
افرادی که اعتراض خود را نسبت به عدم دریافت 
یارانه، ثبت یا به عنــوان متقاضی جدید ثبت نام 
کرده  و در مرحله شناسایی و دهک بندی تعیین  
تکلیف شده اند، درصورت قرار گرفتن بین دهک 
اول تا نهم مشمول پرداخت یارانه خواهند بود و 
تا آخر هفته جاری برایشــان معوقه نیز پرداخت 

می شود.
به گزارش ایسنا، در اردیبهشت ماه سال جاری و 
با تغییر رویه در پرداخت یارانه های نقدی، از بین 
۷۸ میلیون نفر یارانه بگیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، 
حدود شــش میلیون نفر حذف و باقی مانده در 
قالب ۹ دهک مشــمول دریافت یارانه شدند. بر 
این اساس مبلغ  ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر 
برای دهک اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومان برای هر 
نفر دهک چهارم تا نهم از اردیبهشت ماه پرداخت 

شده است.
در این بین بخشی از افرادی که تا اردیبهشت ماه 
یارانه می گرفتند و از ماه خــرداد در دهک دهم 
قرار گرفته و یارانه شان حذف شده، نسبت به این 
موضوع اعتراض داشتند. آنها می توانستند با ورود 
به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  درخواست 

بازنگری کنند. در همین راســتا با دستور رئیس 
جمهوری برای پیگیری وضعیت معترضان به عدم 
پرداخت یارانه نقدی،  برای تمامی سرپرســتان 
خانواری کــه اعتراض کرده بودنــد، یک مرحله 
یارانه نقدی با مبلــغ ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر 
عضو خانوار به صورت مشــروط واریز شد؛ به این 
صورت که تا زمان نتیجه بررسی اعتراضات قابل 
برداشت نبود تا  لیست این افراد، در وزارت رفاه 

مورد بررسی قرار گرفته و دهک بندی شوند.
آن طــور که حســینی- ســخنگوی ســازمان 
هدفمندی یارانه ها- به ایســنا اعالم کرده، طی 
بررسی های وزارت رفاه و لیســتی که در اختیار 
این سازمان قرار گرفته، برای افرادی که اعتراض 
کرده و مشخص شــد که بین دهک ۱ تا ۹ قرار 
گرفته اند، یارانه تیرماه همانند ســایر مشموالن 

واریز شده است.
به گفته وی، برای این دســته از افــراد یارانه دو 
مرحله اردیبهشــت و خرداد نیز به عنوان معوق 
واریز می شــود؛ با ایــن توضیح کــه در صورت 
قرارگیــری آنها در دهــک اول تا ســوم، یارانه 
مسدودی اردیبهشــت  آنان که ۳۰۰ هزار تومان 

به ازای هر عضو خانوار بــود، به ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش پیدا می کند کــه همراه با یارانه خرداد تا 

پایان هفته جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
اما گروه دیگر کسانی هســتند که تاکنون اصال 
یارانه ای دریافت نکرده یا یارانــه آنها قبال قطع 
شــده و متقاضی دریافت آن بودند. این دسته از 
افراد می توانستند از اواخر اردیبهشت ماه از طریق 
سامانه my.gov.ir ثبت نام کنند تا درخواست 

آنها مورد بررسی و پایش قرارگیرند.
طبق اعالم سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها، 
بررسی  درخواست کســانی که تا ۱۵ خرداد نیز 
برای دریافت یارانه ثبت نام کــرده بودند، انجام 
شده و براساس لیستی که از سوی وزارت رفاه در 
اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفته است، یارانه 
اردیبهشت، خرداد و تیرماه آنان به صورت یکجا و 
به تناسب دهک بندی صورت گرفته، تا پایان هفته 

جاری به حسابشان واریز خواهد شد.
در این رابطه یادآور می شود که متقاضیان ثبت نام 
و همچنین کســانی که یارانه  آنها از اردیبهشت 
ماه قطع شده است، همچنان فرصت مراجعه به 

سامانه های مربوطه و ثبت درخواست، دارند.

صندوق بین المللی پول بار دیگر پیش بینی رشد 
آمریکا در سال ۲۰۲۲ را به ۲.۳ درصد کاهش داد 

زیرا هزینه های مصرف کننده نزولی شد.
 )IMF( به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول
هشدار داد که اجتناب از رکود در ایاالت متحده 
به طور فزاینده ای چالش برانگیز خواهد بود زیرا 
این صندوق مجددا پیش بینی رشــد آمریکا در 
ســال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد در اواخر ژوئن به 
۲.۳ درصد کاهش داد چون داده های اخیر نشان 
می دهد کــه هزینه هــای مصرف کننده ضعیف 

شده است.
صندوق بین المللی پــول همچنین پیش بینی 
رشــد تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۲۰۲۳ 
خود را از ۱.۷ درصــد در ۲۴ ژوئن به یک درصد 
کاهش داد، زمانی که بــا مقامات ایاالت متحده 
برای ارزیابی ســاالنه سیاســت های اقتصادی 

ایاالت متحده مالقات کرد.
گزارش نهایی منتشر شده برای منعکس کردن 
تجدیدنظرهای نزولی در تولید ناخالص داخلی 
ســه ماهه اول ایاالت متحده و داده های ضعیف 
هزینه مصرف کننده در ماه مه مورد بازبینی قرار 

گرفت اما همچنان چالش های تــورم باال بود و 
افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو برای کنترل 

قیمت ها را برجسته می کرد.
مدیران اجرایی صنــدوق بین المللــی پول در 
بیانیه ای اعالم کردند که افزایش تورم گسترده 
خطرات سیســتماتیکی بــرای ایاالت متحده و 

اقتصاد جهانی ایجاد می کند.
صندوق بین المللی پول گفت: »اولویت سیاست 
کنونی باید کند کردن سریع رشد دستمزدها و 
قیمت ها بدون تسریع رکود باشد که کاری دشوار 

خواهد بود«.
این صندوق اعالم کرد که تشدید سیاست های 
پولی فــدرال رزرو باید به کاهش تــورم به ۱.۹ 
درصد تا سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ کمک کند، 
در حالی که پیش از این پیش بینی ۶.۶ درصدی 
برای سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ ارائه شده بود.

این امر باعث کاهش بیشــتر رشد ایاالت متحده 
خواهد شد اما صندوق بین المللی پول همچنان 
پیش بینــی می کند که ایاالت متحــده از رکود 

اجتناب خواهد کرد.
اندرو هــوج، اقتصــاددان دپارتمــان نیمکره 

غربی صنــدوق بین المللی پول در یک پســت 
وبالگی گفت که افزایش نــرخ بهره فدرال رزرو 
و هزینه هــای کمتر دولتی باعث کاهش رشــد 
هزینه های مصرف کننده تا اوایل ســال آینده به 
حدود صفر می شود و فشارهای عرضه را کاهش 

می دهد.
هوج گفــت: »کاهــش تقاضــا، بیــکاری را تا 
 اواخر ســال ۲۰۲۳ حدود پنــج درصد افزایش 

می دهد.«
چاینا اکونومیک گزارش کــرد، مدیران اجرایی 
صندوق بین المللی پول در نسخه های سیاستی 
خود برای دولت ایاالت متحده خواستار تصویب 
طرح های متوقف شده جو بایدن، رئیس جمهور 
ایاالت متحده برای هزینه های اجتماعی و اقلیمی 
شــدند و گفتند که این طرح ها مشارکت نیروی 
کار را افزایش و تورم را کاهش می دهد و در عین 
حال  ورود به اقتصاد کم کربن را تسهیل می کند.

در این گزارش آمده اســت: »مدیــران توصیه 
کردند کــه محدودیت های تجــاری و افزایش 
تعرفه ها که در پنج سال گذشته اعمال شده بود 

نیز لغو شوند«.

به گفته کارشناسان، انتظار می رود نقش رنمینبی، ارز 
چین در حفظ ثبات مالی جهانی به طور پیوسته افزایش 
یابد زیرا اولین برنامه ادغام چندجانبه رنمینبی در جهان 
گواهی بر پتانسیل این ارز در کاهش مشکالت نقدینگی 

در اقتصادهای بازارهای نوظهور است.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، آنان گفتند که گام های 
معقول آینده چین برای کمک به کاهش فشار مالی بالقوه 
در سایر اقتصادهای بازار نوظهور)EM( شامل گسترش 
سوآپ ارز و مشارکت در طرح های بازسازی بدهی است.

اظهارات آنان در زمانی بیان شــد که چشم انداز مالی 
جهانی شکننده تر شده اســت زیرا انقباضات پولی به 
رهبری ایاالت متحده هزینه بسیاری از اقتصادهای بازار 
نوظهور را برای خدمات بدهــی خارجی افزایش داده و 
آنها را در معرض خطرات باالتر بحران بدهی و مشکالت 

نقدینگی قرار داده است.
برای کمک به اقتصادهای شرکت کننده در مواجهه با 
دوره های بالقوه نوسانات بازار، بانک تسویه بین المللی 
ماه گذشته اعالم کرد که ترتیبات نقدینگی رنمینبی 
را ایجاد می کند، یک ذخیره یوان که بانک های مرکزی 
شرکت کننده می توانند در صورت نیاز، رنمینبی دریافت 

کنند.
به گفته کارشناســان، این برنامه که اولین طرح ادغام 
چندجانبه رنمینبی است، مشارکت اقتصادهای نوظهور 
را نشان می دهد و می تواند به آنها در مقابله با فشار مالی 
بالقوه از طریــق تامین نقدینگی بــرای پرداخت های 

بین المللی و کمک به تثبیت ارز آنها کمک کند.
وانگ جیــن بین، اســتاد اقتصاد در دانشــگاه رنمین 

چین اظهار کرد: این ترتیب به برآورده شــدن تقاضای 
اقتصادهای مشارکت کننده برای رنمینبی و تثبیت نرخ 

مبادله ارز آنها در برابر پول چین کمک می کند.
وانگ می گوید که این مورد به نوبه خود می تواند به ارزها 
کمک کند تا با توجه به ارزش نســبتا پایدار رنمینبی، 
جایگاه محکم تری در برابر ســبدی از ارزهای کلیدی 

پیدا کنند.
هو ای خــور، اقتصاددان ارشــد گفت کــه این طرح 
برای ایجاد یک سیســتم پرداخت مــرزی منطقه ای 
انعطاف پذیرتر که کمتر به دالر آمریکا وابسته مساعد 

است.
به گفته کارشناســان، با توجه به اینکه این طرح نقطه 
عطفی در تقویت نقش رنمینبی در شبکه امنیت مالی 
جهانی است، چین می تواند به دلیل اهمیت این کشور 
در اقتصاد جهانی، گام های بیشتری در این زمینه بردارد.

