
بازار اوراق قرضه ایاالت متحده آمریکا بیش از دو 
تریلیون دالر از دســت داد که بزرگترین ضرر در 

تاریخ اخیر است.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی نیوز، شاخص کل 
بلومبرگ بارکلیز ایاالت متحده که معیاری برای 
بازار اوراق قرضه ایاالت متحده محسوب می شود 
نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰به میزان ۱۰ 
درصد کاهش یافته اســت. این کاهش بی سابقه 
بیش از ۲ تریلیون دالر از ارزش بازار این شاخص 

را از بین برده است.
چارلی بیللو، موسس و مدیر عامل شرکت کامپاند 
کپیتال ادوایزر نموداری را به اشــتراک گذاشت 
که نشان می دهد، این بزرگترین و طوالنی ترین 
اصالح اوراق قرضه در تاریخ اخیر این کشور است.

بیللو گفت: »بــازار اوراق قرضــه ایاالت متحده 
۱۰.۳ درصد نسبت به اوج خود در آگوست ۲۰۲۰ 
کاهش یافته است. این طوالنی ترین )۶۱۷ روز( و 
بزرگترین اصالح اوراق قرضه است که در تاریخ 

اخیر مشاهده کرده ایم«. چنین زیان های بزرگی 
معموال نشانه بدی است، با این حال، ضرر در بازار 
اوراق قرضه می تواند خبر خوشــایندی نیز باشد 
زیرا قیمت های پایین تر اوراق بــه معنای بازده 

اوراق قرضه باالتر است.
شــاخص کل جهانی بلومبرگ بیان می کند که 
معیار بــازار اوراق قرضه در سراســر جهان، ۱۱ 
درصد زیان دیده و ارزش ۲.۶ تریلیون دالری را 
از بین برده است. شــایان ذکر است، اعداد نظری 
هستند به این معنا که توســط سرمایه گذارانی 
که شاخص جهانی را بدون پوشش ارزی ردیابی 

می کنند، محاسبه می شوند.
اخیــرا اوراق قرضــه جهانی در ۲۱ مــارس به 
پایین ترین ســطح خود از زمــان بحران ۲۰۰۸ 

سقوط کرده است.
برخی پیش بینی می کننــد که ضرر اوراق قرضه 
می تواند به دلیل افزایــش ارزش دالر در رابطه با 
سایر جفت های تجاری آن، به عنوان مثال یورو 

باشد که در حال حاضر شرایط سختی را سپری 
می کند. البته بهتر اســت به تورمی که در حال 
حاضر بیداد می کند و بر قیمــت اوراق نیز تاثیر 

می گذارد، اشاره نکنیم.
پیش بینی می شــود کــه اکثر ســرمایه گذاران 
اوراق قرضه یا ســرمایه گذاران درآمدی هستند 
یا سرمایه گذارانی که انتظار دارند برای همیشه 
در اوراق قرضه باقی بماننــد. در تئوری، افزایش 
نرخ مورد انتظار آتی توســط فدرال رزرو )فدرال 
رزرو( باید تورم را به نفع بلندمدت دارندگان اوراق 
قرضه کنترل کند اما، ســناریوی کابوس آمیزی 
نیز وجود دارد که در آن فــدرال رزرو نمی تواند 
تورم را کنترل کند که باعث کاهش شدیدتر در 
اوراق قرضه می شود. اگر سرمایه گذار اوراق قرضه 
معتقد باشــد که بانک های مرکزی کشــورهای 
دیگر نســبت به فدرال رزرو موفق تــر خواهند 
 بود، اوراق قرضه خارجی بدون پوشش می تواند 

یک گزینه باشد.

به دنبال تصویــب افزایش دســتمزد ۱۴۰۱ در 
شــورای عالی کار، مبلغ کمک هزینه مســکن 
کارگران به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. باتوجه 
به روزهای پایانــی فروردین ماه و همچنین عدم 
تصویب مصوبه در هیات وزیران به احتمال زیاد 
این افزایش از برج آینده در فیش حقوقی کارگران 

لحاظ خواهد شد.
به گزارش ایســنا، بــه دنبال تصویــب افزایش 
دستمزد ۱۴۰۱ در شــورای عالی کار، مبلغ حق 
مســکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این 
رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده 

بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
با توجه به آنکه کمک هزینه مســکن تنها آیتم 
بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرا 
نیازمند تصویب هیات وزیران اســت باید منتظر 

تصویب مصوبه در هیات دولت بود.
کارگران امیدوارنــد تا این افزایــش ۲۰۰ هزار 
تومانی هرچه زودتر در فیش حقوقی آنها لحاظ 

شود هرچند که پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرده بود که قول مساعد آن را از 

دولت گرفته است.
آنطور که عبدالملکی در حاشــیه نشست تعیین 
دستمزد گفته بود:" حق مسکن کارگران باید در 
دولت تصویب شود ولی مشکلی برای تصویب آن 
وجود ندارد و از قبل قول تصویب آن را گرفته ایم. "

طبق مصوبه شــورای عالــی کار، افزایش کمک 
هزینه مســکن باید از فروردین مــاه در حقوق 
کارگران اعمال شود از این رو هر زمان که در هیات 
دولت به تصویب برسد مابه تفاوت ماههای قبل از 
آن تحت عنوان معوقه باید از سوی کارفرمایان به 

کارگران پرداخت شود.
با توجه به روزهای پایانــی فروردین ماه احتمال 
اعمال این افزایش در حقوق برج فروردین دوراز 
انتظار اســت مگر آنکه مصوبه تا قبل از پایان ماه 
در دســتور کار هیات وزیران قرار گرفته و البته 

تصویب شود.

بررسی روند تصویب مصوبه افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران طی ســالهای گذشته نشان می 
دهد که به طور معمول این تصویب دســتکم از 
ســال ۱۳۹۸ به بعد در اردیبهشــت ماه صورت 
گرفته و تا قبل از ســال ۱۳۹۸ با تاخیر طوالنی 

همراه بوده است.
حق مسکن کارگران تا سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۰ هزار 
تومان بود اما در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ هزار تومان، 
در ســال ۱۳۹۹ به ۳۰۰ هزار تومان و در ســال 
۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان رسید اما با مصوبه ۱۹ 
اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار، این میزان به ۶۵۰ 

هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، اردیبهشــت ســال گذشته 
شــریعتمداری ـ وزیر وقــت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعیـ  متن پیشنهادی مصوبه شورای عالی 
کار در خصوص افزایش حق مسکن را جهت اجرا 
از فروردین ماه با قید فوریت به هیات دولت ارائه 

کرد.

رئیــس مجمــع فعــاالن اقتصــادی می گوید 
قطعی های پی در پی برق هر ســال به نســبت 
ســال قبــل از آن بیشــتر می شــود و گویــی 
تصمیم گیران به جز اعمال فشــار بــه صنایع و 
 دستور خاموشــی راهکاری برای حل این قبیل 

مشکالت ندارند.
محمدرضا حسینا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه معضل قطعی برق صنایع در سال جاری 
آغاز شده است، گفت: ضربه قطعی برق به صنایع 
فوالدی اگر چه به شدت قابل توجه است اما نباید 
فراموش کرد بخش هایی همچون صنایع غذایی 
نیز دچار خسارت های زیادی از این بابت می شوند 
و دیگر صنایع کشور نیز شرایط به شدت سختی را 
تجربه خواهند کرد. چرا که قطعی برق، به  غیر از 
آنکه در روند فعالیت کارگران و روند تولید صنایع 

وقفه ایجاد می کند، باعث خسارت به دستگاه ها 
نیز می شود.

وی اظهار کرد: در سال جاری هزینه های جانبی 
تولید از جمله دستمزد کارگران، هزینه های حمل 
و نقل، بیمه، مالیات و  اجاره افزایش پیدا کرده و 
با معضالتی همچون هزینه های تحریم و  نوسان 
نرخ ارز روبرو هستیم و در زمانی که برق صنایع هم 
قطع می شود، این هزینه ها برای واحدهای صنعتی 
وجود دارد اما تولیدی انجام نمی شود و کار صنایع 

به تعبیری می خوابد.
رئیس مجمع فعاالن اقتصادی با تاکید بر اینکه 
سازمان های مرتبط با این موضوع برای ممانعت از 
خاموشی برق صنایع  یا پرداخت خسارت به آن ها 
باید تمهیداتی را بیندیشند، افزود: صنایع به اندازه 
کافی دارای مشکل هســتند و در شرایط بسیار 

دشــواری فعالیت می کنند، در حالی که قطعی 
برق هم می تواند مشکالت آن ها را چند برابر کند.

وی اظهار کرد: وظیفه دولت و حاکمیت این است 
که در ابتدا به فکر تامین نیاز بازار و صنایع داخلی  
و در گام بعدی به فکر تبادل کاال با کشورهای دیگر 

و ارزآوری از آنها باشند.
حســینا افزود: قطعی یک ساعت  برق صنایع در 
برخی کارخانه ها ضرر ۱۰۰ میلیون تومانی را به 
دنبال دارد و می تواند موجــب کاهش راندمان 
و حتی بیکاری کارگران شــود. ســال گذشته با 
کســری ۱۰ هزار مگاواتی برق مواجه بودیم اما 
در حال حاضر این کسری ۱۶ هزار مگاوات است. 
بنابراین کسری برق در سال جاری از سال گذشته 
بیشتر است و دولت باید برای تامین برق صنایع 

تالش بیشتری انجام دهد.

عرضه محصوالت اپل و همچنین لپ تاپ های دل و لنوو 
در صورت ادامه قرنطینه هــای کرونایی چین، با تاخیر 

روبرو خواهند شد.
به گزارش ایسنا، تالش چین برای متوقف کردن شیوع 
کووید ۱۹، رفت و آمد در بزرگراه ها و بنادر را مختل کرده 
و باعث بالتکلیفی کارگران و کارخانه های بی شــماری 
شده که منتظر موافقت دولت با بازگشایی هستند و این 
اختالل در سراسر زنجیره تامین انعکاس پیدا کرده است.
شــرکت تایوانی پگاترون که تولیدکننــده قراردادی 
محصــوالت اپل اســت، هفته گذشــته اعــالم کرد 
کارخانه هایش در شانگهای و کانشان که سری آیفون 

۱۳ و آیفون SE را تولید می کنند را تعطیل می کند.
شرکت "کوانتا کامپیوتر" که سه چهارم از محصوالت مک 
بوک اپل را در سطح جهانی تولید می کند، فعالیتهایش 
را تعطیل کرده که به گفته تحلیلگران می تواند به صورت 
جدی روی تحویل سفارشهای تولید تاثیر بگذارد. تاثیر 
احتمالی روی زنجیره تامین مبهم اســت و به عواملی 
نظیر مدت ادامه قرنطینه های کرونایی بستگی دارد. این 

شرکت همچنین جابجایی تولیدش از شانگهای و کانشان 
به کارخانه ها در نقاط دیگر مانند شــنزن را که در حال 

حاضر تحت قرنطینه نیست، بررسی می کند.
ادی هان، تحلیلگر ارشد شرکت "ایزایا ریسرچ" گفت: اپل 
ممکن است انتقال سفارش ها از پگاترون به فاکسکان را 
بررســی کند اما انتظار می رود این حجم به دلیل مسائل 
لجستیکی و دشــواری تنظیم تجهیزات دشــوار باشد. 
فاکســکان نام تجاری شــرکت "هون های پریســیژن 
اینداستری" است. در یک ســناریوی ناخوشایندتر، اگر 
قرنطینه های چین به مدت دو ماه ادامه پیدا کند و اپل نتواند 
سفارشــهای تولید را جا به جا کند، پگاترون ممکن است 

شش تا ۱۰ میلیون دستگاه در تولید آیفون عقب بماند.
مدیرعامل شــرکت هواوی تکنولوژیــز و ایکس پنگ 
هشدار داده است اگر شانگهای نتواند تولید را به زودی از 

سربگیرد، هزینه های اقتصادی عظیمی به بار می آورد.
شــانگهای به ســومین هفته قرنطینه نزدیک می شود و 
هیچ نشانی از بازگشــایی گســترده ندارد. فارست چن، 
مدیر تحقیقات شرکت "ترند فورس" به رویترز گفت: اگر 

قرنطینه ها تا چند هفته دیگر برداشــته شوند، همچنان 
فرصتی برای احیا وجود خواهد داشــت. بــا این حال اگر 
قرنطینه طوالنی تر از دو ماه باشــد، هیچ راهی برای بهبود 
نیســت و هنگامی که قرنطینه ها برداشــته شوند کمبود 
محصوالت برای کاربــران نهایی وجود خواهد داشــت. با 
این حال بعضی از تولیدکنندگان قراردادی ممکن اســت 
تولیدشــان را جا به جا کنند. شــرکت "یونــی میکرون 
تکنولوژی" که برد مدار چاپی برای شرکتهایی شامل اپل 
تولید می کند، به رویترز گفت" قرنطینه کانشان تاکنون تاثیر 
جزئی داشته و این شرکت می تواند به کارخانه های دیگرش 
در استان هوبی و تایوان برای پشتیبانی از تولید متکی باشد. 
اما لجستیک و حمل و نقل همچنان یک مشکل سراسری 
مانده است زیرا شهرها در چین تدابیر قرنطینه را دنبال می 
کنند. بر اســاس گزارش رویترز، تولیدکنندگان لپ تاپ 
شامل "کومپال الکترونیکس" تایوان که رایانه های شخصی 
برای دل و لنوو تولید می کند، هم ممکن است با عقب ماندگی 
تولید کارخانه هایش در کانشان روبرو شود. حدود ۵۰ درصد 

از تولید لپ تاپ "کومپال" در کانشان است.

