
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه تحت تاثیر رشد نگرانی ها 
نسبت به کمبود عرضه جهانی با عمیق شدن بحران اوکراین، 

افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۵۰ سنت 
معادل ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۱۳ دالر و ۲۰ سنت در 
هر بشکه رســید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با ۹۸ سنت معادل ۰.۹ درصد افزایش، به ۱۰۷ دالر و 

۹۳ سنت در هر بشکه رسید.
در آستانه تعطیالت عید پاک آخر هفته گذشته، هر دو قرارداد 
پنج شنبه گذشته تحت تاثیر چشم انداز احتمال اقدام اتحادیه 

اروپا  برای ممنوعیت واردات نفت روسیه، بیش از ۲.۵ درصد 
رشد کرده بودند.

دولتهای اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم کردند کمیسیون 
اروپا در حال طراحی پیشــنهادهایی بــرای ممنوعیت نفت 
روسیه اســت اما دیپلمات ها اظهار کردند که آلمان از تحریم 

فوری حمایت نمی کند.
این اظهارات پیش از افزایش تنش ها در تعطیالت آخر هفته در 
اوکراین بود. سربازان اوکراینی روز یکشنبه با وجود اولتیماتوم 
روسیه برای زمین گذاشتن سالح در بندر ماریوپول، مقاومت 
کردند. مسکو اعالم کرد نیروهای روسیه تقریبا محاصره این 

شهر را کامل کرده اند و هیچ نشانی از آتش بس دیده نمی شود.
آژانس بین المللی انرژی )IEA( هفته گذشــته هشدار داد 
حدود سه میلیون بشکه در روز نفت روسیه ممکن است از ماه 
مه به بعد به دلیل تحریمها یا بایکوت از ســوی خریداران، از 

بازار حذف شود.
طبق گزارش خبرگزاری اینترفکس، تولید نفت روســیه در 
آوریل همچنان کاهش داشــت و ۷.۵ درصد در نیمه اول ماه 

نسبت به مارس کاهش یافت.
کازوهیکو سایتو، تحلیلگر ارشد شرکت فوجیتومی سکیوریتیز 
در این باره گفت: بازار نفت احتماال هفتــه جاری با توجه به 

افزایش محدود عرضه تولیدکنندگان بزرگ، روند افزایشــی 
خواهد داشــت. افزایش قیمت نفت کــوره آمریکا هم عامل 
صعود اخیر قیمتها بوده اســت زیرا انتظار می رود با افزایش 
تقاضای صادرات به اروپا، کمبــود عرضه در بازار نفت آمریکا 

تشدید شود.
اوپک و متحدانش تاکنون در برابر فشارهای دولتهای غربی 
برای افزایش بیشــتر تولید مقاومت کرده اند. گزارش هفته 
گذشته اوپک نشان داد تولید نفت این گروه در مارس تنها ۵۷ 
هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرد و به ۲۸.۵۶ میلیون بشکه 
در روز رسید که ۲۵۳ هزار بشــکه در روز پایین تر از سهمیه 

افزایش تولید این گروه تحت توافــق اوپک پالس بود. عامل 
دیگری که از افزایش قیمتها پشتیبانی کرد، توقف تولید نفت 
در میدان نفتی الفیل لیبی در روز یکشنبه بود. دو منبع آگاه 
در بندر نفتی زیتونیه گفتند صادرات پس از اشــغال پایانه ها 
توسط معترضانی که خواستار استعفای نخست وزیر این کشور 

بودند، معلق شد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناســان می گویند پیش بینی 
تولید نفت آمریکا با وجود محدودیتهای نیروی کار و زنجیره 
تامین تحــت تاثیر قیمتهای باالتر، به رقــم باالتری بازبینی 

شده اند.

بدهی خارجی ایــران در پایان بهمن ماه ســال گذشــته، 
 به رقم ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دالر رســیده که نســبت 
 بــه مــدت مشــابه ســال ۱۳۹۹ معــادل ۱.۴ درصد کم 

شده است.
به گزارش ایســنا، گــزارش جدید بانک مرکــزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی نشــان می دهد که میــزان بدهی های 
خارجی کشــور در پایان بهمن ماه سال گذشــته به رقم ۸ 

میلیارد و ۸۸۵ میلیون دالر رسیده است. میزان بدهی های 
کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۵۹۶ میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۲۸۹ میلیون دالر اعالم 

شده است.
از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل 
هفت میلیارد و ۸۳۱ میلیون یورو اســت که پنج میلیارد و 
۵۴۳ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی های میان مدت 

و بلندمدت بــوده و دو میلیارد و ۲۸۸ میلیــون یورو حجم 
بدهی های کوتاه مدت اســت. این در حالی است که میزان 
بدهی خارجی کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ معادل 
۹ میلیارد و ۱۸ میلیــون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشــور یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون دالر و بدهی های 
 بلند مــدت ایران نیــز هفــت میلیــارد و ۸۰ میلیون دالر 

اعالم شده است.  

البتــه این شــاخص در پایان ســال ۱۳۹۹ نیــز معادل ۹ 
میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بــوده و میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشــور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دالر و بدهی های 
 بلند مدت ایــران نیز هفــت میلیــارد و ۱۷۶ میلیون دالر 

بوده است.  
بنابراین، میزان بدهی های خارجی کشور در پایان بهمن ماه 
سال  گذشته نسبت به مدت مشــابه در سال ۱۳۹۹ و پایان 

ســال ۱۳۹۹ به ترتیب با ۱.۴ و ۲.۸ درصــد کاهش مواجه 
شده است.  

گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده 
در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک 
جهانی و سایر ســازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین 
تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و 

اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

با اعالم گزارش واردات واکســن های کرونا، اختالف 
حدود ۷۰۰ هــزار دوزی در آمار مربوط به واکســن 

استرازنکا دیده می شود.
به گزارش ایسنا، از ابتدای شروع واردات واکسن کرونا 
در نیمه بهمن ۱۳۹۹، گمرک ایران به عنوان مرجع 
آمار تجارت خارجی، در فاصله های کوتاه نسبت به 
انتشــار گزارش مربوط به وضعیت واردات واکسن 
به صورت تفکیک شــده اقدام کرده بود، اما آخرین 

گزارش های اعالمی ابهاماتی با خود به همراه داشت.
ماجرا از این قرار اســت که گزارش گمرک فرودگاه 
امام خمینی)ره( تا ۲۷ فروردین امسال نشان می دهد 
که تاکنون در مجموع ۱۶۱ میلیــون و ۹۳۳ هزار و 
۷۲۸ دوز واکســن وارد ایران شــده است که شامل 
۱۳۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۴۹۸ دوز سینوفارم، ۲۳ 
میلیون و ۳۱۳ هزار و ۳۰ استرازنکا، چهار میلیون و 

 ۹۱ هزار و ۲۰۰  اسپوتنیک و یک میلیون و ۱۲۵ هزار 
دوز بهارات است.

اما این آمار در مواردی بــا آخرین آماری که در پایان 
سال گذشته اعالم شد، همخوانی ندارد. در گزارش 
گمرک ایران در ۲۵ اســفندماه آمده بود که مجموع 
واکسنهای وارداتی به ۱۵۸ میلیون و ۵۶ هزار و ۸۰۸ 
دوز رسیده که ۱۸ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۱۱۰ دوز سهم 
استرازنکا است. اعالم گمرک از این حکایت داشت که 
بعد از آن تا امســال، محموله دیگری از واکسن وارد 
ایران نشده است؛ تا اینکه از ۱۹ تا ۲۶ فروردین، چهار 
محموله استرازنکا وارد فرودگاه امام شد که حواشی 
اخیر مربوط به تاخیر وزارت بهداشــت نیز در مورد 
آنها پیش آمد ولی سرانجام در ۲۶ فروردین، گمرک 
فرودگاه امام )ره( اعالم کرد که طی هماهنگی صورت 
گرفته و صدور مجوز، تمام این چهار محموله ترخیص 

و تحویل نماینده وزارت بهداشــت شده است. طبق 
گزارش گمرک، مجموع این چهار محموله سه میلیون 
و ۸۱۸ هزار و ۴۰۰ دوز آسترازنکا است که دو میلیون 
و ۸۳۰ هزار و ۴۰۰ دوز از بلغارستان، ۷۰۰ هزار دوز 
در دو مرحله از ژاپن و  ۲۸۸ هزار دوز از کرواسی وارد 

ایران شده است.
اما ابهام اینجاست که با توجه اینکه از ۲۴ اسفند سال 
قبل تا ۱۹ فروردین ماه امســال واکسنی وارد ایران 
نشده، انتظار می رود که با اضافه شدن این سه میلیون 
و ۸۳۰ هــزار و ۴۰۰ دوز آخــر در فروردین، به ۱۵۸ 
میلیون و ۵۶ هزار و ۸۰۸ دوز اعالمی پایان سال قبل، 
مجموع واکســنهای وارداتی به ۱۶۱ میلیون و ۸۷۵ 
هزار و ۲۰۸ دوز برسد ولی گزارش گمرک این آمار را 
۱۶۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۷۲۸ دوز نشان می دهد که 

۵۸ هزار و ۵۲۰ دوز بیشتر است.

بر اســاس این گزارش، فرایند واگذاری ســرخابی ها 
باالخره و پس از وعده های طول و دراز، زمســتان سال 
گذشته انجام شد و بر این اساس پذیره نویسی تعداد یک 
میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۵۶  سهم از سهام 
جدید شرکت فرهنگی ورزشی استقالل ایران )سهامی 
عام( در نماد معامالتی )استقاللح ۱( و تعداد یک میلیارد 
و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم از سهام جدید 
شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در 
نماد معامالتی )پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم 

به روش ثبت سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس 
ایران، از ۱۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام در ۲۸ اسفند 
به پایان رسید. طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس 
۳۲۰ هزار نفر مشــارکت کردند. ۲۶۱ میلیارد تومان از 
سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از ۸۸ میلیارد 
تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. همچنین ۲۸۶ 
هزار نفر در پذریه نویسی استقالل شرکت کردند که ۲۸۰ 
میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و ۷۹ 

میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد.

بر این اســاس و حدود یک هفته پــس از اتمام پذیره 
نویســی، ســازمان خصوصــی ســازی در فراخوانی 
از متقاضیان بالقوه برای خرید بلــوک های مدیریتی 
اســتقالل و پرســپولیس دعوت و اعالم کرد در جهت 
تحقق گام بعدی فرآیند خصوصی سازی این دو باشگاه 
و واگذاری ســهام مدیریتی آنها؛ ســازمان خصوصی 
سازی در نظر دارد نســبت به عرضه رقابتی بلوکهای 
 مدیریتی سهام شــرکت های مذکور از طریق فرابورس

 اقدام کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار سهم دستمزد در 
بخش های خدماتی را باال دانست و بر ضرورت پیش بینی 
بسته های حمایتی از واحدهای کوچک و مشاغل خدماتی 

در سال جاری تاکید کرد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به سهم دستمزد 
در قیمت تمام شده تولید اظهار کرد: هزینه دستمزد در 
بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی مختلف است به 
عنوان نمونه در بخش کشاورزی این رقم ۸ تا ۹ درصد 
است؛ ولی در بنگاه های بزرگ اقتصادی سهم باالیی را 
شامل نمی شود و به طور کلی هزینه دستمزد باالی ۲۰ 

درصد و ۳۰ درصد نیست.
وی ادامه داد: در کارخانه ها و بنگاهای بزرگ سهم دستمزد 
کم است چون اکثرا دستگاه های پیشرفته کار می کنند 
و تولیدات کارخانه زیاد و ماشینی است به همین دلیل 
دستمزد خیلی هزینه ندارد و زیر پنج درصد است اما در 

کارگاه های کوچک و متوسط سهم دستمزد بیشتر است. 
اصالنی افزود: معتقدم بخشی از دستمزد در شرکتهای 
بزرگ صنعتی سیاسی است و کارفرمانماها از این مساله 

سوء استفاده و نیروی کار را تهدید به اخراج می کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار ادامه داد: از اسفند 
سال گذشته تا فروردین ماه امســال هزینه آب و برق و 
گاز کارفرمایان افزایش یافته است ولی هیچ کارفرمایی 
در این باره اعتراض نمی کند چرا چون موضوع سیاسی 
نیست اما وقتی کارفرمایی قرارداد چند نیروی کارش را 
تمدید نمی کند می داند که آنها بیکار نمی نشینند و به 
هر نحو ممکن از طریق اداره کار یا فرمانداری و استانداری 
مشکل خود را پیگیری می کنند و وقتی ورود می کنند، 
مشخص می شود که کارفرما بدهی بانکی و درخواست 
وام دارد و هنگامی که دستور رفع مشکل کارگران صادر 
می شود خود به خود مشکل کارفرما هم برطرف می شود 

لذا برخی کارفرمایان از این حربه استفاده می کنند. وی 
هزینه دستمزد در بخشهای خدماتی را باالی ۵۰ درصد 
ذکر کرد و گفت: در بخشهای خدماتی سهم دستمزد 
به حدود ۵۳ درصد می رســد و بر همین اساس یکی از 
پیشــنهادات جامعه کارگری در جلسات شورای عالی 
کار این بود که با توجه به افزایش دســتمزد و نگرانی از 
وجود مشکالت برای بخش های خدماتی، بسته های 
حمایتی از کارگاههای زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر درنظر گرفته و 

از کارفرمایان این واحدها حمایت شود.
به گفتــه اصالنــی، در حــال حاضر جوشــکاری ها، 
مکانیکی هــا،  تراشــکاری ها و نانوایــی هــا از جمله 
مشــاغل خدماتی به شــمار مــی روند کــه افزایش 
دســتمزد برای آنها نسبت به بخشــهای دیگر کمی 
 سنگین تر اســت و از این جهت نیازمند حمایت دولت 

در سال جاری هستند.

