درصد 
کاهش یابد. در این حالت برای سایر کاالها حقوق گمرک 
تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده ولی نرخ محاسبات 

به ETS افزایش پیدا کرده است.بر این اساس در هفته 
گذشته دفتر واردات گمرک به  دفتر فناوری اطالعات و 
امنیت فضای مجازی این سازمان اعالم کرد که به قید 
فوریت نسبت به اعمال نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک 
در سامانه جامع گمرکی اقدام الزم انجام شود.با توجه 
به تبعات تورمی ناشی از گران شــدن عوارض واردات، 
بحث کاهش سود بازرگانی مطرح است و اخیرا رئیس 
کل گمرک ایران اعالم کرد که حتی تغییراتی در تعرفه 
سایر کاالها اتفاق خواهد افتاد. مقدسی گفت که وزارت  
صمت نسبت به کاهش ســود بازرگانی کلیه کاالهای 
قابل ورود به تناســب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور 
و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذهــا اقدام کرده که در 
هفته جاری به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین 
وعده  کاهش چشــمگیر حقوق گمرکی سایر کاالها را 
داده که قرار است این هفته در ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت مصوب شود تا افزایش های نامتناسب در میزان 
وجوه متعلق به واردات تعدیل شود.این در حالی است 
که اعالم لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران- به ایســنا 
از این حکایت دارد که با وجــود آمادگی نرم افزاری در 
گمرک، تا زمان ابالغ سود بازرگانی و تعرفه گمرکی از 
سوی وزارت صمت مانند سنوات گذشته عمل می شود 
و برخالف برخی خبرها مبنی بر اجرایی شــدن تغییر 
نرخ از ۴۲۰۰ به ETS  این اتفاق هنوز نیفتاده اســت.

وی گفت که هنوز تشریفات اداری ابالغ کتاب مقررات و 
صادرات  ۱۴۰۱ به تائید هیات وزیران نرسیده است و تا 
هنگامی که انجام نشده و تکلیف سود بازرگانی و درصد 
حقوق گمرکی سایر کاالهای غیر اساسی مشخص نشود 
و ابالغی به گمرک صورت نگیرد، همچنان بر اساس روال 
سال گذشته اقدام خواهد شــد.طبق اعالم سخنگوی 
گمرک ایران در حــال حاضر محاســبات گمرک در 

واردات به صورت علی الحســاب  بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ 
برای تمامی کاالها اعم از اساسی و غیر اساسی است و با 
حقوق گمرکی چهار درصد برای کاالهای اساسی اعمال 
و در سایر کاالها نیز به مانند سال گذشته حقوق گمرکی 
و سود بازرگانی اعمال می شود.  از سویی با توجه به اینکه 
قانون بودجه از ابتدا تا انتهای یکسال را در بر می گیرد، 
لطیفی گفت که در ترخیص های اخیر از ابتدای امسال، 
گمرک مانند هر سال تا تعیین ســود و تعرفه گمرکی 
جدید  از واردکنندگان تعهد دریافــت کرده که بعد از 
تعیین تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، 
مابه التفاوت دریافت شود.    اما در این رابطه اقدام به موقع 
وزارت صمت جهت تعیین تکلیف سود بازرگانی قابل 
توجه است که هنوز اتفاق نیفتاده است، ولی با توجه به 
وعده رئیس کل گمرک جهت بررسی و مشخص شدن 
وضعیت سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کاالها در 
هفته جاری به نظر می رسد اگر این اقدامات انجام شود، 

به زودی محاسبات گمرک تغییر کند.

بازار خودرو دو روزی می شود که روی کاهش و حتی ثبات 
را به خود ندیده و امروز هم مانند دیروز بازار خودرو شاهد 
افزایش های قابل توجهی در قیمت مدل های پر فروش 
بود و به نظر نمی رسد با روندی که در پیش روی بازار و 

صنعت خودرو قرار دارد قیمت خودرو کاهشی شود.
به گزارش اقتصاد آنالین، اواخر سال گذشته سلسله وعده 
های داده شده برای کنترل بازار، برخی از کارشناسان و 
خریدارن را به بهبود بازار در سال ۱۴۰۱ امیدوار کرد. اما 
اکنون با گذشت چند روز از آغاز به کار رسمی بازار در سال 
جدید نه تنها بازار خودرو وضعیت بهتری به خود ندیده 
بلکه اوضاع از آنچه در سال گذشته تجربه کردیم، وخیم 
تر به نظر می رســد.امروز پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما، در 
مدل ۱۴۰۱ ،همانند دیروز ۲ میلیون تومان دیگر گران 
شد و ۳۹۰ میلیون تومان معامله شــد . این خودرو در 
مدل ۱۴۰۰، مجددا گران شد با ۵ میلیون افزایش دیگر 
به قیمت ۳۷۵ میلیون تومانی رسید. در نسخه اتوماتیک 
و سقف شیشه با ســال تولید ۱۴۰۰ این خودرو همانند 
دیروز ۱۰ میلیون تومان دیگر گران شد و در بازار امروز 

به ارزش ۵۵۵ میلیون تومان معامله شــد.۲۰۶ تیپ دو 
مدل ۱۴۰۱، که دیروز ۴ میلیون تومان گران شــده بود 
امروز هم با افزایش ۳ میلیــون تومانی به  ۲۸۵ میلیون 
تومان رسید. در مدل  ۱۴۰۰ هم با همین میزان افزایش 
۲۷۵ میلیون تومان معامله شد. نسخه تیپ ۵ این خودرو 
در نسخه آپشــنال با ۳ میلیون و در نسخه کم آپشن ۸ 
میلیون تومان گران شد و به ترتیب با قیمت ۳۳۳ و ۳۲۸ 
میلیون تومان معامله شدند. پس از افزایش های امروز 
۲۰۶ تیپ ۳ هم احتماال با ورود به بازار با قیمتی فراتر از 
پیش بینی ها معامله خواهد شد و باید منتظر ماند و دید 
تا زمان عرضه این خودرو به بازار چه شرایطی پیش روی 
این خودرو و سایر مدل های ۲۰۶ خواهد بود.رانا پالس 
هم مطابق روزهای گذشته در هر دو مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ 
با افزایش های ۲ و ۴ میلیون تومانی به ترتیب به قیمت 

۲۷۲ و ۲۸۶ میلیون تومانی رسیدند.سمند LX ساده 
هم در مدل ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان گران شد و اکنون 
در بازار ۲۷۸ میلیون تومان معامله می شود و در نسخه 
۱۴۰۰ هم با افزایش ۳ میلیونی به ۲۶۹ میلیون تومان 
رسید.قیمت پژو پارس LX در مدل ۱۴۰۱، با همان ۵ 
میلیون افزایش دیروز و بدون تغییر قیمت در معامالت 
امروز ۳۵۸ میلیون تومان معامله شد. در نسخه ۱۴۰۰هم 
بدون افزایش همان ۳۴۰ میلیون تومان معامله شد. در 
نسخه ساده هم این خودرو دو میلیون تومان دیگر گران 
شد و به قیمت ۲۸۷ میلیون تومان معامله شد.دنا معمولی 
هم در نسخه ۱۴۰۱ هم تغییر قیمتی نداشت و همان ۳۷۲ 
میلیون تومان چهارشنبه معامله شد،در مدل ۱۴۰۰ هم 
این خودرو همانند مدل ۱۴۰۱ بدون تغییر قیمت ۳۶۰ 
میلیون تومان معامله می شود.تارا در مدل ۱۴۰۱ بدون 

افزایش قیمت همانند دیروز با ۵۵۵ میلیون تومان معامله 
شــد. در مدل ۱۴۰۰ هم این خودرو افزایشی نداشت و 
۵۴۰ میلیون تومان معامله می شــود. در نسخه دستی 
و در مدل ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم بدون افزایش به ترتیب به 
ارزش ۴۰۵ و ۴۲۰ میلیون معامله شدندشاهین هم که 
مدت ها بود بدون تغییر قیمت در بازار معامله می شــد 
امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۳۵۰ میلیون 
تومان رسید.پراید هم در مدل پس از افزایش ۱ میلیونی 
دیروز، با ۲ میلیون تومان افزایش دیگر به ۱۹۱ میلیون 
تومان رسید. نسخه ۱۳۱ پراید همانند دیروز ۱ میلیون 
تومان دیگر گران شــد و به قیمت ۱۷۴ میلیون تومان 
معامله شد. تیبا هم برخالف روزهای گذشته در هر دو 
نسخه صندوقدار و هاچبک با افزایش قیمت همراه بود 
و به ترتیب ۱۸۱ و ۱۸۸ میلیون تومان معامله شد.حاال با 
این افزایش های ناگهانی و نه پلکانی بسیاری از خریداران 
خودرو، دست از خرید خودرو کشیده اند و همین موضوع، 
عالوه بر افزایش قیمت ها معضل رکود سنگین را نیز به 

بازار تحمیل کرده است.

