
صادرکنندگان و دریافت کننــدگان چک های جدید 
از امــروز می توانند با ارســال پیامک به سرشــماره 
۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، نسبت به »ثبت«، »تایید دریافت«، 
»انتقال« ، »استعالم« و همچنین »معرفی شماره تلفن 
همراه برای اطالع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد« اقدام 
کنند.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که در 
راستای تسهیل دسترسی به خدمات چک های جدید 
بنفش رنگ برای مشتریان شبکه بانکی، امکان »ثبت«، 
»تایید دریافــت« و »انتقال« تا ســقف مبلغی ۱۵۰ 
میلیون ریال را از طریق پیامک فراهم کرد.همچنین 
امکان انواع استعالم بدون سقف مبلغی برای اطالع از 
وضعیت چک و صادرکننده چک نیز با استفاده از ارسال 

پیامک فراهم شده است.از دیگر مزایای سامانه پیامکی، 
»معرفی شماره تلفن همراه برای اطالع از ثبت یا انتقال 
چک به نام فرد« است. پس از ثبت شماره تلفن همراه در 
سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، هر زمان چکی در وجه فرد 
صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال می شود.
پیش از این، دسترســی به ســامانه صیاد و دریافت 
خدمات ثبت صــدور، تایید دریافــت و انتقال چک از 
طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک های موبایلی، 
شــعب و خودپردازهای بانک های عامــل امکان پذیر 
بود و در حال حاضر، امــکان انجام فرآیندهای مرتبط 
با چک از طریق پیامک نیز به این موارد افزوده شــده 
است. یادآور می شــود به موجب »قانون اصالح قانون 

صدور چک« صادرکننده چک های جدید بنفش رنگ، 
موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل »تاریخ 
سررســید«، »مبلغ« و »اطالعات هویتی ذینفع« در 
سامانه صیاد می باشد و ذینفع چک نیز هنگام دریافت 
برگ چک باید از ثبت سیســتمی چــک به نفع خود 
اطمینان حاصل کرده و پس از تطبیق مندرجات چک 
با اقالم اطالعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، نسبت به 
تایید یا عدم تایید آن اقدام  کند. انتقال چک نیز صرفا 
از طریق ســامانه صیاد امکان پذیر اســت. در صورت 
عدم ثبت سیســتمی چک در ســامانه صیاد و تائید 
 آن توســط ذی نفع، بانک، امکان پرداخت وجه چک 

به ذی نفع را نخواهد داشت.

محققان از شناســایی یک جاسوس افزاری خبر دادند 
 )setting که شــکلی شــبیه به چرخ دنده )عالمت
دارد و می تواند اطالعات کاربران مانند صدا، تصویر و 
موقعیت مکانی آنها را جمع آوری کند. به گزارش ایسنا، 
گوشی های هوشمند دارای حسگرهای بسیاری هستند 
و از آنجا که این دســتگاه ها همواره به اینترنت متصل 
می شوند، می توانند توسط یک کمپین نظارتی گسترده 
که توســط هکرها انجام می شــود، هدف قرار گیرند. 
با توجه به اطالعات وب ســایت آی ریس، یک بدافزار 
اندرویدی که قبال ناشناخته بود، در حال انتشار است که 
 »Process Manager« از طریق اپلیکیشنی به نام

از کاربران اندرویدی جاسوسی می کند.

شناسایی جاســوس افزاری که صدا و 
تصویر کاربر را ضبط می کند

محققان موسســه Lab۵2 این بدافزار را کشــف 
کردند و گفتند که این برنامه پس از نصب، بالفاصله 
با استفاده از نمادی به شــکل چرخ دنده در دستگاه 
اندرویدی قربانیان مخفی می شود و وانمود می کند 
که جزء سیستم است. این بدافزار به دوربین قربانیان 
و همچنین میکروفون آنها دسترسی دارد. این برنامه 
همچنین می تواند مکان ها را ردیابی کند، پیام های 
متنی بفرســتد یا بخواند و به فضای ذخیره سازی 
قربانیان دسترسی پیدا کند تا ببیند چه چیزی داخل 
آن است.این بدافزار برای انجام کاری که باید انجام 

دهد، مجوزهای زیادی درخواست می کند، از جمله 
دسترسی به مکان تلفن بر اساس GPS، مشاهده 
وضعیت تمام شبکه ها، مشاهده اطالعات وای فای. 
این برنامه همچنین امــکان عکس و فیلم گرفتن با 
استفاده از دوربین، تغییرات تنظیمات صدا، خواندن 
تماس های تلفنی و اطالعــات مخاطبان، خواندن 
دستگاه های ذخیره سازی خارجی، تغییر اطالعات 
کارت حافظه، خواندن پیامک های ذخیره شده روی 
ســیم کارت، امکان ارســال پیامک و دسترسی به 
دستگاه ضبط صدا را دارد.اگر تمامی مجوزها به این 
بدافزار داده شود، حتی می تواند نماد برنامه را حذف 

کند و بی صدا در پس زمینه اجرا شود. 

افراد خارجی  که به دنبال خریــد خانه در ترکیه برای 
تبدیل شدن به شهروند این کشور هستند، اکنون باید 
هزینه بیشتری بپردازند، اقدامی که با افزایش فروش به 
خریداران خارجی به ویژه روس ها و اوکراینی ها صورت 
می گیرد.به گزارش ایسنا، رسانه های محلی با استناد 
به تصمیمی که در جلســه کابینه مطرح شد گزارش 
کردند، مبلغی که خارجی ها باید برای خرید یک ملک 
بپردازند و متعهد به نگهداری آن برای حداقل سه سال 
برای دریافت پاسپورت ترکیه هســتند، به ۴۰۰ هزار 
دالر  افزایش می یابد.طبق گزارش ها، مقررات اصالح 
شده قرار است به زودی در روزنامه رسمی این کشور 
اعالم شود. دولت سال گذشته اعالم کرد، حدود ۷۰۰۰ 
خارجی از طریق خرید خانه بین ســال های 2۰۱۷ تا 

2۰2۰ شــهروندی دریافت کردند.عالوه بر امالک و 
مستغالت، افراد واجد شــرایط برای شهروندی شامل 
خارجی هایی می شــوند که مصمم هســتند حداقل 
۵۰۰ هزار دالر ســرمایه گذاری در این کشــور داشته 
باشند که شامل خارجی هایی است که حداقل ۵۰ نفر 
را استخدام می کنند، کسانی که حداقل ۵۰۰ هزار دالر 
در بانک های ترکیه ســپرده گذاری و حداقل به مدت 
سه سال آن را حفظ می کنند، کسانی که حداقل ۵۰۰ 
هزار دالر بدهی دولتی را خریداری کرده و به مدت سه 
سال آن را نگه داشتند یا آنهایی که حداقل ۵۰۰ هزار 
دالر سرمایه گذاری خطرپذیر کردند یا صندوق دارایی 
خریداری کرده اند.به نقل از ترکیش نیوز، آنکارا طرح 
شهروندی برای خانه را در ســال 2۰۱۷ تصویب کرد. 

یک ســال بعد برای جذب خریداران خارجی حداقل 
قیمت را از یک میلیون دالر به 2۵۰ هزار دالر کاهش 
داد.بر اساس داده های رسمی، فروش خانه  به خارجی ها 
)عمدتا به ایرانی ها، عراقی ها، روس هــا و افغان ها( به 
رکورد ۵۸ هزار و ۵۷۶ واحد در سال 2۰2۱ رسید که 
۴۳.۵ درصد نسبت به سال گذشــته افزایش داشت. 
رکورد ساالنه قبلی در ســال 2۰۱۹، فروش ۴۵ هزار 
و ۴۸۳ دستگاه به خریداران خارجی ثبت شده است.

بر اساس اطالعات رســمی، فروش در ماه فوریه ۵۴.۹ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و به 
۴۵۹۱ ملک رسید. ایرانی ها با خرید ۷۱۱ خانه در صدر 
فهرست قرار گرفتند، عراقی ها با ۶۳۳ خانه و روس ها با 

۵۰۹ خانه در رتبه های بعدی قرار دارند.

ســهم فرش و صنایع دســتی با ۱۷ هزار تن صادرات 
بــه ارزش ۱۷۸ میلیون دالر در ۱۱ ماهه ســال قبل، 
از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ بوده اســت.

به گزارش ایســنا، بر اســاس گزارش عملکرد تجارت 
خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صمت 
منتشر شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی 
و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و 
صنایع غذایی، فرش و صنایع دســتی و صنعت )کلیه 
صنایع تولیدی به جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال 
قبل معادل بیش از ۱۱2 میلیــون تن به ارزش حدود 
۴۳.۵ میلیارد دالر بوده است.  در این میان سهم فرش 
و صنایع دستی با ۱۷ هزار تن صادرات به ارزش ۱۷۸ 
میلیون دالر، از کل ارزش صادرات غیرنفتی فقط ۰.۴ 

بوده است.بر اساس این آمار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ 
فقط ۴۰۰۰ تن فرش دســتباف به ارزش ۵۶ میلیون 
دالر از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال 
۱۳۹۹ به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی ۱۰ درصد رشد 
و ۱۳ درصد کاهش داشته است.همچنین در مدت یاد 
شده ۱۳ هزار تن صنایع دستی به ارزش ۱22 میلیون 
دالر صادر شده اســت. بر این اساس در ۱۱ ماهه سال 
۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبلش وزن صادرات 
صنایع دستی 2۵ درصد افت داشته، اما ارزش آن ۱۱۹ 
درصد افزایش یافته اســت.به گزارش ایسنا، وضعیت 
تولید و صادرات فرش دســتباف در ســال های اخیر 
دچار مشــکالت فراوان بوده، به طوری که طبق اعالم 
گمرک، صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۷2 به اوج 

خود رسیده و حدود دو میلیارد دالر بوده  و برای پنج تا 
هفت میلیون نفر شغل ایجاد کرد، اما به تدریج کاهش 
یافته، به طوری که به حدود 2۴۰ میلیون دالر در سال 
۱۳۹۷ و پس از اعمال تحریم ها به ۷۰ میلیون دالر در 
سال ۱۳۹۸ و ۵۰ میلیون دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده 
است.  اشتغال مستقیم این صنعت نیز در حال حاضر 
معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت.تحریم های 
بین المللی، تعهد ارزی، قطع بیمه قالیبافان از ســوی 
مجلس، مشکالت مربوط به تمدید کارت های بازرگانی 
و مــاده ۱2۱ قانون امور گمرکی کــه اجازه نمی دهد 
فرش هایی که بازارهای مختلف انباشــته شده یا برای 
تعمیر نیاز به بازگشت به کشور دارد وارد شود، از جمله 

مشکالت صنعت فرش دستباف است.

شماری عوامل وجود دارد که قیمتهای نفت را به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
برده است اما این روند صعودی ممکن است ناپایدار باشد.

به گزارش ایســنا، یک گفته معروف در صنعت نفت این اســت که تنها عالج 
قیمتهای باالی نفت، قیمتهای باالی نفت است. با جنگ در اروپا، عرضه جهانی 
محدودی که محدودتر می شــود، قرنطینه های کرونایــی در چین و ابهامات 
اقتصادی، قیمتهای نفت ممکن است سرانجام در سطح باال پایدار نمانند. اگرچه 
قیمتهای نفت روز سه شنبه بهبود یافت، اما نفت برنت ابتدای هفته تحت تاثیر 
نگرانیها نسبت به تقاضا برای سوخت در چین، برای نخستین بار در چند هفته 

گذشته، به پایین ۱۰۰ دالر در هر بشکه سقوط کرده بود.

به گفته اندی لیپو از شرکت "لیپو اند آسوشیتس"، اگر شیوع ویروس کرونا ادامه 
پیدا کند، اوضاع ممکن است وخیم تر شود. وی به شبکه سی ان بی سی گفت: 
شیوع ویروس کرونا در چین منفی ترین عامل تاثیرگذار بر بازار نفت است. اگر 
شیوع بیماری در چین به افزایش موارد قرنطینه منجر شود، تاثیر آن بر بازارهای 

نفت قابل توجه خواهد بود.
با این حال کووید تنها عامل منفی نیست. به گفته جان کمپ، تحلیلگر رویترز، 
کندی اقتصادی در اروپا و آمریکای شــمالی هم در رونــد اخیر قیمتهای نفت 
تاثیر گذاشته است. همچنین ابهامات و نوســان زیادی در بازار وجود دارد که 
باعث شده است خریداران بزرگ نفت مانند صندوقهای پوشش ریسک رویکرد 

محتاطانه تری برای خرید در پیش بگیرند.
اعالم برداشت هماهنگ شده 2۴۰ میلیون نفت از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا 
و اعضای آژانس بین المللی انرژی هم در پایین بردن قیمتها تاثیر گذاشته است اما 
تاثیر این اقدام بر مبنای شواهد تاریخی احتماال موقتی خواهد بود؛ به خصوص که 
مجموع آزادسازی روزانه نفت، کمتر از برآورد آژانس بین المللی انرژی از میزان 

کاهش عرضه نفت روسیه در سه ماهه جاری خواهد بود.
با وجود کاهش قیمتها، نگرانی درباره رکود اقتصاد جهانی به قوت خود باقی مانده 
اســت زیرا حتی با وجود کاهش قیمت نفت، قیمت سوخت پایین نرفته است. 
آن طور که وال استریت ژرونال اوایل ماه میالدی جاری گزارش کرد، ترکیبی از 

عواملی نظیر قیمتهای باالی نفت، کمبود نیروی کار و تقاضای قوی برای کاالها، 
باعث مشکالت زیادی برای صنعت حمل و نقل بار شده است. این مشکالت به 

مشتریان منتقل خواهد شد و قدرت خرید آنها را ضعیف می کند.
با این حال کارشناسان می گویند هنوز زود است درباره خطر یک رکود صحبت 
شود و قیمتهای نفت باید برای مدت طوالنی در سطح باالتری بماند تا این خطر 

بدیهی شود.
اندی لیپو در این باره می گوید نفت برنت باید در حدود ۱2۰ دالر در هر بشکه 
باال بماند تا ریسک رکود به حدی جدی شود تا نگرانی درباره آن در آمریکا ایجاد 

شود.

بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، برنامه جهانی 
غذای سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی 
خواســتار اقدام فوری و هماهنگ در مورد امنیت 
غذایی شدند و از کشــورها خواستند از ممنوعیت 
صادرات موادغذایی یا کود اجتناب کنند.به گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، مدیران این چهار نهاد در 

بیانیه ای مشترک هشدار دادند که جنگ در اوکراین 
بر فشارهای موجود ناشــی از بحران کووید-۱۹، 
تغییرات آب وهوایی و افزایش شکنندگی و درگیری 
می افزاید و میلیون ها نفر را در سراسر جهان تهدید 

می کند.
آنهــا اظهــار کردند کــه افزایش شــدید قیمت 

کاالهای اساســی و کمبود عرضــه باعث افزایش 
فشــار بر خانوارها شــده اســت. این تهدید برای 
فقیرترین کشورها بیشتر اســت اما آسیب پذیری 
در کشــورهای بــا درآمد متوســط کــه میزبان 
 اکثر فقیــران جهــان هســتند نیز به ســرعت

 در حال افزایش است.

شناسایی جاسوس افزاری که صدا و تصویر کاربر را ضبط می کندآغاز ثبت و صدور چک های جدید با پیامک

نرخ اخذ شهروندی ترکیه افزایش یافت سهم ناچیز فرش و صنایع دستی از صادرات غیرنفتی

نفت ۱۰۰ دالری ماندنی است؟

لزوم اقدام فوری در زمینه امنیت غذایی
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وزیر صنعت:

پاالیش یکم همچنان 
به ارزش واقعی خود 

نرسیده است

صادرکنندگان نمونه 
از بین دانش بنیان ها 

انتخاب می شوند

شرط رئیس جمهور برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 اقتصاد دستوری
 اداره نمی شود 

مســاله گرانی ها را آقای 
رئیس جمهــور در هیات 
دولت مطرح کردند و از این 
اتفاق گالیه مند هستند. 
ایشــان به دســتگاههای 

نظارتی و وزرای...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 
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 ریزش دالر 
از کانال ۲8 هزار تومان

 گرانی
  سرسام آور   برنج

دولت در مواجهه با گرانی ها   اصرار به  رفتارهای دستوری و پلیسی دارد

بیراهه کنترل  دستوری قیمت ها
صفحه3

صفحه2

کمبود  عرضه   خودرو
افزایش   تولید    خودرو    هنوز  محقق   نشده   است

افزایش  لحظه ای قیمت خودرو

اســکناس آمریکایی روز چهارشنبه کانال2۸ هزار 
تومان را از دســت داد و با ۱۹۰ تومان کاهش با 2۷ 
هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد. به گزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر روز چهارشنبه از کانال 2۸ هزار تومان 
ریزش کرد. اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه کانال 
یاد شده را از دست داد و با ۱۹۰ تومان کاهش با  2۷ 
هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد. برخی از معامله گران 
بازار با اشاره مواضع برخی مقام های وزارت خارجه 
درباره آزاد سازی منبع مالی ۷ میلیارد دالری توسط 
مسووالن کشور، افت قیمت دالر در روز چهارشنبه را 
استقبال  بازار ارز از منابع در حال آزادسازی نامیدند. 
عده زیادی از بازیگران ارزی اعتقاد دارند که بازار پس 
از چندین روز افزایش متوالی و برخورد به مقاومت 

سنگین 2۸ هزار و 2۰۰ تومان ...

گرانی برنج در خرده فروشــی ها همچنان ادامه 
دارد. قیمت انواع برنج پرمصرف و مرغوب ایرانی 
در بسیاری از خرده فروشی های سطح شهر تهران 
از ۱۰۰هزار تومان گذشت. قیمت برنج ایرانی طی 
یک سال گذشته بیش از ۱2۰ درصد رشد داشته 
و در حال حذف از ســفره خانوارها می باشد. به 
گفته فعاالن بازار قیمت های کاذب و گرانفروشی 
ناشی از سودجویی و فرصت طلبی است که توسط 
فروشندگان شمال صورت گیرد. موسی آقایی، 
عضو اتاق بازرگانی مازندران در این رابطه گفته 
است قیمت برنج به دلیل گرانی برنج خارجی باال 
رفته است. عده ای از تجار برنج خارجی با ارز ۴2۰۰ 
تومانی وارد کردند و با قیمت های باال می فروشند. 

به گفته وی، دولت به...



اقتصاد2
ایران وجهان

تورم مسکن ۳۳ درصد اعالم شد
مرکز آمار ایــران از کاهش ۴۶ درصدی تورم 

مسکن در سال گذشته خبر داد.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در گزارشــی 
تورم ساالنه در ســال گذشــته )۱۴۰۰( را 
۳۳.۰۱ درصد اعالم کرد. این در حالی است 
که شــاخص مذکور )تورم ساالنه مسکن( در 
سال قبل از آن )۱۳۹۹( ۷۹.۰۴ درصد تعیین 
شــده بود که نشــان دهنده کاهش ۴۶.۰۳ 

درصدی تورم ساالنه مسکن است.

کاهش تورم نقطه ای مسکن
نرخ تورم نقطه ای مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۰ 
به عدد ۱۹.۸۵ درصد رســیده اســت؛ یعنی 
بایســتی خریداران برای خریــد یک واحد 
مسکونی در شــهر تهران نســبت به اسفند 
۱۳۹۹، به طور متوسط ۱۹.۸۵ درصد بیشتر 
پرداخت کنند. منظــور از نرخ تورم نقطه ای، 
درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 

ماه مشابه سال قبل است.
بیشترین تورم نقطه ای مسکن در سال گذشته 
به فروردین با ۸۲.۵ درصــد و کمترین آن به 

آبان با ۱۹.۶ درصد اختصاص داشته است.
از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه، تورم مسکن 
روند نزولی در پیش داشــته؛ امــا در آذر ماه 
نسبت به آبان، رشد ۸.۵ درصدی تورم نقطه ای 
مسکن رخ می دهد؛ با این حال مجدداً در ادامه 
ماه های باقی مانده از سال گذشته، روند تورم 
مسکن نزولی شده ور در اسفند ماه تقریباً به 
مرز آبان به عنوان پایین ترین ماه دارای تورم 

نقطه ای مسکن نزدیک می شود.
این مرکز تورم ماهانه اسفندماه سال گذشته 
مسکن را نیز کاهشــی عنوان و نسبت به ماه 
قبل از آن )بهمن ۱۴۰۰( که تورم ماهانه ۳.۲۵ 
درصدی داشته با کاهش ۲.۷ درصدی، ۰.۵۶ 

درصد اعالم کرد.

کاهش شــاخص اجاره بهای 
مسکن خانوارهای شهری برای 

دومین فصل متوالی
تورم فصلی اجــاره بهای واحدهای مســکونی 
خانوارهای شهری در زمستان ۱۴۰۰ برای دومین 

فصل متوالی کاهشی شد.
به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم مرکز آمار کشور، 
در زمستان ۱۴۰۰، شــاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد 
۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد 
افزایش داشــت.در فصل زمستان ۱۴۰۰، استان 
یزد با ۸.۶ درصد و استان سیستان و بلوچستان با 
۱.۵ درصد بیشترین و کمترین نرخ تورم فصلی را 

در بین استان های کشور تجربه کردند.
در زمستان ۱۴۰۰، شــاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری هم به عدد 
۲۷۹.۷ رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد 
افزایش داشت. در این فصل، اســتان یزد با ۸.۶ 
درصد بیشترین و اســتان سیستان و بلوچستان 
با ۱.۵ درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین 
استان های داشتند. همچنین در فصل زمستان 
گذشته، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل 
خانوارهایی که تمدید قرارداد داشــته اند، برابر با 

۵۰.۹ درصد بوده است.
در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از 
بخش های مهم بخش مسکن است که شامل زیر 
بخش های »اجاره بهای واحدهای مســکونی« و 
خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی می شود.

درصد تغییرات شــاخص قیمت اجــاره بها در 
زمستان ۱۴۰۰، نسبت به فصل سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( ۲۸.۱ درصد است که نسبت به پاییز 
۱۴۰۰ )۲۵.۷ درصــد( ۲.۴ واحد درصد افزایش 
نشان می دهد. در این فصل، بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه با ۴۰ درصد برای لرستان و کمترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱۱.۸ درصد، مربوط به 

سیستان و بلوچستان است.
در زمستان گذشته خانوارهای استان لرستان به 
طور متوسط ۱۱.۹ درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان 
به طور متوسط ۱۶.۳ درصد کمتر از میانگین کل 

کشور در بخش اجاره بها هزینه کردند.
نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان یک برابر ۲۶.۹ درصد است که لرستان 
با ۳۷.۴ درصد، بیشــترین و اســتان سیستان و 
بلوچستان با ۱۲.۸ درصد، کمترین نرخ تورم اجاره 

بها را داشتند.
در پاییز ۱۴۰۰ تورم فصلی اجاره بهای مسکونی 
با کاهش نسبت به تابستان به ۷.۷ درصد کاهش 
یافت و در زمستان ۱۴۰۰ نیز این کاهش با شدت 

بیشتری ادامه پیدا کرد.

خبر

فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خــودرو در گفت وگــو با 
خبرآنالین درباره گرانی های 
اخیــر خــودرو می گوید: 
بی توجهی به عوامل کالن 
تورمی در اقتصاد کشــور و تالش بــرای حل و فصل 
مشکالت با وعده های مدت دار، عامل اصلی تنش در 
بازارهای کشور است؛ هرچند نوسانات بازار به وعده های 
سیاسیون و دولتمردان دائما در حال کاهش است که 
نشان دهنده کاهش شدید سرمایه اجتماعی مجموعه 

مدیریت اجرایی و قانون گذاری در کشور است.
وی می افزاید: بازار به وعده های وزیر صمت مبنی بر 
افزایش دو برابری عرضه در ســال ۱۴۰۱ و افزایش 
چشمگیر عرضه در سال ۱۴۰۰ هم بی تفاوت بوده و 
هست؛ کما این که میزان عرضه به بازار نسبت به سال 
گذشته کاهش یافت که نشان از شناخت دقیق بازار از 

کیفیت و تحقق پذیری وعده ها داشت.
وی افزود: مبحث واردات خودرو که گرفتار لجاجتی 
عجیب شده است و در عین حال اخبار امیدوارکننده از 
وین در روزهای پایان اسفند سبب شده بود خریداران 
اندکی تامل کنند تا شاید با عرضه خودروی جدید و 

همچنین رفع موانع تجاری وضعیت کشور بهتر شود.
زاوه ادامه می دهد: این انتظار با ادامه وضعیت معلق کشور در 
حوزه سیاست خارجی و همچنین موفقیت شورای نظارت بر 
سیاست های نظام در حذف ردیف واردات خودروی سواری 
از بودجه سال ۱۴۰۱ با وجود تصویب در صحن مجلس و 
تایید ضمنی شورای نگهبان که بدعتی عجیب در قانون 
گذاری کشور است، نهایتا پایان یافت و علیرغم اینکه در 
فروردین و ماه رمضان دو اثر کاهشی سنواتی در بازار وجود 
دارد، تورم حبس شده در قیمت خودرو آزاد شد و قیمت ها 

بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تصحیح شد.

کمبود نقدینگی، بزرگ ترین چالش بخش 
تولید

دبیر انجمن  صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی 
خودرو کشور گفت: قطعه سازان برای تولید خودروی 
ارزان قیمت و اقتصادی متناسب با مشخصات کیفی 
مدنظر خودروســازان آمادگی دارند. به گزارش ایرنا، 
»منوچهر منطقی« معاون صنایع حمل ونقل وزارت 
صمت در هفته جاری از برنامه ریزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای تولید خودروی ارزان قیمت خبر 
داد و اظهار داشت: تولید خودروی ارزان قیمت فقط 
مساله ایران نبوده و مربوط به همه کشورها است، زیرا 
خودروهای موجود برای همه جمعیت جهان مناسب 

نیست و فقط برای ۲ میلیارد نفر مناسب است.
وی با بیان اینکه خــودروی ارزان قیمت در بهمن ماه 
امسال رونمایی می شود، گفت: در جهان قیمت این 

خودرو کمتر از ۶ هزار دالر است.
منطقی با بیان اینکه مطالعات مربوط به تولید خودروی 
ارزان قیمــت آغاز و ایــن موضوع با خودروســازان 
مطرح شــده، ادامه داد: از آنجا که ایــن مهم در نامه 
رئیس جمهوری و وزیر صمت نیز آمده، به صورت جدی 

پیگیر آن هستیم.