قیمت نفت اوج بیشتری گرفت

 آخرین وضعیت بدهی های خارجی ایران

اختالف در آمار واکسن های وارداتی

فرایند عرضه سهام دو باشگاه در چه مرحله ای قرار دارد؟

سهم دستمزد در بخش های خدماتی چقدر است؟

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2463| سه شنبه 30  فروردین ماه  1401 |  17 رمضان  1443 |   19  آپریل  2022 |  4 صفحه 5000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

رییس کل بانک مرکزی:

نامه شافعی به وزرای اقتصاد و صمت

امسال رمز پول ملی 
راه اندازی می شود
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سرمقاله

زنگ خطر
 ابرتورم

با توجه به روند ســریع رشد 
نقدینگی، رســیدن به رقم 
۵ هزار هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی بسیار زودتر از پایان 
ســال تحقق خواهد یافت. در همین شــش ماهه 
نخست سال ۱۴۰۱ شاهد عدد ۵ هزار هزار میلیارد 
تومان نقدینگی در اقتصاد خواهیم بود. در شش ماهه 
دوم رقم رشــد نقدینگی به اعداد بسیار بزرگتری 
خواهد رسید. متاسفانه این منابع ایجاد شده پولی 
که از روش حلق پول بوجــود آمده اند قابل هدایت 

کردن نیستند... 

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان 
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ثبت  رکورد
 جدید   نقدینگی

ورود خریداران 
به بازار ارز

بورس پس از هفت ماه به محدوده یک میلیون و 500 هزار واحدی رسید

بورس  به  مدار صعود  بازگشت
صفحه2
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کمبود   نیروی کار در  شهرک های   صنعتی
نداشتن   مهارت   و   تخصص    یکی   از   مشکالت

تامین   نیروی   کار   واحدهای   صنعتی   است

رقم نقدینگی به رکورد جدیدی رســیده اســت. 
متاسفانه این منابع ایجاد شده پولی که از روش خلق 
پول بوجود آمده اند قابل هدایت کردن نیستند. این 
منابع مالی به هیچ عنوان قابلیت هدایت به سمت 
تولید را ندارند. بــه عبارتی اینکه بتوانیم نقدینگی 
را به سمت بخش مولد سرازیر کنیم معنایی ندارد. 
مســیر این نقدینگی ها تعیین شــده است. وقتی 
مســیر این پولها در در قوانین باالدستی مشخص 
شده و در بودجه کل کشور آورده شده، تغییر مسیر و 
هدایت نقدینگی ممکن نیست. بر اساس پیش بینی 
کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی تا پایان سال 
از ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. رقم 
نقدینگی بر اساس آمار اعالم شده در پایان ۱۴۰۰، به 

۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان...

صبح روز گذشــته درحالی که خبرانجام توافقات 
پیرامون آزادسازی بخشــی از منابع ایران توسط 
ســخنگوی وزارت امورخارجه منتشر شد، دالر در 
اولین معامالت با نرخ ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان معامله 
شد اما در ادامه با اندکی افزایش به ۲۷ هزار و ۹۵۰ 
تومان رسید.به گزارش اقتصاد آنالین، قیمت دالر 
از ابتدای هفته متاثر از انتشــار اخبــاری حاکی از 
تکذیب خبر آزادســازی دارایی ۷ میلیارد دالری 
ایران توسط سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و 
همچنین افزایش ابهامات در رابطه با مذاکرات وین 
و  نشر اخباری مبنی بر احتمال عدم حذف نام سپاه 
پاسداران از لیست سازمان های تروریستی جهش 
یافت، به طوریکه روز روز یک شــنبه معامالت را با 

قیمت ۲۷ هزار و ۸۴۰ تومان...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس کل بانک مرکزی:
امسال رمز پول ملی راه اندازی 

می شود
رییس کل بانک مرکزی گفــت: در حال پیگیری 
بحث رمز پول ملــی در بانک مرکزی هســتیم و 
ان شااهلل امســال رمز پول ملی راه اندازی می شود.
به گزارش خبرآنالین، علی صالح آبادی در حاشیه 
نشست کمیسون صنایع و معادن مجلس، گفت: در 
این جلسه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های نظام 
بانکی ارائه شد.وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس نیز در این جلســه به بیان 
نقطه نظرات خود پرداختند که مقرر شد در جلسه 
دیگری این موارد بررسی شــود، افزود: مهم ترین 
دغدغه نماینــدگان هدایت تســهیالت بانکی به 
سمت تولید اســت تا رونق تولید محقق شود.وی 
اضافه کرد: تا انتهای بهمن ماه سال گذشته نظام 
بانکی حدود ۲۵۰۰ همت تسهیالت پرداخت کرده 
که حدود ۶۶ درصد این تســهیالت ســرمایه در 
گردش بنگاه های اقتصادی بوده و ۱۱.۵ درصد به 
ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی اختصاص داشته 
است.رئیس بانک مرکزی درباره مهلت اجرای قانون 
صدور چک و ایجاد امکان اطالع رسانی پیامکی به 
گیرنده چک جهت اطمینــان و اطالع وی از ثبت 
چک در ســامانه صیاد، گفت: ایــن پیامک هفته 
گذشته راه اندازی شــد و در دسترس عموم مردم 
قرار گرفت.عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: 
بانک ها براســاس تکالیفی که در این قانون دارند، 
باید سرویس ها مورد تاکید را ارائه کنند که اگر ارائه 
نکنند، مشمول مجازات های انضباطی می شوند.
صالح آبادی همچنین دربــاره راه اندازی رمز پول 
ملی، توضیح داد: ما در حال پیگیری بحث رمز پول 
ملی در بانک مرکزی هستیم و ان شااهلل امسال رمز 
پول ملی راه اندازی می شــود. موضوع رمزارزهای 
جهان روا نیز در ســتاد اقتصــادی دولت در حال 

بررسی است.

شــرایط اعطای تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج در بانک 

مسکن اعالم شد
رییس اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری بانک مسکن، 
شرایط و فرآیند اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در بانک را تشریح کرد،فروغ جان آقایی در گفت وگو با 
خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، با اشاره به 
شرایط اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج گفت: 
این تسهیالت به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 
۰۱/۰۱/۱397 باشــد و تاکنون وام ازدواج دریافت 
نکرده اند، پرداخت می شود. سن متقاضیان نیز نباید 
از ۵۰ سال بیشتر باشــد.وی افزود: سقف تسهیالت 
مذکور برای هریک از متقاضیان مبلغ ۱۲۰ میلیون 
تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله بــوده و برای 
زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲3 سال ۱۵۰ 
میلیون تومان است.رییس اداره کل نظارت و ارزیابی 
اعتباری بانک مســکن،خاطر نشان کرد: همچنین 
سقف تسهیالت قرض الحســنه ازدواج جهت افراد 
مندرج در مفاد ماده ۵۰ قانون خدمات ایثارگران ۲ 
برابر اســت.جان آقایی در خصوص مراحل پرداخت 
تسهیالت اظهار داشــت: پس از ثبت نام متقاضیان 
در سامانه ازدواج بانک مرکزی و معرفی آنها به بانک 
مسکن در صف انتظار با اولویت تاریخ ثبت نام، تعیین 
شعبه می شوند و پس از آن، پیامک اطالع رسانی جهت 

مراجعه به شعبه به متقاضیان ارسال خواهد شد.

تأکیــد مدیرعامــل بانــک 
قرض الحسنه مهر ایران بر ایجاد 

الگوی جدید قرض الحسنه
دکتر »سید سعید شمســی نژاد« با اشاره به انتظار 
دولت و حاکمیــت از بانکداری قرض الحســنه، بر 
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و ایجاد الگوی 
جدید قرض الحســنه تأکید کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مراسم تقدیر 
از »علیرضا پورحسین« مدیر ســابق شعب استان 
آذربایجان غربی و معارفه »شهاب تدین« مدیر جدید 
شعب استان آذربایجان غربی با حضور دکتر »سید 
سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، »احمدرضا کریمی« مشاور مدیرعامل و 
»یوسف نجدی« مدیر امور استان های بانک برگزار 
شد.در این مراسم که با حضور رؤسا و معاونان شعب 
و رؤســای دوایر اســتان همراه بود، حکم تدین به 
وی اعطا و از زحمات پورحســین تقدیر شد.دکتر 
شمســی نژاد در این مراســم آمار عملکرد استان 
آذربایجان غربی را نشــانه تالش بی وقفه و در خور 
تحسین همکاران استان دانست و افزود: شاخص های 
 عملکــردی از همه جهــات مثبت و قابــل تقدیر

 است.

خبر

بانک ها

مــدت زیــادی اســت کــه 
صاحبان بنگاه های تولیدی در 
شــهرک های صنعتی با مساله 
کمبود نیــروی کار اعم از ماهر 
و غیرماهــر درگیر هســتند و 
معدنکاران، به ویژه فعاالن معادن کوچک مقیاس، نیز از کمبود 
ماشــین آالت معدنی گالیه دارند.به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران این دو مساله مهم دستور کار نشست هشتاد و پنجم 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران بود 
که مورد بحث و بررسی فعاالن بخش خصوصی و نمایندگان 
دولت از ســازمان های مختلف قرار گرفــت و راهکارهای 
پیشنهادی بررسی شد.در هشتاد و پنجمین جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که طبق معمول جلسات 
پیشین در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، کارفرمایان 
و صاحبان کسب  وکار همراه با نمایندگان دولت، به بررسی 
پیشنهادهایی برای حل مشــکل کمبود نیروی کار ماهر و 
غیرماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی 
پرداختند و پس از بحث و تبادل نظرها، به کارگیری نیروی کار 
غیرماهر از اتباع غیرایرانی که دارای مجوز و پروانه کار در ایران 
باشد را یکی از راهکارهای رفع این مشکل دانستند.در حالی 
این موضوع و تصمیم جمعی پس از رایزنی ها پیرامون آن در 
جلسه شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
تهران مطرح شد که پیش از این، معضل کمبود نیروی کار 
غیرماهر و ماهر برای حضور در واحدهای صنعتی، چندین 
بار در اتاق بازرگانی تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود. 
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید 
اتاق تهران، طی جلسات گذشــته این کمیسیون و هیات 
نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به کمبود شدید نیروی 
کار موردنیاز برای واحدهای تولیدی، دستیابی به راه حلی برای 
اعطای مجوز کار به اتباع غیرایرانی و حضور آنان در کارخانه ها 
را ضروری عنوان کرده بود. محمدرضا نجفی منش، در جلسه 
اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران 
نیز تاکید کرد که معضل کمبود نیروی انســانی واحدهای 
صنعتی در داخل را می توان با صدور مجوز و پروانه کار برای 
اتباع غیرایرانی، برطرف کرد.به گفته نجفی منش، تسهیل در 

اعطای مجوز کار به اتباع غیر ایرانی، می تواند بخشی از مشکل 
کمبود نیروی کار غیرماهر در کارخانه ها و واحدهای صنعتی 
کشــور را برطرف  کند. وی یادآور شد که در صورت تنظیم 
شیوه نامه اجرایی این پیشنهاد، واحدهای تولیدی که متقاضی 
نیروی کار هستند، می توانند نیازهای خود در این بخش را با 
ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها مطرح کنند و 
امکان صدور مجوز کار برای اتباع غیرایرانی و به کارگیری آنان 

در واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شود.

کمبود 2500 نیروی کار در شهرک های صنعتی 
تهران

در ادامه این نشست، سرپرست شرکت شهرک های صنعتی تهران 
در گزارشی بر اساس داده های سازمان برنامه و بودجه در پاییز سال 
۱4۰۰، شاخص نیروی کار در بخش صنعت استان تهران را 3۶ 
درصد عنوان کرد. سعید صادقی، میزان کمبود نیروی کار ماهر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تهران را ۲۵48 نفر اعالم کرد 
و نداشتن مهارت و تخصص کافی نیروی کار را یکی از مشکالت 
تامین نیروی کار ماهر در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های 
صنعتی برشمرد. او در عین حال، نبود سیستم حمل و نقل مناسب 
برای تردد نیروی کار به شــهرک های صنعتی و نیز دستمزد و 
حقوق پایین را از دیگر عوامل کمبود نیــروی کار در این نواحی 
دانست.همچنین ســعید دهقان، سرپرست مدیریت روابط کار 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در سخنانی، با 
بیان اینکه این اداره فهرست بلندی از جویندگان و متقاضیان کار 
در اختیار دارد، افزود: با این حال، شاهد گسیختگی و انفصال میان 
نهاد شهرک های صنعتی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان ها هستیم و با وجود داشتن فهرستی از کارجویان، نمی دانیم 
آنان را برای اشتغال به کجا معرفی کنیم.وی در خصوص استفاده 
از اتباع غیرایرانی به عنوان نیــروی کار در واحدهای تولیدی و 
صنعتی، گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران 
این آمادگی را دارد تا نیاز نیروی کار واحدهای صنعتی را احصا و در 
اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد تا اتباع غیرایرانی مورد نیاز به 

طور قانونی و با اعطای مجوز کار وارد کشور شوند.

