
روند صعودی بازار ســرمایه باعث افزایش ارزش 
واقعی سهام عدالت نیز شــده و درحالی که ارزش 
واقعی سهام ۲۹۲ هزار تومانی در اواسط فروردین 
ماه بیش از ۱۱ میلیون تومان بود، طبق آخرین امار 
به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده است.به گزارش 
ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این 
سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود 
انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به سامانه 
www.samanese.ir ارزش واقعــی ســهام و 
جزییات دارایی خود را مشــاهده کنند. این ارزش 
یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی 
یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش واقعی سهام 

عدالت با ارزش اولیه یک میلیــون تومانی در ۲۰ 
اسفند سال ۱۳۹۹، ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان 
قیمت داشت، در حالی که قیمت این سهام در ۱۶ 
تیرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته بود. سهامی که در روزهای نخستین 
آزادســازی ســهام عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و 
خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان 
قیمت داشــت.در این راســتا، در یازدهم مهرماه 
سال گذشته ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان و در ۲۸ آبان مــاه حدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت. اما روند نزولی در 

بورس باعــث کاهش این ارزش شــد. به طوریکه 
ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه ۴۹۲ هزار 
تومانی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ۱۰ میلیون 
و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.در نهم فروردین 
ماه سال جدید ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه 
۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود 
که با توجه به صعود بازار در روزهای گذشته، این 
رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسیده 
است.البته همچنان امکان فروش این سهام برای 
مشــموالن وجود ندارد و این افراد همچنان باید 
منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام 

عدالت باشند.

واردات گوشی تلفن همراه باالی ۶۰۰ دالر به ۱.۳ 
میلیارد دالر رسیده است، سهم آنها از ارزش کل 
واردات گوشی، بیش از ۳۲ درصد و از نظر تعداد 

تنها ۶.۲ درصد است.
گزارشی که فرود عسگری- معاون امور گمرکی 
گمرک ایران- به ایسنا اعالم کرده است نشان می 
دهد که در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد 
دالر گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است 
که تعداد آن بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه به وزن 

بالغ بر ۶.۸ میلیون دالر بوده است.
واردات  دالر  میلیــارد   ۴.۲ از  همچنیــن 
صــورت گرفته، بیــش از ۱.۳ میلیــارد دالر به 

گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر اختصــاص  دارد 
 کــه ۳۲.۲ درصــد ارزش کل واردات گوشــی 

را دربرمی گیرد.
ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر تعــداد، 
گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر فقــط ۶.۲ درصد 
از کل ســهم داشــته اســت؛ به طــوری که در 
سال گذشــته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه 
 وارد شــده ۱.۱ میلیون دســتگاه بــرای باالی

 ۶۰۰ دالر بوده است.
اما در مورد گوشی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دالر، 
۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ درصد واردات 
صورت گرفته که سهم آن از ارز صرف شده برای 

واردات گوشی ۶۷.۸ درصد و از نظر تعداد ۹۳.۷ 
درصد بوده است.

واردات گوشــی بــاالی ۶۰۰ دالر در دو ســال 
اخیر با بحــث هایی حتی تــا ممنوعیت واردات 
همراه بوده اســت ولی از ســال گذشته عوارض 
واردات ایــن گوشــی ها بــاال رفتــه و حقوق 
 گمرکی آن به ۱۲ درصد رســید که برای امسال

 نیز اعمال شده است.
اخیر نیــز جریــان تهاتــر ارز خشــکبار برای 
واردات گوشــی تلفــن همــراه بــاالی ۶۰۰ 
 دالر در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه خــود

 حواشی به همراه داشته است.

رئیس بانک جهانی اظهار کرد کــه این بانک در 
حال آماده ســازی یک بســته کمک مالی ۱۷۰ 
میلیارد دالری در پاســخ به بحران های جهانی 
جنگ، بیماری همه گیر و تورم است که به شدت 
به فقیرترین کشورها ضربه می زند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از بیزنس گلوبال، دیوید مالپاس هشدار 
داد که حمله روسیه به اوکراین بر فشارهای ناشی 
از بحران کووید-۱۹ و افزایش هزینه های زندگی 
افزوده و نیاز به ارائه ســریع کمک است.بر اساس 
پیشنهادهایی که با دولت های عضو بانک جهانی 
در نشست بهاری هفته کنونی این سازمان مستقر 
در واشــنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت، ۵۰ 
میلیارد دالر طی ســه ماه آینده و ۱۲۰ میلیارد 
دالر دیگر نیز طی سال آینده تامین مالی خواهد 
شد.مالپاس افزود: »من عمیقا نگران کشورهای در 
حال توسعه هستم. آنها با افزایش ناگهانی قیمت 
انرژی، کود و مواد غذایی مواجه هستند و احتمال 
افزایش نرخ بهره نیز وجــود دارد که هر کدام به 
شدت به آنها ضربه می زند.«رئیس بانک جهانی 
گفت: کاهش قیمت غذا و انــرژی، نرخ های بهره 
باالتر، جنگ در اوکراین و تعطیلی های مرتبط با 

ویروس کرونا در چین به این معنی است که انتظار 
می رود، اقتصاد جهانی امســال ۳.۲ درصد رشد 
کند، در حالی که در ژانویه پیش بینی می شد این 
رشــد به ۴.۱ درصد می رسد. صندوق بین المللی 
پول، با انتشار چشــم انداز ۶ ماهه اقتصاد جهان 
در روز سه شــنبه، پیش بینی رشد خود را کاهش 
می دهد. در فصلی از چشم انداز منتشر شده پیش 
از شروع رسمی جلســه، صندوق بین المللی پول 
نســبت به افزایش بدهی خصوصی ابراز نگرانی 
کرد و هشــدار داد که ۰.۹ درصد کاهش رشــد 
در کشــورهای پیشــرفته و ۱.۳ درصد رشد در 
کشــورهای در حال توسعه در سه ســال آینده 
مشاهده شود.مالپاس ادامه داد: مردم در توسعه 
آموزش، بهداشت و برابری جنسیتی با تغییرات 
معکوس و بــا کاهش فعالیت تجــاری و تجارت 
روبرو هســتند همچنین بحران بدهی و کاهش 
ارزش پول بار ســنگینی بر دوش فقرا می گذارد.

بحران هــای غذایی برای همه بد اســت اما برای 
فقیرترین و آسیب پذیرترین قشر، ویرانگر است. 
دو دلیل وجود دارد؛ اول، فقیرترین کشــورهای 
جهان تمایل دارند کشــورهای واردکننده مواد 

غذایی باشند. دوم اینکه غذا حداقل نیمی از کل 
هزینه های بودجه خانوارها را در کشــورهای کم 
درآمد تشــکیل می دهد بنابراین بیشترین ضربه 
را به آنها وارد می کند.«مالپاس خاطرنشان کرد: 
بانک های مرکزی نباید برای مقابله با تورم منحصرا 
به نرخ بهره متکی باشند. بانک های مرکزی باید 
از ابزارهای بیشــتری تحت سیاســت های فعلی 
استفاده کنند.شکاف نابرابری از نظر مادی بیشتر 
شــده و ثروت و درآمد در بخش های محدودی از 
جمعیت جهان متمرکز شده است. افزایش نرخ، 
افزایش نرخ بهره، اگر  ابزار اصلی باشند، در واقع 
به چالش نابرابری که جهان با آن روبه رو اســت 
می افزاید.رئیس بانک جهانی افــزود: با توجه به 
بحران های متعدد، در حال آماده سازی برای ادامه 
پاسخ به بحران هســتیم. طی چند هفته آینده، 
با هیئــت مدیره خود در مورد یک بســته جدید 
۱۵ ماهه واکنش به بحران به مبلغ ۱۷۰ میلیارد 
دالر برای پوشــش آوریل ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ 
گفت وگو خواهیم کرد. ما انتظار داریم که حدود 
۵۰ میلیارد دالر از این مبلغ را در سه ماه آینده به 

کشورها اختصاص دهیم.

توکیو از بسته جدید تحریم ها علیه روسیه در ارتباط 
با عملیات نظامی مســکو در اوکرایــن رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا از راشــاتودی؛ توکیو از بســته جدید 
تحریم ها علیه روســیه در ارتباط بــا عملیات نظامی 
مسکو در اوکراین رونمایی کرد. فهرست گسترش یافته 
شامل ممنوعیت واردات شامل قطعات موتور کشتی ها، 
هواپیما، خودروها و موتورســیکلت ها، روکش، انواع 
خاصی از چوب و خرده های چوب است. این ممنوعیت 
از ۱۹ آوریل اجرایی می شــود.این ممنوعیت شــامل 
محدودیت ماهــی و غذاهای دریایی روســیه که ۸.۹ 

درصد از واردات ژاپن را تشــکیل می دهد، نمی شود. 
توکیو همچنیــن از هدف قــرار دادن منابع نفت خام 
و گاز طبیعی روســیه که این کشــور به شدت به آن 
وابسته است، اجتناب کرد.با این حال، وابستگی ژاپن 
به محصوالت چوبی روسیه بسیار بیشتر است. نزدیک 
به ۶۰ درصد از روکش ها از روســیه وارد بــازار ژاپن 
می شود و تحلیلگران می گویند که ممنوعیت واردات 
منجر به افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی هزینه ساخت ملک 
خواهد شد.قیمت چوب و الوار اره شده در ژاپن اخیراً 
به رکورد باالیی رسیده است. اول، پس از اینکه روسیه 

نرخ صادرات باالتری را برای انواع خاصی از محصوالت 
چوبی در سال گذشــته معرفی کرد، شروع به افزایش 
کردند. اما طی چند هفته گذشته از زمان آغاز عملیات 
نظامی مسکو در اوکراین به طرز قابل توجهی جهش 
کردند.پس از پیوستن توکیو به تحریم های غرب علیه 
روســیه، برخی از واردکنندگان ژاپنــی از خرید الوار 
روسی خودداری کردند. خبرگزاری آساهی با استناد 
به داده های بانک ژاپن گزارش داد که در ماه گذشته، 
هزینه های ساخت و ساز تقریباً ۶۰ درصد سال به سال 

افزایش یافته است.

قیمت نفت خام برنــت دریای شــمال امروز نیز 
افزایش یافت و به بیش از ۱۱۲ دالر در هر بشــکه 
رسید.به گزارش خبرگزاری مهر، با تشدید نگرانی 
دربــاره عرضه نفت توســط لیبی و تــداوم جنگ 
اوکراین، قیمــت نفت در معامــالت پرتالطم روز 
دوشنبه افزایشی دوباره یافت و هر بشکه نفت خام 
برنت به باالی ۱۱۲ دالر رسید.قیمت شاخص نفت 
خام برنت دریای شــمال امروز )۳۰ فروردین ماه( 
در بازار جهانی نســبت به آخرین قیمت های روز 
گذشته با ۱ دالر و ۳۱ ســنت افزایش به ۱۱۲ دالر 

و ۶۹ سنت رسیده که نسبت به آخرین قیمت های 
معامالتی روز گذشــته ۱.۵۱ درصد افزایش را به 
خود دیده است.همچنین قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدیت در بازارهای جهانی با ۶ دالر و ۴۰ سنت 
کاهش به ۱۰۷ دالر و ۵۶ در هر بشــکه رسید که 
نسبت به آخرین قیمت های معامالتی روز گذشته 
۷.۰۹ درصد کاهش را به خود دیده است.قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدیت روز جاری نسبت به ۵ روز 
پیش با کاهش ۱۴.۰۵ درصد یا ۱۳ دالر و ۲۵ سنتی 
روبرو شده اســت، همچنین قیمت این محصول 

نسبت به ۲۰ روز پیش با کاهشی ۲.۲۱ درصدی یا ۲ 
دالر و ۴۳ سنتی و نسبت به دو ماه پیش با افزایشی 
۲۱.۱۳ درصدی یا ۱۸ دالر و ۷۶ سنتی روبرو شده 
است.از طرف دیگر قیمت نفت برنت دریای شمال 
روز جاری نســبت به ۵ روز پیش با کاهش ۱۴.۳۶ 
درصدی یا ۱۴ دالر و ۱۴ ســنتی روبرو شده است، 
همچنین قیمت این محصول نسبت به ۲۰ روز پیش 
با افزایش ۰.۵۶ درصدی یا ۷۰ سنتی و نسبت به دو 
ماه پیش با افزایش ۲۵.۲۹ درصدی یا ۲۲ دالر و ۷۳ 

سنتی روبرو شده است.

یک سایت تخصصی فهرستی از مجلل ترین و گران ترین 
اتاق های هتل در سراسر جهان را بررسی کرد. به گزارش 
 »Sleep Seker« ایلنا از خلیج آنالین؛ وب ســایت
اعالم کرد که مجلل ترین و گران ترین اتاق هتل جهان 
در هتلی در شــهر مقدس مکه عربستان سعودی قرار 
دارد. هزینه اقامت در اتاقی که در هتل قصر رافلز مکه و 
مشرف به کعبه واقع شده است، برای هر شب ۷۴ هزار 
ریال )حدود ۲۰ هزار دالر( عنوان کرد.دومین اتاق گرا ن 
قیمت هتل جهان در »رویال سوئیت با تخت کینگ« 
در »هتل چهار فصل فلورانس« در فلورانس ایتالیا قرار 

دارد و هزینه آن حدود ۱۷۰۰۰ دالر است.سومین اتاق 
گران قیمت هتل جهان در هتل "Relais Orso" در 
رم پایتخت ایتالیا قرار دارد و قیمت آن حدود ۱۴ هزار 
دالر اســت. در رتبه چهارم، اتاقی در هتل روکو فورته 
آمیگو در پایتخت بلژیک، بروکســل، با هزینه حدود 
۱۰۰۰۰ دالر قرار دارد.پنجــم، اتاقی در هتل »جمیرا 
فرانکفورت« در فرانکفورت/ماین آلمان، با هزینه شبی 
حدود ۹۰۰۰ دالر است. و مقام ششــم را یک اتاق در 
"Four Seasons Hotel Surf Club" در میامی 
آمریکا با هزینه هر شب ۸.۵ هزار دالر به دست آورد.در 

جایگاه هفتم، اتاقی در هتل »ماندارین اورینتال - ریتز 
مادرید« در پایتخت اســپانیا، مادرید، با هزینه شبی 
حدود ۷۰۰۰ دالر قرار گرفته بود.در رتبه هشتم، اتاقی 
در هتل Gravity Aqua Park در غورغاده، مصر با 
هزینه حدود ۶.۲ هزار دالر برای هر شــب قرار گرفت.

