
وزیر دارایی آلمان با رد درخواست ماه گذشته رئیس 
جمهور روسیه، اعالم کرد شرکتهایی که گاز طبیعی 
روسیه را خریداری می کنند، نباید حسابهای روبل 
برای پرداخت پول آن ایجاد کنند.به گزارش ایسنا، 
کریستیان لیندنر در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ 
در واشنگتن گفت:قرارداد، قرارداد است و قراردادها 
بر مبنای دالر و یورو هستند و بنابراین، شرکتهای 
بخشــی خصوصی باید به دالر یا یورو پول پرداخت 
کنند.در ۳۱ مارس پوتین فرمانی را صادر کرد که بر 
اساس آن خریداران گاز کشورهای غیردوست باید 
دو حساب در گازپروم بانک افتتاح کنند که یکی به 
ارز خارجی و دیگری به روبل باشد. این بانک روسی، 

ارز خارجی واریز شده را به روبل تبدیل کرده و آن 
را به شرکت دولتی گازپروم انتقال می دهد.لیندنر 
گفت: آلمان و متحدانش آماده تحریمهای بیشــتر 
علیه روسیه هستند. با این حال وی از پاسخ به این 
که آیا باید نفت هم جزء تحریمها باشد، خودداری 
کرد و گفت: مذاکرات میان کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا درباره ششمین بســته تحریمها علیه روسیه 
ادامه دارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، وزیر دارایی 
آلمان گفت: ما قویا از همه تحریمها که روســیه را 
از نظر سیاسی و اقتصادی منزوی می کند، حمایت 
می کنیم. ما باید بررسی کنیم که چه تحریمهایی به 
قلب جنگ پوتین آسیب می زند و چه تحریمهایی 

در کوتاه مدت بیشتر به ما آسیب می زند تا به پوتین. 
ما از همه تحریمهایی که هم اکنون و در آینده قابل 
پیش بینی به پوتین بیشتر از ما و جامعه بین المللی 
آســیب می زند، به طور کامــل حمایت می کنیم.
در این بین، آنالنا بربــوک، وزیر خارجه آلمان پس 
از دیدار با همتایان خــود در منطقه بالتیک گفت: 
آلمان واردات نفت از روسیه را تا پایان امسال متوقف 
خواهد کرد. وی اظهار کرد: ما واردات نفت روسیه 
را تا تابســتان نصف و تا پایان سال صفر می کنیم و 
سپس در یک نقشه راه مشترک اروپایی، نوبت گاز 
می رسد زیرا خروج مشترک ما، خروج کامل اتحادیه 

اروپا، نقطه قوت مشترک ماست.

تسال ســود بی ســابقه ای را به ثبت رســاند و فروش 
ســه ماهه اول علیرغم اختالالت زنجیــره تامین به 
میزان ۸۱ درصــد افزایش یافت و ســهام آن بیش از 
چهار درصد رشد کرد.به گزارش ایسنا، شرکت تسال 
اواخر روز چهارشــنبه گزارش کرد که رکورد دیگری 
از فروش و ســود خود را ثبت کرده است. درآمد این 
شــرکت از ۱۰.۳۹ میلیارد دالر در سال گذشته با ۸۱ 
درصد افزایش به ۱۸.۶ میلیارد دالر رسید.تسال گفت: 
کارخانه هایش به دلیل مشکالت زنجیره تامین با زیر 
ظرفیت به کار خــود ادامه می دهنــد و پس از اعالم 
نتایج فروش، سهام تســال بیش از ۴ درصد رشد کرد.
همچنین ماسک هفته گذشته پیشنهادی ۴۳ میلیارد 

دالری برای یک شرکت رســانه اجتماعی ارائه کرد.
الزم به ذکر است، سهام تسال در ۱۲ ماه گذشته حدود 
۳۶ درصد رشد داشته در حالی که شاخص اس اندپی 
۵۰۰ فقط ۸ درصد رشد ثبت کرده است.این شرکت 
از مجموع فروش ۱۸.۸ میلیارد دالری، رکورد ۳.۲۲ 
دالر به ازای هر سهم به دست آورد که باالترین میزان 
فروش آن در تاریخ است. سهام نیز باالتر رفت و برخی 
از زیان هایی که در اوایل روز دیده شــده بود را جبران 
کرد.سود عملیاتی تســال به رکورد ۳.۶ میلیارد دالر 
رسید. وال استریت به دنبال سود به دست آمده از سهام 
)EPS( حدود ۲.۳۰ دالر برای هر سهم بود. سهام در 
معامالت پس از ساعت کاری ۴.۲ درصد افزایش یافت، 

در حدود ۱۰۱۹ دالر در هر سهم است که این رقم در 
مدت کوتاهی پس از اعالم نتایج بود.ســود عملیاتی 
تسال یک رکورد و بسیار بهتر از انتظار وال استریت بود. 
فروش اعتباری در سه ماهه اول به ۶۷۹ میلیون دالر 
رسید که بیش از دو برابر انتظار بود.مدیریت تسال در 
این خبر به فشارهای تورمی اشاره کرد اما هزینه تسال 
برای هر خودرو در واقع در مقایسه با سه ماهه چهارم 
کاهش یافته است.یکی از دالیل کاهش هزینه ها این 
بود که حدود نیمی از خودروهایی که تسال در سه ماهه 
 LFP اول عرضه کرد شامل باتری های آهن فسفات یا
بودند. این باتری های لیتیوم-یونی بدون کبالت یا نیکل 

گران قیمت هستند و عملکرد بهتری دارند. 

رئیس شرکت تعاونی سهام عدالت کشور از احتمال فراخوان 
جاماندگان ســهام عدالت از خردادماه سال جاری خبر داد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عسکر توکلی گفت: 
در تالش هستیم ساز و کار جاماندگان سهام عدالت در کشور تا 

خردا ماه امسال تعیین تکلیف شوند و اواخر خرداد زمان و محل 
دقیق این کار اعالم خواهد شــد.رئیس شرکت تعاونی سهام 
عدالت کشور افزود: در تالش هستیم تا فرایند واگذاری مجدد 
جاماندگان سهام عدالت به ترتیب افراد تحت پوشش و افراد کم 

درآمد و بقیه اقشار اجرا شود.وی تصریح کرد: مردم خبرهای 
مربوط به سهام عدالت را فقط از صداوسیما و خبرگزاری های 
معتبر داخلی دریافت کنند و یا از زبان رییس جمهور، وزرای 

اقتصادی مربوطه و دست اندرکاران سهام عدالت بشنوند.

دانشمندان انفجار ستاره ای جدیدی را موسوم به "ریز 
نواختر" یا "میکرو نووا")micronova( کشف کردند 
که در مدت کوتاهی ایجاد و ناپدید می شــود.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپیس، دانشــمندان نوع جدیدی از 
پدیده های نجومی را کشف کرده اند.یک تیم بین المللی 
از اخترشناسان تقریباً یک سال تمام را روی درخشش 
نوری که از جسد یک ستاره مرده ساطع شده بود و آنها 
را کاماًل گیج کرده بود، سپری کردند.آنها اکنون به این 
نتیجه رســیده اند که نوع جدیدی از انفجار ستاره ای را 
مشاهده و شناســایی کرده اند که آن را "ریز نواختر" یا 
"میکرو نووا" نام نهاده اند.محققان با استفاده از "تلسکوپ 
بســیار بزرگ")VLT( متعلق بــه رصدخانه جنوبی 
اروپا)ESO( شاهد انفجارهای گرماهسته ای کوچکی 
روی ستاره های کوتوله سفید بودند که تا به حال دیده 
نشده بود و تنها چند ساعت طول کشید.یک ستاره کوتوله 
سفید، هسته متراکم ستاره ای مانند خورشید خودمان 

است که سوخت آن تمام شده است، اما مانند یک ستاره 
بزرگتر منفجر نمی شود.هنگامی که یک کوتوله سفید با 
یک ستاره بزرگتر جفت می شود، می تواند هیدروژن را از 
همدم خود بدزدد. در نهایت، این هیدروژن در یک انفجار 
گرماهسته ای عظیم به نام "نواختر")nova( با هلیوم 
درآمیخته می شود."ناتالی دگنار" اخترشناس دانشگاه 
"آمستردام" هلند و یکی از نویسندگان این مطالعه که 
مشــاهدات میکرونوواهای جدیــد را توصیف می کند، 
گفت: چنین انفجارهایی باعث می شــود تا تمام سطح 
کوتوله سفید بسوزد و برای چند هفته به شدت بدرخشد.
محققان اما هنگام تجزیه و تحلیــل داده های "ماهواره 
بررسی سیارات فراخورشیدی گذر")TESS( متعلق به 
ناسا، جرقه های درخشانی را مشاهده کردند که تنها چند 
ساعت به صورت همزمان در سطح ستارگان ادامه داشت. 
آنها با استفاده از "تلسکوپ بسیار بزرگ" تأیید کردند که 
این انفجارهای کوچک، نوع جدیدی از نواختر هستند که 

در مناطق خاصی از کوتوله های سفید رخ می دهند."پل 
گروت" ستاره شناس دانشــگاه "رادبود" هلند که یکی 
از نویسندگان این مطالعه اســت، می گوید: برای اولین 
بار دیدیم که همجوشــی هیدروژن می تواند به صورت 
محلی نیز اتفاق بیفتد. سوخت هیدروژن را می توان در 
پایه قطب های مغناطیسی برخی از کوتوله های سفید 
قرار داد، به طوری که همجوشی فقط در این قطب های 
مغناطیسی اتفاق می افتد. این منجر به انفجار بمب های 
میکرو همجوشی می شود که حدود یک میلیونم قدرت 
انفجار نواختر را دارند، از ایــن رو، "میکرو نووا" نامیده 
می شوند.برخالف بکارگیری اصطالح "ریز" یا "میکرو" 
در نام این پدیده، ریزنواخترها هنوز هم انفجارهای بسیار 
قدرتمندی هستند. محققان این نظریه را مطرح کردند 
که یک ریزنواختر در حدود ۲۰ میلیون تریلیون کیلوگرم 
ماده می سوزاند که معادل ۳.۵ میلیارد برابر هرم بزرگ 

جیزه در مصر است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکان 
شــرکت توانیر گفت: بیشــترین قبوضــی که برای 
مشــترکان پرمصرف صادر شــده در محدوده پنج 
میلیون تومان است اما در این بین مشترکی نیز وجود 
دارد که قبض برق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی هم کرده 
اســت. حتی در زمان هایی قبض ۸۰ میلیون تومانی 
نیز صادر شــده اما نمی توان این قبــض را برای یک 
خانه تصور کرد چراکه متعلق به واحدهایی است که 
ویژگی های خاصی دارند.عبداالمیر یاقوتی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به وضعیت قبوض مشترکان پرمصرف، 
اظهار کرد: بررسی هایی در این زمینه روی مجموعه 
قبوضی که هزینه دوره آن ها بیش از پنج میلیون تومان 
باشد صورت گرفت که تعداد آن ها زیاد نبود و تقریبا 
۲۸۰۰ مشترک را در بر می گرفت.وی با اشاره به تاثیر 
افزایش تعرفه مشــترکان پرمصرف بر میزان مصرف، 

تاکید کرد: یکی از عواملی که می تواند مشــترکان را 
نسبت به نحوه مصرف آن حســاس کند، قیمت آن 
کاال است. طبیعتا قبوض جدید  برای مشترکانی که 
میزان مصرف آن ها مطابق الگو بود تغییری نیافت، اما 
مشترکانی که بیش از الگو مصرف داشتند، با تغییراتی 
در قبوض خود مواجه شدند. مدیرکل دفتر مدیریت 
مصرف و خدمات مشترکان شــرکت توانیر با تاکید 
بر اینکه اجــرای این طرح مردم را نســبت به میزان 
مصرف حساس کرده است، گفت: شاید از اکنون زود 
باشــد که بخواهیم در مورد تاثیر اجرای این طرح بر 
کیلووات ساعت صحبت کنیم؛ چراکه عوامل زیادی 
روی کیلووات ساعت اثر می گذارد و صرفا در این حوزه 
بحث نرخ و تعرفه مطرح نیست؛ اما در کل باید گفت که 
اجرای این طرح مشترکان را حساس کرد و امیدواریم 
با روند و فرصت هایی که برای صرفه جویی وجود دارد 

مشترکان بتوانند خودشان را به سطح الگوی مصرف 
نزدیک کنند.یاقوتی با اشاره به مشترکان کم مصرف 
نیز گفت: در تابســتان به دلیل اینکه ســطح الگوی 
مصرف افزایش پیدا می کند، طبیعتا تعداد مشترکان 
مشمول نیز افزایش می یابد و میزان مصرف نیز روند 
صعودی دارد اما با این حال در تابستان نزدیک به ۸۰ 
درصد مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند که آمار 
آن در پنج منطقه تعریف شده متفاوت است.وی افزود: 
میزان الگــو در مناطق عادی حــدود ۳۰۰ کیلووات 
ساعت، گرم ۱ در حوزه جنوبی ۳۰۰۰ کیلووات ساعت، 
گرم ۲ که تعداد آن کــم و عموما در مرکز بوده حدود 
۲۰۰۰ کیلووات ساعت، گرم ۳ که شامل مناطقی مانند 
قم، کاشان و قسمت هایی از استان یزد می شود حدود 
۱۰۰۰ کیلووات ساعت و گرم ۴ که استان های شمالی 

هستند ۴۰۰ کیلووات ساعت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران 
از جدی شــدن احتمال قطع آب شرب و یا اعمال 
محدودیت برای مشــترکین بد مصــرف اداری و 

خانگی خبرداد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از صدا 
و ســیما، با بیــان اینکه آئیــن نامه برخــورد با 
مشــترکین پرمصرف اداری و خانگی ابالغ شــده 
اســت افزود: طبق دســتور العمل های این آئین 
نامه به مشــترکین پرمصرف دوبــار اخطار قطع 
ارسال میشود که اگر مشــترکین پس از دریافت 
این اخطارها میزان مصــرف خود را کاهش ندهند 
 اجازه اعمال محدودیت و یا قطع آب این مشترکین

صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــرکت آبفا منطقه یک، اصالح 
مصرف و جلوگیری از مصارف غیر ضروری را از خود 

آغاز کرده است گفت: سازمان صداو سیما، باشگاه 
انقــالب و پادگان های و مراکــز نظامی موجود در 
منطقه یک، بزرگترین مصرف کنندگان این بخش 
هستند که ما از آن ها درخواســت همکاری برای 
بررسی شبکه آب موجود در این سازمان ها را داریم.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب منطقه یک 
تهران با بیان اینکه با همکاری صداو ســیما نشت 
یابی در این سازمان انجام شــده است ادامه داد: با 
توجه به اینکه شبکه آب در زمین دفن شده است 
و احتمال شکســتگی نامعلــوم و هدررفت مقدار 
زیادی آب در صورت برروز شکستگی وجود دارد؛ 
ما از ارگان های مختلف درخواست همکاری برای 
نشــت یابی رایگان را داریم البته با همکاری صداو 
 ســیما دو نقطه در این سازمان کشــف و مشکل

 برطرف شد.