مدیــرکل اســتاندارد اســتان تهــران گفــت: 
طــرح اندازه گیــری ســاالنه نرخ رشــد کیفیت 
محصوالت اعم از کاال و خدمات بــا بهره گیری از 
 معیارها و شــاخص های معتبر، در اســتان تهران 

آغاز شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل 
استاندارد اســتان تهران، عباس نوری با اشاره به 
اینکه ســنجش نرخ کیفیت، مطابق  بند ۱۸ ماده 
۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از وظایف 
سازمان ملی اســتاندارد ایران است، ادامه داد: این 

طرح در استان تهران، در فروشگاه های زنجیره ای و 
مراکز خرید بزرگ، با توزیع و تکمیل حدود ۳۰۰۰ 
پرسشنامه در حال اجراست و گزارش نتایج حاصل 
از ارزیابی ها، به مراجع ذی ربط و عموم مردم گزارش 

داده می شود.
وی در خصــوص چگونگی تدویــن و اجرای طرح 
ســنجش نرخ کیفیت کاالها و خدمــات توضیح 
داد:  بر اساس مدل های موجود برای شاخص های 
ملی اقتصادی کالن، ۴۰ کاالی مهم سبد مصرفی 
خانوار ایران )بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران و 

بانک مرکزی(، در حوزه های صنایع غذایی، فلزی و 
غیرفلزی، برای سنجش نرخ کیفیت کاالها تعیین 
و بر اساس مدل تدوین شده در گروه سنجش نرخ 

کیفیت کاال، اجرا شد.
در سال جاری اجرای طرح مذکور در استان تهران با 
بیشترین حجم نمونه در سطح کشور )۲۰ درصد از 
کل کشور( از طریق استقرار پرسشگران در مناطق 
مختلف و با هدف در نظر گرفتن سه سطح معیشتی 
و اقتصادی مرفه، متوسط و متوســط به پایین در 

حال اجراست.

از افزایش حق مسکن کارگران چه خبر؟بازار اوراق قرضه رکورد تاریخی زد

خسارت ۱۰۰ میلیونی صنایع با یک ساعت قطعی برق

گوشی های جدید آیفون در بازار کم می شود؟ آغاز اجرای طرح سنجش کیفیت کاال و خدمات در تهران
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رئیس اتاق ایران:

وزیر اقتصاد خبر داد

مجمع تشخیص به دولت پالس مثبت داد

از انحراف حمایت های 
حوزه دانش بنیان 

جلوگیری شود

مراجعه برخی از 
ابربدهکاران به بانک 
برای پرداخت بدهی

واردات 7۰ هزار خودرو 
در آستانه صدور مجوز

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ابهامات طرح  
نهضت ملی مسکن

طرح نهضت مسکن در رده 
ملی باید از سطح شعار، قول 
و وعده وعید بگذرد.عملیات 
باید اجرایی شــود. اجرایی 
شدن این عملیات و طرح مســتلزم این است که 
منابع اعتباری به صورت مناسب و درست تعریف 

و تصویب شود...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3

2
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اما و اگرهای حذف 
قرعه کشی خودرو

افزایش ورود پول 
حقیقی  به  بورس

ابهام در آزادسازی ارزهای بلوکه شده قیمت دالر را  افزایشی کرد

سیگنال  افزایشی به  بازار  دالر
صفحه2

صفحه3

نگرانی   متقاضیان   طرح   ملی   مسکن 
اقساط  سنگین  تسهیالت  و  انصراف  متقاضیان

میانگین   حداقل   قیمت   مسکن   در   طرح   نهضت   ملی   مسکن   ۴   تا   ۶   میلیون   تومان   اعالم   شد 

اگر چــه وزارت صمت حذف قرعه کشــی خودرو 
را منوط به افزایش تیراژ تولید اعــالم کرده بود اما 
خودروســازان برای اجرای این سیاست، خواستار 
لغو قیمت گذاری دســتوری نیز شده اند.به گزارش 
خبرنــگار مهر، یکی از مشــکالت حــوزه خودرو 
مربوط به نحــوه عرضه این محصول می شــود؛ از 
حدود دو ســال پیش که بازار خودرو بیش از پیش 
دچار آشــفتگی و گرانی شــده بود دولت تصمیم 
 گرفــت با شــیوه ای تحت عنــوان قرعه کشــی،
 با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی 
میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.اما 
این شیوه خالف آنچه که مسئوالن تصور می کردند 
عمل کرد؛ یعنی با جوالن دالالن عالوه بر مشکالت 

عدیده ای که در خصوص...

در معامالت روز گذشــته ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ بازار 
سهام، شاخص های بورس و فرابورس رشد کردند و 
ورود پول حقیقی به بورس افزایش یافت.به گزارش 
اکوایران، در معامالت روز شــنبه، بیســت و هفتم 
فروردین ۱۴۰۱، شاخص کل بورس تهران با صعود 
۱۳ هزار و ۵۳۹ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به 
رقم یک میلیون و ۴۶۷ هزار و ۶۶۸ واحد رســید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشــد ۴ هزار و ۶۷۵ 
واحدی در سطح ۳۸۷ هزار و ۶۳۹ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۲۰۹ واحد 
باال آمد و در سطح ۲۰ هزار و ۲۴۷ واحد قرار گرفت. 
در پایان معامالت  روز شنبه، ۳۸۲ نماد رشد قیمت 

داشتند و ۹۲ نماد کاهش...



اقتصاد2
ایران وجهان

بازگشــت قیمت ها بــه قبل 
امکان پذیر نیست

  آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت 
و معدن

اظهارات رئیــس ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان مبنــی بر اینکه 
قیمت ها به سال قبل برگردد، چندان منطقی 
به نظر نمی رســد و به هیچ وجه با محاسبات 

اقتصادی جور در نمی آید. 
واقعیت این اســت که مولفه های اقتصادی 
امسال با مولفه های اقتصادی سال گذشته و 

قبل از آن متفاوت است. 
از طرفی ما همواره در یک چرخه تورمی قرار 

داریم.
  در حال حاضر و بنا به اظهــارات و آمارهای 
رسمی،  نرخ تورم در کشور 41.2 را رد کرده 

است. 
بنابراین از لحاظ قیمتی شرایطی که امسال 
در آن قرار داریم، طبیعتا تابعی از تغییر تورم 
خواهد بــود و از آنجایی که تــورم، میانگین 
قیمت کاالها و خدمات اســت، ممکن است 
کاالها افزایش قیمتی بیش یــا کمتراز تورم 

داشته باشند. 
در این شرایط حتی اگر فرض کنیم،  قیمت 
مواد اولیه تولیــد کاالها تغییــر پیدا نکرده 
باشد، یا حتی اگر قیمت انرژی و هزینه های 
حمل و نقل افزایش نداشــته باشــد، هزینه 
 دســتمزد در ســال جدیــد رســما تغییر

 پیدا کرده است. 
قاعدتا بــه صــورت میانگیــن 8 درصد در 
قیمــت تمام شــده محصوالت اثــر قیمتی 
دستمزد متفاوت است. به عبارتی دستمزد، 
 حداقــل 4 درصــد در قیمــت تمام شــده

تاثیر دارد.
بنابرایــن اینکه تحکــم کنیم کــه افزایش 
قیمتی صــورت نگیرد و یا کاالها مشــمول 
قیمت گذاری دولتی هســتند،  بــا توجه به 
 رشــد هزینه هــا منطقــی و امکان پذیــر 

به نظر نمی رسد.
از همین رو پیشنهاد می شود سازمان حمایت 
از مصرف کننده  با توجه به بنیه کارشناســی 
که دارد، چابک تر عمل کند و تمام محصوالت 
را رصد کنند و قیمت های به روز را استخراج 
کند.همچنین الزم است با تشکل های مربوطه 
رشــته گروه های صنعتی در تماس باشد که 
بتواند قمیت های جدید را بررســی و افزایش 
قیمت را محاسبه کند تا مانع ایجاد تنش در 

بازار شود.

شرکت صرافی توسعه تعاون 
مزیتی بــرای بخــش تعاون 

محسوب می شو د
دشرکت صرافی توســعه تعاون مزیتی برای 
بخش تعــاون محســوب می شــودرییس 
هیات مدیره بانک توســعه تعاون، شــرکت 
صرافــی توســعه تعــاون را مزیتــی برای 
بخــش تعــاون عنــوان نمود.ســید باقــر 
 فتاحی رییس هیــات مدیره بانک توســعه 
تعــاون در جلســه تکریــم مدیرعامــل 
بازنشسته شــرکت صرافی توســعه تعاون 
اظهار داشــت: شــرکت های تابعه بانک در 
خدمت بخش تعــاون و برای ارتقای ســهم 
 تعاون در اقتصاد ملی مشــغول بــه فعالیت
 هســتند و همکاری ســایر ارکان وزارتخانه 
و تعاونگــران در تقویــت و توانمنــدی 
شــرکت تاثیرگــذار اســت.فتاحی گفت: 
خدمــات از  بخشــی  ارزی   فعالیــت 
 تخصصی بانک به شــمار می آید که شرکت 
صرافــی توســعه تعــاون عهــده دار تامین 
نیــاز ارزی تعاونگــران و فعالیــن اقتصادی 
بــوده اســت.وی افــزود: شــرکت صرافی 
توســعه تعاون طی چندین ســال فعالیت 
 با اتکا بــه نیروهــای متخصص، بــه عنوان
 صرافی وابســته به بانک دولتی انجام وظیفه 
نموده و در چارچوب قانونــی، فرآیندها را به 

پیش برده است.
فتاحی با اشــاره به عملکرد چندین ســاله 
سعید قاســمی نراقی در ســمت مدیر عامل 
شرکت صرافی توســعه تعاون گفت: ایشان 
از مدیران خوشــنام صندوق تعاون کشور و 
بانک توسعه تعاون بوده و در شرکت صرافی 
نیز با رعایت اصــول حقوقــی، امانتداری و 
 حرفه ای گرایی، فعالیت شرکت را ساماندهی

 نموده است.

يادداشت

بانک ها

اگــر چــه وزارت صمــت 
حذف قرعه کشــی خودرو 
را منــوط به افزایــش تیراژ 
تولید اعــام کرده بــود اما 
خودروســازان برای اجرای 
این سیاســت، خواســتار لغو قیمت گذاری دستوری 
نیز شده اند.به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکات 
حوزه خــودرو مربوط بــه نحوه عرضــه این محصول 
می شــود؛ از حدود دو ســال پیش که بــازار خودرو 
بیش از پیش دچار آشــفتگی و گرانی شده بود دولت 
 تصمیم گرفت با شــیوه ای تحت عنوان قرعه کشــی،
 با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعه کشی میان 
آنها، هرج و مرج را در بــازار خودرو کاهش دهد.اما این 
شیوه خاف آنچه که مسئوالن تصور می کردند عمل 
کرد؛ یعنی با جوالن دالالن عاوه بر مشکات عدیده ای 
که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام در 
قرعه کشی ها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و 
بازار روز به روز بیشــتر شد و مصرف کنندگان واقعی از 
بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کامًا از یک 
محصول مصرفی تبدیل به یک محصول ســرمایه ای 

شده است.

وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی
از زمان خلق شیوه قرعه کشی، مسئوالن متعددی زبان به 
انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد 
شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که 
همین موضوع به افرایش نارضایتی ها و بهم ریختگی بیشتر 
بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان 
روزهای نخست سکانداری ضمن اعام نارضایتی از وضعیت 
صنعت خودرو اعام کرد که برنامه های مشــخصی برای 
بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه کشی 
از سال 14۰1 دارد.آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود 
قرعه کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود 
و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای 
افزایش تولید خودرو، به نظر می رسید که حذف قرعه کشی 
از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف کنندگان 

برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم 
نخواهند داشت.

شرط جدید خودروسازان برای عمل به وعده 
وزیر

با این حال اخیراً یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی 
اعام کرده اســت که حذف قرعه کشی خاف آنچه که 
صمتی ها تاکید کرده انــد عاوه بر لــزوم افزایش تیراژ 
نیاز به حذف قیمت گذاری دســتوری نیز دارد؛ در واقع 
این خودروساز شــرط حذف قرعه کشی را لغو سیاست 
قیمت گذاری دســتوری خودرو اعام کــرده و فاصله 
قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی 
فروش دانسته است.اهمیت این موضوع از آنجایی است 
که تاکنون حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان پیش 
شرط حذف قرعه کشی از سوی مسئوالن وزارت صمت 
اعام نشده اســت و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر 
صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه کشی را تنها منوط 
به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.بنابراین خودروسازان 
خاف مسئوالن صمت به مسأله ای اشاره کرده اند که طی 
سال های گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی 
قرار گرفته اســت؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید 
می کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، 
قیمت گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها 
سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده 
نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت های خودروساز 
به جیب واسطه گران ســبب ایجاد کمبود نقدینگی در 
شرکت های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید 
را مخدوش کرده اســت. موضوعی که سال گذشته نیز 
مورد انتقاد رئیس جدید ســازمان بورس قرار گرفت و 
وی خواســتار لغو فوری قیمت گذاری دستوری خودرو 
شد.البته سال گذشته شــورای رقابت به عنوان متولی 
قیمت گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت 
گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید 
قیمت گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال 
اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت 
صنعت خودرو، به این خواســته خودروسازان تن داده و 
 قیمت گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت 

حذف کند، وجود دارد.