جایگاه نهم را اتاقی در هتل »ال بوســتان پاالس« در 
مســقط پایتخت عمان با هزینه هر شــب ۶۰۰۰ دالر 
اشغال کرد. در نهایت، در رتبه دهم، اتاقی در هتل »بور 
آو الک« زوریخ سوئیس با هزینه هر شب ۵.۳ هزار دالر 

قرار گرفت.

چقدر گوشی باالی ۶۰۰ دالر وارد ایران شده است؟صعود بورس چه تاثیری روی ارزش سهام عدالت گذاشت؟

ژاپن صادرات روسیه را هدف گرفتمیزان بودجه کمک مالی بانک جهانی اعالم شد

اتاق هتل مشرف به کعبه؛ گران ترین اتاق جهان شدقیمت نفت از مرز ۱۱۲ دالر گذشت
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وزیر اقتصاد:

سخنگوی دولت خبر داد

 بازار نابسامان
 اجاره مسکن در تهران

 ادامه
 رکورد شکنی بورس

 ارز ۴۲۰۰ تومانی
  یک باره  حذف نمی شود

دولت مجوزی برای 
افزایش قیمت کارخانه ای 
خودرو صادر نکرده است
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 شرایط حذف
 قرعه کشی خودرو 
  فربد زاوه، کارشناس خودرو 
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رئیس  اتاق بازرگانی  تهران مطرح کرد

 در خواست   ورود
  دستگاه   قضا 

به  ادعاهای یک گزارش

 نوسان  دالر  
در کانال  27 هزار تومانی

بانک ها  همچنان  در پرداخت تسهیالت وام   ازدواج مانع تراشی می کنند

صف  های  طوالنی   وام    ازدواج
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آشفته  بازار  خودرو 
 قرعه کشی   چگونه    منجر  
 به    راه اندازی   بازار  سیاه  خودرو   شد؟

پیش بینی  افزایش  60  درصدی  قیمت  خودرو

...در سی وسومین نشســت هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران که صبح سه شــنبه ۳۰ فروردین 
ماه ۱۴۰۱ برگزار شــد، رئیس اتاق تهران با اشاره 
به گزارش چندی قبل یک رســانه در مورد ناپدید 
شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای اتاق ایران، به 
ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و با اظهار 
تاســف از طرح اتهامات، خواستار بررسی این مدعا 
توسط دستگاه قضا شد.  نمایندگان بخش خصوصی 
در کنار نمایندگانی از دولت، نخستین نشست هیات 

نمایندگان...

عده ای از معامله گران معتقدند که شــماری از سکه 
بازان در روز دوشنبه به بازار دالر هجوم بردند .به عقیده 
این دسته از معامله گران ارزی این گروه در انتظار افت 
قیمت سکه بودند.  قیمت دالر روز گذشته نتوانست در 
مقابل معامله گران کاهشی مقاومت کند و در نهایت 
در برابر افت قیمت تسلیم شد.به گزارش اقتصاد نیوز 
اسکناس آمریکایی روز قبل از مرز ۲۸ هزار تومان عقب 
نشینی کرد و در ساعات پایانی معامالت نقدی با قیمت 
۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد.  برخی از تحلیلگران 
بازار ارز  تهــران از کاهش قیمت دالر به عنوان اصالح 
یاد می کردند و معتقد بودند  که نرخ دالر نیاز به یک 
استراحت و اصالح قیمتی داشته تا مسیر بعدی خود را 
تعیین کند. عده ای از معامله گران معتقدند که شماری 

از سکه بازان در روز دوشنبه...



اقتصاد2
ایران وجهان

هجوم سکه بازان به بازار دالر
نوسان  دالر  در کانال  27 هزار تومانی

عده ای از معامله گران معتقدند که شماری از سکه 
بازان در روز دوشــنبه به بازار دالر هجوم بردند .به 
عقیده این دسته از معامله گران ارزی این گروه در 
انتظار افت قیمت سکه بودند. به گزارش اقتصادنیوز 
، قیمت دالر روز گذشته نتوانست در مقابل معامله 
گران کاهشی مقاومت کند و در نهایت در برابر افت 
قیمت تسلیم شد. اسکناس آمریکایی روز قبل از مرز 
28 هزار تومان عقب نشینی کرد و در ساعات پایانی 
معامالت نقدی با قیمت 27 هزار و 750 تومان معامله 
شــد.  برخی از تحلیلگران بازار ارز  تهران از کاهش 
قیمت دالر به عنوان اصالح یاد می کردند و معتقد 
بودند  که نرخ دالر نیاز به یک اســتراحت و اصالح 

قیمتی داشته تا مسیر بعدی خود را تعیین کند. 

هجوم سکه بازان به بازار دالر 
عده ای از معامله گران معتقدند که شماری از سکه 
بازان در روز دوشنبه به بازار دالر هجوم بردند. به عقیده 
این دسته از معامله گران ارزی این گروه در انتظار افت 
قیمت سکه بودنداما رشد ناگهانی قیمت اونس طال  
باعث افزایش قیمت سکه شد. بنابراین این دسته از 
معامله گران برای کاهش ضرر خود در موقعیت فروش 
دالر قرار  گرفتند. این گروه از فروشندگان با توجه به 
گذر از تسویه معامالت فردایی، احتماال در بازار روز 
جاری حضور نخواهند داشت و فشار بر روی قیمت 

دالر از ناحیه بازار سکه کاهش خواهد یافت.

ردپای دالر هرات در بازار ارز تهران 
از طرفی هم برخی از معامله گران علت افت قیمت 
دالر  دیروز را به اتفاقات بازار هرات گره زدند . این 
دسته از معامله گران می گفتند  افت دالر هرات 
باعث عقب نشینی قیمت دالر در بازار ارز تهران 
شده بود. از نگاه تحلیل گران فنی در صورتی که 
دالر به ســوی محدوده 27 هزار و 800 تومانی 
برگردد، انتظارات افزایشی تا حدی تقویت خواهند 
شــد. در غیر این صورت حرکت نزولی یا باثبات 

اسکناس آمریکایی ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل بانک مسکن در پیامی 
روز ارتش را تبریک گفت

مدیرعامــل بانک مســکن در پیامی ســالروز 
گرامیداشــت ارتــش جمهوری اســالمی را به 
غیورمردان نیروی های زمینــی، هوایی،دریایی 
و پدافند هوایی ارتــش تبریک و تهنیت گفت.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، دکتر 
محمود شایان،در پیامی 29 فروردین ماه، سالروز 
گرامیداشــت ارتش جمهوری اسالمی را تبریک 
گفت.وی در این پیام آورده اســت:دالور مردان 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در طول دوران 
انقالب اسالمی و به ویژه جنگ تحمیلی رشادت ها 
و جان فشانی های فراوانی از خود نشان داده اند که 
حاصل این حماســه آفرینی ها، موهبت امنیت و 
آرامش برای مردم ایران اسالمی است.مدیرعامل 
بانک مسکن افزود:این جان فشــانی ها در دل و 
ذهن مردم ایران به یادگار مانده و این همت عالی 
و ایثارگری خالصانه در تاریخ سراسر افتخار میهن 

عزیز اسالمی مان نقش بسته است.

وب سرویس استعالم صورتحساب 
الکترونیکــی دربانک توســعه 

صادرات راه اندازی شد
وب ســرویس استعالم صورتحســاب الکترونیکی و 
تسهیالت و خدمات بانکی مرتبط با سامانه جامع تجارت 
در بانک توسعه صادرات ایران پیاده سازی و راه اندازی 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، 
این اقدام به دنبال الزام بخشنامه شماره 00/295247 
مورخ 1400/10/08 بانک مرکزی، به منظور برقراری 
ارتباط سیستمی و ایجاد وب سرویس های الزم جهت 
تبادل اطالعات صورتحساب الکترونیکی و تسهیالت 
و خدمات مرتبط با ســامانه جامع تجارت انجام شده 
است.براساس این گزارش، اســتفاده از وب سرویس 
استعالم صورتحساب الکترونیکی، این امکان را فراهم 
می ســازد تا در زمان اعطای انواع تســهیالت و ارایه 
خدمات به مشــتریان گروههای کاالیی تعیین شده، 
صحت صورتحساب هایی که پیشتر در سامانه جامع 
تجارت ثبت شــده اند، از طریق استعالم، احراز شود.
زین پس این بانک به منظور اعطای تسهیالت و ارایه 
خدمات در خصوص کاالهای مشــمول زمان بندی و 
فهرست گروه های کاالیی ابالغی توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صرفاً نسبت به پذیرش صورتحساب 
های الکترونیکی به عنوان جایگزین صورتحســاب 
فیزیکی اقدام نموده و از دریافت صورتحساب فیزیکی 

خودداری خواهد کرد.

خبر

در سی وســومین نشســت 
هیــات نماینــدگان اتــاق 
بازرگانــی تهــران که صبح 
سه شــنبه 30 فروردین ماه 
1401 برگزار شد، رئیس اتاق 
تهران با اشاره به گزارش چندی قبل یک رسانه در مورد 
ناپدید شدن بخش قابل توجهی از درآمدهای اتاق ایران، 
به ایرادات جدی آماری این گزارش اشاره کرد و با اظهار 
تاسف از طرح اتهامات، خواستار بررسی این مدعا توسط 
دستگاه قضا شد.  نمایندگان بخش خصوصی در کنار 
نمایندگانی از دولت، نخستین نشست هیات نمایندگان 
اتاق تهران در سال 1401 را برگزار کردند و در این نشست 
به مســائل مختلف حوزه اقتصاد از جمله حمل ونقل، 
تاب آوری صنایع و مرور شاخص های کالن پرداختند. 
هم چنین در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به آمار نادرست و شبه برانگیز منتشر شده در یک 
روزنامه از درآمدهای اتاق بازرگانی و طرح ادعای ناپدید 
شدن 1500 میلیارد تومان از این درآمدها، با اظهار تاسف 
و تکذیب این گزارش، برخی از اعداد و ارقام نادرست این 
گزارش را اصالح کرد و از قوه قضاییه خواست ادعاهای 

مطرح شده در این گزارش را بررسی کند.

وضعیت رو به بهبود رشد اقتصادی
پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران سخنان 
خود را بــا آرزوی قبولی طاعات و عبــادات همه در ماه 
مبارک رمضان آغاز کرد و به مسائل مهم اقتصاد کالن 
کشور پرداخت. مسعود خوانســاری با اشاره به آخرین 
گزارش بانک مرکزی  در مورد رشــد اقتصادی کشور 
گفت: براساس این گزارش رشــد 9 ماهه ابتدایی سال 
1400 با نفت معادل 4.1 درصد و بدون نفت 3.4 درصد 
بوده اســت. مرکز آمار این شــاخص را با ارقام متفاوت 
و البته باالتری معــادل 5.1 و 3.8 درصد اعالم کرده و 
 خوشبختانه این ارقام نسبت به سال های گذشته وضعیت 

بهتری دارند.
او در ادامه به گزارش بانک جهانی هم اشاره کرد و گفت: 
بانک جهانی گزارش نسبتاً مفصلی از وضعیت اقتصاد 
ایران و پیش بینی امســال ارائه کرده است. این گزارش 
می گوید اقتصاد ایران که در دهه 90 با دو دوره تحریم 
اقتصادی، قیمت تقریباً ثابــت نفت و همه گیری کرونا 
روبه رو بوده، به آرامی از رکود گذشته خود خارج شده و 
به احیا تدریجی خود که از اواسط سال 2020 آغاز شده 
است، ادامه می دهد به نحوی که میزان رشد اقتصادی 
ایران برای سال 2022 به 3.7 درصد می رسد و نرخ تورم 

معادل 37.6 درصد تخمین زده می شود.
خوانساری گفت: عالوه براین بانک جهانی اعالم کرده 
است کمبود آب و انرژی منجر به کوچک شدن بخش 
کشاورزی و صنعت شــده و چالش  تغییرات اقلیمی از 
جمله گرمای باال و بارندگی کم در ایران به رشد اقتصادی 
به ویژه در این دو حوزه که مبتنی بر نیروی کار هستند، 

صدمه خواهد زد. همچنین در این گزارش آمده اســت 
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت معتدل 
باقی خواهند ماند زیرا تداوم همه گیــری کرونا باعث 
ضعیف شدن تقاضای داخلی و جهانی شده و تجارت به 
ویژه صادرات نفتی ایران به دلیل تحریم های مداوم در 
محدودیت خواهد ماند. از سوی دیگر سویه های جدید 
کرونا و افزایــش تاثیر تغییرات آب و هوایی و تشــدید 
تنش های ژئوپلیتیکی از جمله تاثیر جنگ اوکراین باعث 
افزایش قیمت جهانی غذا و واردات ایران خواهد شد که 

رشد اقتصادی را محدود می کند.
مسعود خوانســاری افزود: در گزارش بانک جهانی به 
افزایش درآمدهای نفتی ایران هم اشــاره شده و آمده 
است که افزایش بیشــتر قیمت نفت می تواند به طور 
مســتقیم درآمدهای ایران را افزایش دهد و به صورت 
غیرمستقیم منجر به رشد بخش های صنعت و معدن و 

خدمات خواهد شد.

