
در حالی که این روزها کاربران از حذف بسته های بلندمدت 
اپراتورهای همراه که برایشــان به صرفه بــود ناراضی اند، اما 
اپراتورهــا معتقدند بسته هایشــان در محــدوده حداقلی و 
حداکثری مصوبه رگوالتوری قرار دارد و آنها تخلفی نکرده اند.

به گزارش ایســنا، یکی از مواردی که در روزهای گذشته باعث 
تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شــده، تغییر در بســته های 
ارائه شده از ســوی اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی 
مانند مخابرات تکذیب شده، اما به دنبال اعتراض کاربران، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی اعالم کرد که پیرو افزایش 
تعرفه در بخشــی از بســته های اینترنت تعدادی از اپراتورهای 
ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج 

از چارچوب قانونی باشد، آن را اصالح و خاطیان را جریمه کند.
البته در ماه های گذشته چندین بار از سوی مسووالن حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت 

اشاره شد. حتی عیســی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال 
۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا 
مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشــور را برای سال 
۱۴۰۱ بررســی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای 

کاربران، به معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.
همچنیــن در حالی که شــرکت های ارائه دهنــده خدمات 
اینترنتی در سال های گذشته همواره به ثابت ماندن تعرفه ها 
که امکان توسعه را سلب کرده و مشکالت درآمدی برایشان 
ایجاد کرده، اشاره داشتند، چندی پیش کمیسیون اینترنت 
سازمان نظام صنفی رایانه ای هم عنوان کرد که هزینه هایی 

مانند افزایش دستمزد و افزایش نرخ ارز روی تعرفه ها اعمال 
نشده اســت و افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه 
برای ادامه کار این شرکت هاست و به ضرورت تغییر تعرفه ها 

در فروردین ماه ۱۴۰۱ تاکید کرده بود.
با وجود این، تغییر بســته های اینترنتی از ســوی اپراتورها، 
نمایندگان مجلــس را هم به واکنش وا داشــت؛ تاجایی که 
ابراز کردند مجلس با افزایش تعرفــه اینترنت ثابت و موبایل 
بر اساس تکنولوژی های منسوخ گذشته  مخالف است. برخی 
از وزارت ارتباطات خواســتند در رابطه با آنچه که آنها گران 
شدن بسته های اینترنتی تا ۶۰ درصد می خواندند پاسخ دهد 
و برخی حتی این موضوع را به طرح صیانت و محدودســازی 

مرتبط کردند که بسیاری از کاربران را هم شوکه کرده است. 
البته داستان تغییر در تعرفه های اینترنتی، دو سال پیش هم 
رخ داده بود؛ زمانی که اپراتورها به حذف برخی از بســته های 
پرمصرف از درگاه شــان و نه افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، 
اما همین موضوع هم واکنش رگوالتوری را به دنبال داشــت 
که اعالم کرد همین اقدام که از ســوی اپراتورهای غالب که 
بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارد، بدون از کسب 
تاییدیه سازمان انجام شــده، تخلف است  و اپراتورهای غالب 
برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان تاییدیه بگیرند. رگوالتوری 
همچنین اعالم کرده بود که اپراتورها برای تعرفه هایشان یک 
سقف دارند و یک کف و اگر بخواهند کمتر از کف تعرفه خدمات 

بدهند، ضدرقابتی است و با آن برخورد می شود. سقف تعرفه 
اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومــان به ازای هر گیگابایت اینترنت 
برای ســیم کارت های دائمی و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان برای 
سیم کارت های اعتباری اســت و اگر بخواهند باالتر از سقف 
تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می شــود. رگوالتورها در حال 
حاضر با حذف بسته های بلندمدت،  بازار را به سمتی برده اند که 
مشترک مجبور می شود نیازش را بر اساس بسته های موجود با 
قیمت خیلی باالتر تأمین کند. البته اپراتورها معتقدند تخلفی 
نکرده اند و فقط اقدام به حذف برخی از بسته هایشان کرده اند 
و تعرفه آنها همچنان در محدوده کف و ســقف ارائه شده در 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد. 
اکنون باید دید بار دیگر رگوالتوری به اســتناد الزام به کسب 
تاییدیه از این ســازمان، اپراتورها را جریمه می کند، یا اینکه 
 کاربران دیگر قادر به انتخاب و استفاده از بسته های پرمخاطب 

و به صرفه نخواهند بود؟

بیت کوین بــه باالی ۴۰ هــزار دالر بازگشــت تا 
نشانه های بهبودی را نمایان کند.

به گزارش ایسنا، بیت کوین روز سه شنبه به باالی ۴۰ 
هزار دالر بازگشت و پس از افت هفت روزه، ارزش 

خود را افزایش داد.
بزرگترین ارز دیجیتال بــا ۰.۸ درصد افزایش به 
۴۰ هزار و ۱۴۶ دالر آمریکا رسید و پس از افت ۱.۵ 
درصدی در اوایل روز به روندی صعودی ادامه داد. 
اتریوم نیز در همان زمان افزایش یافت و به بیش از 

۳۰۰۰ دالر آمریکا رسید.
توکن های برتر اکنون درســت باالتر از سطوحی 
هستند که توسط تحلیلگران فنی، کلیدی در نظر 

گرفته می شود.
ریچ راس، استراتژیست فنی در ایورکر ای اس ای 
)Evercore ISI( در یادداشت روز دوشنبه خود 
ذکر کرد که بیت کوین و اتریوم در میانگین متحرک 
۲۰۰ روزه خود )دقیقا مانند نزدک ۱۰۰( شکست 
خوردند و اکنون باید حمایت خود را در ۴۰ هزار دالر 

و ۲۹۰۰ دالر حفظ کنند.

بیت کوین و بازار گســترده تر ارزهای دیجیتال در 
هفته های اخیر با شــروع افزایش نرخ های فدرال 
رزرو در میان تورم سرســختانه و تداوم آشفتگی 

ژئوپلیتیکی، با مشکل مواجه شده اند. 
اقتصاددانان پیــش از پیش بینــی داده های روز 
سه شــنبه نظرســنجی کردند که احتماال تورم 
ایاالت متحده به ۸.۴ درصــد در ماه مارس افزایش 
یافته که سریع ترین ســرعت از اوایل سال ۱۹۸۲ 

تاکنون است.
یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گروه گلدمن ساکس 
روز جمعه گفت: فدرال رزرو ممکن است نیازمند 
افزایش نرخ های بهره به میزان قابل توجهی بیشتر از 
آنچه در حال حاضر برای خنک کردن اقتصاد بیش 

از حد گرم آمریکا الزم است، باشد.
 )Oanda( جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در اُآندا
گفت: هنوز بیت کوین در یک الگوی مثلثی در حال 
تثبیت است که تا اواسط ژانویه ادامه دارد. وی افزود: 
مرزهای پاییــن و باالیی امروز ۳۶هــزار و ۵۰۰ و 

۴۷هزار و ۵۰۰ دالر آمریکاست.

هالی بیان کــرد: در هر صورت شکســتن باالتر یا 
پایین تر از این سطوح حمایت یا مقاومت می تواند 

منجر به حرکت ۱۸ هزار دالری شود.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۸۶ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم 

نسبت به روز قبل ۱.۷۸ درصد بیشتر شده است.
در حال حاضــر ۴۰.۷۸ درصد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشته ۹۱.۹۲ میلیارد دالر است که ۹.۱۲ درصد 
کاهش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۱۰.۳۳ میلیارد دالر است که 
۱۱.۲۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون 
۷۷.۱۱ میلیارد دالر است که ۸۳.۸۹ درصد از کل 

حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ایران در سال گذشــته حدود ۱.۳ میلیارد دالر 
واردات برنج داشته است.

به گزارش ایســنا، واردات برنج بخشی از واردات 
کاالی اساسی با ارز نیمایی است که عمده واردات 

این بخش را به خود اختصاص می دهد.
گزارش نهایی تجات خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ 
نشان داد که در مجموع ۲۹.۸ میلیون تن به ارزش 
بیش از ۱۸.۹ میلیارد دالر وارد ایران شــده که از 
این میزان ۳.۸ میلیارد دالر به ارزش ۴.۲ میلیون 

تن به کاالهای با ارز نیمایی اختصاص داشــته و 
مابقی با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود.

از اقالم وارداتی اساسی با ارز نیمایی ۱.۵میلیون 
تن بــه ارزش حدود ۱.۳میلیــارد دالر برنج وارد 
کشور شده که نســبت به ســال قبل از آن، ۴۸ 
درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته 
است. در ســال ۱۳۹۹ واردات برنج ایران حدود 
 یک میلیــون تن بــه ارزش ۹۰۴.۷ میلیون دالر 

بوده است. 

افزایش قیمت برنج به خصــوص برنج ایرانی در 
نیمه دوم سال گذشته چشمگیر بود؛ به طوری که 
آمارهای رسمی نشان داد برنج ایرانی حتی تا بیش 
از ۱۱۳ درصد هم گران شد و تا ۹۰ هزار تومان در 

هر کیلو هم در بازار قیمت خورده بود.
برنج خارجی نیز رشــد تا بیــش از ۳۰ درصدی 
قیمت را در اسفندماه ماه پارســال تجربه کرد و 
هر کیلو از آن بیــش از ۳۵ هزار تومان هم فروش 

رفته بود.

به مناسبت ماه رمضان یارانه ای معادل ۱۵۰ هزار 
تومان برای هر نفر در روز جمعه )۲۶ فروردین ماه( 
واریز خواهد شد، مشموالن این کمک، جاماندگان از 
سهام عدالت در چارچوب تعیین شده خواهند بود.

به گزارش ایســنا، یارانه جدید ۱۵۰ هزار تومانی 
به دســتور رئیس جمهوری و در راستای حمایت 
از اقشار آسیب پذیر، در دســتور کار قرار گرفته که 
به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر یک از اعضای 
خانواده اســت، جمعیت مشــمول این یارانه  ۱۱ 
میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار هستند.

 مشــموالن این طرح از ســوی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شناســایی شــده اند کــه از بین 
دهک های اول تا چهــارم به انضمــام افراد تحت 

پوشش و مستمری بگیران ســازمان های حمایتی 
نظیر کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی 
 کشور هســتند که به هر دلیلی از ســهام عدالت 

جامانده اند. 
 این یارانه در حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد 
و همچنین اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
کاهش فقر مطلــق در جامعه به ویــژه حمایت از 
خانوارهای فاقد یا بــا درآمد کم این مبلغ پرداخت 
می شــود و متفاوت از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 

تومانی و همچنین یارانه معیشتی است.
 پیش از این نیز دولت دو مرحله دیگر یارانه نقدی 
مازاد بر یارانه هــای معمول مــاه پرداخته بود که 
مرحله اول ۱۰۰ هزار تومان در بهمن ماه به مناسبت 

ســالگرد پیروزی انقالب و مرحله دوم در آستانه 
نوروز به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان بود.

در مرحله قبــل پرداخت یارانــه ۱۵۰ هزار تومان 
مشروط به سهام عدالت شــد؛ به طوری که از بین 
۶۷ میلیون نفر که در هر ماه یارانه معیشتی دریافت 
می کنند، بســته عیدی ۱۵۰  هزار تومانی دولت 
فقط به کســانی اختصــاص پیدا کرد که  ســهام 
عدالت دریافت نمی کردند، به عبارتی معیشــتی 
بگیران به دو گروه تقسیم شدند؛ کسانی که سهام 
عدالت می گیرند و کسانی که این سهام را دریافت 
نمی کنند؛ در این بین گروه هدف افرادی بودند که 
سهام  عدالت دریافت نمی کنند ولی حتما در لیست 

یارانه معیشتی قرار داشتند.

دیویــد مالپــاس، رئیس بانــک جهانــی گفت: 
کشورهای سراســر جهان برای تنوع بخشیدن به 
زنجیره تامیــن و کاهش وابســتگی خود به چین 
 تالش می کنند که این عملکرد احتماال برای همه 

خوب است.
به گزارش ایســنا، مالپــاس اظهار کــرد: تجارت 
فرامرزی برای اقتصاد جهانی مهم باقی خواهد ماند و 
چین  که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان 
است نقش بزرگی را هم به  عنوان مصرف کننده و هم 

به عنوان تولیدکننده کاال ایفا می کند.
وی افزود: چین باید بخشی از یک سیستم ارزشی 
باشد که ســایر کشــورها در این سیستم تجارت 

جهانی مشترک هستند.