یی گانگ، رئیس بانک خلق چین )PBOC( در ماه ژوئن 
آمادگی بانک های مرکزی را بــرای تقویت هماهنگی 

سیاست های کالن اقتصادی و مالی اعالم کرد.
برای کمک به کاهش خطر بدتر شدن بدهی در برخی از 
اقتصادهای  نوظهور، وانگ از دانشگاه رنمین گفت: چین 
می تواند در طرح تجدید ساختار بدهی و تمدید مشارکت 
کند و اقتصادهای بدهکار را برای انتشار اوراق قرضه در 
بازارهای رنمینبی فراساحلی برای جمع آوری پول برای 

بازپرداخت بدهی تسهیل کند.
ژانگ لینگ، مدیر مرکز مطالعات مالی بین المللی که 
بخشی از دانشــگاه مرکزی مالی و اقتصاد گفت: چین 
می تواند در صورت لزوم، مبادالت ارزی دوجانبه بیشتری 

با اقتصادهای نوظهور که از نظر مالی تحت فشار هستند 
را آغاز کند.

ژانگ بیان کــرد: یک ســوآپ ارزی کــه در آن بانک 
مرکزی یک کشــور رنمینبی را با پول خــود به عنوان 
وثیقه وام می گیرد، می تواند نقدینگی رنمینبی را برای 
پرداخت های تجارت بین المللی در اختیار کشــور قرار 
دهد و ذخایر دالری را برای بازپرداخت بدهی ذخیره کند.
تاکنون بانک خلق چین قراردادهای سوآپ دوجانبه با 
۴۰ مقام پولی امضا کرده است. سهم رنمینبی در ذخایر 
ارزی جهانی در ســه ماهه اول به ۲.۸۸ درصد افزایش 
یافته است، در حالی که سه ماهه قبل ۲.۷۹ درصد و دالر 

آمریکا ۵۸.۸۸ درصد سهم دارد.
کارشناسان گفتند: چین باید ثبات سیاست پولی خود را 
حفظ و از تغییرات شدید در شرایط مالی ناشی از ایجاد 

اثرات سرریز بر سایر اقتصادها جلوگیری کند.
 Huatai( شــرکت اوراق بهــادار چیــن هوارتــای
Securities( در گزارشی اعالم کرد: در حالی که بانک 
خلق چین ممکن است به دلیل افزایش تورم در نیمه دوم 
به ثبات قیمتها اهمیت بیشتری بدهد، انتظار می رود 
موضع سیاست آن بدون انقباض شدید در شرایط پولی 

تطبیقی  باقی بماند.
داده های رسمی نشان می دهد که شرایط پولی مساعد 
باعث افزایش اعتبار شده اســت. بانک خلق چین روز 
دوشنبه اعالم کرد وام های جدید یوان چین در ژوئن به 
۲.۸۱ تریلیون یوان )۴۱۸.۹۷ میلیارد دالر( رسیده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸۶.۷ میلیارد یوان 

افزایش داشته است.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد 
جهانی به اجالس اخیر گروه هفت و برنامه های این گروه 

برای مقابله با طرح های چین پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در ســی و پنجمین گزارش از سلسله 
گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی«، گلچینی 
از تحوالت اخیر در دو الیه جهانــی و منطقه ای محیط 
ژئواکونومیــک ایــران ارائه شــده و آخریــن روندها و 
پیش بینی های اقتصادی تهیه شــده توسط بزرگ ترین 
نهادهای اقتصادی بین المللی، در قالــب داده های تازه 
مورد واکاوی قرارگرفته اند. در بخــش تحوالت جهان، 
سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری گروه ۷ برای رقابت 
با ابتکار کمربند و راه چین خبرساز شد. در اجالس سران 
گروه ۷ بر سر استراتژی کالن رقابت ژئواکونومیک با چین 
توافقاتی صورت گرفته و وعده سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد 
دالری در زیرساخت های کشورهای در حال توسعه داده 
شد. این توافق در قالب راهبرد کالن موسم به »مشارکت 
در توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در پهنه جهانی« 

اجرایی خواهد شد.

در تحوالت منطقــه ای محمد بن ســلمان در روزهای 
اخیر راهی طیفی از کشــورهای منطقه شد تا سیاست 
منطقه ای عربستان را گامی به پیش ببرد. یکی از مقاصد 
این سفر مصر بود. در پی سفر ولیعهد عربستان سعودی 
به مصر، دو کشــور ۱۴ توافقنامه و یادداشــت تفاهم به 
ارزش ۷.۷ میلیارد دالر امضا کردند. در ســفر به ترکیه 
مقامات بازرگانی عربســتان اعالم کردند که این کشور، 
تحریم غیررسمی خود علیه صادرات ترکیه را لغو کرده 
است و هیچ محدودیت گمرکی برای کاالهای ترکی در 
عربستان سعودی وجود ندارد. اردن یکی دیگر از مقاصد 
سفر منطقه ای بن سلمان در هفته گذشته بود. در جریان 
این سفر قراردادهای اقتصادی مهمی میان دو کشور در 
حوزه های معدن، ساخت وســاز، انرژی اتمی، واردات و 

صادرات امضا شد.
مصر نیز در پی فشــارهای اقتصــادی اخیر تالش های 
تازه ای برای احیای روابط سیاسی در راستای بهره برداری 
اقتصادی داشته اســت. امیر قطر برای نخستین  بار پس 
از تنش های ســال ۲۰۱۷ که منجر به تیرگی روابط این 

کشور با عربستان، امارات و مصر شد، راهی قاهره شد تا 
دوره ای تازه در روابط سیاسی دو کشــور را شکل دهد. 
یکی از محورهای این دیدار سرمایه گذاری قطر در مصر 
بود. در خالل این دیدار مقامات مصری اعالم کردند که 
سرمایه گذاران قطری فرصت مشارکت در حدود ۵۰ پروژه 
سرمایه گذاری در مصر را دارند. مصر همچنین با روسیه 
توافق کرد که دو کشور از ارزهای محلی خود در معامالت 
تجاری دوجانبه استفاده کنند. وزیر تجارت و صنعت مصر 
اخیراً گفته است که قاهره مکانیســم پرداختی را برای 
استفاده از روبل روسیه در مبادالت تجاری با مسکو ایجاد 
خواهد کرد. در اقدامی دیگر رسانه ها از سفر یک هیئت 
مصری متشکل از ۱۲ تاجر و اعضای فدراسیون صنایع 
مصر برای اولین بار پس از ۱۰ سال به رژیم صیهونیستی 
خبر دادند. هیئت مصری در این ســفر با مقامات رژیم 
صیهونیستی از ســازمان های مختلف از جمله انجمن 
تولیدکنندگان رژیم صیهونیستی، فدراسیون اتاق های 
بازرگانی رژیم صیهونیستی و مؤسســه صادرات رژیم 

صیهونیستی دیدار کرد.

افزایش تورم گسترده و خطر سیستماتیک برای ایاالت متحدهجزئیات پرداخت یارانه و معوقات معترضان و جاماندگان

هفت غول اقتصاد جهان در برابر چینچین امنیت مالی جهانی را تقویت خواهد کرد؟
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سرمقاله

مزیت عرضه کاال 
در بورس

ســوابق و تجارب جهانی و 
کشور نشان داده است که 
قیمت گذاری دستوری به 
هیچ عنوان پاسخگوی ثبات 
در اقتصاد نبوده است. با قیمت گذاری دستوری 
تنها بر مازاد تقاضا افزوده می شود. به طوری که در 
ثبت نام قرعه کشی خودرو، مازاد تقاضا به ۵ میلیون 
نفر رسید. با این اتفاق مردمی سازی داللی صورت 
گرفت. ضمن اینکه منابع بیشتر به سمت داللی و 

منافع سوداگران...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

۲متن کامل  د ر صفحه ۴

۲

وام ودیعه فعال به ۳ هزار مستأجر رسید

 عقب نشینی بانک ها 
در پرداخت وام ودیعه

شاخص بورس به نزول پایان می دهد؟ 

بورس سبز شد

صنعتگران خواستار تجدید نظر در سیاست های دستوری دولت هستند

افت تولید با قیمت های دستوری
صفحه۲

صفحه۴

عرضه مجدد خودرو در بورس
نقش   دالالن   در   بازار   خودرو   کمرنگ   می شود؟

شورای  عالی  بورس  با   عرضه   خودرو  در  بورس کاال  موافقت  کرد

بررسی های میدانی از وام ودیعه مسکن حاکی است 
ضریب نفوذ این تسهیالت بسیار پایین بوده و تنها 
۳ هزار مستأجر توانسته اند تا کنون این تسهیالت 
را دریافــت کنند؛ چند بانک هــم متقاضی جدید 
نمی پذیرند. به گزارش مهر، بررسی های میدانی از 
بانک ها حاکی است چند بانک دولتی فعالً از پذیرش 
متقاضی جدید وام ودیعه مسکن سر باز زده و سقف 
اعتبار آنها در پرداخت این تسهیالت به اتمام رسیده 
است. این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه 
در وزارت راه و شهرسازی تا کنون تنها به ۳ هزار نفر 
وام ودیعه پرداخت شده است. پیش از این پیش بینی 
حاکی از اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به ۷۰۰ هزار 

نفر تا سقف ۴۰ هزار میلیارد...