تورم سال گذشــته، از باالترین رکوردهای تاریخ 
اقتصاد ایران

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوع تورم سال 1400 
پرداخت و گفت: مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 
درصد اعالم کرده است. به رغم همه تالش دولتمردان و 
با وجود کاهش 5 درصدی تورم در شش ماه دوم سال اما 
هم چنان تورم باالی 40 درصد است. گزارش مرکز آمار 
نشان می دهد از سال 1315 تا 1400 تنها 5 سال تورم 
باالی 40 درصد در کشور داشته ایم؛ در سال های 1320 
و 1321 که هم زمان با سال های جنگ جهانی دوم بوده 
کشور تورم 49.5 و 96.2 درصدی را شاهد بوده است. 
در ســال 1374 هم تورم 49.4 درصدی داشــتیم که 
سیاست های تعدیل اقتصادی عامل آن بوده است. عالوه 
بر اینها در ســال های 1398 و 1400 هم تورم 41.2 و 

40.2 را تجربه کردیم.
خوانساری در ادامه با اشاره به این که تورم در سال 2022 
چالشی جهانی است، افزود: در جهان همه گیری تورم رخ 
داده است و اکثر کشورها با رشد تورم روبه رو بوده اند به 

صورتی که تورم آمریکا در ماه مارس معادل 8.5 درصد، 
آلمان 7.5 درصد، انگلیس 7 درصد و تورم منطقه یورو 
7.5 درصد گزارش شده است. باید توجه داشت که میزان 
تورم کشورهای اروپایی و آمریکا در طول 41 سال اخیر 

بی سابقه بوده است.

درخواست ورود دستگاه قضا به ادعاهای 
نادرست یک گزارش

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش پایانی صحبت های 
خود با تکذیب گزارشــی که دو روز پیــش در یکی از 
روزنامه ها منتشر شد و ادعا کرد 1500 میلیارد تومان 
از درآمدهای اتاق بازرگانی ایران گمشده است، گفت: 
اتاق بازرگانی ایران در این باره بیانیه ای منتشر خواهد 
کرد اما من به مواردی در این باره اشــاره می کنم که به 
اتاق تهران نیز مرتبط می شود. نمی دانم این گزارش با 
چه اهداف و اغراضی منتشر شده اما واقعیت این است 
که با انتشار چنین گزارش هایی که هیچ سندیتی ندارند 
به کل اقتصاد کشور و نظام ضربه زده می شود. متاسفانه 
یک مبحث نسجیده و اشتباه در جایی منتشر و ارقامی 
گفته و ادعا می شود که واقعاً ضربه به اقتصاد ایران است 
و خواهش من از دستگاه قضایی این است که این ادعاها 

بررسی و شفاف سازی شود.
مسعود خوانساری با اشــاره به محتوای گزارش مذکور 
گفت: نام یکی از شرکت هایی که در این گزارش آمده و 
کارت بازرگانی آن از سوی اتاق تهران صادر شده، چادرملو 
بوده که در گزارش نوشته شــده 90 میلیارد تومان به 
اتاق بازرگانی پرداخت کرده امــا در صورت های مالی 
اتاق نیست؛ باتوجه به اینکه کارت این شرکت از سوی 
اتاق تهران صادر شده اطالعات استخراج شد که نشان 
می دهد شرکت چادرملو در سال 1396 )یعنی 4 سال 
پیش( 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده و 
در سال های 1397، 1398 و 1399 هیچ گونه پرداختی 
نداشته است؛ 90 میلیارد تومان ادعایی این گزارش کجا 
و عدد 3 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداختی چادرملو 
کجا؟ بررســی این ارقام هم به راحتی ممکن است زیرا 

این شرکت ها در بورس هستند و در اتاق هم اگر چکی 
پرداخت کرده، موجود است و صورتحساب ها وجود دارد.
او افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که شرکت 
پتروشــیمی جم 75 میلیارد تومان به اتــاق بازرگانی 
پرداخت کرده اســت در صورتی که کل پرداختی این 
شرکت 722 میلیون تومان در ســال 1396 بوده و در 
ســال های 1397، 1398 و 1399 هیچ گونه پرداختی 
نداشته است. شرایط مابقی 40 شرکتی هم که در این 
گزارش به آنها اشاره شده به همین صورت است. واقعیت 
این است که آدم نمی داند چرا و با چه اهدافی این کارها 
صورت می گیرد؛ همه اینها لطمه های سنگینی به اقتصاد، 
کشور و نظام وارد می کند و افرادی که پشت این ماجرا 

هستند به هیچ کسی پاسخگو نیستند.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهمترین عامل 
رشد پایه پولی

در ادامه این جلســه، معاون بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران طی گزارشــی به تبیین وضعیت شاخص های 
اقتصادی پرداخت. مریم خزاعی با اشــاره به وضعیت 
شیوع ویروس کرونا در فروردین ماه سال جاری، گفت 
که ایران جزو بهترین کشــورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا از لحاظ نرخ واکسیناسیون باال )بیش از 70 
درصد( شناخته شده است. او در ادامه، به وضعیت تورم 
در سال 1400 پرداخت و گفت: میانگین تورم ماهانه در 
سال 1400 حدود 2.52 درصد برآورده شده و این رقم 
حدود 0.9 واحد درصد کمتر از رقم مشابه در سال 1399 
بوده است که این روند، نشان دهنده تالش برای مهار تورم 

در نیمه دوم سال1400 بوده است.
خزاعی همچنین در مورد چشم انداز رشد و تورم در ایران 
و جهان گفت: انتظار بهبود رشد اقتصادها از جمله ایران 
در سال 2022 و کاسته شــدن از سرعت رشد در سال 
2023 وجود دارد. همچنین انتظــار کاهش و در عین 
حال، استمرار تورم دورقمی برای اقتصاد ایران پیش بینی 

شده است.
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران به این نکته نیز 
اشاره کرد که عامل مهم افزایش 39.7 درصدی نقدینگی 
طی یک سال منتهی به بهمن 1400، رشد پایه پولی با 
مشــارکت نزدیک به 35 واحددرصدی است. به عالوه 
اینکه، از تاثیر خالص دارایی های خارجی در رشد پایه 
پولی طی 11 ماهه سال 1400 کاســته شده و بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی، مهمترین عامل در رشد طی 

این بازه بوده است.
او همچنین از بهبود تراز تجاری ایران با کشورهای چین 
و ترکیه و افزایش صادرات نفتی ضمن رشــد صادرات 
غیرنفتی به این دو کشور خبر داد و از سهم 66 درصدی 
30 کاالی عمده با ماهیت مواد خام یا واسطه ای در کل 

صادرات بدون نفت خام در سال 1400 سخن گفت.
افت حدود 67 درصدی تامین مالی از طریق عرضه اولیه 
در بازار سرمایه طی مدت مورد بررســی از 30.7 هزار 
میلیارد تومان به حدود 10 هزار میلیارد تومان از جمله 

نکات دیگری بودکه خزاعی به آن اشاره کرد.

رئیس  اتاق بازرگانی  تهران مطرح کرد

در خواست   ورود  دستگاه   قضا  به  ادعاهای یک گزارش

وزیر اقتصاد:
ارز ۴2۰۰ تومانی  یک باره  حذف 

نمی شود
وزیر اقتصاد با اشــاره به تصمیم دولــت در حذف 
تدریجی و گام به گام ارز 4200 تومانی گفت: اینکه با 
چه گام های تدریجی و از چه مقوالت و محصوالتی 
اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه چه 
زمانی و چگونه شروع و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود 
که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز 
مورد بحث و تبادل نظر جدی است. به گزارش ایسنا 
از وزارت اقتصاد، خاندوزی در دیدار با اعضاء و رؤسای 
اتاق های بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، تعاون 
و اصناف با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری 
در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است 
که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش بینی 

پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامــه گفت: می پذیرم کــه در مواردی این 
پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار گردیده، 
اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد 
اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می 
کنیم. خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض 
صادراتی اشــاره کرد و در این خصــوص گفت: در 
موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه 
پیش آمد و یا همانطور که خودتان مطلع هستید در 
زمینه قاچاق صادراتی بــرای میلگرد و اقالم دیگر، 
کشور دچار مسئله شد و  می دانید که همه دنیا سراغ 
تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ 
و تحریم هســت گرفته تا سایر کشورهای همسایه 
مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در 
خصوص تعرفه های گمرکی صــادر کرد و حتی در 
ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

وی با اشــاره به اینکه اقدامات دولــت در حوزه 
رفع موانع صادرات یک پیشــرفت است، خاطر 
نشان کرد: دوست دارم شــما هم این موضوع را 
اذعان کنید که در دولت  فعلی به جای اینکه مثل 
دولت های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم 
و بازارهای شما را که چندین سال تالش کرده و 
توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید 
را کاًل بی اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم  

ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

افت ارزش معامالت خرد بازار سهام
ادامه رکورد شکنی بورس

روز گذشته شاخص های بازار سهام برای پنجمین 
روز متوالی رشــد کردند و شاخص در محدوده 1.5 
میلیون واحدی پیشروی کرد. به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز سه شنبه، سی اُم فروردین 1401، 
شــاخص کل بورس تهران با صعود 11 هزار و 221 
واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 
513 هزار و 64 واحد رسید.  شاخص هم وزن بورس 
نیز با رشد 2 هزار و 798 واحدی در سطح 400 هزار و 
574 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( 60 واحد باال آمد و در سطح 20 هزار و 765 
واحد قرار گرفت.  در پایان معامالت  روز سه شــنبه، 
285 نماد رشد قیمت داشتند و 287 نماد کاهش 
قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 60 درصد بازار رشد 
قیمت داشتند و 39 درصد بازار افت قیمت داشتند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص  ها
روز گذشته نمادهای پاالیشی پیشران بازار هستند. 
نمادهای »فارس«، »شپنا«، »شبندر« و »شتران« 
بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند 
و در مقابل نمادهای »وغدیر«، »کگل« و »رمپنا« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابورس نیز نمادهای »غصینــو«، »هرمز« و 
»بپاس« بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »زاگرس«، »ومهان« و »کزغال« 
بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص داشتند.  در 
جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین است و شپنا و شتران در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای کرمان، گدنا و 

قچار پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه سبز بازار 
روز گذشــته قیمت ســهام تمام نمادهای گروه 
»بانک ها و مؤســات اعتبــاری« افزایش یافت و 
سبزترین گروه بازار بود. در میان نمادهای بانکی، 
وپارس و وبملت دو نمادی هستند که بیشترین 

تأثیر را بر رشد شاخص داشتند.
 

افت ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقم 8 هزار و 
353 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق بدهی 
در بازار ثانویه 503 میلیارد تومان بود که 6 درصد از ارزش کل 
معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.  روز گذشته ارزش 
معامالت خرد سهام با کاهش 20 درصدی نسبت به روز کاری 

قبل به رقم 5 هزار و 858 میلیارد تومان رسید.
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ســخنگوی دولت بابیان اینکه در پروژه میانکاله 
فرمان رئیس جمهور بر زمین نماند، تصریح کرد: 
کلنگ زنی پروژه متوقف شده اســت و در دولت 

مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی گیرد.
به گزارش ایســنا، ســخنگوی دولت در ابتدای 
نشســت خبری خود با بیان اینکه طرح هایی در 
دست بررســی در دفتر دولت است، اظهار کرد: از 
جمله این طرح ها طرح حمایــت از کارآفرینان و 
تولیدکنندگان است که شامل بخشودگی مالیاتی 

نیز هست.

عوامل گرانی روشن است
بهادری جهرمی در پاســخ به پرسشی در زمینه 
علت طرح موضوع مبارزه با دست های پشت پرده 
گرانی از سوی رییس جمهوری، تاکید کرد: عوامل 
گرانی روشن اســت. مثال حجم نقدینگی4000 
هزار میلیارد تومان که  به دولت به ارث رسید تورم 
زا اســت و آثار آن بلند مدت است. بودجه 1401 
احکامی دارد که آثار تورمی بــه جای می گذارد 
همانند اصالح ارز 4200 و احکامی از این دست. د: 
کسری های بودجه از سال قبل نیز تاثیرگذار است. 
در خصوص جلسه چهارشنبه دولت در کنار مباحث 
ناظر به گرانی در خصوص اقدامات سودجویانه بیان 
شده که به طور خاص در بازار میوه و تره بار بود که در 
واکنش به این گزارش رئیس جمهور خطاب کردند 
که در کنار کنترل تورم از عامل اخیر که اقدامات 
سوداگران اســت نباید غافل بود و پشت پرده آنها 

باید بررسی شود.
سخنگوی دولت در پاســخ به پرسشی در زمینه 
افزایش قیمت کارخانه ای خودرو یادآور شد: دولت 
مجوزی برای افزایش قیمــت کارخانه ای خودرو 
صادر نکرده است. مشکالت صنعت خودرو ریشه 
ای اســت. افزایش تولید مورد تاکید دولت است. 
کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی 
دیگر از برنامه های دولــت در زمینه خودرو بوده 
است. بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین گارانتی 

ها افزایش یافته اســت که این اقدامات از موارد 8 
بندی دستور رئیس جمهور برای صنعت خودرو 
است. 180 هزار خودرو در پارکینگ دو خودروساز 

بود که امروز به زیر 50 هزار تا کاهش یافته است.

برنامه دولت برای به وضعیت بازار
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به وضعیت بازار 
و برنامه های دولت برای بهبــود آن، تصریح کرد: 
با همکاری خوب وزارت صمت، جهادکشاورزی، 
وزارت کشور و دادگستری نظارت موثری بر حوزه 
بازار صورت گرفته است. بیش از 20 جلسه تنظیم 
بازار برگزار شده است . در هفت ماه اخیر منتهی به 
1400 صد و بیست هزار گشت تعزیرات بوده است. 
در تعطیالت نوروز دو هزار گشــت در روز از سوی 

تعزیرات صورت گرفته است.