واردات خودرو مقدم بر حذف قیمت گذاری 
است

در این بین نکته ای که باید به آن توجه شــود این است که 
اگرچه قیمت گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگار نیست 
و خبرگزاری مهر در گزارشــات متعددی به انتقاد از این 
شیوه پرداخته است اما این مساله نافی این واقعیت نیست 
که در حال حاضر بازار خودرو دچار انحصار شــده و عاوه 
بر عرضه کم که بارها از سوی فعاالن بازار مورد انتقاد قرار 
گرفته، تنوع محصوالت نیز به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و 
مصرف کننده در اغلب اوقات به دلیل محدودیت در انتخاب، 
»مجبور« به خرید می شود؛ آن هم خرید محصوالتی که 
طبق تاکید کارشناســان از نظر کیفیت چندان قابل دفاع 
نیستند.این موضوع سال گذشته نیز از سوی رهبری مورد 
اشاره قرار گرفت. ایشان بهمن سال گذشته با انتقاد صریح از 
عملکرد کیفی خودروسازان تاکید کرده بودند که »با وجود 
حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشــور، کیفیت خودرو 
خوب نیست؛ مردم ناراضی اند و درست می گویند و حق با 
آنهاست.«بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف 
قرعه کشــی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت 
گذاری دستوری هســتند، به نظر می رسد اقدام نخست 
باید »آزادســازی واردات خودرو« باشد.نکته ای که تقریباً 
از سوی همه مسئوالن کشور از نمایندگان مجلس و رئیس 
جمهور گرفته تا پلیس مورد تاکید قرار گرفته است و حتی 
مردم و فعاالن بازار نیز مدت های مدیدی است که منتظر 
گشایش هایی در این حوزه هستند تا با افزایش عرضه، هم 
به تقاضاها پاسخ مناسبی داده شود و هم انحصار به صورت 

نسبی از صنعت خودرو خارج شود. 

شفاف سازی حذف قرعه کشی خودرو
به دنبال حاشیه های اخیر مبنی بر شروط ایران خودرو برای 
حذف قرعه کشی، این موضوع توســط معاون بازاریابی و 
فروش این گروه صنعتی شفاف سازی شد و وی ضمن تاکید 
بر اینکه قیمت گذاری هر کاالیی زیر قیمت تمام شده منجر 
به ایجاد تقاضای سوداگرانه برای آن خواهد شد، اعام کرد 
که افزایش تقاضا برای خودروهای پرتیراژی است که فاصله 
قیمتی زیادی از قیمت کارخانه ای آن ها تا قیمت بازار دارند 
اما با افزایش عرضه به میزان کافی، تقاضاهای سوداگرانه 
کم خواهد شد.به گزارش ایسنا، میز اقتصادی روز گذشته 

)جمعه( یک برنامه خبری تلویزیونی با حضور بابک رحمانی 
)معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو(، ابوالفضل خلخالی 
)عضو هیات علمی  دانشگده خودرو دانشگاه علم وصنعت( 
و در ارتباط تصویری با فربد زاوه )کارشناس صنعت خودرو( 
به موضوع حذف قرعه کشی خودرو، افزایش تولید و عرضه و 
همچنین موضوعات پیرامون قیمت گذاری و تامین قطعات 

در داخل اختصاص یافت.

برنامه ایران خودرو برای حذف قرعه کشــی، 
افزایش تولید و عرضه است

بابک رحمانی )معاون بازاریابــی و فروش ایران خودرو(  در 
یک برنامه تلویزیونی در رابطه با حاشیه های اخیر پیرامون 
اینکه "ایران خودرو برای حذف خودرو شرط گذاشته است" 
اظهار کرد: طی روزهای اخیر پــس از مصاحبه با یکی از 
خبرگزاری ها، متاسفانه برداشت اشتباهی صورت گرفت 
که مطرح شد ایران خودرو شرطی برای حذف قرعه کشی 
تعیین کرده است؛ این در حالیست که موضوع درست نیست. 
آنچه که مطرح است این است که گروه صنعتی ایران خودرو 

برنامه ای برای افزایش عرضه خودرو دارد.
وی افزود: این برنامه بدین صورت که با توجه به مطالعات 
انجام شــده، تقاضای واقعی بازار در ایران برای ساالنه یک 
میلیون و 2۰۰ هزار تا یک میلیون و 4۰۰ هزار دســتگاه 
برآورد شده است؛ براین اساس ایران خودرو عرضه ۷۵۰ هزار 
دستگاه شامل 2۵ هزار دستگاه خودروی تجاری و ۷2۵ هزار 
دستگاه خودروی سواری را در برنامه کاری خود قرار داده 
که محقق خواهد شد. سایپا و همچنین سایر خودروسازان 
نیز برنامه ریزی های خود را در این زمینه انجام داشته اند. به 
نظر می رسد با تحقق این تیراژ، عرضه به میزانی که بازار نیاز 
واقعی دارد، انجام خواهد شد؛ قاعدتا زمانیکه عرضه به میزان 
کافی صورت گیرد، کمک به کم شدن تقاضاهای سوداگرانه 

خواهد کرد.  
معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو خاطر 
نشان کرد: زمانیکه هر کاالیی زیر قیمت واقعی، قیمت گذاری 
می شود، قطعا تقاضای ســوداگرانه برای آن شکل خواهد 
گرفت. اکثر تقاضاهایی که بــرای خودروهای پرتیراژ که 
اختاف قیمت زیادی میان قیمت آن ها در بازار آزاد تا درب 
کارخانه وجود دارد، برای خود خودرو نیست، بلکه به  جهت 

جذابیت این اختاف قیمت شکل می گیرد.

قیمت گذاری آزاد می شود؟

اما و اگرهای حذف قرعه کشی خودرو

غالمحسین شــافعی در نشست شورای 
گفت وگوی خراسان رضوی

از انحــراف حمایت های حوزه 
دانش بنیان جلوگیری شود

رئیس اتاق ایران، نام گذاری سال 14۰1 به عنوان 
ســال »تولیــد، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« 
را زمینه ســاز حرکت و تعالی صنایع در مســیر 
دانش محوری دانســت و بر لــزوم جلوگیری از 
انحرافــات احتمالی در حمایت هــای این حوزه 
تأکید کرد.رئیس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران با اشــاره به نام گذاری سال 
جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، گفت: این 
حرکت بسیار ارزشمند بود چراکه امروز صنایع ما 
برای تعالی و توسعه خود، بیش از هر زمان دیگر 
به حرکت در مســیر تکنولوژی و دانش محوری 
نیازمندند اما در این بــاب نگرانی هایی هم وجود 
دارد که باید به آنها توجه شود.غامحسین شافعی 
در نــود و دومین نشســت شــورای گفت وگوی 
دولــت و بخش خصوصــی خراســان رضوی به 
برخی دغدغه های این حوزه اشــاره کرد و افزود: 
هنگامی که در کشور محور جدیدی مطرح و مقرر 
می شود که حمایت هایی از آن حوزه صورت بگیرد 
و در پناه آن محور، کمک های مالی نهفته است، 
متأسفانه انحرافات هم به شدت گسترش می یابد.
او ادامه داد: در این میان ممکن است شرکت هایی 
که زمینه ای از فعالیت دانش بنیان ندارند، به دنبال 
راه های ورود به لیســت دانش بنیان ها باشند تا از 
مزایای این موضوع بهره مند شوند و لذا منابعی که 
دارای هدفی مشخصی است، به واسطه این اقدامات 
سوء به اتاف دچار می شود.رئیس اتاق ایران ادامه 
داد: برخی شــرکت ها نیز به دنبــال اخذ گواهی 
دانش بنیان می روند تا از تســهیات ویژه و ارزان 
بهره بگیرند و این اتفاق، تبعات نامطلوبی را برای 
اقتصاد صنعتی کشور در پی خواهد داشت؛ ازاین رو 
بخش خصوصی و توأمــان تصمیم گیران دولتی 
باید مراقب این قضیه باشند تا از سوءاستفاده های 
احتمالی ممانعت شــود و بنگاه هــای اقتصادی 
کهشان و شایســتگی الزم را در این حوزه دارند، 

به واقع مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.

وزیر اقتصاد خبر داد
مراجعه برخی از ابربدهکاران به 

بانک برای پرداخت بدهی
وزیر امور اقتصادی و دارایی دربــاره عملکرد این 
وزارتخانه برای افشــای ابربدهکاران بانکی گفت: 
تعدادی از ایــن بدهکاران بزرگ  بــرای پرداخت 
بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران 
مراجعه کرده اند.به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی 
در این باره گفت: مساله افشای ابربدهکاران بانکی 
کشــور که ســال ها در اقتصاد ایران تنها حرفش 
زده می شد، هفته گذشته با فشــار وزارت اقتصاد 
بحمداهلل در بانک های دولتی انجام شد.خاندوزی 
افزود: معضل بدهی های کان بانکی موجب عدم 
دسترسی بخش زیادی از مردم به تسهیاتی بود که 
سال ها و سال ها منجمد دست چند بدهکار بزرگ 
بدحســاب باقی مانده بود و اجازه دسترسی به آن 
حجم از تسهیات به بقیه مردم  داده نمی شد.وی با 
انتقاد از اینکه از این مساله در گذشته به عنوان یک 
حربه سیاسی استفاده می شد و لیست بدهکاران  در 
جیب برخی از افراد بود که از آن علیه جریان رقیب 
استفاده می کردند، گفت: ما در وزارت اقتصاد کامًا 
علمی و کارشناسی و به نفع مردم حرکت خواهیم 
کرد. در هفته های آینده هم این افشای اطاعات و 
شفافیت کامل تر خواهد شد. در دیدار نوروزی که با 
مدیران عامل بانک ها داشتم، حرف ها و حدیث ها و 
مقاومت هایی در این زمینه وجود داشت اما از آنان 
خواســتیم اگر همه همزمان این سیاست را پیاده 
کنند، هیچ مساله ای به جهت اینکه منابع و سپرده ها 
از یک بانک خارج شود و  وارد بانک دیگری گردد، 
رخ نخواهد داد.طبق اعام وزات اقتصاد، خاندوزی 
ادامه داد: از مدیران بانک ها خواستیم که روزهای 
بیستم و بیست و یکم فروردین ماه آخرین زمانی 
باشد که این سیاست اجرا می شود و الحمداهلل این 
سیاست در کشور پیاده شد و برای آینده هم نظر 
ما این اســت که این روند را ادامه دهیم.وزیر امور 
اقتصادی و دارایی تصریح کرد : اجرای این سیاست 
منابع را به بانک ها برخواهد گرداند و خوش حسابی 
را تقویت خواهد کرد و ان شااهلل این جریان موقت 
نخواهد بود و ادامه خواهد داشت. در هفته جاری ان 
شااهلل یک خبر بزرگ و امیدوار کننده دیگر راجع به 
شفافیت اطاعات اقتصادی خواهیم داشت که آن را 
هم خدمت مردم عزیز ایران اعام خواهم کرد.طبق 
این گزارش، در هفته گذشته اسامی ابربدهکاران 11 
بانک دولتی منتشر شد و قرار است تا در هفته جاری 
لیست بدهکاران کان تمامی بانک ها در سایت بانک 

مرکزی منتشر شود.

اخبار
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قیمت دالر روز گذشــته ریزش کرد اما بازار سکه شاهد 
صعود قیمت ســکه بود.به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز 
تهران در شروع معامات این هفته شاهد قدرت گرفتن 
معامله گران کاهشی بود. قیمت دالر روز گذشته یک قدم 
دیگر عقب نشینی کرد و با 2۷ هزار و ۵۵۰ تومان مبادله 
شد که نسبت به روز پنجشنبه گذشته 1۰۰ تومان پایین 
رفته بود. اســکناس آمریکایی در نیمه روز به 2۷ هزار و 
6۰۰ تومان رسید.معامله گران بازار ارز تهران معتقدند در 
صورتی که قیمت دالر  در محدوده یاد شده تثبیت شود 
احتمال رسیدن آن به 2۷ هزار و 8۰۰ تومان وجود دارد 
اما در غیر این صورت دالر به سمت 2۷ هزار و 3۰۰ تومان 

حرکت خواهد کرد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی 
صرافی ملی روز گذشــته  قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو را اعام کرد. بر این اساس نرخ خرید دالر روز 
گذشته 2۵ هزار و 16۵ تومان و نرخ فروش آن 2۵ هزار و 
418 تومان بود. همچنین براساس نرخ اعامی این صرافی 

قیمت خرید یورو 28 هزار و 3۵۷ تومان و قیمت فروش آن 
28 هزار 642 تومان بود.

نوسان قیمت درهم باالی محدوده مهم
نرخ حواله درهم روز گذشــته نوسان محدودی ر تجربه 
کرد . قیمت درهم روز گذشته 1۰ تومان از روز پنجشنبه 

گذشته باالتر رفت و با ۷ هزار و ۵2۰ تومان مبادله شد. 

قیمت سکه باال رفت
قیمت طا و قیمت سکه در ایران روز گذشته با پیام نزولی نرخ 
دالر پایین رفت. قیمت طا روز گذشته به 1 میلیون و 3۰۰ هزار 
و 9۰۰ تومان معامله شد که در مقایسه با روز پنجشنبه گذشته 
۵ هزار و 3۰۰ تومان ارزان تر بود. بازار سکه هم روز گذشته شاهد 
افت و خیز قیمت ســکه بود. فلز گران بهای داخلی در ابتدای 

معامات نقدی روز گذشته 6۰ تومان ارزان شد اما در نیمه روز 
به بر مدار صعود قرار گرفت. قیمت سکه در نیمه معامات نقدی 
روز گذشته 13 میلیون و 1۵۵ هزار تومان بود که نسبت به دو 

روز پیش 3۵ هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

معامله گران در بالتکلیفی مذاکرات وین 
در بازار ارز  و در میان معامله گران دالر روز گذشــته هم 
مذاکرات برجام برجسته بود. لورا روزن در مقاله ای به نقل 
از منابع دیپلماتیک خود گفته است "انتظار می رفت ایاالت 
متحده در روزهای اخیر یک پیشنهاد متقابل به ایران ارسال 
کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده تا احتماال راهی برای غلبه 
بر مشکل نهایی در پیش نویسی توافق که اساسا محتوایی 
متفاوت از پیشنهاد اخیر ایران دارد، پیدا شود".روز گذشته 
خبر احتمال آزادســازی ارزهای بلوکه شده تکذیب شد. 

معامله گران تصور می کردند که با  تکذیب این خبر قیمت 
دالر بار دیگر صعودی شود. 