مالپاس در پاسخ به این سوال که آیا چین به دلیل 
قرنطینه های شدید کووید-۱۹ و مشکالت بدهی 
در بخش امالک خود به ســمت یک بحران پیش 
رفته است، گفت: »آنها در حال عقب نشینی هستند 
و شاهد شکست های عمده در زمینه های مختلف 
هستند همچنین پیش بینی ها برای رشد اقتصادی 

کاهش یافته است«.
وی خاطرنشان کرد: بانک جهانی به خوبی با چین، 
ســهامدار عمده و وام گیرنده  همــکاری می کند. 
مالپاس ادامه داد که این بانک برای تشویق شفافیت 
بیشتر در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه 

تالش می کند.
وی می گویــد: بنابراین حــدس می زنم  که جهان 

باید با چین تعامل داشته باشــد و تشخیص دهد 
که این کشــور در جهان مهم و اهمیت آن در حال 

افزایش است.
همچنین بیان کــرد: باور ندارد جهــان با »لحظه 
برتون وودز« جدیدی روبرو شــده است، اشاره  به 
کنفرانس ۱۹۴۴ که معماری مالــی بین المللی را 
اصالح کرد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
را ایجاد کرد. این سیستم، با دالر آمریکا در هسته 

آن بسیار خوب کار می کند.
به نقل از بیزنس، مالپاس تاکید کرد: »نظر من این 
است که در حال حاضر اصال در آن لحظه نیستیم و 
احساس مشترک جهان تالش برای پایان دادن به 

جنگ در اوکراین است«.

واردات ۱.۳ میلیارد دالری برنجبیت کوین دوباره اوج گرفت

رئیس بانک جهانی: کشورها وابستگی به چین را کاهش دهندواریز یارانه ۱۵۰ هزار تومانی برای جاماندگان سهام عدالت
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رئیس جمهوری:

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

پشت پرده گرانی های 
اخیر بررسی و دالیل

 آن شناسایی شود

سقوط آزاد اوراق مسکن 
به ۷۰ هزار تومان

حذف و یا عدم حذف 
ارز ترجیحی برعهده 

دولت است

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

مدیریت بهینه 
منابع ارزی 

اگر آزادســازی بخشــی از 
منابع بلوکه شده به سرانجام 
برسد، در صورت اضافه شدن 
به منابع عرضه ارز یا منابع 
دارایی شاهد تاثیرگذاری آن خواهیم بود. بنابراین 

مدیریت و نحوه...

  کمیل طیبی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
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تورم 4۰/2 درصدی 
در سال ۱4۰۰

قیمت گذاری دستوری
بالی جان تولید

احتمال آزاد سازی ارزهای بلوکه شده و ممنوعیت معامالت فردایی خرید و فروش  ارز را کاهش داد

افزایش  احتیاط  در بازار ارز
صفحه2و3

صفحه3

سیل  تقاضا  در بازار اجاره 
بازار مسکن  توانایی  پذیرش    مهاجران    افغان   را   دارد؟

طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه در طول 
سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۰.۲ درصد بود که نسبت به 
سال ۹۹به میزان  ۳.۸ درصد افزایش یافته است.به 
گزارش مهر، گزارش ساالنه شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی خانوارهای کشور- سال ۱۴۰۰ 
)۱۰۰=۱۳۹۵( از ســوی مرکز آمار ایران منتشــر 
شد.براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در 
طول سال ۱۴۰۰ از عدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال 
به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش 
پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۰ شاخص قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی برای کل کشور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی به ترتیب عدد ۳۵۴.۱، ۳۵۰.۲ و 
۳۷۶.۲ را نشان می دهد که نسبت به سال قبل )نرخ 

تورم( برای کل کشور...

تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشــاره به مشکالت 
اصلی تولید، نســبت به برخی سیاستگذا ری های 
غلط وزارت صمت از جمله قیمت گذاری دستوری 
و برخوردهــای تعزیراتی هشــدار دادند و خواهان 
توجه ویژه وزیر صمت به فراهم کردن پیش زمینه ها 
و شــرایط تولید رقابتــی و اصالح ســاختارها و 
شاخص های کالن اقتصادی به منظور رشد اقتصادی 
و توسعه شدند. به گزارش کسب و کار نیوز، در این 
راستا حمایت از تولید و اشــتغال صنعتی و حذف 
قیمت گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی از 
اصلی ترین مطالبات فعــاالن صنعت لوازم خانگی 
به منظور رشــد کمی و کیفی این صنعت، تامین 
نیاز داخل و دســتیابی به بازارهای صادراتی است. 

تولیدکنندگان لوازم خانگی...

اپراتورهای اینترنتی: تخلفی نکردیم

بسته های مقرون به صرفه حذف شد



اقتصاد2
ایران وجهان

فوالد، شــبندر و فملی پیشران 
بورس

در آخرین روز کاری هفتــه تمامی نمادهای 
پاالیشــی رشــد قیمــت داشــتند و گروه 
»فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای« 
یکپارچه سبزپوش شد. در معامالت نمادهای 
پاالیشی حقیقی ها سهم بیشــتری از تقاضا 
داشــتند.به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز چهارشــنبه، بیســت و چهارم فروردین 
1401، شاخص کل بورس تهران با صعود 8 
هزار و 100 واحدی نســبت به روز یکشنبه 
به رقم یک میلیون و 454 هزار و 126 واحد 
رسید. شــاخص هم وزن بورس نیز با رشد 2 
هــزار و 676 واحدی در ســطح 382 هزار و 
962 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکــس( 109 واحد باال آمد و در 
ســطح 20 هزار و 38 واحد قــرار گرفت. در 
پایان معامالت  روز چهارشــنبه، 300 نماد 
رشد قیمت داشتند و 169 نماد کاهش قیمت 
داشتند. به عبارت دیگر، 64 درصد بازار رشد 
قیمت داشــتند و 35  درصد بازار افت قیمت 

داشتند. 

نمادهایمؤثربرشاخصها
نمادهای »فــوالد«، »شــبندر« و »فملی« 
بیشــترین تأثیر را در رشــد شــاخص کل 
بــورس داشــتند. در مقابــل نمادهــای 
»فخوز«، »خودرو« و »خســاپا« بیشــترین 
تأثیر کاهنده را بر شــاخص کل داشتند. در 
فرابورس نیــز نمادهای »آریا«، »وســپهر« 
و »مــارون« بیشــترین تأثیر مثبــت را بر 
شــاخص کل فرابورس داشتند و »زاگرس«، 
»کگهــر« و »هرمــز« بیشــترین تأثیــر 
منفــی را بر شــاخص داشــتند.  در جدول 
پرتراکنش تریــن نمادهای بورس خگســتر 
صدرنشین است و شستا و خودرو در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیــز نمادهای 
 آریــا، وســپهر و کرمــان پرتراکنش  ترین

 نمادها هستند.

گروهسبزبازار
در آخرین روز کاری هفتــه تمامی نمادهای 
پاالیشــی رشــد قیمــت داشــتند و گروه 
»فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای« 
یکپارچه سبزپوش شد. در معامالت نمادهای 
پاالیشی حقیقی ها سهم بیشــتری از تقاضا 

داشتند.

افتارزشمعامالتخرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 11 هزار و 706 میلیــارد تومان افزایش 
یافت. ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار 
ثانویه 4 هزار و 733 میلیارد تومان بود که 40 
درصد از ارزش کل معامالت بازار ســرمایه را 
تشکیل می دهد. روز گذشته ارزش معامالت 
خرد ســهام با کاهش 10 درصدی نسبت به 
روز کاری قبل به رقم 5 هــزار و 33 میلیارد 

تومان رسید.

معرفی شدگان بنیاد مسکن از 
خدمات بانک قرض الحسنه مهر 

ایران رضایت دارند
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
خوزستان گفت: همراهی و تعامل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران در تمامــی مواقع باعث 
سهولت در انجام امور و  در نهایت خشنودی 
و رضایتمندی معرفی شــدگان بنیاد مسکن 
شــده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، به مناسبت سالروز 
افتتاح حساب شماره 100 به فرمان حضرت 
امام )ره( و تأســیس بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی، »مجتبی سخنور« معاون شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در استان خوزستان 
با »حســین جنتی« مدیر کل بنیاد مسکن 
استان خوزســتان دیدار کرد.سخنور ضمن 
تبریک فرا رسیدن سال نو و حلول ماه مبارک 
رمضــان از زحمات و تالش هــای بی وقفه و 
شبانه روزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
استان خوزستان تشــکر و قدردانی کرد.وی 
گفت: نقش بنیاد در سال های اخیر به دلیل رخ 
دادن برخی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل 
و زلزله در استان خوزستان بسیار پررنگ بوده 
و از این حیث اقدام به موقع و سریع بنیاد قابل 

تقدیر و ستایش است.

خبر

بانک ها

طبق اعالم مرکــز آمار ایران، نرخ 
تورم ساالنه در طول سال 1400 به 
میزان 40.2 درصد بود که نسبت 
به ســال 99به میزان  3.8 درصد 
افزایش یافته است.به گزارش مهر، 
گزارش ساالنه شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
کشور- سال 1400 )100=1395( از سوی مرکز آمار ایران منتشر 
شد.براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال 
1400 از عدد 49.5 درصد در ابتدای سال به عدد 34.7 درصد در 

اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

روندافزایشینرختورمدرسال١۴٠٠
در ســال 1400 شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی 
برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 
عدد 354.1، 350.2 و 376.2 را نشــان می دهد که نسبت به 
سال قبل )نرخ تورم( برای کل کشــور 40.2 درصد، مناطق 
شهری 39.7 درصد و مناطق روستایی 42.8 درصد افزایش 
نشــان می دهد. نرخ تورم نسبت به ســال گذشته برای کل 
کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 3.8، 3.5 
و 5.1 واحد درصد افزایش یافته اســت.نرخ تورم گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در سال 1400 برای 
کل کشور 51.5 درصد، مناطق شهری 52.1 درصد و مناطق 
روســتایی 49.4 درصد بوده اســت. نرخ تورم »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ســال گذشته برای کل 
کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 12.5، 13.4 

و 9.5 واحد درصد افزایش یافته است.

تورم۴٠.۲درصدیدرسال١۴٠٠
نرخ تورم گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« در 
سال 1400 برای کل کشــور 34.6 درصد، مناطق شهری 
34.2 درصد و مناطق روســتایی 37.2 درصد بوده اســت. 
نرخ تورم »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به سال 
گذشته برای کل کشور، مناطق شهری به ترتیب 0.6و 0.9 
واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی 1.4 واحد درصد 
افزایش یافته است.بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور در سال 1400 مربوط به ماه های شهریور )3, 9 درصد(، 
مهر )3.7 درصــد( و تیر )3.5 درصــد( و کمترین نرخ تورم 

ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه های اردیبهشت )0.7 
درصد(، اسفند )1.3 درصد( و آذر )1.7 درصد( است.متوسط 
نرخ تورم ماهانه در این ســال برای شاخص کل و گروه های 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« به ترتیــب 2.5 درصد، 2.9 درصد 
و 2.3 درصد است.بررسی سری زمانی تورم ساالنه در سال 
1400 نشان می دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی 
داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته 
است، با این وجود نرخ تورم در اسفند ماه سال 1400 باالتر از 
فروردین ماه همین سال قرار گرفته است.همچنین نرخ تورم 

نقطه به نقطه نیز در طول سال 1400 از عدد 49.5 درصد در 
 ابتدای ســال به عدد 34.7 درصد در اسفند ماه همین سال

 کاهش پیدا کرده است.

نرختورمکلکشــوربراســاسدهکهای
هزینهای

نرخ تورم کل کشــور در ســال 1400 برابر 40.2 درصد 
اســت که در دهک های مختلف هزینــه ای در بازه 42.8 
درصد برای دهــک اول تا 39.2 درصد بــرای دهک نهم 
نوســان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین 51.8 
درصد برای دهک هــای اول و نهم تــا 51.4 درصد برای 
دهک های سوم، چهارم و ششم اســت. هم چنین اطالع 
مذکور در مورد گــروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« بیــن 33.0 درصد برای دهک ششــم تا 36.3 
درصد برای دهــک دهم اســت.فاصله تورمــی در بین 
دهک های مختلف هزینه ای در سال 1400 به 3.6 درصد 
 رســید که نســبت به ســال قبل )8.9 درصد( 5.3 واحد 

درصد کاهش نشان می دهد.