ضرورت احداث مناطق مســکونی در جوار 
شهرک های صنعتی

حشمت اهلل عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

تهران نیز بــا تاکید بر اینکه افراد جویــای کار به دلیل فاصله 
مکانی شهرک های صنعتی با نواحی مســکونی و نیز پایین 
بودن دستمزدها در مقابل باال بودن هزینه ها، کمتر تمایل به 
اشتغال در نواحی و شهرک های صنعتی دارند، افزود: در این 
رابطه و برای کاهش دغدغه های متقاضیان کار، باید درآمدها 
را برای نیــروی کار در این نواحی توجیه پذیــر کرد و در عین 
حال هزینه ها از جمله حمل و نقل برای آنان را کاهش داد.وی 
در همین رابطه، افزود: یک راهکار این اســت که با استفاده از 
تسهیالت دولت، احداث مناطق مسکونی کارگری در نزدیکی 
شهرک های صنعتی را عملیاتی کرد و در این رابطه، مذاکرات با 
دولت و دستگاه های مربوطه آغاز شود.پس از بحث و تبادل نظرها 
پیرامون معضل کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر در واحدهای 
صنعتی و ارائه راهکارها، استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید 
مکانیزم اتصال  و پیوند نیروی کار ایرانی با واحدهای صنعتی را 
تقویت کرد تا بر بستر آن، نیازها و خواسته های متقابل واحدهای 
تولیدی و جویندگان کار برطرف شود، یادآور شد که با اجرای 
طرح ساماندهی اتباع غیرایرانی، بخشی از مشکالت مربوط به 

کمبود نیروی کار واحدهای صنعتی برطرف خواهد شد.

نیاز معادن کوچک به واردات 3 هزار دستگاه 
ماشین آالت معدنی

در ادامه این نشست، موضوع فرسودگی ماشین آالت معدنی و 
ممنوعیت واردات در این بخش از سوی رئیس خانه معدن ایران 
مورد نقد و بررسی قرار گرفت. محمدرضا بهرامن که از اعضای 
هیات نمایندگان اتاق تهران است، طی گزارشی به وضعیت 
معادن و استخراج در این بخش و ضرورت احیای ماشین آالت 
و تجهیزات معدنی برای بهره برداری کافی از معادن کشــور 
پرداخت و تصریح کرد که نیاز فعلی معادن کوچک کشور به 
ماشــین آالت معدنی، رقمی نزدیک به 3 هزار دستگاه است.
وی همچنین با بیــان اینکه ایران با دارا بــودن یک درصد از 
مســاحت جهان و یک درصد از جمعیت جهان، 7 درصد از 
ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد با این حال، تنها ۰.34 
درصد از اشتغال معدن جهان را دارا است، افزود: ایران باید یک 
درصد از جمعیت شاغل در جهان را در این بخش دارا باشد ؛ 
این در حالی است که مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
بخش معدن بر اســاس آخرین آمار، 8۵۶ هزار نفر است که 
باید به اشتغال حدود 3 برابر در این حوزه دست یابد.بهرامن 

با اشاره به اینکه در ایران، ماشــین آالت حمل ۱۰۰ تا ۱۵۰ 
تنی در بخش معدن معمول است در حالی که در کشورهای 
معدنی از ماشین آالت حمل باالی ۲۵۰ تن استفاده می شود، 
افزود: عمر ناوگان معدنی کشور به طور متوسط ۱8 سال است 
و بیش از ۱۰ هزار دستگاه پرمصرف در معادن روباز کشور عمر 
باالی ۲۰ ســال دارد. بنابراین جایگزینی این ماشین آالت با 
انواع نو یا با سال ساخت پایین، نیاز به تامین ۱۰ هزار دستگاه 
ماشین معدنی ضروری است. با درنظر گرفتن 33۰۰ معدن 
کوچک مقیاس گروه مصالح ساختمانی در کشور، حداقل به 
33۰۰ دستگاه لودر و بیل مکانیکی سایز کوچک نیاز است.

رئیس خانه معدن ایران همچنین میزان ســرمایه گذاری در 
بخش ماشین آالت برای باطله برداری و استخراج ساالنه ۱۰ 
میلیون مترمکعب از معادن در کشور را ۵۵ میلیون یورو عنوان 
کرد و افزود: به ازای هر مترمکعب استخراج در سال ۵.۵ یورو 
سرمایه گذاری در بخش ماشــین آالت مورد نیاز است که در 
صورتی که از ماشین آالت دست دوم استفاده شود این رقم به 
یک سوم کاهش می یابد.بهرامن در ادامه تاکید کرد که عالوه 
بر حمایت از تولید داخل در بخش ماشین آالت معدنی، نیاز 
کشور به واردات ماشــین آالت سایز کوچک مقیاس ضروری 
است حال آنکه با فروکش کردن بیماری کرونا در جهان، قیمت 
ماشین آالت معدنی برندهای جهانی ۲۵ تا 4۰ درصد افزایش 
یافته و تاخیر در اجازه واردات ماشین آالت کارکرده یا نو معدنی 
به کشور، هزینه های این بخش را تصاعدی خواهد کرد.محسن 
منصوری استاندار تهران نیز در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه 
حمایت از تولید داخل ضروری است، یادآور شد که در صورت 
کمبود ماشین آالت معدنی ساخت داخل، واردات آن در راستای 
ادامه فعالیت معادن کشور، ضروری به نظر می رسد، از این رو 
پیشنهاد کرد که خانه معدن ایران طی نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهور، درخواست های مربوط به ضرورت توسعه معادن 
با در اختیار داشتن ماشین آالت کافی را مطرح و پیگیری کند.

در پایان هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان تهران، با حضور استاندار تهران و رئیس 
اتاق تهران، از یداهلل صادقی رئیس سابق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان تهران و فریدون عطایی مدیرکل سابق دفتر 
هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تهران که 
در جلسات شورای گفت و گوی استان تهران حضور داشتند، 

قدردانی شد.

نداشتن   مهارت   و   تخصص    یکی   از   مشکالت تامین   نیروی   کار   واحدهای   صنعتی   است

کمبود   نیروی کار در  شهرک های   صنعتی

نامه نگاری شافعی با وزیر صمت
درآمد اتاق بازرگانی چه قدر 

است؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به وزیر 
صمت در خصوص حواشــی اخیر بودجه این 
نهاد، برای بررسی مستقل درباره میزان منابع 
و مصارف این نهاد در ســه ســال اخیر اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش مهر، غالمحســین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانــی ایــران در نامه ای به ســید 
رضــا فاطمی امین وزیر صمــت در خصوص 
حواشــی اخیر بودجه اتــاق بازرگانی، اعالم 
 کرد کــه اتهامات مالــی وارده بــه این نهاد، 

اساس ندارد.
در این نامه آمده است: همچنانکه مستحضرید 
به هنگام بررســی الیحه بودجــه ۱4۰۱ در 
مجلس شورای اســالمی، مباحثی پیرامون 
منابع درآمدی اتاق هــای بازرگانی، صنعت، 
معدن و تجارت و کشاورزی مطرح شد. اگرچه 
در آن زمان ضمن بیان توضیحات درباره مأخذ 
و نحوه محاسبه اینگونه درآمدها، مستندات 
نیز برای اعضای کمیسیون تلفیق ارسال شد، 
متأســفانه بار دیگر با مقاصد نامشخص این 
مطالب در فضای رسانه ای منتشر شده است و 
اتهامات سنگینی تحت عنوان اختالس نیز به 

آن اضافه شده است.
از جنابعالــی به عنوان رئیس شــورای عالی 
نظارت درخواســت دارد تا اقدام الزم را برای 
بررسی مستقل درباره میزان منابع و مصارف 
این نهاد در سه سال اخیر و اعالم آن به مراجع 
ذیربط مبذول فرماینــد. ضمناً از دیدگاه این 
اتاق، انتشار عمومی نتایج بررسی فوق بالمانع 

است.

بورس پس از هفت مــاه به محدوده یک 
میلیون و 500  هزار واحدی رسید

بورس  به  مدار صعود  بازگشت
بازار ســرمایه به تصمیــم افزایــش دامنه 
نوســان به مثبت و منفــی ۶ واکنش مثبت 
نشان داد و شــاخص کل بورس با بیش از ۲۶ 
هزار واحد افزایش، پس از حدود هشــت ماه 
 دوباره کانال یک میلیــون و ۵۰۰ هزار واحد 

را فتح کرد.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس امروز 
با ۲۶ هزار و ۶۵4 هزار واحــد افزایش تا رقم 
یک میلیــون و ۵۰۱ هزار واحــد صعود کرد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۶78۲ واحد 
 افزایش یافــت و در رقم 397 هــزار و 7۱۲ 

واحد ایستاد. 
معامله گران این بــازار با انجــام ۶44 هزار 
معاملــه، ارزش معامــالت را بــه 7۱ هزار و 
7۰۲ میلیارد ریال رســاندند کــه طی چند 
ماه گذشــته بی ســابقه بوده است.سرمایه 
گذاری تامیــن اجتماعی، گســترش نفت و 
گاز پارســیان، ســرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشــیمی تامیــن، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پتروشــیمی نوری، پتروشیمی 
پردیس و پاالیش نفت بندرعباس نســبت به 
 ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی

 بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس نیز 
امروز با 3۱۱ واحد افزایــش در رقم ۲۰ هزار 
و 7۰4 واحد ایســتاد. در این بازار 3۱7 هزار 
معامله به ارزش ۱847 میلیارد ریال صورت 

گرفت.
پتروشیمی مارون، پتروشیمی تندگویان، بیمه 
پاسارگاد، گروه توســعه مالی مهر آیندگان، 
پاالیش نفت الوان، شرکت آهن و فوالد ارفع 
و فــوالد هرمزگان جنوب نســبت به ســایر 
 نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس

 گذاشتند.

گروه سبز بازار 
امــروز قیمــت ســهام تمــام نمادهــای 
»شــرکت های چنــد رشــته ای صنعتی« 
افزایــش یافــت و ســبزترین گــروه بازار 
بود. شســتا، وبانــک، وصنــدوق، وغدیر و 
 وامیــد از نمادهــای ایــن گروه هســتند. 

رشد ارزش معامالت خرد
امروز ارزش معامالت خرد سهام با افزایش ۲4 
درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 7 هزار 
و 3۲4 میلیارد تومان رسید که باالترین رقم 
در ۶ ماه اخیر است. بیشترین ارزش معامالت 
بازار سهام به نمادهای شستا، خساپا و شتران 
اختصاص داشت و نمادهای پاالیش، شستا و 
دارا یکم بیشترین ارزش معامالت خرد را در 

روز دوشنبه داشتند.

اخبار
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صبح روز گذشته درحالی که خبرانجام توافقات پیرامون 
آزادسازی بخشی از منابع ایران توسط سخنگوی وزارت 
امورخارجه منتشر شد، دالر در اولین معامالت با نرخ ۲7 
هزار و 9۰۰ تومان معامله شد اما در ادامه با اندکی افزایش 
به ۲7 هزار و 9۵۰ تومان رسید.به گزارش اقتصاد آنالین، 
قیمت دالر از ابتدای هفته متاثر از انتشار اخباری حاکی 
از تکذیب خبر آزادسازی دارایی 7 میلیارد دالری ایران 
توسط سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین 
افزایش ابهامات در رابطه با مذاکرات وین و  نشر اخباری 
مبنی بر احتمال عدم حذف نام سپاه پاسداران از لیست 
سازمان های تروریستی جهش یافت، به طوریکه روز روز 
یک شنبه معامالت را با قیمت ۲7 هزار و 84۰ تومان به 
پایان برد. این اسکناس معامالت صبح روز گذشته را متاثر 
از اعالم انجام گیری توافقات پیرامون آزادسازی بخشی از 
منابع ایران و اخبار ضد و نقیض سیاسی پیرامون توافقات 
با امریکا  با اندکی افزایش  با نرخ ۲7 هزار و 9۰۰ تومان 
معامالت را آغاز کرد اما در ادامه با اندکی افزایش به نرخ 
۲7 هزار و 9۵۰ تومان رسید. کانون صرافان نیز دالر را 
۲۵ هزار و ۲3۰ تومان برای خرید و ۲۵هزار و 497 تومان 
برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون در روز 
روز یک شنبه، قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۲4۶ تومان برای 
خرید و ۲۵ هزار و ۵۲۶ تومان برای فروش اعالم کرده 
بود که در معامالت روز گذشته کاهش اندکی در قیمت 
خرید ان را نشان می دهد.یورو نیز در صرافی ها ۲8 هزار 
و 4۱3 تومان برای خرید و ۲8 هزار و 739 تومان برای 
فروش قیمت خورده اســت. روز روز یک شنبه یورو در 
صرافی ها ۲8 هزار و 37۶ تومان برای خرید و ۲8هزار و 
7۱9 تومان برای فروش قیمت خورده بود افزایش اندکی 

را در قیمت آن نشان می دهد.همچنین در صرافی ملی، 
دالر با قیمت ۲۵ هزار و 43۶ تومان برای فروش و ۲۵هزار 
و ۱83 تومان برای خرید معامله می شــود. روز روز یک 
شــنبه دالر در این صرافی ۲۵ هزار و 433 تومان برای 
فروش و ۲۵ هزار و ۱8۰ تومان برای خرید قیمت خورده 

بود که اندکی افزایش قیمت را نشان می دهد.