سیگنال آمریکا به بازار ارز/ رشد شبانه قیمت دالر
روز جمعه خبر احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران از 
سوی مقامات آمریکایی تکذیب شد و به تبع آن در معامات 
پشت خطی روز گذشته اسکناس آمریکایی افزایش را تجربه 
کرد.به گزارش اقتصادنیــوز ، قیمت دالر در اواســط هفته 
گذشته با طوالنی شدن توقف مذاکرات وین و سیگنال های 
منفی از برجام  به کانال 28 هزار تومان صعود کرد اما در روز 
های پایانی خبر احتمال آزادسازی ۷ میلیارد دالر از ارز های 
بلوکه شده ایران این کانال را از دست داد و در مقطعی زیر 2۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. قیمت دالر عصر روز پنجشنبه 
گذشته با 2۷ هزار و 6۵۰ تومان معامله شد.  روز جمعه خبر 
احتمال آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران از سوی مقامات 
آمریکاییتکذیب شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعام 
کرد، گزارش ها درباره این که پول های ایران در حساب های 
مسدود شده در کشورهای دیگر آزاد شده اند، نادرست هستند. 

جلســه مقدماتی در صحن مجمع تشخیص در خصوص 
تعیین تکلیف بحث واردات خودرو انجام شده است. ظاهراً 
گره کور واردات ۷۰ هزار خودرو با پالس مشــخص مجمع 
تشخیص و توســط خود دولت باز خواهد شد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســینم،  در روزهای اخیر 
بعد از انتشار قانون بودجه سال 14۰1 ماجرای تغییر دقیقه 
9۰ مصوبه مجلس در خصوص ترخیص ۷۰ هزار دستگاه 
خودرو سواری حاشیه ساز شد. مجلس شورای اسامی به 
پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه، مجوز واردات ۷۰ هزار 
دســتگاه خودرو را در متن بودجه لحاظ کــرده بود و این 
موضوع عیناً در صحن مجلس تصویب شــد. هیئت عالی 
نظارت بر سیاست های کلی نظام که از قبل با واردات خودرو 
مخالف بود، بار دیگر بر موضع خود پافشاری کرد و در نهایت 
از طریق شورای نگهبان موضوع به مجلس گزارش شد و در 
لحظات پایانی با اختیارات هیئت رئیســه مجلس، بخش 

مربوط به مجوز واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو از متن قانون 
حذف شد.این ماجرا حواشی زیادی را در پی داشت و حتی 
در یکی دو هفته اخیر شاهد افزایش مجدد قیمت ها در بازار 
خودروهای خارجی و حتی برخی خودروهای داخلی نیز 
بودیم. این درحالی است که پیش از این رئیس جمهور در 
نیمه اسفندماه التیماتوم سه ماهه به وزیر صمت برای فراهم 
کردن ســازوکار واردات خودرو داده بود. نکته مهم اینکه 
واردات خودرو عمًا در اختیار دولت بوده و بحث درج ۷۰ 
هزار دستگاه خودرو بیشتر از جنبه شفاف شدن درآمدهای 
خزانه مهم بود.در اواخر هفته گذشته رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت و تأثیر مجمع در موضوعات 

حساس و اساسی کشــور گفت: صحن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دربــاره واردات خودرو مصوبه ای نداشــته 
اســت.آیت اهلل الریجانی گفت: در موضوع واردات خودرو 
جنجال هایی به راه انداختند و آن را بهانه ای برای حمله به 
کلیت مجمع قرار دادند در حالی که صحن مجمع درباره این 
مصوبه نظری نداده است و برخی بدون توجه و بدون آگاهی، 
مجمع تشخیص و هیأت عالی نظارت را یکی می پندارند.

پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می دهد هفته گذشته جلسه 
مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین 
تکلیف حواشی واردات خودرو برگزار شده و جلسه تکمیلی 
نیز در هفته جاری انجام خواهد شــد. گفتنی است، بحث 

مخالفت با واردات از طرف هیئت عالی نظارت انجام شده و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص چنین نظری 
نداشته است.جدای از این مباحث، همان طور که پیش تر 
تأکید شد، بحث واردات خودرو در حیطه مقررات بوده و نیاز 
به قانون خاصی که الزاماً در مجلس شورای اسامی تصویب 
و اباغ شود ندارد. به عبارت ساده تر موضوع واردات خودرو 
در سال 9۷ توسط دولت ممنوع شد و ظاهراً بعد از مکاتبه 
رسمی رئیس جمهور در خصوص سامان دهی آشفته بازار 
خودرو قرار اســت در پایان اردیبهشــت ماه بحث واردات 
خودرو نیز تعیین تکلیف شود.بر این اساس به نظر می رسد 
در روزهای آتی نظرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک 
پالس مشخص برای دولت داشته باشد. به عبارت ساده تر، از 
آنجا که هم دولت و هم مجلس موافق واردات خودرو هستند، 
تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در 

این خصوص راهگشا باشد.

در معامات روز گذشــته 2۷ فروردین 14۰1 بازار ســهام، 
شــاخص های بورس و فرابورس رشــد کردند و ورود پول 
حقیقی به بورس افزایــش یافت.به گــزارش اکوایران، در 
معامات روز شنبه، بیست و هفتم فروردین 14۰1، شاخص 
کل بورس تهران با صعود 13 هزار و ۵39 واحدی نسبت به روز 
چهارشنبه به رقم یک میلیون و 46۷ هزار و 668 واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد 4 هزار و 6۷۵ واحدی در 
سطح 38۷ هزار و 639 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( 2۰9 واحد باال آمد و در سطح 2۰ هزار و 
24۷ واحد قرار گرفت. در پایان معامات  روز شنبه، 382 نماد 

رشد قیمت داشتند و 92 نماد کاهش قیمت داشتند. 

ورود سرمایه حقیقی
روز گذشــته برای دومین روز متوالــی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شــد و 216 میلیارد 
تومان پول حقیقی به بورس وارد شد که نسبت به روز کاری 

قبل افزایش 332 درصدی داشته است.  در معامات روز شنبه 
بیشترین ورود پول حقیقی به سهام وتوصا )شرکت سرمایه 
گذاری توسعه صنعتی ایران( اختصاص داشت که ارزش تغییر 

مالکیت حقوقی به حقیقی آن 9۷ میلیارد تومان بود. 

  نمادهای پیشران بازار سهام 
نمادهای »فوالد«، »فملی« و »پارسان« بیشترین تأثیر را در 
رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای »فخوز«، 
»پاکشو« و »تملت« بیشــترین تأثیر کاهنده را بر شاخص 
کل داشــتند. در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »شگویا« و 
»شاوان« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »وسپهر«، »دماوند« و »اعتا« بیشترین تأثیر منفی 

را بر شاخص داشــتند.  در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس شستا صدرنشین است و خگستر و خودرو در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، کرمان و شگویا 
پرتراکنش  ترین نمادها هستند.در اولین روز کاری هفته اغلب 
نمادهای پاالیشی رشد قیمت داشتند و گروه »فراورده های 

نفتی، کک و سوخت هسته ای« سبزترین گروه بازار بود.

  افت ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامات کل بازار ســهام به رقم 1۰ هزار و 
936 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامات اوراق بدهی 
در بازار ثانویه 4 هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان بود که 42 درصد از 
ارزش کل معامات بازار سرمایه را تشکیل می دهد. روز گذشته 

ارزش معامات خرد سهام با کاهش اندکی معادل ۰.46 درصد 
نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و 1۰ میلیارد تومان رسید.

 افزایش صف های پایانی بازار
در پایان معامات روز گذشته ارزش صف های فروش پایانی 
بازار نســبت به روز کاری قبل 14۰ درصد افزایش یافت و 6 
میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید نیز نسبت به پایان 
روز کاری گذشته 3۷ درصد رشد کرد و در رقم 41۷ میلیارد 
تومان ایستاد. روز گذشته نماد ورنا )شرکت سرمایه گذاری 
رنا( با صف  خرید 36 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای 
بازار قرار گرفت. پس از ورنا، نمادهای وتوصا )شرکت سرمایه 
گذاری توسعه صنعتی ایران( و های وب )شرکت داده گستر 
عصر نوین( بیشترین صف خرید را داشتند. بیشترین صف 
فروش نیز به نماد وسپهر )شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر 
صادرات( تعلق داشــت که در پایان معامات صف فروش 3 

میلیارد تومانی داشت. 

ابهام در آزادسازی ارزهای بلوکه شده قیمت دالر را  افزایشی کرد

سیگنال  افزایشی به  بازار  دالر

مجمع تشخیص به دولت پالس مثبت داد

واردات 70 هزار خودرو در آستانه صدور مجوز

رشد تقاضا در بورس 

افزایش ورود پول حقیقی به بازار سهام

گروه اقتصاد ایران وجهان
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ابهامات طرح  نهضت ملی مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

طرح نهضت مسکن در رده ملی باید از سطح شعار، قول و وعده وعید بگذرد.عملیات باید اجرایی شود. اجرایی شدن این عملیات و طرح مستلزم این است که منابع اعتباری به صورت مناسب و درست تعریف و تصویب شود. متولی اصلی آن نیز به صورت شفاف 
مشخص شود. زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح می بایست مهیا شده و افراد ذینفع به درستی ممیزی شوند.  

تجربه ای که از مسکن مهر وجود دارد این است که وقتی متولی صرفا وزارت مسکن باشد نخواهد توانست به تنهایی از پس آن برآید. کمیته اجرایی از تمام دسته های اجرایی که در طراحی، تولید و واگذاری نقش دارند می بایست تحت عنوان یک معاونت 
ریاست جمهوری تعریف شود. تصمیمات باید همان لحظه گرفته، ابالغ و اجرا شود. تعارفات در اجرای این طرح باید کنار گذاشته شود. مجوزها باید سریع تر صادر شود.  

مهم ترین مشکل در اجرا و پیشروی منطقی این طرح منابع مالی پایدار و ثبات قیمت اجرایی پروژه است. بعید است پروژه ها با این مبالغ اجرایی شود. چراکه ثبات و ماندگاری قیمت در خدمات، ابزار، مصالح و سایر امکانات برای این پروژه تثبیت شده و ماندگار 
نیست. با کوچکترین تغییرات سیاسی و اجتماعی این مبالغ متغیر و افزایشی می شود. افزایش این نرخ برای تکمیل این پروژه ها موجب باالتر رفتن قیمت تمام شده از وعده های اعالم شده گذشته می شود. در این قضیه می بایست تثبیت قیمتها انجام و الزم 
االجرا شود.  در طرح نهضت ملی مسکن نصف متقاضیان در ممیزی ها کنار رفتند. پیش بینی این اتفاق نیز بارها اعالم شد. مابقی متقاضیان نیز با مشاهده عدم تطابق وعده ها از ادامه راه منصرف شدند. کسی که در این 40 سال هیچ گونه برخورداری از ملک، 

امالک و خدمات دولتی نداشته است چگونه می تواند اقساط 5 تا 7 میلیون تومانی این طرح را پرداخت کند. این افراد نیازمند و مستحق توجه ویژه ای هستند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران گفت: 
اگر تحریم ها رفع شود، حداقل ۳0 درصد روي کاهش 
قیمت لوازم خانگي تاثیر خواهد داشت. اکبر پازوکي، 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران درباره 
وضعیت فروش لوازم خانگي در بازار فعلي گفت: بازار 
در حال حاضر مثل بازار شب عید راکد است بخصوص 
که هنوز کارخانه ها شروع به تولید کاال نکرده و زمزمه 
هایي براي براي گراني کاالهــا وجود دارد، ولي هنوز 

تولیدکننده ها نتوانسته اند، مجوز بگیرند.
وي ادامه داد: مردم هم در ماه مبارک رمضان بیشتر 
دنبال عبادت هســتند تا خریــد کاال و معموال ماه 
فروردین براي خرید لوازم خانگي مثل روز شنبه در 
ایام هفته اســت. امیدوارم بعد از ماه مبارک رمضان، 
همچنین با کم شدن کرونا و راه افتادن عروسي ها و 
کمک دولت، بازار لوازم خانگي بتواند تکاني بخورد و 
افقي براي آن ایجاد شود که مثل شب عید و ماه اول 
سال کساد نباشد. در ماه سوم سال هم با دادن اظهارنامه 
دارایي، کسبه باید اظهارنامه هاي مالیاتي خود را بموقع 

پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگي تهران در ادامه 
با بیان اینکه امسال اصال بازار شب عید نداشتیم که 
بزرگترین دلیل آن نبود قدرت خرید براي مردم است، 
ادامه داد: میزان عیدي مردم مگر چقدر بوده است که 

بتوانند کاال خرید کنند. در همه اصناف از جمله طال و 
پوشاک و خودرو هم شاهد این رکود بودیم.

وي افزود: وقتي انجمن تولیدکنندگان اعالم مي کند 
که در 70 درصد کاالهاي تولیدات داخلي و پنج قلم 
درشت کاالي خانگي از پتانسیل داخلي استفاده مي 
کنیم پس نرخ ارز نمي تواند خیلي تاثیرگذار در اقالم 
درشت باشد. براي همین باید دید نرخ ارز در کجا مي 
تواند تاثیر داشته باشــد. پازوکي تاکیدکرد: درحال 
حاضر، دولت باید کمک کند تا تولید بتواند وضعیت 
خوبي پیدا کند. ما اکنون ۹ درصد مالیات ارزش افزوده 
داریم و از آن سو با مسایل گمرگي و جابه جا شدن ارز 
نیمایي مواجه هستیم که همه این عوامل روي تولید 
تاثیرگذارهستند. بنابراین این روند تولید در بازار لوازم 
خانگي تاثیر مي گذارد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگي تهران در ادامه به نقش رفع تحریم ها در 
کاهش قیمت لوازم خانگي اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
االن کاالیي که مي خواهیم براي تولید لوازم خانگي از 
خارج از کشور بخریم با دالل بازي انجام میشود. چون 
تولیدکننده نمي تواند مستقیم از کشور اصلي خرید 
کند و باید با واسطه دوم و ســوم خریداري شود که 
هزینه را براي تولیدکننده زیاد و خود به خود قیمت ها 
را باال مي برد. اگر تحریم ها رفع شود، حداقل ۳0 درصد 

روي کاهش قیمت لوازم خانگي تاثیر خواهد داشت.