تورم۴٠.۲درصدیدرسال١۴٠٠
در سال 1400 بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط 
به استان کهگیلویه و بویراحمد با 48.2 درصد و کمترین نرخ 
تورم مربوط به استان همدان با 36.3 درصد است. شکاف 
نرخ تورم بین استان های مختلف در ســال 1400، 11.9 
 درصد است که نسبت به سال قبل 5.1 واحد درصد افزایش

 یافته است.

تغییراتمتوسطقیمتاقالمخوراکیمنتخب
درمناطقشهریکشور

بیشترین افزایش متوســط قیمت اقالم خوراکی در سال 
1400 نسبت به سال 1399 مربوط اقالم هلو، خربزه، هویج 
فرنگی، هندوانه، نخود، نوشابه گازدار، ماهی قزل آال و سیب 

زمینی است.

مرکز آمار اعالم کرد؛

تورم ۴۰/2 درصدی در سال ۱۴۰۰

رئیسجمهوردرجلسههیاتدولت:
پشــت پرده گرانی هــای اخیر 
بررسی و دالیل آن شناسایی شود

رئیس جمهــور با ابــراز نارضایتــی از گرانی 
کاالهای اساســی، به دســتگاه های نظارتی 
دســتور داد پشــت پرده گرانی های اخیر را 
بررســی و دالیل آن را شناســایی کنند و به 
وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات الزم 
برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را در دستور 
کار قرار دهند.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت، بر ضرورت تقویت نظارت ها به منظور 
جلوگیری از نوسان قیمت کاالها در بازار تاکید 
کرد و گفــت: نباید اجازه داد برخــی افراد با 
گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها 
را ناامید کنند.رئیس جمهور گرانی بی قاعده 
را غیرقابل توجیه خوانــد و تاکید کرد: تغییر 
هرگونه قیمــت کاال، نیازمند بررســی همه 
جوانب و اطالع رسانی مناسب به مردم است و 
اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی 
بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کاالی خود را 

افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
آقای رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به بیانات روز گذشــته مقام معظم رهبری 
در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای 
فرامین ایشان دانست و تاکید کرد: همه مسئوالن 
اجرایی باید تالش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد 

مردم را امیدوار کنند.
رئیسی تاکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس 
و ناامیدی در جامعه شــود نباید صورت بگیرد و 
این مسئله باید بیش از همه مورد توجه همکاران 

دولت باشد.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به ضرورت 
جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشــابه 
داخلی به کشــور، خاطرنشــان کرد: واردات 
بی رویه قطعاً به تولید آسیب می زند و اقتصاد 
ملی را تضعیف می کند.رئیســی در ادامه به 
گالیه بســیاری از شــرکت های دانش بنیان 
از واردات کاالهایی که امــکان تولید آنها در 
کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه های 
دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی 
کاالیی که مشــابه داخلی دارد را وارد نکنند.

رئیس جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای 
این دســتور را غیرقابل پذیــرش خواند و از 
دستگاه های اجرایی خواست روند جلوگیری 
از واردات کاالهای غیرضروری و دارای مشابه 
داخلی را پیگیری کنند.وی در پایان با اشاره 
به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و 
رفع بیکاری اظهارداشت: امضای تفاهمنامه 
بین دســتگاه ها برای ایجاد اشــتغال کافی 
نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای 
اشــتغالزایی اســت که باید با اقدامات موثر 

تکمیل شود.

حذف و یــا عدم حــذف ارز 
ترجیحی برعهده دولت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان 
شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، 
می توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی 
کرد و در حال حاضر بــرای حذف ارز 4200 
تومانی زمان و تاریخ مشــخصی را نمی توان 

تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی به 
حذف ارز 4200 تومانی اقــدام خواهد کرد، 
گفت: براســاس قانون بودجه ســال 1401 
اختیار حــذف و یا عدم حــذف ارز ترجیحی 
برعهده دولت قرار داده شــده است و از سوی 
دیگر حجــم ارز 4200 تومانی در کشــور به 
میزانی نیســت که بتوان تا پایان سال از آن 

استفاده کرد.
وی ادامــه داد: بنابراین هر زمان شــرایط و 
فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می توان 
بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال 
حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ 

مشخصی را نمی توان تعیین کرد.
طبق اعالم خانه ملت، میرکاظمی در پاســخ 
به ســوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه 
به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، 
شــاهد افزایش قیمت کاالها بویژه در مورد 
گوشــت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار 
کرد: قیمت ها روی نرخ گوشــت قرمز و مرغ 
تغییری نکرده است، برخی هزینه ها و قیمت 
تمام شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی 
ندارد و عوامل دیگری نیــز در این میان موثر 
هستند و برای این تاثیرات باید یارانه پرداخت 

شود و یا اجازه داد، قیمت ها اصالح شود.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2459| پنج شنبه 25  فروردین ماه1401

معامالت فردایی و همچنین نگــه داری ارزهای خانگی، 
براساس آخرین ویرایش قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
ممنوع شد. این ممنوعیت چه تاثیی بر ورند بازار دارد و 

هدف آن چیست؟
به گزارش تجارت نیوز، براساس ویرایش جدید قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز که به تازگی توســط رئیس 
مجلس به دولت ابالغ شده است، معامالت فردایی دالر 
غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.در ماده 12 این 
قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن  که 
تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول 
شــده ولی به تحویل ارز منجر نمی شود یا از ابتدا قصد 
تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه 
تفاوت قیمت ارز باشد، جزو مصادیق قاچاق ارز خواهد 
بود.پیش از این براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، 
فعالیت و نظارت بر صرافی ها که توسط بانک مرکزی 
ابالغ شده بود، انجام معامالتی که مبادله ارز، مسکوک 
فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال 
به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل 
ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه 

می گردد، توسط صرافی ممنوع شــده بود.همچنین 
هرگونه معامالت آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طال 
توسط صرافی فقط بر اســاس ضوابط مصوب و ابالغی 
بانک مرکزی مجاز اعالم شده بود.هرچند پیش از این 
نیز انجام معامالت فردایی توسط بانک مرکزی ممنوع 
اعالم شــده بود اما در قانون جدیــد معامالت فردایی 
برای صرافی ها و سایر اشــخاص از مصادیق قاچاق ارز 
تلقی شده و مجازات های مختص به قاچاق ارز را در پی 

خواهد داشت .

معامالتفرداییدالرچیست؟
مجتبی دیبا، کارشــناس بازارهای مالی درمورد ماهیت 
دالرهای فردایی گفت: معامالت فردایی، معامالتی است 
که دالالن سبزه میدان که تعدادی از آنها به فضای مجازی 
کوچ کردند، آنها را انجام می  دهند. مدت هاست مسئوالن 

این اقدام را به عنوان برهم زننــده ریتم بازار دالر معرفی 
می کنند.او ادامه داد: ماهیت این دالرها این بوده است که 
همان روز معامله می شود ولی تحویل آن برای فردا بوده 
است. مابه التفاوت ریالی آن را نیز معامله گران پرداخت 
می کنند و درنهایت به صورت صوری و به اصطالح کاغذی 
انجام می شود.دیبا درمورد ممنوعیت معامالت فردایی دالر 
گفت: قبال هم چنین قانونی ابالغ شده بود که معامالت ارز 
به صورت فردایی ممنوعیت دارد. در واقع، تسویه تفاوت 
ارز باید به صورت واقعی انجام شود.او در این مورد توضیح 
داد: نکته قانون جدید این است که معامالت فردایی برای 
صرافی ها و سایر اشــخاص، از مصادیق قاچاق ارز تلقی 
می شود. از این پس مجازات  این کار سنگین تر شده است.

ممنوعیتنگهداریارزهایخانگی
این کارشناس بازارهای مالی درمورد ممنوعیت نگه داری 

ارزهای خانگی نیز بیان کرد: هــدف از اجرای این قانون 
این بوده اســت که دالرهای خانگــی را جذب کند.دیبا 
درمورد جامعه هــدف این قانون گفت: بــه نظر می آید 
جامعه هــدف اصلی بــرای این قانــون صادرکنندگان 
بوده اند. جــرام نقدی و محرومیت های بــزرگ حتی تا 
ده سال نیز برای آنها درنظر گرفته شــده است. یکی از 
مهم ترین مواردی کــه برای صادرکننــدگان می تواند 
مهــم باشــد ابطــال کارت بازرگانــی اســت.او ادامه 
 داد: البتــه اجــرای این قانــون جای بحث داد. شــاید
 بتواند درابتدا درمقوله صادرات کاری انجام دهد، ولی در 
ادامه صادرکنندگان، راه های دیگری پیدا می کنند.این 
کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: درمورد معامالت 
فردایی دالر هم حداقل از نوســانات جلوگیری می کند. 
با اینکه این معامالت دلیل نوســان در بازار نیستند، اما 
به هرحال نویزهایی را در بازار ایجــاد می کنند.او گفت: 
هدف از اینکار کنترل قیمت دالر بوده است. اگر مقداری 
از پول های بلوکه شده هم برگردد، این دو با یکدیگر اهرم 
فشاری می شــوند که دولت بتواند قیمت دالر را کاهش 

دهد.

آمار نشان می دهد تا کنون فقط یک دهم متقاضیان واقعی 
نهضت ملی مســکن نســبت به واریز وجه اقدام کرده اند و 
بررسی های میدانی گویای آن است که بسیاری از افراد قادر 
به تامین آورده 40 میلیون تومان اولیه هم نیســتند؛ البته 
بسیاری معتقدند همین که دولت برای ساخت چهار میلیون 
مسکن آستین ها را باال زده و طرح مذکور از قوانین باالدستی 
و تسهیالت مناسب بهره می برد باید نســبت به این پروژه 
خوشبین بود.به گزارش ایسنا، طبق پیش بینی کارشناسان، 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آن طور که باید و شاید 
از این طرح استقبال نکرده اند. جدیدترین آماری که توسط 
محمود شــایانـ  مدیرعامل بانک مسکن اعالم شده حاکی 
از آن اســت که حدود 372 هزار نفر در بانک مســکن برای 
این طرح افتتاح حســاب کرده و از این میزان 220 هزار نفر 
آورده خود را واریز کرده اند. این در حالی اســت که چند روز 
قبل وزارت راه و شهرســازی از تایید 2 میلیون و 300 هزار 
متقاضی خبر داد.بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی حدود 
8.5 میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد. این آمار به 
نوعی منعکس کننده تقاضای واقعی برای پروژه های مسکن 
دولتی است. در دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که 
با یکدیگر تلفیق شدند حدود 5 میلیون و 400 هزار نفر ثبت 
نام کردند که پس از اســتعالمات اولیه در زمینه سبز بودن 
فرم »ج«، وضعیت تاهل و ســابقه مالکیت تعداد 2 میلیون 
و 300 هزار نفر تایید شــدند اما قطعا احتمال ریزش همین 
تعداد نیز به دلیل پایین بودن توان اقتصادی آنها وجود دارد.
یکی دیگر از دالیل کم جان بودن پروژه نهضت ملی مسکن به 

خلف وعده های مسئوالن در طرح اقدام ملی مربوط می شود. 
قرار بود از ســال 1398 تا 1400 تعداد 400 هزار واحد در 
قالب این طرح تکمیل شــود اما آن چه عمال  به اتمام رسید 
حدود 40 هزار واحد بود. از سوی دیگر متقاضیان باید هنگام 
ثبت نام حدود 40 میلیون تومان واریز کنند و مابقی با توجه 
به پیشرفت طرح تزریق شود. قسط مرحله آخر نیز در زمان 
نازک کاری پرداخت خواهد شــد. اما بسیاری متقاضیان از 
جمله در شهر جدید پرند می گویند که تا کنون 160 میلیون 
تومان واریز کرده اند و هنوز پروژه شان به پیشرفت 10 درصد 
هم نرسیده است.دولت ســیزدهم قصد دارد در قالب طرح 
نهضت ملی مسکن چهار میلیون واحد مسکونی را در چهار 
سال آینده احداث کند. اما سوال این است که با توجه به نبود 
تقاضای موثر، این واحدها قرار است برای چه کسانی ساخته 
شود؟ و آیا با توجه به هزینه های هنگفت زیرساخت ها و تورم 
نهاده های ســاختمانی، این پروژه در میانه راه به سرنوشت 
طرح 2 میلیون و 300 هزار واحدی مسکن مهر که هنوز بعد از 
گذشت 15 سال 200 هزار واحد آن باقی مانده، دچار نخواهد 
شد؟البته تفاوت طرح نهضت ملی مسکن با پروژه مسکن مهر 
در این است که نهضت ملی از قوانین باالدستی بهره می برد؛ 
موضوع مهمی که مسکن مهر از آن بی بهره بود. اما ابهاماتی که 
درخصوص قیمت تمام شده، میزان آورده متقاضیان و اقساط 