اجرای برنامه جامع همکاری ایران و چین 
ارتباطی با مذاکرات وین ندارد

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه جامع همکاری 
ایران و چین یادآور شد: برنامه جامع همکاری ایران 
و چین نیازمند توافق نامه های آتی است. اجرای 
این برنامه به صورت رسمی در دی ماه گذشته از دو 
طرف مورد تاکید قرار گرفت. اجرای آن ارتباطی با 
مذاکرات وین ندارد در هر صورت اقدام با برنامه های 
مختلف اجرا خواهد شد. نهادهای مختلف در حال 

مذاکره در این زمینه هستند.

ارز ترجیحی دارو حذف نشده است
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضوع 
حذف ارز ترجیحی دارو اظهار کرد: ارز ترجیحی دارو 
حذف نشده است. دلیل برخی مشکالت، کمبود 
تخصیص در دولت قبل بود که در دولت مردمی با 
افزایش رو به رو شد. در ابتدای امسال یعنی در یک 
دوازدهم سال، یک میلیارد دالر برای دارو به وزارت 
بهداشت  پرداخت شد. پیش بینی می شود در حوزه 

دارو امسال مشکلی نباشد.

در حالی چند هفته به آغاز فصل جابجایی مستأجران 
در بازار مسکن باقیمانده که به دلیل کم کاری دولت 
قبل، این بخش با رشد سرسام آور قیمت مواجه شده 
است. به گزارش تســنیم، اخیرا مرکز آمار ایران طی 
گزارشــی از افزایش 28.1 درصدی نــرخ اجاره بهای 
مسکن در تهران طی زمستان  سال گذشته خبر داد.
بر این اساس در زمستان سال گذشته شاخص قیمت 
اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به 
عدد 279.7 رسید که نسبت به فصل قبل  6.4 درصد 

افزایش داشته است.
در این فصل اســتان یزد با 8.6درصد بیشترین و استان 
سیستان و بلوچســتان با 1.5 درصد، کمترین نرخ تورم 
فصلی را در بین استان های کشور داشته اند. درصد تغییرات 
شاخص قیمت اجاره بها مسکن در زمستان گذشته نسبت 
به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 28.1درصد 
بوده که نسبت به فصل پاییز  سال 1400 با 25.7 درصد 2.4 
واحد درصد افزایش نشان می دهد. در این فصل بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه با 40درصد مربوط به استان لرستان 
و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 11.8 درصد، مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل 
زمستان 1400، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 
11.9 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
استان سیستان و بلوچستان، به طور متوسط 16.3 واحد 
درصد کمتر از میانگین کل کشــور در بخــش اجاره بها 

هزینه کرده اند.
نرخ تورم اجــاره بها در چهار فصــل منتهی به فصل 
زمســتان 1400 ، برابر 26.9  درصد است، که استان 
لرســتان با 37.4 درصد، بیشترین و استان سیستان 
و بلوچستان با 12.8 درصد، کمترین نرخ تورم اجاره 
بها را داشته اند. همچنین در فصل مورد اشاره متوسط 
افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید 

قرارداد داشته اند، برابر با 50.9 درصد بوده است.
به گزارش تسنیم، در حالی هنوز چند هفته ای به آغاز 
فصل نقل و انتقاالت در بازار اجاره مســکن باقیمانده 
که بررسی ها نشان از قیمت های سرسام آور دارد. این 
وضعیت که دلیل اصلی آن بی توجهی محض به بخش 

مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم است فشار مضاعفی 
را بر خانوارهای مستأجر کشــور وارد خواهد کرد. در 
این بین مشخص نیست برنامه دولت برای حمایت از 
اجاره نشین ها مانند سال گذشته عملیاتی می شود یا 
خیر. سال گذشته یکی از اقدامات حمایتی دولت تعیین 
سقف افزایش نرخ اجاره بها برای تهران، کالنشهرها و 
سایر شــهرها به ترتیب 25 درصد، 20 و 15 درصد و 

پرداخت وام ودیعه بود.
گرچه مطابق آمار مرکز آمار ایــران در مورد اول نرخ 
اجاره بهای مســتأجرانی که قرارداد آنها تمدید شده 
حدود 51 درصد بوده است. در زمان حاضر نگاهی به 
فایل های اجاره حاکی از  آن اســت که یک واحد 42 
متری یک خواب واقع در جیحون با رهن 180 میلیون 
تومان آگهی شده است. یعنی رهن هر مترمربع از این 
واحد حدود 4.2 میلیون تومان است. رهن آپارتمان 
70 متری نوساز در یوسف آباد 850 میلیون تومان )هر 
مترمربع 12.1 میلیون تومان (، رهن و اجاره ماهانه یک 
واحد 42 متری در سهروردی به ترتیب 370 میلیون 
و 3 میلیون تومان، رهن آپارتمان 82 متری نوســاز 
630 میلیون تومان، و رهن و اجاره ماهانه آپارتمان 70 
متری در جنت آباد به ترتیب 200 میلیون و 3 میلیون 

تومان است.
همچنین در نیروی هوایی یک واحد 45 متری با رهن 
100 میلیون تومان و اجاره ماهانه 4 میلیون تومانی 
آگهی شده اســت. در خیابان پاستور واحد 58 متری 
14 سال ساخت با رهن 100 میلیون و اجاره ماهانه 6 
میلیون تومانی آگهی شده و مالک این آپارتمان تاکید 

کرده این رهن و اجاره غیرقابل تبدیل است.
در خیابان پاسداران ودیعه آپارتمان 125 متری 500 
میلیون  با اجاره ماهانه 20 میلیون تومانی اســت. در 
شــهرک غرب واحد 130 متری با ویــو ابدی با رهن 
2.3 میلیارد تومانی آگهی شده است،  یعنی رهن هر 

مترمربع حدود 17.7 میلیون تومان. 
در نیاوران  رهن یک آپارتمان 110 متری 1.1 میلیارد 
تومان بــوده و در یافت آباد واحد مســکونی غرق در نور 
130 متری با رهن 400 میلیون تومانی آگهی شده است.

سخنگوی دولت خبر داد

دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر نکرده است
 رهن 2.3 میلیارد تومانی آپارتمان 13۰ متری

بازار نابسامان اجاره مسکن در تهران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه بهار آزادی ۱۳ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس اعالم اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران، امروز در بازار ۱۳ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید بر اساس اعالم اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران، روز گذشته در بازار ۱۳ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. همچنین هر سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۸۹۶ هزار تومان رسید. 
قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱.۹۷۵ 

دالر )یک هزار و ۹۷۵ دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۷۹ هزار تومان معامله می شود.

بانک ها
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افزايش ۲۰ درصدي قيمت کليه محصوالت کشاورزي 
رئيس اتحاديه بارفروشان تهران گفت: قيمت کليه 
محصوالت کشاورزي نسبت به سال گذشته افزايش 
۲۰ درصدي خواهد داشت به دليل اينکه هزينه  ها 

۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزايش داشته است.
مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بارفروشان تهران 
در خصوص افزايش قيمت گوجه فرنگي گفت: سال 
گذشته به علت سرما کشت اين محصول عقب افتاد 
و تنها محصول ميناب را داشــتيم و کشت جيرفت 
هنوز انجام نشده بود. از اين مقدار گوجه کشت شده و 
با وجود کمبودي که در بازار وجود داشت کشاورزان 
ضرر کردند و مجبور شــدند مقداري از گوجه هاي 
خود را به کارخانه بدهند، به همين علت با رسيدن 
 محصــوالت ديگر شهرســتان ها ميــزان صادرات

 افزايش يافت.
وي افزود: ايران جز معدود کشــور هايي اســت که 
کشت چهار فصل دارد. در حال حاضر گوجه فرنگي 
ميناب بندرعباس و جيرفت را داريم. چند روز آينده 
گوجه فرنگي دزفول به دست ميآيد و از ۵ ارديبهشت 
صادرات گوجه فرنگي آغاز مي شود و در بازار به وفور 
يافت مي شود به همين دليل مي توان ادعا کرد، هيچ 
مشــکلي در بازار گوجه فرنگي نداريم.او اضافه کرد: 
امســال صادرات داريم وگوجه فرنگي به بازار هايي 

چون حوزه خليج فارس، روسيه، عراق و افغانستان 
صادر مي شود.

وي در ادامه توضيح داد: نرخ گوجه فرنگي در ميادين 
ميوه و تره بار از ۷ تا ۱۲ هزار تومان اســت. قطعا از ۵ 
ارديبهشت نرخ گوجه فرنگي کاهش پيدا کرده و به 
زير ۱۰ هزار تومان مي رســد. همچنين روز گذشته 
۱۵۰۰ تن گوجه فرنگي به ميادين ميوه و تره بار وارد 

شد در صورتي که قبال ۴۰۰ تن بود.
دارايي نژاد اضافه کرد: درحال حاضر گوجه گلخانه 
هاي شــامل گلخانه يزد، ورامين، جلفا و اصفهان به 
دست آمده و از هفته آينده قيمت ها مي شکند.رئيس 
اتحاديه بارفروشــان پيرامون نرخ ميوه هاي نوبرانه 
موجود در بازار بيان کرد: درحال حاضر گوجه ســبز 
موجود در بازار از سرپل ذهاب و گرمسار است. تا ۱۰ 
روز آينده گوجه سبز شهريار وارد و نياز کشور را تامين 
ميکند. همچنين بايد در نظر داشت که قيمت گوجه 

سبز بايد زير ۱۰۰ هزار تومان بيايد.
وي نرخ گوجه سبز در مياد ين ميوه و تره بار را اعالم 
و تصريح کرد: روز گذشته در ميدان ميوه و تره بار از 
۷۰ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان فروخته شده است 
و قيمتي باالتر از اين فروخته نشد. همچنين قيمت 
گوجه سبز از ۱۰ ارديبهشت قطعا زير ۱۰۰ تومان مي 

آيد و با نرخ حدودا ۸۰ هزار تومان به فروش مي رسد.

رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران با اشاره 
به نوســانات قيمت در ماه هاي اخير از تعيين و انتشار 
هفتگي قيمت ها براي جلوگيري از گران فروشي خبر 
داد.تقريبا هر ماه شــاهد هستيم که يکي از محصوالت 
کشاورزي افزايش قيمت پيدا مي کند. براي هر افزايش 
قيمت معموال دليلي وجود دارد اما، در برخي موارد قيمت 
ها در نتيجه سوء استفاده و موج سواري فرصت طلبان غير 
منطقي و بسيار گران مي شود. اتحاديه فروشندگان ميوه 
و سبزي براي اين مشکل راهکاري را در دستور کار قرار 

داده است که از هفته آينده اجرايي مي شود.
اسداهلل کارگر، رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 
تهران اين راهکار را انتشار هفتگي قيمت ميوه و سبزي 
و صيفي جات براي فروشگاه هاي سطح شهر اعالم کرد. 
وي توضيح داد: پيش تر در جلساتي که نماينده وزارت 
جهادکشاورزي در ميادين ميوه و تره بار و نماينده اتحاديه 
حضور داشت قيمت عمده فروشي محصوالت کشف يا 
تعيين مي شد، اما به دليل تاثير فاکتورهاي مختلف در 
هزينه عرضه ميوه در فروشگاه هاي سطح شهر امکان مبنا 

قرار دادن اين قيمت ها فراهم نبود.
کارگر با بيان اينکه اختالف نظر درباره کشف قيمت ها 
عمده فروشي با جهادکشاورزي نيز وجود داشت، افزود: 
وزارت جهادکشاورزي سعي داشت به صورت دستوري 
قيمت ها را پايين نگه دارد و اين موجب اختالف قيمت 
قابل توجه اي از عمده فروشــي و خرده فروشي در بازار 

مي شد. به گفته وي؛ مجموع اين اتفاقات منتج به سوء 
استفاده و موج ســواري فرصت طلبان در زمان افزايش 
قيمت محصوالت و عرضه آن با قيمت هاي غير منطقي 
و بسيار گران مي شــد.کارگرمعتقد است؛ اعالم قيمت 
هفتگي توسط اتحاديه موجب ايجاد شفافيت در بازار، 
کاهش ابهام در قيمت ها و جلوگيري از موج ســواري و 

سوء استفاده مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه قيمت ها با دقت و با نظر کارشناسان 
تعيين خواهد شد، افزود: ســعي مي شود استقالل در 
تعيين قيمتها بدون اعمال نظر بخش دولتي باشد که تا 
حد امکان قيمت ها واقعي شوند و مبناي درستي براي 

مردم براي شناخت گراني و گران فروشي قرار گيرد.
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي، اين موضوع را 
نيز يادآور شد که، در مواردي گران شدن در محصوالت 
کشــاورزي نتيجه برنامه ريزي هاي اشتباه مسئوالن 
اســت، از جمله صادرات در زماني که توليد کفاف نياز 

داخلي را نميدهد.
کارگر همچينن اين موضوع را يادآور شد: مشکالت بازار 
محصوالت کشاورزي به دليل عدم برنامه ريزي و اجراي 
سياست هاي غلط فقط گراني محصوالت نيست و گاهي 
کاهش قيمت غير منطقي نيز مشــکل ساز مي شود، 
کاهش قيمتي که زيان کشاورزان و ماندن محصوالت 
روي دست غرفه داران ميادين و دور ريختن محصوالت 

را به دنبال دارد.