وی با بیان اینکه تولید خودروی ارزان قیمت در قالب 
خودرو برقی و معمولی در حال پیگیری است، تصریح 
کرد: به نظر می رسد خودروی ارزان قیمت در بهمن ماه 
امسال رونمایی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود 
را ارائه دهند. در همین زمینــه، »آرش محبی نژاد« 
دبیر انجمن  صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی 
خودرو کشور به ایرنا گفت: تولید خودروی ارزان قیمت 
و اقتصادی یکی از مفاد فرمان هشــت بندی ابالغی 

رییس جمهوری است.
وی افزود: اکنون خودروســازان مشغول برنامه ریزی 
برای تولید چنین خودرویی هستند که ضمن داشتن 
کیفیت قابل قبــول، همه آحاد مــردم بتوانند آن را 
خریداری کنند. محبی نژاد خاطرنشان کرد: پس از 
ابالغ برنامه های مربوطه از سوی معاونت حمل ونقل 
وزارت صمت و همچنین خودروسازان، قطعه سازان 
آمادگی دارند تا خودروی یادشــده را با هر مشخصه 

کیفی که اعالم می شود، تولید کنند.

کمبود نقدینگی، بزرگ ترین چالش بخش 
تولید کشور

این مقام صنفی در ادامه بــه افزایش مطالبات قطعه 

سازان از خودروســازان اشــاره کرد و گفت: اکنون 
میزان مطالبات تعیین تکلیف نشــده زنجیره تامین 
خودروســازی به ۴۵ هزار میلیارد تومان و مطالبات 
معوق تعییــن تکلیف نشــده به ۱۵ هــزار میلیارد 
تومان رســیده است. وی بیان داشــت: با تورمی که 
برای امسال پیش بینی می شــود، همچنین افزایش 
نرخ نهاده هــای داخلی، وارداتــی و افزایش حقوق و 
دســتمزد، درمجموع کمبود نقدینگی بزرگ ترین 
 چالــش بخــش تولیــد کشــور در ســال ۱۴۰۱ 

خواهد بود.

طراحی منصفانه و هوشمند قرارداد بین 
قطعه ساز و خودروساز

محبی نژاد افزود: در این شرایط، قراردادهای بین قطعه 
سازان و خودروسازان باید منصفانه و هوشمند باشد، 
به طوری که با هر تغییر مثبت یا منفی پنج درصدی 
نرخ نهاده های تولید، به صــورت خودکار قیمت های 

قطعه سازان اصالح شود.
وی به افزایش ۵۰ درصدی تولید خــودرو به عنوان 
یکی از بندهای هشــت گانه فرمان رییس جمهوری 
اشــاره کرد و ادامه داد: با در نظــر گرفتن این میزان 
تیراژ و همچنین تورم انتظاری، بیــش از ۱۰۰ هزار 
 میلیارد تومان کمبود سرمایه برای تحقق این برنامه 

وجود دارد.
دبیر انجمن  صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی 
خودرو کشــور، از تامین نقدینگی، اصالح قیمت ها، 
تامین مــواد اولیه و تامیــن ارز موردنیــاز به عنوان 
پیش نیازهــای اجــرای فرمان هشــت مــاده ای 

رییس جمهوری یاد کرد.
وی تصریح کرد: کاهش مدت زمان پرداخت مطالبات 
قطعه سازان از چهار ماه به یک ماه راهکار اصلی تامین 
سرمایه در گردش موردنیاز برای افزایش ۵۰ درصدی 

تیراژ تولید خودرو در سال جاری است.

افزایش تولید خودرو  هنوز  محقق   نشده   است

کمبود  عرضه   خودرو

رئیسی:
 ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول 
اطمینان از اینکه مشــکلی پیش 

نمی آید، ادامه یابد
رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفته کارهای 
سخت را با درایت و کم ترین عوارض پیگیری و اجرایی 
کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی بایــد تا حصول اطمینان از 
اینکه مشکلی پیش نمی آید، ادامه یابد و یا جبران آن 
را به مردم بپردازیم. به گزارش ایسنا، رئیس جمهور 
روز چهارشنبه بیش از ۳ ســاعت میزبان فعاالن و 
تشکل های دانشجویی بود. این جلسه با سخنان ۱۴ 
نفر از دانشجویان و به نمایندگی از تشکلها آغاز شد، 
سپس رئیس جمهور در سخنانی به نکات و مطالب 
دانشجویان پرداخت و در نهایت دانشجویان و آیت اهلل 

رئیسی نماز خواندند و افطار کردند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این دیدار و در پاسخ 
به سوال تعدادی از دانشجویان در خصوص اولویت ها 
و گفتمان دولت مردمی، اظهار داشت: گفتمان اصلی 
دولت، گفتمان امام)ره( و رهبری عزیز است و مصمم 
هستیم همین گفتمان را تداوم داده و اجرایی کنیم 
و تأکید بر عدالت و مردمی بودن نیز از محورهای این 
گفتمان است. رئیس جمهور افزود: اولویت دولت 
ســیزدهم، پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
است و مستند بر این بیانیه، پیشرفت و آبادانی کشور 
را پیگیری می کنیم. ضمن اینکه می توان اقدامات 
دولت را پس از گذشت مدتی براساس همین سند 
مکتوب، ارزیابی کرد. لذا اولویت های دولت کاماًل 
آشکار و روشن است و هیچ موضوع نامشخصی در 

این زمینه وجود ندارد.
رئیسی در تشریح جهت گیری های اصلی دولت، با 
اشاره به اینکه عدالت به طور عام و عدالت اقتصادی به 
طور خاص از موضوعاتی است که در آن عقب ماندگی 
وجود دارد، اظهار داشــت: دولت بنا دارد براساس 
آمایش سرزمینی به صورت عادالنه و متوازن زمینه 
پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف کشور را فراهم 
آورد، چرا که بخش هایی از کشور مورد توجه نسبی 
قرار گرفته و به برخی بخش ها توجه کمتری شده 
است، حتی در داخل استان های به ظاهر برخوردار 
مانند تهران نیز مناطق محروم وجود دارد که مصمم 
هستیم با نگاه عادالنه همه این موارد را مورد توجه 
قرار دهیم. رئیس جمهور به ویژگی های اصلی بودجه 
امسال بر اســاس گفتمان دولت پرداخت و گفت: 
محور اصلی بودجــه ۱۴۰۱ را عدالت محوری قرار 
دادیم و ساز و کار الزم برای داشتن عدالت اجرایی، در 
بودجه پیش بینی شده است. در این راستا صندوقی 
در هر استان در نظر گرفته شده است تا منابع حاصل 
از فروش اموال مازاد دولت و حق مالکانه معادن هر 
استان در صندوق همان استان واریز شود تا بتوانند 
با استفاده از آن و نیز کمک دولت پروژه های ناتمام 

استانی خود را تکمیل کند.
رئیسی تاکید کرد: با انجام سفرهای استانی تکمیل 
پروژه های نیمه تمام آغاز شده و وزرا و استانداران 
برای تأمین منابع تکمیل پروژه های نیمه تمام خود 

نیازی به مراجعه به پایتخت و هیات دولت ندارند.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت در بودجه 
سال جاری، رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش بینی 
کرده است، خاطر نشان کرد: در حالیکه در سالهای 
گذشته رقم رشد اقتصادی حدود ۴ دهم درصد بود 
اما قصد داریم امسال با کنترل هزینه ها و افزایش 

درآمد و بهره وری، به رشد ۸ درصدی برسیم.

وزیر اقتصاد:
 مدافع تولیدکنندگان و احقاق 

حقوق  آنها هستیم
وزیر اقتصاد در دیدار با کارآفرینان و مدیران صنایع 
دانش بنیان کشور گفت:  مدافع تولیدکنندگان و 
احقاق حقوق آنها هستیم. به گزارش وزارت اقتصاد، 
سید احســان خاندوزی در دیدار با کارآفرینان و 
مدیران صنایع دانش بنیان کشور، با اشاره به وجود 
برخی مشــکالت و تنگناهای خارجی و داخلی و 
بویژه مشکالت برآمده از بروکراسی اداری، از عزم 
جدی دولت و وزارت اقتصاد برای حل مشکالت 

این بخش با استفاده از تمام ظرفیت ها خبر داد.
در این دیدار که مســئوالن بخش های مالیاتی، 
گمرک، بانکــی، بورس و ... نیز حضور داشــتند، 
کارآفرینان و مدیران صنایع دانش بنیان کشــور 
ضمن طرح مشــکالت و تنگناهایی که در زمینه 
تولید، عرضه و صادرات محصوالت و خدمات خود 
با آن مواجه هستند، خواستار مساعدت در زمینه 
های مختلف از جمله رفع موانع در جهت دریافت 

تسهیالت بانکی، امور گمرکی و مالیاتی شدند.
وزیر اقتصاد پس از شــنیدن دیدگاه های مختلف 
کارآفرینان و مدیران صنایع دانش بنیان کشور، ضمن 
قدردانی از حضور آنان در این نشست، اظهار داشت، 
عزم جدی وزارت اقتصاد این است که تا حد ممکن 
موجبات رهایی این بخش از موانع و مشکالت مرتبط 

با وظایف این وزارتخانه را فراهم آورد.

اخبار
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ارزش ذاتی پاالیش یکم ۱۰ هزار و ۴۱ تومان بوده اما 
قیمت فعلی آن حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان است که این 

یعنی حدود ۳۰ درصد با ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
در شهریور ۹۹ پذیره نویســی صندوق پاالیش یکم 
آغاز شد. صندوقی که فروش آن با تبلیغات گسترده 

ای همراه بود.
بعد از پایان پذیره نویســی مشــخص شد ۴ میلیون 
نفر با خریــد مبلغــی بــه ارزش ۱۳ هــزار و ۸۰۰ 
میلیــارد تومــان در این عرضه مشــارکت داشــته 
 اند، مقــداری کــه تنهــا ۲۰ درصــد از کل ارزش 

صندوق بود.
معامالت این صندوق تا چند ماه متوقف بود تا اینکه 
در ۱۱ آذر ۹۹ بــرای اولین بار خرید و فروش شــد و 
روز های متفاوتی را برای سهامداران رقم زد روز هایی که 
حتی فاصله قیمتی این صندوق با nav )ارزش ذاتی( 
خودش به بیش از ۶۰ درصد نیز رسید و صدای اعتراض 

سهامداران را در آورد.
تا این که رئیس ســازمان بورس در خصوص صندوق 
پاالیش یکم در ۹ دی ۱۴۰۰ وعــده  داد که صندوق 
پاالیش یکم تا پایان سال به ارزش ذاتی خود می رسد 

اما این صندوق هم اکنون زیر nav معامله می شود.
حاال بعد از گذشت ۲۵ روز از سال جدید، این صندوق 

هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد.
بهراد موســوی تحلیلگر بازار سرمایه گفت: زمانی که 
صحبت از nav می شود باید در نظر گرفت که محاسبه 
 nav آن برای پاالیش یکم مورد سخت و دشواری نیست

این صندوق اکنون ۱۰ هزار و ۴۱ تومان است و قیمت 
فعلی آن حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان که این یعنی این 
صندوق حدود ۳۰ درصد با ارزش ذاتی خود فاصله دارد.

در دولت قبل به این صندوق و کسانی که این صندوق 
را خریداری کردند کم لطفی زیادی شد، عالوه بر این 
در هنگام عرضه این صندوق اشکاالت فنی نیز وجود 
داشت و درســت عرضه آن در انتهای رشد صعودی 

بازار قرار گرفت.