رحیمی با اشــاره به مکاتبات انجام شده با ادارات 
برای کاهش مصرف آب در تابســتان گفت: ادارات 
باید تا ۲۰ درصد مصرف آب شــرب را نســبت به 
مصرف ســال گذشــته خود، کاهش دهند البته 
این رقــم در بخــش خانگــی ۱۰ درصد اســت.

وی گفــت: سشــهرداری ها مجاز به اســتفاده از 
 آب شــرب بــرای آبیاری فضای ســبز نیســتند
 و باید انشــعاباتی که در ســال های گذشته بدون 
شناسنامه کشیده و استفاده شــده را جمع آوری 
کنند همچنین ایســتگاه های آتش نشانی باید از 
مصارف غیر ضرور خودداری کرده و از آب فقط برای 

رفع حوادث استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب منطقه یک تهران 
افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد مصارف آب شــرب استان 

تهران متعلق به بخش اداری است.

فروش تسال ۸۱ درصد افزایش یافتمخالفت آلمان با درخواست پوتین برای پرداخت پول گاز به روبل

فراخوان جاماندگان سهام عدالت از خردادماه سال جاری کشف یک پدیده نجومی جدید

احتمال قطع آب مشترکین بدمصرف جدی استصدور قبض برق ۸۰ میلیونی
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 تسهیالت برای
 ورود سهام شرکت ها  به بازار سرمایه

E TF ها
 جان  می گیرند؟

ارائه تخفیف های مالیاتی 
به بنگاه ها

مقدار واقعی واردات کاال 
با ارز ۴۲۰۰ چقدر است؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 دالیل کندی 
ساخت مسکن

تولید و ســاخت مسکن 
یکی از اصلی ترین کارهای 
بخش خصوصی اســت. 
بخش خصوصی آمادگی 
ورود به این اقدام را دارد. به عبارتی ساخت و ساز 
کار اقتصادی این بخش است. اما بخش دولتی 
با بروکراسی های اداری و عدم شفافیت الزم از 

تحرک کافی برای ...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه2

2

2

نرخ  تورم  به  زیر  40  درصد  رسید

 ترمز کاهش تورم
 کشیده شد 

 خودرو  
گران تر  می شود

ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق می شود؟

رکو د   در  بازار  ساخت و ساز
صفحه3

صفحه3

حمل و نقل عمومی گران شد
نرخ   کرایه   تاکسی،   اتوبوس   و   مترو 2۵ تا ۳۵  درصد   افزایش   پیدا   کرد

نرخ تورم در فروردین امسال با کاهش یک درصدی به 
زیر ۴۰ درصد رسیده و ۳۹.۲ درصد ثبت شده است؛ با 
این حال تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایشی بوده است.به 
گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت 
مصرف کننده در فروردین مــاه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
بر اســاس این گزارش، نرخ تورم ساالنه برای خانوارها 
به ۳۹.۲ درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در 
ماه قبل، یک درصد کاهش نشان می دهد. هم چنین 
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب ۳۸.۷ درصد و ۴۱.۶ درصد اعالم شده که برای 
خانوارهای شهری یک درصد کاهش و برای خانوارهای 

روستایی ۱.۲  درصد کاهش...

در حالیکه سال گذشته، دبیر هیات تجدید نظر شورای 
رقابت اعالم کرده بود اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ 
میلیون تومان قیمت داشت"، بررسی روند بازار روزهای 
اخیر خودرو نشــان می دهد که پراید تا ۲۰۰ میلیون 
تومان هم پیش رفته است. باتوجه به اینکه قریب شش 
ماه قیمت گذاری خودرو به ســتاد تنظیم بازار سپرده 
شده، این سوال مطرح است وضعیت بازار فعلی نتیجه 
ناکامی ستاد تنظیم بازار است یا علت دیگری دارد؟به 
گزارش ایسنا، اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان 
)دبیر هیات تجدید نظر شــورای رقابت( ضمن تاکید 
براینکه اگر شــورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون 
تومان قیمت داشــت، اعالم کرد: ما در شورای رقابت 

قیمت خودرو را تعیین...



اقتصاد2
ایران وجهان

نرخ  تورم  به  زیر  40  درصد  رسید
ترمز کاهش تورم کشیده شد 

نرخ تورم در فروردین امسال با کاهش یک درصدی 
به زیر ۴۰ درصد رســیده و ۳۹.۲ درصد ثبت شده 
است؛ با این حال تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایشی 
بوده است.به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران تغییرات 
شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ماه ۱۴۰۱ 
را اعالم کرد.بر اساس این گزارش، نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارها به ۳۹.۲ درصد رســیده که نسبت به 
همین اطالع در ماه قبل، یک درصد کاهش نشــان 
می دهد. هم چنین نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای 
شهری و روســتایی به ترتیب ۳۸.۷ درصد و ٦.۴۱ 
درصد اعالم شــده که برای خانوارهای شهری یک 
درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ۱.۲  درصد 

کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم نقطه  به نقطه
نرخ تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل( در فروردین ۱۴۰۱ به عدد ٦.۳۵ 
درصد رسیده که در مقایسه بااسفند سال گذشته،  
۰.۹ درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با 
افزایش ۲.۷ درصدی به ۴۳.۴ درصد و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« بــا کاهش یک درصدی به 

۳۱.۳ درصد رسیده است.

تورم ماهانه هم رشد کرد
نرخ تورم ماهانه نیز در فروردین افزایشــی بوده و به  
۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، دو درصد 
افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۴.۹ درصد و ۲.۵ 

درصد بوده است.

پیشروی دالر در کانال ۲۷ هزار 
تومان

روز پنج شنبه قیمت دالر در بازار آزاد با اندکی افزایش 
نسبت به روز رو چهارشنبه هفته گذشته با نرخ ۲۷ 
هزار و ۷۴۰ تومان آغاز به کار کرد و در ادامه معامالت 
قیمت این اسکناس مجددا افزایش یافت، به گونه ای 
که تا این لحظه با نرخ ۲۷ هزار و ۸۵۰ تومان خرید 
و فروش می شــود.؛ دالر که روز رو چهارشنبه هفته 
گذشته معامالت را  با قیمت ۲۷ هزار و ۷۴۰ تومان 
به پایان رساند، صبح روز پنج شنبه را با نرخ ۲۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان آغاز کرد و در ادامه معامالت با افزایشی  
۱۱۰ تومان نسبت به روز رو چهارشنبه هفته گذشته  
با نرخ ۲۷ هــزار و ۸۵۰ تومان معامله شــد. کانون 
صرافان نیز دالر را ۲۵ هزار و ۱۸۳ تومان برای خرید و 
۲۵هزار و ۴۵۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده 
است. این کانون در روز رو چهارشنبه هفته گذشته، 
قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۱۰۴ تومان برای خرید و ۲۵ 
هزار و ۳۷۰ تومان برای فروش اعالم کرده بود که در 
معامالت روز پنج شنبه افزایشی در حدود ۸۰ تومان 
را ثبت کرده است. همچنین یورو در صرافی ها ۲۸ 
هزار و ۴۷۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۱۰ تومان 
برای فروش ثبت شده است که به نسبت نرخ روز رو 
چهارشنبه هفته گذشته یورو که در صرافی ها ۲۸ هزار 
و ۴۱۴ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۷۵۳ تومان برای 
فروش قیمت خورده بود که معامالت روز پنج شنبه 
افزایش قیمتی در حدود ۷۰ تومان را نشان می دهد.
همچنین در صرافی ملی، دالر با قیمت ۲۵ هزار و ۳۷۵ 
تومان برای فروش و ۲۵هزار و ۱۲۳ تومان برای خرید 
معامله می شود. روز رو چهارشنبه هفته گذشته دالر 
در این صرافی ۲۵ هزار و ۲۷۹ تومان برای فروش و 
۲۵ هزار و ۲۷ تومان برای خرید قیمت خورده بود که 
افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی را نشان می دهد. یورو نیز 
در این صرافی، ۲۸هزار و ۷۳۳ تومان برای فروش و ۲۸ 
هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید قیمت خورده است؛ این 
در حالی است که در روز رو چهارشنبه هفته گذشته 
با نرخ  ۲۸ هزار و ٦۱۷ برای فروش و ۲۸ هزار و ۳۳۲ 
برای خرید بود؛ که روز پنج شنبه افزایش قیمت ۱۱۰ 

تومانی  را نشان می دهد.

تشنج در بازار دالر ایران 
براســاس شــواهد »اکوایران« از بــازار ارز 
فردوســی، معامله گران ترجیح می دادند در 

بازار فعلی و امنیتی حضور نداشته باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، فضای انتظامی موجود 
در بازار ارز روز سه شنبه از غرب تهران به مرکز 

و خیابان منوچهری و فردوسی رسید.
براســاس شــواهد »اکوایران« از بــازار ارز 
فردوســی، معامله گران ترجیح می دادند در 
بازار فعلی و انتظامی حضور نداشته باشند. فعال 
دالر تهران همزمان بــا تعطیل کردن معامله 
گران، در معامالت چهارشنبه شیب افزایشی 
به خود گرفت و روی مقاومت ۲۷ هزار و ۸۰۰ 

تومان بازی می کند.

خبر

در حالیکه سال گذشته، دبیر 
هیات تجدید نظر شورای رقابت 
اعالم کــرده بود اگر شــورای 
رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون 
تومان قیمت داشت"، بررسی 
روند بازار روزهای اخیر خودرو نشــان می دهد که پراید تا 
۲۰۰ میلیون تومان هم پیش رفته است. باتوجه به اینکه 
قریب شش ماه قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار 
سپرده شده، این سوال مطرح است وضعیت بازار فعلی نتیجه 
ناکامی ستاد تنظیم بازار است یا علت دیگری دارد؟به گزارش 
ایسنا، اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان )دبیر هیات 
تجدید نظر شورای رقابت( ضمن تاکید براینکه اگر شورای 
رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعالم 
کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی کنیم، 
بلکه فرمولی برای قیمت گذاری داریم. این اطمینان وجود 
دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران تر 
از قیمت های فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ 
میلیون تومان می رسید. خودروسازان اگر مدعی هستند 
قیمت ها واقعی نیست فرمول های جایگزین ارائه بدهند نه 
اینکه اصل قیمت گذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. 
خودروسازان با زیان ده نشــان دادن خودشان می خواهند 
مابه التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشــان 
بریزند؛ آن ها اگر راســت می گویند قیمت تمام شده قابل 
اتکا برای محصوالتشان را ارائه دهند.این منت  ۲۰۰ میلیون 
تومانی نشدن پراید توسط دبیر هیات تجدید نظر شورای 
رقابت، واکنش کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو را در پی 
داشت. برخی کارشناسان معتقد بودند که هزینه تمام شده 
خودروسازان به سبب دالیل متعدد همچون سوءمدیریت، 
ساختار غلط، سیاسی کاری ها و... باالست اما چون توان یا 
عالقه اصالح آن را ندارند، زیان خود را از جیب مردم جبران 
می کنند.برخی دیگر ادعای شورای رقابت در کنترل بازار 
که نتیجه مداخله در قیمت گذاری است را تصوری کامال 
اشتباه می دانستند و معتقد بودند که شورای رقابت بایستی 
از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت، حمایت و 
نظارت پیروی کند؛ در غیر این صورت شورایی برای تهدید 
رقابت خواهد بود.حدود یک ماه پــس از این ماجرا، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از واگذاری تعیین قیمت خودرو 
به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعالم کرد که بررسی قیمت 

گذاری خودروها به ســتاد تنظیم بازار سپرده شده و این 
ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. در این 
راستا، سازوکاری که برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ شده، 
این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید 
خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت 
تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، 
محاسبه خواهد شد. به دنبال این خبر، این سوال پیش آمد 
که آیا شورای رقابت بطور رسمی بار دیگر از قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاشته شده اســت؟ البته که شورای رقابت 
هیچگاه این کنار گذاشته شدن را نپذیرفت.حال که قریب 
شش ماه از این موضوع می گذرد، بررسی روند بازار خودرو 
طی روزهای اخیر نشان می دهد که قیمت پراید این روزها به 
۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده است. براین اساس این سوال 
مطرح است که آیا ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل 
بازار خودرو ناموفق بوده است یا این افسارگسیختگی بازار 
خودرو علت دیگری دارد. آیا اگر همچنان شــورای رقابت 
نهاد اصلی نظارت بر بازار خودرو بود، اوضاع فرق چندانی 
با حال حاضر داشت؟تاکید می شود که ستاد تنظیم بازار 
متولی اصلی تعیین قیمِت مصوب خودروهاست و نقشی 
در قیمت گذاری محصوالت خودروسازان در بازار آزاد ندارد؛ 
اما با توجه به عنوان این سازمان که نهادی برای تنظیم بازار 
شناخته می شود، انتظار می رود بازار را مدیریت کرده و اجازه 
ندهد که دالالن و صاحبان خودرو "دلخواهانه" تصمیم گیر 
بازار باشند. این در حالیست که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران نیز خاطر نشان کرده است که 
قیمت محصولی نظیر پراید در فضای مجازی تا ۲۰۰ میلیون 
افزایش یافته اما در واقعیت اینطور نیست. تبدیل خودرو به 
کاالیی سرمایه ای و تاثیر شبکه های فضای مجازی بر افزایش 
قیمت ها دامن می زند.این روزها آنقدر بازار خودرو نامعادل 
شده است که هر دارنده خودرو و داللی تعیین  کننده قیمت 
خودرو شده و قیمت ها در شبکه های مجازی و آگهی های 

فروش سر به فلک کشیده است.