رئيس کانون انبوه سازان با بيان اين که دهک های پايين 
توانايی تاميــن آورده و پرداخت اقســاط طرح نهضت 
ملی مســکن را ندارند گفت: وزارت راه و شهرسازی به 
پيشنهادهای سازندگان در خصوص نحوه اجرای پروژه 
نهضت ملی مســکن جواب نداده است. با شرايطی هم 
که وزارتخانه اعالم کرده امکان اجرای پروژه وجود ندارد 
و اگر به هميــن منوال پيش بروند ممکن اســت طرح 
شکست بخورد. جمشيد برزگر گفت: ما برای دهک های 
۱ تا ۱۰ برنامه داديم و اعالم کرديم زمين ها را در اختيار 
انبوه سازان واجد شرايط که سوابق حرفه ای شان مورد 
تاييد است قرار دهيد و با آنها تفاهم نامه امضا می کنيم که 
با شرايط اعالمی بسازند. به طور خالصه پيشنهاد ما اين 
است که زمين ها به صورت اجاره ۹۹ ساله يا خودمالکی 
واگذار شود. بافت فرسوده و حاشيه شهرها هم از طريق 

افرادی که توانمندی بيشتری دارند اجرا شود.
وی با بيان اين که دهک هــای پايين، توان پرداخت ۴۰ 
ميليون تومان آورده را ندارند گفــت: ابتدای کار اعالم 
کردند که متقاضيان بايد ۴۰ ميليون تومان بياورند که 
بسياری از افراد فاقد اين توانايی هســتند. پس، از اين 
طريق طرح شکست می خورد. تامين منابع برای اقشار 
کم درآمد بايد توسط بنيادها، نهادها و دستگاه های متولی 
انجام شود. البته پرداخت تسهيالت به اين گروه ها هم 
جواب نمی دهد چون توانايی بازپرداخت اقساط را ندارند.

برزگر، ورود چشم بسته به طرح نهضت ملی مسکن را به 

قدم گذاشتن در آب تشبيه کرد و گفت: وقتی وارد آب 
می شويم چند قدم جلوتر را نمی توانيم ببينيم؛ بنابراين 
اگر بی پروا جلو برويم ممکن است غرق شويم. شما طرح 
۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحدی مسکن مهر را ببينيد که در 
قالب های مختلف مثل خودمالکی، بافت فرسوده، دولتی 

و غيره هنوز بعد از ۱۵ سال تمام نشده است.
رئيس کانون انبوه سازان با اشاره به اعالم قيمت متری 
۴.۵ ميليون تومان برای واحدهای نهضت ملی مسکن 
توسط وزارت راه و شهرســازی تاکيد کرد: با اين روند 
افزايش قيمت هــا، تعيين نرخ های دســتوری جواب 
نمی دهد. ما به دوســتان در وزارتخانه می گوييم شما 
سياست گذاری و نظارت کنيد. برای انجام کار هم بر روی 
يک قيمت مشخص به توافق برسيم. ما جای قيمت را هم 
خالی گذاشتيم و به وزارت راه و شهرسازی اعالم کرديم 
خودتان محاسبه کنيد؛ به نحوی که مردم صاحب خانه 

شوند و سازنده هم ضرر نکند.
وی درباره قيمت مصالح ســاختمانی گفت: در يکی دو 
سال گذشته نرخ مصالح ســاختمانی بين ۵۰ تا ۱۰۰ 
درصد افزايش داشته است. هم اکنون ميلگرد کيلويی 
۱۹ هزار تومان و سيمان پاکتی ۵۰ هزار تومان به دست 
سازنده می رسد. کاشی، سراميک، گچ، شيرآالت و ديگر 
نهاده های ساختمانی نيز با رشد سنگين قيمت مواجه 
شده اند. افزايش ۵۷ درصدی دســتمزدها نيز بر روی 

قيمت مصالح تاثير گذاشته است.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران از عرضه 
محصوالت جديد توسط پنج شرکت بزرگ توليدکننده 
لوازم خانگــي از حدود خرداد ماه امســال خبــر داد که 
برطرف کننده کمبودهاي بازار در اين حوزه اســت. اکبر 
پازوکي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران 
افزود: بازار لوازم خانگي اين روزها راکد اســت و خريد و 

فروش ها در حداقل ممکن انجام مي شود.
وي بيان داشت: به جز اندک مشترياني که به قصد تهيه 
جهيزيه عروس مراجعه کرده، يا افرادي که سرقت لوازم 
خانگي از منزل شان انجام شده، همچنين افرادي که لوازم 
منزل شان خراب شده باشد، کسي براي خريد مراجعه 
نمي کند. پازوکي ادامــه داد: ورود به ماه مبارک رمضان 
بالفاصله پس از تعطيالت نوروزي، بــه اين رکود دامن 

زده است. وي خاطرنشــان کرد: با اين حال، کارخانجات 
مشغول توليد هستند و در ســطح عرضه، کاال به ميزان 
کافي وجود دارد. پازوکي اضافه کرد: توليدات کارخانجات 
بدون تغيير قيمتي نسبت به پارسال عرضه مي شود. وي 
گفت: در مقايسه با سال گذشته، امسال پنج شرکت بزرگ 
محصوالت جديدشــان را از خرداد ماه به بازار عرضه مي 
کنند، به طوري که بويژه در دو محصول يخچال سايد باي 
سايد و ماشين ظرفشويي کمبود بازار برطرف مي شود. 
رئيس اتحاديه فروشــندگان لوازم خانگي تهران تاکيد 
کرد: هرچند مردم در شرايط فعلي قدرت خريد ندارند، 
اما متوجه شده اند که بازار ثبات و آرامش دارد و برخالف 
گذشته امنيت خاطر دارند که هر زمان پولي به دست شان 

برسد، مي توانند کاالي مورد نياز خود را خريداري کنند

عرضه لوازم خانگي بدون تغيير قيمت نسبت به پارسال

هزينه ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزايش داشته است

انتشار هفتگي قيمت ميوه و سبزي از هفته آينده 

دهک های پايين توانايی پرداخت اقساط نهضت ملی مسکن را ندارند

دریافــت وام ازدواج همچنــان برای 
متقاضیان بسیار سخت شده و اغلب 
آن ها با مشــکالت زیــادی در این 
 زمینه روبرو هســتند. این مشکالت 
در پی بهانه جویی های بانک های عامل 
ایجاد می شود.  عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است 
بانک ها در پرداخت وام ازدواج، سلیقه ای شرایط ضامنین را 
تعیین می کنند. کوچکی نژاد  افزود: متاسفانه وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی در این زمینه ضعف نظارتی دارند و کمیسیون 
بودجه به عنوان حافظ اجرای قانون بــه این موضوع ورود 
می کند. وی ضمن انتقاد از مانع تراشی بانک ها در پرداخت 
وام ازدواج با تعیین سلیقه ای شرایط ضامنین و وثایق گفت: 
مجلس یازدهــم در بودجه ســال 1401 وام خوبی را برای 
ازدواج جوانان تصویب کرد اما بانک مرکزی هنوز نتوانسته 
چارچوب درستی را در این خصوص برای بانک ها ترسیم 
کند، با یک بخشنامه که موضوع دریافت وثایق برای ارائه 

وام ها حل نمی شود. 
وی ادامه داد: اطالعات بانک ها لحظه به لحظه روی میز بانک 

مرکزی قرار می گیرد و این بانک باید به عنوان مجری 
قانون پرداخت وام ازدواج پاســخگوی مجلس و 

افکار عمومی باشــد، ما انتظار داشتیم که دولت 
به خوبی قانون تســهیل پرداخت وام  ازردواج به 
جوانان را اجرایی کند. نماینده مردم رشــت در 
مجلس بیان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

بانک مرکزی دو بخشی هستند که روی بانک ها 
در کشور تســلط دارند که متاسفانه شاهد 
یک نظارت ضعیف از این دو نهاد هستیم، 
بحث نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 

بر عملکرد مجموعه بانک ها ایرادات اساسی 
دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به 

این بخش ورود کند.
کوچکی نژاد تاکید کرد: کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس نیز به عنوان 

حافظ اجرای قانون بودجه ســنواتی حتما به موضوع نحوه 
پرداخت وام ازدواج به جوانان ورود خواهد کرد و در صورت عدم 
رفع مشکالت این حوزه، دولت را با استفاده از ابزارهای نظارتی 
خود موظف به اجرای صحیح قانون خواهد کرد، در شرایطی 
که کشور نیازمند ازدواج جوانان و رشد جمعیت است، حداقل 
باید پرداخت وام ازدواج تسهیل شود.تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هریک از زوج ها، مبلغ یکصد و بیســت میلیون 
)1۲0.000.000( تومان با دوره بازپرداخت ده ساله با اخذ یک ضامن 
معتبر و سفته است. بانک ها مکلف  شدند مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر 

به پرداخت تسهیالت اقدام کنند. 
به گفته برخــی مدیران بانکی 

منابع مالی پرداخت وام ازدواج که برای ســال 1401 نیز مبلغ 
آن افزایش یافته، کـــافی نیست. تسهیالت در نظر گرفته 
شده از سوی دولت بسیار باالتر از سرمایه بانکی است. این در 
حالی است که دولت معتقد است تمامی منابع الزم برای اعطای 

تسهیالت ازدواج به بانکهای عامل پرداخت شده است. 
به نظر می رســد همان تئوری همیشــگی مقرون به صرفه 
 نبودن تســهیالت ازدواج بــرای بانکها موجب شــده تا 
سنگ اندازی های زیادی بر ســر راه پرداخت این وام از سوی 
سیستم بانکی انجام شود. تسهیالت 4 درصدی ازدواج برای 
جوانان در حالی سالهاست پرداخت می شود که در طول همین 
سالیان همواره صدای نارضایتی متقاضیان در رابطه با مشکالت 
دریافت این تسهیالت به گوش می رسد. در همین زمینه رئیس 
دایره اعتبارات بانک ها در بانک مرکزی می گوید: براساس بند 
الف تبصره 1۶ قانون بودجه امسال، تسهیالت ازدواج از طریق 
بانک مرکزی در اختیار زوج ها قرار می گیرد. هاشــم موالیی 
افزود: این تســهیالت 1۲0 میلیون تومان است و بخشنامه 
اعطای آن، روز دهم فروردین ماه جاری توسط بانک مرکزی به 
شبکه بانکی ابالغ شده و بانک ها با دریافت این ابالغ و ثبت نام 

متقاضیان در سامانه اقدام می کنند.
رئیس دایره اعتبارات بانک هــا در بانک مرکزی درخصوص 
تأمین اعتبــار پرداخت وام ازدواج توســط بانک ها توضیح 
داد: صددرصد منابع الزم در پرداخت تســهیالت ازدواج از 
طریق منابع قرض الحسنه مشتریان بانک ها و ۵0 درصد نیز 
از منابع حســاب های جاری بانک ها تأمین می شود. 
رئیس اداره اعتبارات بانک هــا در بانک مرکزی 
درباره بازپرداخت و اقساط وام ازدواج نیز 
توضیح داد: این تسهیالت با کارمزد 
چهار درصد و بازپرداخت 10 ســاله 
 است، همچنین اقساط این وام ماهیانه 

یک میلیون تومان است.
در همین زمینه یک کارشناس اقتصادی 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: 
بانکها برای پرداخت تسهیالت ازدواج 
شرایط سختی را مد نظر قرار داده اند. 
به رغم اینکه مصوبات بسیاری در زمینه 
حذف ضامن و یا تســهیل روند معرفی 
ضامن وجود دارد باز هم از سخت گیری 

بانکها در این رابطه کاسته نشده است. 
یاسر مرادی اضافه کرد: البته محدود بودن منابع اعطای 
این تسهیالت نیز مزید بر علت شده است. بانک ها برای 
جلوگیری از مواجه شدن با کمبود منابع خود، شرایط سختی 
را برای دریافت این وام قرار داده اند که همخوانی با ضوابطی که 

بانک مرکزی در این زمینه تعیین کرده است ندارد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

بانک ها  همچنان  در پرداخت تسهیالت وام   ازدواج مانع تراشی می کنند

صف  های  طوالنی   وام    ازدواج 
اقساط وام ازدواج برای بانک ها نمی صرفد  

وعده وزير صمت در رابطه با حذف 
قرعه کشی خودرو عملياتی نشد و 
اين مدل فروش خودرو همچنان 
ادامه دارد. يکی از آســيب های 
قرعه کشی ايجاد بازار سياه خودرو 
بوده که منجر به عدم دسترسی مصرف کننده واقعی به خريد 
خودرو می شود. حذف قرعه کشی خودرو از سال ۱۴۰۱ از جمله 
برنامه هايی بود که از سوی وزير صمت اعالم شد. قرار بر اين شد که 
خودرو متناسب با تقاضا توليد شود تا نيازی به سامان بخشی اين 

بازار از طريق راهکارهايی مانند قرعه کشی نباشد. 
بسياری از فعاالن و کارشناسان خودرو از همان ابتدا با سياست قرعه 
کشی مخالف بودند و آن را راه حلی غير کارشناسانه می دانستند. 
از ديدگاه ايــن افراد به جای اجرای چنين سياســت هايی بايد 
خودروسازان مجبور به تحويل خودروهای معوقه شوند. اينگونه 
خود به خود بــازار خودرو نظم می گيرد و آشــفتگی فعلی بازار 

برطرف می شود.
در همين رابطه يک کارشناس صنعت خودرو به " ايلنا" گفت: 
وقتی ما اين قرعه کشی را برای خودرو می گذاريم، سيگنالی به بازار 
می دهيم که تقاضا برای خودرو زياد است و من نمی توانم پاسخگوی 
اين تقاضا باشم، بنابراين قرعه کشی می گذارم و اين موضوع قدرت 
بازار سياه يا بازار آزاد و فرصت دالل ها را بيشتر می کند که دستشان 
باز باشد و قيمت بازار را بيشتر افزايش دهند. بابک صدرايی درباره 
قرعه کشی خودرو در کشور و تبعات آن در بازار گفت: وقتی برای 
هر پديده  يا کاالی اقتصادی محدوديت ايجاد می کنيد و می گوييد 
قرعه کشی می کنيم که برای مثال بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر ۲۰ تا 
۳۰ هزارنفر انتخاب می شوند، عمال اين کار حرص و ولعی را ايجاد و 
برای آن کاال ارزش افزوده ايجاد می کند. چون عمال می گويد انقدر 
تقاضا وجود دارد در حاليکه ما می توانيم پاسخگوی اين تعداد از 