معاون صنایع حمل و نقــل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: حذف قرعه کشی خودروسازان به مرور 
و با افزایش تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.به گزارش 
صداوسیما، منوچهر منطقی درباره حذف قرعه کشی 
خودرو در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی 
در فرودین امسال نســبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ 
برای حذف قرعه کشی ها نیافتاده گفت: مطلبی که 
وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی گفته بود کاماًل 
درست است، اما در ماه های آینده و با باال رفتن تیراژ 
تولید اتفاق خواهد افتاد.منطقی افزود: وقتی تقاضا در 
بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو باال می رود 
و در حال حاضــر در عرضه و تقاضای بــازار، فاصله 
معناداری وجود دارد که یکی از راه های حذف قرعه 
کشی این است که تولید و عرضه خودرو بیشتر شود.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه محاسباتی انجام شد 
که اصوالً در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه 
شود تا به نقطه ای برسد که تقاضا برای قرعه کشی 
نباشد، گفت: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه کشی 
نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و 
نیم میلیون برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم 
نزدیک شــود.وی تصریح کرد: بنابراین در ماه های 
آینده متناســب با عرضه هایی کــه در خودروهای 
مختلف انجام خواهد شــد، می توانیــم بگوییم که 
تقاضاها پایین تر می آید و هر چقــدر جلوتر برویم 

تعداد خودروهای بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف 
خواهد شد.منطقی افزود: حتی می شود پیش بینی 
کرد که در برخی خودروها عرضه آنقدر زیاد شود که 
فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی 
ارائه شــوند، بنابراین بحثی که آقــای وزیر مطرح 
کردن کاماًل درست است و با افزایش تولید این اتفاق 
خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه های آینده به وقوع 
می پیوندد.معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت 
تصریح کرد: وقتی که می گوئیم ابتدای ســال قرعه 
کشی حذف می شــود باید یک اتفاقی افتاده باشد، 
اما هیچ اتفاقی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به 

اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیافتاده است، اما وقتی جلوتر 
برویم و عرضه خودرو یک و نیم برابر شــود تقاضا و 
عرضه به هم نزدیک می شود و شاهد خواهیم بود که 
در اواخر بهار تعدادی از خودروها و در آخر تابستان 
یک مقدار دیگر از این ها و تا آخر سال تعداد بیشتری 
از خودروها از قرعه کشی حذف خواهند شد.منطقی 
در پایان تاکید کرد: وزارت صمت تالش می کند در 
سال جدید بدهی قطعه ســازان به صورت مناسب 
و یکســان و منصفانه پرداخت شــود و این موضوع 
با مدیریت روش نقدینگی که خودروســازان دارند 
و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهــد کرد، انتظار 
می رود بدهی آن ها به قطعه ســازان به حد مطلوب 
برسد تا نهایتاً ظرف ۴ ماه یا ۱۲۰ روز آینده به آن ها 

پرداخت شود.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: آغاز 
واگذاری ســهام عدالت به جاماندگان در ســال 
جاری در دستور کار است که از خرداد ماه فراخوان 

واگذاری سهام به این مشموالن انجام می شود.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در 
دیدار با پرسنل بیمارستان فاطمه الزهرا )س( با 
اشاره به تحلیل شاخص های عملکرد هشت ساله 
دولت یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: برخی افراد 
مســائل بیرونی را عامل اصلی وضعیت اقتصادی 
کشور می دانند و می گویند وقتی تحریم هستیم 
وضعیت این است.نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اکنون مشکل، 

تأمین ارز برای واردات است و باید اولویت بندی 
کرد و به دلیل محدودیت منابــع ارزی، اولویت 
تخصیص منابع ارزی به خودرو از سال ۹۷ حذف 
شد زیرا در سه سال اخیر برای اولین بار در تاریخ 
کشور چه قبل و بعد از انقالب، تراز تجاری کشور 
منفی شــد.وی ادامه داد: بله تحریم های دولت 
آمریکا و اروپایی ها که در دوره ترامپ به شــدت 
افزایش یافــت و اوج آن در ســال های ۹۶ و ۹۷ 
موجب این اتفاقات شــده و به اعتقاد بنده عوامل 
تحریم بر اقتصاد ایران اثرگذار است اما هنر ما در 
مدیریت اقتصاد کشور این است رویکرد تحریم را 
که تهدید اقتصاد اســت را به یک فرصت تبدیل 

کنیم و این امکان پذیر است.پورابراهیمی تصریح 
کرد: شهید سلیمانی سال ها در عرصه جهاد حضور 
داشت چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن و 
در سال های اخیر که تغییرات منطقه ای ایجاد کرد 
و با اراده، تفکر موجود علیه شیعه را به فرصت به 
نفع نظام اسالمی تبدیل کرد.نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس بیان کرد: اگر در تحریم برخالف 
اینکه باید مدیریت کنیــم، ضریب فزاینده به آن 
بدهیم اوج بی هنری اســت و برخی تصمیمات 
حوزه اقتصادی دولت قبــل ضریب فزاینده دادن 
به اثر تحریمی ناشــی از عملیات دشمن بود.وی 
اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در طول هشت سال 

دولت های یازدهم و دوازدهم تقریباً صفر است در 
حالی که هدف گذاری هشت درصد بوده و شاخص 
فقر مطلق در کشور در آغاز دولت آقای روحانی ۲۵ 
درصد و در پایان دولت بر اســاس گزارش رسمی 
کمیسیون اقتصادی قرائت شده در صحن مجلس 
که چند ماه روی آن کار شده، به ۳۳ درصد رسیده 
اســت.پورابراهیمی با بیان اینکه آیا ما در مقابل 
تحریم اقتصادی دشمن دســت بسته هستیم؟ 
افزود: چرا تحریــم در حوزه صنایــع دفاعی اثر 
نگذاشته و امروز قدرت نظامی اول منطقه هستیم 
و دشمن این را می گوید پس مشخص است اشکال 

جای دیگر است.

آخرین وضعیت حذف ارز ۴۲۰۰ از عوارض واردات

قیمت پژو ۲0۷  در مرز 400 میلیون

افزایش لحظه ای قیمت خودرو

حذف قرعه کشی خودرو به زمان دیگری موکول شد

آغاز فراخوان واگذاری سهام عدالت به جاماندگان از خرداد امسال
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عوامل موثر بر رشد تورم
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

حذف ارز ترجیحی موضوعی است که در بروز تورم نقش دارد. صحبت برای حذف این ارز از سال گذشته در مجلس آغاز شد اما تا لحظه آخر در بودجه تعیین تکلیف نشد. نکته اینجا است که این ارز با رایزنی بین مجلس و دولت حذف شده اما 
بودجه به صراحت نیامده است. در کنار بررسی مجلس برای حذف این ارز، دولت حذف آن را کلید زد. در شرایط فعلی اینکه مشاهده می کنیم قیمت دارو چند برابر افزایش یافته است به این دلیل است که از بهمن ماه ارزی به دارو تخصیص 

داده نشده است. از سوی دیگر ارز ترجیحی خوراک دام نیز یا تخصیص داده نشده و یا میزان آن کاهش بسیاری داشته است. اثر این اتفاق را در رشد قیمت گوشت در هفته های اخیر شاهد هستیم. 
عالوه بر این موضوع افزایش حقوق ورودی گمرک از نرخ 4 هزار و 200 تومان به 25 هزار تومان جرقه ای برای رشد تورم است. در همین مورد حدود 7 درصد بر روی قیمت کاالها اضافه خواهد شد. این همان تورمی است که باید نگران آن 
بود. به همین دالیل کنترل قیمتها از دست خارج شده است. دولت البته برنده این بازی است. چراکه ارز دولتی را حذف کرده اما در صحبتها به صراحت آن را اعالم نمی کند و از طرفی دیگر یارانه ای را که باید برای حذف ارز دولتی پرداخت 