در آخرین روز کاری هفته شاخص پس از ۴ روز، رشد 
کرد و به روند نزولی پایان داد. با این حال روند کاهش 
ارزش معامالت سهام ادامه یافت و رکود عمیق تر از 
روزهای قبل شد. به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت 
روز چهارشنبه بیســت و دوم تیر ماه، شاخص کل 
بورس پایتخت با افزایش ۶ هزار و ۵۱۷ واحدی نسبت 
به روز سه شنبه به رقم یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۱ 
واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار 
و ۵۳۷ واحدی در ســطح ۴۰۷ هزار و ۱۲ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۱۰ واحد پائین آمد و در سطح ۱۹ هزار و ۸۰۹ واحد 
قرار گرفت.  روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای 
پاالیشی رشد کرد و »شپنا«، »شبندر«، »شتران« و 

»شبریز« بیشترین تأثیر...



اقتصاد2
ایران

معاون وزیر صمت:
واردات خودرو تا شهریورماه 

انجام می شود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه از اوایل مرداد به 
صورت رســمی از خودروهای اقتصادی داخلی 
رونمایی می شــود، گفت: بر اساس برنامه ریزی 
 صورت گرفته، تا شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو 
انجام می شــود. به گزارش صدا و سیما، منوچهر 
منطقی در مورد آئین نامــه واردات خودرو اظهار 
کرد: این آئین نامه تدوین شده و در دست بررسی 
توسط هیئت دولت است تا آن را ابالغ کند و البته 
قبل از اجرا ما با صنعتگران و واردکنندگان, جلسه 

توجیهی برگزار خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفت: در آئین 
نامه تدوین شده, واردات خودروهای دست دوم امکان 
پذیر نیســت همچنین برای خودروهای اقتصادی 
مشوق هایی در نظر گرفته شده است به عنوان مثال از 
بین ۵ محصول اگر یک محصول تقاضای ۵۰ درصدی 
داشته باشد برای آن محصول مشوقی تعیین می شود 
 که با قیمت نهایی پایین تری به دست مصرف کننده 
برســد. منطقی هدف از تدوین آئین نامه را واردات 
خودروهای اقتصادی برای اقشار کم درآمد جامعه 
دانســت و افزود: محدودیتی برای واردات تعیین 
نشــده و شــاخص های فنی مانند خدمات پس از 
فروش و قابلیت های محصول در نظر گرفته شــده 
است. همچنین وارد کنندگان باید از کشورهایی که 

خودروهای به روزی دارند، واردات را  انجام دهند.
معاون صنایــع حمل و نقل وزیر صمــت، واردات 
خودرو را عامل ارتقا صنعت داخلی دانست و گفت: 
اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه هیئت 
دولت اســت ضمن اینکه بر اســاس برنامه ریزی 
 صورت گرفته, تا شــهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو 
انجام می شــود. وی در ادامه اظهار کرد: به دنبال 
تاکید رئیس جمهور بر تولید خودروی اقتصادی و 
همچنین تقاضای نیمی از خریداران خودرو برای 
این خودروهای کم هزینــه، وزارت صمت تصمیم 
گرفت تا عالوه بــر واردات خودروهای اقتصادی, 
خودروسازان داخلی هم برای تولید این خودروها 
برنامه ریزی داشته باشــند و از اویل مرداد ۱۴۰۱ 
 نخســتین خودروهــای اقتصادی تولیــد داخل 
را رونمایی کنند. وی ســه مســیر را برای تأمین 
خودروی اقتصادی عنوان کرد و گفت: نخســتین 
مسیر تولید خودروهای اقتصادی داخلی است که 
خودروســازان این امر را محقق می کنند؛ دومین 
راه پیشنهادی طراحی محصول اقتصادی از سوی 
خودروسازهای بزرگ خارجی است تا نمونه طراحی 
شده در داخل کشور تولید کنیم و مسیر سوم واردات 
همراه با همکاری با ســایر خودروسازهای جهانی 
است ضمن اینکه ما از همه ظرفیت ها برای تولید 

خودروهای اقتصادی استفاده می کنیم.

میرکاظمی:
 چیزی به اســم ارز ترجیحی 

۴۲۰۰ وجود ندارد
 معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: چیزی به اســم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
وجود ندارد، اگر دولت بخواهد از بخشــی حمایت 
داشته باشد، باید مابه التفاوت ریالی آن را پرداخت 
کند. به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه 
نشســت هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره 
تامین اعتبارات عمرانی سفرهای استانی گفت: در 
پایان سال گذشته تعهدات سفر استانی ۱۳۵ درصد 
بود و ما ۳۵ درصد باالتر از آنچه تعهد کرده بودیم، 
پرداخت کردیم. امسال هم از مردادماه پرداخت های 
عمرانی انجام و البته بیشــتر هم می شود. ما تعهد 
دادیم که اســتقراض نکنیم و بر این تعهدمان هم 
هستیم. در تیرماه ســال جاری ۱۲ هزار میلیارد 
تومان برای اعتبارات عمرانی اختصاص خواهد یافت 
و این عالوه بر ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراقی است که 

برای بودجه عمرانی اختصاص می یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: اما این 
رتبه بندی بر اساس آنچه در بودجه دیده شده است 
پرداخت می شود و در چارچوب سقف بودجه این 
پرداخت انجام می شود و این مبلغ در قانون حدود 
۳۶ تا ۳۸ میلیارد تومان است. میرکاظمی درباره 
برخی اخبار مبنی بر بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اظهارکرد: االن چیزی به اسم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ 
وجود ندارد. مثال چیزی به اســم اینکه گندم را با 
ارز ۴۲۰۰ وارد کنیم، نداریم. دولت اگر بخواهد از 
بخشی حمایت داشته باشد، باید مابه التفاوت ریالی 
آن را پرداخت کند و در حال حاضر ما به التفاوت 

ریالی حمایتی دولت به نان و دارو اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: در تمام کشــورهای دیگر هم اگر 
دیده باشید، یکی از بحران ها افزایش قیمت مواد 
غذایی و انرژی است که موجب تورم شده است. ما 
تالش کردیم که با پرداخت هایی که انجام شده، 

مردم را از نوسانات قیمت جهانی محافظت کنیم.

خبر

نمایندگان بخش خصوصی در 
هجدهمین جلسه کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران به 
مهمتریــن چالش های خود 
در بخش تولید اشاره کردند؛ 
مشکالتی که قیمت گذاری دستوری، ایجاد محدودیت 
در واردات ماشــین    آالت و اجرای ناگهانی سیاست ها 
ایجاد کرده است. در هجدهمین جلسه کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق تهران ، موانع و مشکالت بنگاه های تولیدی 
کشور با حضور معاون امور صنایع عمومی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای 
این جلسه با اشــاره به اینکه فعاالن اقتصادی به دلیل 
شرایط تورمی و اعمال سیاست های دستوری در تنگنا 
قرار دارند، گفت: البته وزیر صمت نیز در سخنان اخیر 
خود به این نکته اشاره کرد که سیاست های دستوری 
کارســاز نیســت و این موضع گیری، مایه امید فعاالن 
اقتصادی اســت. علی نقیب در ادامه با اشاره به وجود 
تشکل های قدیمی و شناسنامه دار در کشور گفت که 
دولت می تواند یک سری از مسئولیت ها را به این تشکل 
ها واگذار کند و خود، امر نظارت را بر عهده بگیرد. در واقع، 
واگذاری امور به تشکل ها بیش از سیاست های دستوری، 

دولت را به اهداف اش می رساند.
او در ادامه یکی از مشــکالت فعاالن اقتصادی را پدیده 
قاچاق برشمرد و گفت:کاالهایی که از طریق قاچاق وارد 
می شود، سخت گیری هایی که بر تولیدات داخلی اعمال 
می شود را از سر نگذرانده و این به ضرر تولیدکنندگان 
داخلی تمام می شود. نقیب در ادامه خواستار تجدید نظر 
در سیاست  های دستوری و همچنین کنترل قاچاق شد.

در ادامه این جلسه، بابک ولی زاده، مشاور این کمیسیون 
به مرور مهمترین اخبار و تحوالت حوزه صنعت و معدن 
پرداخت و پس از آن، اعضا و میهمانان کمیسیون به طرح 

دغدغه ها و مشکالت حوزه فعالیت خود پرداختند.

مکانیزم عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود
علیرضا دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، 
یکی از مشــکالت این صنعت را قیمت گذاری دستوری 
عنوان کرد و گفت که به رغــم تورم بیش از ۴۰ درصدی 
که بر کشور حاکم است و نیز به رغم افزایش ۵7 درصدی 
دســتمزدها، دولت در برخی لوازم ده درصد و در برخی 
دیگر ۱۵ درصد اجازه افزایش قیمت را داده اســت. او در 
ادامه این تعبیر را به کار برد که دولت باید از اختراع دوباره 
چرخ بپرهیزد و در مسیر سایر کشورها که مکانیزم عرضه و 

تقاضا را به رسمیت شناختند قرار بگیرد. حبیب اهلل انصاری، 
از کارشناسان حوزه صنعت نیز با بیان اینکه توسعه صنعت 
لوازم خانگی، شتاب دهنده توسعه اقتصادی خواهد بود به 
برخی مشکالت فعاالن این صنعت اشاره کرد و گفت: امروز 
کمبود نقدینگی، تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین 
تصمیمات خلق الســاعه سیاســتگذاران از اصلی ترین 
مشکالت تولیدکنندگان بوده و الزم است که این مسایل 

از پیش پای صنعت برداشته شود.