بازارگردانی نقطه تاریک  صندوق پاالیش 
یکم 

او می گوید: عالوه بر این موضوع، بازارگردان مناسبی 
هم برای این سهم مشاهده نشده خیلی از سهم ها در 
بازار بازارگردان مناســبی ندارند پاالیش یکم که یک 

صندوق است و شرایط آن متفاوت تر نیز هست.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه یکی از راهکاری هایی 
که می تواند به بهبود وضعیت این صندوق کمک کند؛ 
تشکیل یک کارگروه مشــترک بین وزارت اقتصاد و 

سازمان بورس است.
مهدی میرزایی کارشناس بازار سرمایه گفت: وقتی که 
به وضعیت صندوق پاالیش یکم و مقایسه آن با وضعیت 
کالن بازار نگاه می کنیم، مالحظه می شود که طی دو ماه 

اخیر، این سهام نتوانسته همپای سایر بازار رشد کند.
شاخص کل بورس ۵ بهمن ۱۴۰۰، در یکی از کمترین 
مقادیر خودش طی ماه های اخیر قــرار گرفت با این 
وجود، طی دو ماه اخیر  حدود ۲۱ درصد رشد کرده و 
تا روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱، در رقم یک میلیون و ۴۴۵ 

هزار واحد قرار گرفته است.
اما طی مدت مشابه، پاالیش یکم از حدود ۷ هزار تومان 
به حدود ۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده و یک رشد تقریبا 

۶ درصدی را تجربه کرده است.
این سهام  ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ هم حدود همین ۷ هزار و 
۳۰۰ تومان بوده و عمال نتوانسته انتظارات سهامداران 

خود را برآورده کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه مولفه های مختلفی  
روی قیمت یک ســهم در میان مــدت و بلندمدت 
تاثیرگذاراست.با این وجود در کوتاه مدت، عوامل روانی 
متعددی می تواند بر وضعیت سهم تاثیر بگذارند و ارزش 

آن سهم را از وضعیت مطلوب و متعادل خارج کنند.
تخلیلگران بازار شرمایه معتقدند؛ در مورد پاالیش یکم، 
اوال این سهم به هرحال تحت تاثیر وضعیت کالن بازار 
سرمایه در دوران افول قرار داشته و بخشی از اُفت ارزش 

آن ناشی از همین مولفه بوده است.
اما به غیر از این، یک عامل مهم دیگر هم وجود دارد، این 

که از روز های ابتدای عرضه این سهم، مباحث مختلفی 
پیرامون آن به میان آمد و در ادامه هم کشمکش هایی 
رخ داد که عمال باعث شد تا نگاه فعاالن بازار نسبت به 
این نماد، تا حدودی مخدوش شود و این مهم منجر به 
این شد که روی خوشی نسبت به این سهم نشان داده 
نشود، در مجموع این عوامل باعث شدند تا یک فاصله 

بین قیمت بازار و nav رخ دهد.

اما راهکار بهبود وضعیــت این صندوق 
چیست؟

پیش بینی ها نشــان می دهــد  الزم اســت تا یک 
بازارگردان مناســب برای این ســهم درنظر گرفته 
شــود و طی یک زمان معقول، زمینۀ رشد این سهم 
فراهم شود.ســوم اینکه در حال حاضــر، قیمت این 
ســهم برای اینکه ســهامداران خرد بتوانند روی آن 
معامالت متعددی را انجام دهند، تا حدودی باالست، 
به نظر می رسد که یا افزایش ســرمایه می تواند برای 
این سهم داده شــود و یا اینکه هر سهم پاالیش یکم، 
به تعداد بیشــتری – مثال ده ســهم – تقسیم شود و 
 در قیمت های کوچک تر، معامالت بیشتری روی آن 
صورت پذیرد. سهامداران منتظر تحقق وعده رئیس 
سازمان بورس درباره این صندوق هستند و وعده ها را 

فراموش نخواهند کرد.
پاالیش یکم از نماد های شتران، شپنا، شبندر و شبریز 
تشکیل شده است و برای بررسی این صندوق همیشه 

باید تاثیر این ۴ سهم را در نظر گرفت.

اسکناس آمریکایی روز چهارشنبه کانال۲۸ هزار تومان 
را از دست داد و با ۱۹۰ تومان کاهش با ۲۷ هزار و ۹۴۰ 
تومان معامله شد. به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دالر روز 
چهارشنبه از کانال ۲۸ هزار تومان ریزش کرد. اسکناس 
آمریکایی روز چهارشنبه کانال یاد شده را از دست داد و با 
۱۹۰ تومان کاهش با  ۲۷ هزار و ۹۴۰ تومان معامله شد. 
برخی از معامله گران بازار با اشاره مواضع برخی مقام های 
وزارت خارجه درباره آزاد ســازی منبع مالی ۷ میلیارد 
دالری توسط مسووالن کشور، افت قیمت دالر در روز 
چهارشنبه را استقبال  بازار ارز از منابع در حال آزادسازی 

نامیدند.
 عده زیادی از بازیگران ارزی اعتقاد دارند که بازار پس از 
چندین روز افزایش متوالی و برخورد به مقاومت سنگین 
۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیاز به اصالح قیمت داشــت. در 
این فرضیه احتمال برگشت بازیگران افزایشی به بازار 

زیاد است.
از نگاه برخی تحلیل گران فنی تا زمانی که اســکناس 
آمریکایی باالی خط ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان حضور دارد، 
احتمال افزایش قیمت بیشتر است. ورود دالر به باالی 
محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان حتی سرعت رشد دالر 
را بیشتر خواهد کرد. در مقابل رفتن دالر به زیر محدوده 
۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان حتی می تواند زمینه ساز افت تا 

محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود.

خبری که دالر را کاهشی کرد
به گفته فعاالن، یکی از مهــم ترین عواملی که موجب 
شد دالر در مسیر نزولی قرار بگیرد، خبرهایی مبنی بر 

گفتگوی مقام های ایرانی با قطری ها درباره آزادسازی 
پول های بلوکه شده بود.

به گزارش اکو ایران، اگر قیمت دالر باالی مرز ۲۸ هزار 
تومانی باقی می ماند، خریداران بیشتری وارد بازار ارز می 
شدند. با این حال، روز چهارشنبه افت معناداری برای 
اسکناس آمریکایی رخ داد و تا محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ 
تومانی عقب نشینی کرد. این افت موجب شد که برخی 
از معامله گران ورود خود به بازار ارز را به تعویق بیاندازند.

به گفته فعاالن، یکی از مهــم ترین عواملی که موجب 
شد دالر در مسیر نزولی قرار بگیرد، خبرهایی مبنی بر 
گفتگوی مقام های ایرانی با قطری ها درباره آزادسازی 
پول های بلوکه شده بود. مذاکره درباره آزادسازی پول 
های بلوکه شده از نگاه برخی معامله گران به معنای آن 
است که هم چنان احتمال احیای برجام در حالت قوی 

امکان دارد.
در مقابل عده زیادی از بازیگران ارزی اعتقاد دارند که بازار 
پس از چندین روز افزایش متوالی و برخورد به مقاومت 
ســنگین ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیــاز به اصالح قیمت 
داشت. در این فرضیه احتمال برگشت بازیگران افزایشی 

به بازار زیاد است.
از نگاه برخی تحلیل گران فنی تا زمانی که اســکناس 
آمریکایی باالی خط ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان حضور دارد، 
احتمال افزایش قیمت بیشتر است. ورود دالر به باالی 
محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان حتی سرعت رشد دالر 
را بیشتر خواهد کرد. در مقابل رفتن دالر به زیر محدوده 
۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان حتی می تواند زمینه ساز افت تا 

محدوده ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان نمونه 
در سال ۱۴۰۱ از میان صادرکنندگان محصوالت دانش 
بنیان انتخاب می شوند. به گزارش ایرنا، سیدرضا فاطمی 
امین در حاشیه جلسه نشست هم اندیشی ارتقای تولید 
دانش بنیان در شرکت های بزرگ در جمع خبرنگاران 
افزود: در جلسه امروز بیش از ۳۰ شرکت بزرگ از صنایع 
مختلف حضور داشــتند و در این هم اندیشی نظرات و 

تجربه آنها را می شنویم تا به ایده برسیم.  
وی با بیان اینکه صنعت ایران امروز به یک بلوغ رسیده 
و نیاز به یک جهش دارد، تصریح کرد: سال ها در صنایع 
مختلف کار کرده ایم و اکنــون نیاز به یک  نقطه عطف 

داریم و آن حرکت به سمت دانش بنیان شدن است.  
وزیر صنعت ادامه داد: وقتی به سمت دانش بنیان حرکت 
می کنیم در عمل سرمایه انســانی را در کشور حفظ و 
ارتقا می دهیــم، یعنی جدای از اینکــه تولید می تواند 
باعث افزایش کیفیت، صادرات و کاهش قیمت شــود، 
بعد دیگری دارد و آن فراهم کردن سرمایه انسانی است.  
فاطمی امین به رتبه بندی شرکت ها اشاره و خاطرنشان 
کرد : امسال صادرکنندگان نمونه از بین صادرکنندگان 

محصوالت دانش بنیان انتخاب می شوند.

وزارت صنعت در حال تدوین سند اقتصاد 
دانش بنیان است

وزیر صنعت،  معدن و تجارت همچنین در  این نشست 
که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، در سخنانی 
گفت: اقدامات بســیاری در سال های گذشته در حوزه 
دانش بنیان انجام شده است اما در این زیست بوم جای 

شرکت های بزرگ خالی است، بنابراین شاید در این سال 
ها طرف عرضه تا حدی جلو رفته اســت، اما باید طرف 

تقاضا را نیز تقویت کرد.
فاطمی امین افزود: مبنای جلسه امروز نیز که با حضور 
شماری شرکت های  بزرگ برگزار شد، طرح چالش های 
شرکت ها بود و هدف ما از این نشســت، نهایی کردن 

مسایل مربوط به حوزه دانش بنیان وزارت صمت است.
وی ادامه داد : البته تاکنون جلســات متعددی در این 
زمینه برگزار شده و عالوه بر گفت وگو با کارشناسان آماده 

شنیدن نظرات بنگاه های اقتصادی نیز هستیم.  
وزیر صنعت معدن و تجارت یادآور شــد: اقتصاد دانش 
بنیان به این معناســت که دانش نقش موثر و مهمی 
در تولید داشته باشد این در حالی است که در گذشته 
حدود ۳۰ تا ۴۰ سال پیش نیروی کار و سرمایه در تولید 
اهمیت داشــت. فاطمی امین همچنین گفت: وقتی از 
 اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم در کنار نیروی کار 
مولفه های دیگری از جمله دانش مطرح اســت و سهم 
آن نیز در رشد افزایش می یابد. وی اظهار داشت: سهم 
تحقیق و توسعه در برخی از کشورها چهار درصد از تولید 
ناخالص داخلی است، اما در ایران این سهم پایین و کمتر 
از یک درصد است، بنابراین برای رفتن به سمت اقتصاد 
دانش بنیان باید سهم تحقیق و توسعه را افزایش داد و 

بخش خصوصی هم باید نقش داشته باشد.  
وزیر صنعت افزود: در وزارت صمــت در حوزه تجارت 
خارجی تمرکز ما بر دانش بنیان شدن است و دانش بنیان 
زمانی دارای اهمیت است که از آن کیفیت حاصل شود و 

لوکوموتیو این حرکت شرکت های بزرگ هستند.  

علیرغم وعده عشقی برای خروج پاالیش یکم از ضرر؛

پاالیش یکم همچنان به ارزش واقعی خود نرسیده است

اصالح قیمتی یا عقب نشینی ارزی؟

ریزش دالر از کانال 28 هزار 
وزیر صنعت:

صادرکنندگان نمونه از بین دانش بنیان ها انتخاب می شوند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعالم اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران، ۱۳ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان است. بر اساس اعالم اتحادیه طال و جواهر روز پنج 

شنبه )۲۵ فروردین ۱۴۰۱( قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۳  میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲  میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۷ میلیون و 
۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به ۱.۹۷۴ دالر )یک هزار و ۹۷۴  

دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان معامله می شود. 
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اقتصاد دستوری اداره نمی شود 
وحید شقاقی، اقتصاددان 

مساله گرانی ها را آقای رئیس جمهور در هیات دولت مطرح کردند و از این اتفاق گالیه مند هستند. ایشان به دستگاههای نظارتی و وزرای اقتصادی دستور دادند جلوی افزایش قیمتها گرفته شود و کنترل قیمتها در دستور کار قرار بگیرد. اما 
اینگونه مواجهه با پدیده گرانی کاالها بارها و بارها در دولتهای گذشته مشاهده شده و عمال رفتاری تکراری است. متاسفانه مواجهه و نظارت دستوری همواره با شکست همراه بوده و دردی را دوا نمی کند. این رفتار مانند پاشیدن نمک بر روی 
بر زخم تعبیر می شود.  مواجهه با هر پدیدار اقتصادی یا هر مساله اقتصادی باید رفتاری به صورت علمی و عقالنی باشد. باید مساله یا پدیدار به صورت عقالنی ریشه یابی شود تا بتوانیم مواجهه علمی برای حل مساله داشته باشیم. گرانی هم یک 
مساله است. حل این مساله و بحث فراتر از آن یعنی رفع تورم یا کاهش تورم در اقتصاد با دستور و با مواجهه دستوری یا تاکیدی حل شدنی نیست. باید تالش شود با گرانی به صورت یک مساله ریشه ای برخورد کنیم. باید ریشه های مساله بررسی 
شود و سپس به سمت حل آن برویم. اگر ما همچنان به روش گذشته اصرار داشته باشیم و همچنان روش اقتصاد دستوری و مواجهه نظارتی و پلیسی را ادامه دهیم نهایتا در کوتاه مدت و صرفا برای پاک کردن صورت مساله گام برداشته ایم. 
در این رابطه دولت و تیم اقتصادی باید چند اصل را بپذیرد. اصل اول اینکه اقتصاد دستوری اداره نمی شود. اصل دوم اینکه  در اقتصاد باید به اصول حاکم بر بازار احترام گذاشته شود. مدیریت اقتصادی دولت باید تالش کند این اصول حاکم 