کند به مردم نداده است. دولت ادعا می کند با این منابع از کسری بودجه می کاهد و فشاری که امروز مردم متحمل می شوند به این دلیل است که آینده ای مطلوب در انتظارشان است. 
از طرفی دیگر افزایش دستمزدها را نیز برای سال جاری داریم. این عامل دیگری بر افزایش قیمت تمام شده تولید است. این هم عامل تاثیرگذار دیگری برای بروز تورم است. در این شرایط به صورت میانگین 25 درصد بر هزینه های تولید 
افزوده خواهد شد. پس هزینه تولید افزایش پیدا می کند و به دنبال آن رشد قیمت کاالها اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر نیز شاهد افزایش 25 درصدی قیمتها در فروشگاههای بزرگ هستیم. دلیل آن نیز مجموعه ای عواملی است که بر 

رشد تورم تاثیرگذار است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
گفت: لوازم خانگي موجود در فضاي مجازي فاقد 
گارانتي است و هیچ ارگاني پاسخگوي مرجوع 
شدن کاال در صورت خرابي نیست. اکبر پازوکي، 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
بیان داشت: به طور کلي خدمات پس از فروش 
در بازار فضــاي مجازي لــوازم خانگي به دلیل 
اینکه کاالهاي موجود در این فضا گارانتي ندارد 

رسمي نیست.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگي 
تهران همچنین افــزود: هیــچ ارگان و قانوني 
پاســخگوي اصالت جنس و یا مرجوع شــدن 
کاال در صورت خرابي نمي باشــد، چرا که این 
فروشندگان به دنبال خالء هاي قانوني هستند. 
بیش از 50 درصداجناس خارجي که در فضاي 
مجازي بــه مردم فروختــه میشــود، قاچاق، 
فاقد شناســه و گارانتي اســت. .پازوکي گفت: 

فروشــندگان لوازم خانگــي در فضاي مجازي 
باید از اتحادیه لــوازم خانگي مجــوز بگیرند؛ 
چرا که با شــیوع ویروس کرونا و افزایش خرید 
و فــروش کاال در فضاي مجــازي برخي افراد 
ســودجو اقدام به فریب مردم بــا نصف قیمت 
 بازار مي کنند در صورتــي که این کاالها تقلبي 

هستند. 
وي همچنین گفــت: تا کنون نمي توانســتیم 
شکایات مردم از فروشــندگان فضاي مجازي 
را پیگیــري کنیم، ولي حاال بــا موافقت رئیس 
اتاق اصناف، فروشــندگان فضاي مجازي باید 
از اتحادیه صنف مربوطــه مجوز بگیرند و با این 
اقدام پیگیري تخلفات فــروش مجازي امکان 
پذیر مي شــود. پازوکي بیان داشــت: ساالنه 
بیش از 250 شکایت از فروشــندگان در بستر 
 فضاي مجازي به دلیل تقلبي بودن کاال به دست 

ما مي رسد.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران عنوان 
کرد: طرح مقابله با قطعــات قاچاق و تقلبي در 
بازار که در مرحله نخست در مورد قطعات باتري 
و کمک فنر در حال اجراســت مشکالتي را در 
بازار قطعات یدکي ایجاد خواهد کرد که افزایش 
قیمت باتري و کمک فنر از جمله این معضالت 

است.
علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران 
خودرو تهران در ادامه با انتقــاد از طرح مبارزه 
با قطعات قاچاق و تقلبــي در بازار تصریح کرد: 
متاســفانه پس از تعطیالت نوروز باخبر شدیم 
که طرح برخــورد با قطعات فاقد شناســه کاال 
که در مرحله نخســت در مورد قطعات باتري و 
کمک فنر در حال اجراســت بدون بسترسازي 
الزم و همفکري با اتحادیه هاي مربوطه اجرایي 

شده است.
وي با بیــان اینکــه ایــن طرح کارشناســي 
شــده نیســت، افزود: اتحادیه با اجراي طرح 
مبــارزه بــا قطعات قاچــاق و تقلبــي مخالف 
نیســت؛ اما با توجه به اینکه نحــوه اجراي این 

طرح ایراد دارد و بازرســي ها بــا ضبط قطعات 
فاقد شناسه همراه است مشــکالتي را در بازار 
قطعات یدکــي ایجاد خواهد کــرد که افزایش 
 قیمت باتــري و کمــک فنــر از جملــه این 

معضالت است.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو تهران در 
ارزیابي فعالیت تعمیرگاه ها در ایام نوروز اظهار 
داشــت: با توجه به افزایش ســفرهاي نوروزي 
و بــه تناســب آن رشــد تقاضــا در تعمیرگاه 
هاي خــودرو 50 پایــگاه در تهران بــه منظور 
کشــیک نوروزي مجهز شــدند و خوشبختانه 
 ارائــه خدمات بــه مشــتریان بخوبــي انجام 

پذیرفت.
نیک آییــن دربــاره وضعیت تامیــن قطعات 
خودرو در تعطیــالت نوروز گفت: بــا توجه به 
اینکــه تعمیرات خــودرو در تعطیــالت نوروز 
به صــورت اورژانســي انجام مي شــود اغلب 
تعمیرگاه هــا داراي قطعات اورژانســي بودند 
 و مشــکلي از لحــاظ تامیــن قطعــات وجود

 نداشت.

رئیس اتحادیه نمایشــگاه  داران و فروشــندگان 
خودرو تهران:با بیــان اینکه آزادســازي واردات 
خودرو در ســال جاري هم به نفع مصرف کننده و 
هم به نفع خودروســازان است، گفت: حق مسلم 
مصرف کننده داشــتن خودرویي ارزان و کیفي 
است. ســعید موتمني، اتحادیه و نمایشگاه داران 
و فروشــندگان خودرو تهران درباره تاثیر واردات 
خودرو بر بازار خودروهاي داخلي و خارجي، اظهار 
کرد: آزادسازي واردات خودرو گامي مثبت است که 
اگر اجرایي شود به نفع مصرفکننده و خودروسازان 
خواهد بود. ورود خودروهاي ارزانقیمت که در توان 
عموم مردم قرار بگیرد امکان استفاده از خودروي 

کیفیتر را براي مردم فراهم خواهد کرد.
وي افــزود: بــا آزادســازي واردات خــودرو این 
مصرفکننده است که ترجیح میدهد چه خودرویي 
را خریداري کند. مصرفکننده همــواره به دنبال 
قیمت و کیفیت مناسب است و اگر شرایط فروش 
هم مناسب باشد طبیعي است که رفاه بیشتري را 

براي خریداران ایجاد خواد کرد.
موتمني با بیان اینکه تعرفــه واردات خودرو باید 
مناســب باشــد، اظهار کرد: فاصله قیمتي میان 
خودروهاي مونتاژ، وارداتي و داخلي که در چند سال 
پیش به وجود آمده است با واردات خودرو کاهش 
خواهد یافت و طبیعي است که شرایط از وضعیت 
کنوني بهتر خواهد شد. وي در پاسخ به این پرسش 
که خودروســازان داخلي بــا واردات خودرو چه 
سرنوشتي خواهند داشت: باید پذیرفت که تولید 
خودروسازان داخلي اکنون متناسب با تقاضاي بازار 
و تامین نیاز متقاضیان نیست. اکنون 20۶ تیپ 2 
که در کارخانه ۱4۹ میلیون تومان فاکتور میشود 
در بازار 2۸0 میلیون تومان به فروش میرسد.حال 

جاي این پرسش مطرح است که مصرفکنندهاي 
که در قرعه کشي برنده نشده یا در آن شرکت نکرده 
اســت چرا باید با این تفاوت قیمت نسبت به نرخ 

مصوب، خودروي مورد نیاز خود را خریداري کند.
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشــندگان 
خودرو تهران عنوان کرد: شرایط موجب شده است 
تا فاصله باالیي میان کارخانه و حاشیه بازار وجود 
داشته باشد و زیان اصلي آن را نیز مصرفکنندگان 
متحمل شود. وي با بیان اینکه نیاز ساالنه کشور به 
خودرو یک میلیون است، اظهار کرد: خودروسازان 
در بهترین شرایط ساالنه ۸00 هزار خودرو تولید 
کردهاند و بخشي از تقاضاي ساالنه روي هم انباشته 

شده است.
وي با بیان اینکــه روند افزایشــي قیمت خودرو 
از پیش از سال ۹7 نشــان میدهد فاصله قیمتي 
کارخانه و حاشیه بازار در محدوده 5 تا ۱0 میلیون 
تومان بوده است، اظهار کرد: کمبود تولید موجب 
شده است تا در برخي از خودروها این فاصله قیمتي 
در محدوده ۱00 هزار تومان باشد. اگر خودروسازان 
بتواند کیفیت و قیمت را به گونهاي ارایه دهند که 
نیاز مشتریان را تامین کند براي مشتري تفاوتي 
میان خودروي داخلي و خارجــي نخواهد بود اما 
واقعیت این است که اکنون فاصله کیفي و قیمتي 
میان خودروهاي داخلي و خارجي قابل توجه است. 
موتمني خاطرنشان کرد: مصرف کننده حق دارد 
که خودرویي کیفي و با قیمت مناسب بخرد تا یک 
هفته پس از خرید مجبور به مراجعه به تعمیرگاه 
نباشــد و خودرو را با نرخ مصوب کارخانه دریافت 
کند نه با پرداخت سود دالالن و حاشیه بازار و این 
شدني نیست مگر آنکه تولید خودرو به اندازه کافي 

و مطابق با نیاز بازار باشد.