منتظر گرانی بیشتر خودرو باشید
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات 
علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با خبرآنالین و در 
خصوص دالیل خیز قیمت ها در بازار خودرو در روزهای اخیر 
گفت: دالیل افزایش قیمت خودرو خیلی واضح است و بنده 
تعجب می کنم از مسئولینی که از این افزایش قیمت ها شگفت 
زده می شوند؛ افزایش دستمزد ۵۰ درصدی، افزایش تعرفه ها 

که برای خودرو معادل ۴ تا ۱۵ درصــد افزایش هزینه ایجاد 
خواهد کرد و توقف واردات خودرو از جمله عوامل دســتوری 
 بودند که منجر به باال رفتن قیمت ها پس از پایان تعطیالت عید

 و بازگشایی بازارها شدند.

خودروهای ارزان قیمت بیشتر گران خواهند 
شد

وی در ادامه افزود: در هفته های اخیر خبرهای بدی از وین 
می رسد و در نتیجه قول هایی که برای بهبود بازار خودرو 
داده بودند زیر سوال رفته است و از طرف دیگر اقتصاد کالن 
نیز با توجه به مذاکرات وین ناامید کننده است و می توان 
نتیجه گرفت که سرمایه گذاران مشکل پیدا کرده اند و بازار 
سرمایه نیز دچار مشکل شده است از طرف دیگر گفته شد 
که خرید و فروش ارز به صورت شخصی غیرقانونی و قاچاق 
است و انواع مالیات را برای آن در نظر گرفته اند و سرمایه 
گذاری در بازار مسکن نیز به پول هنگفتی نیاز دارد در نتیجه 
بازار خودرو بهترین بازار سرمایه گذاری برای افرادی است 
که بین ۱۰۰ تا یک میلیارد تومان پول دارند و در نتیجه این 
اتفاق خودروهای ارزان تر بیشتر گران می شود و این اتفاق 
نیز افتاده است و تا زمانی که بازارهای دیگر بهبود پیدا نکنند 
و اخبار خوبی از وین نرسد قیمت خودرو به پیشروی ادامه 

خواهد داد.

خودرو تا پایان سال 40 درصد گران خواهد شد
کاکایی در ادامــه افزود: قول هایی کــه وزیر محترم برای 
تولید خودرو داده بودند نیز اجرا نشــد و امســال نیز قول 
های فضایی دادند که مردم با توجه به آنچه تاکنون دیده اند 
این قول ها را قضاوت می کنند در نتیجه رفتار بازار بسیار 
ساده و طبیعی اســت؛ بودجه ای که امسال طراحی شده 
اســت از ابتدای ســال در حال تزریق نقدینگی به جامعه 
اســت و ابزارهای الزم برای کنترل نقدینگی وجود ندارد 
و این نقدینگی باید جایی ســرمایه گذاری شود و در حال 
حاضر بهترین بازار برای سرمایه گذاری بازار خودرو است 
چراکه سکه و ارز بسیار تحت کنترل است و معلوم نیست 
چه روندی را پیش خواهد گرفت اما هر انســان عاقلی در 
ایران این را می داند که اگر خودرویی را در ابتدای ســال 
خریداری کند تا انتهای سال قیمت آن حداقل ۴۰ درصد 
باال خواهد رفت چراکه بودجه کشور ۴۰ درصد تورم دارد 
و به هر حال این اتفاق خواهد افتاد.این کارشناس صنعت 
خودرو در ادامــه افزود: اگر از مذاکــرات وین اخبار خوبی 

بیرون بیاید این امــکان وجود دارد کــه از هیجانات بازار 
کمی کاســته شــود از طرفی مردم دیگر به بازار سرمایه 
اطمینانی ندارند و حتی اگر مثبت شود برای سرمایه گذاری 
به سمت آن جذب نمی شوند و افراد حقیقی برای سرمایه 
 گذاری به دنبال جای مطمئنی هستند که حداقل از ارزش 

سرمایه های آنها کاسته نشود.

مذاکرات وین حریف گرانــی در بازار خودرو 
نخواهد شد

امیرحســین کاکایی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که 
به نتیجه رسیدن مذاکرات وین چقدر در کاهس قیمت ها 
و آرام گرفتن هیجانات در بازار خودرو کمک خواهد کرد؛ 
گفت: براورد اقتصاددانان این است که بودجه امسال حداقل 
۴۰ درصد تورم دارد و بنده اعتقاد دارم که اگر اخبار خوبی از 
مذاکرات وین به گوش برسد هیجانات در بازار خودرو کنترل 
خواهد شد اما منجر نخواهد شد که قیمت ها افت پیدا کنند.
وی در ادامه گفت: در سال گذشــته همزمان با باال رفتن 
قیمت ها رکود شدید در بازار خودرو حاکم بود چراکه همه 
امیدوار بودند که تولید افزایش پیــدا کند و قیمت ارز نیز 
کاهش پیدا کند و خود وزیر نیز گفته بود که قیمت ها در 
ابتدای سال ۱۵ درصد پایین خواهد آمد اما حال با گذشته ٦ 
ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و وضعیت ناامیدکننده 
مذاکرات وین این قیمت ها به راحتی پایین نخواهد آمد و 
نرخ رشــد نیز در حال حاضر آدم را متعجب می کند و اگر 
اخبار خوبی از وین بیاید مقــداری هیجانات کاهش پیدا 
خواهد کرد و به غیر از ارزش ریال که در حال کاهش است 
عوامل متعددی در بازار خودرو تاثیر گذار است که نمی گذارد 
قیمت خودرو پایین بیاید.کاکایی در ادامه گفت: در دنیا و 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی امسال ما بین ۵ تا ۷ درصد 
تورم را داریم و این بدان معنا است که قیمت دالری کاالها 
حداقل ۵ درصد گران خواهد شــد و قیمت انرژی و فوالد 
نیز در حال باال رفتن است و در راستا این تورم جهانی تورم 
داخلی نیز داریم و بعید است که با اخبار مثبت از مذاکرات 
وین قیمت ها در بــازار خودرو پایین بیایــد و تنها جلوی 

هیجانات بازار خودرو گرفته خواهد شد.

هشدار به خریداران خودرو
این کارشــناس صنعت خودرو در ادامه از سرمایه گذاران 
خواست: افراد معمولی که میخواهند در بازار خودرو سرمایه 
گذاری کنند باید به شــدت مراقب باشند چراکه در حال 
حاضر بازار خودرو هیجان زده است و مراقب باشند که در این 
هیجان امکان دارد ضرر کنند و به عنوان مثال وقتی سمند 
در یک روز ۴۰ میلیون تومان گران می شود این امکان وجود 
دارد که در کوتاه مدت کاهش قیمت را تجربه کند و سرمایه 

گذاران در این بین باید خیلی مراقب باشند.

خودرو تا پایان سال ۴۰ درصد گران خواهد شد

خودرو  گران تر  می شود

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران قوا مطرح شد؛

ارائه تسهیالت برای ورود سهام 
شرکت ها به بازار سرمایه

اعضای شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا پیشــنهادات وزارت تعاون برای ســاماندهی 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور 
را با هدف حفظ و پایداری مالی و کاهش وابستگی 
این صندوق هــا به منابع مالی دولت و اســتمرار 
مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مورد بررسی 
قرار دادند.به گزارش ایلنا، در جلسه  روز پنج شنبه 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور 
سران سه قوه و سایر اعضا برگزار شد، پیشنهادهای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع 
و ایجاد تســهیالت الزم برای بهبود و رونق تولید 
به تصویب رســید.بر اســاس این مصوبات برای 
کمک به بنگاه هایی که بازسازی و اصالح ساختار 
انجام دهند، تخفیف های مالیاتی خاصی در نظر 
گرفته شده است.اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی همچنین به منظور تشویق بنگاه های 
تولیدی به تامین مالــی ارزان تصمیماتی اتخاذ 
کردند.ارائه تسهیالت برای ورود سهام شرکت ها 
به بازار ســرمایه نیز از جمله مصوبات جلسه روز 
پنج شــنبه بود.در ادامه جلسه، شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ساماندهی 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مطرح 
شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از 
وضعیت کنونی و برآورد منابــع و مصارف آینده 
این صندوق ها ارائه کرد.در این جلسه، همچنین 
پیشنهادهایی برای حفظ و پایداری مالی و کاهش 
وابســتگی صندوق های بازنشســتگی و تامین 
اجتماعی به منابع مالی دولت با هدف اســتمرار 
مطلوب ارائه خدمات به بازنشستگان مطرح و مقرر 
شد این پیشنهادها پس از بررسی های بیشتر در 
جلسه آینده شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 

سران قوا بررسی شود.

مقدار واقعی واردات کاال با ارز 
۴۲۰۰ چقدر است؟

با وجود آمار متفاوتی کــه در رابطه با واردات کاالی 
اساسی از سوی برخی مسئوالن منتشر شده است، 
گزارش گمرک ایران بیانگر ترخیص ۱۵.۱ میلیارد 
دالر کاالی اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.به 
گزارش ایسنا، اخیرا اعالم آمار مربوط به واردات کاالی 
اساسی از سوی برخی مدیران ارشد اقتصادی موجب 
ایجاد ابهاماتی در این رابطه شــده است. در موردی 
گفته شده که واردات ســال گذشته با ارز ترجیحی 
۱۷ میلیارد دالر بوده است و برای امسال می تواند تا 
۲۷ میلیارد دالر افزایش پیدا کند. این آمار به استناد 
گزارش گمرک ایران درست به نظر نمی رسد و پیش 
از این نیز برخی آمار اعالمی تجارت خارجی از سوی 
مسئوالن، با گزارش های رســمی مطابقت نداشته 
اســت؛ در حالی که طبق بند خ مــاده ۳ قانون امور 
گمرکی،  جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشــار آمار 
میزان واردات و صادرات کاال بر عهده گمرک است و 
بر این اساس مرجع قابل استناد به آمار تجارت گمرک 
خواهد بود. بررسی آمار گمرک در پایان سال ۱۴۰۰ 
نشان می دهد که در مجموع  ۱۹.٦ میلیارد دالر کاال 
در ۲۵ گروه کاالیی وارد ایران شــده که از این رقم 
۱۵.۱ میلیارد دالر  با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. واردات 
با ارز ترجیحی نیز نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر وزنی 
۳۳ و ارزش ۷۵ درصد افزایش داشته است.واردات با 
ارز ترجیحی مشمول هقت قلم است که تا ۵۰ درصد 
آن به نهاده های تولید شــامل جــو، ذرت و کنجاله 
سویا اختصاص دارد و ســایر اقالم نیز گندم، روغن 
خام، دانه های روغنی و بخشــی از دارو، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی است. در سال گذشته ذرت با ۹.۸ 
میلیون تن به ارزش حدود ۳.۴ میلیارد دالر بیشترین 
میزان واردات را با ارز ترجیحی داشته است. در سایر 
اقالم نیز هفت میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۲.۴ 
میلیارد دالر، ۳.۳ میلیون تن جو به ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر و ۲.۳ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش 
۱.۲ میلیارد دالر وارد ایران شده است.همچنین ۲.۳ 
میلیون تن به ارزش ۱.٦ میلیارد دالر انواع دانه های 
روغنی به همراه روغن های خوراکی نیمه جامد، مایع 
و خام با ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۲.۷ میلیارد دالر در 
لیست واردات با ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۰ قرار 
دارند.سهم واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیــز ۲۲.۲ هزار تن به ارزش ٦.۲ 
میلیارد دالر  در سال گذشته بوده است.این در حالی 
است که برای امسال در قانون بودجه مجوز حذف ارز 
ترجیحی برای دولت صادر شده است و از این جهت 
رقم مشخصی برای اختصاص این ارز به واردات کاالی 
اساسی تعیین نشــد و فعال نیز چگونگی تامین ارز 
واردات کاالی اساسی مشخص نیست ولی به استناد 
اظهارت مســئوالن دولتی ، ارز ترجیحی در روندی 

تدریجی حذف خواهد شد.