نشست فوق العاده کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف 
تهران با حضور ابراهیم درســتي نماینــده اصناف در 
سازمان امور مالیاتي و نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران، 
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتي اتاق اصناف تهران و 
اعضاي کمیسیون در خصوص بررسي نحوه توافق مالیاتي 
اصناف و سازمان امور مالیاتي در راستاي تبصره ماده ۱00 

ق.م.م برگزار شد.
نماینده اصناف در ســازمان امور مالیاتي در خصوص 
توافق مالیاتي اصناف و سازمان امور مالیاتي در این جلسه 
پیرامون تعیین مالیات عملکرد ۱400 مودیان صنفي در 
راستاي تبصره ماده ۱00 ق.م.م اظهار داشت: طي دوسال 
اخیر بخاطر شرایط کرونایي شاهد رکود و تعطیلي هاي 
پیاپي براي اصناف کشــور بوده ایــم و از دولت محترم 
انتظار داریم مالیات اصناف در ســال ۱400 افزایشي 

نداشته باشد.
ابراهیم درستي نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران افزود: 
در دوران کرونا با گروه بندي صنوف کامال مشخص است 
که کدام صنوف فعال و کدام تعطیل بوده اند، درخواست 
ما از اسمان امور مالیاتي اینست که صنوفي که تعطیل 
بوده اند از پرداخت مالیات معاف و سایر صنوف براساس 

عملکرد و درامد مستند مالیات اخذ گردد.
درستي با بیان شرایط اصناف در سال هاي اخیر گفت: در 
دوسال گذشته کسب و کار واحدهاي صنفي تحت تاثیر 
اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیماري کرونا قرار گرفتهاند از 

این رو از دولت انتظار داریم تا از واحدهاي صنفي حمایت 
کند. اصناف در تمامي وقایــع ملي همراه مردم و دولت 
بودهاند و در خصوص پیشگیري از شیوع بیماري کرونا نیز 
ازهمان ابتدا اتاق هاي اصناف سراسر کشور و اتحادیههاي 
صنفي صنوف را هدایت کرده اند تا سطح رعایت بهداشت 
در خدمات افزایش یابد و خوشبختانه همکاري بسیار 

خوبي ایجاد شد.
نماینده اصناف در ســازمان امورمالیاتــي تاکید کرد: 
تمامي مغازه ها و واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب و 
شناسنامه مالیاتي هستند و همواره مالیات مي پردازند، 
اما آیا سازمان امور مالیاتي رکود این چند سال را قبول 
دارد؟ همواره توسط مسئوالن ســازمان امور مالیاتي 
عنوان میشود که باید درآمدهاي مالیاتي افزایش یابد؛ 
اما این افزایش درامد باید از محل فرار مالیاتي تامین شود 
و نه اینکه به واحدهاي صنفــي که مالیات مي پردازند، 
سختگیري شود و برگه هاي تشخیص چند برابري براي 
آنها نوشته شود، این عادالنه نیست. درستي در پایان بیان 
داشت: متاسفانه در این دوسال و شرایط رکود اقتصادي 
شاهد دریافت مالیات همراه با افزایش توسط سازمان امور 
مالیاتي از اصناف بودیم. از وزیر محترم اقتصاد و دارایي و 
مسئوالن سازمان امور مالیاتي درخواست مي کنیم که 
در دولت سیزدهم از اصناف حمایت و با اصالح ایرادات 
گذشته، در راستاي تحقق عدالت مالیاتي و ارتقاي سطح 

رضایتمندي مودیان گام بردارد.

رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش و عمده فروشان کاالي 
دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران با اشاره به برخي 
گزارشــات مبني بر انجام تخلفاتي در واحدهاي صنفي 
بدون پروانه این اتحادیه گفت: عده کثیري فعال با وجدان و 
متعهد در این صنف داریم که تعدادي متخلف بدون پروانه 
مي خواهند به نام شان صدمه وارد کنند. ما این اجازه را 
نخواهیم داد و با هرگونه تخلف و قاچاق مقابله خواهیم 
کرد. مرتضي جعفري، رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش 
و عمده فروشان کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک کننده 
تهران گفت: با گزارشاتي که از سوي مسئوالن اداره اماکن 
تهران و دیگر سازمان ها داشته ایم متاسفانه در برخي از 
واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب رسته دخانیات کاالي 
قاچاق کشف و ضبط شده است و در رسته عطاري، ساخت 
و فروش محصوالت گیاهي در زمره داروهاي با کیفیت که 
گاها به نام داروي چاقي، الغــري و یا قرص هاي متادون 

عرضه مي گردد.
وي تاکید کرد: این گزارشات هر چند از واحدهاي بدون 
پروانه است؛ اما اتحادیه عطار باید پي گیر باشد؛ بنابراین 
در تالشیم تا دیگر شاهد چنین تخلفاتي در این اتحادیه 
نباشیم. عده بي شمار و کثیري فعال با وجدان و متعهد 
در این صنف داریــم که تعدادي متخلف بــدون پروانه 
مي خواهند به نام شــان صدمه وارد کنند و این اجازه را 
نخواهیم داد. رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش و عمده 
فروشان کاالي دخاني، مواد شوینده و پاک کننده تهران 

در خصوص اهداف و برنامه هاي آینده اتحادیه بیان داشت: 
اتحادیه داراي ۳500 عضو با پروانه کسب و قریب به 5000 
عضو بدون پروانه کسب مي باشد. در اولین جلسه هیات 
مدیره اتحادیه تصمیم بر آن شد تا تمامي واحدهاي صنفي 
یک دور کامل بازرسي شــوند. براي افراد با پروانه از بابت 
رعایت تمام قوانین صنفي و بــراي تمام واحدهاي بدون 
پروانه، هدایت و راهنمایي به ســمت اخذ پروانه کسب . 
جعفري در ادامه تاکید کرد: از سال ۱۳۹۶ ورود هر گونه 
دخانیات به کشور ممنوع اعالم شد. در ادامه تمامي شرکت 
هاي خارجي بین المللي در کشور مستقر و داخل کشور 
به تولید کاالهاي وارداتي اقدام کردند. وي ادامه داد: این 
حرکت از سویي باعث اشتغال زایي و از سوي دیگر عدم نیاز 
به واردات را در پي داشــت؛ اما ارزش افزوده باالیي که به 
کاالهاي دخانیات از سوي سازمان امور مالیاتي تخصیص 
یافته، قیمت این کاال را بســیار افزایــش داده؛ بنابراین 
سودجویان اقدام به واردات از مباني غیراصولي کرده و در 
بازار خلل ایجاد مي کنند. جعفري بیان داشت: در حال 
حاضر برخي از رســته هاي این اتحادیه شامل معافیت 
مالیاتي هستند، برخي شامل ۹ درصد ارزش افزوده مي 
شوند و قریب به 40 درصد از این اعضا را که رسته دخانیات 
تشکیل مي دهد مالیات ارزش افزوده بیش از 45 درصد 
پرداخت مي کنند. باید توازني وجود داشته باشد تا مانع 
قاچاق شویم؛ بنابراین اتحادیه در تالش خواهد بود این 

توازن را با مسئوالن سازمان امور مالیاتي برقرار کند.

رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران گفــت: با کمک و 
همراهي کشاورزان و کامیون  داران قیمت سیب زمیني 
و گوجه فرنگي کاهش یافت.مصطفي دارایي نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت 
برخي صیفي جات مانند گوجه فرنگي و سیب زمیني 
که هفته گذشته افزایش یافته بود کاهشي شد یا خیر؟ 
گفت: با کامیون داران مذاکــره کردیم و ۱0 درصد به 
کرایه آنها اضافه و مشکالت مرتفع شد. با کشاورزان نیز 
در مورد قیمت گوجه فرنگي صحبت کردیم. قرار شد که 
کشاورزان 50 درصد محصوالت شان را داخل کشور 

عرضه و 50 درصد را صادر کنند.
وي ادامــه داد: در حال حاضر میــوه و صیفي جات ما 
به کشورهاي عراق، افغانســتان، روسیه، عمان و قطر 

صادرات میشود. این محصوالت را از مرز پاوه، مریوان، 
بانه و قصرشیرین صادر مي کنیم. دارائي نژاد افزود: چون 
محصوالت لب مرز قیمتش باالتر از داخل بود کشاورزان 
راغب بودند بارشان را صادر کنند. البته حق آنها هم بود 
چون سال گذشته ضرر بسیاري کردند. به همین جهت 
به آنها پیشنهاد دادیم نصف محصوالت در داخل عرضه 
شود و براي صادرات نصف دیگر به آنها کمک خواهیم 
کرد. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران اضافه کرد:چون 
صادرات کار کشاورز نیست به همین جهت به آنها بسته 
بندي و بارچیني و اقدامات الزم براي صادرات را آموزش 
دادیم.وي در پایان گفت: خوشــبختانه کامیون داران 
و کشاورزان همراه شدند و همه در کنار هم براي رفع 

مشکالت قرار گرفتیم. 

افزایش قیمت تعرفه اینترنت 
موبایل و حذف بســته های 
اینترنتی به صرفه توســط 
اپراتورها موجــب اعتراض و 
نارضایتی مردم شده است. در 
حالی که بسیاری از آموزش ها به دلیل شرایط کرونایی به 
صورت مجازی بوده و دانش آموزان و دانشجویان و مردم 
برای خرید نیازهای روزانه خود از اینترنت استفاده می 
کنند، بسته  های مقرون به صرفه اینترنت موبایل حذف 
شده و به جای آنها بســته های گرانتری برای خرید به 

مردم عرضه شده است.
هرچند رییس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته های اینترنتی 
از تهیه برنامه ای جبرانی برای اقشار کم برخوردار خبر 
داده اما بعید است این برنامه به این زودی اجرایی شود 
 و حتی در صورت اجرایی شدن بتواند هزینه های باالی 

بسته های اینترنتی جدید را پوشــش دهد.  به عقیده 
فعاالن بازار فناوری، وزارت ارتباطات باید درباره قراردادها 
با اپراتورها اطالع رسانی کند تا مشخص شود که تصمیم 
اپراتورها درباره افزایش اینترنــت قانونی یا غیرقانونی 
است که به نظر می رسد این تصمیم در چارچوب قوانین 

صورت نگرفته باشد.
کارشناســان گرانی اینترنت را با گران شدن نیاز های 
حیاتی خانوار متفاوت می دانند و عقیــده دارند گران 
شــدن اینترنت می تواند باعث حذف آن از سبد خانوار 
و در نهایت باعث کند شدن توســعه اقتصاد دیجیتال 
شود. امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطالعات 
می گوید این مسئله در نهایت می تواند جامعه را دچار 
شکاف دیجیتال کند. اگر حتی به ادعای وزارت ارتباطات 
عدم توسعه شبکه، مشــکالت دخل و خرج اپراتورها و 
هزار مورد دیگر هم به قیمت اینترنت وابسته بوده است، 
انداختن این مســئله به عنوان مشکلی جدید به دوش 
مردم کشور و کلیدزدن شکاف دیجیتال میان پولدار و 

فقیر روش درستی نبوده و نخواهد نبود. 

در همین رابطه نماینده مردم اقلید در مجلس از وزارت 
ارتباطات خواسته که در رابطه با گران شدن بسته های 
اینترنتی تا ۶0 درصد پاسخ دهد و اعالم کند که این کار با 
کدام منطق و توجیه صورت گرفته است. مسلم صالحی 
در رابطه با گران شدن بسته های اینترنتی تا ۶0 درصد به 
وزیر ارتباطات نیز تذکر داد و گفت: این کار با کدام منطق 
و توجیه صورت گرفته است. آیا سایت های جدیدی را 
احداث کرده اید؟ آیا خدمات جدیدی ارائه کرده اید؟ آیا 

کمیت و کیفیت خدمات شما افزایش پیدا کرده است؟
یک نماینده دیگر مجلس نیز گفته است قیمت بسته های 
اینترنتی با حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز همسان 
نیست. موســوی ملکان اضافه کرد: قیمت بسته های 
اینترنتی با حقوق وزیر ارتباطات همســان است اما با 
حقوق دانشجو و خانواده دانش آموز خیر. وزیرارتباطات 

اگر نمی تواند مشکل را حل کند، استعفا بدهد.
اما عباسی شاهکوه رییس ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی با اشــاره به اینکه حجم استفاده 40 
درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت اســت، 

تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه ای 
هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم 
برخوردار یا کل جامعه بسته هایی را در نظر بگیریم که 
مشکلی ازنظر دسترسی عادالنه ایجاد نشود و این برنامه، 

پس از نهایی شدن اعالم می شود.
در همین رابطــه رییس کمیته فرهنگــی و جمعیت 
کمیســیون تلفیق مجلس در گفت و گویی با "کسب 
و کار" گفت: برای تغییر در شــکل و قیمت بسته های 
اینترنتی در مجلس هیچ گونه صحبتی نشــده است. 
مجلس هیچ گونه قصدی برای افزایش قیمت اینترنت 
در بخش ثابت و همراه ندارد.  احسان قاضی زاده هاشمی 
اضافه کرد: هیــچ گونه مصوبه ای بــرای تغییر قیمت 
اینترنت در مجلس وجود نداشته و گرانی اخیر در بخش 
اینترنت فارغ از اطالع مجلس بوده است. وزارت ارتباطات 
باید مطالبه گر حقوق مردم باشد و برای بهبود کیفیت 
نامطلوب اینترنت تالش کنــد. همچنین این وزاتخانه 
می بایست نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد اپراتورها به 

منظور رفع ایرادات احتمالی داشته باشد. 