صنایع پایین دستی، دستخوش امیال صنایع 
باالدستی

علیرضا کالهی صمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران نیز بر ضرورت توسعه زنجیره ارزش تاکید کرد 
و گفت: یکی از مشکالت صنایع پایین دستی آن است که 
دستخوش امیال صنایع باالدستی هستند. برای مثال در 
یک سال گذشته، کاالیی نظیر مس، حتی بیش از روند 
نرخ تورم دچار افزایش قیمت شده و همزمان ال سی های 
چهار ماهه نیز دو ماهه شده است. او همچنین به ضرورت 
راستی آزمایی سهمیه ها پرداخت و گفت: اگرچه تالطم 
قیمتی و اختالف نرخ ارز، ممکن است تقاضاهای کاذب 
را وارد بازار کند اما سهمیه ها نیاز به راستی آزمایی دارد. 
راهکار این راستی آزمایی نیز تطبیق آن با میزان واقعی 
فعالیت ها از طریق اظهارنامه ارزش افزوده اســت و نه 

امضاهای محلی که ممکن است فساد آلود باشد.

سامانه ها گلوگاه تولید هستند
عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
نیز با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری، کاهش تولید 
را به همراه خواهد داشــت، افزود: پیامد کمبود کاال نیز 
افزایش قیمت خواهد بــود و متعاقب آن رونق قاچاق و 
همچنین افزایش فشار برای واردات رخ خواهد داد. این 

مسایل کیفیت را به اولویت های بعدی تنزل می دهد. 
او در ادامه به مشکالتی که ســامانه جامع تجارت برای 
فعاالن اقتصادی ایجاد کرده، اشــاره کرد و گفت: این 
سامانه به گلوگاهی برای تولید و بهبود محیط کسب و 

کار تبدیل شده است.

ریشه مشکالت در مدیریت دولتی است
در ادامه این جلسه، محمد مهدی برادران خلخالی، معاون 
صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی 
درباره دغدغه ها و انتظارات فعاالن اقتصادی ارائه کرد. او 
با بیان اینکه »ریشه مشکالت مورد اشاره، در مدیریت 
دولتی است« ادامه داد: این مسایل با تغییر روسای جمهور 
یا وزرا نیــز قابل اصالح نیســت. ذات مدیریت دولتی، 
انحصار طلب و از باال به پایین است. حال آنکه اصالح این 

وضعیت باید عمیق و نهادی باشد.
او در بخش دیگری از سخنانش با تشریح ساختار معاونت 
صنایع عمومی وزارت صمــت، گفت: وزیر صمت نیز با 
لغو حقوق گمرکی واردات ماشــین آالت مخالف بود و 
ما از حذف این معافیت دفاع نکردیــم. در واقع لغو این 
معافیت، نــه در الیحه بودجه دولت بــود و نه حتی در 
کمیسیون تلفیق مطرح بود. بلکه این بند وقتی الیحه 
در صحن علنی بود، مطرح شــده و رای آورد. اما مقرر 
شده نمایندگان طرحی برای اصالح لغو معافیت حقوق 
گمرکی ماشین آالت ارائه کنند و این مساله به طور قطع 

اصالح خواهد شد.
او با بیان اینکه »تغییر مبنای محاسبه ارزش گمرکی از 
۴۲۰۰ به ETS نیز یکباره نبوده است« افزود: این تغییر 
تکلیف دولت قبل بود که اجرایی نکرد و ما اعالم کردیم 
که این تغییر از تاریخ۱۴۰۱/۱/۱ اجرا خواهد شد. حال 
اگر می خواستیم تعرفه ها را ۶ برابر کنیم، در برخی حوزه ها 
با چالش مواجه می شدیم و قاچاق افزایش پیدا می کرد؛ 

بنابراین برخی تعرفه ها را به یک دوم و برخی را به یک 
ســوم کاهش دادیم. برادران خلخالی با انتقاد از برخی 
حمایت ها که در سال های گذشته به نام حمایت از تولید 
اعمال شده، گفت: به نام حمایت از تولید، از ورود برخی 
کاالها ممانعت شده و از سرمایه گذاری نیز جلوگیری 
به عمل آمده است. در واقع حمایت از یک تولیدکننده 
خاص سبب شده که سایر تولیدکنندگان متضرر شوند. 

در عین حال ما به صنایع خالق نیز توجه نداشته ایم.
او در ادامه با بیان اینکه »مدیریت دولتی خسته است و 
بخش خصوصی باید به دولت روحیه بدهد«گفت:در نظر 
داریم که هر امتیازی که به صنایع ارائه می شود به اصناف 

تولیدی نیز ارائه شود.
برادران خلخالی افزود: من مخالف قیمت گذاری دستوری 
هستم اما اگر قرار باشــد دولت قیمت گذاری نکند باید 
ممنوعیت های وارداتی نیز لغو شود؛ در حال حاضر ما در 

مرحله توانمندسازی هستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه به وضعیت 
قاچاق اشاره کرد وگفت که قطعات یدکی خودرو،پوشاک، 
لوازم بهداشتی و آرایشی و اسباب  بازی در صدر کاالهای 
قاچاق قرار دارد و اکنون مبارزه به این پدیده با همراهی 
قوه قضاییه و دستگاه های اطالعاتی در حال انجام است.
او با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش قاچاق، افزایش 
مدت ضمانت کاالهاست، از بخش خصوصی درخواست 
کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای کنترل این پدیده 
اعالم کند. برادران خلخالی با اشاره به آنچه که در مورد 
تعمیق ساخت داخل مطرح می شود، گفت:نباید به بهانه 
ساخت داخل، رانت ایجاد کرده و تولید در سایر بخش ها 
را سرکوب کنیم.ضمن آنکه شایسته نیست واردات را 
تعطیل کرده و همه بنگاه ها را معطل یک بنگاه کنیم. او 
سپس گفت: ما به صنعت صنعت ساز یعنی صنایع تولید 
ماشین   آالت نیاز داریم اما راه حمایت از این صنایع، ایجاد 

محدودیت نیست.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر به دنبال آن 
هستیم که در حوزه صنعت از دنیا الگو بگیریم و رقابت 
پذیری محصوالت را ارتقا دهیم، باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که یک سوی رقابت، ورشکستگی است. اما 
ما ادعا می کنیم که هیچ واحدی نباید تعطیل شود. در این 
سال ها شاهد آن بوده ایم که واحدهای کوچک صنعتی 
تاسیس شده، تســهیالت دریافت کرده و زیر ظرفیت 
تولید کردند. در عین حال ایــن واحدها هزینه ها را نیز 
افزایش داده یا نمی توانند تکنولوژی خود را به روز کنند . 
از طرفی همه مسئوالن نیز باید کمک کنند که این واحد 
تعطیل نشود. در حالی که باید استانداردهایی از گردش 
مالی، قدرت تکنولوژی، دانش فنی و سطحی از رضایت 

مشتری برای صنایع تعریف شود.

صنعتگران خواستار تجدید نظر در سیاست های دستوری دولت هستند

افت تولید با قیمت های دستوری

وزارت اقتصاد خبر داد
تکذیب بازگشــت ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به گمرک
مرکــز روابط عمومی و اطــالع رســانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در پی انتشار خبر مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ 
خبرگزاری تسنیم با عنوان جزئیات الیحه جدید دولت 
برای توقف اجرای حکم ای تی اس در گمرک و ابهام 
ایجاد شــده در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد. به 
گزارش شــادا، مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطالعیه تصریح 
کرده است، دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی 
از افزایش بهای تمام شده کاالهای وارداتی مربوط به 
تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  الیحه ای 
با قید دو فوریت  به مجلس شورای اسالمی  اقدام نموده 
و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ،واسطه ای، 
اجزا  قطعات و ماشین آالت   از ۴ درصد به ۱ درصد شده 
است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و 
تصویب قرار گیرد. در این اطالعیه تأکید شده  است؛ 
الیحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی 

از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.

حبس قیمت دالر در یک کانال
فروش دالر به تعویق افتاد 

برخی از معامله گران معتقدنــد اگرچه احتمال 
احیای برجام ضعیف است ولی ممکن است ایران با 
آمریکا به یک توافق جدید دست پیدا کند. اما اثر این 
اتفاق در بازار ارز چقدر است؟ به گزارش اقتصادنیوز 
؛ قیمت دالر در چند وقت اخیر بین یک محدوده 
خاص منجمد شده است و ترس از عرضه ارز توسط 
نهاد بازار ساز موجب شده یخ اسکناس آمریکایی 
در تهران باز نشود.  از سوی دیگر فضای پر از ابهام 
مذاکرات برجام به  احتیاط بازیگران ارزی  افزوده 
است. در شــرایط فعلی معامله گران بزرگ نیز به 
راحتی حاضر نیستند، تن به  فروش ارز خود بدهند.
کاترین کولونا، وزیرجدید  امور خارجه فرانســه روز 
سه شنبه گفت تنها چند هفته تا پایان فرصت احیای 
برجام باقی مانده است.این مقام مسئول گفته ایران در 
مذاکرات دوحه به مواضعی که پیش از برخی توافق ها 
داشت، بازگشته است.  با این حال برخی از معامله گران 
معتقدند اگرچه احتمال احیای برجام ضعیف است ولی 
ممکن است ایران با آمریکا به یک توافق جدید دست 
پیدا کند. از نظر برخی فعاالن همین اتفاق موجب شده 
است که احتیاط برای معامله در بازار ارز افزایش پیدا 
کند و عده ای از معامله گــران حاضر به فروش دالر 
نشوند . رشد قیمت حواله درهم، انتظارات افزایشی 
را در بازار دالر تقویت می کند. با این حال، عرضه ارز 
و احتیاط معامله گران موجب شده است که اسکناس 

آمریکایی رشد خاصی را تجربه نکند.