تسهیالت وجود دارد، باعث شده بسیاری از افراد درخصوص 
ورود به این طــرح احتیاط کنند.شــاید بخش خودمالکی 
نهضت ملی مسکن، مسیر مطمئن تری برای رسیدن دولت 
به هدف ساخت ســالیانه یک میلیون واحد مسکونی باشد 
که آن هم رقم چندان باالیی نیســت. اوایــل فروردین ماه 
محمدحسن علمداریـ  عضو هیات مدیره بانک مسکن از 
ثبت نام 97 هزار متقاضی خودمالکی در طرح نهضت ملی 
خبر داد و گفت که 57 هزار نفر از آنها به بانک معرفی شده اند.با 
این حساب می توان گفت کال 220 هزار متقاضی موثر تا کنون 
در طرح نهضت ملی مســکن واریز وجه داشته اند که حدود 
یک چهارم آنها خودمالک هستند. بنابراین شواهد و قرائن 
نشان می دهد در بخش فراخوان نمی توان چندان به پیشرفت 
پروژه امیدوار بود.درخصوص قیمت واحدها نیز هرکس از ظن 
خود رقم هایی را اعالم می کند. وزارت راه و شهرسازی طبق 
جدیدترین فهرســت بها قیمت هر متر مربع را 4.5 میلیون 
تومان تعیین کرده است. ســازندگان از هزینه های متری 7 
تا 10 میلیون تومان ســخن می گویند. رییس بنیاد مسکن 
قیمت واحدهای واقع در بلوک های شش طبقه به باال را 6 تا 
6.5 میلیون تومان در هر متر مربع تخمین می زند. مدیرعامل 
شهرهای جدید هم به تازگی از هزینه های متری 10 تا 15 
میلیون تومان سخن گفته است.قرار اســت تا سقف 450 

میلیون تومان تسهیالت با حداکثر مدت بازپرداخت 20 ساله 
به واحدهای این طرح تعلق بگیرد. نرخ سود آن نیز برای اقشار 
مختلف، متفاوت است و دولت می گوید که دهک های اول تا 
سوم بیشترین یارانه و مشوق های دولتی را دریافت خواهند 
کرد. اقساط ماهیانه 3 تا 4 میلیون تومان هم اعالم می شود 
اما محاسبات از مبالغ باالتر برای دهک های 4 تا 8 حکایت 
دارد.به هر ترتیب حاال که دولت بــرای خانه دار کردن مردم 
آستین ها را باال زده بهتر است نسبت به این طرح خوشبین 
باشیم. طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرده تا کنون 864 هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله 
اجرا رسیده و برای یک میلیون و 500 هزار واحد زمین تامین 
شده است. رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی وعده داده 
که کلنگ ساخت 2 میلیون خانه در شــش ماهه اول سال 
جاری زده می شود.عباس زینعلیـ  کارشناس بازار مسکن 
درباره اثرات طرح نهضت ملی مســکن بــر قیمت خانه به 
ایسنا گفت:  دولت قرار نیست خودش این واحدها را بسازد 
و نباید هم بســازد. دولت باید تسهیالت و شرایط مناسب را 
برای بخش خصوصی فراهم کند که آمار ساخت یک میلیون 
مسکن محقق شود.زینعلی خاطرنشــان کرد: تجربه نشان 
داده ما توان تولید مسکن مطابق با تقاضای واقعی را نداریم. 
بنابراین در محدوده زمانی چهار ساله که دولت تعریف کرده، 
ساخت چهار میلیون واحد قابل انجام نیســت. با این حال 
بهتر اســت قضاوت منفی نداشته باشــیم و دولت را در این 
 حرکت تشویق کنیم. یک امیدی در بین مردم ایجاد شده که 

امیدواریم ظرفیتش به وجود بیاید.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن در روزهای اخیر به دامنه 
70 هزار تومان برای هر برگه بازگشته است.به گزارش 
مهر، در حالی که در نیمه دوم سال گذشته قیمت اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن با نماد »تسه« در 
بازار سرمایه به باالی 100 هزار تومان و حتی در برخی 
روزهای 2 ماه پایانی ســال 1400 به حدود 180 هزار 
تومان هم رسیده بود، اما از آغاز سال جاری و همزمان 
با رکود تورمی بازار مســکن، قیمت این اوراق کاهش 

یافته است.

تثبیتقیمتاوراقتسهیالتمسکندر
دامنه۷٠هزارتومان

در معامالت روز جاری، متوسط قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در نمادهای مختلف بین 72 تا 77 هزار تومان در نوسان است. 
در 3 نماد نیز تعدادی از برگه ها در قیمت 81 هزار تومان به 

فروش رفته اند.

نوسانگیریاوراقلغوشد؛قیمتهانصفشد
به گفته کارشناســان اقتصاد مســکن، یکی از مهمترین 
علل کاهش قیمت اوراق تســهیالت مسکن، حذف نوسان 
گیری این اوراق با همکاری بانک مســکن و فرابورس بود.بر 
اســاس مقررات فرابورس، فروش اوراق تسهیالت مسکن 
تا 4 ماه پس از خرید ممنوع است؛ اما این ممنوعیت شامل 
همان روز خرید نمی شــد و لذا ســفته بازان بــا خرید این 
اوراق در ابتدای روز و ســپس فروش آن در همــان روز با 5 
درصد افزایش )سقف دامنه نوسان(، اقدام به نوسان گیری 
می کردند که از ابتدای اسفند نوسان گیری اوراق تسهیالت 
 مســکن لغو شــد و امکان فروش این برگه ها در همان روز، 

وجود نداشت.

واممسکننیمبهاتمدیدنشد؛اماقیمت
اوراقنزولیشد

این کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن در حالی است که 
بانک مسکن در سال جاری امکان دریافت نیمی از تسهیالت 
مسکن با استفاده از منابع داخلی خود و نیمی دیگر با اوراق را 
تمدید نکرد؛ اتفاقی که پیش بینی می شد به افزایش قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن دامن بزند؛ ولی نتیجه عکس داد و 

کاهش قیمت این برگه ها را در پی داشت.

واممسکنیکهپاسخگویفقط۸متراست
کارشناســان اقتصادی از دیگر علل کاهــش قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن را افزایش 6 درصدی متوسط قیمت مسکن 

در اسفند 1400 نسبت به بهمن سال گذشته می دانند که 
سبب شده تا ارقام و سقف فعلی تسهیالت خرید مسکن در 
پایتخت، کفاف خرید واحد مسکونی میان متراژ و بین 60 تا 
80 متری را نمی دهد.با توجه به گــزارش بانک مرکزی که 
متوسط قیمت مسکن در تهران را متری 35 میلیون تومان 
اعالم کرده، با وام مسکن زوجین می توان حداکثر 13.7 متر از 
یک واحد مسکونی و با وام مسکن فردی نیز تنها 8 متر از یک 

واحد مسکونی را خریداری کرد.

قیمتتمامشدهواممسکنچند؟
در حال حاضر ســقف تســهیالت خرید مســکن زوجین 
تهرانی 400 و با وام جعاله 80 میلیونی، 480 میلیون تومان 
اســت که برای دریافت این تسهیالت 960 برگه تسهیالت 
مسکن باید خریداری شود.با احتســاب میانگین هر برگه 
 75 هزار تومان، هزینه دریافت ایــن وام 72 میلیون تومان 

خواهد بود.

ممنوعیت معامالت فردایی، دالر را ارزان می کند؟

دالرهایخانگیبهبازارمیآیند؟

آمار نشان می دهد

احتمالریزشمتقاضیاننهضتملیمسکن

کمر گرانی وام مسکن شکسته شد

سقوطآزاداوراقمسکنبه۷۰هزارتومان

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com

هرگرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان
براساس اعالم اتحادیه طال و جواهر روز گذشته سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون ۳۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رود. همچنین هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی ۱۳ میلیون و یک صدو شش هزار تومان به فروش می رسد.
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مدیریت بهینه منابع ارزی 
کمیل طیبی، اقتصاددان 

اگر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده به سرانجام برسد، در صورت اضافه شدن به منابع عرضه ارز یا منابع 
دارایی شاهد تاثیرگذاری آن خواهیم بود. بنابراین مدیریت و نحوه مصرف این منابع نقش زیادی در بازار خواهد 
داشت. مذاکرات، آزادشدن منابع مالی بلوکه شده و لغو تحریم ها، در سمت عرضه ارز در بازار کمک خواهد کرد 
و در جهت بهینه شدن نرخ ارز واقعی موثر خواهد بود. باید دید صرف این منابع به چه صورت است. آیا می تواند 
در تامین مالی تولید موثر باشد یا به همان روش همیشگی ارز پاشی در بازار انجام می شود و موجب باال رفتن 

نقدینگی خواهد شد. 
همچنین نحوه آزادسازی این منابع نیز بسیار مهم و اثرگذار است. اگر آزادسازی پول های بلوکه شده به صورت 
مستقیم باشد می توان به تاثیر آن در مدیریت بازار ارز امیدوار بود. در غیر این صورت اگر آزادسازی در کشوری 
ثالث باشد و منابع بلوکه شده صرف تامین واردات و برخی کاالهای مورد نیاز کشور شود، که این احتمال قوی 

تر هم هست و همیشه روال همین بوده، نمی توان به اثرگذاری آن امید داشت.  
مهمترین عاملی که می تواند بر بازار ارز موثر باشد کاهش التهابات است. کاهش انتظارات بد و تورمی می تواند از 
بروز نوسان در بازار ارز موثر باشد. از سوی دیگر توقف مذاکرات نیز در این بین مطرح است. اولین چیزی که توقف 
مذاکرات ایجاد می کند انتظارات ناهمگون و افزایش انتظاراتی است که ناشی از گریز از ریسک های آتی است. 
همین عوامل موجب ورود نرخ ارز به کانال های جدید می شود. اتفاقی که در روزهای اخیر نیز شاهد آن بوده ایم. 
البته اگر سناریوی تحقق برجام به سرانجام برسد هم باید به دنبال یک نرخ تعادلی بلندمدت در بازار ارز باشیم. 
در این صورت در بازار ثبات ایجاد خواهد شد. البته ثبات در بازار ارز به ثبات در دیگر بازارهای دارایی نیز وابسته 
اســت. هنگامی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار باشــد باید ارزش پول ملی نیز حفظ شود. به هر ترتیب در 
شرایط فعلی نوسانات ارزی کوتاه مدت اســت. اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد نمی توان احتمال 
روند افزایشی نرخ ارز را نادیده گرفت. کنترل تورم و هدف گذاری تورم نیز عامل مهم دیگری است که در مسیر 
رسیدن به نرخ بهینه ارز تاثیرگذار است و ما می دانیم که کنترل تورم چقدر در رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 

تاثیرگذار است و می تواند به ثبات بازار ارز کمک کند. 
قیمت تعادلی برای دالر هم بین 25 تا 30 هزار تومان است. چراکه بســیاری از صنایع بر اساس نرخ های روز 
ســرمایه گذاری کردند و در صورت ریزش ارز به زیر 20 هزار تومان که احتمال تحقق آن بسیار بسیار ضعیف 

است، ضرر و زیان باالیی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. 