بر بازار پیاده شود.  
اصل سوم اینکه باید تالش شود شفافیت در اقتصاد حداکثر شود. باید تا حد امکان جلوی انحصار و رانت گرفته شود. این اقدام می تواند بر گرانی ها و تورم اثرگذار باشد.  با عبور از این اصول کلی، یک علت دیگری هم در مساله گرانی ها وجود 
دارد. اینکه برجام بسیار بسیار بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تاثیرگذار است. متاسفانه مساله برجام طوالنی شد. به نحوی برجام لوث شده است. مذاکرات برجام بسیار کش و قوس پیدا کرده و هنوز هم آینده آن مبهم است. تا زمانی که 
بحث برجام ادامه دار باشد به انتظارات تورمی دامن می زند و التهاب در بازار را تشدید خواهد کرد. مدیریت اقتصادی دولت باید تالش کند انتظارات تورمی را مدیریت کند. آنچه که مشاهده می شود این است که تیم اقتصادی در مدیریت 

انتظارات تورمی موفق نبوده است. برای مدیریت انتظارات تورمی می بایست کمیته ای خبره تشکیل شود تا بحث برجام و اثرات آن را بررسی و مدیریت کند.  
از سوی دیگر آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران هم متاسفانه آینده ای ملتهب است. در آبان ماه 1401 انتخابات میان دوره ای آمریکا را داریم. انتخابات سنا و کنگره آمریکا برگزار می شود. طبیعی است که هر چقدر به انتخابات آمریکا نزدیکم 
شویم بر التهاب بازار داخلی ما اضافه می شود. چراکه امکان برنده شدن جمهوری خواهان زیاد است. جبهه گیری این حزب با برجام فراتر از دموکرات هاست و حتی مواجهه هایی برای عدم موفقیت در برجام از سوی برخی از این افراد شروع 

شده است. پس با نزدیک تر شدن به آبان ماه 1401 التهابات بیشتر می شود.
در این بین موضوع حذف ارز دولتی هم مطرح است. متاسفانه یک ابهام، تناقض و رفتارهای دوگانه در موضوع ارز دولتی در  کشور مشاهده شده است. از حدود سه تا چهار ماه گذشته بحث حذف یا  عدم حذف ارز دولتی مطرح شد. این مساله 
و موضوع طرح های جایگزین آن همچنان در داخل کشور داغ است و هر روز هم یک خبر در مورد آن در بخش کاالهای اساسی منتشر می شود که بر گرانی ها دامن زده است. به عنوان مثال در بحث دارو هر روز یک اظهارنظر مطرح شده 

است. ارز دارو حذف شده است. ارز دارو ادامه دارد. اصال ارز دولتی حذف نمی شود و امثال این اخبار. تمام این تناقض ها بر انتظارات تورمی در کاالهای اساسی تاثیرگذار است.
مساله دیگر نظام بانکی است. نظام بانکی ما متاسفانه ساختار معیوبی دارد و همچنان اضافه برداشت در نظام بانکی حاکم است. در سال 1400 حجم نقدینگی بالغ بر 4 هزار 600 هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود 40 درصد ثبت 
شد. برآورد این است که رشد نقدینگی در سال جاری باالی 30 درصد باشد. این اتفاق در سال گذشته و دوام این رشد در سال جاری می تواند در کنار اضافه برداشت بانکها و تشدید ناترازی نظام بانکی یکی از ریشه های دیگر رشد تورم باشد.

قیمتهای جهانی نیز افزایش داشته و جنگ اوکراین و روسیه در دوران پساکرونا به افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات و اقالم خوراکی که کشور ما وارد می کند دامن زده است. افزایش قیمت جهانی تورم داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
بنابراین هنگامی که مواد اولیه و واسطه گرانتر می شود موجب تاثیرگذاری بر قیمت کاالهای نهایی در بازار داخلی خواهد شد. 

دولت در سال گذشته یک تصمیم اشتباه دیگر نیز گرفت. حقوق و دستمزد کارگران را 57 درصد افزایش داد. همچنین هشدار داد که هیچ بنگاهی نمی تواند کارگری را به بهانه افزایش دستمزد اخراج کند. چراکه مشمول جرایم سنگین 
خواهد شد. این رفتار پلیسی در کنار افزایش دستمزد هزینه های تولید را باال می برد. یک بنگاه دار باید 57 درصد حقوق بیشتری بدهد. بنابراین هزینه های تولید افزایش خواهد یافت. 

دولت هنوز برنامه مشخصی برای کنترل تورم و حل مساله تورم ارایه نداده است. ریشه تورمی در اقتصاد ایران به صورت برجسته خود را نشان می دهد. مساله ناترازی بودجه و ناترازی بانکها هم دو ریشه اصلی تورم است که همچنان ادامه 
داشته و در حال تشدید است. در بودجه 1401 شاهد یک بودجه شکننده هستیم. حقوق معلمان بدون منطق علمی افزایش یافته و این اتفاق به صورت دومینو وار بر تمام بخش ها اثر می گذارد. بازنشستگان و دیگر کارمندان دولت هم به 
دنبال حقوق باالتر هستند. بنابراین ناترازی ها در سال جاری و سال های بعد هم افزایش می یابد. ناترازی صندوق های بازنشستگی هم تشدید می شود. برنامه ای هم برای حل این بحران ها وجود ندارد. پس تورم امسال هم افزایشی است. 

دیگر مساله ای هم که دولت باید به آن توجه داشته باشد موضوع صدور بخشنامه های متناقض و مساله دار است. حقوق گمرکی افزایش یافته و اخذ عوارض بر کاالهای صادراتی در دستور کار است. اینگونه بخشنامه ها به التهابات بازارها دامن 
می زند. این بخشنامه ها خطرناک است. بازار ارز را ملتهب می کند و موجب می شود بحث تولید در کاالها دچار مشکالت فراوان شود. لذا بخشنامه های غیرمنطقی که مدام منتشر می شود التهاب را در بازارها بیشتر می کند. این بخشنامه 
ها ایراد دارد و نتیجه اینکه آینده پیش بینی ناپذیر می شود.  تمامی این مسائل در کنار هم موجب شده تا قیمت دالر که به 25 هزار تومان کاهش یافته بود به 28 هزار تومان افزایش یابد و قیمت این ارز با نوسان روبرو گردد. مجموعه عوامل 
موجب شده تا قیمت کاالهای اساسی نیز افزایش پیدا کند. ریشه این اتفاقات در ضعف مدیریت اقتصادی دولت است. البته بخشی هم در اختیار دولت نیست. افزایش قیمت های جهانی هم نقشی کوچک در این التهابات دارند. اما بخش 

عمده در دست دولت است. آقای رئیس جمهور باید عمده این مشکالت را در نحوه مدیریت اقتصادی وزرای خود ببیند و بخش کوچک آن را به التهابات جهانی مرتبط کنند.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل ســازان تهران با 
بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادي و گراني مبل، 
تولیدکنندگان در رکود هستند و به صادرات نیاز 
دارند، اظهار کرد: با توجه به تحریم  ها باید کشورهاي 
اطراف مثل عراق، افغانستان، گرجستان، ارمنستان، 
سوریه و غیره هدف قرار گیرند که به مبل ایران نیاز 
دارند، امــا چین و ترکیه بازارهاي ایــران را در این 

کشورها گرفته اند.
علیرضا عباســي، رئیس اتحادیه درودگران و مبل 
سازان تهران با بیان اینکه دستگاه هاي نظارتي هیچ 
نظارتي بر تامین کنندگان مواد اولیه ندارند، اظهار 
کرد: در این میان دالالن و واسطه ها بازار را مشخص 
مي کنند، به طوري که میلیاردي از کارخانجات تولید 
مواد اولیه خرید مي کننــد و بعد هر طور بخواهند 

قیمت را تعیین مي کنند.
وي با بیان اینکه بررســي قیمت ها از سال 13۹2 
تاکنون نشان مي دهد قیمت پارچه حلقوي چهار 
برابر نرخ تورم و افزایش نرخ ارز باال رفته چون نظارت 
نیســت، تصریح کرد: تولیدکننــدگان و مصرف 
کنندگان با مشکل مواجه هستند و افراد بسختي 
براي تهیه جهیزیه مي توانند مبل تهیه کنند. پارچه 
مبلي از قیمت 50 تا 60 هزار تومان به حدود 170 

هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر 
واردات پارچه رومبلي ممنوع است، درحالي که تولید 
داخل به اندازه نیاز نیست. بنابراین بیشتر پارچه هاي 

وارداتي قاچاق هستند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان 
اینکه پارچه هاي ممنوع الورود فراوان و گران است، 
اظهار کرد: البته واردات پارچه هاي تار و پودي آزاد و 
کیفیت و قیمت آنها در داخل نیز مناسب است و اصال 
واردات این کاال به صرفه نیست. بنابراین با کیفیت و 
قیمت جلوي واردات گرفته شده نه انحصار؛ اما در 
پارچه هاي حلقوي انحصار ایجاد شده و حتي با آغاز 
سال جدید قیمت این مدل پارچه 20 تا 30 درصد 

افزایش یافته است.
عباســي با بیان اینکه از دســتگاه هــاي نظارتي 
انتظار داریم بر قیمت تمام شــده و قیمت مصرف 
کننده این پارچــه ها نظارت کنند، در پاســخ به 
ســوالي درباره حداقل قیمت مبــل، اظهار کرد: 
مبل یک کاالي هنري اســت و اعــالم قیمت آن 
کار آســاني نیســت. مي توان گفت قیمت مبل 
هاي راحتي از حدود 10 تا 12 میلیون شــروع مي 
 شــود و تا 100 میلیون تومان هــم در بازار عرضه 

مي شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران گفت: 
در صنعت کاغذ فناوري الزم را داریم تا 80 درصد نیاز 
کاغذ کشور را در برخي از کارخانه ها تأمین کنیم البته 

این امر در دراز مدت اتفاق مي افتد.
احمد شریفان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و 
مقوا تهران در خصوص راهکاري براي توسعه تولید 
صنعت کاغذ در ســال 1401گفت: باید بیشتر به 
کارخانه  هاي داخلي توجه کنیم تا مانع خروج ارز از 
کشور شویم؛ همچنین کیفیت کاال را بهبود یخشیم 
و قیمت  ها را متعادل کنیم؛ یعني اگر کاغذ خارجي را 
کیلویي 30 هزار تومان خریداري میکنیم و در داخل 
ایران نیز همان کاغذ 30 هزار تومان باشــد برابري 
قیمت از بین مي  رود و دیگر صرفه اقتصادي براي 
مشتري ندارد بنابراین قیمت باید در داخل کشور 

به صرفه باشد تا دیگر به کاالي خارجي رو نیاوریم. 
وي افزود: در صنعت کاغذ فناوري الزم را داریم تا 80 
درصد نیاز کاغذ کشور را در برخي از کارخانه  ها تأمین 
کنیم؛ البته این امر در دراز مدت اتفاق مي  افتد.رئیس 
اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا تهران در خصوص 
وضعیت بازار کاغذ بیان کرد :میزان تقاضاي کاغذ 
 کاهش پیدا کــرده و در حال حاضر بــازار کاغذ با 

رکود همراه است.
شریفان عنوان کرد: اگر مدارس بازگشایي شود و دانش 
آموزان به صورت حضوري سرکالس حاضر شوند در 
بازار کاغذ نیز تحوالت و اتفاقات خوبي ایجاد مي شود 
در حال حاضر در تمامي فروشــگاه ها مملو از کاغذ 
 و مقوا بوده بنابراین در زمینه تأمین کاغذ مشــکلي 

وجود ندارد.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران 
از شرایط بد واحد هاي صنفي تحت مجموعه اتحادیه 
خبر داد و گفت: امروز وضعیــت اقتصادي مردم به 
گونه اي شده که توان خرید یک پیراهن حتي براي 
شب عید خود را نداشته؛ لذا تا زماني که دولت براي 
حمایت و تقویت تولید داخلي عزم نکند، مردم مصرف 
کننده و تولیدکننده باید تاوان سیاست  هاي اشتباه 

مدیران اقتصادي کشور را پرداخت کنند.
حسین آقاکوچکي، رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان تهران بیان داشت: متاسفانه شرایط 
اقتصادي خوبي بر بازار حاکم نیست و واحدهاي صنفي 
تحت مجموعه اتحادیه در وضعیت خوبي به سر نمي 
برند. 1400 سال ســختي براي واحدهاي صنفي و 
تولیدکننده پوشاک بود و در سال جاري ریزش خرید 

پوشاک بویژه پیراهن مردانه ادامه خواهد داشت.
به گفته آقاکوچکي؛ سال 1400 در شرایطي به پایان 
رسید که مردم براي خرید پیراهن مردانه استقبالي 
نکردند و پیراهن هاي مردانه تولید داخل روي دست 
تولیدکنندگان مانده اســت. رئیس اتحادیه پیراهن 
دوزان و پیراهن فروشــان تهران یادآور شــد: دیگر 
طبقه حقوق بگیر و کارگري جامعه توان خرید لباس 
را ندارند و تأمین پوشاک خود را به حداقل رسانده اند. 
وي تصریح داشت: هرچند لباس زیر مردانه و زنانه، 
جوراب و لباس زنانه، بازار نسبتاً بهتري داشته اند، اما 
در مقایسه با سال هاي 13۹8 به قبل وضعیت خیلي 
بحراني تري را تجربه مي کنند. تولیدکنندگان پوشاک 
این روزها نه توان تولید دارند و نه قدرت نگه داشتن 