رئیس شــورای تامین کننــدگان دام گفت: با 
توجه به حجم انبــوه دام روی دســت دامدار، 
عرضه گوشــت باالتر از ۱50 تا ۱۶0 هزار تومان 

گرانفروشی است. 
آقای منصور پوریان گفت: از هفته دوم فروردین 
قیمت دام و گوشت به سبب ازدیاد عرضه رو به 
کاهش است. او قیمت کنونی هر کیلو دام سبک 
را ۶7 تا 70 هزار تومان و دام سنگین را ۶5 تا ۶۸ 

هزارتومان اعالم کرد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
هر کیلو شقه گوسفندی۱70 تا ۱۸0 هزار تومان، 
سردست گوســفندی 200 تا 220 هزار تومان، 
شقه گوساله ۱۶0 تا ۱۸0 هزار تومان، سردست 
گوســاله ۱۹0 تا 2۱0 هزار تومان و چرخ کرده 

۱70 تا ۱۸0 هزار تومان است.

پوریان می گوید: قیمت کنونی هر کیلو الشــه 
گوسفندی در عمده فروشی ها ۱۳7 هزار تومان 
و الشه گوساله ۱25 هزار تومان است که براین 
اساس قیمت منطقی در خرده فروشی ها ۱50 
تا ۱۶0 هزار تومان اســت. رئیس شورای تامین 
کنندگان دام گفت: با توجه به واردات ۱0 هزار تن 
گوشت توسط پشتیبانی امور دام، کاهش مصرف 
در نیمه اول سال و مازاد دام با حجم انبوه گوشت 

روبه رو هستیم.
بسیاری از دست اندرکاران بخش گوشت بر این 
باورند که با توجه به حجم دام، فروش گوشــت 
باالتر از ۱50 تا ۱۶0 هزار تومان گرانفروشی است 
که دستگاه های مســئول باید پاسخگو باشند. 
همچنین صادرات دام مازاد به منظور حمایت از 

دامدار باید آزاد شود.

نوسانات نرخ ارز در روزهای 
اخیر موجب شــده تا سکه 
نیز میل به کانال شــکنی 
داشته باشــد. رشد قیمت 
سکه و عبور آن از کانال ۱۳ 
میلیون تومانی موجب شــد تا خریداران از این بازار 
عقب نشینی کنند. از طرفی دیگر سرمایه گذاران که 
به این بازار به عنوان بازار سودآور نگاه می کنند برای 

خرید به بازار سرازیر شدند. 
مجموعه عوامل اقتصادی اعــم از توقف مذاکرات، 
افزایش نرخ ارز و صعود قیمت طال موجب شــد تا 
ســکه تا مرز قیمت ۱۳ میلیون تومان افزایش پیدا 
کند. قیمت سکه بعد از ســه ماه توانست کانال ۱۳ 
میلیون تومانی را پشت سر بگذارد. سکه بازان دیروز 
توانستند ۱70 هزار تومان بر قیمت سکه بیفزایند. 
این فلز گران بهای داخلی در ساعات پایانی معامالت 
روز یک شنبه بر روی ۱۳ میلیون و ۸5 هزار تومان 

قرار گرفت. این در حالی اســت که قیمت سکه در 
معامالت پشت خطی شب یک شنبه با ۱۳ میلیون 
و 225 هزار تومان معامله شــد. این قیمت نسبت 
به معامالت پشت خطی شــنبه شب گذشته ۳۳5 
هزار تومان رشد را نشــان می دهد. قیمت سکه در 
معامالت پشت خطی شنبه شب بر روی ۱2 میلیون 
و ۸۹0 هزار تومان قرار داشت. افزایش قیمت شبانه 
نشانه شــرط بندی برای افزایش قیمت سکه است 
اما تحلیل گران سکه تصور می کنند تقاضا در بازار 
وقتی زیاد می شود که سکه باالی ۱۳ میلیون و 225 
هزار تثبیت دهد. این تثبیت تا حدی به قیمت دالر 
بستگی دارد. بازار ساز در ماه های اخیر نشان داده به 
قیمت دالر باالی 2۸ حساسیت دارد بنابراین مهم 
ترین متغیر در بازار پایداری دالر باالی مرز 2۸ است. 

آیا این اتفاق می افتد.
عبدالنبــی مکابــر، عضو هیــات مدیــره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــال و جواهر در 
این رابطه می گوید: نوســانات قیمت طال به چهار 
عامل اساسی وابســته اســت. مهمترین عامل در 

قیمت، بازدهی ســکه طال اســت. دومیــن عامل 
پیش بینی برابری ارز به ریال، مورد ســوم بازدهی 
 کل بــورس و آخریــن مــورد، قیمــت جهانی هر

 اونس طال است.
افزایش قیمت سکه همزمان شــد با نوسان بازار ارز 
تهران و شکست سقف قیمت دالر در این بازار. نرخ 
دالر دیروز از محدوه 27 هزار ۸00 تومان عبور کرد و 
به 27 هزار و ۹00 تومان رسید. برخی از تحلیلگران 
بازار سکه در ایران معتقدند در صورتی که اسکناس 
آمریکایی در بازار امروز بار دیگــر آرایش صعودی 
به خود بگیرد و از کانال 2۸ هــزار تومان عبور کند 

احتمال افزایش قیمت سکه هم قوی تر خواهد شد.
عده ای از معامله گران با اشــاره به باال رفتن ارزش 
ذاتی سکه معتقدند این امر باعث ورود معامله گران 
بزرگ به بازار شده است. این دسته از بازیگران ارزی 
همچنین می گویند افزایش حباب به باالی محدوده 
2 درصدی عامل دیگری اســت که صعودی ها را به 
افزایش قیمت سکه امیدوار کرده است. با عین حال 
برخی تصور می کنند بازار در ادامه راه نیاز به اصالح 

دارد و روند مستمر افزایش قیمت ادامه نمی یابد. زیرا 
فضای روانی برای صعود تند وجود ندارد و برخی از 
معامله گران دست به عصا هستند. برای رصد امروز 
بازار یکی از سنسورها بازار شبانه است. در معامالت 
پشت خطی شب گذشته معامله گران قیمت سکه 
را برای امروز 22 فروردین ۱40۱ چگونه پیش بینی 

کرده اند؟
در همین زمینه رئیــس اتحادیه طالو جواهر تهران 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: با وقوع جنگ 
در اوکراین قیمت جهانــی طال به باالی 2000 دالر 
در هر اونس رســید که این موضوع در بازار داخلی 
نیز تاثیرگذار بود و باعــث افزایش قیمت ها در بازار 

سکه و طال شد.
ابراهیم محمدولی اضافه کرد: سرمایه گذاران در این 
بازار باید نگاهی دراز مدت داشــته باشند. حداقل با 
نوساتی که اخیرا در این بازار ایجاد شده تا حد زیادی 
نباید انتظار عایدی داشت. مگر اینکه افراد بخواهند 
در تولید ورود پیــدا کننــد و در درازمدت نگاهی 

صادراتی داشته باشند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

مسعود خوانســاری، رییس 
اتاق بازرگانی تهران در توئیتی 
اعالم کرد نگرانــی از جهش 
تورم جدی است. با شروع سال 
۱40۱ مجموعه عواملی که در 
رشد تورم تاثیرگذار است دســت به دست هم داده اند تا 
کور سوی امید برای کاهش نرخ تورم در سال جدید نیز 