اختصاص ۴5۰ هزار میلیارد اعتبار به 
بخش تولید توسط بانک سامان

علیرضا معرفت مدیرعامل بانک ســامان در آســتانه 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سامان، طی 
یک نشست خبری ضمن تشریح عملکرد بانک سامان، به 
تشریح اقدامات این بانک در حوزه های مختلف پرداخت.
به گزارش سامان رسانه، علیرضا معرفت مدیرعامل بانک 
سامان در این نشست خبری، اظهار کرد: بانک برنامه های 
منسجمی از سال 9۶ برای بهبود درآمدهای عملیاتی 
بانک پیاده سازی شده است بر اساس این استراتژی ها 
هم روی بخش درآمدزا و هم در بخــش غیر درآمدزا 
کار شده است به طوری که در بخش غیر درآمدزا توجه 
ویژه ای به مطالبات معوق و مشکوک الوصول شد و تا حد 
امکان تالش شد تا از ورود به مطالبات جدید جلوگیری 
شــد این اقدام در درجه ای از اهمیت بود که منجر به 
تغییر چارت سازمانی هم شد. معرفت درباره عملکرد 
سه ماهه بانک نیز گفت: در سه ماهه میزان تسهیالت 
پرداختی ما به ۸۵۰ هزار میلیارد ریال رســیده است و 
میزان حجم سپرده ها از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر 
رفته است.مدیرعامل بانک سامان به مطالبات معوق نیز 
اشاره داشت و گفت: بر اساس استراتژی هایی که در بانک 
پیاده سازی شد باوجود تمام تالطمات موجود در اقتصاد 
نه تنها نسبت مطالبات بانک کاهش داشته است بلکه 
قدر مطلق عددی ما در این بخش نیز کاهش داشت و 
نسبت مطالبات ما امروز به زیر ۳ درصد کاهش داشته 
است در شــرایطی که این عدد در ســل 9۶ در حدود 
۲۰ درصد بوده است.معرفت به ترکیب اعتباری بانک 
سامان نیز پرداخت این طور توضیح داد و گفت: با توجه 
به اقداماتی که بر اســاس برنامه ای که داشتیم ترکیب 
پرتفوی اعتباری سامان در سال ۱۴۰۰ به نحوی اصالح 
شد که ۶۰ درصد سبد اعتباری بانک اختصاص پیدا کرد 
به حوزه تولید و صنعت نســبتی که در سال های قبل 
حدود ۲۰ درصد بود و عمدتاً در بخش بازرگانی بود.او در 
ادامه گفت: امروز از سبد اعتباری ۸۰۰ هزار میلیاردی 
 بانک بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد آن در حوزه تولید و صنعت 

پرداخت شده است 

اخبار
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بررسی های میدانی از وام ودیعه مسکن حاکی است 
ضریب نفوذ این تسهیالت بسیار پایین بوده و تنها ۳ هزار 
مستأجر توانسته اند تا کنون این تسهیالت را دریافت 

کنند؛ چند بانک هم متقاضی جدید نمی پذیرند.
به گزارش مهر، بررسی های میدانی از بانک ها حاکی 
است چند بانک دولتی فعاًل از پذیرش متقاضی جدید 
وام ودیعه مســکن سر باز زده و ســقف اعتبار آنها در 

پرداخت این تسهیالت به اتمام رسیده است.

تا کنون ۳ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفته اند
این در حالی است که به گفته یک منبع آگاه در وزارت 
راه و شهرســازی تا کنون تنها به ۳ هزار نفر وام ودیعه 
پرداخت شده است. پیش از این پیش بینی حاکی از 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به 7۰۰ هزار نفر تا سقف 

۴۰ هزار میلیارد تومان بود.

نرخ سود ۱۳ درصد وام ودیعه منتفی شد / 
 همان ۱۸ درصد قبلی

همچنین این تسهیالت که بر اساس اعالم رستم قاسمی 
وزیر راه و شهرســازی قرار بود با نرخ سود یارانه ای ۱۳ 
درصد )۵ درصد کمتر از نرخ ســود تسهیالت مصوب 
شورای پول و اعتبار( پرداخت شود، با مخالفت برخی 
نهادهای تصمیم گیر در حوزه اقتصاد کالن کشــور، 
با همان نرخ ســود ۱۸ درصد به مستأجران متقاضی 
پرداخت می شود. بررسی های میدانی از شعب بانک ها 
نیز حاکی اســت در حال حاضر قراردادهای وام ودیعه 
مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد با مستأجر به امضا می رسد.

مبلغ اقساط: ماهی ۲.۵ میلیون تومان
رقم اقساط وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن برای 

تهرانی ها با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، ۲ 
میلیون و ۵7۰ هزار تومان است. این تسهیالت برای 
کالن شهرها 7۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
سهمیه هر بانک نیز بر اســاس مصوبه شورای پول و 
اعتبار تعیین شده ولی برخی بانک ها خصوصاً دولتی ها 
علی رغم تعیین سقف های چند هزار میلیارد تومانی، از 

پذیرش مستأجر جدید خودداری می کنند.
همچنین با وجود آنکه سهمیه چند بانک عامل اعطای 
تسهیالت ودیعه مسکن از ســوی بانک مرکزی ابالغ 
شده، اما خبری از اسامی آنها در سامانه وام ودیعه مسکن 

وزارت راه و شهرسازی نیست.

بانک هایی که از پرداخت وام ودیعه عقب 
نشینی کردند

به عنوان مثال بانک گردشگری با سهمیه ۱۳۰ میلیارد 
تومانی، پست بانک با ســهمیه ۲۶۰ میلیارد تومانی، 
خاورمیانه با ســهمیه ۴۳۰ میلیارد تومانی و مؤسسه 
اعتباری ملل با سهمیه ۲۱۰ میلیارد تومانی در سامانه 

وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار ندارند.
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک های 
عامل وام ودیعه تدوین و به آنها ابالغ کرده، منابع این 

تسهیالت از محل قانون جهش تولید مسکن است.
اما به طور مثال در ســامانه وام ودیعه مسکن وزارت 
راه و شهرســازی امــکان انتخاب بانــک غیر دولتی 
اقتصاد نوین فراهم شــده اما تنها یک شــعبه آن در 

سامانه مذکور پرداخت تسهیالت دارد؛ با پیگیری های 
خبرنگار مهر از بانک مذکور، حتی همان شــعبه هم 
تا کنون حتی یک مورد پرداخت وام ودیعه مســکن 
نداشــته؛ شــنیده ها حاکی است که دســتورالعمل 
پرداخت این تسهیالت از ســوی هیئت مدیره بانک 
 مذکور تا کنون نه تدوین شــده و نه به شعب آن ابالغ 

شده است.

اســامی بانک هایی که پذیرش جدید وام 
ودیعه ندارند

بانک دولتی مسکن نیز در این تسهیالت سهمیه 7 هزار 
میلیارد تومانی دارد اما امکان انتخاب این بانک برای 

متقاضیان نیست.

وام ودیعه فعال به ۳ هزار مستأجر رسید/ 
عقب نشینی بعضی بانک ها!

بانک های ملی با سهمیه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، 
آینده با سهمیه ۴۶۰ میلیارد تومانی و سپه با سهمیه ۲ 
هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از دیگر بانک های دولتی یا 
غیر دولتی هستند که در سامانه وام ودیعه وزارت راه و 

شهرسازی از پذیرش متقاضی جدید می کنند.

اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانــی به این زودی 
تمام شد؟

این در حالی است که سقف اعتبار در نظر گرفته شده 
برای این تســهیالت ۴۰ هزار میلیارد تومان و تعداد 

مستأجران مشمول آن 7۰۰ هزار نفر هستند. اما اگر 
همه ۳ هزار نفری که تا کنون وام ودیعه مسکن گرفته 
اند هم ۱۰۰ میلیون تومان اخذ کرده باشند، مجموعاً به 
۳۰۰ میلیارد تومان می رسد که اختالف فاحشی با ۴۰ 
هزار میلیارد تومان دارد. حتی اگر تعداد وام گیرندگان 
به ۱۰ هزار مستأجری که وام ۱۰۰ میلیون تومانی گرفته 
اند هم برســد باز هم مجموع آن هزار میلیارد تومان 
می شود که یک چهلم سقف اعتبار در نظر گرفته شده 
معادل ۲.۵ درصد آن اســت و 97.۵ درصد اعتبار وام 

ودیعه باقی مانده است.

مشکل ضمانت حل می شود؟
یکی از مشکالت اصلی متقاضیان نیز تأمین وثایق یا 

ضمانت های درخواستی بانک هاست.
یک مستأجر ساکن تهران به خبرنگار مهر گفت: بانک ها 
برای پرداخت وام ودیعه مسکن، عالوه بر گواهی کسر از 
حقوق، ۲ ضامن معتبر برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی از 

متقاضی درخواست می کنند.
همچنین برخی بانک های دولتــی حاضر به پذیرش 
ضمانت کارمند بخش غیر دولتی یا کارمند بخش دولتی 
اما غیر رسمی نیســتند. برخی بانک ها هم از پذیرش 

ضامن بازنشسته یا باالی 7۰ سال امتناع می کنند.
شنیده ها حاکی است قرار اســت در جلسه این هفته 
هیئت دولت، بانک ها ملزم به پذیرش ضامن غیر رسمی 
یا غیر دولتی شده و حتی می توانند از مستأجر، گواهی 
دریافت یارانه معیشــتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هــزار تومانی 
به عنوان وثیقه بازپرداخت این تســهیالت خصوصاً 
تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی که اقســاط به مراتب 
کمتری از وام ۱۰۰ میلیون تومانی مستأجران تهرانی 

دارد، اخذ کنند.

در آخرین روز کاری هفته شاخص پس از ۴ روز، رشد کرد 
و به روند نزولی پایان داد. با این حال روند کاهش ارزش 
معامالت ســهام ادامه یافت و رکود عمیق تر از روزهای 

قبل شد.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز چهارشنبه بیست 
و دوم تیر ماه، شاخص کل بورس پایتخت با افزایش ۶ 
هزار و ۵۱7 واحدی نسبت به روز سه شنبه به رقم یک 

میلیون و ۴9۰ هزار و ۵۱ واحد رسید. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد هزار و ۵۳7 واحدی در 
سطح ۴۰7 هزار و ۱۲ واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( ۱۱۰ واحد پائین آمد و در سطح 

۱9 هزار و ۸۰9 واحد قرار گرفت.  
روز گذشته قیمت سهام اغلب نمادهای پاالیشی رشد 
کرد و »شپنا«، »شبندر«، »شتران« و »شبریز« بیشترین 
تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. این ۴ نماد 

پاالیشــی در مجموع بیش از ۴ هزار واحد شــاخص را 
باال کشیدند. همچنین نمادهای »فملی«، »میدکو« و 
»فوالد« بیشترین تأثیر کاهشی را بر شاخص کل داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، »فغدیر« و »شاوان« 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند 
و »زاگرس«، »بنو« و »توسن« بیشترین تأثیر کاهنده را 

بر شاخص داشتند.  
در جــدول پرتراکنش تریــن نمادهای بورس شــپنا 
صدرنشــین است و شــبندر و خگســتر در رتبه های 
بعدی هســتند. در فرابورس نیز دی، ددانا و فرابورس 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.  