ردپای بازار ساز در بازا ارز
تحلیلگران بازار معتقدند مرز ۲8 هزار تومان برای بازار 
ســاز اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل روز روز یک 
شنبه اجازه ماندن دالر باالی مرز ۲8 هزار تومانی را نداد 
.به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران روز روز یک شنبه به 
دلیل انتشار سیگنال هایی منفی در زمینه مذاکرات وین 
و همچنین تکذیب خبر آزادسازی منابع مالی مسدود 
شده ایران توسط دولت آمریکا، شاهد ورود دالر به کانال 
۲8 هزار تومان بود. تحلیلگــران بازار معتقدند مرز ۲8 
هزار تومان برای بازار ساز اهمیت زیادی دارد و به همین 
دلیل روز روز یک شنبه اجازه ماندن دالر باالی مرز ۲8 
هزار تومانی را نداد . با این حال، بیشتر معامله گران اعتقاد 
دارند که بازارســاز نمی تواند تنها با تکیه بر عرضه ارز 

قیمت را برای مدت طوالنی زیر یک مرز نگه دارد.

موج جدید خریداران در بازار دالر 
برخی از تحلیل گران فنی معتقدند در صورتی که نرخ 
دالر در محدوده ۲8 هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شود  موج 
جدیدی از خریداران وارد بازار ارز خواهند شد، چرا که از 
نگاه آن ها، این اتفاق به معنای کاهش توان بازارساز برای 

مداخله در بازار است.

بازار اجاره مســکن در روزهایی که هنــوز فصل جابه جایی 
مستأجران آغاز نشده، سبب شــده تا نگرانی مستأجران در 
زمان آغاز تابستان دو چندان شــود.به گزارش خبرنگار مهر، 
در روزهای اخیر بازار اجاره بهای مسکن رشد عجیبی داشته 
و بسیاری از خانوارهای مستأجر را با مشکالت عدیده مواجه 
کرده است. گزارش های میدانی نیز این موضوع را تأیید می کند.

برخی مشاوران امالک هم در گفت وگو با خبرنگار از افزایش 
عجیب و غریب اجاره بها در برخــی مناطق و محالت حتی 
محله هایی که به ارزان بودن مشهور شده اند، خبر می دهند؛ 
ارقام اعالمی مشــاوران امالک در خصوص میزان رشد اجاره 
بها، متفاوت است. از ۲۰ درصد تا بیش از دو برابری اجاره بها 
در میان اظهارات مشاوران امالک دیده می شود.این در حالی 
است که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
روز گذشته هر گونه افزایش اجاره بها را تکذیب کرده و از وجود 
آرامش در بازار اجاره مسکن و نیز اجرای مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا در خصوص ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش 
از ۲۵ درصد در تهران خبر داده است.بررســی های میدانی 
خبرنگار مهر حاکی اســت افزایش اجاره بهای مسکن تنها 
منحصر به مناطق باالی شهر نیست و در مناطق میانی و جنوبی 
پایتخت هم این افزایش اجاره بهای مسکن رخ داده است.در 
منطقه ۱۰ که همواره به عنوان یکی از مناطق با قیمت مناسب و 

مطلوب خانوارهای دهک های میانی شناخته می شد، تغییرات 
قیمتی اجاره مسکن باورنکردنی اســت؛ واحد ۶۰ متری در 
محله هاشمی خیابان استاد معین با ودیعه 8۰ و اجاره ماهانه ۵ 
میلیون تومانی فایل شده است. در نازی آباد واحد ۵۵ متری 3 
سال ساخت طبقه 3 با آسانسور و پارکینگ ۲۵۰ میلیون تومان 
رهن کامل برای اجاره قرار داده شده است.یک مشاور امالک 
نیز از فایل شدن یک واحد 7۵ متری 3۰ سال ساخت در خیابان 
خوش منطقه ۱۰ با ودیعه 4۰ و اجاره ماهانه 8 میلیون تومانی 
خبر داد؛ واحد ۵۰ متری در رودکی جنوبی طبقه زیر همکف 
۲۰ سال ساخت با ودیعه 7۰ و اجاره ماهانه ۲.۵ میلیون تومانی 
از دیگر فایل های گران قیمت اجاره مسکن در دفاتر مشاوران 
امالک مناطق میانی و جنوبی تهران است.واحد ۵۰ متری در 
محله دیلمان )منطقه ۲۰( نیز 3۵ میلیون تومان ودیعه و 4.۵ 
میلیون تومان اجاره بها به واسطه های ملکی معرفی شده است.

پشت بام خوابی داریم؟
در روزهــای اخیر بار دیگــر موضوع اجاره پشــت بام ها با 

قیمت های گزاف مطرح شده است؛ پیش از این در تیر ماه 
۱399 موضوع اجاره پشت بام ها مطرح شده بود.

اسالمی وزیر ســابق راه: انتشار خبر پشت بام 
خوابی کار ضد انقالب است

محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی در اواخر تیر ماه 
سال گذشته درباره پشــت بام خوابی و اجاره پشت بام ها 
گفته بود: »من چنین چیزی نشــنیده ام. بعید می دانم 
که صحت داشته باشد. چنین اخبار ضدانقالبی در فضای 
مجازی زیاد دیده می شود. از مردم می خواهم که وقتی در 
فضای مجازی فعالیت می کنند، هر خبری را بازنشر نکنند 

بلکه اصل و اصالت خبر را بررسی کنند.«

قاسمی وزیر فعلی راه: عمده متقاضیان نهضت 
مسکن، مستأجر یا پشت بام خوابند!

اما به نظر می رسد رستم قاسمی وزیر فعلی راه و شهرسازی 
با این موضوع که پشــت بام خوابی نداریم، چندان موافق 

نباشد.وی ۵ فروردین امسال در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار 
کرد: »بیش از ۵ میلیون نفر در سامانه نهضت مسکن ثبت 
نام کردند که عمده این افراد یا مستأجر هستند یا در پشت 
بام ها زندگی می کنند که قطعاً تعداد افراد بدون مســکن 

بیش از این ها است.«

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک: به 
ضرس قاطع می گویم پشت بام خوابی دروغ است

سعید لطفی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک 
اســتان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب 
پشــت بام خوابی گفت: به ضرس قاطع می گویم که 
چیزی به اســم اجاره پشــت بام ها نداریم.وی افزود: 
اگر قرار بود کسی پشــت بام را اجاره کند که در پارک 
می خوابید؛ حتی اگر بهانه امنیت داشتن پشت بام را 
هم مطرح کنند، باید گفت آیا کسی که مثالً پشت بام را 
اجاره می کند، پول یا کاال یا گوشی موبایل گران قیمت 
دارد که از نبود امنیت در پارک بترسد؟لطفی ادامه داد: 
عکس هایی که سال ۱399 از پشت بام خوابی منتشر 
شده بود، مربوط به دورهمی خانوادگی در تابستان بوده 
که به دلیل گرمای هوا، برای استراحت شبانه به پشت 

بام رفته بودند.

بازار خودرو که روز یک شنبه شاهد ثبات قیمتی بود، 
روز گذشته در برخی مدل ها به مدار صعود بازگشت 
و سایپا ۱3۱ را به مرز ۱8۰ میلیون تومانی رساند.به 
گزار اقتصادآنالین بازار این هفته بالتکلیف است و هر 
روز روند متفاوتی از روز قبل به نمایش می گذارد. روز 
یک شنبه بازار با آرامش همراه بود و افزایش های روز 
گذشته مجددا امید به اصالح روند بازار را از بین برد. 
پژوپارس، سمند، پژو۲۰۶ و تیبا و سایپا ۱3۱ از مدل 
هایی بودند که روز گذشته به روند صعودی بازگشتند.

پژو ۲۰۶ تیــپ دو در مــدل ۱4۰۱. در معامالت روز 
گذشــته هم بدون تغییر و همانند روز گذشته روی 
قیمت ۲9۵ میلیون تومــان ماند. اما مدل ۱4۰۰ این 
خودرو با دو میلیــون افزایــش۲8۶ میلیون تومان 
معامله شــد. نســخه تیپ ۵ هم در مدل کم آپشن و 
آپشنال با افزایش های ۲ و ۱ میلیونی به ترتیب 34۲ و 
33۶ میلیون تومان معامله شدند.پژو پارس LX هم 
در مدل ۱4۰۱ که روز یک شنبه بدون تغییر بود روز 
گذشته مجددا به روند صعودی بازگشت و با ۲ میلیون 
افزایش 373 میلیون تومان معامله شد. مدل ۱4۰۰ 
این خودرو هــم با افزیش ۲ میلیونــی 3۵7 میلیون 
تومان معامله شــد. پارس در مدل ســاده با موتورها 
XU7P و XU7 با افزایش همراه بود و  3۰3 و 3۰۵ 

میلیون تومان معامله شد.
تارا در مدل توماتیک در هر دونسخه ۱4۰۰ و ۱4۰۱، 
افزایش قیمت را تجربه نکرد و به ترتیب همان ۵۵۵ 
و ۵7۵ میلیون تومان معامه شــد. در نسخه دنده ای 
هم این خودرو بدون افزایش در هر دونســخه ۱4۰۰ 
و ۱4۰۱، 4۲۰ و 43۵ میلیــون تومــان در بازار روز 

گذشــته معامله شدند.سمند LX ســاده که هفته 
گذشته همانند اکثر خودروهای بازار افزایش قیمت 
داشت و هفته گذشته را با 7 میلیون افزایش به پایان 
رسانده بود در هر دو مدل ۱4۰۰ و ۱4۰۱ با افزایش در 

قیمتشان ۲7۲ و ۲8۲ میلیون معامله شدند.
سورن پالس هم که شنبه ۵ میلیون تومان گران شده 
بود، روز گذشته هم مانند روز یک شنبه بدون تغییر 

ماند و همان 33۵ میلیون تومان معامله شد.
دنــا معمولی هم در نســخه ۱4۰۰ کــه چند روزی 
اســت که با افزایش هــای اندک همراه اســت روز 
گذشــته بدون تغییــر 3۶4 میلیون تومــان معامله 
می شــود. مدل اتوماتیــک توربو، روند افزایشــی 
خــود را متوقف نمــی کنــد و  روز گذشــته هم با 
 3 میلیــون افزایــش دیگــر 49۰ میلیــون تومانی

 شد.
پراید ۱۱۱ که با افزایش های چشمگیری هفته پیش 
و روز یک شنبه به ۱99 میلیون تومان رسیده بود، روز 
گذشــته بدون تغییر در قیمتش همان ۱99 میلیون 
تومان معامله شــد. قیمت پراید در مدل ۱3۱ که روز 
یک شنبه را بدون افزایش سپری کرده بود مجددا به 
مدار صعودی بازگشــت و با ۲ میلیون افزایش در مرز 

۱8۰ میلیون، ۱78 میلیون تومانی شد.
تیبا همچنان دست از افزایش نمی کشد. این خودرو 
در هر دو مدل صندوق دار و هاچبک با افزایش همراه 
بود و به ترتیب ۱9۰ و ۱97 میلیون تومان معامله شد.

شاهین در مدل G هم پس از چند روز افزایش مداوم 
روز گذشته تغییری نکرد و همان 3۵۰ میلیون تومان 

معامله می شود.

قیمت دالر در مدار کاهشی قرار گرفت

ورود خریداران به بازار ارز

بازار اجاره مسکن رکورد زد

پشت بام خوابی نداریم؛ اجاره اتاق بله

قیمت دنا اتوماتیک به ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک شد 

جهش جدید قیمت ها در بازار خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هرگرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان
روز گذشته در بازار هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله می شود.به گزارش مهر بر اساس اعالم اتحادیه طال و جواهر روز گذشته قیمت هر قطعه 

سکه طرح جدید به ۱۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۹۴۶ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۳۰۲ هزار 
تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱.۹۸۶ دالر )یک هزار و ۹۸۶ دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک 

میلیون و ۳۱۹ هزار ۶۰۰ تومان معامله می شود.
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زنگ خطر ابرتورم
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان 

با توجه به روند سریع رشد نقدینگی، رسیدن به رقم 5 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی بسیار زودتر از پایان سال تحقق خواهد یافت. در همین شش ماهه نخست سال 1401 شاهد عدد 5 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد خواهیم بود. در شش 
ماهه دوم رقم رشد نقدینگی به اعداد بسیار بزرگتری خواهد رسید. متاسفانه این منابع ایجاد شده پولی که از روش حلق پول بوجود آمده اند قابل هدایت کردن نیستند. این منابع مالی به هیچ عنوان قابلیت هدایت به سمت تولید را ندارند. به عبارتی  چراکه 
اینکه بتوانیم نقدینگی را به سمت بخش مولد سرازیر کنیم معنایی ندارد. مسیر این نقدینگی ها تعیین شده است. وقتی مسیر این پولها در در قوانین باالدستی مشخص شده و در بودجه کل کشور آرده شده، تغییر مسیر و هدایت نقدینگی ممکن نیست. 
عامل ایجاد این نقدینگی مسیری است که بودجه دولت آن را تعیین می کند. بدهی دولت به بانکهای تجاری و تصویب اعتباراتی که بانکهای خصوصی، دولتی و خصولتی توانایی پرداخت آن را ندارند موجب خلق پول می شود. دولت مصوب می کند 
بانکها باید هزار میلیارد تومان به عنوان مثال تسهیالت بدهند. این تسهیالت تکلیفی موجب ایجاد اضافه برداشت و خلق پول می شود.  چراکه بانکها سرمایه ای برای پرداخت ندارند. این تکالیف مصوب شده باید از منابعی که بانکها ندارند پرداخت شود. 
بدهی بانکها در این شرایط از سرمایه بیشتر می شود. در واقع بانک ها با دادن تسهیالت تکلیفی به دولت بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کرده و در پایان سال این مبلغ را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی فرستاده و عمالً خلق نقدینگی دیگری 