کمرنگ شود. عدم حصول نتیجه از رفت و آمدهای هیات 
مذاکره کننده در وین، کسری بودجه، سرپیچی بازارها از 
نرخ گذاری دستوری، عدم نحصول نتیجه مطلوب از اجرای 
طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نوسانات 
ارزی و... می تواند منجر به تورمی مخرب در کشور شود.  
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران نوشته است 
رشد چشم گیر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مسکن 
و اجاره و هزینه حمل و نقل عمومی، رشد قیمت کاالهای 
خوراکی و جبران کسری بودجه با دالرهای نفتی جز رشد 

تورم و سخت تر شدن شــرایط اقتصادی مردم نخواهد 
داشت. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در 
توئیتی بیان کرد که  نگرانی از جهش تورم جدی اســت. 
وی در این باره نوشت: نگرانی از جهش تورم جدی است. 
رشد چشم گیر حقوق و دستمزد، افزایش قیمت مسکن 
و اجاره و هزینه حمل و نقل عمومی، رشد قیمت کاالهای 
خوراکی و جبران کسری بودجه با دالرهای نفتی جز رشد 
تورم و سخت تر شدن شــرایط اقتصادی مردم نخواهد 
داشت. به عقیده فعاالن اقتصادی، پیش بینی های داخلی 

و بین المللی نشان از تداوم افزایش قیمت ها دارند. هنوز 
داده های رسمی در ارتباط با تورم ۱40۱ نداریم اما ارزیابی 
نرخ چند مولفه در اسفندماه، حاکی از افزایش هزینه های 
زندگی و تحمیل تورم سربار به سبد معیشت ۸ میلیون و 
۹7۹ هزار تومانی ست؛ همان سبدی که براساس آمارهای 
تورمی دیماه ۱400 محاسبه شــد و در مذاکرات مزدی 
۱40۱ مورد استفاده قرار گرفت؛ به این ترتیب، به سال 
جدید نرسیده، بخشی از افزایش دستمزد با تحمیل تورم، 

از میان برداشته و بالتاثیر شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به تورم و  سخت تر شدن شرایط اقتصادی هشدار داد

زنگ  خطر جهش  تورم 
رییس اتاق بازرگانی تهران: نگرانی از جهش تورم جدی است

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان شد

قیمت  سکه  صعودی  می ماند؟

مقابله با قطعات فاقد شناسه با افزايش قيمت همراه است

حجم انبوه دام روی دست دامدار

واردات خودرو به نفع مصرف کننده و خودروساز است

لوازم خانگي موجود در فضاي مجازي فاقد گارانتي است
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بيت كوين 100 برابر می شود
کنفرانس بیت کوین میامی در ۹ آوریل بــا بزرگترین گردهمایی بیش از 
۳۵ هزار شرکت کننده به پایان رسید. این کنفرانس شاهد پیش بینی های 
قیمتی متفاوت زیادی از سوی پیشکســوتان بیت کوین بود. یکی از این 
شــخصیت ها پیتر تیل، از بنیان گذاران پی پال بود. وی معتقد اســت که 
بیت کوین پتانسیل افزایش ۱۰۰ برابری تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ را دارد.

وی می گوید: ما ســعی خواهیم کرد این مورد را نشــان دهیم و دریابیم 
که چگونه باید برای رســیدن قیمت کنونی به قیمت هدف بجنگیم. پیتر 
همچنین ادعا کرد که رقیب واقعی امروزی بیت کوین، سهام جهانی است 
که ۱۱۵ تریلیون دالر ارزیابی شده اســت. از آنجایی که بیت کوین نیز به 

ارزش بازار تریلیون دالری می رسد، هنوز راه زیادی در پیش است.
بیانیه  قدرتمندی که از ســوی چنین ســرمایه گذار معتبری صادر شد، 
رأی اعتماد بزرگی برای جمعیت بیت کویــن بود. بیت کوین نیوز گزارش 
کرد، یکی دیگر از چهره های برجســته عمومی که از پتانسیل بیت کوین 
در کنفرانس صحبت کرد، جیسون اوربان، یکی از مقامات ارشد گلکسی 
دیجیتال بود. وی اظهار کرد: بیت کوین و اتریوم می توانند تا سه ماهه دوم 

سال ۲۰۲۳ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کنند.
وی افزود: در حال حاضر عوامل خاصی بازار بیت کوین را هدایت می کنند. 
امروزه افراد بیشــتری نیاز  پذیرش یک ارز دیجیتــال را درک می کنند. 
همچنین کســانی هســتند که دانش محدودی دارنــد و در مورد فومو 
)FOMO( یا ترس از دســت دادن فرصت کاوش می کنند و بخشــی از 

اکوسیستم کریپتو می شوند.
قابل ذکر است که پذیرش سازمانی، عامل اصلی در تصمیم گیری در مورد 
ارزیابی آینده بیت کوین است. در حال حاضر، به گفته جیسون، ۱۵ درصد 
از موسسات برای ورود بیشتر به این اکوسیستم، کاری را انجام می دهند 
که برای آنها منطقی اســت. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۱.۹۵ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 

قبل ۱.۸۴ درصد کمتر شده است.
در حال حاضــر ۴۱.۱۲ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین اســت. بیت کوین ۱۲ ســال پیش توســط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه 

آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴.۴۶ میلیارد دالر 
است که ۱۵.۰۴ درصد افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۸.۲۲ میلیارد دالر اســت که ۱۲.۷۵ درصد از کل 
حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون ۵۲.۷۸ میلیارد دالر است که ۸۱.۸۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

مجلس با افزايش تعرفه اينترنت مخالف است
رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مجلس 
با افزایش تعرفــه اینترنت ثابت و موبایل مخالف اســت گفت که افزایش 
تعرفه تنها در صورت افزایش کیفیت خدمات و بهره مندی مشــترکان از 
تکنولوژی های برتر امکان پذیر است.حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج 
الدینی در رابطه با مســائل مطرح شــده مبنی بر افزایش تعرفه خدمات 
اینترنت از سوی اپراتورها، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
افزایش تعرفه  اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش 
تعرفه ها مدنظر قرار گیرد باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و 
مشــترکین بتوانند از تکنولوژی های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل 

بهره مند شوند.
وی ادامه داد: در بخش اینترنت ثابت حتما باید شبکه فیبری در دسترس 
مردم قرار گیرد اپراتورها بر اســاس آن، تعرفه گذاری جدید را مدنظر قرار 
دهند. رییس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
به طور حتم مجلس شورای اســالمی با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر 
اساس تکنولوژی های منسوخ گذشــته مخالفت خواهد کرد، گفت: حتما 

باید افزایش تعرفه ها با افزایش کیفیت شبکه همراه باشد.
همچنین ســهیل یحیی زاده، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات 
فراکســیون راهبردی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه در اسرع 
وقت و به صورت فوری جلسه ای از سوی کمیته مذکور با حضور اپراتورها و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی جلسه ای را برگزار می کنیم، گفت: نتایج 
این جلسه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسالمی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲۶۶ کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه گذاری خدمات اینترنت 
ثابت بوده است، گفت: در این مصوبه برای خدمات اینترنتی، کف و سقف 
قیمت تعیین شده است و همه شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند؛ بعد از 
مصوبه ۲۶۶، مصوبه دیگری نداشته ایم و همچنان مالک ما همان مصوبه 
است، با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، بعضی شرکت ها خدمات خود را با 
تعرفه پایین تر از سقف مصوب ارائه می کردند و اکنون اعالم کرده اند تعرفه را 
به سقف مصوبه رسانده اند که صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود.
یحیــی زاده ادامه داد: البته شــرکت مخابــرات به این علت کــه یکی از 
شرکت های غالب و دارای مشترک باال است، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه 
کف و سقف مصوب هم باید مجوز دریافت کند و این که آیا چنین کاری را 

انجام داده یا نه، بررسی و اعالم می شود.
وی با اشــاره به اینکه بر اســاس مصوبه موجود در رابطه بــا اپراتورهای 
غالب، عالوه بر اینکه ملزم به رعایت ســقف و کف هستند، باید بسته ها و 
تعرفه گذاری ها به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد،  
بیان کرد: بنابراین اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته های تعرفه 
حتی در بازه مربوطه راسا اقدام کنند. وی همچنین درباره احتمال مصوبه 
جدید و افزایش مجــدد تعرفه ها، تصریح کرد: هنــوز مصوبه جدیدی در 
دستور کار نیست اما اگر چنین باشد قطعا شــرط اولیه، افزایش کیفیت 
است چراکه اول باید کیفیت بیشتر شود و پس از آن انتظار داشته باشیم 

مشترکان، افزایش قیمت را بپذیرند.