اخبار
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اگرچه دولت وعده داده بود کــه برای حمایت از بنگاه ها 
بســته های حمایتی ویــژه در نظر گرفته تــا پرداخت 
دستمزدها منجر به ریزش نیرو نشود، اما این وعده هنوز 
محقق نشده است.به گزارش مهر، اسفند ماه سال ۱۴۰۰ 
مصوبه افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دســتمزد و ۳۸ 
درصدی سایر ســطوح مزدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ 
هزار تومان ماهانه ابالغ شــد. با توجه به اینکه این میزان 
افزایش دستمزد طی سالهای گذشــته سابقه نداشته، 
صدای انتقاد کارفرمایان در مورد عدم توان بنگاه ها برای 

پرداخت دستمزد بلند شــد.به دنبال این انتقادات، علی 
حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرد که »برای حمایت از بنگاه ها بسته های 
حمایتی ویژه در نظر گرفته ایم از جمله کارگاه های زیر ۱۰ 
نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته 
کارگاه ها و بنگاه هایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند 
از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ 

بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی 
و تأمین مالی کارگاه های کوچک، تسهیالت مالی در نظر 
گرفته شده است.«همچنین اصغر آهنی ها عضو کارفرمایی 
شورای عالی کار نیز گفته بود که »دولت در حال تالش 
است که بسته های حمایتی برای کارگاه های کوچک در 
نظر گرفته شود که پس از تصویب ابالغ خواهد شد.«بر این 
اساس، با گذشت ۳۱ روز از فروردین ماه و رسیدن موعد 

واریز دستمزد کارگران، هنوز وعده های دولت در خصوص 
حمایت از بنگاه ها محقق نشده و بنگاه ها هنوز تسهیالت 
و یا امتیازاتی که پیش از این سوی وزارت کار اعالم شده 
بود را دریافت نکرده اند.این در حالیست که با توجه به وضع 
نامساعد اقتصاد کشور و افزایش هزینه های جانبی، بنگاه ها 
به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط در پرداخت دستمزد 
کارگران با چالش مواجه خواهند شد؛ بنابراین الزم است 
دولت هر چه زودتر به وعده های خود در خصوص حمایت 

از بنگاه ها جامه عمل بپوشاند.

 ETF صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان
ها یکی از دره های خطرناک بازار سرمایه بودند و اکنون 
به نظر می رسد سازمان بورس برنامه جدیدی برای نجات 
مردم از این دره در دســت دارد.به گزارش ایســنا، سال 
۱۳۹۹ و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز 
دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق 
دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد 
صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و 
صندوق ســوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا 
داشت باقیمانده ســهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، 
پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار 
عرضه و از این طریق ســهام خود را به مردم واگذار کند. 
این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار 
شد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها 
باشد.نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان 
بارها تاکید کرد که این صندوقها فرصت خوبی برای توزیع 
ثروت بین آحاد ایرانی اســت. همچنین اعالم کرد که با 
توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این صندوق اگر فردی پنج 
میلیون تومان سهام پاالیشی یکم بخرد، یک میلیون تومان 

تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان 
از ثروت بهره مند خواهد شد.

روزهای پر فراز و نشیب دو صندوق
در این راستا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان 
سال ۱۳۹۹ عرضه و در ســوم تیرماه قابل معامله شد. در 
واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، 
به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک های 
ملت، تجارت و صادرات ایــران و بیمه های البرز و اتکایی 
امین را واگذار کرد.در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش 
از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا 
با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت 
و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به 
گونه ای بود که حتی با وجود ســقوط چشمگیر شاخص 
کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، 
این صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این سود 
طوالنی نبود و سقوط های پی در پی بازار این صندوق را هم 

به ته چاه کشاند. البته ارزش این صندوق زیر سایه روزهای 
صعودی بازار در سال جدید نیز افزایش یافته و طبق آخرین 
آمار، هر واحد این صندوق بیش از ۱۲ هزار تومان قیمت 
دارد. اما مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  کامال 
از دارایکم جدا شد. پاالیشی یکم باقی مانده سهام دولت در 
چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس بود که 
عرضه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید 
خورد و بهانه ای برای ریزش بازار شد! این صندوق عرضه 

شد اما عرضه آن همزمان با ریزش بازار بود.

پیشنهاد سه گانه سازمان
 وضعیت این صندوق ها ضربه محکم دیگری بود تا اعتماد 
سهامداران به بازار سرمایه را بیش از پیش خدشه دار کند. 
نکته ای که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
هم به آن اشاره کرد و گفت: این صندوق ها آبروی دولت، بازار 
سرمایه و صندوقهای دیگر را برده اند! در همین راستا سازمان 
بورس و اوراق بهادار در اقدامی جدید راهکارهای سه گانه ای 

را در راســتای نزدیک تر شدن صندوق های پاالیش یکم و 
دارا یکم به ارزش ذاتی خــود در هیئت مدیره جمع بندی 
و پیشــنهاد کرده است.براســاس این پیشنهاد، اشخاص 
غیردولتی سهام دار این صندوق ها باید بتوانند در صندوق ها 
اعمال رأی کنند. پیش از این تنها دولت امکان تاثیرگذاری 
مستقیم در مجمع صندوقها را داشت و سایر سرمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی امکان مشــارکت در تصمیم گیری این 
صندوق ها را نداشتند.سازمان بورس در پیشنهادی دیگر 
مطرح کرد که این ETF ها به صندوق های فعال و بخشی 
تبدیل شوند؛ به این معنی که صندوق ها می توانند ترکیب 
سبد سهام را تغییر داده و بازارگردان نیز داشته باشند. این در 
حالی است که پیش از در سبد سهام صندوق پاالیش یکم 
تنها چهار نماد شتران، شپنا، شبندر و شبریز و در سبد سهام 
صندوق دارایکم نمادهای وبملت، وبصادر، وتجارت، اتکام و 
البرز وجود داشت و با مدیریت غیرفعال )عدم امکان تغییر 
در تعداد ســهام موجود و خرید و فروش نماد جدید( اداره 
می شد، اما با اجرای پیشــنهاد حاضر امکان تغییر ترکیب 
سبد سهام و استفاده از پتانســیل بازارگردان نیز برای آنها 

فراهم خواهد شد.

بانک مرکزی پس از چهار ماه از تکلیف رئیس جمهور به 
شبکه بانکی برای معرفی ابربدهکاران به وعده خود عمل 
کرد.۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخســتین 
بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع 
۲۴ بانک را منتشــر کرد، همچنین براساس اعالم بانک 
مرکزی لیست اسامی مابقی بانک ها در صورت همکاری 
آن ها و ارســال لیست اســامی ابربدهکارانشان تا نیمه 
اردیبهشت منتشر خواهد شــد.طبق تبصره ۱٦ قانون 
بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شــده تا اطالعات 
کاملی مانند میزان وام های دریافتی، اسامی دقیق دریافت 
کنندگان تسهیالت و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی 

در سامانه اطالعاتی خود منتشر کند.
مدیر اداره اطالعات بانکی بانــک مرکزی می گوید:  این 
جزئیات شامل اطالعاتی است که در خود بانک ها مشخص 
شده است. تفاوت این سری از اطالعات با اسناد منتشره 
هفته قبل، در مبلغ، تفکیک ذینفع هــا و ریز اطالعات 
بدهکاران است.همچنین، به بانک های قبلی، بانک های 
خصوصی و خصولتی نیز اضافه شدند.  بخشی از اطالعات 
تسهیالت نیز تجمیع شــده؛ اما برخی از بانک ها در این 

زمینه کم کاری کرده انــد. اطالعات برخی از بانک ها نیز 
کامل شده و ارسال کرده اند.  

بانک ها به دستگاه های بدهکار تسهیالت داده اند!
تا االن بانک مرکزی لیســت ابربدهکاران بانک های رفاه 
کارگران، ســامان، سپه، قرض الحســنه رسالت، قرض 
الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشــاورزی، گردشگری، 
ملت، تجارت، پست بانک، پاســارگاد، مشترک ایران و 
ونزوئال و اقتصادنوین را منتشر کرد که طبق یک بررسی 
کوتاه از این لیست ها برخی از اسامی به عنوان بدهکار در 
بانک های مختلف به کرات دیده شده است به عنوان مثال 
بررسی ها از ۳ بانکی که لیست ابربدهکاران آن ها منتشر 
شده نشان می دهد اسامی دو شرکت خودروساز به کرات 
دیده شده است.شرکت خودروساز سایپا بیش از ۵۳ هزار 
میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است و همچنین 
این میزان برای شرکت خودروســازی ایرانخودرو بیش 
از یک هزار میلیارد تومان اعالم شده.صالح آبادی، رئیس 

کل بانک مرکزی در ۲۹ فروردین اعالم کرده بود: اعالم 
اسامی بدهکاران بانکی در قالب جداول کامال استاندارد و 
مشخص در چهارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ از این هفته 
آغاز می شود.پیش از این برخی از بانک ها در ۲۱ فروردین 
لیست اسامی ابر بدهکاران خود را منتشر کرده بودند؛ اما 
کامل نبود و همین موضوع واکنش های زیادی در فضای 
مجازی داشــت و برخی از کاربــران از کامل نبودن این 
لیست ها معترض بودند.جمشیدی دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی گفت: اطالعاتی که این 
بانک ها افشا کردند با هم مطابق نیستند. برخی از بانک ها 
فقط اسامی را ذکر و بانک ها دیگر هم تنها بعضی از اسامی 
را اعالم کردند.هرچند هنوز لیست اسامی ابربدهکاران 
همه ۲۴ بانک منتشر نشده؛ اما نکته اینجاست که به گفته 
آقای رئیس جمهور برخی از افراد و دستگاه ها به چنیدن 
بانک مختلف بدهکارند. به عنوام مثال فقط آقای ایروانی از 
٦ بانک مختلف وام گرفته و هنوز پس نداده است.سامانه ای 
در بانک مرکزی وجود دارد که می تواند از بروز این اتفاقات 

جلوگیری کند، سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیالت و 
نعهدات که به اذعان رئیــس کل بانک مرکزی آنطور که 
باید و شاید از آن استفاده نشــده است.صالح آبادی در ۳ 
اسفند اعالم کرده بود: در گذشته این سامانه سمات، سامانه 
پسینی بوده. نظارت ها باید مبتنی بر سیستم، هوشمند و 

هم پیشگیرانه و کنترلی باشد.

تنها انتشار لیســت بدهی های مشکوک 
الوصول کافی نیست

حسن شــجاعی علی آبادی، رئیس کمیسیون اصل نود 
می گوید: احتمال می دهیم مبالغ بسیار بیشتر و تعداد 
بیشتری در لیســت تســهیالت گیرندگانی باشد که، 
تسهیالت کالن را گرفتند و اهمال کردند وجود دارد. اگر 
این فرضیه درست باشد.انتشار تسهیالت مشکوک الوصول 
که احتماال بخش کمتری از تســهیالت کالن می شود، 
منجر به آن شفافیتی که ما دنبالش هستیم نخواهد شد. 
شفافیت مد نظر ما در کمیسیون، شفافیتی است که از 
رانت و فساد جلوگیری می کند. بنابراین وزارت اقتصاد و 

بانک ها باید لیست تسهیالت کالن را تکمیل کنند. 