واحدهاي صنفي خود!
آقاکوچکي ادامه داد: نبــود قدرت خرید مردم باعث 
شــده که بخش تولید نتواند به راحتي سر پا باشد و 
چرخه اقتصاد کشور لنگ مي زند. آقا کوچکي با اشاره 
به اینکه واحدهاي صنفي و تولیدي پوشاک یکي پس 

از دیگري در حال تعطیل شدن هستند، گفت: حدود 
یک ســال از مذاکرات برجام میگذرد و تمام اقتصاد 
کشور را به واسطه نرخ ارز به نتایج این نشست گره زده 
اند. در صورتي که هنوز هیچ سیگنال امیدوار کننده اي 
به سمت اقتصاد ایران نیامده و تنها معیشت و اقتصاد 
مردم هدف تنش و نگراني به دلیل عدم اجراي برجام 

قرار گرفته است.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران 
با اشاره به فرسودگي دستگاه ها و تجهیزات دربنگاه 
ها و کارخانه هاي تولید پوشاک گفت: مردم به دلیل 
رکود و تورم اقتصادي، توان خرید پوشــاک راندارند، 
اما تولیدکنندگان نیز براي جلب نظر مشتریان قدرت 
رقابت ندارند. وي تأکید داشــت: گراني و کمبود مواد 
اولیه، عدم تجهیز واحدهاي تولیدي به تکنولوژي روز 
دنیا و در نهایت گراني تولید به دلیل تحریم ها و نبود 
حمایت دولت از این بخش، شرایط تولیدکنندگان در 
سال 1401 را وخیم تر کرده است. آقاکوچکي با تأکید 
بر اینکه حدود دو میلیون و 500 هزار واحد صنفي در 
کشور فعال هستند، گفت: ســه و نیم میلیون کسبه 
در سراسر کشور فعال هستند که این تعداد جمعیتي 
بزرگي را اشتغالزایي میکند. این بخش بزرگ از اقتصاد 
به تنهایي مي تواند تولید، توزیع و صادرات کاالهاي 
تولیدي خود را داشته باشد، اما همواره دولت ها با سنگ 

اندازي مانع حرکت این سیل عظیم توسعه شده اند.
رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان تهران 
ادامه داد: دولت طبق وعده خود باید فقر را از جامعه دور 
کند. در این صورت میتوان امید داشت که رکود و تورم 
کاهش یافته و قدرت خرید مردم افزایش مي یابد. وي 
تصریح داشت: باید سرنوشت برجام براي اقتصاد ایران 
تعیین تکلیف شود. در این زمان چرخ تولید بدرستي 
مي چرخد و انتظار براي افزایــش تولید و صادرات 

پوشاک محقق خواهد شد.

با افزایش سرسام آور قیمت 
کاالها معاون وزیر صمت در 
اظهار نظــری عجیب اعالم 
کــرد قیمــت  کالهایی که 
گران شــدند، امشب باید به 
ســال قبل بر گردد. عباس تابش اضافه کرد: هرگونه 
افزایش قیمت کاالیی که امسال صورت گرفته است 
همین امشب اصالح شود و به قیمت سال قبل برگردد. 
هرگونه افزایش قیمت خودســرانه غیرمنطقی است 
و از تولیدکنندگان انتظار مــی رود از افزایش قیمت 
خودداری کنند. به گفته تابــش، هر تولیدکننده ای 

که مشمول قیمت گذاری پیشین است و بدون اطالع 
نسبت به افزایش قیمت 50 کاالی اساسی اقدام کرده 

باید آنرا اصالح کند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که همگان بر 
عدم نتیجه گیری رفتارهای دستوری و کنترل پلیسی 
در بازارها واقف هستند. فعاالن اقتصادی معتقدند نمی 
توان قیمت کاالیی را در بازار به صورت دستوری تعیین 
کرد و از آن طرف در انتظار ایجاد ثبــات در بازار بود. 
چراکه کنترل دستوری به التهاب بازار دامن می زند. در 
این میان هر چه بتوان کاالی بیشتری را وارد بورس کاال 
کرد و کشف قیمت از طریق مکانیزم این بورس یعنی 
عرضه و تقاضا انجام شــود، کمک بیشتری در زمینه 

قیمتها و شفافیت در معامالت صورت خواهد گرفت.

این در حالی اســت که رییس ســابق بانک مرکزی 
در واکنــش به ســخنان رییــس جمهــور مبنی بر 
شناسایی پشــت پرده گرانی های اخیر نوشت است: 
دنبال پشــت پرده گرانی هــا نباشــید. عبدالناصر 
همتی در توییتی نوشت: دنبال پشت پرده گرانی ها 
نباشــید. اعالم حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی 

و دارو درابتدای ســال، محاســبه حقوق گمرکی و 
نــرخ دالر در بودجه با نرخ  ETS، تــداوم نقدینگی 
با اضافه برداشــت، وریپــو بی ســابقه )200همت( 
بانکها، رشــد نــرخ دالر ازاول ســال، رشــد قیمت 
 های جهانــی و... همگی توضیح دهنــده تداوم تورم 

روی پرده است.

دولت در مواجهه با گرانی ها  اصرار به  رفتارهای دستوری و پلیسی دارد

بیراهه کنترل  دستوری قیمت ها
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

پوشاک روي دست توليد کننده ماند

تسخير بازار مبل ايران از سوي چين و ترکيه

صنعت کاغذ فناوري تأمين۸۰ درصد نياز کشور را دارد

رئیس اتحادیه کفاشان دســت دوز تهران گفت: اگر 
شرایط مهیا باشد در سال 1401 میزان ظرفیت تولید 
کفش را مي توانیم به 400 میلیون برسانیم بنابراین 
پتانسیل این میزان تولید در کشور وجود دارد. رسول 
شجري، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران در 
خصوص وضعیت صادرات کفش، گفت: در صنعت 
کفش حــدود 100 میلیون دالر صــادرات صورت 
مي گیرد که بیشــترین صادرات کفش را به عراق و 

افغانستان داریم.
وي افزود: باتوجه به شرایط کنوني افغانستان صادرات 
کفش همانند قبل انجام نمي شود و در حال حاضر 
بیشــترین صادرات را به عراق داریم. رئیس اتحادیه 
کفاشان دست دوز تهران در خصوص میزان ظرفیت 
تولید کفش در سال 1401، بیان کرد: اگر شرایط مهیا 
باشد تا 400 میلیون جفت انواع پاپوش را مي توانیم در 
کشور تولید کنیم؛ بنابراین پتانسیل این میزان تولید 

وجود دارد. شــجري اظهار کرد: باتوجه به اینکه در 
صادرات مشکالت زیادي وجود دارد باید این مشکالت 
مرتفع شود تا توسعه در این بخش صورت گیرد. وي 
خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه کفش ارزبري زیادي 
ندارد و اشتغالزایي خوبي ایجاد مي کند؛ بنابراین از 
طریق توسعه این صنعت رشــد قابل توجهي را مي 

توانیم شاهد باشیم.
رئیس اتحادیه کفاشــان دســت دوز تهران عنوان 
کرد: براي دستیابي به توســعه در این صنعت باید 
ساماندهي صورت بگیرد همچنین مسئوالن ذیربط 
مي توانند به این صنعــت ورود پیدا کرده و حمایت 
کنند تا صادرات صورت بگیرد. شجري در ادامه گفت: 
دولت باید تولیدي ها را حمایت کنــد تا به صورت 
قانوني به حرفه خود ادامه دهند، زیرا بخش خصوصي 
 نقش زیادي در اداره کشــور در بخــش اقتصاد ایفا 

کرده است.

ظرفيت توليد کفش به ۴۰۰ ميليون جفت مي رسد

قیمت  انواع برنج ایرانی از 100 هزار تومان گذشت

گرانی  سرسام آور برنج
قیمت گذاری برنج در هشت استان

گرانــی برنــج در خرده 
فروشــی هــا همچنان 
ادامه دارد. قیمــت انواع 
برنج پرمصــرف و مرغوب 
ایرانــی در بســیاری از 
خرده فروشی های سطح شــهر تهران از 100هزار 
تومان گذشــت. قیمت برنج ایرانی طی یک سال 
گذشــته بیش از 120 درصد رشد داشته و در حال 
حذف از سفره خانوارها می باشد. به گفته فعاالن بازار 
قیمت های کاذب و گرانفروشی ناشی از سودجویی 
و فرصت طلبی است که توسط فروشندگان شمال 

صورت گیرد. 
موســی آقایی، عضو اتاق بازرگانی مازندران در این 
رابطه گفته اســت قیمت برنج به دلیل گرانی برنج 
خارجی باال رفته است. عده ای از تجار برنج خارجی 
با ارز 4200 تومانی وارد کردند و با قیمت های باال 

می فروشند. به گفته وی، دولت به کشاورزان امکانات 
دهد تا برنج را با قیمت پایین تر تولید کنند. قیمت 
بهترین برنج در شــمال 75 هزار تومان است و در 

تهران هم نهایتا ۹0 هزار تومان است.
این در حالی اســت که در آخرین گــزارش آماری 
وزارت صنعت آمده اســت برنج ایرانی با ثبت رشد 
ســاالنه 107 درصدی قیمت، رکــورددار گرانی 
کاالهای اساسی در پایان بهمن 1400 بوده است. 
گرانی افسارگســیخته برنج باعث شد دولت برای 
کنترل بازار شــب عید، برای انواع ایرانی و وارداتی 
این کاالی اساسی نرخ مصوب تعیین کند. اجرای 
این سیاســت که ضمانت اجرایی نیز نداشت، در 
همان روزها و هفته های ابتدایی شکســت خورده 
به نظر می رســید و در نهایت نیز به کاهش عرضه 
و دپوی برنج های گران خریداری شــده از قبل در 

عمده فروشی ها و خرده فروشی ها منجر شد.
در این بین خشکسالی و کاهش تولید برنج در سال 
گذشته نخستین متهم افزایش قیمت معرفی شد. 

اگرچه تولیدکنندگان، ازجمله جمیل علیزاده شایق، 
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان برنــج بارها اعالم کرده 
بودند سطح زیرکشــت برنج در استان های شمالی 
ازجمله ســطح 230هزار هکتاری زیرکشــت برنج 
در مازندران کاهشی نداشــته و تولید از 2 میلیون و 
250هزار تن کمتر نخواهد بود اما در ادامه و در تیرماه 
وزیر جدید جهادکشــاورزی از کاهش 40درصدی 
حجم تولید برنج سخن گفت و تنش در بازار از همین 
جا آغاز شد. میزان تولید ساالنه برنج در کشور براساس 
اظهارات تولیدکنندگان 2 میلیون و 250 تن است که 
با احتساب کاهش 40 درصدی، میزان برداشت سال 
گذشته یک میلیون و 350 هزار تن برآورد می شود؛ 
چیزی در حدود نصف نیاز بازار مصرف. این در حالی 
بود که روند واردات برنج نیز برای دومین سال متوالی 
با مشکالت اساسی مواجه بود و قیمت برنج خارجی در 

بازار به بیش از 30 هزار تومان رسید.
در همین زمینه دبیرکل اتحادیــه بنکداران مواد 
غذایی به "کســب و کار" گفت: افزایش شــدید 

قیمت بــذر، کود، کارگر و حمل ونقل باعث شــده 
 است کشاورزان برنج خود را نسبت به سال گذشته 
50 درصد گران تر بفروشند. همیشه نباید گرانی برنج 

را تنها به گردن دالالن بیندازیم.
قاسمعلی حسنی اضافه کرد: وضعیت قیمت برنج 
در حالیســت که ما کمبودی در این کاال نداریم و 
برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در بازار عرضه 
می شود. بنابراین فروش برنج با این قیمت ها درست 
نیســت. اما با توجه به افزایش نرخ برنــج ایرانی و 
خارجی در داخل کشور، اکنون برنج خارجی سهم 

دو سومی برنج مصرفی کشور را در بردارد.
به گفته وی، حرکت زمین های کشــاورزی شمال 
کشور که در آن ها تولید برنج انجام می شد به سمت 
تبدیل به ویالهای مسکونی از دیگر علت های مهم 
کاهش تولید برنج و افزایــش قیمت این محصول 
است. کشــت برنج ایران در 8 استان انجام می شود 
اما هیچکدام از این استان  ها مانند سه استان شمال 

کشور نمی توانند برای برنج قیمت گذاری کنند. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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كدام گوشــی های اندرويدی بيشترين تشعشع را 
دارند؟

مدل های قدیمی پیکسل، وان پالس و سونی ایکس پریا در صدر فهرست 
گوشی های اندرویدی هستند که بیشترین تشعشع را دارند. بر هیچ کس 
پوشیده نیست که تلفن های هوشــمند امواج و تشعشاتی دارند که البته 
سطح یکسانی ندارد. نتایج یک بررسی جدید از مدل های تلفن هوشمندی 