رئیس اتحادیه تولید کننــدگان نان های صنعتی از 
کمبود نســبی آرد، روغن و شکر خبر داد و گفت: در 
مواردی به این صنعت روغن سویا ارائه شده که اصال 
استفاده از آن در تولید نان صنعتی ممنوع است و باعث 

بدبو شدن نان می شود.
محسن لزومیان درباره صادرات نان های صنعتی گفت: 
به دلیل استفاده از آرد یارانه ای صادرات این محصول 
ممنوع است، اما در صورت آزاد شــدن نرخ آرد این 
ظرفیت وجود دارد. البته با توجه به ماندگاری پایین 
نان، صادرات آن به کشــورهای همسایه مثل عراق، 

افغانستان و غیره ممکن است.
وی با بیان اینکه شنیده ها حاکی از احتمال آزادسازی 
قیمت آرد نان صنعتی است، اظهار کرد: آزادسازی 
قیمت آرد فقط برای نان صنعتی هم به این صنعت 
صدمه می زند. چرا که در صورت گرانی نان صنعتی، 
خرید مردم کم می شــود و همه دوباره به نان سنتی 
روی می آورند. ما معتقدیم اگر قرار بر آزادسازی است، 

برای همه انواع نان باید آزاد شود. لزومیان با بیان اینکه 
تک نرخی شدن ارز جلوی سوء استفاده ها را می گیرد 
و منجر به رقابت بین انواع تولیدکنندگان می شود، 
گفت: در حال حاضر فقط آرد به قیمت دولتی است، 
اما هزینه های بسته بندی، حقوق و دستمزد و غیره 
افزایش داشته است. 55 درصد قیمت مصرف کننده 
این محصول نیز مربوط به قیمت بسته بندی، حمل و 
نقل و غیره است. بنابراین تولید کنندگان هم مجبور 
به به روز کردن قیمت ها هستند. البته میزان افزایش 
قیمت در کارخانه های با تولید انبوه کمتر است. رئیس 
اتحادیه تولید کنندگان نان های صنعتی همچنین از 
کمبود نســبی آرد، روغن و شکر خبر داد و گفت: در 
مواردی به این صنعت روغن سویا ارائه شده که اصال 
استفاده از آن در تولید نان صنعتی ممنوع است. گفتنی 
است اواخر سال گذشته صنایع کنسروسازی و صنایع 
بیسکوئیت، شیرینی و شکالت نیز از مشکل تامین 

روغن خبر داده بودند.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران ضمن 
تشریح دالیل گرانی آهن، گفت: گرانی های اخیر بی 
ضابطه بوده و بر اســاس پیگیری های انجام شده از 
هفته آینده بازار به تعادل و ثبات می رسد. حمیدرضا 
رستگار در مورد وضعیت بازار آهن و فوالد اظهار کرد: 
از ۱5 اسفند ســال ۱۴00 شاهد شروع روند افزایش 
قیمت ها در بــازار آهن و فوالد بودیــم. پس از پایان 
تعطیالت نیز قیمت ها در همه محصوالت به صورت 

میانگین کیلویی 2 هزار تومان افزایش یافت.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران با 
بیان اینکه بیشتر اوقات به بهانه های مختلف قیمت 
آهن و فوالد را گران می کنند، گفــت: به طور کلی 
گرانی اخیــر در بازار آهن را می تــوان تحت تأثیر 3 
مؤلفه دانست؛ مورد نخست مربوط به جنگ روسیه 
و اوکراین می شود. با توجه به نقش این دو کشور در 
بازارهای مختلف، شروع جنگ موجب بروز التهاب در 
بازار جهانی آهن و فوالد شد و آثار روانی خود را روی 

قیمت ها گذاشت.
به گفته رســتگار، یکی از چالش هایی که در بخش 
آهن و فوالد کشــور وجود دارد این است که بازار ما 

به دلیل تحریم ها و مشــکالت ارتباط واقعی با بازار 
جهانی دارد با این حال وقتی قیمت ها در بازار جهانی 
افزایش می یابد، در ایران نیز به همان تناسب قیمت ها 
باال می رود اما وقتی قیمت در بازار جهانی کاهشــی 
می شود، در داخل ایران مدت زیادی طول می کشد 

تا قیمت پایین بیاید.
وی افزود: مورد دوم مربوط به کاهش عرضه محصول 
است. در کشور ما از ۱5 اســفند ماه به بعد به دلیل 
انبارگردانی و انجام کارهای حسابرســی، محصول 
زیادی به بازار عرضه نمی شود تا حساب پایان سال 
بسته شود. رســتگار ادامه داد: مورد سوم نیز مربوط 
به قیمت شــمش در بورس است قیمت شمشی که 
در بورس عرضه شد باالتر از قیمت روز بود و همین 
گرانی مواد اولیه، موجب کلید خوردن گرانی ها در بازار 
آهن و فوالد شد. رستگار یادآور شد: البته اگر افزایش 
هزینه های جانبی همچون افزایش دستمزد و … را در 
نظر بگیریم منطقی است که قیمت ها مقداری تغییر 
کنند اما گرانی فعلی بدون توجیه و ضابطه بوده و روند 
بازار را به هم می زند و موجب می شود مصرف کننده 

نهایی از بازار خارج شود.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران در تشریح جزئیات 
دیدار اعضاي هیات  مدیــره اتحادیه چاپخانه  داران 
تهران با معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارائه پیشنهاد 
تاسیس »مدرسه چاپ« خبر داد و گفت: قرار شد، 
طرح پیشنهادي از سوي اتحادیه تهیه و به وزارتخاته 
ارائه تا براســاس اقتضائات، کارهــاي عملیاتي آن 

بررسي شود.
احمد ابوالحســني، رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
تهران با اشاره به دیدار اخیر هیات مدیره این اتحادیه 
با یاسر احمدوند، معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، گفت: در این دیدار عالوه بر طرح مشکالت 
و دغدغه هاي صنفي، خواستار توجه جدي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به چاپ به عنوان یک صنعت 
شدیم. وي ادامه داد: در این دیدار به موضوع توجه به 
جایگاه و منزلت اتحادیه در تصمیم گیري ها نیز اشاره 
کردیم که معاون فرهنگي این دیدگاه را قبول داشت 
و گفت که من نیز اعتقاد دارم صنف و تشکل صنفي، 
همیشه نقش اصلي و اساسي را در تصمیم گیري ها و 

اقدامات مربوط به صنف دارد.
ابوالحسني با اشــاره به دیگر مسائل مطرح شده در 
این دیدار، عنوان کرد: در این دیدار خواستار پیگیري 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، براي بهره مندي از 
حمایت ها و تسهیالت ویژه صنعت شدیم که معاون 
فرهنگــي در این زمینه نیز بر جبــران این موضوع 

تاکید کرد.
وي تاکید کرد: معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمي همچنین عنوان کرد، براي تدوین سیاست 

هاي مرتبط با حوزه چاپ باید از مشورت، همکاري و 
کمک حداکثري اتحادیه استفاده شود. ابوالحسني از 
ضرورت توجه به آموزش به عنوان یکي از دغدغه هاي 
جدي معاون فرهنگي وزیر ارشاد نام برد و گفت: در این 
دیدار تاکید کرد، صنعت چاپ در حوزه آموزش بسیار 
ضعیف است. انتقال تجربي دانش چاپ، بسیار آسیب 

زننده است که باید اصالح شود.
به گفته وي، معاون فرهنگــي با بیان اینکه آموزش 
موجب افزایش بهــره وري و کاهش ضایعات حین 
کار مي شود، خواست، آموزش رکن اصلي اقدامات 
اتحادیه ها و تشکل هاي صنفي قرار گیرد و گفت که 
براي به جریان انداختن فرآیندهاي مربوط به آموزش، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حمایتگر مالي اتحادیه 
هاي صنفي چاپ خواهد بود. ابوالحســني به طرح 
پیشنهادي اتحادیه براي تاسیس مدرسه چاپ« در 
این دیدار اشاره کرد و گفت: در این زمینه قرار شد، 
طرح پیشنهادي ازسوي اتحادیه تهیه و به وزارتخاته 
ارائه تا براســاس اقتضائات، کارهــاي عملیاتي آن 

بررسي شود.
وي با بیان اینکه معاون فرهنگي، آینده اقتصاد کشور 
را نسبت به سال هاي گذشته روشنتر ترسیم کرد و 
ادامه داد: وي معتقد بود که طي دو سال اخیر کرونا 
و تحریم، به بدنه اقتصادي کشور فشار قابل توجي 
وارد کرد، اما امروز فشار کرونا کمتر شده وي با ابراز 
امیدواري براي رفع ســریع تر مسئله تحریم، پیش 
بیني کرد رونق اقتصادي براي کشــور و حوزه چاپ 

محقق شود.

 رئیس اتحادیه لــوازم خانگی شــیراز از کاهش ۸0 
درصدی فروش در بازار لوازم خانگی این شهر خبر داد. 
لوازم خانگی در مدت یکی دو ماه گذشته بالغ بر ۱0 الی 
۱2 درصد افزایش داشته است، روند این افزایش روزانه 
بوده و تداوم این روند سبب ایجاد تشنج در بازار لوازم 

خانگی شده است.
در حال حاضر این بازار، در بالتکلیفی قیمتی و رکود 
در معامالت روبه رو است از یک طرف تولیدکننده با 
توجه به هزینه های سربار قیمت ها را تغییر می دهد 
و از طرفی فروشــندگان نمی توانند محصوالت را با 
قیمت های جدید به فروش برسانند چون خریداری 
وجود ندارد. رئیس اتحادیه لوازم خانگی شیراز با اشاره 
به گرانی لوازم خانگی داخلی بیان کرد: متاسفانه شاهد 
افزایش قیمت انواع لوازم خانگی در بازار هســتیم و 
در این راســتا برخی از فعاالن لوازم خانگی داخلی از 
ممنوعیت واردات محصوالت کره ای سوءاســتفاده 

کرده و می کنند.
علی شــیرازی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه و تورم 
موجود در اقتصاد زمینه را برای رشد قیمت مهیا می 
کند از ســوی دیگر به دالیل مختلف آمــار ازدواج به 
حداقل رسیده است و همین امر در سقوط آزاد تقاضا در 

بازار موثر بوده است، در عین حال گرانی کاال نیز سبب 
شده است بخشی دیگر از متقاضیان از بازار خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه فعاالن صنفی بازار لوازم خانگی 
خواستار کاهش قیمت اجناس این بازار هستند، عنوان 
کرد: قطعا در صورت تعدیل قبمت ها در این بازار قدرت 
خرید مردم و میزان فروش واحدهای صنفی تجرزده 
سال ها در این صنف فعال بوده اند، دیگر تمایلی به ادامه 
این شغل ندارند، اظهار داشت: امنیت شغلی فعاالن این 

صنف روز به روز در حال کاهش است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی شــیراز عنــوان کرد: با 
وجود کاهش ۷0 تا ۸0 درصدی فروش در بازار لوازم 
خانگی، قیمت ها در این بازار کماکان در حال پیشروی 
اســت. از ســوی دیگر به رغم رکوردزنی های برخی 
تولیدکنندگان ایرانی، همچنان بازار لوازم خانگی ایرانی 
خالی از مشتری است. افزایش قیمت ها مهمترین عامل 

رکود بازار است.
وی بیان کرد: حتی متقاضیان جهیزیه منتظر نتیجه 
مذاکرات مانده اند تا شاید قیمتها کاهش یابد. البته عده 
ای هم منتظر بازگشت برندهای خارجی مانده اند. آنها 
معتقدند چنانچه اتفاق مثبتی در مذاکرات رخ دهد 

لوازم خانگی ارزان می شود.

اخبار آزادسازی بخشی از منابع 
بلوکه شــده ایران آنچنان که 
باید در کنترل نوســانات نرخ 
ارز موثر واقع نشد. البته توقف 
مذاکرات نیز توانست احتمال 
اثرگذاری ایــن اتفاق را خنثی کند. بــه عقیده فعاالن 
اقتصادی نحوه انتقال این منابع تاثیر بســیار مهمی در 
تاثیرگذاری آن بر کنترل نرخ دالر دارد. در طول سالهای 
اخیر هر مقدار ارزی که از طریق آزادسازی منابع بلوکه 
شده وارد کشــور شده به صورت غیرمســتقیم و برای 
تامین کاالهای مورد نیاز بوده اســت. اگر انتقال ارز به 
صورت مستقیم انجام می شد می توانستیم بر اثرگذاری 

آن بر کنترل نرخ ها امیدوار باشیم. 
در همین رابطه رئیس اسبق کانون صرافان، قیمت دالر 
پس از آزادسازی دارایی های مسدود شده را پیش بینی 
کرده است. علی اصغر سمیعی در یادداشتی نوشته است 
آزاد شــدن مقداری از پول های بلوکه شده و حتی آزاد 

شدن همه آنها به خودی خود باعث تقویت ارزش پول 
ملی ما نمی شود.