توقف كامل فعاليت اريكسون در روسيه
شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی ســوئدی اریکسون فعالیت در روسیه 
را به مدت نامعلومی متوقف کرد. اریکســون در بیانیه ای اعالم کرد در پی 
رویدادهای اخیر و تحریم های اتحادیه اروپا، این شرکت اکنون کسب و کار 

متاثر شده را با مشتریانش در روسیه به مدت نامعلوم معلق خواهد کرد.
کارمندان اریکسون در روســیه به مرخصی با حقوق می روند. اریکسون 
اعالم کرد ۹۰۰ میلیون کرون )۹۵ میلیون دالر( در ســه ماهه نخســت 
ســال ۲۰۲۲، برای ضــرر و زیــان دارایی هایــش و هزینه هــای دیگر 
مربوط به این اقدام پیش بینی کرده اســت. بر اســاس گــزارش رویترز، 
 اریکســون در فوریــه تحویــل محصوالتش به مشــتریان در روســیه 

را متوقف کرده بود.

اخبار
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معــاون علمی وفنــاوری 
رئیس جمهوری بــا تاکید 
بر اینکه پارک هــای علم و 
فناوری بــرای فعالیت های 
شــرکت ها مجــوزی صادر 
نکنند، چرا که موجب ســرکوب کــردن فعالیت آنها 
می شوند، گفت: رؤسای دانشگاه ها یا می توانند پارکبان 
باشند یا در حوزه استانی خود تحول آفرینی کنند که 
در این صورت نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارند.

دکتر سورنا ستاری در نشست رؤسای پارک های علم 
و فناوری که در محل وزارت علوم برگزار شد، با تاکید 
بر اینکه در سالیان اخیر پارک های علم و فناوری نقش 
پررنگ تری ایفا می کنند، اظهار کرد: در گذشته زمانی 
که در وزارت علوم جلسه داشتیم، ردیف اول رؤسای 
دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و در انتها رؤسای پارک ها 
حضور داشتند، ولی خوشــبختانه اتفاقات خوبی در 

طی سالیان اخیر رخ داده است.
وی با تاکیــد بر اینکه مــا باید اکوسیســتمی برای 
دانش بنیانی کشور ایجاد کنیم و ایجاد آن نیز زمان بر 
اســت، اظهار کرد: این اکوسیســتم یک زیست بوم 
فناورانه کشور است که قرار نیست پارک های فناوری 
در آن همانند آکواریوم عمل کنند و قرار نیست دولت 
پول بدهد تا چرخ دنده های این اکوسیســتم در کنار 
هم قرار گیرند. ستاری دانشــگاه ها، پارک های علم و 
فناوری، شتاب دهنده ها، کارخانه های نوآوری، مراکز 
رشد و کارآفرینی و سرمایه گذاران خطرپذیر را از اجزاء 
چرخ دنده زیســت بوم علم و فناوری کشور نام برد و 
افزود: در این زیست بوم پارک های علم و فناوری جزئی 
از آن هستند و باید تعیین شود که نقش پارک های علم 

و فناوری به ویژه پارک های استانی چیست؟
معاون علمی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: رؤسای 
پارک های علم و فناوری یا می توانند پارکبان باشــند 
و خــود را محصــور در و دیوارهای خــود بدانند و یا 
خــود را در نقش تحول آفرینی در موقعیت اســتانی 
ببینند. اگر پارک هــا بتوانند در اســتان خود تحول 
آفرینی کنند، قطعا خود پارک نیــز متحول خواهد 
شد.ستاری راه اندازی مراکز رشد، کارخانه های نوآوری 
و شــتاب دهنده ها را زمینه ای برای وارد شدن بخش 

خصوصی در اکوسیســتم نوآوری کشور عنوان کرد و 
گفت: کلید اصلی حرکت این مراکز شــتاب دهنده ها 
هســتند. این شــتاب دهنده ها مانند همه شرکت ها 
ســرمایه گذاری می کنند، مالیــات می دهند و اگر 

درخواست داشتند، می توانند دانش بنیان شوند.
وی با بیان اینکه ما به عنوان کارمندان دولت نمی توانیم 
افراد کارآفرین را شناســایی کنیم، افزود: افرادی که 
حقوق دولتی می گیرند، قابلیت تشخیص و شناسایی 
افراد کارآفرین را ندارند؛ ولی بخش های خصوصی که 
از جیب خود پول خرج می کنند، می توانند کارآفرین 
را شناســایی و هدایت کنند. وی بــه تجربیات اولیه 
معاونت علمــی برای حمایــت از مخترعان اشــاره 
کرد کــه با اعطای تســهیالت اقدام بــه خرید پراید 
می کردند، افــزود: این نحوه حمایــت از نخبگان به 
جایی نخواهد رســید، بلکه باید با حضور و مشارکت 
بخش خصوصی با نســبت ســرمایه گذاری بیشتر از 
 سوی بخش خصوصی قادر هســتیم افراد کارآفرین

 را شناسایی کنیم.
ستاری خاطرنشان کرد: عالوه بر آن در پارک ها نیز باید 
اجازه دهند تا بخش های خصوصی فعالیت های خود 
را توسعه دهند. ســتاری با تاکید بر لزوم تعامل میان 
پارک های علم و فناوری با استان ها، گفت: ما امسال 
در سال خاصی قرار داریم و پیشنهاد می کنم که حتما 
پارک های علم و فناوری با استانداران در ارتباط باشند، 
ولی یادآور می شــوم که این تعامل بیشــتر بر اساس 

اثرگذاری پارک ها در استان ها خواهد بود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر اینکه پیشــنهاد 
می کنم که پارک های علم و فناوری هیچ مجوزی به 
شرکت ها اعطا نکنند، در این باره توضیح داد: در حال 
حاضر مجوزهای فراوانی برای شرکت ها صادر می شود 
که این امر منجر به سرکوب فعالیت شرکت ها می شود. 
بر این اساس است که ما تنها برای شرکت های دانش 
بنیان مجوز صادر می کنیم و حتی بــرای راه اندازی 
کارخانه های نوآوری و شــتاب دهنده ها از سوی این 

معاونت مجوزی صادر نمی شود.
وی اضافه کرد: ما در این راســتا اعالم کرده ایم که هر 
کســی می خواهد وارد کلوپ دانش بنیانی شود، باید 
شــرایطی را رعایت کند و اگر ما مجوز دانش بنیانی 
برای شــرکت ها صادر می کنیم، تنها جنبه تشویقی 
دارد. معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری با بیان 
اینکه پارک های علم و فناوری بــه طرح هایی مانند 

احمدی روشن توجه داشته باشند، افزود: ما در قالب 
این پروژه اعالم کرده ایم که پروژه هایی که در نوع یک 
اجرایی می شود، ۵۰ تا ۷۰ درصد سرمایه از سوی بخش 
خصوصی تامین می شود و آورده ۳۰ درصدی ما تنها 
در راستای کاهش ریسک بخش خصوصی خواهد بود. 
این یک مدل برای توسعه فناوری است که می تواند در 

پارک ها اجرایی شود.
وی به وضعیت پارک های غیر وابسته به وزارت علوم 
مانند پارک جهاد دانشــگاهی، پــارک نفت، پارک 
ارتباطات و کشاورزی اشــاره کرد و افزود: متاسفانه 
در ایــن پارک هــا برخــی از مدل ها دیده نشــده و 
ما تاکید داریم که ســازمان تات به پــارک فناوری 
در حوزه کشــاورزی تبدیل شــود تا بتواند مشکالت 
بخش کشــاورزی را مرتفع کند. ستاری با بیان اینکه 
در حال حاضــر بخــش خصوصی قــوی در بخش 
کشــاورزی ایجاد شــده اســت، گفت:  این بخش ها 
باید وارد عرصه های کشــاورزی شــوند و با سرمایه 
گذاری بخش خصوصــی چالش های ایــن حوزه را 
 مرتفع کنیم، چرا که محصــول حاصل تالش بخش 

خصوصی است.
وی مهمترین چالش کشــور در حوزه دانش بنیان را 
موضوعات فرهنگی دانست و گفت: مشکل فرهنگی 
در این حوزه ناشی از بیسوادی است. نمونه آن تالش 
برای رفع زباله ها است که در طی این سال ها به خرید 
تجهیزات اکتفا شده، ولی مشکالت این حوزه تنها با 
خرید تجهیزات مرتفع نمی شــود و این در حالیست 