رکود معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱9 
هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان رسید. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۱۵ هزار و ۲77 میلیارد تومان بود که 
7۸ درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد.  روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
۳ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و 7۴۲ 
میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در ۴ ماه اخیر است. 

صف های بازار
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های فروش 

پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت و ۱۸ 
میلیارد تومان شد. ارزش صف های خرید نیز نسبت به 
پایان روز کاری گذشته ۲7۲ درصد رشد کرد و در رقم 

۸۲ میلیارد تومان ایستاد. 
روز گذشته نماد شاوان )شــرکت پاالیش نفت الوان( 
با صف  خریــد ۴۸ میلیــارد تومانی در صــدر جدول 
تقاضای بــازار قرار گرفــت. پس از شــاوان، نمادهای 
ختــراک )شــرکت ریختــه گــری تراکتورســازی 
 ایــران( و ملت )شــرکت بیمه ملت( بیشــترین صف 

خرید را داشتند. 
بیشــترین صف فروش بازار در پایان معامالت به نماد 
غدشت )شرکت دشت مرغاب( تعلق داشت که ارزش 
آن 7 میلیارد تومان بــود. پس از غدشــت، نمادهای 
 فمــراد، لســرما، خپویــش و غپونه بیشــترین صف 

فروش داشتند.

وام ودیعه فعال به ۳ هزار مستأجر رسید

 عقب نشینی بانک ها در پرداخت وام ودیعه

رکود معامالت در بازار سهام؛

شاخص بورس به نزول پایان داد /بازار سهام سبز شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

عقبگرد سکه به کانال ۱۴ میلیون تومان 
قیمت سکه طرح قدیم روز گذشته )چهارشنبه، ۲۲ تیرماه( با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  
۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم سکه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۷۸ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و ۹۷۲ هزار تومان شد. قیمت 

اُنس جهانی طال با هشت دالر کاهش روز گذشته یک هزار و ۷۲۶ دالر و ۱۶ سنت بود.

بانک ها
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رییس اتحادیه دام سبک خاطر نشان کرد: سالهاست 
واردات گوشت و دام از پاکستان به ایران ممنوع شده 
است چراکه دامداران این کشور چندان به رعایت نکات 
بهداشتی مقید نیستند و جای تعجب دارد که امسال 
مجوز واردات دام از پاکستان صادر شده است و این 
مهم از سوی یکی از مدیران سازمان دامپزشکی کشور 

تایید شده است.
افشین صدر دادرس با رد ادعای شرکت پشتیبانی امور 
دام مبنی بر جواز فروشی تشکل ها برای صادرات دام، 
گفت: وزیر کشاورزی در جلساتی که با تشکل ها داشت 
دلیل توقف صادرات را به عدم پاسخگویی دامداران به 
تقاضای شرکت پشتیبانی امور دام نسبت داد از این رو 
دولت به این نتیجه رسید که دام مازادی وجود ندارد 
در نتیجه صادرات را ممنوع و مجوز واردات ۱۰ هزار 

تن گوشت را صادر کرد.
وی تاکید کرد: در شیوه نامه صادرات پیش بینی های 
الزم در جهت مجوز فروشی ها شــده بود اینجا این 
پرسش مطرح است چرا شرکت پشتیبانی امور دام از 
این بندها استفاده نکرد و به دلیل تخلف چند فرد روند 
صادرات را متوقف کرد. به گفته وی؛ شرکت پشتیبانی 
امور دام باید اعالم کند متعهد به خرید چه میزان دام 

بود و از این تعداد چقدر آن را خریداری کرده است.
این فعال حــوزه دام با بیان اینکــه مقصر اصلی در 
مجوز فروشــی ها به عدم مدیریت صحیح شرکت 
پشتیبانی امور دام به عنوان ناظر پروژه بازمی گردد، 
افزود: شرکت پشــتیبانی امور دام ۲۳ فرد حقیقی 
و حقوقی را به عنــوان مباشــرین ۴ اتحادیه دام به 
ســازمان توســعه تجارت معرفی کرد؛ این سازمان 
بــه وزارت کشــاورزی نامه می زند که ۲ شــخص 
حقوقی در ســامانه اعتبارسنجی ســازمان توسعه 
تجــارت صالحیت صــادرات دام دارد؛ امــا وزارت 
 کشاورزی تاکید کرد که هر ۲۳ فرد می توانند اقدام 

به صادرات دام کنند.
 وی ادامه داد: صالحیت ۲۳ شخص حقیقی و حقوقی 
از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تایید شد بنابراین 
اگر این افراد تخلفی انجام داد شما باید پاسخگو باشید 
و انداختن توپ در میدان تشکل ها شایسته نیست. 
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ارائه شدن اسناد 
مجوز فروشی ها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، 

تصریح کرد: شرکت پشــتیبانی واردات دام زنده از 
پاکستان را تکذیب کرد اما اتحادیه دام سبک می تواند 
با دلیل و مدارک ورود دام زنده و گوشت از پاکستان 

را تایید کند.
رییــس اتحادیه دام ســبک با بیان اینکه شــرکت 
پشتیبانی امور دام گوساله های پاکستانی نژاد هندی 
وارد کشور کرده است، تصریح کرد: سالهاست واردات 
گوشت و دام از پاکســتان به ایران ممنوع شده است 
چراکه دامداران این کشــور چندان به رعایت نکات 
بهداشتی مقید نیستند و جای تعجب دارد که امسال 
مجوز واردات دام از پاکستان صادر شده است و این 
مهم از سوی یکی از مدیران سازمان دامپزشکی کشور 
تایید شده است. صدردادرس با اشاره به تعریف نشدن 
خرید تضمینی دام در وزارت کشاورزی، خاطر نشان 
کرد: دستور خرید تضمینی از سوی رئیس جمهور 
صادر شده است اما وزارتخانه هنوز خود را ملکف به 

عمل به آن نمی داند.
صدر دادرس درباره چرایی مخالفــت صادرات دام 
از سوی شــرکت پشــتیبانی امور دام، اذعان کرد: 
مافیای گوشــت با نازل ترین قیمــت میش جوان 
را کیلویی ۳۵ هــزار تومان و میش پیــر را کیلویی 
۲۵ خریداری می کنند. قیمت گوشــتی که دام آن 
حداکثر کیلویی ۳۷ هزار تومان اســت باید در بازار 
کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بفروش برســد اینجا این 
پرســش مطرح اســت که آیا در بازار گوشت با این 
نرخ موجود است؟ به گفته وی؛ بزغاله نر کیلویی ۳۴ 
هزار تومان از دامداران خریداری می کنند تعداد قابل 
توجهی بز کشتار شده است اما آیا در فروشگاه های 
 عرضه گوشــت شــاهد اتیکت فروش گوشــت بز 

قابل مشاهده است؟
صدر دادرس با بیان اینکه صادرات قیمت دام را واقعی 
می کند، افزود: سود حاصل از خرید دام با قیمت نازل 
به  جیب مافیای گوشت می رود و شواهد حاکی از این 
مهم است. رییس اتحادیه دام سبک تصریح کرد: اگر 
دست های بخواهد روند تولید دام در کشور را متوقف 
کند و اقدام به واردات گوشت کند در نهایت این مردم 
هستند که متضرر می شوند چرا که نوسان های نرخ ارز 
بر قیمت گوشت وارداتی تاثیر می گذارد و قیمت این 

محصول نیز در بازار داخلی باال خواهد رفت.

عضو شــورای ملی زعفران خاطر نشــان کرد: 
پدرخوانده هایی در تولید و صادرات زعفران وارد 
شدند که آشنایی چندانی با این محصول ندارند 
و صدای فعاالنی که سال ها در این حوزه فعالیت 
داشتند را خفه می کنند و تالش دارند که افزایش 
قیمت زعفران را به عملکرد آنها نســبت بدهند. 
علی حسینی با انتقاد از عملکرد سازمان مرکزی 
تعاونی مرکزی روســتایی در فــروش زعفران 
سال زراعی 99، گفت: ســازمان مرکزی تعاونی 
روستایی خود را به عنوان حامی و حافظ منافع 
کشاورزان معرفی می کند اما در عمل به  گونه ای 

دیگر رفتار می کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی با هدف 
ضرر نکردن کشاورزان این محصول را با قیمت 
نازل از آنها خریداری کرد، افزود: در اختیار قرار 
دادن بیش از ۲ تن زعفران در اختیار یک شرکت 
به معنی ایجاد رانت و امکان دادن کنترل بازار به 
یک شخص و شرکت خاص است که می تواند بازار 
را در اختیار بگیرد و قیمت ها را باال و پایین بیاورد.