وعده دولت برای حمایت از بنگاه های کوچک چه شد؟

E TF ها جان  می گیرند؟

اسامی تمام ابر بدهکاران بانکی چه زمانی اعالم می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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دالیل کندی ساخت مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن 

تولید و ساخت مسکن یکی از اصلی ترین کارهای بخش خصوصی است. بخش خصوصی آمادگی ورود به این اقدام را دارد. به عبارتی ساخت و ساز کار اقتصادی این بخش است. اما بخش دولتی با بروکراسی های اداری و عدم 
شفافیت الزم از تحرک کافی برای ورود بخش خصوصی به مقوله ساخت مسکن برخوردار نیست. بعد از حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، هنوز درگیر امور اداری برای تامین زمین مورد نیاز جهت در اختیار قرار دادن 

آن به انبوه سازان و پیمانکاران هستیم.
با ادامه این روند طبیعی است که احتمال اینکه یک میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود سخت بوده و تقریبا غیرممکن است. به نظر می رسد دولت بر امور اداری و بروکراسی حاکم بر روند اداری خود باید مقداری تجدید 
نظر کند. باید در سیستم اداری تحول ایجاد کند تا بتواند پویاتر عمل کند. در صورت هماهنگی بین تمامی دستگاه ها و بانک ها و نیز تامین زمین و انتقال ساخت و سازها به بخش خصوصی این طرح پایان خوشی خواهد داشت. 
دولت قصد این را دارد که در مقوله ساخت مسکن بخش خصوصی را به بازی بگیرد اما خود بخش خصوصی به دالیلی تمایلی برای حضور در این بخش ندارد. تورم 40 درصدی و قیمت هایی که در شرایط امروز اقتصاد برای هر 

متر مربع مسکن نهضت ملی تعیین شده برای بخش خصوصی نمی صرفد. 
موارد محدود کننده دست و پای بخش خصوصی را بسته است. مساله قیمت اصلی ترین مانع ورود به ساخت مسکن است. اجزای تشکیل دهنده مسکن و ساختمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در افزایش قیمت نقش 
دارند. ساخت این تعداد واحد نیازمند زیرساخت آب و برق است و برای خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی، فرهنگی و سایر نیازهای مربوطه احتیاج به همکاری تمامی دستگاه ها است. در زمان ساخت مسکن مهر تجربه »شوراهای 
مسکن« را داشتیم که مصوبات آن هم الزم االجرا بود، با این حال کافی نبود و ناهمگاهنگی بین دستگاهی به وجود آمد و اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت ١۵ سال از شروع ساخت مسکن مهر، هنوز این طرح تکمیل نشده است.
تعیین قیمت 4 میلیون 200 تا 4 میلیون و 700 هزار تومان برای هر متر مربع نهضت ملی مسکن موجب شد تا تولیدکننده مسکن و انبوه ساز تمایلی برای ساخت مسکن نداشته باشند. انبوه ساز نمی تواند این مقدار از ریسک را 
بپذیرد. چطور بخش خصوصی با تورم 40 درصدی زیر بار عقد این قراردادها با این مبالغ برود. مشکل این است که نرخ تورم مشخص نیست و نمی توان برای مدت های آینده قیمت مسکن را مشخص کرد. این اصلی ترین نگرانی 
بخش خصوصی طرف قرارداد و پیمانکار ساخت و تولید مسکن است. به هر حال قیمتی که االن معیار قرارداد است باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا نظر بخش خصوصی نیز برای ورود به ساخت و ساز جلب شود. در غیر این صورت 

احتمال تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال غیرممکن می شود.

رئیس اتحادیه تهیه وتوزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهران از ثبات قیمت گوشت قرمز در دو هفته اخیر در 
بازار خبرداد و گفت: بــازار این صنعت به رکود خورده 
اســت. علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیه تهیه وتوزیع 
کنندگان گوشت گوسفندي تهران در خصوص قیمت 
اخیر گوشت گوسفندي در بازار افزود: از هفته گذشته 
تاکنون قیمت گوشت قرمز نسبت به شب عید و ایام 
نوروز روند کاهشــي به خود گرفت، تا جایي که در هر 

کیلوگرم ١۵ هزارتومان کاهش پیدا کرد.
رئیــس اتحادیه تهیــه وتوزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران کاهش تقاضا را یکي از علل رکود 
در بازار گوشت قرمز دانست و اظهار داشت: بنابراین در 
دو هفته اخیر وضعیت بازار این محصول ثبات داشته و 
دچار نوسان نبوده است. وي تصریح کرد: طبق گزارش 
هاي استاني قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۶0 تا 
70 هزارتومان برحسب کیفیت و مرغوبیت و نرخ هر 
کیلوگرم شقه گوسفندي بدون دنبه ممتاز براي مغازه 
داران بین ١۶0 تا ١۶۵ هزار تومان و قیمت شــقه با 
کیفیت پایین تر بین ١۵0 تا ١۶0 هزار تومان تمام 
میشود که با احتساب ١0 درصد سود این محصول 

باید در نهایت با نرخ ١70 تا ١7۵ هزارتومان به دست 
مصرف کنندگان برسد.

ملکي گفت: پیش از این در شب عید و ایام تعطیلي 
نوروز قیمت هــر کیلوگرم دام زنده بیــن 70 تا 7۸ 
هزارتومان و هر کیلوگرم شــقه بــدون دنبه ١7۵ 
هزارتومان توسط مغازه داران خریداري مي شد که با 
احتساب ١0 درصد سود با نرخ بیش از ١۸۵ هزارتومان 
به دست مشتري مي رسید. وي افزود: اکنون با شروع 
فصل بهار عرضه جمعیت دامي از اردیبهشــت ماه 
و خردادماه افزایش مي یابد کــه همین امر در روند 
تدریجي کاهش قیمت این محصول پروتئیني در بازار 
اثرگذار است. بنابراین، انتظار مي رود در ماه هاي آینده 

التهابي در بازار گوشت نداشته باشیم.
رئیــس اتحادیه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران تصریح کرد: البته عرضه انواع گوشت 
گرم گوسفندي شقه با قیمت١١۶ هزارو ۹00 تومان، 
گوشت گوســفندي منجمد با نرخ ۸۵ هزارتومان و 
گوشت گوساله منجمد با نرخ ۹۵ هزارتومان توسط 
شرکت پشتیباني امور دام کشور در میادین میوه و 

تره بار توانسته روي بازار این محصول اثر داشته باشد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران نوسان 
چند روز اخیر قیمت میلگرد و دیگر محصوالت فوالدي 
را غیر واقعي خواند و گفت: در حال حاضر برخي افراد با 
اســتفاده از ایجاد تقاضاي کاذب در بازار به دنبال بازار 
سازي و ایجاد قیمت هاي غیر واقعي هستند. حمیدرضا 
رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
پیرامون افزایش قیمت محصوالت فوالدي مورد نیاز 
براي صنعت ساختمان ســازي در طول روزهاي اخیر 
اظهار کرد: نقطهي آغاز گراني آهن و فوالد در واقع به 
اواخر سال ١400 یعني به دو هفته اسفند کاه باز مي 
گردد که در این موقع همزمان افزایش قیمت مواد اولیه 
تولید شــمش فوالد در بورس کاال قیمت محصوالت 

آهني و فوالدي در بازار افزایش یافت.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران افزود: 
به هر حال طي یک ماه ونیم اخیر بــازار آهن و فوالد 
متاثر از جنگ روسیه و اوکراین )به عنوان دو کشور مهم 
تولیدکننده فوالد( دستخوش نوسانات متعددي شده 
است، ولي با این حال نمیتوان رشد اخیر این محصوالت 
را منطقي دانست چرا که این گزاره در حالي قابل اجرا 
شدن است که یا مصرف در بازار افزایش یافته و یا این 
که در تامین برخي از اقالم کمبودي وجود داشته باشد، 
اما با این وجود هیچ یک از این دو حالت تاکنون در بازار 

مشاهده نشده است.
وي خاطر نشان کرد: متاســفانه افزایش قیمت اخیر 
میلگرد متاثر از دالیل مختلفي است که البته از منظر 
اعضاي اتحادیه، هیچ توجیه منطقي و در عین اقتصادي 
ندارد. زماني که صحبت از افزایش دســتمزد و یا رشد 
کرایه حمل و نقل صحبت مي شود، بر اساس آن میتوان 
به نحوي رشد قیمت کاالهاي فوالدي را توجیه کرد، اما 
در چنین مواقعي متاسفانه ریشه این افزایش قیمت ها 
در برخي از اتاق ها و یا دست هاي پشت پرده جستو و جو 
کرد. رستگار خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنظیم گري 
بازار فوالد در دست متولیان اصلي بازار قرار ندارد؛ بلکه 

این امر در اختیار دست هاي پشــت پرده اي است که 
به دنبال آنند که با افزایــش قیمت برخي از مواد اولیه 
استراتژیک در ساخت مسکن، سیاست دولت در تولید 

یک میلیون مسکن را به چالش بکشانند.
وي توضیح داد: مطمئنا همزمان با این که قیمت مصالح 
ساختماني مهمي همچون میلیگرد، تیر آهن و یا حتي 
سیمان افزایش پیدا کند به تبع آن هزینه تولید براي 
احداث مسکن نیز به همان میزان باال مي رود، به همین 
خاطر دولت نــه براي کنترل بازار بلکــه حداقل براي 
اجراي هر چه بهتر سیاست هاي کالن خود دست مافیا 
را از این بازار کوتاه کند. وي تشریح کرد: قیمت هر کیلو 
آهن در بهمن سال ١400 رقمي بالغ بر ١۶ هزار تومان 
بوده است، اما اکنون و با گذشت کمتر از یک ماه از سال 
١40١ هر کیلو آهن با افزایش قیمت 2 هزار توماني به 
کیلویي ١۸ هزار تومان رسیده است این درحالي است 
که نمي توان دلیل منطقي و یــا اقتصادي را براي این 

اتفاق معرفي کرد.
رستگار تاکید کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان فوالد 
به منظور افزایش صادرات این محصول در سال ١40١ 
معتقدند که قیمت گذاري آن باید بر اساس قیمت هاي 
جهاني انجام شود برخالف ایشان، توزیع کنندگان آهن 
و فوالد معتقدند که در ابتدا امر به جاي افزایش صادرات 
باید نیاز بازار داخلي تامین شــود سپس تولیدکننده 

ظرفیت خود را بر روي صادرات متمرکز سازد. 
وي در ادامه درباره آخرین وضعیت تقاضا محصوالت 
فوالدي در آستانه فصل افزایش ساخت و ساز مسکن 
گفت: در حال حاضر رقمي بالغ بــر ١0 تا ١2 میلیون 
تن محصوالت فوالدي بیش از مصــارف بازار داخلي 
تولید مي شود؛ لذا این حجم از تولید مي تواند در روند 
صادرات تاثیر مثبتي داشته باشد؛ با توجه به این مسئله 
کمبودي در بخش عرضه در بــازار آهن و فوالد حس 
نمي شود، اما با این وجود ما شاهد افزایش قیمت این 

محصوالت هستیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید: خودروسازان 
از مشتری پول را نقدی دریافت می کنند اما این روند در 
پرداخت بدهی خودروساز به قطعه ساز نیست.ایزدخواه 
می گوید: اینگونه همیشه دست خودروساز نقد است، اما 
پولی دست قطعه ساز نمی رسد که اینگونه قطعه سازی 
افول کرده و مجالی برای بهبود کیفیت خود پیدا نمی 
کند. عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید: پارسال 
بدهی خودروسازان به قطعه ســازان 40 هزار میلیارد 
تومان بود که برای پرداخــت آن مجلس راهکار عرضه 
خودرو در بورس کاال را پیشــنهاد داد کــه در آن برای 
پرداخت بدهی قطعه سازان راهکار هایی در نظر گرفته 
بودیم.به گفته او، اکنون خودروساز پول خودرویی که قرار 
است سال آینده تحویل دهد را می گیرد، اما باز به قطعه 
ساز بدهی را پرداخت نمی کند که نیاز است وزارت صمت 
ضابطه ای در نظر بگیرد یا منوط کند که طرح عرضه در 

بورس اجرایی شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 

و قطعه ســازان کشــور گفته بود که جمع بدهی های 
معوق  زنجیره تامین خودروسازان به 4۵ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. از این میان، ١2 هزار میلیارد تومان 
مطالبات سر رسید شــده تعیین تکلیف نشده است و 
2۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مطالباتی است که در 
قالب قرارداد های خرید ِدین، تفاهم نامه های سه جانبه، 
ال ســی ها و اوراق گام، تعیین تکلیف شده است، یعنی 
خودروساز متعهد شده از محل اعتبارات خود یا قطعه ساز 
بعدا آن ها را تسویه کند. عزت اهلل اکبری تاالرپشتی رئیس 
کمیسیون صنایع مجلس نیز گفته بود این دوخودروساز 
)سایپا و ایران خودرو( به لحاظ ساختاری تبدیل به مرکز 
بدآموزی برای سایر صنایع شده اند. خودرو های خود را 
پیش فروش می کنند و در آنجا مبالغی دریافت می کنند. 
کف دریافتی به جز پیش فروش، نقد فروشی خودرو است. 
آن ها سود و زیان را محاسبه کرده اند، اما با این پول بدهی 
قطعه ساز را نمی دهند و زیان انباشته دارند ما از مدیران 

این شرکت ها پاسخ خواسته ایم.

رئیس اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، 
پارکینگ، کارواش و امداد خــودرو تهران از کاهش 
آمار شــکایات از امداد خودروهاي غیرمجاز خبر داد 
و گفت: میزان شکایات از شــرکت هاي امداد خودرو 
غیرمجاز نسبت به گذشته 20 درصد کاهش یافته؛ اما 
کالهبرداري  در حوزه امداد خودرو  همچنان به قوت 

خود باقي است.
محســن فقیهي، رئیس اتحادیه صنــف دارندگان 
تعمیرگاه، اتوسرویس، پارکینگ، کارواش و امداد خودرو 
تهران درباره میزان رضایتمندي مردم از فعالیت شرکت 
هاي امداد خودرو در سفرهاي نوروزي اظهار داشت: 
خوشبختانه تا کنون شکایتي از فعالیت امدادخودروها 
از سازمان صنعت و معدن به اتحادیه ابالغ نشده است. 
ضمن اینکه میزان شکایات از شرکت هاي امداد خودرو 
غیرمجاز نسبت به گذشته 20 درصد کاهش یافته اما 

کالهبرداري در حوزه امداد خودرو همچنان به قوت 
خود باقي است.

وي در خصــوص وضعیت تامین قطعــات مورد نیاز 
تعمیرگاه و اتوسرویس ها در تعطیالت نوروز عنوان کرد: 
قطعات نمایندگي هاي خودروسازان از سوي شرکت 
هاي مادر تامین شــد، اما اتوسرویس ها همواره براي 
تامین قطعات موردنیاز خود با مشکالت سابق نظیر 
کمبود قطعات اصل و باال بودن قیمت ها مواجه هستند.