وی افــزود: فقط اگر مســئولین اقتصــادی بخواهند 
عوام فریبانه، یا عوامانه و با تزریق بیــش از تقاضا بازار 
را تحت تاثیر قرار دهنــد، برای مدت کوتاهی می توانند 
به صورت مصنوعی قیمت ها را پایین تر از قیمت واقعی 
بیاورند. رئیس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: البته 
خود ایــن کار هم کاری ناپایــدار غیراقتصادی و باعث 
فریب فعاالن اقتصادی و گســترش واردات بی منطق و 
فرار سرمایه به طرق مختلف و کال به ضرر منافع کشور 

و مردم خواهد بود.
به عقیده فعاالن اقتصادی، نرخ ارز بهینه یا همان نرخ ارز 
واقعی، یک متغیر درون زاست. از نظر اقتصادی یک بازار 
ارز وجود دارد، بنابراین اینکه بگوییم این نرخ به صورت 
دستوری تعیین شود یا به عنوان یک متغیر و شاخص 
برون زا آن را در نظر بگیریم که خارج از سیستم، توسط 
بانک مرکزی و دولت تعیین شود، اساسا روش اقتصادی 
 نیســت و هیچ وقت هم ایــن نــرخ ارز بهینه حاصل 

نمی شود.

احتمال آزاد سازی ارزهای بلوکه شده و ممنوعیت معامالت فردایی خرید و فروش  ارز را کاهش داد

افزایش  احتیاط  در بازار ارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

کاهش ۸۰ درصدی فروش لوازم خانگی در شیراز

مشکل تامین آرد، روغن و شکر در برخی صنایع

دالیل گرانی آهن

نرخ  نامه جدید محصوالت چاپي تعیین و اعالم مي شود

بازار مسکن توانایی پذیرش مهاجران افغان را دارد؟

سیل  تقاضا  در بازار اجاره 
 10 میلیون اتباع افغان در ایران کجا سکونت دارند؟

انتشار فیلم هایی در فضای 
مجازی از حضور پررنگ 
اتباع افغان در کشــور 
حکایت دارد. میدان آزادی، 
دریاچه چیتگر، میدان امام 
حسین، خیابان انقالب و... در تسخیر این اتباع قرار 
گرفته است. اما آیا برای حضور این اتباع در کشور 
تمهیداتی اندیشیده شده است. بازار مسکن ایران 
بخصوص بازار اجاره فارغ از حضور این افراد، بسیار 
نابسامان است و حضور 10 میلیون اتباع افغان موجب 
شده تا در حوزه اجاره مسکن مشکالت بیشتری را 
شاهد باشیم. این در حالی است که در 
کشور 8 میلیون نفر مستاجر 
هستند و هنوز برای خانه دار 
شدن این خانوارها برنامه ریزی 

درستی انجام نشده است. موضوع افزایش تعداد 
پناهجویان افغانســتانی در ایران که در ماه های 
گذشته تشدید شده، از جنبه های مختلف نیاز به 
برنامه ریزی و ایجاد تسهیالت الزم دارد که یکی از 
این موارد ضرورت پیش بینی های الزم در حوزه اجاره 
مسکن است. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک در این رابطه گفته است هیچ مشاور 
امالکی حق ندارد به خارجی هایی که مجوز اقامت 
ندارند، خانه اجاره بدهد و اگر اتحادیه متوجه این 

موضوع شود، آن واحد صنفی را تعطیل می کند.
به گفته وی، این موضوع چــه ارتباطی به اتحادیه 
امالک دارد. تنها کاری که ما می توانســتیم انجام 
دهیم این بود که ممنوعیت اجاره مسکن به اتباع 
افغانستانی غیر مجاز را به اعضای اتحادیه امالک 

و مشاوران امالک ابالغ کنیم. اداره 
اتباع خارجی نیــز در این خصوص 

بخشــنامه ای تدوین و این بخشنامه را ابالغ کرده 
است. پس امالکی حق اینکه به اتباع خارجی و اتباع 
افغانستانی خانه اجاره دهند ندارند. طبق آمارهای 
میدانی، جمعیت افغان هــا در ایران اکنون به بیش 
از 8 میلیون نفر رسیده و هر روز هم حدود 10 هزار 
نفر به صورت غیرقانونی و قانونــی وارد مرزهای 
ایران می شوند. در آماری دیگر تعداد اتباع افغان 
در ایران 10 میلیون نفر اعالم شده که در این میان 
موضوع ســکونت این افراد در کشور بخصوص در 
پایتخت مطرح است.  به هر ترتیب سوال این است 
که در این شــرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی 
که به نوعی متولی بخش ساختمان در کشور است، 
برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها با ورود مهمان 
های ناخوانده چیســت؟ آیا این وزارتخانه برای 
این مهمانان ناخوانده برنامه و راهکاری اندیشیده 
 اســت؟ چرا که قطعا این ســیل عظیــم تقاضا 
می تواند موجبات رشد اجاره بها که اخیرا و در آذر 
ماه سال گذشته تا ۵0 درصد رشد کرد را فراهم کند.

اکبر شــوکت، رئیس کانون سراسری انجمن های 
کارگران ساختمان هم نســبت به ورود بی ضابطه 
مهاجران افغانستانی به ایران انتقاد دارد و به »شرق« 
می گوید به تازگی شکایت کارگران ساختمانی به 
تشکل های صنفی افزایش داشته است. کارگرانی 
که از کارفرمایان به دلیل به کارگیری کارگران افغان 
شاکی شده اند. او می گوید که کارگران ساختمانی 
قشر فقیری هستند و در ایدئال ترین حالت ممکن 

فقط شش ماه در سال سر کار هستند و بقیه ماه های 
ســال را به بی کاری می گذرانند.  او ادامه می دهد: 
دستمزد کارگران ساده به شــرط آنکه تمام ماه را 
سر کار باشــند، کمتر از حداقل حقوق کارگران در 
ایران است و کارگران نیمه ماهر بین ۲0 تا ۲۵ درصد 
بیشــتر از حداقل حقوق دریافت می کنند. این در 
شرایطی است که اســتادکاران با ۲۵ تا ۳0 سال 
تجربه کار فقط 1.۵ برابــر حداقل حقوق کارگران 
در ایران مزد می گیرند کــه اگر بخواهیم این ارقام 
را بر ماه های بی کاری کارگران ساختمانی تقسیم 
کنیم، به اعداد غم انگیزی می رسیم. در همین زمینه 
 رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک در گفت و گو با 
"کســب و کار" گفت: با نزدیک شــدن به فصل 
جابجایی یعنی فصل تابستان به طور حتم حضور 
اتباع در کشــور تاثیرگذاری خود را در بازار اجاره 
خواهد داشت. مصطفی قلی خسروی اضافه کرد: 
معامالت بازار مسکن برای اتباع خارجی که به صورت 
غیرمجاز وارد کشور شده اند، غیرقانونی است و باید با 
بر هم زنندگان نظم بازار مسکن برخورد قانونی شود.
در صورت مشــاهده معامــالت قطعا بــا واحد 
صنفی متخلف برخورد خواهد شــد. به گفته قلی 
خســروی بخشــنامه ممنوعیت اجاره مسکن 
به اتباع غیر مجاز افغانســتانی به امالکی ها ابالغ 
شــده اســت. اداره اتباع خارجی نیــز در این 
 خصوص بخشــنامه ای تدوین و این بخشــنامه 

را  ابالغ کرده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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توقف توليد آيفون در كارخانه های چينی پگاترون
شرکت پگاترون که تولیدکننده قراردادی آیفون است، در پی سیاست های 
دولت چین برای کنترل بدترین موج شــیوع ویروس کرونا در دو ســال 
گذشته، تولید کارخانه هایش در شانگهای و کانشان را متوقف کرد. پگاترون 
در یک اظهارنامه بورسی اعالم کرد: از سرگیری فعالیت پایگاه های تولیدی 
پگاترون به اطالعیه مقامات دولت بســتگی خواهد داشت. این شرکت به 

ارزیابی تاثیر تعلیق تولید بر وضعیت فاینانس خود ادامه می دهد.
شرکت تایوانی پگاترون در شانگهای و کانشان آیفون تولید می کند که هر 
دو شهر در راستای سیاست کرونا صفر چین، تحت قرنطینه قرار دارند. با 
این حال پگاترون موفق شده بود تولیدش را حفظ کند زیرا دولتهای محلی 
به بعضی از تولیدکنندگان اجازه داده بودند فعالیتشان را در سیستمهای 

اتوماتیک که احتمال ابتالی کارکنان را صفر می کنند، حفظ کنند.
پگاترون سفارشهای مونتاژ آیفون را با رقیب تایوانی بزرگتر خود فاکسکان و 
شرکت چینی لوکس شیر پرسیژن اینداستری تقسیم کرده است. فاکسکان 
در مارس بخشی از کار مونتاژ آیفون در شنزن را به مدت چند روز به دلیل 
محدودیتهای کرونایی معلق کرده بود. شانگهای اعالم کرد قرنطینه کامل 
شهر را به صورت جزئی تسهیل می کند اما اکثر ساکنان همچنان مشمول 
محدودیتهای رفت و آمد قرار دارند. محدودیتهای کرونایی در تعطیالت آخر 
هفته باعث کمبود غذا شد و زنجیره تامین شکننده این شهر را در معرض 

اختالالت بیشتر قرار داد.
دولت محلی کانشــان اعالم کرد با وجود کاهش آمار ابتال، به سیاستهای 
فعلی بازدارنده کووید پایبند است و از شهروندان خواست تدابیر اعالم شده 
را کامال رعایت کنند. مقامات محلی سه مورد مثبت ابتال به ویروس کرونا 

در خوابگاه پگاترون در کانشان طی چهار روز گذشته را گزارش کرده اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قرنطینه های گسترده آسیبهای نامعلومی به 
دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده است که اکثر محصوالت الکترونیکی 
از آیفون گرفته تا لپ تاپ ها و رایانه های شخصی در آن تولید می شود. در 
حالی که اکثر کارخانه های مهم در شهرهایی مانند شانگهای موفق شده اند 
فعالیتشان را حفظ کنند، تشدید ترافیک لجستیکی، ارسال قطعات را دچار 
محدودیت کرده و باعث کاهش ذخایر به حدی شده که طبق برآورد شرکت 
ترند فورس، بعضی از تولیدکنندگان شــامل پگاترون تنها به مدت چند 

هفته موجودی دارند.

عرضه آزمايشی قابليت بازی در كالب هاوس
شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس قابلیت بازی را در هر دو نسخه iOS و 
اندروید آزمایش می کند. شبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس با راه اندازی 
بازی به نام Wild Cards شروع کرده که مجموعه سواالتی را مطرح کرده 
و باعث می شود مکالمه شکل بگیرد و افراد یکدیگر را بهتر بشناسند. این 

بازی در حال حاضر به زبان انگلیسی موجود است.
برای شــروع بازی در کالب هــاوس بایــد روی دکمه "پــالس رومز" 
)+Rooms( کلیک کرده و سپس گزینه "بازی ها" )Games( را انتخاب 
کنید. ســپس به یک اتاق اجتماعی هدایت می شوید که در آن می توانید 
از دوستان تان برای بازی با خود دعوت کنید. بمحض این که همه در اتاق 
 ،)Start Game( "حاضر شدند، می توانید با کلیک روی "شــروع بازی

بازی را آغاز کنید.
کالب هاوس فهرستی از سواالتی را فراهم کرد که در طول بازی ممکن است 
پرسیده شود مثال شاید از کاربر خواسته شود ظرف سه دقیقه نام فیلمی را 

پیدا کند که کل گروه آن را دوست دارند.
مکالمات صوتی زنــده در دوران پاندمی که مردم در سراســر جهان در 
خانه هایشــان در قرنطینه بودند، محبوبیت پیدا کرد اما با برداشته شدن 
محدودیتها در اکثر نقاط جهان و بازگشــت مردم به زندگی عادی، کالب 
هاوس با عرضه قابلیتهای جدیدی که رقیبانش ندارند، ممکن است به دنبال 
آن باشد که کاربران فعلی خود را حفظ کند. بر اساس گزارش وب سایت 
تِک کرانچ، کالب هاوس اخیرا قابلیت چت و گفت و گوی متنی در اتاقهای 
صوتی را عرضه کرده است. این قابلیت به افرادی که دوست ندارند صحبت 
کنند، اجازه می دهد بدون این که بخواهند حرف بزنند، در اتاقهای صوتی 

مشارکت کنند.