که با حضور شرکت های دانش بنیان می توانیم عالوه 
بر اشتغال آفرینی این چالش را با روش های فناورانه 

مرتفع کنیم.
ســتاری با اشــاره به اقدامات مطلوب انجام شده در 
قالب تبصره ۱۸ با تاکید بر اینکه بسیاری از اختیارات 
این معاونت بــه پارک ها داده شــده اســت، افزود: 
پارک ها باید در حوزه ارزیابی توجه بیشــتری داشته 
باشــند، چرا که مشاهده شده اســت که درخواست 
اعطــای تســهیالت ۱۰۰ میلیــارد تومانــی برای 
شرکتی فعال در حوزه نســاجی شده که این شرکت 
دانش بنیان نبوده اســت. این در حالیســت که ما در 
 جایی قرار داریم که ماشین ســازی می کنیم و خط 

تولید را خودمان می سازیم.
معاون علمی رئیــس جمهوری با اشــاره به برخی از 
درخواست ها برای اعطای مجوز دانش بنیانی شرکت ها 
از ســوی پارک ها گفت: ما درخواســت می کنیم که 
شرکت ها در سامانه ما ثبت نام کنند و ما در ارزیابی ها 
این شرکت ها را هدایت خواهیم کرد، ولی ایجاد پنج 
پایلوت در پارک های علم و فنــاوری صورت خواهد 
گرفت. وی با اشــاره به برخی از انتقادها در خصوص 
دانش بنیان شدن شرکت ها، توضیح داد: ممکن است 
که شرکتی با اعطای ســه تا چهار سکه دانش بنیانی 
خود را احراز کرده باشد، ولی من بدترین برخوردها را 
تا حد زندان رفتن فرد داشــته ام، چرا که تالش داریم 
که جامعه را متوجه این موضوع کنیم که حوزه دانش 

بنیان شوخی بردار نیست.

ستاری خطاب به رؤسای پارک های علم و فناوری: پاركبان نباشيد

شتاب دهنده ها می توانند دانش بنیان شوند
News kasbokar@gmail.com

در نشســت صندوق نوآوری و شکوفایی با شــتابدهنده های 
دانش بنیان، جزئیات همکاری این صندوق با شتابدهنده ها در 
سال جاری که به ســال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
مزین شده است، تشریح شد. دکتر سیاوش ملکی فر در نشست 
این صندوق با شتابدهنده های دانش بنیان بیان کرد: با توجه به 
اینکه افراد ناشناخته بسیاری در کشور وجود دارند که از ایده، 
پتانسیل  و توانایی های باالیی برخوردارند و برای شتابدهنده ها 
هزینه بر اســت که بخواهند توانایی این افــراد را احصا و ارتقاء 
بخشند، صندوق نوآوری با حمایت های خود کمک می کند تا 
این افراد که از ایده ها و طرح های نو برخوردارند، به شتابدهندها 
متصل شوند.وی با بیان اینکه رویداد »پیوند« که به همین منظور 
برگزار می شود، در سال جاری متفاوت تر از سال گذشته برگزار 
خواهد شد، افزود: هدف گرفتن دانشگاه های کشور و بهره مندی 
از ظرفیت های آن ها را در برگزاری رویداد »پیوند« پیشــنهاد 
کرده ایم که در این صورت شتابدهنده ها می توانند به دانشگاه ها 
ورود پیدا کنند.معاون توســعه صندوق نوآوری و شــکوفایی 
بیان کرد: حق الزحمه جلسات منتورینگ و سایر فعالیت هایی 
که با حضور شــتابدهنده ها در داخل دانشگاه ها برگزار شود را 
»کارن کراد« پرداخت خواهد کرد.  ملکی فر در ادامه اظهارکرد: 
شتابدهنده ها می توانند تا پایان خرداد ماه با ۲۰ تیمی که توسط 
کارگزار مربوطه از استان های سمنان، کرمان و قزوین معرفی 

شده اند، تا سقف ۵۰ درصد سرمایه گذاری کنند.

جذب ۵۲ میلیارد تومان ســرمایه در تیم های 
استارت آپی در سال ۱۴۰۰

در ادامه این نشســت دکتر مصطفی بغدادی، مدیر توســعه 
اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در قانون دانش 
بنیان به منظور کمک به تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات 
و شکوفاســازی و کاربردی کردن دانش فنــی از طریق ارائه 
کمک و تسهیالت، صندوقی تحت عنوان »صندوق نوآوری و 

شکوفایی« تاسیس شد که ماموریت این صندوق، تامین مالی 
اکوسیســتم فناوری و نوآوری اســت.وی به حمایت صندوق 
نوآوری از شــرکت های غیردانش بنیان اشاره کرد و افزود: این 
حمایت شامل دانش بنیان شدن شرکت، ارتقای سطح فناوری، 
مرحله تولید، تحقیق و توسعه، خدمات صندوق های پژوهش و 
فناوری)تسهیالت، ضمانت نامه و سرمایه گذاری(، استقرار در 
شتابدهنده های دانش بنیان، هم سرمایه گذاری با صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و حضور در رویدادها )دوشنبه های استارت آپی، 
پیوند و تبادل فناوری( است.مدیر توسعه اکوسیستم صندوق 
نوآوری و شکوفایی ادامه داد: صندوق نوآوری به منظور کمک به 
شتابدهنده های دانش بنیان برای تامین سرمایه بذری موردنیاز 
آن دسته از هسته های فناور که به »توسعه فناوری« می پردازند، 
تا سقف ۹۰ درصد سرمایه بذری موردنیاز هر هسته برای ۵ بار در 
سال و هر بار تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را به طور بالعوض تامین 
می کند.وی خدمات صندوق نوآوری به شتابدهنده های دانش 
بنیان را نیز شامل تسهیالت، ســرمایه گذاری و توانمندسازی 
اعالم کرد و افزود: تسهیالت شــامل ودیعه رهن جهت تامین 
فضای استقرار، تسهیالت قرض الحسنه ۴ درصدی، تجهیزات 
پیشرفته ۱۱ درصدی ۷ ساله، سرمایه در گردش و اشتغالزایی 
اســت. خدمات توانمندسازی نیز شــامل خدمات آموزشی و 
مشاوره اســت که صندوق نوآوری ۷۰ تا ۹۰ درصد هزینه آن 
را تقبل می کند.مدیر توسعه اکوسیســتم صندوق نوآوری و 
شکوفایی خدمات حفاظت از مالکیت فکری )ثبت نشان تجاری، 
ثبت اختراع و حضور در نمایشــگاه های داخلی و خارجی( را از 
دیگر خدمات توانمندسازی به شــتابدهنده های دانش بنیان 
اعالم کرد که صندوق نوآوری تا سقف ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه 
آن را پرداخت می کند.بغدادی به برگزاری رویدادهای »پیوند« 

و »دوشنبه های اســتارت آپی« در ســال ۱۴۰۰ اشاره کرد و 
گفت: در سال گذشته ۱۳ رویداد »پیوند« به منظور کمک به 
شتابدهنده ها برای داشــتن ورودی های مناسب در صندوق 
نوآوری برگزار شد. همچنین ۳۸ رویداد »دوشنبه های استارت 
 B۲B آپی« را با حضور ۳۲۷۰ استارت آپ به همراه ۴۵۰۰ جلسه
برای ۱۱۰ تیم برگزار کردیــم و مبلغ ۵۲ میلیارد تومان جذب 
سرمایه نیز برای تیم های استارت آپی صورت گرفت.وی در ادامه 
با اشاره به ۷۰ صندوق پژوهش و فناوری که در همه استان های 
کشور فعالیت می کنند، یادآور شد: از طریق این صندوق ها به 
عنوان یکی از عامالن صندوق نوآوری، به شرکت های غیر دانش 
بنیان کمک می شود. مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و 
شکوفایی در مورد هم سرمایه گذاری این صندوق با شتابدهنده ها 
نیز اظهار کرد: ضریب هم سرمایه گذاری به صورت ثابت از ۲ به 
۴ افزایش می یابد و معادل مبلغ سرمایه گذاری هر شتابدهنده 
در طرح های مستقر در حوزه جغرافیایی خدمت نیز تا سقف ۵۰ 
درصد قرارداد اولیه سقف مازاد تعلق خواهد گرفت.بغدادی ادامه 
داد: در صورت عقد قرارداد یک شتابدهنده با صنایع، شرکت ها 
و ارگان های حوزه جغرافیایی خدمت برای شتابدهی تا مبلغ ۲۰ 
میلیارد ریال )مشروط به رعایت سقف مشارکت ۸۰ میلیارد ریالی 
با هر شتابدهنده( به سقف افزوده شده و سایر شرایط این بسته 
نیز مشمول آن خواهد شد. وی سهم آورده نقدی شتابدهنده در 
هر مرحله را شامل سه قسط مساوی و طی مدت ۶ ماه اعالم کرد 
و افزود: در صورت واگذاری تمام یا بخشی از فرایند شتابدهی به 
پارک های علم و فناوری مستقر در حوزه جغرافیایی خدمت و 
پذیرش آن به عنوان هسته یا واحد فناور در پارک مذکور، کل 
مبلغ پرداختی به پارک جزو خدمات نقدی شتابدهنده محسوب 

خواهد شد.