رییس اتحادیه صنف دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، 
پارکینــگ، کارواش و امداد خودرو تهــران در پایان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اتحادیه ما ارائه دهنده 
خدمات تخصصي است از مســئوالن تقاضا داریم که 
همکاري بیشتري با این اتحادیه داشته باشند و دستگاه 
هاي نظارتي نیز ما را در جمــع آوري امداخودروهاي 

غیرمجاز یاري کنند.

نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و 
مترو در تهران از پنجشنبه، 
یکم اردیبهشــت، 2۵ تا ۳۵ 
درصد افزایــش می یابد. نرخ 
کرایه تاکســی دست کم 2۵ 
درصد افزایش پیدا کرده و رقم 2۵ درصد کف افزایش نرخ 
کرایه تاکسی درون شهری در پایتخت است. این عدد با 
درنظر گرفتن شرایط خاص به ۳۵ درصد می رسد. نرخ 
ورودی برای کرایه تاکسی در تهران که پارسال دو هزار و 
١00 بود، از اول اردیبهشت حداقل دو هزار و ۶2۵ تومان 
است و سقف این رقم دو هزار و ۸۳۵ تومان خواهد بود. 
نرخ کرایه تاکسی در سال ١400 تا کیلومتر هفتم به ازای 
هر کیلومتر ۶40 تومان به رقم ورودی اضافه می کرد. حاال 

سقف افزایش این عدد 22۵ تومان است.
در همین رابطه مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران از افزایش نرخ کرایه  تاکسی از اول 
اردیبهشت ماه خبر داد. مهدی اسماعیل بگی از اعمال 

افزایش نرخ کرایه های تاکسی در سال جدید از ابتدای 
اردیبهشــت ماه خبر داد و گفت: فرآیند توزیع و الصاق 
برچسب های تعبیه شده ویژه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها 
در سال جاری )که با توجه به ویژگی های خاص طراحی 
شده در آن مقدمه آغاز اجرای طرح پرداخت الکترونیک 
نیز محسوب می شود(، در حال انجام است و از نخستین 
روز اردیبهشت ماه در معرض دید شهروندان تهرانی قرار 
می گیرد. وی در ادامه افزود: این افزایش بر اساس مصوبه 
شورای اسالمی شهر تهران، افزایش متوسط 2۵ درصد 
به طور معمول و ۳۵ درصد بر اساس شرایط برخی خطوط 
و کاربری ها را شامل خواهد شد و مسافران می توانند با 
اسکن بارکد دوبعدی برچسب تعبیه شده، عالوه بر اطالع 
از میزان کرایه، به خدمات دیگری نظیر امکان ثبت پیام 
تقدیر و تشکر، انتقاد و پیشنهاد و دیگر موضوعات در نظر 
گرفته شــده به این منظور نیز دسترسی داشته باشند. 
ضمن اینکه عملیات الصاق برچسب تاکسی های تلفنی و 

گردشی نیز طی هفته آتی انجام می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران بار دیگر بر ابتدای اردیبهشت ماه به عنوان زمان در 

نظر گرفته شده برای اعمال افزایش نرخ کرایه تاکسی ها 
تاکید کرد و گفت: شهروندان تهرانی در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف می توانند با سامانه ١۸۸۸ تماس گرفته، 
مراتب را به دست اندرکاران امر در سازمان تاکسیرانی 

شهر تهران اطالع دهند.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران نیز، زمان اعمال افزایش نرخ کرایه های تاکسی در 
سال جدید را نخستین روز اردیبهشت ماه اعالم کرد و 
گفت: فرآیند توزیع و الصاق برچسب های تعبیه شده 
ویژه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در سال جاری )که با 
توجه به ویژگی های خاص طراحی شده در آن مقدمه 
آغاز اجرای طرح پرداخت الکترونیک نیز محسوب می 
شود(، در حال انجام است و از نخستین روز اردیبهشت 

ماه در معرض دید شهروندان تهرانی قرار می گیرد.
مهدی اســماعیل بگی، با بیان این مطلــب افزود: این 
افزایش براساس مصوبه شــورای اسالمی شهر تهران، 
افزایش متوسط 2۵ درصد به طور معمول و ۳۵ درصد 
بر اساس شــرایط برخی خطوط و کاربری ها را شامل 
خواهد شد و مسافران می توانند با اسکن بارکد دوبعدی 

برچسب تعبیه شده، عالوه بر اطالع از میزان کرایه، به 
خدمات دیگری نظیر امکان ثبت پیام تقدیر و تشــکر، 
انتقاد و پیشنهاد و دیگر موضوعات در نظر گرفته شده 
به این منظور نیز دسترســی داشته باشند ضمن اینکه 
عملیات الصاق برچسب تاکسی های تلفنی و گردشی 
نیز طی هفته آتی انجام می شود. در همین رابطه معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفت و گو با 
"کسب و کار" گفت: حداکثر افزایش نرخ کرایه حمل و 
نقل عمومی ۳۵ درصد و میانگین 2۵ درصد برای سال 

١40١ درنظر گرفته شده است.
مجتبی شفیعی اضافه کرد: همزمان با افزایش نرخ تورم، 
هزینه های نگهداری و نگهداشت هر مد حمل و نقلی، 
حقوق رانندگان و هزینه های جاری افزایش پیدا می کند. 
اما با توجه به سیاست حمایتی شهردار تهران، افزایش 
نرخ کرایه حمل و نقــل عمومی به صورت میانگین 2۵ 
درصد به تصویب رسیده است. وی گفت: مابه التفاوتی که 
بین نرخ کرایه مصوب و قیمت واقعی خدمات دهی هر 
ناوگان وجود دارد توسط شهرداری تهران جبران می شود 

تا هزینه مازادی بر شهروندان تهرانی تحمیل نشود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

عــدم تمایــل ورود بخش 
خصوصی به ساخت مسکن 
در حالــی مطرح اســت که 
تجربیات کشورهای همسایه 
نشان می دهد ورود این بخش 
به بخش تولید مسکن می تواند تحولی شگرف در آمار 
ساخت خانه داشته باشد. به اعتقاد فعاالن بازار مسکن 

دست و پای بخش خصوصی به دالیل زیادی بسته است 
و با وجود اینکه ساخت و ساز کار اصلی این بخش است 

اما نمی توانند دولت را در این امر یاری کنند. 
گرانی ساخت و ساز ناشی از اقتصاد کالن و شوک هایی 
است که وارد بخش مسکن شده است که ساخت و ساز را 
در شرایط سخت قرار داده و به همین دلیل برای تحقق 
این وعده نیاز به کمک همه دســتگاه ها و کارشناسان 
بخش خصوصی و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی 
است. در صورتی که دولت کارفرما باشد تجربه مسکن 

مهر مجدد تکرار خواهد شد. بدنه دستگاه های دولتی 
آمادگی الزم برای اجرای ساخت این تعداد را ندارند و این 
طرح باید توسط بخش خصوصی و سازندگان خوشنام و 
حرفه ای و عوامل تولید مسکن اجرایی شود. ضمن اینکه 
از تمام راهکارهای استفاده شده قبلی همزمان با به روز 

شدن این تجربه ها استفاده شود.
عضو ســابق هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان تهران گفته اســت ۵۳0 هزار واحد از آمار 
اعالمــی وزارت راه و شهرســازی در مورد ســاخت 

یک میلیــون واحــد مســکونی، متعلق بــه دولت 
قبل اســت. با این معاون مسکن و ســاختمان رستم 
 قاسمی در اجرای طرح ســاخت یک میلیون خانه به 

جایی نمی رسیم. 
به گفته بیژن خطیبی، چرایی انتصاب و ابقای محمودزاده 
از جانب وزرای راه مورد سوال است. معاونت مسکن فقط 
دنبال تامین زمین افتاده و از وظایفش در مساعد نمودن 
شرایط ساخت و ساز غافل است. محمودزاده به دنبال 

تفاهم و حل مشکالت با بخش خصوصی نیست. 

ساخت یک میلیون مسکن در سال محقق می شود؟

رکو د   در  بازار  ساخت و ساز
ترس بخش خصوصی از تورم مسکن

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد

حمل و نقل عمومی گران شد

بازارفوالدبازيچهايدردستمافيايقيمتساز

خودروسازازمشترینقدمیگيرد،ولیبدهیقطعهسازرانمیپردازد

آمارشکاياتازامدادخودروهايغيرمجازکاهشيافت

ثباتقيمتگوشتقرمزدربازار
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واگذاری یک میلیون و 416 هزار پورت فیبر نوری در دو ماه گذشته
شتاب توسعه فيبر نوری با پذيرش تعهد اپراتورها

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی تأکید کرد: حرکت چرخ توسعه پروژه FTTx پس  از آنکه اپراتورها وارد 

مرحله پذیرش تعهدات شدند، شتاب دو چندانی خواهد گرفت.
براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها 
و ۱۰۰ درصد کسب وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت 
دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب وکار تا 
سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل بگیرد. همچنین 
از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
- به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود که برای توسعه ارتباطات 
ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشــور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و 
ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد.

در این راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مجید حقی - معاون امور 
پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری درباره اهمیت پروژه FTTx و اینکه 
چرا این پروژه به طور ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرارگرفته 
است، گفت: در یک بازه زمانی به دالیلی ازجمله کیفیت، مجموعه زیادی از کاربران 
اینترنت در ایران به سمت ارتباطات سیار رجوع کردند. این در حالی است که در همه 
جای جهان، ارتباطات سیار برای مصارف حجیم اســتفاده نمی شود و دانلودهای 
پرحجم و یا تماشای فیلم عمدتاً محدود به ارتباطات ثابت است.وی افزود: اما در سنوات 
اخیر با توجه به قابل رقابت و قابل مقایسه بودن کیفیت، سرعت و قیمت ارتباطات سیار 
نسبت به ارتباطات ثابت که در طول چندین سال هم توسعه پیدا نکرده بود، کاربران 
انتخاب کردند که در بسیاری از بهره برداری های خود از شبکه اینترنت، ارتباطات سیار 
را بر ارتباطات ثابت ترجیح دهند. با افزایش حجم زیاد کاربران و به تبع آن ترافیک 
شبکه، کیفیت این نوع از ارتباطات هم کاهش پیدا کرد؛ چون اساساً ویژگی اصلی این 
ارتباط دسترس پذیری آن )در حرکت و نقاط مختلف( است و قرار است این فناوری 

با این ویژگی صرفاً محدود به استفاده های کم حجم باشد.

توسعه ارتباطات سیار متناسب با انتظار کاربران نبود
معاون رگوالتوری تأکید کرد: با این حال متناسب با افزایش بعضاً غیرقابل انتظار کاربران 
در حوزه ارتباطات سیار، توسعه در این حوزه اتفاق نیفتاد چراکه این نوع از ارتباطات 
عالوه بر تجهیزات مربوطه که به سرمایه گذاری قابل توجهی نیازمند است، به فرکانس 
نیز نیاز دارد و برای استفاده از طیف فرکانسی هم نه در ایران بلکه در همه جای جهان 
محدودیت هایی وجود دارد. فارغ از این نیازمندی ها، ارتباطات سیار برای توسعه، با 
موانع جدی دیگری ازجمله طراحی سایت و نصب دکل های BTS مواجه است که 
در این رابطه، مقاومت های جدی، هم از جانب مردم به دلیل نگرانی از آثار تشعشات 
فرکانسی و هم از جانب دستگاه های اجرایی همچون شهرداری ها و دیگر دستگاه ها 
وجود داشته و دارد. حقی با تأکید بر اینکه نمی توان ارتباطات سیار را برای رویکرد 
موجود بهره برداری های حجیم کاربرانی که روزانه افزایش می یابند توسعه داد، گفت: 
در نهایت برای توسعه در این حوزه هم سقفی وجود دارد، بنابراین راه حل این است که 
ترافیک حجیم به سمت ارتباطات ثابت هدایت شود؛ اما در حال حاضر کاربران در ایران 
برای استفاده از ارتباطات ثابت مشکالتی دارند. ازجمله اینکه کیفیت و سرعت هایی 
که در این نوع از ارتباطات ارائه می شود را پاسخگوی نیاز خود نمی بینند. وی با بیان 
اینکه نسخه شفابخش حوزه ارتباطات در کشور افزایش کیفیت ارتباطات ثابت است، 
گفت: تکنولوژی ADSL در حال حاضر در حوزه ارتباطات ثابت مورد استفاده قرار 
می گیرد. بااین حال این فناوری هم باوجود دالیلی همچون قدیمی بودن نوع فناوری و 
فرسودگی شبکه مسی و تغییرات شبکه یا حتی ایجاد اختالل در تغییر شرایط جوی، 
نمی تواند کیفیت مناسبی را ارائه دهد. بنابراین باید تکنولوژی ارتباطات ثابت تغییر 

پیدا کند تا کاربران سرعت های باالتری را تجربه کنند.

نسخه راهبردی در حوزه ارتباطات ثابت، اتصال به فیبر نوری است
معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطات رادیویی ادامه داد: بدون درنگ یکی از در دسترس ترین تکنولوژی های 
موجود، VDSL است و این تکنولوژی با امکانات موجود و با یک ارتقا حداقلی 
قابل راه اندازی و بهره برداری است. بااین حال این تکنولوژی هم در جهان و در نمودار 
سیکل حیاتی خود به انتهای مسیر رسیده و برای دسترسی به تجهیزات موردنیاز 
محدودیت هایی وجود دارد. بر این اساس نسخه راهبردی در حوزه ارتباطات ثابت، 
اتصال به فیبر نوری است، زیرا اوالً این تکنولوژی در جهان در ابتدای نمودار سیکل 
حیاتی خود قرار دارد، مضافاً آنکه فیبر نوری قابلیت بهره برداری ده ها ساله را دارد.