بيت كوين دوباره اوج گرفت
بیت کوین به باالی ۴۰ هزار دالر بازگشت تا نشانه های بهبودی را نمایان 
کند. بیت کوین به باالی ۴۰ هزار دالر بازگشــت و پس از افت هفت روزه، 
ارزش خود را افزایش داد. بزرگترین ارز دیجیتال با ۰.۸ درصد افزایش به 
۴۰ هزار و ۱۴۶ دالر آمریکا رسید و پس از افت ۱.۵ درصدی در اوایل روز به 
روندی صعودی ادامه داد. اتریوم نیز در همان زمان افزایش یافت و به بیش 
از ۳۰۰۰ دالر آمریکا رسید.توکن های برتر اکنون درست باالتر از سطوحی 
هستند که توسط تحلیلگران فنی، کلیدی در نظر گرفته می شود. ریچ راس، 
استراتژیست فنی در ایورکر ای اس ای )Evercore ISI( در یادداشت 
روز دوشنبه خود ذکر کرد که بیت کوین و اتریوم در میانگین متحرک ۲۰۰ 
روزه خود )دقیقا مانند نزدک ۱۰۰( شکست خوردند و اکنون باید حمایت 

خود را در ۴۰ هزار دالر و ۲۹۰۰ دالر حفظ کنند.
بیت کوین و بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال در هفته های اخیر با شروع 
افزایش نرخ های فدرال رزرو در میان تورم سرســختانه و تداوم آشفتگی 
ژئوپلیتیکی، با مشــکل مواجه شــده اند. اقتصاددانان پیش از پیش بینی 
داده های روز سه شنبه نظرســنجی کردند که احتماال تورم ایاالت متحده 
به ۸.۴ درصد در ماه مارس افزایش یافته که ســریع ترین سرعت از اوایل 
سال ۱۹۸۲ تاکنون اســت.یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گروه گلدمن 
ساکس گفت: فدرال رزرو ممکن اســت نیازمند افزایش نرخ های بهره به 
میزان قابل توجهی بیشتر از آنچه در حال حاضر برای خنک کردن اقتصاد 
بیش از حد گرم آمریکا الزم است، باشد. جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در 
اُآندا )Oanda( گفت: هنوز بیت کوین در یک الگوی مثلثی در حال تثبیت 
است که تا اواسط ژانویه ادامه دارد. وی افزود: مرزهای پایین و باالیی امروز 
۳۶هزار و ۵۰۰ و ۴۷هزار و ۵۰۰ دالر آمریکاســت. هالی بیان کرد: در هر 
صورت شکستن باالتر یا پایین تر از این سطوح حمایت یا مقاومت می تواند 
منجر به حرکت ۱۸ هزار دالری شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱.۸۶ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۱.۷۸ درصد بیشتر شده اســت.در حال حاضر ۴۰.۷۸ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 
سال 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 ۹۱.۹۲ میلیارد دالر است که ۹.۱۲ درصد 
کاهش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۱۰.۳۳ میلیارد دالر اســت که ۱۱.۲۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۷۷.۱۱ میلیارد 
دالر است که ۸۳.۸۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 

است.

اخبار

یوتیوب دوباره آنالین شد
یوتیوب مشکالتی که باعث شده بود بعضی از قابلیت های این سرویس ویدیویی برای هزاران کاربر مختل شود را حل کرد. یوتیوب در توییتی اعالم کرد همه مشکالت برطرف شده و کاربران 

می توانند وارد حسابهای خود شوند و از نوار فهرست و ناوبری در همه سرویسها )شامل یوتیوب، یوتیوب تی وی، یوتیوب موزیک و یوتیوب استودیو( و دستگاه ها استفاده کنند.حدود ۱۰ 
هزار کاربر به داون دتکتور که اختالالت سرویسها و اپلیکیشنهای را رصد می کند، اختالل در سرویس یوتیوب را گزارش کرده بودند. ورود به سرویس، سوئیچ بین اکانت ها و استفاده از نوار 

ناوبری از جمله قابلیتهایی بود که دچار اختالل شده بود. کاربران همچنین مشکالتی را در دسترسی به پلتفرم تلویزیون زنده یوتیوب تی وی گزارش کرده بودند. 

تولیدکنندگان لوازم خانگی 
با اشاره به مشکالت اصلی 
تولید، نســبت بــه برخی 
سیاســتگذا ری های غلط 
وزارت صمــت از جملــه 
قیمت گذاری دســتوری و برخوردهای تعزیراتی 
هشــدار دادند و خواهان توجه ویژه وزیر صمت به 
فراهم کردن پیش زمینه ها و شرایط تولید رقابتی 
و اصالح ســاختارها و شاخص های کالن اقتصادی 
به منظور رشد اقتصادی و توسعه شدند.به گزارش 
کسب و کار نیوز،در این راســتا حمایت از تولید و 
اشتغال صنعتی و حذف قیمت گذاری دستوری و 
برخوردهای تعزیراتی از اصلی ترین مطالبات فعاالن 
صنعت لوازم خانگی به منظور رشــد کمی و کیفی 
این صنعت، تامین نیاز داخل و دستیابی به بازارهای 

صادراتی است.

حمایت از تولید و اشتغال صنعتی
تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار این شدند که 
حمایت از تولید و اشتغال صنعتی به عنوان وظیفه 
اصلی وزارت سرلوحه همه اقدامات وزیر و معاونان 
و مسئوالن وزارت صمت قرار گرفته و با رفع موانع 
و مشکالت بی شــمار تولیدکنندگان برای بهبود 
شــاخص های اقتصادی از جمله شاخص سهولت 
کســب و کار، رقابت پذیری، رشــد اقتصادی، نرخ 
بیکاری، نرخ تورم اقدام شــود. چرا که همان طور 
که در ادامه آمده است در حال حاضر اقتصاد کشور 
در بسیاری از شاخص های اقتصادی وضعیت قابل 

قبولی ندارد:
– شاخص سهولت کسب و کار، رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ 

کشور سال ۲۰۲۰
– شــاخص رقابت پذیری، رتبه ۹۵ از ۱۴۱ کشور 

سال ۲۰۱۹
– رشد اقتصادی ) افزایش رشد اقتصادی ازحدود 

%۲ به %۸ (، لزوم توجه بــه برنامه دولت و افزایش 
رشد صنعتی

– نرخ بیکاری %۹٫۴
– نرخ تورم ۴۲% سال ۱۴۰۰

در این راستا توصیه می شود در راستای حل ریشه ای 
مشــکالت حاد فوق که نیاز به اقدامات اساســی و 
سیستماتیک در کل کشور و خصوصا وزارت صمت 
دارد و کاری سخت و زمان بر و مطمئنا دارای نتایج 
مطمئن در آینده نزدیک و دور اســت، همه توان 
حاکمیت و دولت و وزارت صمــت برای انجام این 
جهاد بزرگ بدون فوت وقت به کار گرفته شــود. 
مطمئناً تولید کنندگان بخــش خصوصی و مردم 
هم در این راه نجات اقتصادی کشــور، پشتیبان و 
هم رزم شما خواهند بود.همچنین وزارت صمت به 
جای تالش های بی حاصل و روش های غیرعلمی و 
بدون نتیجه و برخوردهای تعزیراتی و قیمت گذاری 
دســتوری، توان خود را صرف هدایت تولید و رشد 
و توســعه اقتصادی و حل موانع و مشکالت بسیار 
حاد تولیدکنندگان کند؛ چرا که این راه ســخت 
به طور حتــم نتایج درازمدت خوبی برای رشــد و 
افزایــش تولید، افزایش اشــتغال و افزایش عرضه 
کاالها و رقابــت دارد و نفع آن بــه اقتصاد ملی و 

مصرف کنندگان خواهد رسید.

 قیمت گذاری دستوری، بالی جان تولید
قسمتی از وزارت صمت با آزمون و خطا و اقدامات 
پوپولیستی و پر سر و صدا و روش هایی که در هیچ 
جای دنیــا تجربه موفق نداشــته و در هیچ کالس 
اقتصادی دنیا نیز تئوریزه نشده است، سد راه رشد 
تولید و تولیدکنندگان شده  است و با سیاست های 
اشتباه از جمله قیمت گذاری دستوری، برخوردهای 
تعزیراتی و عــدم پذیرش اصول اولیــه اقتصاد که 
افزایش قیمت هــا را صرفا نتیجه تورم دانســته و 
تولیدکنندگان را مقصر جلــو می  دهد، با فرار رو به 
جلو خود را طرفدار مصرف کنندگان عنوان می کند.
این در حالی اســت که گونه اقدامات ســبب عدم 
امنیت اقتصــادی و کاهــش تولیــد و در نتیجه 

افزایش قیمت ها می شود و نهایتاً مصرف کنندگان، 
تولیدکنندگان و اقتصاد ملی، چوب ندانم کاری های 
بعضــی از معاونــان وزارت صمت و مســئوالن را 
می خورد. از وزیر صمت تقاضــا داریم قبل از آنکه 
دیر شــود، جلوی این گونه سیاست ها و مسئوالن 

را بگیرد.

 افزایش ۶ برابری سود و حقوق گمرکی و 
ضوابط قیمت گذاری

صنعت لوازم خانگی طی دو ســه سال اخیر از نظر 
کمی و کیفی رشد داشته و توانسته است نیازهای 
بازار داخــل را تامیــن کند و در زمینــه صادرات 
هم اقدام کنــد. این صنعــت، صنعتی خصوصی 
و غیرانحصاری محســوب می شــود که برای هر 
ردیف کاالیــی، حداقــل ۲۰-۱۰ تولیدکننده در 
بازار حاضر و برای حفظ و گســترش ســهم بازار 
خود به رقابت ســازنده و موثر مشغول هستند. در 
این میــان دخالت دولت هیچ گونــه کمکی برای 
کنترل قیمت هــا و رفاه مصرف کننــدگان که در 
اثر سیاســت های این گونه طی دهه جاری %۳۴ 
کاهش قدرت خرید پیــدا کرده اند، نمی کند.حال 
ســوال این اســت که در حالی که افزایش حداقل 

حقوق %۵۷ و افزایــش قانونی ۶ برابری ســود و 
حقوق گمرکی و تورم %۴۲ را در اقتصاد ملی داریم، 
چگونه بعضی از مدیران، تولیدکنندگان را به ثابت 
نگه داشتن و عدم افزایش قیمت ها و برخوردهای 
تعزیراتــی تهدیــد می کنند؟تولیدکننــدگان 
لــوازم خانگی تقاضــا دارنــد مســئوالن اجازه 
دهند دســت نامرئی عرضا و تقاضــا و رقابت که 
بهترین کنترل کننــده بازار در همه کشــورهای 
 دنیاســت، در ایران هم کار کرده و نتایج خوبی را

 به مردم هدیه دهد.
 

مشورت با تشکل های بخش خصوصی
پیشنهاد می شود حاکمیت و دولت خصوصاً وزارت 
صمت، همه تالش خود را برای رفع موانع و مشکالت 
و افزایش تولید و اشــتغال و کم کردن هزینه های 
تولید و تــورم صرف کند تــا تولیدکنندگان لوازم 
خانگی بتوانند به افزایش و بهبود کیفیت و افزایش 

رضایت مشتریان و مصرف کنندگان اقدام کنند.
همچنیــن ضروری اســت وزارت صمــت پس از 
مشورت با تشــکل های ذی ربط بخش خصوصی و 
تولید کنندگان، نسبت به تصویب قوانین و مقررات 

الزم اقدام کند.