متقاضيان باشيم.
 وی افزود: با اين کار خودروســازان عمال به بازار آزاد ســيگنالی 
می دهند که من نسبت به تقاضايی که وجود دارد، عرضه کمتری 
دارم پس بازار سياه يا رانت يا بلک مارکت برای آن محصول ايجاد 

می کنند. اين از تبعاتی است که قرعه کشی برای خودرو می تواند 
ايجاد کند. صدرايی با تاکيد براينکه بايد نياز واقعی خودرو در بازار 
برآورد شود که در کشورساالنه چند دستگاه است؟ ادامه داد: سال 
گذشته ۹۰۰ هزارخودرو توليد کرديم، در حاليکه نياز واقعی ما با 
اين شرايط اقتصادی اگر خيلی خوشبينانه در نظر بگيريم، بين يک 
ميليون تا يک ميليون و دويست خودرو در سال است. حال چرا 
وقتی خودروسازان اعالم ثبت نام می کنند، ۵ ميليون يا ۱۰ ميليون 

نفر برای خوردو ثبت نام می کنند؟
وی افزود: يک عده که سياهی لشکرهستند و می خواهند شانس 
خود را در اين زمينه امتحان کنند و نياز واقعی به خودرو ندارند. 
عده ديگر هم افرادی هستند که با اين وضعيت اقتصادی که در 
کشور وجود دارد، چاره ای جز ثبت نام ندارند و فرش زيرپا، طال و 
پس اندازش و غيره را می فروشد و ثبت نام می کند که اگر خودرو 
به نامش درآمد در بازار آزاد دوبرابر قيمت بفروشد. اين کارشناس 
صنعت خودرو با تاکيد بر اينکه تقاضای کنونی خودرو، تقاضای 
واقعی نيســت، تصريح کرد: اين تقاضا می تواند هشدار دهد که 
وضعيت اقتصادی مردم به قدری با مشکل مواجه است که به جای 

اينکه پول ها در توليد، سرمايه گذاری و در حرکت هايی  که بتوان با 
يک سرمايه اندک اشتغال و کاری انجام شود و حتی توليد کوچکی 
شکل بگيرد، به ســمت داللی و بازار واسطه گری آن هم خودرو 
می رود. صدرايی تاکيد کرد: پس نياز واقعی بازار يک بحث است و 
بحث ديگر اينکه وقتی ما اين قرعه کشی را برای خودرو می گذاريم، 
سيگنالی به بازار می دهيم که تقاضا برای خودرو زياد است و من 
نمی توانم پاسخگوی اين تقاضا باشم، بنابراين قرعه کشی می گذارم 
و اين موضوع قدرت بازار سياه يا بازار آزاد و فرصت دالل ها را بيشتر 
می کند که دستشان باز باشد و قيمت بازار را بيشتر افزايش دهند.

وی در ادامه درباره راهکار بهبود قيمت خودرو در بازار گفت: تا زمانی 
که موج گرانی در کشور در راه است، تا زمانی که قيمت دالر شيب 
صعودی دارد و اخبار می گويد که امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
به حقوق ها اضافه می شود و بعضی پيش بينی می کنند که حداقل 
۵۰ درصد گرانی بايد در راه باشد، گرانی با شيب تندی باال می  رود.

اين کارشــناس خودرو ادامه داد: اکنون بخش زيادی از کسب و 
کارها و توليد از بين رفته است و مردم به دنبال بازارهای زودبازده 
می روند که سود خوبی به آنها بدهد که خودرو هم يکی از آنهاست 

که هميشه بازارش داغ است و ريسک کمتری دارد. در حاليکه اين 
ثبت نام ها و درخواست هايی که برای خودروسازان می آيد، نياز 
واقعی مردم به خودرو نيست و يک نياز حبابی و به تناسب شرايط 

اقتصادی کشور است.
وی افزود: زمانی که ثبات اوضاع مثل سال های ۹۴ و ۹۵ شود و به 
فضای قبل از تحريم ها برگردد که خودروسازان بدون قرعه کشی 
سايت را باز می کردند و ماشين را ۲۰ يا ۳۰ روزه به مشتری تحويل 
می دادند، نياز واقعی مردم مشخص بود. وضعيت اقتصادی مردم 
نسبت به آن ســال ها بهتر که نشــده ولی فقط چون احساس 
خطر می کنند و کل داشــته هايش را می خواهند روی خودرو 

سرمايه گذاری کنند.
صدرايی خاطرنشان کرد: بهبود قيمت خودرو در بازار به عوامل 
متعددی بستگی دارد که شــامل ارز و حذف ارز ترجيحی و باال 
رفتن قيمت دالر و مشکالت توليد و تامين قطعه و عرضه خودرو 
به ميزان الزم وجود ندارد. به دنبال آن خودروسازان هم مجبور 
می شوند برای باالبردن قيمت خودرو، عرضه را کم کنند که قيمت 
باالتر رود و برای آنها سود داشته باشد، همه اين عوامل در قيمت 
اصلی خودرو تاثيرگذار هستند. اين کارشناس صنعت خودرو در 
پايان اظهار کرد: قرعه کشی بيشتر جنبه روانی در بازار خودرو دارد 
که حذف يا ادامه آن می تواند تاثيرات کوتاه مدتی در قيمت خودرو 
داشته باشد که دولت با اين کار نه تنها موفق به کنترل قيمت نشد 

بلکه ضربه محسوسی هم به قيمت ها وارد کرد.

قرعه کشی چگونه منجر به راه اندازی بازار سیاه خودرو شد؟

آشفته بازار  خودرو
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

شرایط حذف قرعه کشی خودرو 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

تا زمانی که قيمتها اصالح نشود و فاصله قيمت خودرو از کارخانه تا بازار همين اندازه باال بماند، اميدی به اصالحات در اين بازار نخواهد بود. قرعه کشی خودرو به رغم تمامی وعده ها حذف نشد. چراکه اين اقدام عمال 
بدون شناور سازی قيمتها امکان پذير نخواهد بود. قيمتها در بازار خودرو همچنان فزآينده باال خواهد رفت. وعده هايی که برای ساماندهی بازار خودرو داده می شود شعاری و احساسی است. مشاوران و مديرانی 
که در اين راستا به رئيس جمهور مشورت می دهند يا واقعا قصد تخريب دولت را دارند و يا کال آگاهی از بازار خودرو ندارند.  از همان ابتدای اعالم وعده های وزارت صمت اعم از حذف قرعه کشی خودرو مشخص 
بود اين وعده به سرانجام نخواهد رسيد. بعيد است تا پايان سال ۱۴۰۱ نيز شاهد جمع شدن اين روش فروش خودرو باشيم . به طور کلی برنامه های وزير صمت در بخش خودرو توان عملياتی شدن ندارد. اگر بدون 
اينکه قيمت خودرو شناور شود بخواهيم قرعه کشی را حذف کنيم آشفته بازاری در اين بازار به راه خواهد افتاد و وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد. همچنين يکی از الزاماتی که برای حذف قرعه کشی اعالم شد 
افزايش عرضه خودرو بود. اين الزام ارتباطی با مردم ندارد و خودروسازان بايد توليد محصوالت خود را افزايش دهند. از طرفی ديگر اگر سياست گذار خودرويی به دنبال اين است که قرعه کشی را حذف کند بايد به 
صورت همزمان در کنار آزادسازی قيمت کارخانه ای خودرو اجازه دهد تا بار ديگر واردات خودرو از سر گرفته شود. تنها از اين مسير امکان حذف قرعه کشی از فرآيند عرضه وجود دارد. بنابراين با توجه به سياست 
هايی که در اين بازار مشاهده می شود، نمی توان به حذف قرعه کشی خوشبين بود.بازار سياهی که در نتيجه سازوکارهای اشتباه مديران ناآگاه در صنعت خودرو به راه افتاده دامن گير مردم و مصرف کننده واقعی 
شده است. نتيجه حضور مدير ناکارآمد در شورای رقابت منجر به افزايش تورم در بازار خودرو شد. سنگی که در اين رابطه با مديريت اشتباه به چاهی انداخته شد که ديگر خارج کردن آن محال به نظر می رسد. 

فاصله قيمت وحشتناک بين بازار و کارخانه ايجاد شده و امروز حذف اين فاصله غيرممکن شده است. اين اتفاق موجب شد تا بی اعتمادی به حاکميت افزايش پيدا کند.  
به هر ترتيب قيمت خودرو ساکن نخواهد ماند چراکه اقتصاد ايران به شدت درگير تورم است. تورم در کاالهای خوراکی، مسکن و اجاره بها بسيار وحشتناک شده است. سياست نادرست وزير کار در رابطه با افزايش 
حقوق ۵۷ درصدی باعث انفجار اجاره بها در تهران شد. خودرو هم در حد فاصل ۲۰ روز اخير بيش از ۱۰ درصد رشد قيمت داشته است. اين رشد قيمت در برخی خودروها تا ۱۵ درصد هم بوده است.   اين يعنی با 
توجه به تورم پولی، کاهش توليد و تورم وارداتی، سال پر تورمی را پش رو داريم. قيمت خودرو به ماخذ اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، ۵۵ تا 6۰ درصد افزايش خواهد يافت. اگر رويه های مطرح شده هم همچنان 

ادامه پيدا کند وضعيت بدتر هم خواهد شد. دولت نيازمند تغيير در ديدگاه ها در حوزه بين المللی و داخلی است. در غير اين صورت کشور آبستن اتفاقاتی است که اقتصاد را تهديد خواهد کرد.
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درآمد چند صد ميليارد تومانی يوتوبرها 
همانطور که یوتیوب محبوب تر می شود، مردم اغلب از خود می پرسند که ستاره 
های مورد عالقه آنها چقدر درآمد دارند.در اواخر دهه ۲۰۱۰، یک پدیده اینترنتی 
جدید به وجود آمد "YouTuber". در حالی که درآمدزایی در زمینه سرگرمی 
در گذشته برای افراد خوش شانســی در نظر گرفته می شد، امروز هر کسی که به 
اینترنت متصل است می تواند با انجام کاری که دوست دارد امرار معاش کند، البته 
به شرطی که این کار وی مورد استقبال عموم قرار گیرد.ایده تبدیل شدن به یک 
یوتیوبر به دالیل مختلفی رایج شده است. فراتر از امتیازات مالی، این افراد اغلب در 
دسترس طرفداران خود هستند و بیشتر از افراد مشهور هالیوود دیده می شوند. راه 
اندازی یک کانال YouTube پیچیده است و بسیاری از سازندگان هیچ درآمدی 
ندارند. برای تولید پول در این پلتفرم، باید معیارهای خاصی را رعایت کنید.برای 
کسانی که واجد شرایط هستند، درآمد متوسط به طور قابل توجهی متفاوت است. 
به عنوان مثال، اگر یک میلیون مشترک دارید، می توانید حدود ۵۰۰۰ دالر در ماه 
یا ۶۰۰۰۰ دالر در سال درآمد کسب کنید.اگر یک YouTuber هستید، میانگین 
درآمد شما بسته به هزینه در هر میلیون )CPM( برای تبلیغات در ویدیوهایتان 
متفاوت خواهد بود. با این حال، مهم اســت که به یاد داشته باشید که بسیاری از 
مردم برای زندگی فقط به درآمد تبلیغات از کانال های خود متکی نیستند.در حالی 
که بسیاری از یوتیوب برها تنها از تبلیغات درآمد قابل توجهی به دست می آورند، 
برخی از کانال ها می توانند از طریق پولی که از پلتفرم دریافت می کنند بیشتر از 
 Ryan's World خود حمایت کنند.یکی از پررونق ترین کانال هــای یوتیوب
است که ستاره آن رایان کاجی ۱۰ ساله است. Ryan's World محتوایی برای 
خانواده ارائه می کند که به بچه ها کمک می کند درباره جهان بیشــتر بیاموزند و 
در این فرآیند سرگرم شــوند. در زمان نگارش این مقاله در ژانویه ۲۰۲۲، کانال 
کاجی بیش از ۳۱ میلیون مشــترک داشت. در ســال ۲۰۲۰، دنیای رایان تنها 
از راه تبلیغات ۲۶ میلیون دالر به دســت آورد. یکی دیگر از کانال های برجسته 
یوتیوب MrBeast اســت که توســط عالقه مندان به بازی جیمی دونالدسون 
اداره می شود. در ژانویه MrBeast ،۲۰۲۲ بیش از ۸۷ میلیون مشترک داشت.

MrBeast  تعداد زیادی کانال دیگر نیز دارد که عملکرد خوبی دارند. به عنوان 
مثالMrBeast Gaming نزدیک به ۲۵ میلیون دنبال کننده دارد، در حالی 
که این تعداد برای Beast Reacts بیش از ۱۴ میلیون نفر است. کانال دیگری 
که بر روی ویدیوهای کوتاه تمرکز دارد بــه نام MrBeast Shorts بیش از ۱۱ 
میلیون مشترک دارد. دونالدســون از ژوئن ۲۰۱۹ تا همان ماه یک سال بعد، ۲۴ 

میلیون دالر کسب درآمد کرد.