حقی با بیان اینکه اتصال به فیبر نــوری به عنوان راهکار اساســی، راهبردی و 
البته ملی در حوزه توسعه شبکه ارتباطات ثابت در دستور کار وزارت ارتباطات 
 iranfttx.ir و فناوری اطالعات قرارگرفته است، افزود: در همین راستا سامانه
به عنوان سامانه رصد توسعه شبکه Fiber To The x( FTTx( کشور که هم 
توسعه تکنولوژی VDSL و هم فیبر نوری در آن نمایش داده می شود با امکان 
مقایسه استانی و اپراتوری راه اندازی شد و در بازه های زمانی یک ماهه این سامانه 
 FTTx به روزرسانی می شود. وی افزود: طبیعتاً شتاب در توسعه ارتباطات شبکه
منوط به آن است که این مســئله به عنوان وظیفه اصلی اپراتورها و در چارچوب 
تعهدات و تکالیفشان تعریف شــود. این در حالی است که در حال حاضر توسعه 
در این شبکه صرفاً بر اساس نگاه اقتصادی و اختیار اپراتورها است. سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی این برنامه را دارد که توسعه در شبکه FTTx را برای 
اپراتورها در قالب تعهد تنظیم کند و بعدازاین آن ها با تعهداتی مواجه هستند که 
در بازه های زمانی باید محقق شود نه با یک مسیر مبتنی بر نگاه اقتصادی و اختیار.

دولت برای اپراتورها مشوق هایی در نظر گرفته است
معاون رگوالتوری با اشاره به مشوق هایی که دولت برای اپراتورها در نظر گرفته است 
گفت: به دلیل اینکه توسعه شبکه FTTx نسخه راهبردی در همه کشورها است و 
دولت ها کمک می کنند تا این زیرساخت محقق شود، در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و به تبع آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشوق هایی در قالب 
بسته های تشویقی، دستورالعمل و اصول حاکم دسترسی به فیبر نوری جمع بندی 
شده است تا بر اساس آن اپراتورها مجاب به ارائه تعهداتی شوند و پس ازآن شاهد 
برداشته شــدن گام های برنامه ریزی شــده برای تحقق ۲۰ میلیون پورت فیبر 
نوری تا سال ۱۴۰۳ باشیم. مشوق های در نظر گرفته شده باعث به صرفه تر شدن 
سرمایه گذاری های اپراتورها خواهد شد و بنابراین به گونه ای این بسته ها تهیه شده 
است تا کســانی که وارد این حوزه می شــوند نگاه و توقعات اقتصادی شان برای 
سرمایه گذاری تا حد مقدورات تأمین شود. حقی با اشاره به واگذاری یک میلیون و 
 FTTx ۴۱۶ هزار پورت فیبر نوری در دو ماه گذشته و درباره روند پیشرفت پروژه
گفت: شاید این گونه مطرح شــود که روند پیشرفت پروژه در حال حاضر مناسب 
نیست که دلیل آن  هم این است که هنوز وارد مرحله آغاز اسنادی و تعهدی نشده ایم 
و این پروژه بر اساس چرخی که سال های پیش طراحی شده و بر اساس داشته های 
اپراتورها در حال حرکت است. این چرخ مســتقل از اصول حاکم بر اولویت های 
تعریف شده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به حرکت درآمده، درحالی که قرار 
است حرکت چرخ توسعه پروژه FTTx پس ازآنکه اپراتورها وارد مرحله پذیرش 
تعهدات شدند شتاب دوچندانی بگیرد. وی در خاتمه گفت: در حال حاضر در فرایند 
برطرف کردن نواقص اسناد هستیم و انتظار می رود به زودی این مرحله به اتمام 
برسد و پس ازآن کشور بر اساس مناطق مستقل تقسیم بندی و به اپراتورها واگذار 

می شود و روند آغاز تعهدات و شتاب در توسعه پروژه FTTx آغاز می شود.

خبر

تحقیقات سوئد از رسوایی فساد اریکسون در عراق
دادستانهای سوئد تحقیقات مقدماتی را درباره رشوه هایی که غول مخابراتی اریکسون در عراق پرداخت کرده است، آغاز کردند.واحد ضد فساد ملی سوئد تایید کرد که این تحقیقات در جریان 
است اما حاضر نشد جزییات بیشتری ارائه کند.شرکت اریکسون اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد با جریمه های جدید مربوط به رسوایی فساد در عراق و اخطارهای مربوط به نقض توافق تعویق 
تعقیب قضایی توسط وزارت دادگستری آمریکا روبروست. برژه اکهولم، مدیرعامل شرکت اریکسون پیشتر در مصاحبه با روزنامه اقتصادی داگن اینداستری گفته بود: اریکسون ممکن است 
پرداختهایی به گروه تروریستی داعش برای دسترسی به بعضی از مسیرهای رفت و آمد در عراق انجام داده باشد. اریکسون اعالم کرد این تخلف حداقل از سال ۲۰۱۱ آغاز شده بوده است. 

از امــروز کاال های بســته 
بنــدی، به منظــور ایجاد 
شــبکه  در  شــفافیت 
تامیــن و توزیــع و مقابله 
با گران فروشــی مشمول 
درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده می شوند. 
وعده ای که دو روز پیش آقای تابش رئیس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مبنی بر درج همزمان قیمت تولید کننده و مصرف 
کننده داده بود، امروز به مرحله اجرا رسید. او یکم 

اردیبهشت را زمان آغاز این طرح اعالم کرده بود.
درج قیمت مصرف کننده روی اقالم از سال ۱۳۶۷ 
)۳۴ سال پیش( شروع شــد. در آن زمان هم ابتدا 
گفته شد قیمت مصرف کننده درج شود و بعد بیان 
شــد قیمت توزیع، پخش و خرده فروشی نیز به آن 
اضافه شود که در نهایت همان قیمت مصرف کننده، 
اجرایی شد. امروز ابهامات تخفیفات ۵۰، ۶۰ درصدی 
داریم که برای همه این پرســش را مطرح کرده که 
فروشندگان چقدر سود می کنند که این تخفیفات 

را ارائه می کنند؟
با توجه به نوسانات شدید قیمت اقالم مصرفی سبد 
خانوار در ســال گذشــته، وزیر صمت در راستای 
کنترل قیمت، ایجاد رقابت و شــفافیت در بازار از 
ابتدای دی سال گذشته درج قیمت تولیدکننده بر 
کاال را در دستور کار قرار داد. دیروز در ستاد تنظیم 
بازار مصوب شد که درج قیمت تولیدکننده و مصرف 
کننده روی کاال از امروز اول اردیبهشت آغاز شود، فاز 
اول درج قیمت تولیدکننده برای ۱۴ هزار قلم کاال 
از ۲۷ آذر آغاز و تا فاز پنجم ۶۰ هزار قلم کاالی دیگر 
اضافه شد که بدین ترتیب این طرح ۷۰ تا ۷۴ هزار 

قلم کاال را پوشش می دهد.

ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: 
تمامی قیمت هــا از کارخانه بــه واحد های فروش 
می رسد و این قیمت ها باید به سال قبل )۱۴۰۰( باز 
گردد در غیر این صورت تخلف است و طبق قانون 
برخورد می شود، از امروز مصوبه کنترل قیمت اتخاذ 
می شود طبق استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش 

قیمت کاال ها برخورد قانونی خواهد کرد.
او می گوید: به طور کلی گرانی با گرانفروشــی فرق 
می کند. از اول اردیبهشت باید تمامی کاال ها طبق 
فاکتور فروش به دست مشــتری برسد، غیر از این 
مشاهده شود طبق قانون برخورد شدیدی خواهد 
شد. قیمت باید بر اساس اسناد الزم مبنی بر تورم در 
مواد اولیه و سایر موارد به سازمان حمایت ارائه شود تا 
تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند.

در بررسی های میدانی افرادی بودند که برای خرید 
حتی دست به ماشین حســاب تلفن همراه شده و 
مجبور به محاســبه نرخ حداکثری کاال های مورد 
نیازشان می شدند. آقای فاطمی امین، وزیر صمت 
در یک برنامه تلویزیونی گفت: طبق ماده ۱۵ قانون 
نظام صنفی، تمامی فروشــندگان ملزم هستند که 
قیمت مصرف کننده را روی قفسه درج کنند و نباید 
سردرگمی ایجاد شود که فروشــنده قیمت کاال را 
بیش از حد باال ببرد. در دوران گذار تصمیم گرفتیم 
که هم قیمت تولیدکننده و هم قیمت مصرف کننده 
با حداکثر ضرایب قابل تغییر، روی کاال درج شود تا 

این سردرگمی به وجود نیاید.

طرح درج قیمــت تولیدکننده، جریان 
مبادله و توزیع را شفاف می کند

به گفته احسان سقایی معاون اقتصادی و برنامه ریزی 
اتاق اصناف ایــران مابه التفاوت قیمت درج شــده 
روی کاال توســط تولید کننده و قیمت نهایی برای 
مصرف کننــده یک عدد مشــخصی خواهد بود که 
باید این مبلغ روی کاال درج شود. او گفت: طرح درج 

قیمت تولیدکننده، جریان مبادلــه و قیمت را بین 
زنجیره ارزش تامین، حمل و نقل و توزیع شــفاف 
می کند. همه بنگاه های اقتصادی از این شــفافیت 
استقبال خواهند کرد.به طور کلی اگر کاالیی بیشتر 
از ۳۰ درصد قیمت تولید فروخته شود، گران فروشی 
به حساب خواهد آمد، ضمن اینکه درج نشدن قیمت 
تولیدکننده و مصرف کننده روی قفسه های فروش 
عالوه بر تخلــف، باعث ســردرگمی مصرف کننده 

شده است.

در صورت افزایش قیمت خودســرانه 
برخورد قانونی می شود

عباس تابش رئیس سازمان حمایت گفت:به صاحبان 
زنجیره تامین و توزیــع این کاال ها توصیه می کنیم 
روند افزایش قیمت را به صورت قانونی طی کنند قبل 
از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد 
شود پیشنهاد می کنیم به قیمت های قبل بازگردند. 
اعتقاد ما این است که باید کار ها در فرآیند انجام شود 
به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است 

کاال های آن ها مشمول همین میزان افزایش قیمت 
باشد، اما توصیه می کنیم این مســیر را برگردند و 

مسیر قانونی را طی کنند.
او می گوید: این صحبت ها )بازگشت قیمت به قبل( 
بیشــتر متوجه همان اســتان و یکی از واحد های 
تولیــدی در آنجا بود که باید مســیر قانونی را طی 
می کــرد، اما کاهش قیمــت نداد و پرونــده آن به 
تعزیرات ارسال شد کسانی که برای افزایش قیمت 
مجوز نگرفتند مشمول گران فروشی می شوند. یک 
واحد تولید پوشک در جلسه با ما بود و این فرآیند 
را طی نکرده بود؛ من همانجــا همین صحبت ها را 

اعالم کردم.
از یکم اردیبهشت ۱۴۰۱، همه کاال های بسته بندی، 
مخصوصا کاال های خوراکی و غذایی، مشمول درج 
همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده می شوند 
که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه ای کردن شبکه 
تامین و توزیع، قیمت و فرآیند است و حق مشتری یا 
مصرف کننده است که بداند، کاالیی که می خرد چه 

مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می کنند.

ماشين حساب به دست شدن مردم برای محاسبه قيمت توليد تا مصرف

برخورد  با  افزایش  قیمت های  بدون  مجوز
News kasbokar@gmail.com

مجری طرح ابررایانه سیمرغ با بیان اینکه این ابررایانه 
به طور کامل آماده سرویس دهی شــده است، گفت: 
افزایش ظرفیت پردازشی یک پتافالپس و ۵ پتافالپس 
برای ابررایانه سیمرغ در دست برنامه ریزی است. سید 
احمد معتمدی درباره آخریــن وضعیت طرح ابررایانه 
سیمرغ که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شده 
است، گفت: این ابررایانه هم اکنون مشغول کار است و ما 
به دنبال نیازسنجی برای ارائه سرویس به کسب و کارها 
و شرکت های بزرگ هســتیم. وی با بیان اینکه هر روز 
میزان استفاده از توان پردازشی ابررایانه سیمرغ افزایش 
می یابد، گفت: از زمان راه اندازی این سوپرکامپیوتر، بحث 

کاربردی سازی آن در چند فاز آغاز شده و به تدریج نیز 
در حال افزایش است. در ابتدای امر ارائه سرویس را به 
دانشجویان و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها آغاز کردیم و به 
تدریج نیز استفاده از ظرفیت پردازشی این ابررایانه توسط 
مراکز تحقیقاتی را افزایش داده ایم. هم اکنون این سیستم 
به طور کامل آماده ســرویس دهی است و در این باره با 
شــرکت های بزرگ وارد مذاکره شده ایم تا از تجربیات 

آنها برای ارائه خدمات به کسب و کارها استفاده کنیم.
مجری طرح ابررایانه ســیمرغ ظرفیت پردازشی این 
رایانه را نیم پتافالپس عنوان کرد و گفت: به دنبال آن 
هستیم که ظرفیت آن را در دو مرحله به یک پتافالپس 

و ۵ پتافالپس برســانیم. وی با تاکید بر اینکه نیاز به 
ظرفیت های باالی پردازشی و ساخت ابررایانه با توجه 
به حجم باالی داده ها در دنیا احساس شده و بسیاری 
از کشورها از نظر ظرفیت پردازشی بسیار از ما جلوتر 
هستند، گفت: در کشور ما نیز این نیاز وجود دارد که 

ظرفیت ابررایانه را به حجم های باالتری برسانیم.
دکتر معتمدی در پاسخ به این سوال که آیا کار طراحی 
و ساخت پروژه ابررایانه »مریم میرزاخانی« که در دولت 
قبل از سوی وزیر ارتباطات وقت مطرح شده بود، آغاز 
شده است، گفت: این پروژه یک پیشنهاد از سمت وزارت 
ارتباطات در دولت قبل بود که فعاًل برنامه ای برای آن 

ارائه نشده است و مطرح نیست؛ باید منتظر بمانیم که آیا 
وزارت ارتباطات جدید قصد پیگیری آن را دارد یا خیر.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان 
کــرد: در صورتی که اجــرای پــروژه ابررایانه »مریم 
میرزاخانی« به تصویب برسد و برای آن بودجه اختصاص 
یابد و اعتبار آن تأمین شود، دانشگاه امیرکبیر با توجه به 
اینکه بیشترین تجربه را در این زمینه دارد قطعاً در این 
پروژه همکاری می کند و شاید مسئولیت بخش عمده ای 
از آن را برعهده بگیرد؛ این مساله مستلزم آن است که 
وزارت ارتباطات پروژه را تعریف و تصویب کرده و برای 

آن بودجه و اعتبار تأمین کند.