نایــب رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان زعفــران تاکید کــرد: تعاونی 
روستایی مدعی است که خرید و فروش زعفران 
به یک شــرکت کامال قانونی بوده و تالش کرد 
که عملکرد خود را در این قضیه توجیه کند. اما 
این پرسش مطرح اســت که بنا به چه منطقی 
این ســازمان بیش از ۲ تن زعفران را با شرایط 
سهل و آسان در اختیار این شرکت قرار داد و در 
نهایت آن شرکت با چندین برابر این محموله را 

فروخت و در نهایت مشخص نشد که در این میان 
چه نهاد و اشخاصی متنفع و چرا سودی نصیب 

کشاورزان نشد؟
حســینی با بیان اینکــه تکلیف ایــن محموله 
مشخص نشده است، خاطر نشــان کرد: شرط 
واگذاری ایــن حجم از زعفران به یک شــرکت 
صادرات آن بود اما نمی دانیم که آیا این محموله 

چند تنی صادر و یا در بازار داخلی مصرف شد؟
عضــو شــورای ملــی زعفــران تاکیــد کرد: 
پدرخوانده هایی در تولید و صادرات زعفران وارد 
شدند که آشنایی چندانی با این محصول ندارند 
و صدای فعاالنی که سال ها در این حوزه فعالیت 
داشتند را خفه می کنند و تالش دارند که افزایش 
قیمت زعفران را به عملکرد آنها نســبت بدهند. 
وی با بیان اینکه امــکان پیش بینی حجم تولید 
زعفران در این بازه زمانی وجود نــدارد، افزود: 
پیش بینی تولید در این مقطع کار اشتباهی است 
چرا که تا فصل برداشت چندین ماه باقی مانده 
است و باتوجه به خشکسالی، گرمای زمین و کم 
آبی نمی توان برآورد دقیقی از حجم تولید ارائه 
کرد. حسینی با بیان اینکه روند صادرات زعفران 
سیر کاهش به خود گرفته است، افزود: افزایش 
ناگهانی ۳۰۰ درصدی قیمت زعفران باعث شد 
که این محصول بخشی از بازار داخلی و صادراتی 
را از دست بدهد. در حال حاضر۲۰ تا ۴۰ درصد 
از صادرات زعفران کاهش پیدا کرده اســت. به 
گفته حسینی؛ حداقل یک کیلو زعفران ۲۵ تا ۳8 

میلیون تومان است.

با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات 
گندمکاران، میزان واریز پول خرید تضمینی گندم 
به حساب کشاورزان سراسر کشور از مرز ۴۵ هزار 
میلیارد تومان گذشت. از ابتدای سال جاری و آغاز 
خرید تضمینی گندم در کشور تا امروز، بیش از ۴ 
میلیون و 9۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان 

خریداری شده است و روند خرید تضمینی گندم 
همچنان ادامه دارد. بر اســاس این گزارش، ارزش 
این مقدار گندم خریداری شده، مجموعاً ۵۴ هزار و 
۶۴۶ میلیارد تومان است که با توجه به واریز ۱۱ هزار 
میلیارد تومان در دو روز گذشته، جمع کل پرداختی 
به کشاورزان به بیش از ۴۵ هزار و ۱۰9 میلیارد تومان 

رسیده است. این گزارش می افزاید، تا امروز 8۲ و نیم 
درصد از مطالبات گندمکاران کشور پرداخت شده 
که در این میان، کل بهای گندم کشاورزان عزیزی 
که فایل های مربوط به تحویل محصول از ســوی 
آن ها تا ۱۱ تیرماه به بانک عامل ارسال گردیده است 
به حساب ایشان واریز شده و در حال حاضر، فاصله 

خرید تضمینی گندم با پرداخت وجه آن به ۱۰ روز 
کاهش یافته است. گفتنی است، در بین استان های 
کشور، استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۵ 
هزار تن گندم، پیشتاز است و پس از آن، به ترتیب 
استان  گلستان با ۷۴۱ هزار تن و استان فارس با ۴۲9 

هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران گفت که در حال حاضر صنعت مبلمان 
بیش از۵۰ درصد ظرفیت تولید و فروش بیشتر دارد 
که برای تحقق آن باید مشــکالت مربوط به تامین 
مواد اولیه و صادرات برطرف شود. حسن احمدیان 
از افت صادرات مبلمان در ســال گذشته به دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: رقم دقیقی 
از میزان صادرات در دسترس نیست. از طرف دیگر 
در سال جاری با افزایش نرخ ارز و حقوق گمرکی، 
قیمت مواد اولیه و سربارهای هزینه تولید مبل به 

طور میانگین بیش از ۳۰ درصد گران شده که البته 
تاثیر آن بر قیمت کاالهای نهایی در مبلمان مختلف 
متفاوت است. اما به طور کلی رفتار مصرف کننده در 
برابر تورم به نوعی تقابلی است و شاهد افت تقاضا در 

بازار مبل هستیم.
وی با بیان اینکه حل بعضی از مسائل در اختیار دولت 
است، اظهار کرد: برای مثال وقتی حقوق گمرکی 
افزایش پیدا می کند، دولت باید فرقی بین مواد اولیه با 
سایر کاالها قائل شود. بنابراین درخواست ما این است 
که واردات برخی مواد اولیه که در سال های گذشته 

به خاطر کمبود ارز ممنوع شده، از جمله ام دی اف 
روکش دار، آزاد شود و دوم تعرفه کلیه ام دی اف ها 

به یک درصد برسد.
رئیس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران افزود: در حال حاضر صادرات ام دی 
اف آزاد شــده، امــا واردات ام دی اف روکش دار به 
اسم حمایت از تولید از قبل ممنوع است. اما در این 
شرایط که به منابع طبیعی آسیب وارد و جنگل ها 
تخریب می شــود تا ام دی اف صادر شــود، حداقل 
باید واردات ام دی اف روکش دار آزاد شــود تا هم از 

جنگل ها حمایت و هم قیمت ها متعادل شود. وی 
در ادامه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه تعداد 
باالی مبل فروشــان در نقاط مختلف کشور برای 
این صنف مشــکلی ایجاد نکرد؟ تصریح کرد: بالغ 
بر ۶۰ هــزار واحد صنفــی در بخش های مختلف 
مبلمان خانگی، اداری، نمایشگاهی، فضای عمومی 
و غیره فعال هستند. همچنین صنف مبلمان شامل 
ســه حلقه تامین مواد اولیه، تولید مبلمان و توزیع 
 اســت. بنابراین نمی توان گفت تعداد فعاالن این 

صنف زیاد است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد 
با اشــاره به افزایش هزینه های تولید، از سیاست 
گــذاری ها در ایــن حــوزه انتقاد کــرد و گفت: 
باتوجه به شرایط بازارهای جهانی، مسئوالن باید 
هوشــیارتر عمل کنند. هانی تحویل زاده، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به 
چالش هایی که برای تولیدکنندگان در این حوزه 
بوجود آمده اســت، گفت: اتفاقاتــی که در طول 
ماه های گذشته رخ داده و قباًل نیز مرتب درباره آن 
اطالع رسانی و هشدار داده شده، منجر به توقف ۴۰ 
درصد خطوط تولیدی در این بخش شده است. وی 
تاکید کرد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم 
رسیدگی به وضعیت تولیدکنندگان، در آینده نیز 
با چالش های بسیار جدی تر در تولید شیرخشک 

نوزاد مواجه خواهیم شد.
تحویل زاده با اشــاره به قیمت گذاری دســتوری 
برای شیرخشــک نوزاد، افزود: بیش از ۵۰ درصد 
واحدهای تولیدی در حال حاضر با زیان انباشــته 
مواجه هستند. وی اضافه کرد: به دلیل اینکه جامعه 
هدف واحدهــای تولیدی در این حــوزه، نوزادان 
هستند، واحدها نیز تمام تالش خود را برای حفظ 
تولید می کنند تا عالوه بر حفظ آرامش جامعه، برند 
خود را نیز نگه دارند اما در حال حاضر شرایط برای 

آنان بسیار دشوار شده است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تغییر مبنای 
محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از ارز ترجیحی 
به نیما نیز افزود: این مســأله هزینه ترخیص مواد 
اولیه را از گمرکات ۵ تا ۶ برابر کرده و نامه نگاری 

با مســئوالن مختلــف در این زمینه بــی نتیجه 
مانده اســت. تحویل زاده با بیــان اینکه به دلیل 
جنگ اوکراین و روســیه قیمت جهانی مواد اولیه 
شیرخشک به شــدت افزایش یافته و در بسیاری 
از نقاط دنیا نیز کمبود ایجاد شده است، گفت: در 
چنین شرایطی ما باید بسیار هوشیارتر عمل کنیم.

وی ادامه داد: عالوه بر این در سال جاری با رشد ۵۷ 
درصدی حقوق و دستمزد کارگران و افزایش قیمت 
ملزومات بسته بندی از جمله قوطی، چسب، لیبل 
و قاشق مواجه بودیم که هزینه تمام شده تولید را 
به شدت افزایش داده است. تحویل زاده توضیح داد 
که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت 
شیرخام، قیمت هر کیلوگرم شیر خشک صنعتی به 
۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده در حالی که قیمت 
شیرخشک نوزاد بین ۳8 تا ۵۰ هزار تومان است و 
این امر خطر قاچاق شیرخشک نوزاد و استفاده از 
آن به عنوان شیرخشک صنعتی را افزایش می دهد 
که نکته خطرناکی است ضمن اینکه با قاچاق این 

محصول به کشورهای همسایه مواجه هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در 
ماه های اخیر تأمین ارز از سوی سازمان غذا و دارو 
نیز با تأخیر زیادی مواجــه و میزان ارز تخصیصی 
ناچیز بوده اســت، گفت: این امر سبب شده ما در 
خرید مواد اولیه نســبت به رقبای خارجی خود، 
عقب بمانیم و نتوانیم بــه موقع مواد اولیه را خرید 
و وارد کشــور کنیم و در صورت ادامه این روند در 
یکماه آینده تولید و بازار با چالش های جدی مواجه 

خواهد شد.