را رقم می زنند. عامل اصلی کنترل تورم هم کنترل رشد نقدینگی است. نرخ تورم حداقل به اندازه نرخ رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی خواهد بود. وقتی رشد اقتصادی نداریم رشد تورم قابل پیش بینی است. 
پول اصلی ترین عامل شکل گیری قیمت است و زیادی پول در مقابل ثبات کاالها، تورم را شکل می دهد. لذا زمانی که سرعت ازدیاد و رشد پول و نقدینگی بسیار باال باشد، تورم های بزرگ را به وجود خواهد آورد. همچنین پول اصلی ترین عامل ایجاد تورم 

و تداوم خلق پول عامل انباشت نقدینگی، رفتارهای غلط و نظام های غلط بانکداری تجاری است. بانک مرکزی در کنار نظام غلط تأمین مالی کسری بودجه و تأمین منابع مالی موردنیاز دولت ها، عامل اصلی ابر تورم ها در اقتصاد خواهند بود.
در اقتصادهایی که از طریق خلق نقدینگی، دولت ها تأمین مالی می کنند، چون عمالً به افراد عنوان مالیات دهنده نباید پاسخگو باشند، لذا توزیع رانت می کنند و این توزیع رانت اقتصاد را از شفافیت خارج خواهد ساخت. عدم پایبندی دولت ها به قوانین 
مشخص و درست اقتصادی پول و حرکت به سمت نظام هایی که عامل خلق خارج از قاعده پول هستند، عامل اصلی شکل گیری تورم است و انباشت این پول ها و نقدینگی حاصل از آن ها، عامل ایجاد ابر تورم های بزرگ هستند.در اقتصادهایی که از 
طریق خلق نقدینگی، دولت ها تأمین مالی می کنند، چون عمالً به افرادی به عنوان مالیات دهنده نباید پاسخگو باشند، لذا توزیع رانت می کنند و این توزیع رانت اقتصاد را از شفافیت خارج خواهد ساخت. عدم پایبندی دولت ها به قوانین مشخص و درست 

اقتصادی پول و حرکت به سمت نظام هایی که عامل خلق خارج از قاعده پول هستند، عامل اصلی شکل گیری تورم است و انباشت این پول ها و نقدینگی حاصل از آن ها، عامل ایجاد ابر تورم های بزرگ هستند. 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با تاکید بر اینکه 
شایعات در خصوص افزایش چشم گیر نرخ هاي اجاره 
مسکن واقعیت ندارد، گفت: مصوبه ستاد کرونا درباره 
تعیین سقف اجاره بها در حال اجراست و بر مبناي این 
مصوبه افزایش قیمت نداریم و قراردادهاي اجاره در 
سال جدید بر مبناي این مصوبه تمدید خواهد شد. 
مصطفي قلي خسروي،رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران درباره وضعیت بازار اجاره، گفت: وضعیت در 
بازار اجاره آرام اســت و شایعات در خصوص افزایش 

چشمگیر نرخ هاي اجاره مسکن واقعیت ندارد.
وي توضیح داد: مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا در 
خصوص بازار اجاره که در آن تا افزایش نرخ از 15 تا 
سقف ۳0 درصد با توجه به شهر محل سکونت براي 
تمدید اجاره بها اجازه داده شده است، در کشور اجرا 
مي شود و هیچ مالکي حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ 
مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه براي مستاجر 

دریافت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت :اکنون 

فصل اجاره نیست، اما دالالن قصد دارند از عدم تناسب 
در عرضه وتقاضا سوءاستفاده کنند و خارج از مصوبه 
ستاد کرونا، نرخ گذاري بازار اجاره را انجام دهند. وي 
با بیان اینکه رسانه ها نباید در دام سوداگران بیفتند، 
گفت: تکمیل طرح نهضت ملي مسکن و عرضه آن، 
تعادل را در بازار مسکن و به تبع به بازار اجاره ایجاد 
خواهد کرد. به گفته خسروي، قیمت هاي درج شده 
در آگهي هاي اجاره مسکن در پلتفرم هاي آگهي و 
سایت ها چند برابر قیمت واقعي است. رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک تهران گفت: آگهي هایي در فضاي 
مجازي دیده مي شود که چند برابر ارزش واقعي ملک، 
نرخ گذاري شده اســت. بارها در جلسه با دادستاني 
خواستار برخورد با آگهي هاي غیرواقعي قیمت فروش 
و اجاره در سایت هاي مجازي شدیم. وي ادامه داد: تا 
زماني که مصوبه ستاد کرونا درحال اجراست، افزایش 
غیرمتعارف قیمت اجاره تخلف محســوب مي شود 
و مستاجران مي توانند مقابل رقم هاي پیشنهادي 

غیرمعقول بایستند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران ضمن 
اعالم آمادگي اتحادیه براي تنظیم بازار گفت: افزایش 
قیمت محصوالت فوالدي با توجــه به داخلي بودن آن 

غیرمنطقي است.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و 
فوالد تهران با بیان اینکه از 15 اسفندماه سال گذشته 
شاهد گران شدن بیش از هزار توماني آهن و فوالد به دلیل 
افزایش قیمت شــمش در تابلوي فروش بورس بودیم، 
افزود: پس از تعطیالت نوروز و همزمان با آغاز فعالیت بازار 
شاهد افزایش ۲ هزار توماني در انواع محصوالت فوالدي 
هستیم که دلیل آن عرضه کم کاال در بازار عنوان شده 
است! این در حالي است که ما ساالنه حدود ۳0 میلیون 
تن فراورده هاي فوالدي در کشور تولید مي کنیم که با 
توجه به نیاز ســاالنه 1۸ میلیون تن به این محصول در 
کشور و مازاد 1۲ میلیون تني، کمبود کاال در بازار به نظر 
غیرمنطقي به نظر مي رسد. وي در ادامه گفت: البته برخي 
جنگ بین روسیه و اوکراین و گراني حامل هاي انرژي را از 
علل این گراني مي دانند که اصال به ما ربطي ندارد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران افزود: علت این 
گراني به نظر غیرمنطقي، بــدون توجیه اقتصادي و به 

نوعي اجحاف در حق مصرف کننده است.
رستگار با اشــاره به افزایش 40 تا 50 درصدي حقوق 
کارگران که قرار است در سال جدید اتفاق بیفتد، گفت: 
با افزایش حقوق، هزینه کارگر در ســال جدید افزایش 

پیدا کرده و بر قیمت تمام شده هم تاثیر خواهد گذاشت 
 که باید با محاســبات دقیق کارشناسي مانع از افزایش 

قیمت ها شویم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران گفت: 
اولویت نخست در کشور باید تامین بازار داخلي و پس 
از آن تمرکز بر صادرات باشــد. نمیتوان بازار داخلي را 
دچار رکود کرد و تقاضاي صادرات داشــت. وي گفت: 
زنجیره تولید تا مصرف حلقه اي دارد به اسم توزیع، این 
حلقه توزیع کننده باید موقعیت مصرف و بازار و مطالبات 

تولیدکننده را به طور دقیق رصد کند.
رستگارگفت: افرادي به دنبال سودجویي و ایجاد تنش 
دربازار هستند. وقتي به اقتصاد لطمه اي وارد مي شود 
تولیدکنندگان نخستین گروهي هستند که زیان مي 
بینند. یعني اگر هر گروهي خارج از چارچوب برنامه ریزي 
و تنها به سهم خودش فکر کند این جریان به ضرر همه 
خواهد بود. ما آمادگي داریم با برگزاري جلسات مشترک 
هر اقدامي که براي تنظیم بازار و حمایت از طرح هاي ملي 

مانند طرح ملي مسکن الزم باشد را انجام دهیم.
رئیس اتحادیه فروشــندگان آهن و فوالد تهران با بیان 
اینکه با گران شدن محصوالت فوالدي بسیاري از صنایع 
مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگي و... تحت تاثیر قرار 
مي گیرند، افزود: باید با برنامه ریزي دقیق و اســتفاده 
از امکانات تولیدکنندگان ازافزایش قیمت ها و فشار بر 

مردم جلوگیري کرد.

رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشــپز تهران گفت: 
سال هاي گذشته آنقدر بازار آش و حلیم در این ماه 
رونق مي گرفت که شــاهد اوج گیري تداخل صنفي 
بودیم و بســیاري از واحدهاي غیر مرتبط اقدام به 
فروش آش و حلیم مي  کردند؛ اما امسال استقبال از 
خرید حلیم کاهش پیدا کرده است. حسین محمدي، 
رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز تهران با اشاره به 
کاهشي شدن خرید حلیم در ماه رمضان، گفت: آش 
رشته و حلیم از دیرباز در سفره افطار ایرانیان جاي خود 
را پیدا کرده بود. اما در سال جدید میزان خرید آش و 
حلیم نسبت به سال هاي پیش از شیوع بیماري کرونا 

روند کاهشي به خود گرفته است.

وي تصریح کرد: کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت 
ها باعث افت فروش آش و حلیم شــده است. رئیس 
اتحادیه کبابي، حلیم و آشــپز تهــران با بیان اینکه 
بسیاري از واحدهاي صنفي از کاهش فروش آش و 
حلیم شکایت دارند، افزود: سال هاي گذشته آنقدر 
بازار آش و حلیم در این ماه رونق مي گرفت که شاهد 
اوج گیري تداخل صنفي بودیم و بسیاري از واحدهاي 
غیر مرتبط اقدام به فروش آش و حلیم مي کردند. وي 
با اعالم نرخ انواع آش و حلیم در بازار، گفت: حلیم ساده 
کیلویي 55 هزار تومان، حلیم با مخلفات کیلویي ۶0 
هزار تومان، آش شله قلمکار کیلویي ۶0 هزار تومان، 
آش رشته کیلویي 50 هزار تومان به فروش مي رسد.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادي، شیریني فروش و کافه 
قنادي تهران با بیان اینکه میزان فروش زولبیا و بامیه 
نسبت به سال  هاي گذشته قابل توجه نیست، افزود: 
رونق بازار زولبیا و بامیه در سال جاري نسبي است به 
این معنا که واحدهاي صنفي فروش دارند؛ اما حجم 
خرید مردم کاهش پیدا کرده است یعني مردم به  جاي 
خرید یک کیلو زولبیا و بامیه به خرید نیم کیلو رضایت 
مي  دهند. علي بهرمند، رئیــس اتحادیه دارندگان 
قنادي، شیریني فروش و کافه قنادي تهران با اشاره 
به نرخ انواع زولبیا و بامیه در واحدهاي صنفي، گفت: 
واحدهاي درجه یک زولبیا و بامیه کیلویي ۷0 هزار 
تومان و واحدهاي درجه دو کیلویي ۶0 هزار تومان 
شــیریني هاي ماه رمضان را عرضه مي کنند. وي با 
اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه شیریني هاي ماه 

رمضان، گفت: دولت با هدف تنظیم بازار ماه رمضان 
اقدام به توزیع شکر و روغن در واحدهاي قنادي کرد 
که این مسئله باعث شد قیمت ها متعادل شوند. رئیس 
اتحادیه قنادان با ابزار نارضایتي از فروش زولبیا و بامیه 
از سوي برخي واحدهاي خارج از عضویت اتحادیه، 
گفت: فروش شیریني در واحدهاي دیگر صنوف تخلف 
صنفي محسوب مي شود. این واحدها تخصص الزم در 
پخت زولبیا و بامیه را ندارند؛ اما از آنجاییکه از کارگاه 
هاي زیرزمیني خرید مي کنند 5 تا ۶ هزار تومان ارزان 
تر از واحدهاي قنادي این شیرینیها را به فروش مي 
رسانند. با ابزار نارضایتي از فروش زولبیا و بامیه از سوي 
برخي واحدهاي خارج از عضویــت اتحادیه، گفت: 
فروش شــیریني در واحدهاي دیگر صنوف تخلف 

صنفي محسوب مي شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: تاکنون بیش از 
50 هزار تن خرید تضمینی گندم از کشاورزان انجام و 
ثبت در سامانه شده است. آقای علیقلی ایمانی گفت: طی 
روزهای اخیر برداشــت گندم از استان های سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و خوزستان 
آغاز شده است.  به گفته او، تاکنون بیش از 50 هزار تن 
خرید تضمینی از کشاورزان انجام و ثبت در سامانه شده 
که در مقایسه با سال قبل عملکرد در واحد سطح ۳0 تا 
۳5 درصد رشد داشته است. ایمانی می گوید: با توجه به 
شرایط مساعد بارندگی نسبت به سال قبل پیش بینی 
می شــود که حداقل 10 میلیون تن گندم از کشاورزان 
خریداری شود. بنابر آمار ساالنه 11 میلیون و 500 هزار 
تن گندم مورد نیاز صنف و صنعت است که طبق گفته 

مسئوالن بنیاد ملی گندمکاران ۳ تا ۳ میلیون و 500 هزار 
تن گندم برای کسری نیاز کشور و ذخایر ثبت سفارش 
شده است. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه 
به تالش دولت برای واقعی شــدن قیمت و اصالح نرخ 
گندم به کشاورزان توصیه می شود که به دنبال وسوسه 
دالالن نباشند و همواره انتظار می رود که دولت با تسریع 
در پرداخت ها دست دالالن و واسطه ها را کوتاه کند تا 
گندم از دست کشاورزان خارج شود. طبق گفته مسئوالن 
گندم های سنواتی سال زراعی گذشته با نرخ 11 هزار و 
500 تومان از کشــاورزان در حال خرید است و توصیه 
کارشناسان برآن اســت که گندم مازاد بر مصرفشان را 
به سبب شرایط و ظرافت خاص نگهداری در انبارها به 

سیلوهای دولتی تحویل دهند.