بيت كوين دوباره سقوط می كند؟
دو ارز رمزنگاری محبوب )بیت کوین و اتریوم(، هفته ها در رکود بوده اند و دوباره 
به زیر ۴۰ هزار دالر و ۳۰۰۰ دالر ســقوط کردند. در هفته گذشــته، هر دو ارز 
دیجیتال تقریبا ۸ درصد سقوط کرده اند. آخرین سری کاهش قیمت ها را می توان 
به احتمال زیاد به صنعت ماینینگ نســبت داد که تحوالت متعددی را تجربه 
کرده و ممکن است فشار بیشتری بر قیمت ها وارد کند. هفته گذشته، ماینرهای 
بیت کوین شاهد کاهش بیش از یک درصدی در سختی استخراج بودند. سختی 
استخراج بیت کوین که میزان سختی استخراج را برای یک ماینر ردیابی می کند، 
قبال بر قیمت ارز دیجیتال پرچمدار تاثیر گذاشته است.در جوالی ۲۰۲۱ و در پی 
سرکوب صنعت کریپتو توسط چین، سختی استخراج بیت کوین تا ۲۸ درصد 
کاهش یافت. در آن زمان بیت کوین تقریبا ۳۴ هزار دالر قیمت داشت و به زیر 
۳۰ هزار دالر سقوط کرد.عناوین اخیر اســتخراج بیت کوین تنها عامل کاهش 
قیمت رمزارز دیجیتال نیست. بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال مدت هاست که 
در جهت اشتباهی حرکت می کند. هفته گذشته، بازار رمزارز تقریبا ۱۰ درصد 
کاهش یافت و ارزش کل بازار  به ۱.۸۴ تریلیون دالر کاهش یافت. بازارهای سهام 
سنتی نیز دچار مشکل شده اند. در آغاز هفته گذشته، اس اند پی ۵۰۰ تقریبا ۲ 
درصد کاهش داشت. نزدک متمرکز بر فناوری نیز بیش از ۲ درصد از ارزش کل 
خود را از دست داد.نتایج تحقیقات قبلی نشان داده است که بازار کریپتو به ویژه 
بیت کوین از سهام سنتی پیروی می کند. قیمت بیت کوین در ماه گذشته بیش 
از هر زمان دیگری از اکتبر ۲۰۲۰ با اس انــد پی مرتبط بود.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۰ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۲.۶۴ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۰۰ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 
۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شــکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ 
ساعت گذشته ۹۵.۳۱ میلیارد دالر است که ۵۹.۵۳ درصد افزایش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۱.۷۱ میلیارد دالر است که 
۱۲.۲۸ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام 
سکه های پایدار اکنون ۸۰.۴۱ میلیارد دالر است که ۸۴.۳۶ درصد از کل حجم 

۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

افزايش 120 درصدی فروش جهانی خودروهای 
الكتريكی

امسال، خریداران در سراسر جهان برای خرید خودروهای الکتریکی حتی با 
افزایش قیمت، مشتاق هستند و افزایش هزینه های باتری نمی تواند فروش 
خودروهای الکتریکی را کاهش دهد.تقاضا بــرای خودروهای الکتریکی در 
ســال جاری، با وجود اینکه میانگین هزینه باتری های یــون لیتیوم از ۱۰۵ 
دالر در سال گذشــته و به ۱۶۰ دالر در هر کیلووات ساعت در سه ماهه اول 
افزایش یافته، همچنان باالســت. هزینه ها به دلیل اختالالت زنجیره تامین، 
تحریم فلزات روسیه و گمانه زنی سرمایه گذاران افزایش یافت.پرفروش ترین 
خودروی برقی در چین، برای خــودروی کوچک تر هزینه باتری باالتر تقریبا 
۱۵۰۰ دالر را اضافه می کند که معادل ۳۰ درصد بیشتر از قیمت اصلی است. 
با این حال، پس از حمله روســیه به اوکراین، قیمت بنزین و ســوخت دیزل 
برای خودروهای احتراق داخلی به شــدت افزایش یافته است و کارشناسان 
همچنین اظهار کردند: با وجود اقتصاد ناپایدار، افراد بیشــتری خودروهای 
 برقی را انتخاب می کنند و نگرانی های زیست محیطی نیز در این انتخاب تاثیر

 داشته اســت.قیمت خودروهای الکتریکی برای ســازندگان تسال افزایش 
دو رقمی یافته اســت و امکان افزایش بیشــتر نیز خواهد بود اما تحلیلگران 
بر این باورنــد که این افزایش هزینه ها باید به خودروســازان منتقل شــود. 
مارکوس شافر، مدیر ارشد فناوری گروه مرسدس بنز اظهار کرد: سازندگان 
خودروهایی مانند مرســدس بنز در صورت ادامه افزایش قیمت مواد اولیه، 
احتماال افزایش قیمت را به مشــتریان خود تغییر خواهند داد اما خریداران 
خودروهای برقی تاکنون منصرف نشــده اند.طبق برآوردها به نقل از رویترز، 
فروش جهانی خودروهای الکتریکی در سه ماهه اول نزدیک به ۱۲۰ درصد 
افزایش یافت. نیو، اکســپنگ و لی آتو در چین رکورد فــروش خودروهای 
الکتریکی را در ماه مارس به ثبت رســاندند. تســال رکورد تحویل ۳۱۰ هزار 
خودروی برقی را در ســه ماهه اول ارائه کرد.بســیاری از افــراد جوان برای 
خرید خــودرو، تصمیم های فراتر از صرفــه اقتصــادی را در نظر می گیرند 
و مشــتاق برای خودروهای الکتریکی هستند زیرا این وســایل نقلیه برای 
 کره زمین بهتر هســتند و موضوع رانندگی با خودروهای گازسوز ارزان تر را 

نادیده می گیرند.

اخبار

روس ها در فضا راهپیمایی کردند
دو فضانورد روسی در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی پیاده روی کردند تا یک بازوی رباتیک جدید را فعال کنند. اولگ آرتمیف و دنیس ماتویو پیاده روی ۶ ساعت و ۳۷ دقیقه ای خود را از ساعت ۱۱:۰۱ به وقت 

آمریکا شروع کردند و آن را در ۱۷:۳۷ دقیقه تکمیل کردند. قرار است آرتمیف و ماتویو طی دو پیاده روی فضایی مکانیسمی خارج از ماژول روسی نائوکا را فعال کنند که البته یک پیاده روی آن انجام شد. طی پیاده روی 
که انجام شد، دو فضانورد پنل کنترل برای یک بازوی رباتیک ۳۷ فوتی را نصب و متصل کردند. عالوه برآن، آنها پوشش های محافظتی بازو را برداشتند. از بازوی رباتیک برای کمک به پیاده روی های فضایی و انتقال 

اشیای مختلف خارج از ماژول روسی ایستگاه فضایی بین المللی در آینده استفاده می شود. 

معــاون توســعه صنــدوق 
نوآوری و شکوفایی از حضور 
شتابدهنده ها در دانشگاه ها 
خبر داد و گفــت: در تالش 
هســتیم که با تســهیالت 
اعطایی به این شــتابدهنده ها به رشد استارت آپهای 
دانشگاهی کمک کنیم.سیاوش ملکی فر گفت: عنوان 
»تولید؛ دانش بنیان، اشــتغال آفرین« که مقام معظم 
رهبری برای امســال تعیین کردند را بایــد در ادامه 
عناوین ســال های قبل »جهش تولیــد«، و »تولید، 

پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« دید.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مجلس شورای اسالمی 
و دولت بــا تدویــن و تصویب قانــون »جهش تولید 
دانش بنیان« پیشاپیش به استقبال تولید دانش بنیان 
و اشتغال آفرین رفته اند گفت: تحقق هدف »دوبرابری 
تعداد شرکت های دانش بنیان« در سال جاری بدون 
تخطی از اســتانداردهای دانش بنیانی و پول پاشــی 

دست یافتنی است، اما الزاماتی دارد.
معاون توســعه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی با 
اشــاره به این الزامــات و راهکارها گفــت: »ترویج و 
آگاهی بخشی به هسته ها و شرکت های فناور مستعد 
دانش بنیانی«، »تســهیل فرایند ارزیابی شرکت های 
متقاضی دانش بنیانی«، »توسعه زیست بوم کارآفرینی 
دانشگاه ها« و »توسعه زیست بوم نوآوری شرکت های 
بزرگ« از مهمترین الزامات افزایش تعداد شرکت های 

دانش بنیان در کوتاه مدت هستند.

ضرورت ترویج و آگاهی بخشی به هسته ها 
و شرکت های فناور مستعد دانش بنیانی

ملکی فر درباره »ترویج و آگاهی بخشــی به هسته ها 
و شــرکت های فناور مســتعد دانش بنیانی« گفت: 
پژوهشگران و فناوران، هسته های فناور، و شرکت های 
فناور زیادی در سراسر کشــور داریم که تقریباً تمام 
شــرایط و معیارهای اصلی دانش بنیانی را دارند، اما 
به علت عــدم آگاهی از مواهب قانــون دانش بنیان یا 
ناآشــنایی بــا فرایندهــا و روال هــای اداری، برای 
دانش بنیانی اقــدام نکرده اند. به ویژه مراکز رشــد و 
پارک های فناوری می توانند در ایــن زمینه اقدامات 

مؤثری انجام دهند.
وی در خصوص »تسهیل فرایند ارزیابی شرکت های 
متقاضــی دانش بنیانــی« گفــت: فراینــد ارزیابی 
شــرکت های دانش بنیان که به طور متمرکز توســط 
مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری انجام می شود، در حال حاضر حدود 
۳ ماه طول می کشــد و نیازمند تکمیل کاربرگ های 

تخصصی توسط شرکت ها است. البته مرکز شرکت های 
دانش بنیان از زمســتان ۱۴۰۰ مشــغول بازنگری و 
بازمهندسی فرآیندهای ارزیابی شرکت های متقاضی 
اســت و می کوشــد این فرایند را به یک ماه کاهش 
دهد. اگر این فرایندها تســهیل و تسریع شود، تعداد 
متقاضیان و متعاقباً تعداد شــرکت های دانش بنیان 

افزایش خواهد داشت.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: اما 
راهکار اساسی تر افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، 
تقویت زیست بوم کارآفرینی دانشگاه های کشور است. 
مخزن اصلی نیروی انســانی جــوان و تحصیل کرده، 
دانشگاه ها هستند. جوانان بهترین سال های عمر خود 
را در مقاطع کارشناسی، ارشــد و دکترا در دانشگاه ها 
می گذرانند. دانشــگاه می تواند در شکل بخشــیدن 
به مســیر حرفه ای دانش جویان، تقویت مهارت های 
حرفه ای آنان و آماده تر شــدن آن ها برای کارآفرینی 

مؤثر باشد.
ملکی فر اضافه کرد: نکته مهم کــه معموالً فراموش 
می شود این است که ما صرفاً به کارآفرین نیاز نداریم 
و توسعه بسیاری از شــرکت های دانش بنیان موجود، 
مســتلزم جذب کارکنان توانمند است. لذا دانشگاه ها 
بجز مهارت های کارآفرینــی، باید تقویت مهارت های 

حرفه ای و شغلی را نیز جدی تر دنبال کنند.
وی با بیان اینکه برخی دانشــگاه ها مانند دانشــگاه 
صنعتی شــریف، تجــارب خوبــی در زمینــه ایجاد 
زیست بوم کارآفرینی دارند گفت: دانشگاه شریف طی 
۲۰ سال گذشته با اقدامات مستمر و هدفمند توانسته 
است یک زیســت بوم کارآفرینی در جوار خود شکل 
دهد که اینک پذیرای حدود ۵۰۰ شرکت دانش بنیان، 
فناور و اســتارت آپ اســت. در ناحیه نوآوری شریف، 
طیف کثیری از بازیگران زیســت بوم نوآوری، از مرکز 
رشد و پارک فناوری تا شتابدهنده، صندوق پژوهش و 
فناوری، سرمایه گذار جسورانه، کارگزار تجاری سازی و 
امثال آن وجود دارد و به طور خالصه، جهاز کارآفرینی 
یک جا جمع شده است.معاون توسعه صندوق نوآوری 
و شکوفایی خاطر نشان کرد: زیست بوم های کارآفرینی 
دانشگاهی کارکردهای متعددی دارند، از الهام بخشی 
و تقویت امید و اعتماد به نفس دانشــجویان گرفته تا 
آموزش و مشاوره و تأمین سرمایه اولیه الزم برای ایجاد 

یک کسب وکار.
وی تاکید کرد: وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری در 
سال جاری می تواند با کمک معاونت علمی و فناوری 
و صندوق نوآوری و شکوفایی به تکثیر این تجارب در 

سایر دانشگاه ها کمک کند.

توسعه زیست بوم نوآوری شرکت های بزرگ
معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به 
نقش شــرکت های بزرگ و صنعتی در توسعه اقتصاد 

دانش بنیان گفت: همکاری شرکت های بزرگ کشور 
مانند پتروشــیمی ها، بانک ها، بیمه هــا، اپراتورهای 
مخابراتی و امثال آن هــا با فناوران کشــور می تواند 
یک همکاری برنده_برنده باشــد که به شــکل گیری 
شــرکت های دانش بنیان جدید منجر می شود. اغلب 
شرکت های بزرگ جهان برای حفظ مزیت رقابتی خود 
به نوآوری باز روی آورده اند و بــا ایجاد مرکز نوآوری، 
شتابدهنده یا سرمایه گذاری جسورانه شرکتی، توان 

توسعه فناوری و نوآوری خود را دوچندان می کنند.
وی گفــت: در ایــران نیز آگاهی بخشــی و تشــویق 
شــرکت های بزرگ صنعتــی به ســرمایه گذاری در 
تحقیق و توســعه و همکاری فناورانه با کوچکترها در 
قالب های مختلف، از جمله مشارکت در تأمین سرمایه 
صندوق های پژوهش و فناوری یا صندوق های جسورانه 
بورسی می تواند در توسعه کیفی و کمی شرکت های 

دانش بنیان مؤثر باشد.
ملکی فر با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی 
در راستای افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان گفت: 
یکی از الگوهای شکل گیری شرکت های دانش بنیان، 
جذب هسته های فناور و استارت آپ ها در شتابدهنده ها 

و همکاری با آن ها است.