شایلی قرایی
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در حالی قرار بر این بــود که طرح 
نهضت ملی مسکن برای اقشار کم 
برخوردار باشد اما به نظر می رسد این 
طرح به کام پردرآمدها خواهد شد. 
حاشیه های و اخبار ضد و نقیضی در 
رابطه با تامین زمین مورد نیاز این طرح مطرح است. در خبرها آمده 
است زمین مورد نیاز این طرح در بسیاری از شهرهای هدف گذاری 
شده تامین نشده و از سوی دیگر گرانی مصالح ساختمانی روند آماده 
سازی این خانه را با کندی مواجه کرده است. این در حالی است که 
در طرحی که برای اقشار کم درآمد به منظور خانه دار شدن اجرایی 
شده است اکثر قریب به اتفاق این خانوارها توانایی پرداخت اقساط آن 
را ندارند.  به عبارتی با وجود آنکه اعالم شده واحدهای نهضت ملی 
مسکن از ارزان ترین واحدهای مسکن کشور هستند اما حاشیه هایی 
در رابطه با اقساط تسهیالت این طرح، باعث نگرانی  متقاضیان شده 
اســت. رئیس جمهور در وعده های خود، از برنامه ریزی برای تامین 
مسکن کم درآمدها خبر داده بود، طرحی که »نهضت ملی مسکن« 
نامگذاری شد. هر چند بازپرداخت ماهانه ۳ تا 4 میلیون تومان برای 
تسهیالت ۲50 میلیون تا 450 میلیون تومانی طرح مسکنی دولت، 
به باور بسیاری قابل پرداخت است، اما محاسبات انجام شده نشان 
می دهد، پایین ترین دهک جامعه حتی اگر تمام هزینه های خوراکی 
و غیرخوراکی خود را برای خانه دار شدن اختصاص دهد، نمی تواند در 

قالب این طرح صاحب مسکن شود.
تا کنون چندین بار از سوی مسئوالن مختلف حوزه مسکن اعالم شده 
که قیمت تمام شده هر متر واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن 
بین ۳ تا 4 میلیون تومان است، اما با اعالم اعداد مختلف برای میزان 

اقساط این طرح حاشیه هایی در این باره ایجاد شده است.
طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم ترین وعده های دولت به شمار 
می رود طرحی که اعالم شده از طریق آن تمامی افرادی که خانه ندارند 
صاحب خانه می شوند. در قالب طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده بود 
دولت اقدام به ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در کشور کند بنابراین از 
مهرماه سال گذشته ثبت نام متقاضیان از طریق سامانه ثمن را آغاز کرد 
و تا ۲۹ اسفند ماه ادامه یافت. در طرح نهضت ملی مسکن، 5 میلیون و 

4۲0 هزار متقاضی در سامانه مسکن حمایتی ثبت نام کردند که از این 
تعداد در پاالیش اولیه با بررسی سه شرط تاهل، عدم دریافت تسهیالت 
و نداشتن مالکیت خصوصی، بیش از ۲ میلیون و ۳00 هزار متقاضی 

واجد شرایط شناخته شدند.
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پذیرفته شدگانی که 
سه شرط را داشتند برای کنترل شرط سابقه سکونت به عنوان شرط 
چهارم به کارتابل استان ها و شهر های جدید معرفی شدند. پیش از 
این اعالم شده بود که میانگین ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در 
کشور ۲ میلیون و 700 هزار تومان است،  همزمان با افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی و نرخ تورم در ســال گذشته میانگین قیمت به 
4 میلیون تومان در هر متر مربع رسید، اما روز گذشته رئیس بنیاد 
مسکن میانگین حداقل قیمت مسکن در این طرح را 4 تا ۶ میلیون 
تومان  اعالم کرد که متناسب با هر طبقه و در هر شهر متفاوت است. 
مسئوالن در وزارت راه و شهرســازی همواره اعالم کرده اند که این 
نرخ ها علی الحساب است و رقم نهایی بعد از اتمام پروژه ها مشخص 
می شود. از همان ابتدا اعالم شده بود که متقاضیان باید آورده های 
خود را در 5 مرحله پرداخت کنند و رقم آورده اولیه هم 40 میلیون 
تومان اعالم شده، اما به نظر می رسد با افزایش نرخ ها و هزینه های 
ساخت، ممکن است میزان آورده  اولیه افزایش یابد. دولت با ایجاد 
صندوق ملی مسکن سعی دارد بخش عمده ای از هزینه های ساخت 

واحد های نهضت ملی مســکن را جبران کند بنابراین با ایجاد این 
صندوق عمال مردم نباید چندان نگران هزینه های این بخش باشند 
اما برخی صحبت های مسئوالن در این زمینه باعث نگرانی متقاضیان 
می شود به طور مثال اخیرا محمود زاده معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه وشهرسازی اعالم کرده است قیمت تمام شده مسکن منهای 
تسهیالتی که در نظر گرفته شده ، معادل آورده متقاضیان خواهد بود. 
آورده بر اساس پروژه ها و در شهر های مختلف متفاوت خواهد بود. 
هرچقدر تراکم ساختمانی و تعداد طبقات باالتر باشد قیمت تمام 
شده باالتر است بنابراین قیمت در شهر های کوچک و در شهر های 

بزرگ، کالنشهر ها و شهر های جدید متفاوت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: برآورد های اولیه از قیمت ساخت، 
روزی که متقاضیان انعقاد قرارداد می کنند به اطالع متقاضی می رسد، 
اما در نهایت قیمت تمام شده، مالک است. بدین معنا بعد از یک سال 
و نیم تا دو سال که اجرای پروژه زمان می برد به قیمت تمام شده به 
قیمت روز تسویه حساب می شود. چند روز پیش سرپرست شرکت 
عمران شهر های جدید اعالم کرد که میزان اقساط نهضت ملی مسکن 
۱0 تا ۱5 میلیون تومان است که همین موضوع با واکنش های زیادی 
از سوی متقاضیان روبرو شــد به طوری که برخی از آن ها هم اعالم 
کردند که اگر سایت باز شود با این میزان اقساط ما انصراف خواهیم داد. 
یکی از متقاضیان که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده بود 

به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در ابتدا اعالم کردند که قیمت تمام 
شده ساخت نهضت ملی مسکن در هر متر مربع ۲ میلیون تا ۳ میلیون 
تومان است، اما به مرور این ارقام افزایش یافته و هنوز مشخص نیست 
که قیمت تمام شده هر واحد مسکن ملی چقدر خواهد بود. او گفت: 
با هر بار اعالم ارقام متفاوت در خصوص اقســاط و قیمت تمام شده، 
متقاضیان نگران می شوند، بسیاری از افرادی که در این طرح ثبت نام 
کرده اند جزو اقشار کم در آمد و طبقه پایین جامعه هستند واگر ماهانه 
۱0 میلیون تومان در آمد داشتند نگرانی بابت اقساط ۱0 تا ۱5 میلیون 
تومانی نداشتند. محمدی یکی دیگر از ثبت نام کنندگان در این طرح 
می گوید: میزان اقساط ۳ تا 4 میلیون تومانی برای نهضت ملی مسکن 
هم زیاد است چراکه حقوق ماهانه اکثر کارگران در نهایت 5 میلیون 
تومان است بنابراین اگر اقساط به بیش از ۱0 میلیون تومان برسد قطعا 

بسیاری از متقاضیان انصراف خواهند داد.
همزمان با ایجاد این حاشیه ها و نگرانی های مردم در رابطه با اقساط 
واحد های نهضت ملی مسکن و با وجود تماس های مکرر، اما معاونت 
مسکن وساختمان هیچ پاسخی در رابطه با این شایعات به ما نداد. اما 
اقبال شاکری عضو کمسیون عمران مجلس می گوید: به هیچ عنوان 
این موضوع صحت ندارد و در صورتی که میزان اقساط نهضت ملی 
مسکن به ۱5 میلیون تومان برسد، هیچ فردی قادر به پرداخت آن 
نخواهد بود. او گفت: میزان اقساط طرح نهضت ملی مسکن بین ۳ تا 4 
میلیون تومان است که متناسب با سطح در آمدی اقشار جامعه در نظر 
گرفته شده است.  همچنین ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان کشور 
گفت: اقساط طرح نهضت ملی مسکن برای تسهیالت 450 میلیون 
تومانی مسکن بین ۳ تا 4 میلیون تومان با مدت باز پرداخت ۲0 ساله 
است. او می گوید:اقساط تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن به هیچ 
عنوان ۱0 تا ۱5 میلیون تومان نیست چراکه با اجرای طرح صندوق 
ملی مسکن بخشی از این هزینه ها جبران شده است. از سال گذشته 
تاکنون چندین بار ارقام اعالم شده برای هزینه ساخت و همچنین 
میزان اقساط تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن تغییر کرده است و 
باعث شده که مردم تصور کنند که این طرح هم همانند طرح مسکن 
مهر با مشکالت و آسیب های زیادی مواجه باشد. دولت باید تا پایان 
سال ۱404 ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را در شهر های مختلف به 
اتمام برساند بنابراین باید همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف و 

بانک ها در پرداخت تسهیالت وجود داشته باشد.

میانگین حداقل قیمت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن  ۴ تا ۶ میلیون تومان اعالم شد 

نگرانی  متقاضیان  طرح   ملی  مسکن 
اقساط سنگین تسهیالت و انصراف متقاضیان

اجرای چراغ خاموش گرانی ۶۰ درصدی بسته های اینترنتی؛ 

افزایش قیمت اینترنت قانونی است؟
هشدار مجلس به وزیر: نمی توانید پاسخگو باشید استعفا دهید 

کاهش قيمت گوجه فرنگي و سيب زميني

تاثير ۳۰ درصدي رفع تحريم ها بر کاهش قيمت  لوازم خانگي

انتظار داريم ماليات اصناف در سال ۱۴۰۰ افزايشي نداشته باشد

توازن در ماليات مانعي براي قاچاق دخانيات

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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توقف توليد تسال به پايان رسيد
دو منبع مطلع اعام کردند که کارخانه خودروســازی تســا در حال آماده شدن 
برای از سرگیری تولید در کارخانه شــانگهای در روز دوشنبه )۱۸ آوریل( پس از 
توقف سه هفته ای است. کارخانه شانگهای تسا، تولید خود را در ۲۸ مارس به علت 
محدودیت های کرونایی به حالت تعلیق درآورد. افراد مطلع اظهار کردند: طرح از 
سرگیری تولید توسط مقامات محلی، با توجه به وضعیت اپیدمی شهر، ممکن است 
تغییر کند. منابع افزودند که خودروساز آمریکایی قصد دارد با یک شیفت شروع به 

کار کند و به تدریج آن را افزایش خواهد یافت.
بر اساس برنامه های تولید داخلی که رویترز مشــاهده کرده است، آخرین توقف 
طوالنی مدت از زمان شــروع تولید کارخانه، در اواخر سال ۲۰۱۹ بوده و منجر به 
از دست دادن تولید بیش از ۵۰ هزار دستگاه شــده است. با این حال، تولید مداوم 
در کارخانه می تواند تحت تاثیر مشــکات در تهیه قطعات خودرو قرار گیرد زیرا 
لجســتیک در شــهر و مناطق اطراف آن به دلیل محدودیت های کووید چین به 

شدت مختل شده است.
هی شیائوپنگ، مدیر عامل خودروساز چینی Xpeng گفت: اگر تامین کنندگان 
در شانگهای و مناطق اطراف آن نتوانند کار خود را از سر بگیرند، خودروسازان در 

چین ممکن است مجبور شوند تولید خود را در ماه می متوقف کنند.

ردپای هكرهای كره شمالی در سرقت 615 ميليون 
دالر رمزارز

مقامات آمریکایی مدعی شدند گروه هکری الزاروس که تحت حمایت دولت کره 
شمالی قرار دارد، در هک گســترده رمزارز که به سرقت ۶۱۵ میلیون دالر دارایی 
دیجیتالی منجر شده، دست داشته است. به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کیف اتریوم متعلق 

به گروه الزاروس اعام کرد.
به گفته محققان رمزارز، کیف شناسایی شده حاوی وجوه مربوط به حمله به شبکه 
رونین اســت که از بازی باک چین محبوب اکسی اینفینیتی پشتیبانی می کند. 
بیش از ۶۰۰ میلیون دالر اتر و توکن USDC در این حمله به سرقت رفت. هکرها 
از یک پل باک چین که به کاربران اجازه می دهــد دارایی های دیجیتالی خود را 
از شبکه رمزارز به شــبکه رمزارز دیگری منتقل کنند، بهره برداری کردند. پل ها 
ابزارهای محبوبی در دنیای رو به رشد پرشتاب فاینانس غیرمتمرکز یا DeFi است.
شرکت تحلیل باک چین "الیپتیک" در یک پست وباگ اعام کرد: تحریمهایی 
که به تازگی اعام شده اند، مبادله اشخاص و نهادهای آمکریکایی با حساب اتریوم 
شناسایی شده را ممنوع می کنند تا تضمین کنند هکرها نمی توانند وجوهی که در 
 Chainalysis صرافی های رمزارز آمریکایی دارند را نقد کنند. گروه تحقیقاتی
هم اعام کرد تحریم های مربوط به الزاروس نشان دهنده اهمیت نحوه بهره برداری 
 DeFi عوامل تهدید مرتبط با کره شــمالی از رمزارزها و امنیت بهتر پروتکلهای
است. تصور می رود الزاروس که توسط دولت کره شمالی اداره می شود، در چندین 
حمله سایبری بزرگ در سال های اخیر از جمله هک سونی پیکچرز در سال ۲۰۱۴ 

و حمات باج افزاری واناکرای در سال ۲۰۱۷ دست داشته است.
کارشناسان امنیت سایبری غربی می گویند کره شمالی تاش کرده است از رمزارز 
به عنوان راهی برای فرار از تحریمهای آمریکا اســتفاده کند و از احتمال استفاده 
شدن از دارایی های دیجیتالی برای دور زدن تحریمهای روسیه در بحبوحه جنگ 
اوکراین ابراز نگرانی کرده اند. ویرجیل گریفیث، کارشــناس رمزارز آمریکایی ۳۹ 
ساله هفته گذشته برای کمک به کره شمالی برای استفاده از رمزارزها برای فرار از 

تحریمها، به پنج سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، طرفداران رمزارز می گویند رمزارزها ابزار 
غیرموثری برای پولشویی هستند زیرا فعالیت آنها در باک چین ثبت می شود. با 
این حال تبهکاران تکنیکهایی را برای پولشــویی رمزارز در اختیار دارند و تحلیل 
"الیپتیک" نشان داده که در حمات رونین ۱۸ درصد از وجوه به سرقت رفته تا پنج 

شنبه گذشته پولشویی شده اند.