رقــم نقدینگی بــه رکورد 
جدیــدی رســیده اســت. 
متاسفانه این منابع ایجاد شده 
پولی کــه از روش خلق پول 
بوجود آمده اند قابل هدایت 
کردن نیســتند. این منابع مالی به هیچ عنوان قابلیت 
هدایت به سمت تولید را ندارند. به عبارتی اینکه بتوانیم 
نقدینگی را به سمت بخش مولد سرازیر کنیم معنایی 
ندارد. مســیر این نقدینگی ها تعیین شده است. وقتی 
مسیر این پولها در در قوانین باالدستی مشخص شده 
و در بودجه کل کشور آورده شده، تغییر مسیر و هدایت 

نقدینگی ممکن نیست.
بر اساس پیش بینی کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی 
تا پایان سال از 5 هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد 
کرد. رقم نقدینگی بر اســاس آمار اعالم شده در پایان 
1400، بــه 4۷50 هزار میلیارد تومان رســیده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹.۷ درصد رشد 

داشته است. 
این عدد تاثیر بسیار زیادی بر روی رشد نرخ تورم خواهد 
داشت و بر اساس پیش بینی برخی فعاالن اقتصادی تورم 
سه رقمی تا پایان سال 1401 دور از انتظار نخواهد بود. 
این تورم فزآینده به طور قطع تاثیر خود را بر دیگر بازارها 
و رکوردشــکنی گرانی کاالها خواهد گذاشت. هدایت 
این منابع مالی به سمت تولید همواره مطرح و بر روی 
آن تاکید بسیار شده اســت. اما چطور می توان با وجود 
رشد نقدینگی جلوی افزایش تورم را گرفت؟ راهکارهای 

هدایت نقدینگی به سمت تولید کدامند؟ 
خلق روزانه نقدینگی طی شش ماه نخست سال 1400، 

به طور متوسط ۳1۸0 میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی 
۹ ماه نخست و 11 ماه نخست به ترتیب به مقدار ۳445 و 
۳41۶ میلیارد تومان در هر روز رسیده و طی 1۲ ماه نیز 
از این ارقام فراتر رفته. مطابق این گزارش، رقم نقدینگی 
در انتهای اسفند سال گذشته از رقم 4۷50 هزار میلیارد 
تومان عبور کرده است و پیش بینی می شود به زودی از مرز 
پنج هزار هزار میلیارد تومان بگذرد. این ارقام چه پیامی 
برای جامعه و فعاالن بازارهای مالی دارد. امیرحســین 
نام آور، کارشــناس بازارهای مالی معتقد است هر چند 
رشــد نقدینگی می تواند به افزایش تورم منجر شود اما 
سیاست های انقباضی دولت احتماال ترمز آن را می کشد. با 
وجود این بازدهی بازارهای مالی در سال جاری نیز احتماال 

کمتر از این میزان خواهد بود. او می گوید: نقدینگی در 
کشور در حال افزایش است و باال رفتن درآمدهای نفتی 
نیز به این موضوع دامن می زنــد. در واقع اگر این منابع 
مالی، صرف زیرساخت نشــود می تواند پایه پولی را باال 
ببرد و تورم را صعودی کند. نام آور می افزاید: از سوی دیگر، 
سیاست های اقتصادی دولت در سال جاری انقباضی است 
و این موضوع روند افزایش آن را کنترل می کند. به گونه ای 

که حتی می تواند عدد این شاخص را کاهشی کند.
این کارشــناس بازارهای مالی پیش بینی می کند: در 
سال جاری احتماال رکود تورمی ادامه می یابد. در چنین 
شرایطی، هیچ بازاری، حتی مسکن، به اندازه نرخ سود 
بانکی به افراد بازدهی نمی دهد. اگر برجام احیا شود، دالر 

نیز تا این حد رشد نمی کند. او می افزاید: به نظر می رسد 
در سال 1401 به دلیل سیاست های انقباضی بودجه، رقم 
کل تورم حتی تا ۲۹ الی ۳5 درصد کاهش یابد. با وجود 
این، کاالهای اساسی مورد نیاز مردم، از جمله غذا و دارو، 

تا حد قابل توجهی رشد قیمت ریالی را تجربه می کنند.
نام آور توضیح می دهد: به عبارت دیگر امسال، تورم ریالی 
بیش از دالری خواهد بود. تــورم ریالی، نتیجه افزایش 
حجم نقدینگی، باال رفتن پایه پولی و کســری بودجه 
اســت. او در عین حال تاکید می کند: حتی در صورت 
کاهش تورم، بازدهی هیچ یک از بازارهای مالی به اندازه 
آن نخواهد بود. از جمله رشد قیمت دالر، احتماال کمتر 

از تورم باشد.

نقدينگي 5 هزار هزار میلیاردی منجر به شکل گیری ابرتورم می شود؟

ثبت  رکورد  جدید  نقدینگی

خرید تضمینی گندم از ۵۰ هزار تن فراتر رفت

افزایش نرخ اجاره مسکن واقعیت ندارد

افزایش قیمت محصوالت فوالدي غیرمنطقي است

کاهش استقبال از آش و حلیم

فروش زولبیا و بامیه قابل توجه نیست

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

با گرانتر شدن قیمت مسکن میزان انتظار 
مردم برای خانه دار شــدن نیز هر سال 
افزایش پیدا می کند. عضو هیات مدیره 
سازمان نظام مهندسی استان تهران گفته 
است در کشــور ۱۰ تا ۱۲ میلیون کسری 
واحد مسکونی داریم، بیشترین کسری هم در تهران است. در 

سال اول دولت نتوانستیم به ساخت ۱ میلیون خانه برسیم. 
غالمرضا خوش گفتار منفرد افزود: تولیــد مصالح در ایران به 
دلیل رکود بخش مسکن آسیب دیده و مردم برای خرید مسکن 
بایستی ۶۶ سال انتظار بکشند. این در حالی است که نرخ تورم 
در کشور در آمار رسمی در مرز 4۰ درصد و در آمار غیر رسمی 
باالی ۶۰ درصد قرار دارد و گمانه زنی ها بر این نکته داللت دارد 
که با حذف ارز 4۲۰۰ تومانی و جایگزینی یارانه ریالی با یارانه ارزی 
احتمال افزایش بیشتر نرخ تورم وجود دارد. پس قیمت مسکن 
باز هم رشد خواهد کرد و باز هم دست مردم از دسترسی به سقف 

باالی سر خالی خواهد ماند. 
از سوی دیگر در حالی دولت قصد دارد هر سال یک میلیون واحد 
مسکونی بسازد که گویا هیچ کدام از الزامات آن فراهم نیست. 
وضعیت قیمتها و اجاره بهای سرسام آور در شرایطی قرار دارد 
که می بایست وعده ها در بخش مسکن از حالت شعار به عمل 

و اجرا برسد. 
کلید خوردن طرح نهضت ملی مســکن با هدف 

ســاخت 4 میلیون واحد مسکونی در 
ایران، نکته است که ناظران 

برای تحلیل بهای مسکن در آینده پیش رو بدان استناد می کنند. 
امتناع دولت از اعالم قیمت نهایی واحدهای مسکونی ساخته شده 
در این قالب از یک سو و اعالم سازمان نظام مهندسی در خصوص 
هزینه 7 میلیون تومانی ساخت مسکن از سوی دیگر همگی مولفه 
هایی است که برخی کارشناسان با تکیه بر آن معتقدند احتمال 
کاهش قیمت مسکن در ســال پیش رو اندک است. همچنین 
مسکن را همین سازندگان کشور خودمان احداث می کنند. کمتر 
سازنده ای از خارج برای پروژه های ساختمانی به ایران می آید. این 
تجربه را قبال داشتیم. سازنده خارجی تا می خواست کلنگ بزند 
سه سال طول می کشید، بعد قهر می کرد و می رفت؛ چون با قوانین 

دست و پاگیر کشور ما نمی توانست کنار بیاید.
به گفته فعاالن بازار مسکن کمبود تولید نسبت به تقاضا، ریشه 
اصلی مشکالت بازار مسکن است. خریداران واقعی مقداری در 
دوره ثبات معموال پول جمع می کنند. پس انداز و طال و لوازم خانه را 

می فروشند تا بتوانند خانه بخرند اما در دوره رونق بعدی قیمت ها 
به طور سنگین رشــد می کند و خانوارها دوباره از قیمت ها جا 
می مانند. عده اندکی هم موفق به خرید آپارتمان مورد نظر خود 

می شوند.
هم اکنون نه رکود مسکن داریم و نه رشد قیمت کامال متوقف 
شده است. بلکه بازار بالتکلیف است. ظرفیت تولید هنوز تکمیل 
نشده و با کسری مواجهیم. در سال ۱4۰۰ پیش بینی ما رسیدن 
متوسط قیمت شهر تهران به حدود ۳۶ میلیون تومان بود اما 
در مرز ۳۳ میلیون تومان متوقف شد؛ زیرا یک فشار سیاسی 
 به اسم مذاکرات وین پشت قضیه است و تکلیف اقتصاد کشور 

مشخص نیست. 
در همین زمینه یک کارشناس مسکن در گفت و گو با "کسب و 
کار" گفت: عقب ماندن عرضه از تقاضا مهمترین دلیل گرانی در 
بازار مسکن است. رشد سرسام آور قیمت مسکن به دلیل طرح 
های مشابه و ناکارآمدی است که بدون توجه به پیش نیازهای 
تحقق آن، اعالم می شود. در کشور معضل مسکن، مشکل بزرگ 
اقتصادی تلقی می شود. کسری بسیار باالیی در بخش مسکن 
وجود دارد. مردم توان خرید مسکن را ندارند. درصد افزایش 
قیمت مسکن به شدت باال است. بیت اهلل ستاریان اضافه کرد: در 
وضعیت کلی طی ۵۰ سال گذشته با کسری مسکن مواجه بوده ایم. 
به همین دلیل قیمت ها هر از گاهی افزایش پیدا کرده است. پس 
نمی توان به ثبات مقطعی مثل دوره 

فعلی خوشبین بود.  

۱۲ میلیون کسری واحد مسکونی داريم 

انتظار 66 ساله  مردم  برای خانه دار شدن
وعده ارزانی مسکن  شدنی نیست؟

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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دسترسی 36 روستای جديد به شبكه ملی اطالعات
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در صفحه اینســتاگرام خود از ایجاد 
دسترسی ۳۶ روستا به شبکه ملی اطالعات خبر داد. شبکٔه ملی اطالعات 
که با نام های دیگر اینترنت ملی و شبکٔه ملی اینترنت نیز شناخته می شود، 
پروژه ای برای توسعه زیرساخت اطالعاتی امن و پایدار ملی در ایران است.

در همین راســتا »عیســی زارع پور«، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
تکمیل پروژه شبکه ملی اطالعات را در اولویت اهداف وزارت خانه ارتباطات 
نهاده بود و همچنین در مراسم های مختلف بر دسترسی تمامی روستاهای 
باالی 20 خانوار به اینترنت تأکید داشت و همچنین وعده حل شدن این 
مشکل در بازه زمانی یک سال و نیم و دسترســی کلیه روستاهای دارای 
جمعیت باالی 20 خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال 1401 

را داده بود.
به همین منظور وزیر ارتباطات با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود 
در خصوص دسترسی دسترسی روســتاها جدید به شبکه ملی اطالعات 
اظهار داشــت: »از ابتدای امســال تا 22 فروردین  ماه علی رغم تعطیلی 
فضای عمومی کشور، ۳۶ روستا در یازده استان، از شمال غربی تا جنوب 
شرقی ایران به شبکه ملی اطالعات پیوســتند. به این واسطه، در مجموع  
۳919 خانوار با حدود 14 هزار نفر جمعیت از ارتباطات پایدار و پرسرعت 

برخوردار شدند.«
زارع پــور در ادامه متن خود افــزود: »باید به عهدمــان در اتصال تمامی 
روستاهای باالی 20 خانوار کشــور به شبکه ملی اطالعات تا پایان امسال 
عمل کنیم.  کار سختی است و نیاز به حمایت دولت و مجلس و مشارکت 

مردم داریم. ان شاهلل پیش روستاییان عزیز روسفید خواهیم شد.«

هواپيمايی كه به متاورس پرواز می كند
هواپیمایی امارات NFT ها و تجربیات خود را در متاورس برای مشتریان و 
کارمندان خود راه اندازی خواهد کرد. این ایرالین از طرح هایی برای ایجاد 
تجربیات نام تجاری با ثبت در متاورس، در کنار NFT های کلکسیونی و 
مبتنی بر ابزار پرده برداری کرد. این مجموعه همچنین اعالم کرد: به زودی 
NFT ها و تجربیات هیجان انگیز را در متاورس راه اندازی خواهیم کرد و 
غرفه امارات را از نمایشگاه اکســپو 2020 دبی به مرکز جدید خود برای 