توليدكنندگان خواستار حذف برخوردهای تعزيراتی با توليدكنندگان شدند

قیمت گذاری دستوری  بالی جان تولید
مریم بابایی

News kasbokar@gmail.com

رئیس هیــأت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
صنعت مخابــرات ایران با بیان مشــکالت پیش 
روی شــرکت های دانش بنیان در تحقق شــعار 
سال ۱۴۰۱، خواســتار توجه و رســیدگی ویژه  
رئیس جمهور در این باره شد. به گزارش سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران، داوود ادیب با 
اشاره به شعار ســال ۱۴۰۱ به نام »تولید، دانش 
بنیان و اشــتغال آفرینی« گفــت: نقش آفرینان 
اصلی تحقق شعار سال ۱۴۰۱ تمامی ارکان نظام 
و جامعه مدنی مرتبط با آن هستند که زنجیره وار 
به هم متصل اند. این دقیقاً چیزی است که امروزه 
در جوامع توسعه یافته با عناوینی همچون قالب 

مارپیچ ۵ گانه نام برده می شود.
وی ادامــه داد: در ایــن قالــب مــا شــاهد 
دانشــگاه،  صنعــت،  دولــت،  همگرایــی 
 جامعــه مدنــی و محیط زیســت هســتیم و به 
عبارتی ساختار تولید علم در این جوامع بر اکولوژی 
اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، 
جامعه و مردم ســاالری وجود دارد. بدیهی است 
که در ایــن رویکرد، در رکن دولــت نیازمند یک 
دولت قدرتمند، حامی و دلسوز و در بعد صنعت، 
نیازمند صنعت نوآورانه، خــالق محور و مبتنی 
بر اصول دانش بنیان هســتیم. در همین حال در 
ساختار دانشگاه، نیازمند دانشگاهی تقاضا محور، 
در محور جامعــه نیازمند یک جامعــه مبتنی بر 
ســرمایه اجتماعی و نهایتاً در بعد محیط زیست 
نیازمند یک محیط زیست پایدار برای تحقق نقش 
آفرینی در راستای شعار سال و اهداف مرتبط با آن 

خواهیم بود.
ادیب با اشــاره به نام گذاری های انجام شــده در 
ســال های گذشــته از جمله »اقتصاد مقاومتی، 
اقــدام و عمل«، »اقتصــاد مقاومتــی – تولید و 
اشــتغال«، »حمایت از کاالی ایرانــی«، »رونق 
تولیــد« و »جهش تولید« و هــم چنین »تولید، 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفرین« تأکیــد کرد: 
متأســفانه به رغم دغدغه های به حــق و به جای 
حاکمیت، عملکرد مناســبی را در تحقق شعارها 
نداشــته ایم و این موضوع توسط دشــمنان ما به 
خوبی مورد توجه قرارگرفته اســت. کشــورهای 
مغرض، این موضوع را به خوبی کرده اند که یکی 
 از اصلی ترین راه های نفوذ، حذف ســرمایه های 

اجتماعی است.
وی ادامه داد: چنانچه می بینیم برخی از کشورها 
در جدیدتریــن اقدامات خــود در جهت جذب 
نیروهای متخصص ما، ویــزای طالیی بلندمدت 
را تصویــب کرده اند و این ویزا را بــه دو صورت ۵ 
ساله و ۱۰ ســاله صادر می کنند و به دانشجویان 
نخبه، سرمایه گذاران و کارآفرینان اجازه اقامت در 
کشورشان را می دهند. به نظر می رسد این اقدامات 
همزمان با مطرح شــدن طــرح صیانت از حقوق 
کاربران شــدت یافته و تصادفی نیست و ممکن 
است که اهداف خاصی مد نظر برخی از کشورها 
باشــد که با یک برنامه ریزی فریبنده و به ظاهر 

جذاب دنبال می شود.

سرمایه اجتماعی دارایی نامشهود است
ادیب با بیان اینکــه در چنین شــرایطی باید با 
دقت عمل کنیم، بیان کرد: بــا خروج هر نخبه از 
کشور، حجم بسیار زیادی از سرمایه های دانشی 
کشورمان که در ده ها ســال با صرف هزینه های 
زیادی به دســت آمده اســت، از کشــور خارج 
می شود. بدیهی است نباید طرح های کارشناسی 
نشــده ای را در کشــور مطرح کنیــم که موجب 
سوءاستفاده دشمنان شــود. از اتفاقاتی که بعد از 
مطرح کردن طرح صیانت و فرار نخبگان صورت 
پذیرفت چنین اســتنباط می شــود که به جهت 
ناپختگی این طرح و یا مطرح شدن بی موقع آن، 
با دشــمنان مان در خروج نخبگان و متخصصان 
کشــور همراهی کرده ایم و در صــورت ادامه این 
روند، نه تنها توســعه اشــتغال آفرینی در کشور 
صورت نمی پذیرد، بلکه در شــاخص های مرتبط 
 با کســب و کار و اشــتغال آفرینی نیز سیر نزولی

 خواهیم داشت.
رئیس هیــأت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
صنعت مخابــرات ایــران انتظاراتــی را در این 
بــاره مطرح کــرد و گفــت: جــدای از تبعات و 
بحث های امنیتــی که با فرار نخبــگان می تواند 
به وجود آیــد و بســیار مهم اســت و همچنین 
 اینکه چــه پیامدهایی را در بحث اشــتغال زایی

 بــرای کشــور تجربه خواهیــم کــرد، انتظار بر 
این اســت با توجــه به چشــم انداز توســعه ای 
وزارت ارتباطات، ایــن وزارت خانــه رویکردی 
فعاالنــه برای عــدم تصویب مصوبــات هیجانی 
 همچون »طــرح صیانــت از حقــوق کاربران«

 داشته باشد.
وی تاکید کرد: آشکار اســت که در صورت عدم 
اتخاذ جهت گیری مناســب و شــفاف از ســوی 
وزارت ارتباطات به عنــوان متولی حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و یا عدم توجه به کســب و 
کارهای مبتنی بر شــبکه های مجــازی، حتی با 
وجودی که اکثر مردم کشــور موافق جلوگیری 
از بی بند و باری و نابســامانی های شــبکه های 
مجازی هســتند و قانون گــذاری در حوزه های 
حکمرانی را جز بدیهیات حکومــت و از ارکان و 
 اصول پدافندی می دانند و برایشــان مهم است،

 اما مطرح کردن این گونــه طرح ها بدون در نظر 
گرفتن جوانب آن و ناخودی دانستن بخش بزرگی 
از جامعه، می تواند ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را 
در اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات داشته 
باشد؛ چه در حوزه کسب و کارها و چه در بحث های 
اجتماعی. در این صورت منجر به حذف ســرمایه 
بزرگی از کشــور خواهیم شــد که آثار و تبعات 
امنیتی آن نیز به مراتب بیشتر و عمیق تر از شرایط 

موجود خواهد بود.
ادیب بــا بیان اینکــه امروزه ســرمایه اجتماعی 

به عنوان یــک دارایی نامشــهود، مــورد توجه 
تمامی کشــورهای توســعه یافته قــرار گرفته 
اســت، گفت: تمامی اکتشــافات، پیشرفت های 
پزشــکی، توســعه و تحول در همه ابعاد زندگی، 
متأثر و نشــأت گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی 
هســتند و کشــورها و جوامعی که اهمیت این 
 موضــوع را درک کرده انــد، بســتر مناســبی 
برای اندیشــمندان و نخبگان خود فراهم آورده 
و از خروج بی رویه متخصصــان خود جلوگیری 
می کننــد. البته ایــن گونــه به نظر می رســد 
که ایــن جلوگیری هــا از طریــق زور و فشــار 
 نبــوده و از طریق فراهم کردن بســتر رشــد و 

پیشرفت بوده است.
وی بیان کرد: دولتمردان ما نیز باید از طریق بستر 
سازی و اعتماد به ســرمایه اجتماعی کمک کنند 
تا متخصصین این کشــور به جای خروج بی رویه 
به عنوان مدافعین و ســربازان اقتصادی در داخل 

کشور بمانند و به کشور خود خدمت کنند.

اهم مشکالت شرکت های دانش بنیان
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
مخابرات ایران مشکالت پیش روی اکثر صنایع و 
به صورت خاص شرکت های دانش بنیان را قابل 
توجه دانست و گفت: اگر بخواهیم اهم مشکالت 
پیش روی شــرکت های دانش بنیان را نام ببریم 
می توان به چالش های موجود در ارتباط با سازمان 
تأمین اجتماعی، ادارات مالیاتــی، عدم حمایت 
دولــت در خرید محصوالت دانــش بنیانی، عدم 
ثبات در به کارگیری نیروهای متخصص و خروج 
بی رویه نیروهــای فناور از کشــور، قراردادهای 
یکطرفه و ظالمانه سازمان ها با شرکت های دانش 
بنیان، مقــررات پیچیده گمرکــی، عدم پذیرش 
ضمانــت نامه هــای صندوق هــای حمایتی در 
مناقصــات و قراردادها، عــدم پرداخت مطالبات 
 شــرکت ها توســط ســازمان های دولتی و ده ها

 مورد دیگر اشاره کرد.
وی ادامــه داد: حمایــت از شــرکت های دانش 
بنیان و شــرکت های فنــاور، توســعه صادرات 
غیــر نفتــی، ایجــاد زیرســاخت های حمایتی 
و حضور قدرتمنــد در منطقه بخشــی از اهداف 
نام گذاری شــده در ســال ۱۴۰۱ هســتند و در 
 ســال جاری و همچنین در ســال های گذشته،

 نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، دفتر توســعه 
کســب وکار بین الملل معاونت علمی و فناوری و 
همچنین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به عنوان متولی صنعت فاوا در کشــور 

همواره دارای تأثیر به سزایی بوده و خواهد بود.
ادیب افــزود: همچنیــن حمایت هــای معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهــوری و صندوق 

نوآوری و شــکوفایی همواره نقش قابل توجهی 
را در رشــد و توســعه شــرکت های دانش بنیان 
داشته اســت و این دو مجموعه به صورت خاص، 
حمایت های فراوانی را از شرکت های فناور، خالق 
و دانش بنیــان کرده اند. با این حــال آثار منفی و 
تبعات مشکالت به وجود آمده در ارتباط با سازمان 
تأمین اجتماعــی، ادارات مالیاتــی، قراردادهای 
یک طرفه و عــدم پرداخت مطالبات شــرکت ها 
توسط سازمان های دولتی آن چنان وسیع است 
که حمایت هــای انجام پذیرفته از شــرکت های 
دانش بنیان را خنثی می ســازد و باید دولتمردان 
 راهکار جدی برای این بخــش از معضالت اتخاذ 

کنند.
ادیب تحقق شــعار ســال »تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« را نیازمند اصالحات اساسی در 
رویکردهای گمرکــی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، 
روند مناقصات، خریدهــای دولتی و قراردادهای 
یک طرفه دانســت و تأکید کرد: انتظار داریم که 
قوای سه گانه، با اقدامی قاطع و مؤثر یک بار برای 
همیشه با مشکالت مزمن اساســی حادث شده 
از سوی ســازمان های تأمین اجتماعی و ادارات 
مالیاتی که موجب توقف شرکت های دانش بنیان 

است برخورد کنند.
وی افزود: ادامه روند سازمان تأمین اجتماعی در 
نحوه محاســبات حق بیمه قراردادهای موصوف 
ســازمان تأمین اجتماعی که با انواع اقدامات غیر 
منطقی، مانع تراشی ها و تفســیر به رأی قوانین 
و با توجــه به قدرت قانونی گســترده بدون حد و 
بدون نظارتی که به این ســازمان داده شده است 
انجام می پذیرد، شــرکت های دانــش بنیان را به 
ســمت تعطیلی هدایت خواهد کــرد. همچنین 
حمایت های مالیاتی حذف شده مرتبط با حقوق 
کارکنان شاغل در شــرکت های فناور مستقر در 
پارک های علم و فناوری نیز متأســفانه معضلی 
اســت که در صورت عدم احیای این معافیت در 
قالب بند چ مــاده ۸ طرح »جهــش تولید دانش 
 بنیان« امکان تحقق شــعار ســال را با مشــکل

 روبرو خواهد ساخت.
رئیس هیــأت مدیــره اتحادیــه صادرکنندگان 
صنعت مخابرات ایران با اظهار امیدواری نســبت 
به توجه ویژه رئیس جمهور در رابطه با مشکالتی 
که بر ســر راه شــرکت های دانش بنیــان وجود 
دارد، گفت: انشــااهلل با مرتفع شدن بخشی از این 
موانع و مشــکالت و از جمله مشــکالت مرتبط 
با ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ادارات مالیاتی، 
قراردادهای یک طرفه ســازمان ها با شرکت های 
دانــش بنیان، عــدم پذیرش ضمانــت نامه های 
 صندوق های حمایتی در مناقصــات و قراردادها،

 عــدم پرداخــت مطالبات شــرکت ها توســط 
ســازمان های دولتی علیرغم گذشت چند سال 
از اجرای تعهدات شــرکت ها، شــاهد ســرعت 
بخشــی در راســتای شــعار ســال و تحوالت 
 مد نظــر حاکمیــت در مــورد صنایع فنــاور و

 دانش بنیان کشورمان باشیم.

مشكالت پيش روی شركت های دانش بنيان در تحقق شعار سال 1401

عدم حمایت دولت در خرید محصوالت دانش بنیانی 