ممنوعيت اهدای رمزارز در ويكی پديا رای آورد
ویرایشگران دایره المعارف آناین ویکی پدیا به حذف رمزارز از گزینه های اهدای 
بنیاد ویکی مدیا رای دادند. وب سایت آرس تکنیا گزارش کرد یک ویرایشگر آناین 
ویکی پدیا به نام گوریا وارفر در پیشنهادی خواستار توقف پذیرش رمزارزها توسط 
بنیاد ویکی مدیا شد زیرا رمزارزها سرمایه گذاریهای فوق العاده پرریسکی هستند. 
همچنین به این موضوع اشاره کرد که رمزارزها ممکن است با تعهد این بنیاد برای 

پایداری محیط زیستی همخوانی نداشته باشند.
یکی از بزرگترین جنجالهای پیرامون رمزارز، استخراج، هزینه و مبادله آنهاست که 
میزان عظیمی انرژی مصرف می کند. به همین دلیل وقتی موزیا اعام کرد پذیرش 
کمکهای رمزارز را آغاز می کند، هدف انتقاد قرار گرفت و این سازمان مجبور شد 
برای اجرای این طرح، دست نگه دارد. طبق شاخص مصرف انرژی بیت کوین، این 
پروسه ها حداکثر ۲۰۴.۵۰ تراوات ساعت برق در سال گذشته مصرف کردند که با 
مصرف بعضی از کشورها مانند تایلند قابل مقایسه بود. بنیاد ویکی مدیا، بیت کوین، 

بیت کوین َکش و اتر را قبول می کند.
پیشنهاد گوریا وارفر در مدت سه ماه از ابتدای ژانویه، اظهارنظرهای مثبتی گرفت 
و در مجموع ۲۳۲ نفر به نفع این پیشنهاد رای دادند و در مقابل، ۹۴ نفر مخالفت 
کردند. کســانی که موفق اهدای رمزارز بودند، گفتند راه هــای ایمن تری را برای 
اهدای رمزارزها پیدا می کنند و ارزهای رایج هم مسائل محیط زیستی خاص خود 
را دارند. بر اساس گزارش وب سایت انگجت، اگرچه جامعه ویکی پدیا به نفع مسدود 
کردن اهدای رمزارزها رای داد اما بنیاد ویکی مدیا ممکن است با آن موافقت کند یا 

پیشنهاد مذکور را رد کند.

آغاز آزمايش تراشه قدرتمند در رايانه های مك اپل
اپل آزمایش داخلی مدل های متعدد مک با نسل جدید تراشه های M۲ را 
آغاز کرد. این شرکت در حال آزمایش دستکم ۹ مدل مک با چهار تراشه 
مختلف مبتنی بر M۲ )جانشــین مدل M۱( در اپلیکیشنهای شخص 
ثالث در فروشگاه اپ استور است. اپل در حال آزمایش مینی مک با تراشه 
Pro M۱ است که همان پردازنده بکار رفته در مدلهای ۱۴ اینچی و ۱۶ 
اینچی مک بوک پرو اســت. اپل در مارس با هدف تجهیز محصوالتش با 
میکروپردازنده های طراحی شده توسط این شرکت، تراشه سریع تری برای 

یک مدل رایانه رومیزی جدید معرفی کرد.
 این شــرکت ســال میادی گذشــته دو مک بوک پروی جدید معرفی 
کرد که در ســاخت آنهــا به جــای پردازنــده اینتــل، از پردازنده های 
طراحی این شــرکت استفاده شده بود. پس از ســالها رشد آهسته، واحد 
رایانه مک در دو ســال گذشــته تحت تاثیر کارمنــدان دورکاری که به 
خرید تجهیزات جدید پرداختند، رشــد جدیدی را تجربــه کرد و ۳۵.۲ 
 میلیارد دالر فروش در ســال مالی گذشته داشــت که معادل ۱۰ درصد

 از کل فروش اپل بود.
مک بوک ایــر جدید، مــدل پایین مک بــوک پرو و مــک مینی جدید 
و همچنیــن دو رایانه مک دیگر قرار اســت امســال عرضه شــوند. مک 
بوک ایــر جدیــد قــرار اســت بزرگتریــن بازطراحی ایــن محصول 
 در تاریــخ باشــد و فریــم باریک تــر و شــارژ مــگ ســیف خواهــد

 داشت.

اخبار

سامانه آموزش مجازی زبان فارسی طراحی شد
سامانه آموزش مجازی زبان فارسی پروژه ای است که در بستر الکترونیکی تحت وب و برای آموزش برخط در کشور طراحی و پیاده سازی شده است. یکی از زیرشاخه های بسیار مهم ستاد 

اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، حوزه فناوری اطالعات و یکی از برنامه های فناورانه ای که طی سال گذشته در این حوزه، مورد حمایت جدی قرار گرفت، سامانه فارسی آموز دهخدا است.
این سامانه که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد، شامل طراحی و پیاده سازی فرآیند آموزش مجازی زبان فارسی مؤسسه دهخدا و طراحی، تهیه محتوا و پیاده سازی سامانه است. این پروژه 

در بستر الکترونیکی تحت وب و برای آموزش برخط پیاده سازی شده است.

تحقق اهداف دانش بنیان 
مستلزم توجه به هشدارها 
و زنگ خطرهایی اســت 
کــه ورود بی ضابطه به آن 
از سوی رهبر معظم انقاب 
هشدار داده شده است. به گزارش مهر، مقام معظم 
رهبری در روزهای گذشــته و در جریــان دیدار با 
مسئوالن نظام با اشاره به فعالیت در عرصه دانش 
بنیان، تذکرات و هشدارهایی نیز در رابطه با ضوابط 

و نحوه دانش بنیان شدن شرکت ها دادند.
ایشــان خطاب به معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و سایر مســئوالن ذیربط اظهار داشتند: 
»یک نکته در مورد این شرکت های دانش بنیان و 
تولید دانش بنیان که بنده الزم است تذّکر بدهم، این 
است که البّته تذّکراتی قبًا عرض شده لکن اینها را 
هم اضافه بر آن عرض می کنم. برای شــرکت های 
دانش بنیان باید ضوابط کیفی تعیین بشــود؛ این 
جور نباشد که فان شــرکتی که با فّناوری چهل 
سال پیش دارد کار می کند، بیاید به عنوان شرکت 
دانش بنیان ثبت نام کند، مثــًا از بهره مندی ها و 
امکانات و تسهیاتی که هســت استفاده کند؛ این 

درست نیست. 
به معنای واقعی کلمه در ]یک شرکت[ دانش بنیان 
یک نوآوری ای باید وجود داشته باشد که حاال بعضی 
از خصوصّیات دیگر را هم عرض خواهم کرد. یا فان 
شرکت مونتاژی، مونتاژگران، که در واقع مونتاژ هم 
همان واردات بی رویّه است با یک شکل دیگری؛ این 
تولید نیست، این به اصطاح آفرینندگی محصول 

نیست؛ این یک نوع واردات است.، این بیاید به عنوان 
شرکت دانش بنیان مثًا شناخته بشود! این جوری 
نیست. بنابراین احتیاج است به اینکه شاخص های 
دقیقی، شــاخص های کیفی ای کــه فکر می کنم 
]این[ کار مربوط به معاونت علمی است یا هر جایی 
که باالخره متصّدی تأیید این شرکت ها است معّین 

کنند و آنها را جّدی بگیرند.
یک نکته دیگر این است که ما برای اینکه ارزیابی 
کنیم تولید کشور دانش بنیان شــد یا نشد، صرفاً 
تعداد شــرکت های دانش بنیان کافی نیست. حاال 
بنده در صحبت اّول ســال روی تعداد تکیه کردم 
،)۳۰( مثًا گفتند فــان مقدار، ما گفتیم نه، بیش 
از این؛ گفتند ســی درصد ممکن اســت افزایش 
پیدا کند؛ مــا گفتیم نه، اقّا پنجــاه درصد یا صد 
درصد افزایــش پیدا کند. این، تعداد اســت؛ خب 
این یک شاخص است اّما این کافی نیست. بایستی 
شرکت هایی که به وجود می آیند یک خصوصّیاتی 
داشــته باشــند که این خصوصّیات حیاتی است، 

اساسی است، مهم است.«
حمایت مالی، تســهیات، معافیت و از این قبیل، 
واژه های فریبنده ای هستند که اگر در هر حوزه ای 
به کار روند، افراد زیادی برای دریافت آنها متقاضی 
می شوند. عرصه دانش بنیانی و کسب حمایت هایی 
از این دســت نیز یکی از حوزه هایی است که با پر 
رنگ تر شدن آن در سال های اخیر و در صدر اخبار 
و محافل قرار گرفتن آن، شرکت های زیادی را برای 

ورود به این عرصه ترغیب کرده است.
از سوی دیگر با تاکیدات اخیر رهبری و پیوند دانش 
بنیان با ســال جدید هم پیش بینی می شود موج 
جدیدی از درخواست ها برای دانش بنیان شدن و 
دانش بنیانی به راه بیفتد. دور از ذهن نخواهد بود 

که در روزها و ماه های آتی شــاهد درخواست های 
متعددی از سوی شرکت های تولید، مونتاژ کننده 
یا ارائه دهنده خدمات برای دریافت برند و تاییدیه 
دانش بنیانی باشــیم.در این میان غفلت از به کار 
بردن مکانیزم هــای ارزیابی درســت و کیفی، به 
راحتی منجر به وجود آمدن خیل عظیم و قارچ گونه 
شرکت هایی با برند دانش بنیانی می شود که اگرچه 
معیار کمیت را با خود یدک می کشند اما در رسیدن 
به شاخص های کیفی و خروجی قابل قبول و ایده 

آل راه زیادی دارند.
نتیجه نهایی افزایش کمی و کاهش کیفی رشــد 
شــرکت های دانش بنیان چیزی نیســت جز بی 
اعتمادی اســتفاده کنندگان و کاربران از محصول 
و خدمت تولیدی. نتیجه ای که راه را برای واردات 
و وابستگی بیشتر کشور باز می کند و گرفتاری در 

چرخه باطل اقتصاد نفتی را رقم می زند.

با مورد خطاب قرار دادن معاونت علمی از سوی مقام 
معظم رهبری در بیانات اخیر، این نهاد اجرایی که 
مهمترین نهاد دســت اندر کار امور دانش بنیان ها 
به شمار می آید، رسالت سنگینی را در سال جدید 
در پیش رو خواهد داشــت. وظیفه ای که ضمن به 
کار بستن راهکارها برای افزایش تعداد شرکت ها، 
تولیدات و محصوالت مبتنی بر فناوری، پاسداری 
از ارتقا و پیشــرفت کیفی محصــوالت فناورانه را 
نیز به دنبال دارد. از این رو به نظر می رســد شاید 
الزم اســت شــرایط ورود به عرصه دانش بنیانی 
بازطراحی شــود تا ضمن در نظر داشتن و رعایت 
اصل تســهیلگری برای فعاالن واقعی زیست بوم 
نوآوری و فناوری، از رشــد قارچ گونه شرکت ها و 
فعالیت هایی که تنها برند دانــش بنیانی را یدک 
 می کشــند جلوگیری شــود و ورود به این عرصه

 نیز بی در و پیکر نباشد.

هشدار رهبری درباره بی در و پيكر شدن دانش بنيانی

چرخه باطل اقتصاد نفتی
News kasbokar@gmail.com

گافام شامل شرکت های گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون 
و مایکروســافت، پنج پلتفرم بــزرگ در مقیاس جهانی 
هستندکه در سال های اخیر به پادشاهان آناین مشهور 
شــده اند.به گزارش تسنیم؛ گافام شــامل شرکت های 
گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون و مایکروسافت، پنج پلتفرم 
بزرگ در مقیاس جهانی هستندکه در سال های اخیر به 
پادشــاهان آناین، غول های فناوری یا امپراطوری های 
تجاری مشهور شده اند. ترکیب ســه مولفه قدرت افزای 
سیاسی، فناوری و اقتصادی، ظرفیت و پتانسیلی به این 
پلتفرم ها داده اســت که نمی توان نقش آنها را در هیچ 
سپهر سیاسی و اقتصادی نظام های حکمرانی کشورها 
مورد توجه قرار نداد. این پنج شرکت به همراه  علی بابا و 
تنسنت در مجموع حدود ۵۰۰۰ میلیارد دالر یا ۷۰ درصد 
کل ارزش اقتصاد پلتفرمی را به خود اختصاص داده اند. 
برخی از ویژگی ها و مختصات این غول های فناوری دنیا 

عبارت است از:

گوگل
گوگل دومین برند جهان به شمار می رود که ارزش این 
شرکت تا ســال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر بوده 
که حوزه اصلی این شرکت موتور جستجو، رایانش ابری 
و تبلیغات بوده است. شرکت های تابعه گوگل نیز شامل 
شرکت هایی مثل آلفابت، یوتیوب، سیستم عامل اندروید، 
جی میل و شبکه های اجتماعی، گوگل، ویرایشگر تصاویر 

پیکاسا و پیام رسان فوری گوگل تاک و اورکات است. حدود 
۹۵ درصد درآمد از محل تبلیغات اســت و سازماندهی 
اطاعات دنیا و دســترس پذیر کردن آنها برای عموم از 

ماموریت های این شرکت به شمار می رود.