نوآوری تبدیل می کنیم.
در این بیانیه  آمده اســت که هم اکنون اولین پروژه ها در حال انجام است 
و پیش بینی می شــود در ماه های آینده راه اندازی شود. این اپراتور گفت: 
پاویون امارات آن در سایت اکسپو 2020 به مرکزی برای نوآوری تبدیل 
خواهد شد و استعدادها را برای تحقق بخشیدن به پروژه های خود از جمله 

پروژه های مربوط به متاورس، NFT و Web۳ جذب خواهد کرد.
شیخ احمد بن سعید آل مکتوم، رئیس و مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی و 
گروه امارات گفت: »دبی و امارات راه را در اقتصاد دیجیتال روشن می کنند، 
با داشتن چشم انداز روشنی که توسط سیاست های عملی و چارچوب های 
نظارتی در زمینه هایی مانند دارایی های مجازی هوش مصنوعی و حفاظت 

از داده ها پشتیبانی می شود«.
امارات همیشه از فناوری های پیشرفته برای بهبود فرآیندهای کسب وکار، 
ارتقای پیشنهادات به مشتریان و غنی سازی مهارت ها و تجربیات کارمندان 
خود استقبال کرده است. ما در مورد فرصت های موجود در فضای دیجیتال 
آینده هیجان زده هستیم و سرمایه گذاری قابل توجهی را در زمینه منابع 
مالی و منابع، برای توسعه محصوالت و خدمات با استفاده از فناوری های 
پیشــرفته انجام می دهیم که درآمد، تجربه برند و کارایی تجاری را ارائه 

می دهد.
بجاســت که پاویون امارات با مضمون آینده ما در اکسپو به عنوان مرکزی 
برای توسعه تجربیات آتی پیشرفته که با چشم انداز امارات متحده عربی 
برای اقتصاد دیجیتال هماهنگ اســت، تغییر کاربری دهــد. این اپراتور 
بیش از پنج سال پیش پیشگام فناوری واقعیت مجازی وب )VR( در وب 
سایت و برنامه خود بود و نمای ســه بعدی و ۳۶0 درجه از تجربیات داخل 
کابین خود را ارائه کرد. مشتری می تواند صندلی های خود را قبل از بررسی 
آنالین با نقشه صندلی سه بعدی کاوش کند و مشتریان احتمالی می توانند 

صندلی های دلخواه خود را از داخل محیط سه بعدی رزرو کنند.
ایــن ایرالیــن ســال گذشــته، اپلیکیشــن واقعیــت مجــازی 
خــود را در فروشــگاه Oculus راه انــدازی کــرد و تجربه هــای 
 تعاملــی داخلــی کابیــن را در هواپیماهــای A۳۸0 امــارات 

و هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ به کاربران ارائه کرد.

بيت كوين صعودی می شود؟
ارزش بیت کوین به بهبودی نزدیک می شــود زیرا نهنگ ها مقادیر زیادی 
بیت کوین انباشت می کنند. به زودی افزایش قیمت بیت کوین می تواند ضرر 
دو هفته گذشته سرمایه گذاران را جبران کند البته بهبود قیمت بیت کوین 

به یک شرط رخ می دهد.
همبستگی باالی بیت کوین با سهام فناوری و اس اندپی۵00 یکی از دالیل 
اصلی کاهش قیمت اخیر بوده است. جالب توجه این است، طرفداران بر این 
باورند که قیمت بیت کوین اکنون در موقعیتی قرار دارد که از افت قیمت 
خود بهبود یابد زیرا ســرمایه گذاران بزرگ کیف پــول دارایی خریداری 

می کنند.
نهنگ هــا از طریق افت اخیر شــروع به انباشــت بیت کویــن کرده اند. 
همانطور که ســرمایه گذاران بزرگ کیــف پول بیت کوین بیشــتری را 
به ســبد خود اضافــه می کننــد، عرضه دارایــی در صرافی هــا کاهش 
می یابد در عین حــال، کاهش عرضــه بیت کوین در گردش مشــاهده 
می شــود و افزایش تقاضا بــرای بیت کوین و خروج گســترده مبادالت 
دو دلیــل اصلــی افزایش قیمــت خواهنــد بود. شــایان ذکر اســت، 
 تحلیلگران روند قیمــت بیت کویــن را ارزیابی کرده و هــدف صعودی

 را 4۷ هزار دالر تعیین کردند.
البته قیمت بیت کوین توانســت تا پایان عید پاک باالی ســطح حمایت 
4۷ هــزار دالر ثابت بمانــد و تحلیلگران بــه این نتیجه رســیده اند که 
اکنون خطر تســلیم شــدن بیت کوین کمتر اســت. مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهــای دیجیتالی در حــال حاضر 1.۸۵ تریلیــون دالر برآورد 
می شــود که این رقم نســبت به روز قبل 1.9۳ درصد کمتر شده است. 
در حال حاضــر 40.91 درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالــی در اختیار 
بیت کوین اســت. بیت کوین 12 ســال پیش توســط گروه گمنامی از 
 معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شــد و از ســال 2009 معامالت

 اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته ۵9.92 میلیارد دالر 
است که 20.99 درصد افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر 
متمرکز در حال حاضر ۷.0۶ میلیارد دالر اســت که 11.۷9 درصد از کل 
حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار 
اکنون 4۸.۷۷ میلیارد دالر است که ۸1.۳9 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار

هشدار درباره حمالت سایبری کره شمالی به رمزارزها
موسس یک صندوق کریپتو هشدار داد همه سازمانهای رمزارز برجسته احتماال هدف حمالت هکرهای کره شمالی قرار دارند و باید امنیت سایبری خود را تقویت کنند. آرتور چیونگ که 

صندوق DeFiance Capital را سال ۲۰۲۰ در سنگاپور تاسیس کرد و خود اخیرا قربانی یک جرم سایبری بوده است، اعالم کرد کره شمالی با توجه به موفقیتی که تاکنون داشته است، احتماال 
منابع بیشتری به چنین حمالتی اختصاص می دهد. وی به شرکتهای کریپتو توصیه کرد اقدام احتیاطی بیشتری در استخدام اعضای دورکار به کار بگیرند و رایانه های اختصاصی برای مبادالت 

رمزارز داشته باشند و موارد غیرضروری تایید توکن را حذف کنند.

طبق گزارش »شــاخص 
جهانــی دانــش«، ایران 
در ســال 2021 جایــگاه 
104 جهــان را در میــان 
1۵4 کشــور از آن خــود 
کرده است. به گزارش مهر، شاخص جهانی دانش 
Global Knowledge Index )GKI( از 
ســال 201۷ میالدی با مدیریت »برنامه توســعه 
ســازمان ملل متحد« و »بنیاد دانــش محمد بن 
راشــد المکتوم« منتشــر می شــود. طبــق این 
گزارش جهانــی ایران در ســال 2021 در جایگاه 
 104 جهان بــا امتیاز 42.4 در میان 1۵4 کشــور

 قرار گرفته است.
ایران در گزارش سال 2020 میالدی این شاخص، 
در رتبه ۸0 جهان در میان 1۳۸ کشور جای داشت. 
این گزارش توســط پژوهشــگاه علــوم و فناوری 
اطالعات منتشــر شده اســت. هدف از انتشار این 
شاخص نمایش مفهوم چندبعدی دانش است. این 
شاخص به دنبال آن است که برداشتی بسامان تر از 
دانش برای کاربران گوناگون فراهم سازد و این کار 
را با شکستن این مفهوِم فراگیر به سازه های ُخردتر 

انجام می دهد.
با این رویکرد، »شاخص جهانی دانش« می خواهد 
پیوندی معنادارتر میان »توسعه« و »دانش« پدید 
آورد تا راهنمای کارآمدتری برای سیاست گذاران، 

پژوهشگران، و شهروندان باشد.
»شــاخص جهانی دانش« آمیزه ای از 1۵۵ سنجه 
است که در ۵0 شــاخص، 19 بُعد و ۷ سازه دسته 
بندی شده اند. ۷ ســازه کلیدی این شاخص شامل 
آموزش پیش از دانشگاه، آموزش و پرورش فنی و 
حرفه ای، آموزش عالی، پژوهش، توسعه و نوآوری، 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، اقتصاد و فضای 

برانگیزاننده می شود که برای سنجش و رتبه بندی 
کشورها به کار می روند.

باالتریــن رتبه ایــران در شــاخص جهانی دانش 
در ســازه »آمــوزش و پــرورش فنــی و حرفــه 
ای« و پایین تریــن رتبــه آن در ســازه »فضای 
برانگیزاننده« به دســت آمده اســت. عــالوه بر 
 گزارش امتیاز و رتبه کشورها در سازه ها و بُعدهای

 گوناگون، شــاخص جهانی دانش در بــر دارنده 
امتیــاز و رتبه کشــورها در ســنجه هــای ریزتر 
نیز اســت. همانگونه که گفته شــد، این شاخص 
روی هم 1۵۵ ســنجه گوناگون را بــرای ارزیابی 
کشــورها درهم می آمیزد. امتیازها بــر پایه دامنه 
 صفر )پایین ترین امتیاز( تا صــد )باالترین امتیاز(

 نرمال شده اند.
داده های نشــان می دهنــد که جایــگاه ایران در 
سنجه های ســازه »فضای برانگیزاننده« پایین تر 
از دیگــر ســازه ها، ولــی در ســازه هایی همانند 
»پژوهــش، توســعه، و نــوآوری« و »آموزش و 
پرورش فنی و حرفه ای« بهتر اســت. از سازه های 
کلیــدی ارزیابی در »شــاخص جهانــی دانش«، 
ســازه »آموزش عالی« است. این ســازه به دنبال 
ارزیابــی و ســنجش کشــورهای جهان بــر پایه 
 درونــداد، برونداد و کیفیت آمــوزش عالی آنها در

 زمینه های گوناگون است. در سازه »آموزش عالی«، 
ایران با امتیاز ۳۳.1 در جایــگاه 1۳۷ جهان جای 
دارد. گفتنی است که ایران در ویرایش پیشین در 

جایگاه ۸۷ جهان بود.
در این ســازه، بهترین جایگاه جهانی ایران در بُعد 
»درونداد« و ۶2 جهان است. بر پایه این رتبه، هزینه 
کرد، پذیرش و نام نویسی و منابع آموزش عالی تا 
اندازه ای خوب است. از ســوی دیگر، امتیاز و رتبه 

ایران در بُعد »برونداد« چندان خوب نیست.
طبق ارزیابی »شــاخص جهانی دانش«، ایران در 
این بُعد در رتبه 12۶ جهان جای گرفته است. این 
رتبه نشان دهنده آن اســت که همکاری دانشگاه 

و صنعت، به کارگیــری دانش آموختگان و توانایی 
و مهارت دانش آموختگان برای کارهای حرفه ای 

پایین است.
شــکاِف رتبه بُعدهــای »درونــداد« و »برونداد« 
آموزش عالی نشــان می دهد که از منابع آموزش 
عالی در کشــور بهره بــرداری کارآمدی نشــده 
اســت. همچنین در ســازه فناوری های اطالعاتی 
 و ارتباطــی از بعــد زیرســاخت در شــاخص

 مقرون به صرفگی ایران از نظر سبد قیمت اینترنت 
پهن باند ثابت رتبه 1۷ از 1۵4 کشور و از نظر سبد 
قیمت اینترنت پهن باند همــراه رتبه ۵2 از 1۵4 

کشور را دارد.
در ویرایــش 2021 میــالدِی »شــاخص جهانی 
دانش«، ایران رتبه 1۸ را میان کشــورهای منطقه 
دارد. پیشرفت یا پســرفت ایران در برابر ویرایش 
پیشین »شــاخص جهانی دانش« در سال 2020 
میالدی، نسبت به رتبه جهانی کشورهای منطقه 
نیز نشان داده شــده اســت. در این میان، مصر با 
19 پله پیشــرفت و آذربایجان با ۳2 پله پســرفت 
چشــمگیرترین تغییر رتبه را در برابر سال 2020 

میالدی داشــته اند. بررســی داده های پیشــین 
»شاخص جهانی دانش« نشــان می دهد که رتبه 
ایران در این شــاخص از ســال 201۷ میالدی تا 
کنون، در میان کشــورهای منطقه از 14 تا 1۸ در 

نوسان بوده است.
گفتنی اســت که همه 2۶ کشــور منطقه در این 
شــاخص ارزیابی نمی شــوند و امتیاز و جایگاه دو 
کشــور در ویرایش 2021 میالدی گزارش نشده 
اســت. طبق گزارش ســال 2021 میالدی »یو. 
ان. دی. پی.«، کشور »ســوئیس« با امتیاز ۷1.۵ 
در »شــاخص جهانی دانــش« جایگاه نخســت 
جهان را دارد و کشــورهای »ســوئد«، »آمریکا«، 
»فنالند« و »هلند« نیــز در رتبه های دوم تا پنجم 
این ســیاهه هســتند. این گزارش از انتشــارات 
ســامانه جایگاه علم، فناوری، و نــوآوری ایران در 
جهان )نما( اســت که به پایش و گزارِش پیراموِن 
90 شــاخص گوناگــون از ۵۵ نهــاد جهانــی در 
حوزه های علم، فنــاوری، و نــوآوری می پردازد و 
 توسط پژوهشــگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

 )ایرانداک( تهیه شده است.