فرایند هم ســرمایه گذاری صندوق نوآوری با 
شتابدهنده ها

در ادامه این جلســه نیــز، ســیاوش صمیمی، مدیــر مجامع 
و صندوق های ســرمایه گذاری صندوق نــوآوری گفت: فرایند 
هم ســرمایه گذاری صندوق نوآوری با شتابدهنده ها شامل عقد 
قرارداد هم سرمایه گذاری عامل، ارائه در شورای سرمایه گذاری، ارائه 
برنامه های شتابدهنده، داشتن شرایط اولیه، تعیین سقف مشارکت 
عامل، تائید اولیه کارشناس و دریافت نامه تقاضا به همراه مستندات 
است.وی طرف عقد قرارداد هم سرمایه گذاری با صندوق نوآوری 
را شامل شــتابدهنده ها اعالم کرد. مدیر مجامع و صندوق های 
ســرمایه گذاری صندوق نوآوری در ادامه به پیشامدهای قرارداد 
هم سرمایه گذاری با شتابدهنده اشــاره کرد و افزود: اینکه آیا از 
حق اختیار استفاده شده و آیا شکست طرح توسط عامل پذیرفته 
شده است، از پیشامدهای قرارداد هم سرمایه گذاری با شتابدهنده 
است.صمیمی، موفقیت در خروج از موضوعات مشارکت )تیم ها( را 
شامل فروش موضوع مشارکت به غیر )نقدی سازی(، فروش سهم 
صندوق نوآوری به عامل، فروش سهم صندوق به سرمایه گذار دانش 
بنیان و فروش سهم صندوق به سرمایه گذار غیردانش بنیان اعالم 
کرد و گفت: پس از پایان قرارداد نیز در صورت موفقیت صندوق، 
موضوعات مشارکت در قالب شرکت به حیات خود ادامه دهند و 
شکست نیز شامل اقرارنامه خواهد شد.وی در مورد ارائه تخفیف 
به شتابدهنده و سرمایه گذار دانش بنیان نیز گفت: در صورتی که 
شتابدهنده با سرمایه گذار دانش بنیان بخواهند سهام صندوق را 
خریداری کنند، می توانند از دو نوع تخفیف خرید نقدی و اقساطی 
استفاده کنند. مدیر مجامع و صندوق های سرمایه گذاری صندوق 
نوآوری در پایان در بحث گزارش دهی عامل اظهار کرد: گزارش دهی 
عامل شامل گزارش پرداخت، گزارش فصل موضوعات مشارکت، 
تائیدیه هزینه کرد ارزش مشارکت نقدی توسط تیم ها، صورت های 
مالی حسابرسی شده ۶ ماهه و سالیانه شتابدهنده و گزارش حساب 

اختصاصی به صورت فصلی است.

یک نماینده مجلس تســهیل در صدور مجوز کسب و 
کار را گام نخست در عرصه  رشد تولید دانست و گفت: 
به دنبال تســهیل صدور مجوز کســب وکار، راه برای 
سرمایه گذار هموار می شــود در نتیجه شاهد رونق در 
عرصه  تولید، بازار کار و صنایع دانش بنیان خواهیم بود. 
 محمد سبزی  تصریح کرد: متأسفانه صدور مجوز به روش 
سنتی موجب بروز زیان هایی در واحدهای تولیدی شده 
است، به عنوان مثال زمانی که تولیدکننده یا کارآفرین 
قصد راه اندازی واحد تولیدی در صنعت کشاورزی و یا 
دامداری و غیره را دارد، بایــد از چندین مراکز مختلف 
اســتعالم بگیرد. اخذ این اســتعالم ها بعضاً به دو سال 
به طول می انجامد. این طوالنی شــدن مراحل موجب 
می شــود شــخص، دیگر انگیزه الزم را برای ادامه کار 
نداشته باشد و پشیمان شود.وی اضافه کرد: گاهی فرد 
باید از ۱۳۰ مرکز استعالم اخذ کند و در چنین شرایطی 
هم ممکن است نتیجه همۀ استعالم ها مثبت اما دقیقاً 

در مرحله آخر، با شکست روبه رو و نتیجه نهایی منفی 
شود و همه زحماتش از بین برود. این نماینده مجلس 
ادامه داد: مشاغل بســیار زیادی از این مراحل اداری و 
ناهماهنگی ها زیان دیده اند و حتی موجب شــده است 
واحد تولیــد صنایع مختلف خاموش شــود، در بعضی 
کشورها ۴۸ ساعته مجوز صادر می شود و زمان زیادی از 
افراد نمی گیرد بنابراین اجرای قانون تسهیل صدور مجوز 
کسب و کار، نقش مفیدی در واحدهای تولیدی خواهد 
داشت.سبزی افزود: در قانون تسهیل صدور مجوز کسب 
و کار ذکر شده اســت که اگر متقاضی قصد راه اندازی 
واحد تولیدی دارد، کمیته ای در آن شــهر تشــکیل و 
همه استعالم ها در آن جلسه عنوان شود و اگر مسئله ای 
پیش آمد در همان جلسه حل و کمتر از یک ماه مجوز 
الزم صادر شود. این نماینده مجلس در خصوص تسهیل 
صدور مجوزها و ارتباط آن با تحقق شــعار سال، گفت: 
طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی، بخشی از 

شعار سال را »تولید« در بردارد که قطعاً به دنبال تسهیل 
صدور مجوز کســب و کار، راه برای سرمایه گذار هموار 
می شود؛ در نتیجه شاهد رونق در عرصه ی تولید، رونق 
در بازار کار و همچنین صنایع دانش بنیان خواهیم بود.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر تولیدات ما به جای وارداتی، 
دانش بنیان شــود در دنیا حرفی برای گفتن خواهیم 
داشــت  زیرا علم را با تکنولوژی همــراه و محصوالت 
جدیدی تولیــد کرده ایم، بــه عنوان مثــال در حوزه   
کشاورزی به سمت کشت هیدروپونیک و در بحث غالت 
به سمت ایجاد پاالیشگاهی که از یک بذر، ۱۰ یا بیست 
محصول تولید می شود، حرکت کنیم. چنین محصوالتی 
علم و تکنولوژی را با هــم در بردارد و این زمانی حاصل 
می شود که در مقدمات تولیدات آن سخت گیری وجود 
نداشته باشــد.این نماینده مجلس به ارتباط راه اندازی 
درگاه ملی مجوزها با رفع انحصــار و امضاهای طالیی، 
اشاره و بیان کرد: مجوز کســب و کار به تنهایی ارزش 

مالی ندارد. اما اکنون به دلیل آن که افراد زمان و مراحل 
طوالنی برای صدور مجوز طی می کنند، موجب شــده 
است که این مجوزها ارزش پیدا کنند و بعضاً میلیاردی 
خرید و فروش شوند. حذف صدور مجوز به روش سنتی 
و صدور به روش الکترونیکی موجب می شــود رانت و 
امضای طالیی کــه ممکن بود در طی ایــن مراحل به 
وجود آید، از بین برود.سبزی پروژه صدور مجوز به روش 
الکترونیکی را شکست ناپذیر دانســت و افزود: در دنیا 
صدور الکترونیکی مجوزها یک روشــی معقول است و 
دلیلی ندارد دستگاه ها با این روش به مخالفت بپردازند. 
شاید تعارض منافع و از بین رفتن سمت ها دلیل مخالفت 
آنان باشد اما به هر حال اجرای این قانون برای همه ی 
دستگاه ها الزامی است. وی گفت: دولت عزم جدی در 
اجرای این قانون دارد پس اگر مردم شــاهد تخلفی در 
اجرای این قانون بودند، آن را گزارش دهند تا با متخلفان 

برخورد شود.

جزئیات همکاری صندوق نوآوری با شتابدهنده های دانش بنیان 
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