تالش برای اتصال شتابدهنده های دانش 
بنیانی به دانشگاه ها

وی گفت: مــا در صندوق نــوآوری خدمات متعددی 
برای شتابدهنده های دانش بنیان طراحی و عملیاتی 
کرده ایم و امســال بیــش از پیش تــالش می کنیم 
شــتابدهنده ها را به دانشــگاه ها متصل کنیم. به نظر 
می رســد در حال حاضر بخش اعظم دانشجویان ما با 
سازوکارهای کارآفرینی آشنا نیستند و از سوی دیگر، 
بسیاری از شــتابدهنده ها نیز نتوانسته اند آن طور که 
باید و شاید خود را به دانشجویان مستعد معرفی کنند. 
شتابدهنده های دانش بنیان می توانند سرمایه بذری 

مورد نیاز برای رشد اســتارت آپ های خود را در قالب 
تسهیالت قرض الحسنه یا سرمایه جسورانه از صندوق 

نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه 
این راهکارها به ایجاد شرکت های دانش بنیان واقعی 
و بدون تخطی از اســتانداردهای دانش بنیانی منجر 
می شود، افزود: طرح جهش تولید دانش بنیان که اینک 
آخرین مراحل تصویب خــود را می گذراند نیز نقطه 
عطفی در تاریخ اقتصاد دانش بنیان کشور خواهد بود و 
نقش مؤثری در افزایش نقش شرکت های دانش بنیان 

در اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی گفت: این قانون که تدوین و تصویب آن از ســال 
جهش تولید آغاز شد، یک بســته سیاستی متنوع و 
چندبعدی است که از حفظ و توسعه بازار شرکت های 
دانش بنیان، تا تأمین مالی و حتی مســائل حقوقی و 
فضای استقرار آن ها را پوشش می دهد. قانون جهش 
تولید دانش بنیان که با مشــارکت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و مدیران و کارشناسان دولت تدوین 
شده است، بخش خوبی از خالءهای قانونی زیست بوم 

فناوری و نوآوری کشور را می پوشاند.
معاون توســعه صندوق نــوآوری و شــکوفایی ادامه 
داد: البته یکی از الزامات مهم توســعه شــرکت های 
دانش بنیان و افزایش نقش آن ها در اقتصاد کشــور، 
تأمین مالی آن ها با ابزارهای مناسب است و لذا افزایش 
سریع ســرمایه صندوق نوآوری و شــکوفایی اهمیت 
زیــادی دارد. تعداد شــرکت های دانش بنیــان ما به 
بیش از ۶۶۰۰ شــرکت رسیده اســت که بسیاری از 
آن ها شــرکت های بزرگی هســتند و نیازهای مالی 
بزرگی دارند. سرمایه ۲۶۰۰ میلیارد تومانی صندوق 
جوابگوی پشتیبانی همه جانبه و اثربخش از رشد این 
شرکت ها نیست و همان طور که در قانون جهش تولید 
دانش بنیان نیز پیش بینی شده است، سرمایه صندوق 

حتماً باید حداقل به دو برابر افزایش یابد.

شتابدهنده های دانش بنيان به دانشگاهها متصل می شوند

تحقق هدف »دوبرابری تعداد شرکت های دانش بنیان«
News kasbokar@gmail.com

اصوالً شبکه موبایل نباید محل پاسخگویی به نیاز 
کاربران در تمامی اوقات باشــد و اغلب بار اصلی 
مصرف اینترنت، بر دوش شبکه ثابت است؛ اما در 
ایران، اپراتورهای موبایل بار اصلی مصرف اینترنت 

کشور را به دوش می کشند.
 اینترنت ایــران طبق گزارش موسســات معتبر 
جهانی از ســال های اخیــر تاکنون بــه عنوان 
ارزان ترین سرویس در میان کشــورهای جهان 
شناخته می شــود. برای مثال موسسه انگلیسی 
Cable.co.uk در آخرین گزارش خود ایران را 
طبق شاخص هزینه ماهانه پرداخت پهنای باند، 
ارزان ترین کشــور برای نرخ اینترنت اعالم کرده 
و کشور اوکراین در جایگاه بعدی این رتبه بندی 

قرار دارد.
هم اکنون متوسط قیمت هر گیگ اینترنت همراه 
در ایران ۲۷۰۰ تومان اســت که در صورتی که با 
دالر بیش از ۲۷ هزار تومان محاســبه شــود، هر 
گیگ اینترنت در ایران کمتر از ۱۰ ســنت است 
و این رقم ارزان ترین تعرفــه برای یک گیگ دیتا 
در دنیا به شــمار می رود. اما مساله اینجاست که 
همیشه »ارزان بودن«، یک موهبت محسوب نمی 
شود و در خصوص قیمت اینترنت باید گفت که این 
ارزان نگاه داشتن و ثبات قیمت در سال های اخیر، 

که حاصل اعمال سیاست های اشتباه و متعاقب 
برنامه ریزی های نادرســت بوده، نتیجه معکوس 
در پی داشــته و به ضرر بخش ICT کشور تمام 

شده است.
بر اســاس آمار رســمی بانــک مرکــزی، تورم 
در ۴ ســال گذشــته معادل ۲۱۰ درصد بوده و 
عدد شــاخص تورم از ۱۰۵.۵ در خــرداد ۹۶ به 
۳۲۷.۴ در تیرماه ۱۴۰۰ رســیده و قیمت ها ۳.۱ 
برابر شده اســت. با این حال اما بر خالف افزایش 
قیمت تمامی کاالها و خدمات در این ســال ها، 
قیمــت اینترنــت از شــاخص ها و واقعیت های 
موجود در بــازار تبعیت نکــرده و افزایش نیافته 
اســت. این عدم افزایش قیمت، آثار مخرب خود 
را بر کیفیت اینترنت کشــور گذاشــته و روز به 
 روز از توســعه زیرســاخت های ارتباطی کاسته

 شده است.
افزایــش نیافتن نرخ هــای ارتباطی همســو با 
تــورم و غیرواقعی بودن قیمــت اینترنت  همراه، 
سبب شده تا شــبکه موبایل در این سال ها فشار 
مضاعفی را نیــز تحمل کند و ترافیکــی که باید 

 روی شــبکه اینترنــت ثابت مدیریت می شــد،
 به شبکه همراه وارد شود.

این در حالی است که اصوالً شــبکه موبایل نباید 
محل پاســخگویی به نیــاز کاربــران در تمامی 
اوقات باشــد و اغلب بار اصلی مصــرف اینترنت، 
بر دوش شــبکه ثابت اســت؛ اما به دلیل رویکرد 
غلط دولتمــردان در ایــران، اپراتورهای موبایل 
بار اصلــی مصرف اینترنــت کشــور را به دوش 
می کشــند و با وجود تالشــی که برای توســعه 
زیرســاخت های شــبکه های موبایــل صورت 
 مــی گیــرد، روز بــه روز از کیفیــت اینترنــت

 کاسته می شود.
حال با ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت در این سال 
ها، ممانعت از افزایش تدریجی قیمت متناسب با 
تورم روز و عدم توسعه شبکه اینترنت ثابت کشور، 
روز به روز ظرفیت خالی شبکه موبایل به حداقل 
ممکن رسیده و اشباع شده و این مساله افت کیفی 
شبکه را به همراه داشته است. در حالی که اگر نرخ 
اینترنت هر سال و مطابق با سایر خدمات و کاالها 
از الگوی تورم تبعیت می کرد و به صورت پلکانی 

تغییر می یافت، شــاید هم اکنون شاهد بروز این 
حجم از مشکالت در شبکه ارتباطی کشور نبودیم.

توجه به این نکته ضروری است که هزینه نگهداری 
شــبکه متأثر از افزایش هزینه هــای دالری و اثر 
تورم در هزینه های ریالی اســت که به شدت نیز 
طی سال های اخیر افزایش یافته است و به دلیل 
کاهش ارزش پــول ملی، امکان ســرمایه گذاری 
ارزی اپراتورهــا بــرای خرید تجهیزات توســعه 
شــبکه و خدمات، بــه حداقل ممکن رســیده و 
 این وضعیت یک بحــران در صنعت ICT تلقی 

می شود.
شکی نیست که توســعه تکنولوژی های جدیدی 
ماننــد۵G ، فیبر و هــوش مصنوعــی، نیازمند 
تزریق ســرمایه اســت و با وجود بحرانی که هم 
اکنون در شــبکه اپراتورهای موبایل وجود دارد، 
این ســرمایه گذاری تقریبا غیر ممکن می نماید.  
با تمام این اوصــاف، تنها راه حل بــرون رفت از 
شــرایط موجود، واقعی ســازی قیمت اینترنت 
اســت که ثمره آن بازگشــت کیفیت به شــبکه 
ارتباطی کشــور، اصالح الگوی مصرف و کاهش 
فشار از ظرفیت شبکه اینترنت همراه و نیز سرمایه 
 گذاری اپراتورها برای توســعه نسل های جدید

 ارتباطی، خواهد بود.

رئیس دانشــگاه تهران گفت: هدف گــذاری کرده ایم 
که تا پایان ســال ۱۴۰۱، بیش از ۲ هزار کســب وکار 
دانش بنیان در پــارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 
مستقر شود.سید محمد مقیمی در اولین نشست شورای 
پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران در ســال ۱۴۰۱، 
افزود: شــورای پارک علم و فنــاوری درباره روش های 
تأمین مالی و تســریع در ایجاد زیرساخت ها به منظور 
تحقق هدف گذاری انجام شــده برای رشد شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری، دارای نقش 

کلیدی است.
رئیس دانشــگاه تهران افزود: برنامــه داریم تا زمین ها 
و امالکی کــه در اختیــار دانشــگاه تهران اســت را 
عمدتاً در راســتای توســعه فعالیت های دانش بنیان و 
اســتقرار دانش بنیان ها بکار بگیریم تــا بتوانیم تحقق 
برنامه ریزی های صورت گرفتــه را در عرصه عمل هم 
شاهد باشیم.وی با اشــاره به اینکه ترکیب دوره جدید 
شــورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران متشکل از 

نخبگان علم و فناوری دانشــگاه و کارآفرینان موفق در 
عرصه ملی است، گفت: در دوره جدید مدیریت دانشگاه 
تهران، شعار محوری »جهاد علمی برای تحقق دانشگاه 
کارآفرین بــا رویکرد مســئولیت پذیری اجتماعی« به 
عنوان رویکرد اســتراتژیک دانشــگاه مورد توجه قرار 
گرفته اســت و کلیدواژه محوری و کلیدی این شــعار، 
دانشگاه کارآفرین اســت.رئیس دانشگاه تهران با اشاره 
به همراســتایی شعار محوری دانشــگاه تهران با شعار 
سال ۱۴۰۱ مبنی بر »تولید؛ کارآفرین، اشتغال آفرین«، 
خاطرنشان کرد: دانشگاه ها به عنوان مخاطب اصلی این 
شعار باید نقش ویژه ای برای تحقق شعار سال ایفا کنند 
و پارک های علم و فناوری نیــز یکی از نهادهای مهمی 
هســتند که الزم است بیشــتر مورد توجه قرار گیرند.

مقیمی به اعمال تغییرات ساختاری در دانشگاه تهران 
طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ اشــاره کرد و گفت: این 
تغییرات ساختاری بر اساس رویکرد استراتژیک دانشگاه 
انجام شــد. یکی از دغدغه های همیشــگی دانشگاه، 

برقراری ارتباط ارگانیکی بوده که الزم است بین پارک 
علم و فناوری، معاونت پژوهــش و فناوری و واحدهای 
مختلف دانشگاه وجود داشته باشد.وی با ابراز امیدواری 
نسبت به تحقق اهدافی که در اصالح ساختاری دانشگاه 
تهران هدف گذاری شده است، تصریح کرد: بازخوردهای 
خوبی از تغییرات ساختاری ایجادشده در دانشگاه تهران 
دریافت شده است. بر اســاس اصالح ساختاری صورت 
گرفته، شــعبه های پارک علم و فناوری دانشگاه ذیل 
معاونت های پژوهش و فناوری دانشــکده ها تشــکیل 
می شــود که این اتفاق در برخی دانشکده ها عملیاتی 
شده اســت.رئیس دانشــگاه تهران گفت: هدف از این 
تغییر ساختار، برقراری ارتباط ارگانیک بین فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی، تجاری سازی یافته های تحقیقاتی 
و تبدیل آنها به کسب وکارهای دانش بنیان است.وی با 
تاکید بر توجه ویژه بــه پارک های علم و فناوری، تاکید 
کرد: اینکه بخواهیم تحولی اساســی در کشــور اتفاق 
بیفتد و دانشگاه و اکوسیستم علم و فناوری بتواند نقش 

خود را در حل مســائل اجتماعی، تولیــد دانش بنیان، 
نگهداشت نخبگان و بهره گیری از ظرفیت های آنها ایفا 
کند، به میزان توجه ما به کسب وکارهای دانش بنیان و 
توسعه آنها بستگی دارد.رئیس دانشگاه تهران با تاکید 
بر پیشــگامی دانشــگاه تهران در زمینه امیدآفرینی و 
ایجاد تحرک تازه در نخبگان و اساتید برای تحقق شعار 
سال و محور شدن کســب وکارهای دانش بنیان، گفت: 
طرح ریزی هایی که به این منظــور انجام می گیرد باید 
عملیاتی و دارای نتیجه ملموس و قابل اندازه گیری باشد.
وی با اشاره به تعیین ۳ ناحیه نوآوری از میدان انقالب 
اسالمی تا باالتر از بزرگراه همت، ابراز امیدواری کرد: به 
زودی شاهد نهضت ایجاد کسب وکارهای دانش بنیان در 
دانشگاه تهران باشــیم. برنامه ریزی برای مهارت افزایی 
در دانشــجویان در زمینه راه اندازی کســب وکارهای 
دانش بنیان از دیگر موارد مورد تاکید رئیس دانشــگاه 
تهران در نشست شــورای پارک علم و فناوری دانشگاه 

بود.

عدد و رقم ها در مورد تعرفه اینترنت چه می گوید؟

استقرار ۲ هزار کسب وکار دانش بنیان در پارک فناوری دانشگاه تهران