جايگاه ايران در شاخص جهانی دانش

رتبه ۵۲ ایران در قیمت اینترنت موبایل 
News kasbokar@gmail.com

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای 
با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای تقویت شرکت های 
دانش بنیان، 9 پیشنهاد را برای اجرایی شدن اقدامات مؤثر 

در مسیر تحقق شعار سال 1401 مطرح کرد.
به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجتبی مرادجو با 
بیان اینکه »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، عنوانی 
است که در آغاز ســال 1401 و اولین ســال قرن جدید 
هجری شمسی، از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان 
شعار سال و نقشه راه برای اقتصاد کشور تبیین شده است، 
اظهار داشت: این نامگذاری بارقه های امید را در دل فعاالن 
زیست بوم فناوری کشور ایجاد کرده است تا به تبع آن، نقش 
شرکت های دانش بنیان، تشکل های مردمی و صاحبان ایده، 
در عرصه اقتصاد و تولید پررنگ تر شــده و به دانش بنیان 

شدن اقتصاد و افزایش اشتغالزایی نیز منجر شود.
وی گفت: اقتصاد دانش بنیان یعنــی دخالت دادن علم و 
فناوری در همه عرصه های تولید و با این نگاه، نباید تردید 
داشــت با حمایت از شــرکت های دانش بنیان و توسعه 
نقش آفرینی آن ها، می توان به اهدافی همچون ایجاد اشتغال 
با کمک به استارت آپ ها، توسعه فعالیت های دانش بنیان و 

همچنین مقابله با آثار تحریم ها دست یافت.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
خاطرنشان کرد: اینکه شرکت های دانش بنیان ما به چه 
حمایت هایی نیاز دارند تا نقش آفرینی بیشتری در تولید 
و اشتغال آفرینی داشته باشند، شامل حوزه های متعددی 

است که به 9 مورد آن اشاره می کنم.
وی گفت: اهم این حمایت ها می تواند شامل این موارد باشد: 
لزوم ایجاد تسهیالت ویژه برای شرکت های دانش بنیان، 
تعیین مراجع قانونی تخصصی برای رسیدگی به شکایات 
و مشکالت دانش بنیان ها، معافیت های مالیاتی و بیمه ای، 
افزایش اعتبارات صندوق نوآوری و شــکوفایی، اجازه به 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای حمایت مالی 
از شرکت های دانش بنیان، مکلف کردن ادارات، نهادها و 
سازمان ها به خرید محصوالت دانش بنیان داخلی، کمک 
به صادرات محصوالت دانش بنیان ها، اجازه به شرکت های 

دانش بنیان برای استفاده از دستاوردها، فضاها و امکانات 
پایگاه ها و مراکز علمی و  یجاد بستر حمایتی مناسبت برای 
معرفی محصوالت شرکت های دانش بنیان با طرح هایی 
همچون استفاده از ظرفیت های صداوسیما و نمایشگاه های 

بین المللی.
نایب رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل 
ادامه داد: با کمی تأمل در می یابیم در جامعه جهانی امروز، 
جز با افزایش علم در حوزه های مختلف، امکان پیشرفت 
و طی کردن مسیر صعودی فراهم نخواهد شد و کشور ما 
نیز از این قضیه مستثنی نیست. از سوی دیگر با توجه به 
شرایط اقتصادی خاص کشــور ما، راهی جز تالش برای 
پیشرفت همه جانبه و حرکت با تمام توان به سمت اقتصاد 
قوی دانش بنیان نداریم. در این راه، بهره گیری از فناوری 
اطالعــات و ارتباطات در همه بخش ها اعم از بهداشــت، 
آموزش، فرهنگ، اقتصاد و…، یک ضرورت است که می تواند 

ما را هر چه بیشتر، بهتر و سریع تر به رشد اقتصادی مورد 
قبول برساند.

وی گفت: نامگذاری سال 1401 و تاکید رهبر معظم انقالب 
بر دانش بنیان کردن اقتصاد و تولید نیز، ضرورت توجه به 
این عرصه را دو چندان می کند و امید است دولت و نهادهای 
ذی ربط و تصمیم گیر، به صــورت جدی پیگیر تحقق آن 
باشند.مرادجو اضافه کرد: پیشنهادات مطرح شده، عمده 
حمایت های مورد نیاز شرکت های دانش بنیان است که به 
قوی شدن این شرکت ها برای نقش آفرینی در مسیر تحقق 
شعار سال کمک خواهد کرد. البته این حمایت ها اهتمام 
تمام بخش های تصمیم گیرنده و حمایت کننده را می طلبد و 
در این بین، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز به عنوان 
تنها تشــکل غیردولتی و قانونی حوزه فناوری اطالعات، 
آمادگی خود را برای همراهی با شرکت های دانش بنیان 
اعالم می دارد. اما دستیابی به اهداف مهم این عرصه، نیازمند 
تعامل دولت و نهادهای تصمیم گیر با سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور است تا بتوانیم با همراهی بخش دولتی و 
غیردولتی، با شتاب بیشتر، به سمت تحقق اهداف مشترک 

حرکت کنیم.

معاون وزیــر ارتباطات با بیان اینکــه طبق برنامه 
ریزی، کیفیــت اینترنت موبایل تا ۳ ســال آینده 
حداقل دو برابر می شــود، گفت: در ۳ سال آینده به 
10 درصد جمعیت کشور، نسل پنجم اینترنت )…۵( 
ارائه می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر، صادق 
عباسی شاهکوه درباره جزئیات افزایش قیمت برخی 
بسته های اینترنتی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات به عنــوان مرجع تصویــب تعرفه، هیچ 
مصوبه جدیدی تاکنون نداشته و آخرین مصوبه در 
خصوص تعرفه اینترنت تلفن همراه مربوط به سال 
9۵ و اینترنت ثابت مربوط به ســال 90 است و ما 
هیچ تغییر مصوبه ای از آن زمان تاکنون نداشته ایم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
گفت: اپراتورها در تعیین قیمت بسته های اینترنتی 
موظف هســتند کف و ســقف مصوبات را رعایت 
کنند و در زمان حذف و اضافه کردن بســته ها باید 
موافقت ما را نیز دریافت کنند. باید اصول ســقف و 
کف رعایت شــود؛ یعنی اپراتورها حق ندارند باالتر 
از سقف و پایین تر از کف بفروشند. بنابراین در میان 
کف و سقف مجازند خدماتشان را ارائه دهند. اما در 
زمان حذف و یا اضافه کردن بسته های جدید حتماً 
باید موافقت ما را نیز جلب کنند و ما فقط بررســی 
می کنیم که این تغییرات در چارچوب مصوبات است 
یا خیر و باید به گونه ای عمل کنند که بازار رقابت را 
به هم نزنند.عباسی شاهکوه افزود: در چند ماه پایانی 
سال گذشته ما با مشکالت کیفیت مواجه بودیم و 
آنچه از اپراتورها می خواهیم توسعه و پوشش شبکه 
برای مردم با کیفیت مناســب و ارتقا فناوری است 
و ما دوســت داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق 
بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورهــا توجیهاتی برای 
ما می آورند که می بینیم اگر افزایش درآمد نداشته 
باشند خواســته های ما را نیز نمی توانند در آینده 
محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با 

درخواست های آن ها موافقت کرده ایم.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه 

توسعه شــبکه های اپراتورها را باید مردم بدهند یا 
سرمایه گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که 
از درآمدی که از خدماتش کســب می کند هم باید 
سرمایه گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند 
و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود 
سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت 

سهامداران از بازار خارج می شوند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه مطابق مصوبات 
سال 9۵ اگر ســقف فروش یک گیگابایت اینترنت 
برای ســیم کارت های دائمی و اعتباری به ترتیب 
40 هزار و ۶0 هزار تومان اعالم شده آیا مردم توان 
پرداخت این هزینه ها را دارند، گفت: سقفی که در آن 
تعرفه ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها 
خیلی پایین تر از آن را درنظر گرفته اند، اما در دو سه 
سال اخیر اپراتورها با مشکالتی مواجه شده اند که 

راهی جز افزایش قیمت نیست.
معاون وزیر ارتباطات افــزود: اپراتورها تقاضاهایی 
داشــتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی توانند 
ادامه فعالیت دهند و مثاًل ســال 9۶ و 9۷ اپراتورها 
برای توسعه شــبکه و افزایش کیفیت خدماتشان 
حدود یک میلیارد دالر سرمایه گذاری می کردند، اما 
در دو سه سال اخیر این مبلغ به ۳00 تا 400 میلیون 
دالر کاهش پیدا کرده اســت. یعنی هزینه توسعه 
شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت 

دالر است و درآمدهای آن ها ریالی است.
وی گفت: این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه 
بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید 
کرده ایم که حداقل افزایش را داشــته باشــند و از 
اپراتورها خواسته ایم این تغییرات را به مردم توضیح 
دهند. رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی افزود: ما توجیهــات آن ها را پذیرفته ایم و 
هنوز هم خواســته های دیگری دارند که باید روی 
آن کار کنیم و امیدواریم نیــازی به افزایش تعرفه 
نباشد، زیرا ضمن اینکه کیفیت و توسعه شبکه برای 
ما اولویت نخست است، باید خدمات ارائه شده برای 

مردم هم به صرفه باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتورها 
با وجود این مشکالت، در همه این سال ها هیچگاه 
زیان ده نبوده اند؟ گفت: سال های 9۶ و 9۷ با اینکه 
سرمایه گذاری بزرگی می کردند سودآوری خوبی هم 
داشتند، اما در دو سال اخیر حاشیه سودشان بسیار 
پایین آمده است، اما باز سودآور بوده اند، اما از میزان 
ســرمایه گذاری خود کم کرده اند تا حداقل سود را 
داشته باشند، چون کسی که سرمایه گذاری می کند 
اگر حداقل سودش از سود بانک کمتر باشد طبیعتاً 
حاضر نیست ســرمایه گذاری کند. وی گفت: اگر 
وضع با شرایط موجود ادامه پیدا کند پس از مدتی 
شبکه ای نخواهیم داشــت و اگر هم داشته باشیم 

کیفیت نخواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات در پاســخ به ســوالی درباره 
انتقادات تند برخی نمایندگان مجلس با این افزایش 
قیمت گفت: بــه هر حال ما و دولــت و نمایندگان 
مجلس هیچکــدام، افزایش قیمت ها را دوســت 
نداریم و اپراتورها به عنوان آخرین راه حل، ناچار به 
این عمل شده اند و وقتی قیمت افزایش پیدا می کند 
طبیعتاً استفاده از شبکه نیز کم می شود، اما اپراتورها 
به نقطه ای رسیدند که ناچار شدیم این افزایش انجام 
شود.عباسی شاهکوه افزود: اعتراضات نمایندگان 
مجلس به جا اســت و ما خودمان در دولت دوست 
نداشتیم این اتفاق بیافتد، اما برای توسعه و افزایش 

کیفیت شبکه مجبوریم یک راه را انتخاب کنیم.

کیفیت اینترنت موبایل تا ۳ سال دیگر دوبرابر 
می شود

وی گفت: هدف گذاری ما برای ســه سال آینده در 
بحث شبکه تلفن همراه این اســت که کیفیت آن 
حداقل دو برابر شود و ما در 1۵ درصد مناطق کشور 
پوشش پهن باند سیار نداریم که این هم باید تا سه 

سال آینده تکمیل شود.
معاون وزیــر ارتباطــات افــزود: مــا از اپراتورها 
خواسته ایم که حداقل به 10 درصد جمعیت کشور 
در سه سال آینده نســل پنجم اینترنت ارائه دهند 
و قطعــاً باید هزینه هایشــان تأمین شــود و با این 
درآمدها نمی توان این اهــداف را محقق کرد و باید 
حداقل درآمدشان افزایش پیدا کند و ما این حداقل 
را پذیرفته ایم. رئیس ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی گفت: از سال 9۵ تاکنون، اپراتورها 
یک بیستم و یک سی ام ســقف تعرفه ها را از مردم 
می گرفتند و اکنون قرار است کمی قیمت ها افزایش 
پیدا کند و شاید باز یک پانزدهم سقف مصوب هم از 

مردم گرفته نشود.
وی افزود: ما در بسته ها نیازمند مصوبه کمیسیون 
تنظیــم مقررات و دولــت نیســتیم و خودمان در 
سازمان تنظیم مقررات، بسته ها را ارزیابی می کنیم 
که به مردم اجحاف نشــود و در نهایت بسته ها باید 
به تأیید ما برســد و ما با هرگونه افزایشی موافقت 

نمی کنیم و حتماً باید تاییدیه ما را بگیرند.
معاون وزیــر ارتباطات گفت: جز ســال 1400 که 
قانون بودجه منع کرده بود، در سال های قبل از آن 
ما هیچ منع قانونی برای افزایش تعرفه نداشتیم، اما 
سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات به راحتی 
با این افزایش موافقت نمی کردند، اما اکنون به نقطه 
اجباری رســیدیم که در این حد را قبول کردیم و 
اگر این اتفاق نیفتد شبکه نمی تواند بهبود کیفیت 
داشته باشد. وی افزود: سقف تعرفه را هم به احتمال 
زیاد پایین می آوریم تا در آینده مطمئن باشیم که 

خیلی باالتر نرود.

راههای تقويت دانش بنيان ها برای تحقق شعار سال

مکلف کردن نهادها به خرید محصوالت دانش بنیان

كيفيت اينترنت موبايل 2 برابر می شود

راهی جز افزایش قیمت نیست