اپل
اپل از باارزش ترین برندهای جهانی به شمار می رود که 
حدود۲۰۰۰ میلیارد دالر ارزش دارد و حوزه فعالیت این 
شــرکت لوازم الکترونیکی مصرفی، نرم افزار کامپیوتر و 
ارائه دهنده خدمات آناین اســت. از شرکت های تابعه 
اپل در سخت افزار می توان به آی پد، آی مک، مک بوک، 
آیفون، اپل واچ و اپل تی وی و در بخش نرم افزار می توان به 
آی تیونز، آی الیف، آی ورک، سیستم عامل موبایل آی او 
اس اشاره کرد. منبع درآمد این شرکت فروش محصوالت 
سخت افزاری و نرم افزاری در دنیا است. شرکت آمریکایی 
اپل در ۲۰۲۰ حدود ۱۰.۷ میلیارد دالر در بخش تحقیق و 
توسعه فناوری اطاعات و ارتباطات هزینه کرده است این 
در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۸ میادی ۱۱.۶ 
میلیارد دالر بوده است و درآمد این شرکت نیز در این سال 

۲۲۹.۲ میلیارد دالر گزارش شده است.

فیس بوک
فیس بوک بزرگترین شبکه اجتماعی در دنیا است که در 
حال حاضر حدود ۲ میلیارد دالر ارزش دارد و حوزه اصلی 
فعالیت این شرکت شبکه های اجتماعی است. واتساپ 
و اینستاگرام از محصوالت این شرکت به حساب می آید 
و درآمد اصلی این شــرکت از تبلیغات تأمین می شود.

اپل و مایکروسافت، دو شــرکت حوزه فناوری، به عنوان 
شرکت های دو تریلیون دالری شناخته می شوند. اما در 
سال گذشته ارزش سهام شــرکت اپل از مرز دو تریلیون 
دالر عبور کرد و مقام باالتری نســبت به مایکروســافت 

بدست آورد.

آمازون
ارزش آمازون تا ســال ۲۰۰۰ حدود ۱۰۰۰ میلیارد دالر 
برآورد شده است و حوزه فعالیت این شرکت توزیع کاالها 
و محصوالت است. حوزه اساســی درآمدی این شرکت 
خرده فروشی کاال در اینترنت است. آمازون در حالی در 
سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۸ میلیارد و در سال ۲۰۱۷حدود ۲۳ 
میلیارد دالر، صرف تحقیق و توسعه کرده است که این عدد 

نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.

مایکروسافت
این شرکت در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ارزش دارد و شبکه 
تلویزیونی ام اس ان بی سی، سایت اینترنتی ام اس ان، خرید 
شرکت فناندی تولید تلفن همراه نوکیا از زیرمجموعه این 
شرکت محسوب می شود. منبع درآمد مایکروسافت، رایانه 
سرویس ابری، انواع نرم افزار مانند مایکروسافت آفیس می 
باشد. حوزه فعالیت این شرکت چند رسانه ای، سیستم 
عامل مایکروسافت ویندوز، مایکروسافت آفیس، سیستم 
عامل داس است. شرکت آمریکایی مایکروسافت در سال 
۲۰۲۰، حدود ۱۳.۶ میلیارد دالر را برای مصارف تحقیق 
و توسعه هزینه کرده است و این رقم در سال ۲۰۱۸ ۱۲.۳ 
میلیارد دالر بوده اســت که روند افزایشی  داشته است. 
درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۸ حدود ۹۰ میلیارد دالر 

بوده است.

حکمرانی شبکه ای غول های فناوری گافام
گافام در قالب حکمرانی شبکه ای در حوزه های مختلف، 
قلمروهایی با گستره جهانی همراه با اثرگذاری انحصاری 
برای ترسیم کرده است که دایره بازیگری و نیز کرانه های 
آن نه تنها به مرزهای ملی و نیز سرزمین های جغرافیایی 
با مختصات سیاسی در ادبیات روابط بین الملل کاسیک 
محصور نیست، بلکه اساسا در ذهنیت پتلفرمی آنها نقش 
و جایگاهی برای دولت ها به مفهوم کاســیک آنها قابل 

تصور نیست.

سال ۲۰۲۱ را می توان سال تحول معامات مالی نام گذاری 
کرد؛ سالی که در آن نه تنها استفاده از ارزهای دیجیتال 
گسترده تر شد بلکه زیرساخت های اســتفاده از آن نیز 
توسط توسعه دهندگان آنها تحوالت چشمگیری را تجربه 
کرد. حال در سال ۲۰۲۲ بازار رمزارز در نقطه ای ایستاده 
است که ارزش بازار آن ۱.۹۶ تریلیون دالر تخمین زده می 
شود و طبق براوردهای صورت گرفته تنها ۱۰۶ میلیون نفر 
در سراسر جهان رمزارز خریداری کرده و از آنها نگهداری 

می کنند که ۱۲ میلیون نفر از آنها ایرانی هستند.
از اواخر سال ۲۰۲۱ و با ورود به سال ۲۰۲۲ همسو با تهاجم 
روسیه به اوکراین و باال گرفتن درگیری میان این دو کشور 
نقش رمزارزها در معامات مالی پررنگ تر شده است؛ پس 
از حمله به اوکراین، روسیه با تعدادی تحریم اقتصادی با 
هدف قطع ارتباط این کشور با سیستم مالی جهانی مواجه 
شده است.شخصیت ها و مؤسسات مالی کلیدی روسیه 
در فهرســت تحریم های ایاالت متحده قرار گرفته اند که 

عماً شرکت های آمریکایی را از تجارت با آنها منع می کند. 
در همین حال، ایاالت متحده، متحــدان اروپایی و کانادا 
بانک های کلیدی روسیه را از سوئیفت حذف کرده اند که 
دسترسی آنها به بازارهای مالی جهانی را با مشکل مواجه 
می کند و در نهایت تحریم ها باعث سقوط روبل روسیه 
شده است.حال این ســوال در اذهان ایجاد شده است که 
آیا ارزهای رمزنگاری شده، به ویژه بیت کوین، می توانند 
راهی برای فرار افرادی باشند که در لیست تحریم ها قرار 
دارند؛ این پرســش به این دلیل ایجاد شده است که بیت 
کوین و سایر ارزهای دیجیتال اغلب غیرمتمرکز هستند، 
به این معنی که توسط یک نهاد مرکزی مانند بانک مرکزی 
منتشر یا کنترل نمی شوند. هنگامی که رمزارز برای سایر 

کاربران ارسال می شــود، از مسیر سنتی مالی عبور نمی 
کند.اما دور زدن تحریم ها به این ســادگی نیست؛ الک 
چین، فناوری که زیربنای بیت کوین است، یک دفتر کل 
عمومی فعالیت است. بنابراین امکان ردیابی حرکت وجوه 
از یک حساب به حساب دیگر به راحتی وجود دارد و این 
ویژگی بیت کوین را به ابزار خوبی برای اجتناب از تحریم ها 
بدل نمی کند.از طرف دیگر نقدینگی کافی برای الیگارش 
ها و شرکت های روسی وجود ندارد تا بتوانند پول خود را 
جابجا کنند؛ به عبارتی نقدینگی در بازار ارزهای دیجیتال 
هنوز کسری از بازار ارز جهانی است و از این رو انتقال مقادیر 
زیادی پول با استفاده از رمزارز دشــوار است. بازار رمزارز 
و خصوصا بیت کوین در ســال گذشته نوسانات قیمتی 

شدیدی را پشت سرگذاشت؛ این رهبر بازار رمزارز از مرز 
۷۰ هزار دالری برگشت خورد و کماکان با گذشت ماه ها 

در حال نوسان در محدوده قیمتی ۴۰ هزار دالری است.
امید ساعی، معامله گر و تحلیلگر بازارهای مالی، گفت:" 
باتوجه به اوضاع سیاســی و اقتصادی دنیا، تحلیل های 
قیمتی نسبت به گذشــته ریسک بیشــتری را به خود 
اختصاص می دهند." وی در ادامه در پاسخ به این پرسش 
که تحلیل تکنیکال بیت کوین برای سال ۱۴۰۱ چه خواهد 
بود؛ گفت:" قبل از تحلیل نمودار اجازه بدهید چند گمانه 
زنی را بررسی کنیم. باتوجه به جنگ بین روسیه و اوکراین 
و توجه به این نکته که روسیه یکی از بزرگترین کشورهای 
صادر کننده نفت و گاز، فلزاتی چون مس نیکل و آلومینیوم، 
بزرگترین صادرکننده گندم در دنیا و همچنین سومین 
تولید کننده بزرگ طا است؛ اگر این کشور در تحریم های 
همه جانبه قرار گیرد به طور قطع برای دور زدن تحریم ها 

به بازار رمزارز روی می آورد."

با وجود اینکه بارها اعام شده است سامانه همتا اساساً 
هیچگونه هزینه ای بابت رجیستری گوشی از مشترکین 
دریافت نمی کنــد اما در روزهای اخیــر عده ای دنبال 
سوءاستفاده از این سامانه هستند. فیشینگ یا سرقت 
آناین، در عمل به صورت »کپی دقیق رابط گرافیکی یک 
وبگاه معتبر« انجام می شود. در این رویه کاهبرداری، 
ابتــدا کاربر از طریــق ایمیل، پیامک و یــا آگهی های 
تبلیغاتی سایت های دیگر، به این صفحه قابی راهنمایی 
می شود؛ سپس از کاربر درخواست می شود تا اطاعات 
مهم و حساسی مانند اطاعات کارت اعتباری را در سایت 
وارد کند. در نهایت با گمراه شــدن کاربر و واردکردن 
اطاعات خود، فیشرها به راحتی به اطاعات شخصی 

کاربر دسترسی پیدا می کنند.
طبق گزارش ســاالنه شــرکت Proofpoint که در 
انتهای سال گذشــته منتشر شــد بیش از ۸۰ درصد 
از ســازمان ها، حداقل یــک حمله موفق فیشــینگ 
)Phishing( را در ســال ۲۰۲۱ تجربه کردند که در 

مقایسه با سال قبل از آن، افزایشی حدود ۴۶ درصد را 
نشان می دهد.

در همین راســتا، سوءاســتفاده از نام ســامانه همتا 
)رجیستری( به عنوان یک سامانه مشــهور ملی اخیراً 
موردتوجه فیشــرها قــرار گرفته اســت. بدین ترتیب 
که کاهبــردارن از طریق شــماره های نامعلوم و بعضاً 
شــخصی، پیامکی مبنی بــر پرداخــت هزینه جهت 
رجیستری گوشی به مردم ارســال و از آن ها خواسته 
 می شــود تا با کلیک بــر روی لینک ارســالی، هزینه
 رجیستری گوشی را پرداخت نمایند. با توجه به اینکه 
این پیامک ها حاوی تهدید مخاطب به قطع گوشی در 
صورت عدم پرداخت هزینه و ثبت اطاعات می باشــد؛ 

افراد زیادی فریب می خورند.

با توجه به افزایش قابل توجه پیامک های فیشــینگ با 
عنوان »رجیستری گوشی« و عدم اطاع رسانی کافی 
مسئوالن به مردم درخصوص این مدل فیشینگ، توجه 
به نکات زیر به منظور فرار از دام فیشــرها حائز اهمیت 
اســت: در مرحله اول باید به این نکتــه توجه کرد که 
هیچگاه نباید روی لینک های ناشناس که از شماره های 
متفرقه دریافت می شود کلیک کنیم. تنها درگاه رسمی 
 https://hamta.ntsw.ir )سامانه همتا )رجیستری
اســت، بنابراین از کلیک بر روی سایر لینک ها بایستی 

اجتناب شود.
تمامی هزینه های مربوط به رجیستری گوشی توسط 
گمرک از واردکننده دستگاه در لحظه ورود به کشور اخذ 
می شود. بنابراین ســامانه همتا هیچ گاه هزینه ای بابت 

رجیستری گوشی از مشــترکین دریافت نخواهد کرد. 
همچنین تمام پیامک های ارسالی از سامانه همتا با نام 

)شماره( HAMTA ارسال می شود.
سوءاستفاده از اعتبار سایت های رسمی و مورد اعتماد 
مردم، یکی از شیوه های متداول فیشینگ است. در این 
روش، پیوندها و آدرس های ســازمان ها و شرکت های 
واقعی از طریق ایمیل و یا پیامک ارســال می شــوند. 
این آدرس ها با آدرس هــای اصلی تنهــا در یک یا دو 
حرف تفاوت دارند. یکی از ساده ترین روش های مقابله 
با فیشــینگ، دقت به آدرس وبگاه یــا ایمیل دریافت 
شده اســت. برای نمونه در زمان ورود به حســاب های 
حســاس مانند ایمیل یا بانک، پیش از وارد کردن نام 
کاربری و گذرواژه، دقت به آدرس وبگاه حیاتی اســت. 
الزم به ذکر است که مردم می توانند هرگونه مورد مبهم 
درخصوص کارکرد سامانه همتا را توسط پشتیبانی این 
سامانه به شماره تلفن ۰۹۶۳۶۶ گزارش داده و مشکات 

خود را پیگیری کنند.

حكمرانی شبكه ای غول های ارتباطاتی

منبع درآمد شرکت های بزرگ فناوری دنیا چیست؟

پيش بينی عجيب از قيمت بيت كوين در 1401

 تحریم روسیه به نفع بیت کوین تمام می شود؟

سوءاستفاده از نام سامانه همتا

جوالن فیشینگ زیر سایه سکوت مسئوالن