که بیشترین میزان تشعشع را دارند، نتایج شگفت انگیزی داشته است.
طبق گزارش بنکلِس تایمز، بعضی از این مدل های قدیمی، گوشــی های 
گوگل، ســونی، موتوروال، وان پالس، اوپو و ZTE هســتند که بیشترین 
تشعشع را دارند. مدل ایج )Edge( موتوروال در صدر فهرست گوشی های 
 Axon منتشرکننده بیشترین میزان تشعشع قرار دارد و پس از آن مدل

۵G ۱۱ شرکت ZTE و وان پالس ۶T قرار می گیرند.
همچنین چند مدل گوشی پیکسل گوگل و سونی ایکسپریا در رتبه های 
باالی این فهرست قرار دارند که شامل پیکسل ۳، پیکسل ۳XL، پیکسل 
 ۶T/۶ کامپکت و وان پالس XZ۱ ایکسپریا ،Plus XA۲ ۴، ایکسپریاa

است.
باید خاطرنشان کرد که این دستگاه ها تا دو تا پنج سال قبل در میان بهترین 
گوشی های اندرویدی قرار داشتند بنابراین شمار افرادی که اکنون از آنها 
استفاده می کنند، احتماال اندک است. وب سایت اندروید سنترل تالش کرد 
اظهارنظر مقامات برندهای نام برده شده در این گزارش دریافت کند اما تا 
زمان تنظیم گزارش خود موفق نشد. مطالعه انجام گرفته روی دستگاه ها 
بر مبنای SAR یا نرخ مخصوص جذب بوده است که نشان می دهد بدن 

انسان چقدر سریع انرژی فرکانس رادیویی را دریافت می کند.
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا حداکثر سطح SAR را ۱.۶ وات به ازای 
هر کیلوگرم تعیین کرده است. بر همین مبنا، موتوروال ایج بدترین سطح 
تابش امواج را دارد. بر اساس گزارش وب سایت اندروید سنترال، در حال 
حاضر هیچ شواهد علمی معتبری از مشکالت سالمتی ناشی از قرار گرفتن 

در معرض امواج و تشعشعات منتشر شده از تلفن های همراه وجود ندارد.

شــكايت شــركت های خدمات ابری اروپايی از 
مايكروسافت

شرکت فراهم کننده خدمات ابری ایتالیایی آروبا )Aruba( و گروهی از 
فراهم کنندگان خدمات ابری دانمارک از مایکروســافت به دیده بان ضد 
انحصارطلبی اتحادیه اروپا شکایت کردند. شرکت های ابری اروپایی با اشاره 
به این که مایکروسافت رقابت را تضعیف کرده و انتخاب مصرف کننده در 
بازار خدمات رایانش ابری را محدود می کند، از رگوالتورها خواستند درباره 
این غول فناوری آمریکایی تحقیق کنند. این شکایت سال میالدی گذشته 
تنظیم شده است اما تنها از یکی از سه فراهم کننده خدمات ابری نامبرده 

شده بود.
مشــتریان مایکروســافت از این شــکایت دارند که وقتی به جای آزور 
مایکروسافت، از سیســتم های رایانش ابری رقیب اســتفاده می کنند، 
پول بیشتری برای استفاده از برنامه های پرکاربرد مانند ویندوز و آفیس 
پرداخت می کنند و این شیوه نشان می دهد که مایکروسافت از قدرت خود 

در یک بازار، برای تضعیف رقیبانش در بازار دیگر استفاده می کند.
ســخنگوی آروبا تایید کرد که در شکایت شــرکت OVH فرانسه علیه 
مایکروســافت حضور دارد. انجمن ابری دانمارک کــه گروهی از فراهم 
کنندگان خدمات ابری در دانمارک هســتند، هم یکی از شاکیان است. 
برد اسمیت، رئیس مایکروســافت در مصاحبه ای قول داد این شرکت با 
مشتریان و رقیبانش صحبت خواهد کرد و اظهار کرد: مطمئنا نگرانیهای 
به حقی وجود دارد و برای این شرکت مهم است که بیشتر بداند و تغییراتی 

انجام دهد.
گروه تجارت ابری اروپایی CISPE اعالم کرد: اظهارات اسمیت ضرورت 
اقدام فوری را نشان می دهد نه فقط یک قول مبهم برای صحبت کردن و 
از مقامات اتحادیه اروپا خواست این شــرکت را به پاسخگویی وادار کنند. 
آمازون  که سرویس خدمات وب AWS این شرکت بر بازار رایانش ابری 
سیطره دارد، از اعضای این گروه است. بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات 
اتحادیه اروپا در حال پرسش از شــرکت های ابری منطقه ای درباره شیوه 

های مایکروسافت هستند.

قيمت بيت كوين 10 برابر می شود؟!
معامله گر برجسته، پیتر برانت معتقد است که قیمت بیت کوین می تواند 
۱۰ برابر ارزش کنونی آن شود. بر اســاس توییت اخیری که پیتر برانت، 
تاجر برجسته منتشر کرده اســت، قیمت بیت کوین ممکن است طی دو 
سال آینده ۱۰ برابر افزایش یابد. بر اســاس تحلیل نموداری، بزرگ ترین 
ارز دیجیتال جهان ممکن است به روند معامالت جانبی خود برای مدت 

طوالنی ادامه دهد.
جدیدترین پیش بینی برانت در پاسخ به توییتی بود که توسط حامی قدیمی 
بیت کوین، توور دمیستر، بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری آدامنت کپیتال 
)Adamant Capital( منتشر شد که ادعا می کند، ارز دیجیتال برتر پس 
از دوره های طوالنی تثبیت، تمایل به گسترش دارد. برانت اخیرا پیش بینی 
کرده که ممکن است »مرحله موشکی« دیگر بیت کوین در سال ۲۰۲۴ بر 

اساس نحوه انجام چرخه های قبلی بازار رخ دهد.
بیت کوین در چند هفته گذشته تحت فشــار بوده است و برای اولین بار از 
اواسط مارس در روز دوشنبه به زیر ســطح ۴۰ هزار دالر سقوط کرد. در 
همین حال، به تازگی همبســتگی بین نزدک ۱۰۰ متمرکز بر فناوری و 
بیت کوین به رکورد دیگری رسیده است. معامله گران که از عملکرد کنونی 
فدرال رزرو حیرت زده شده اند، عجله دارند تا از دارایی های پرخطر خارج 
شوند. به نقل از بیت کوین نیوز، تسلط بیت کوین به زیر ۴۱ درصد کاهش 
یافته که این روند حاکی از آن اســت که آلت کوین ها از ارزهای دیجیتال 

برتر بهتر عمل می کنند.
نظر بیان شده در اینجا توصیه به سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف 
اطالعاتی ارائه شده اســت. هر ســرمایه گذاری و همه معامالت مستلزم 
ریسک است بنابراین همیشه باید قبل از تصمیمگیری تحقیقات خود را 

انجام دهید.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۲ تریلیون 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۳.۵۷ درصد بیشتر 
شده اســت. در حال حاضر ۴۰.۹۲ درصد کل بازار 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 بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱.۳۵ 
میلیارد دالر است که ۱۱.۷۹ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۳۵ میلیارد دالر است که ۱۱.۴۹ درصد 
از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون ۶۷.۱۴ میلیارد دالر است که ۸۲.۵۳ درصد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار

مدل جدید ارزیابی شرکتهای دانش بنیان تدوین می شود
معاون علمی و فناوری گفت: بنا داریم مدل جدیدی برای ارزیابی شرکتهای دانش بنیان توسعه دهیم تا مشکالت دانش بنیان شدن رفع شود. سورنا ستاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه 

ایران ساخت در خانه نوآوری و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: بحث دانش بنیانی سالهاست که توسعه پیدا کرده و دغدغه های رهبری هم در آن دیده شده است.
وی افزود: امیدواریم با توسعه شرکتهای دانش بنیان در سال جدید اتفاقات خوبی رخ دهد. به گفته وی، بنا داریم در ارزیابی های شرکتهای دانش بنیان مدل جدیدی را توسعه دهیم برای 

اینکه بتوانیم از مسائل و مشکالت ممکن در ارزیابی ها جلوگیری کنیم.

دســتمزدهای میلیاردی 
برخی بازیگران فقط ظاهر 
قرارداد آنهاست. در پشت 
صحنه ماجــرای دیگری 
وجــود دارد کــه طرفین 
قرارداد آن را پنهان می کنند. در ســال های اخیر 
بحث پولشویی از طریق ســاخت فیلم و سریال به 
قدری مطرح شده که به پدیده ای آشنا تبدیل شده 
است. اما شــاید تا به حال به موضوع قراردادهای 

صوری و جعلی بازیگران پرداخته نشده باشد.
به گزارش خبرآنالین، پرداخت میلیاردی به برخی 
بازیگران اگرچــه ممکن اســت روی کاغذ آورده 
شــود اما هنگام پرداخت تنها درصدی از آن مبلغ 
به بازیگر داده می شــود و الباقی در جیب سرمایه 
گذار می ماند. قرارداد صوری با توافق طرفین بسته 
می شود. بازیگر راضی است چون قیمت و اعتبارش 
باال می رود، سرمایه گذار هم راضی است چون پول 
کمتری از جیب هزینه کرده اما پول بیشــتری را 

پولشویی می کند.
حوزه ســینما یکی از ده هــا حوزه ایــده آل برای 
پولشویان اســت. شناخته شــده ترین حوزه های 
پولشویی به جز سینما، بخش پولی و بانکی، حوزه 
آثار هنری و خیریه ها است. در کنار این حوزه های 
شناخته شــده، محل های دیگری برای پولشویی 
وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت شــده ولی 
عجیب نزدیک و قابل دســترس اســت. تا به حال 
به این موضوع فکر کرده ایــد که چرا قیمت برخی 
برندهای پوشاک خارجی در ایران ارزان تر از کشور 
تولیدکننده است؟ این ارزانی یکی از راه هایی است 
که مســئوالن به وجود تخلفاتــی در آن حوزه پی 

می برند.
یک جرم اولیه مانند قاچاق سوخت اتفاق می افتد 
ســپس برای ورود عایدات حاصــل از این جرم به 
کشور، کاالیی مانند پوشاک خریداری می شود. از 
آنجا که پولشو حاضر است برای قانونی جلوه دادن 
پول خود بخشــی از آن را هزینه کند؛ برای عبور از 
موانع وارداتی و فروش هرچه زودتر کاالی خریداری 
شده، ارزانفروشی می کند. در واقع پولشو سود خود 
را از محل جرم اولیه مانند قاچاق سوخت برده است 
و دیگر نیازی به سود فروش پوشاک وارداتی ندارد. 
به همین دلیل گاهی اوقات برخی برندهای خارجی 
در ایران ارزان تر از کشــورهای تولیدکننده قابل 

خرید است.

تمرکز عمده پولشویی در سیستم پولی و 
بانکی

حســین صابری محقق و مشــاور حوزه مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص روش 
های مختلف پولشویی در گفت و گو با خبرآنالین 
گفت: در کشــور ما به دلیل اینکه ســاختارها در 
خصوص مبــارزه با پولشــویی در ســطح و اندازه 
کشورهای توسعه یافته نیست لذا زیرساخت مناسب 
برای مبارزه با پولشویی بویژه در حوزه پولی و بانکی 

وجود ندارد.
او با بیان اینکه پولشویی از طریق کسب و کارهای 
مختلف اتفــاق می افتد افزود: عمــده ترین محل 
پولشــویی سیســتم پولی و بانکی ماست چرا که 
عوامل کنترلی در این سیستم به درستی عمل نمی 
کند. در حوزه بانکی، بحث مشتری آزمایی و احراز 
صالحیت از مشتریان اهمیت زیادی دارد. فردی که 
یک حساب افتتاح می کند باید ذینفع حساب باشد 
یعنی از اشخاص دیگری نمایندگی نکند. متاسفانه 

امروز بیشمار از حساب ها و کارت های بانکی که در 
کشور وجود دارد متعلق به افرادی است که ذینفع 
اصلی حســاب نیســتند. قطعا به کرات در خبرها 
خوانده اید که حساب هایی به نام افراد بی  بضاعت و 
کارتن خواب باز شده و از این حساب ها سوءاستفاده 

شده است.
فیشینگ هایی که انجام می شود نیز به دلیل همین 
نقص در سیســتم پولی و عدم احــراز صالحیت و 
مشتری آزمایی مناسب از صاحبان حساب هاست. 
در این بین مالک شــعب برخی بانــک ها عموما 
گردش مالی خوب صاحب حســاب است و حتی 
ممکن است این افراد را مشتریان خوب خود قلمداد 
کنند و از اجرای مراقبت های الزم با هدف تشخیص 
ریسک مشتری و ارسال گزارش به مراجع کوتاهی 

کنند.

قانون طالیی در پولشویی
صابری خاطرنشان کرد: ما در پولشویی یک قانون 
طالیی داریم که می گوید به قدری حاشــیه سود 
مجرمین از محل جرم اولیه زیاد است که نیازی به 
سود مضاعف ندارند. آن ها حاضرند قسمتی از پول 
خود را هزینه کند تا ظاهر پول او وجهه قانونی پیدا 
کند. عموما این افراد بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از درآمد 
خود را هزینه قانونی جلوه دادن پول خود می کنند.

این کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: 
با وجود آنکه یکی از راه های اصلی پولشویی نظام 
بانکی و پولی کشور اســت اما دیگر معابر نیز برای 
پولشــویی وجود دارد که دست بر قضا در این سال 
ها استفاده های زیادی از آن شده است. یکی از این 
راه ها استفاده از خیریه هاست. در حوزه خیریه ها 
اصوال پولشــویی در جرایم اولیه رشا و ارتشا معنی 
پیدا می کند. در حال حاضر ۶ نهاد وجود دارد که 
مجوز خیریه صادر می کنند. تعدد این نهادها اعم از 
وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، ناجا، سامان 
امور اوقاف و خیریه و ... معنی دار است. چون خیریه 
ها قرار نیست که مانند بنگاه اقتصادی سود داشته 
باشند و عموما کمک می پذیرند، پولشو ممکن است 
خیریه ای را تاسیس کند و عواید مجرمانه را در قالب 
کمک های دریافتی وارد چرخه پولی کشور کند تا 
وجهه قانونی به پول خود بدهد. در کشــور ما این 
روش پولشویی بخصوص در بخش معامالت دولتی 

و بنگاه های خصولتی بسیار رایج است.

قراردادهای غیرواقعی در حوزه سینما
صابری با اشاره به اینکه یکی دیگر از محل هایی که 
برای پولشویی مورد اســتفاده قرار می گیرد حوزه 
سینما و آثار هنری است. عمدتا تعدد مشاغلی که در 
این صنعت کار می کنند زیاد است و زمینه پولشویی 
را فراهم می کند. نهاده ها و ستانده ها در این صنعت 
بسیار گسترده است و این امکان را فراهم می کند 
که قراردادهای کالنی در این حوزه منعقد شــود. 
عمدتا پول هایی که از جرایم اولیه به دست آمده می 
تواند وارد حوزه سینما شود و قرادادهای غیرواقعی 
ایجاد کند. به این مفهوم که شاید در اخبار شنیده 
شود برخی بازیگران و یا برخی عوامل تولید فیلم و 
ســریال در یک پروژه، مبلغ کالن و غیرمتعارفی را 
دریافت کرده است اما آیا واقعا تمامی مبلغی که در 
قرارداد ذکر شده به آن بازیگر پرداخت شده یا این 
یک قرارداد صوری اســت که تنها بخشی از آن به 

بازیگر داده شده است؟
به اعتقاد او قراردادهای صوری در سینما یک بازی 
برد-بردی بین سرمایه گذار و بازیگر است. به این 
مفهوم که این قرارداد از یک سو قیمت بازیگر را باال 
می برد و برای بازیگر آورده اعتباری دارد و از سوی 
دیگر سرمایه گذار مبلغ کمتری برای قانونی جلوه 

دادن پول خود هزینه می کند و این پول مجدد به 
دست پولشــو باز می گردد. از این نوع قراردادها به 
صورت متعدد در حوزه سینما وجود دارد. همچنین 
نوع دیگری از پولشویی وام ها و کمک هایی است 
که برای بخش سینما گرفته می شود اما در حوزه 

دیگری مصرف می گردد.

هیچ ارزانی بی حکمت نیست
مشــاور حوزه مبارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم متذکر شد: مواردی که تا کنون ذکر شد از 
شناخته شده ترین روش های پولشویی است ولی به 
جز این روش های شناخته شده شیوه های دیگری 
نیز وجود دارد که پولشوها برای قانونی کردن پول 
خود از آن استفاده می کنند. یکی از جرایم عمده در 
کشور ما قاچاق سوخت است. به دلیل آربیتراژی که 
بین قیمت سوخت در کشور ما و کشورهای همسایه 
وجود دارد؛ یک چرخه بزرگ و ســازمان یافته در 
حوزه قاچاق ســوخت وجود دارد. با توجه به اینکه 
سود قاچاق سوخت بسیار زیاد و حدود ۸ برابر است 
لذا قاچاقچی سوخت، پول هنگفتی در دست دارد 
که برای ورود آن به کشور دست به واردات می زند.

صابری اضافه کــرد: یکی از کاالهایــی که به طور 
گســترده این افــراد وارد می کننــد گجت های 
کامپیوتری و پوشاک است. پیشتر به قانون طالیی 
۱۰ تا ۳۰ درصد اشاره کردیم. این قانون را به وضوح 
در این ۲ حوزه می توانید مشاهده کنید. به همین 
دلیل می بینیم پوشــاکی که از ترکیه وارد کشور 
می شود از قیمت خرید در ترکیه ارزان تر به فروش 
می رسد. پولشو نمی خواهد در چرخه های کسب 
و کار گرفتار شود و موانع مختلف مانع از ورود پول 
به چرخه قانونی شود؛ به همین دلیل حاضر است 
حتی کمتر از قیمت خرید، کاال را به بازار عرضه کند. 
سود پولشو قبال در قالب قاچاق سوخت کسب شده 
و او دیگر به دنبال سود مضاعف در تجارت پوشاک 
نیستند. اصوال ارزان فروشی یکی از راه هایی است 

که می توان به پولشویی در یک حوزه پی برد.

پرونده های پولشویی در پمپ بنزین ها
او در ادامه گفت: پمــپ بنزین ها هم محل دیگری 
برای پولشویی محسوب می شــوند. درآمد پمپ 
بنزین ها درصدی از محل فروش بنزین اســت که 
شرکت پاالیش و پخش برای آنها در نظر می گیرد. 
از آنجا که قیمت بنزین طی سال های مختلف ثابت 
نگاه داشته می شود؛ درآمد پمپ بنزین ها نیز ثابت 
می ماند لذا درآمد آنها نســبت به تورم عقب نگاه 
داشته می شود. در عین حال پمپ بنزین ها امکان 
تغییر کاربری ندارند و ناگزیرند همین شغل را ادامه 

دهند. بر این اساس بســیار دیده شده که در پمپ 
بنزین ها برای جبران کسری درآمد، پولشویی می 
شــود و پرونده های متعددی در سال های گذشته 

از پولشویی در پمپ بنزین ها تشکیل شده است.

پروژه هــای عمرانی محمل مناســب 
پولشوها

صابری عنوان کرد: در دنیای امروز پولشویی فردی 
جایگاه کم اهمیت تری دارد و بــه جای آن بنگاه 
های تجاری و برخی موسســات غیر تجاری دست 
به انجام پولشــویی می زنند.در این رابطه یکی از 
موضوعاتی که باید مــد نظر قرار دهیــم کارکرد 
شرکت های تجاری اســت. این شرکت ها به دلیل 
نوع ســاختار، ماهیت و ظرفیتی که ایجاد می کند 
می تواند محل مناسبی برای پولشویی باشد. عمدتا 
طرح ها و پروژه های عمرانی محل بسیار مناسبی 
برای پولشویی اســت. در شرکت های نیمه دولتی 
که ملزم به پاسخگویی به ســهامداران نیستند؛ به 
راحتی می توان پولشــویی کــرد و خیلی وقت ها 
جرایم اولیه نیــز در خود همان شــرکت ها انجام 
می شــود و برای پاک کردن پول به دست آمده از 
جرم اولیه در جایی که معامالت انجام می شــود 
ممکن اســت نهاده ها را گران تر خریداری کنند و 
محصول تولید شده را ارزان تر بفروشند تا عایدات 
 مجرمانه حاصل از آن ها کنترل کنندگان شرکت 
را منتفع کند.او افزود: این پدیده در همه کشورهای 
دنیا وجود دارد. در انگلستان که هاب مالی دنیاست، 
عمده تمرکز مبــارزه با پولشــویی در پروژه های 
عمرانی است که دولت و نهادهای عمومی در قالب 
مناقصات به شرکت ها واگذار می کنند. پروژه های 
عمرانی به دلیل چند الیه بودن و داشتن ابعاد فنی 
برای پولشویی کردن بسیار جذاب هستند. در پروژه 
های عمرانی اســت که می توان نهاده ها را گران 
خرید و در گزارش هــای مالی ردی از تخلف ندید. 
چراکه ابعاد تخلف با گزارش های فنی قابل مالحظه 
است که اغلب توسط مسئوالن شرکت مخفی می 
ماند.صابری همچنین اظهار کــرد: برخی از اوقاف 
را هم می توان به جهت پولشــویی بررســی کرد. 
اشخاصی هستند که یک بنگاه اقتصادی را وقف عام 
می کنند. از آنجا که درآمدهای وقف عام باید هزینه 
خود همان نهاد شود؛ عمدتا کارهای توسعه ای انجام 
شده در این مجموعه ها با هزینه های نامتعارف و 
بسیار باالتر انجام می شــود. به طور مثال اگر قرار 
اســت ابنیه ای با یک میلیارد تومان ساخته شود 
ممکن است با ۱۰ میلیارد تومان ساخته می شود و 
۹ میلیارد تومان مابقی در تملک قرار می گیرد و با 

آن فرار مالیاتی و پولشویی انجام می شود.

پای پولشويی در ميان است؟

پشت پرده دستمزد میلیاردی برخی بازیگران
News kasbokar@gmail.com

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

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در روزهای گذشته باعث 
تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده، تغییر در بسته های 
ارائه شده از سوی اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی 
است. موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی 
مانند مخابرات تکذیب شــده، اما به دنبال اعتراض کاربران، 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد که 
پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته 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 گذشــته چندین بار از سوی 
مسووالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع افزایش 
قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- گفت که اگرچــه اپراتورها طبق قانون 

تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی 
تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را 
برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی 
برای کاربران، به معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید 
بود.همچنین در حالی که شــرکت های ارائه دهنده 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 کــرده بود.با وجود این، تغییر 
بسته های اینترنتی از سوی اپراتورها، نمایندگان مجلس را هم 

به واکنش وا داشت؛ تاجایی که ابراز کردند مجلس با افزایش 
تعرفه اینترنت ثابت و موبایل بر اساس تکنولوژی های منسوخ 
گذشته  مخالف اســت. برخی از وزارت ارتباطات خواستند 
در رابطه با آنچه که آنها گران شــدن بسته های اینترنتی تا 
۶۰ درصد می خواندند پاسخ دهد و برخی حتی این موضوع 
را به طرح صیانت و محدودسازی مرتبط کردند که بسیاری 
از کاربران را هم شــوکه کرده اســت.البته داستان تغییر در 
تعرفه های اینترنتی، دو سال پیش هم رخ داده بود؛ زمانی که 
اپراتورها به حذف برخی از بسته های پرمصرف از درگاه شان و نه 
افزایش تعرفه اقدام کرده بودند، اما همین موضوع هم واکنش 
رگوالتوری را به دنبال داشت که اعالم کرد همین اقدام که از 
سوی اپراتورهای غالب که بیش از ۵۰ درصد سهم بازار را در 
اختیار دارد، بدون از کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف 
است  و اپراتورهای غالب برای ارائه تعرفه حتما باید از سازمان 

تاییدیــه بگیرند.رگوالتوری همچنین اعالم کــرده 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 تومان 
به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم کارت های دائمی و ۱.۵ 
برابر ۴۲ هزار تومان برای سیم کارت های اعتباری است و اگر 
بخواهند باالتر از سقف تعرفه بدهند هم با آنها برخورد می شود.

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 
سقف ارائه شده در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی قرار دارد. اکنون باید دید بار دیگر رگوالتوری به استناد 
الزام به کســب تاییدیه از این ســازمان، اپراتورها را جریمه 
می کند، یا اینکه کاربران دیگر قادر به انتخاب و اســتفاده از 

بسته های پرمخاطب و به صرفه نخواهند بود؟

رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان گفت: درمان 
مشکل اقتصاد ایران شرکتهای دانش بنیان هستند. 
علیرضا منادی سفیدان در نشست فعالین عرصه 
اقتصاد دانش بنیان در نمایشکاه بین المللی گفت: 
در سال ۹۹ شــرکت های دانش بنیان ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان فروش داشته اند و حدود ۳۰۰ هزار 
شــغل ایجاد کردند. رئیس کمیســیون آموزش، 

تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی گفت: 
حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اندازه اقتصاد دانش 

بنیان کشور است که عدد خوبی است.
منادی ادامه داد: با تصویب طرح جهش تولید دانش 
بنیان بدون شک در ســال های آینده شاهد چند 

برابر شــدن اقتصاد دانش بنیان ها و تعداد فعاالن 
این عرصه خواهیم بود. وی عنــوان کرد: ما نباید 
جای نفت را با دریافــت عوارض و مالیات پُر کنیم 
بلکه درمان مشکل اقتصاد ایران اقتصاد دانش بنیان 
است.منادی گفت: مجلس شــورای اسالمی در 

بودجه ســال جاری اعتبار خوبی برای حمایت از 
دانش بنیان هــا پیش بینی کــرده و این روند در 
ســال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته 
وی، قوه مقننه همواره آماده حمایت از فعاالن در 
این عرصه است. نماینده مجلس تاکید کرد: تحول 
در آموزش و پرورش نیز می تواند به توسعه دانش 

بنیان ها در آینده کشور کمک کند.

حذف بسته های مقرون به صرفه اینترنت

درمان مشکل اقتصاد ایران دانش بنیان ها هستند