ابررایانه سیمرغ آماده سرویس دهی شد

تحلیلگران معتقدند که بیت کوین، از قبل تســلیم 
شــده و هدف آن ثبت در محدوده ۴۱ هزار و ۳۰۰ 
دالر به عنوان بیشــترین ســطح اســت.داده های 
زنجیره ای نشــان می دهند که بازار از قبل تسلیم 
شده اســت و معامله گران الگوی تحلیل تکنیکال 
صعودی را با هدف شکست نزدیک به سطح ۴۱ هزار 

و ۳۰۰ دالر شناسایی می کنند.
تــالش معامله گران برای ایجــاد حرکت صعودی 
پایدار در سراسر بازار ارزهای دیجیتال در ۲۰ آوریل 
پس از کاهش قیمت ها در جلسه معامالت بعدازظهر 
 )APE( ادامه یافت و به نظر می رســد ایپ کوین
یکی از معدود توکن هایی است که رکود فعلی بازار 

را به چالش می کشد.
داده های سایت کوین تلگراف مارکت و تریدینگ 
ویو نشان می دهند که تالش در اوایل صبح توسط 
گاوهای بیت کویــن )BTC( برای شکســت به 
باالی ۴۲ هزار دالر توســط خرس هــا رد و منجر 
به عقب نشــینی به حداقل روزانه ۴۰ هزار و ۸۲۵ 
دالر شد قبل از اینکه قیمت به باالی ۴۱ هزار دالر 
بازگــردد.در اینجا نگاهی داریم بــه آنچه چندین 
تحلیلگر بازار در مورد ضعف بیت کوین می گویند 
و اینکه معامله گران به چه سطوحی به عنوان نقطه 
خوبی برای بــاز کردن موقعیت هــای جدید نگاه 

می کنند.
طبق گفته شــرکت داده هــای زنجیــره ای وال 
مپ، حجم قابل توجهی در نزدیکی ســطح قیمت 
۴۰ هــزار دالر وجود دارد. بخــش قابل توجهی از 
نهنگ ها در حال حاضر بین ۳۸ هــزار تا ۴۲ هزار 
دالر هستند؛ منطقه حیاتی برای بیت کوین باالتر از 
آن برای صعودی و زیر آن برای  نزولی است.مشابه 
مشاهدات انجام شــده توسط وال مپ، تحلیلگران 
گلس نود خاطرنشــان کردند که مقــدار زیادی از 
عرضه ســکه بین ۳۸ هزار تا ۴۵ هزار دالر دوباره 
 انباشــت شــده که محدوده قیمت اولیه تجمیع 

بازار فعلی است.
وقتی داده ها بین دارنــدگان بلندمدت )LTH( و 
دارنــدگان کوتاه مدت )STH( تجزیه می شــوند 
که با آســتانه نگهداری ۱۵۵ روزه تعیین می شود، 
تنها تعداد کمی از دارنــدگان کوتاه مدت بین ۵۰ 
هزار تا ۶۰ هزار دالر بیت کوین خریداری کردند و 
همچنان سکه خود را نگه داشتند. بیشتر خریداران 

برتر احتمــاال قبال تســلیم شــده اند.طبق گفته 
گلس نود، درصد زیادی از تقاضای فعلی دارندگان 
کوتاه مدت بین ۳۸ هزار تا ۵۰ هزار دالر دسته بندی 
می شــود که تاییــد می کنــد، ســرمایه گذاران 
 همچنــان ارزش را در ایــن محــدوده قیمتــی 

می بینند.
این واقعیــت که در حــال حاضــر، ۱۵.۲ درصد 
بیت کوین در اختیار دارنــدگان بلندمدت، زیانده 
اســت نشــان می دهد که بســیاری از دارندگان 
بلندمدت توسط جدیدترین اصالحات بازار  محافظه 
شــده اند نتیجه ای که معمــوال در مراحل پایانی 
بازارهای نزولی مشــاهده می شــود.گلس نود این 
فرضیه را مطرح کرد که برخی از ضعف های فعلی در 
بازار می تواند ناشی از ترس تسلیم بیشتر باشد که 
باعث می شود معامله گران در حاشیه منتظر بمانند 

تا چنین رویدادی رخ دهد.
گالس نود گفت: با این حال، در ظاهر به نظر می رسد 
که بخش عظیمی از بازار از قبل تســلیم شده و به 
شــیوه ای آماری قابل توجه و جریان انعطاف پذیر 
تقاضا بین ۳۵ هــزار تا ۴۲ هزار دالر  اســت.کاربر 
مســتعار توییتــر Abnessa گفت کــه قیمت 
بیت کوین باید به باالی ۴۱ هزار و ۳۰۰ دالر برسد 
تا الگوی معکوس سر و شانه بالقوه در نمودار چهار 

ساعته تکمیل شود.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۹۳ تریلیون دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۰.۵۱ درصد بیشتر شده 
است.در حال حاضر ۴۱.۱۲ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بــازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۹۱.۲۲ میلیارد دالر اســت که ۱۳.۹۲ 
درصد افزایش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حــال حاضر ۱۲.۴۳ میلیارد 
دالر اســت کــه ۱۳.۶۲ درصــد از کل حجم ۲۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام 
سکه های پایدار اکنون ۷۷.۰۵ میلیارد دالر است که 
 ۸۴.۴۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 

دیجیتال است.

اپل جزئیات جدیدی در مورد افزایش استفاده از محتوای 
بازیافتی در محصوالت خود منتشر و ماشین »تاز« خود 
را معرفی کرد.برای اولین بار، این شرکت طالی بازیافتی 
تایید شده را معرفی و استفاده از تنگستن بازیافتی، عناصر 
خاکی کمیاب و کبالت را بیش از دو برابر کرد. تقریبا ۲۰ 
درصد از کل مواد استفاده شده در محصوالت اپل در سال 
۲۰۲۱ بازیافت شد که باالترین میزان استفاده از محتوای 

بازیافتی است.
اپل جزئیات جدیدی در مورد این پیشرفت، تالش های 
نوآورانه بازیافت و انــرژی پاک در گزارش پیشــرفت 
زیست محیطی ۲۰۲۲ خود منتشــر کرد.اپل در زمینه 
بازیافت و تامین منابع برای ایجاد تغییرات در این صنعت، 
پیشگام نوآوری هایی است. برای کمک به شرکای خود 
در زمینه بازیافت و شتاب بخشــیدن به امر بازیافت در 
سراسر جهان، امروز جدیدترین نوآوری بازیافت خود را 
به نام تاز  )Taz( معرفی کرد، ماشینی که از یک رویکرد 
پیشگامانه برای بهبود بازیابی مواد از بازیافت الکترونیک 
سنتی استفاده می کند. در ســال ۲۰۲۱، ۵۹ درصد از 
کل آلومینیومی که اپل در محصوالتش منتقل می کرد، 
از منابع بازیافتی بود و بســیاری از محصــوالت دارای 
۱۰۰ درصد آلومینیوم بازیافتــی بودند. اپل هم چنین 
پیشرفت چشمگیری در راستای هدف این شرکت برای 
حذف پالستیک از بسته بندی های خود تا سال ۲۰۲۵ 
داشته اســت، به طوری که پالستیک ها تنها ۴ درصد از 
بسته بندی ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل می دهند. از سال 
۲۰۱۵، اپل استفاده از پالستیک را در بسته بندی های 

خود ۷۵ درصد کاهش داده است.
عالوه بر این، محصوالت اپل در ســال ۲۰۲۱ شامل:۱.   
۴۵ درصد عناصر خاکی کمیاب بازیافتی، یعنی افزایش 
قابل توجهی از زمانی که اپل عناصر خاکی کمیاب بازیافتی 
را در دستگاه های خود معرفی کرد.۲.   قلع بازیافتی دارای 
گواهی ۳۰ درصد، با تمام دســتگاه های جدید آیفون، 
آی پد، ایرپاد و مک که دارای ۱۰۰ درصد قلع بازیافتی در 

لحیم کاری بردهای منطقی اصلی خود هستند.
۳.   ۱۳ درصد کبالت بازیافتی تایید شده، مورد استفاده 
در باتری های آیفون که می تواند توســط ربات بازیافت 
اپل دیزی جدا شده و به بازار بازگردانده شود.۴.   طالی 
بازیافتی تایید شده که  برای اولین بار در تمام محصول 
اپل در آبکاری برد منطقی اصلی و سیم در دوربین جلو و 
دوربین های عقب آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو نشان داده 
شده است. برای دستیابی به این نقطه عطف، اپل سطوح 

پیشــرو در صنعت ردیابی را برای ایجاد زنجیره تامین 
طال از محتوای بازیافتی منحصرا پیشگام کرد. بازیابی 
مواد بیشتر برای استفاده در محصوالت آینده به کاهش 
استخراج کمک می کند. بازیافت کنندگان می توانند تنها 
یک تن اجزای آیفون که توسط ربات های بازیافت اپل جدا 
شده اند، مقدار طال و مسی که شرکت ها معموال از ۲۰۰۰ 

تن سنگ استخراج می کنند، بازیابی کنند.
اپل همچنین متعهد به افزایش طول عمر محصوالت خود 
از طریق بازسازی است. در سال ۲۰۲۱، اپل ۱۲.۲ میلیون 
دستگاه و لوازم جانبی را برای استفاده مجدد به صاحبان 
جدید ارســال کرد که باعث افزایش طول عمر آن ها و 
کاهش نیاز به استخراج در آینده شد. در نهایت، اپل قصد 
دارد فقط از مواد تجدیدپذیر یا قابل بازیافت در محصوالت 
خود استفاده کند، هدفی که در سال ۲۰۱۷ اعالم شد و 

مسیر این شرکت را در طراحی و تامین مواد ترسیم کرد.
»تاز«، ماشینی که از فناوری جدید شبیه خردکن برای 
جدا کردن آهنرباها از ماژول های صوتی و بازیابی عناصر 
کمیاب خاکی اســتفاده می کند، جدیدترین روش در 
سری پیشرفت های بازیافتی محسوب می شود که توسط 
اپل ایجاد شده است. این شرکت همچنین قابلیت های 
ربات جداکننــده آیفون دیزی را برای جــدا کردن ۲۳ 
مدل از آیفون، گسترش و پیشنهاد داده است که مجوز 
این پتنت ها را به شرکت ها و محققان رایگان بدهد. یک 
ربات دیگر به نام دیو، موتورهای Taptic را جدا می کند 
و به بازیابی آهن رباهای خاکی کمیاب، تنگستن و فوالد 

کمک می کند.
عالوه بر پیشــرفت در نوآوری بازیافت و نظارت بر مواد، 
گزارش پیشرفت زیست محیطی جدید اپل در سال ۲۰۲۲ 
که به تازگی منتشر شده است، کار قابل توجه این شرکت 
در کربن خنثی در سراسر زنجیره تامین جهانی و چرخه 
عمر هر محصول  همچنین پیشرفت در کاهش ضایعات و 

ترویج استفاده ایمن تر از مواد در محصوالت است.
اپل اخیرا اعالم کرد که تامین کنندگانش در سال گذشته 
بیش از دو برابر استفاده از برق پاک را افزایش داده اند و 
بیش از ۱۰ گیگاوات از حدود ۱۶ گیگاوات کل تعهدات در 
سال های آینده عملیاتی شده اند. تا این ماه، ۲۱۳ شرکای 
تولیدی اصلی این شرکت متعهد شده اند که تمام تولیدات 
اپل را با برق تجدیدپذیر در ۲۵ کشور تامین کنند. در سال 
۲۰۲۱، این پروژه های تجدیدپذیر از ۱۳.۹ میلیون تن از 
انتشار کربن جلوگیری کردند که معادل حذف ۳ میلیون 

خودرو از جاده ها به مدت یک سال است.

اپل ماشین »تاز« خود را معرفی کردبیت کوین تسلیم شد؟