رییس کمیسیون عمران اظهار داشت: عوامل متعددی 
باعث شــده که امروز قانون جهش تولید مسکن که 
رییس جمهوری درباره اجرای آن )ساخت یک میلیون 
مسکن در ســال ( قول داده بود و می توانست تحولی 
در بازار مسکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد آن 
هستیم این قانون و طرح در حال زمین خوردن است 
و اگر با این روند به جلــو برویم در اجرای آن به نتیجه 
نمی رسیم. محمدرضا رضایی کوچی درباره وضعیت 
بازار مسکن و سیاست های دولت برای کنترل بازار اجاره  
اظهار داشت: در شرایط  معقول بازار باید خود را تنظیم 
کند و تعادل بین عرضه و تقاضا شکل بگیرد به این معنا 
که  نسبت به میزان متقاضی عرضه مسکن وجود داشته 

باشد تا بازار تنظیم شود و به سمت تولید مسکن برود.
وی با بیــان اینکه  دولت ها می دانند کــه اگر در بازار 
مسکن مداخله نداشته باشند و به تولید مسکن کمک 
نکنند، فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش می یابد، ادامه 
داد: دولت ها همواره متوجه افزایش فاصله بین عرضه و 
تقاضا هستند و اساسا این فاصله بین عرضه و تقاضا باعث 
افزایش قیمت مسکن می شود که به دنبال آن اجاره بها 
هم  رشــد پیدا می کند. از این رو دولت ها هر از گاه به 
صورت ُمســکنی حرکتی در بازار انجام می دهد برای 
مثال در دولت آقای احمدی نژاد مسکن مهر به اجرا 
رسید در ابتدای دولت آقای روحانی مسکن اجتماعی 
مطرح شد که در انتهای دولت طرح اقدام ملی مسکن 

به اجرا رسید.  
رییس کمیســیون عمران مجلی تاکید کرد: همین 
افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن و به دنبال آن اجاره بها می شود از این رو 
راهکار اصلی این است که در بلندمدت باید بازار را به 
سمت تولید مســکن ببریم و تولید را افزایش دهیم. 
همچنین واحدهایی که ساخته شــدند باید در بازار 
مسکن عرضه شودند. وی با اشاره به وجود خانه های 
خالی و عدم عرضه آنها در بازار مسکن و اجاره گفت: 
در حال بازار مسکن به کاالیی برای تجارت و سرمایه 
گزاری تبدیل شده و یک کانون ســرمایه گذاری در 
ایران مسحوب می شود و باید اقداماتی انجام شود که 

واحدهای خالی وارد بازار شوند.  
رضایی کوچی افزود: امروز بیش از دو میلیون خانه خالی 
وجود دارد که وارد بازار مسکن نشده اند از این رو مجلس 
قانون مالیات بر خانه های خالی را وضع کرد. در ابتدا 
قانون مالیات بر خانه های خالی که در مجلس تصویب 
شد نقش بازدارندگی نداشت و اینگونه نبود که مالک به 
دلیل مالیات سنگین ترجیح دهد، آن واحد را وارد بازار 
کند از این رو یک بار دیگر نرخ مالیات بر خانه های خالی 
تغییر کرد و افزایش پیدا کرد اما باز هم رشــد قیمت 
مسکن بیشــتر از نرخ مالیات مصوب شد و به همین 
دلیل مالکان همچنان ترجیح می دهند که واحدهای 

خود را وارد بازار نکنند.
رییس کمیسیون عمران مجلس درباره عوامل موثر 

در عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: 
معتقدم در این موضوع تعارض منافــع وجود دارد و 
کسانی که مسئول شناسایی خانه های خالی هستند 
خودشان تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به هر 
دلیلی انگیزه ای وجود ندارد وگرنه شناسایی خانه های 
خالی و اجرای قانون کار سختی نیست و امکان ثبت 
خانه های شناسایی شده در سامانه مورد نظر هم وجود 
دارد اما در حالی که از دولت های گذشــته تا به امروز 
درگیر شناســایی خانه های خالی بودند و با گذشت 
بیش از ۲ سال از شروع شناسایی خانه های خالی، در 
حال حاضر کمتر از ۵۰۰هــزار واحد خانه خالی برای 
مالیات ستانی شناسایی شده اند و قبض مالیاتی برای 

این واحدها ارسال شده است.   
وی تاکید کرد: در حالی که دو سال از آغاز اجرای این 
قانون گذشته اما حداکثر یک چهارم  یعنی حدود ۲۵ 
درصد خانه های خالی برای مالیات ستانی مشخص 
شده اند و به این معنای است که به هر دلیل اراده جدی 
برای اجرای این قانون و شناسایی خانه های خالی وجود 
نــدارد. رضایی کوچی گفت: در این شــرایط افزایش 
قیمت مسکن هم باعث رشد اجاره بها می شود چراکه 
اجاره بها تابعی از بهای ملک است و بهای ملک هم تابعی 
از اقتصاد کالن کشور است و به دنبال افزایش قیمت 
مصالح ساختمانی و افزایش دستمزد ها قیمت تمام 
شده مسکن هم طبیعی است که افزایش پیدا کند. وی 
با بیان اینکه راهکار بهبود شرایط افزایش تولید مسکن 
اســت و علی رغم وجود قانــون مترقی جهش تولید 
مسکنف اما مسکنی ساخته نمی شود، اظهار داشت: 
مجلس بر روی تنظیم و تدویــن قانون جهش تولید 
مسکن وقت بسیاری گذاشته است و قانون خوبی برای 
حوزه مسکن به تصویب رسانده اما دولت آن را به  اجرا 

در نیاورده است.     
رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: علی رغم اینکه 
مولفه های الزم را در قانون جهش تولید مســکن به 
کار بردیم و یک قانون مترقی به تصویب رســیده که 
ظرقیت خوبی در آن دیده شده اما به دلیل هماهنگ 
نبودن دستگاه های اجرایی قانون به اجرا نرسیده است. 
وزرارت نفــت در بخش احداث زیرســاخت ها مانند 
گازرسانی، وزارت نیرو در بخش ارایه خدمات، وزارت 
اقتصاد و بانک ها در بخش ارایه تسهیالت و تخصیص 
اعتبارات همکاری نمی کنند و اساســا در وزارت راه و 
شهرسازی هم ارادهای برای اجرای این قانون وجود 
ندارد.  رضایی کوچی تاکید کرد: عوامل متعددی باعث 
شــده که امروز قانون جهش تولید مسکن که رییس 
جمهوری دربــاره اجرای آن )ســاخت یک میلیون 
مسکن در ســال ( قول داده بود و می توانست تحولی 
در بازار مســکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد 
آن هســتیم این قانون و طرح در حال زمین خوردن 
 اســت و اگر با این روند به جلو برویم در اجرای آن به 

نتیجه نمی رسیم.

طی روز های اخیر هر شــانه 
تخم مرغ به بیش از ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده است. گزارش 
های میدانی از بازار تخم مرغ 
و خرده فروشــی ها حکایت 
از قیمت گذاری خودســرانه و دلبخواهــی این کاالی 
اساسی دارد. مردم خرید تخم مرغ را محدود کرده اند و 
دیگر خبری از خرید شانه ای این کاالی اساسی نیست. 
مردم با خرید چند عدد تخم مرغ در کیسه های فریزر از 
سوپر مارکت ها خارج می شوند و این در حالی است که 

همچنان بازار تخم مرغ در التهاب به سر می برد.
ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران چندی پیش اعالم کرد قیمت هر شانه 
تخم مرغ در مناطقی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. 
او گفت با توجه به اینکه قیمت هر شــانه تخم مرغ در 
مرغداری ۷۳ هزار تومان است، با احتساب کرایه حمل و 
سود برای فروشنده، قیمت ۱۰۰ هزار تومان »منطقی« 

است. حذف ارز ترجیحی در صنعت مرغ و تخم مرغ در 
حالی اتفاق می افتد که عالوه بــر اینکه مصرف کننده 
نهایی هر روز با قیمت های باالتر مواجه می شود، بلکه 
تولید کننده هم هر روز فریاد ورشکستگی سر می دهد و 
حتی لغو طرح دریافت عوارض صادرات نیز بخش تولید را 
خوشحال نمی کند. اینجاست که باید از دولت پرسید چه 
هدفی را در بازار دنبال می کند و چه دستاوردی تاکنون 

به همراه داشته است؟!
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گــذار اصفهان در رابطه با 
چرایی گرانی تخم مرغ به "کســب و کار" گفت: اینکه 
دولت همچنان اصــرار به اعالم و اعمــال قیمت های 
دستوری دارد تعجب آور است. زیان بسیار زیادی متوجه 
تولیدکنندگان شده است. تا قبل از حذف ارز دولتی نیز 
مشکالت زیادی برای تولیدکننده تخم مرغ وجود داشت. 

این روزها مشکالت صد برابر شده است.
خسرو منصوری اضافه کرد: با اصرار بر سیاست قیمت 
گذاری توسط دولت این بازار همچنان نابسامان خواهد 
ماند. به جای این اقدامات دولت می بایست ذخیره سازی 
تخم مرغ را توسط شرکت پشــتیبانی امور دام افزایش 

دهد. متاســفانه هر راهکاری که برای کنترل این بازار 
اجرایی شــده به نتیجه نرســیده و هر دو طرف یعنی 
تولیدکننده و مصرف کننده ضرر و زیان زیادی دیده اند. 
همچنین نسبت به تأمین نقدینگی بدون هزینه برای 
مرغداران اقدام کند زیرا مرغداران توانایی پرداخت هزینه 
شــش برابری تأمین نهاده ها را ندارند و قادر به پذیرش 

هزینه های مازادی همچون سود تسهیالت نیستند.
رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان با بیان اینکه صادرات 
بی رویه علت افزایش قیمت و گرانی تخم مرغ اســت، 
گفت: این قیمت کاذب و موقت بوده و قطعا کاهش پیدا 
خواهد کرد. جواد عاشوری اظهار کرد: قیمت مصوب هر 
کیلو تخم مرغ در حال حاضر ۳9 هزار و 8۰۰ تومان برابر 
با شانه ای ۷۰ تا 8۰ هزار تومان بوده که قیمت مصوب در 

عرضه این کاال رعایت می شود.
وی همچنیــن قیمت مصوب مرغ را نیــز برای مصرف 
کننده ۵9 هزار و8۰۰ تومان برشــمرد و افزود: برخی از 
توزیع کنندگان نسبت به عرضه مرغ به قیمت زیر مصوب 
۵۷ تا ۵8 هزار تومان نیز اقدام می کنند. عاشوری تصریح 
کرد: روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن تخم مرغ و ۵۰ تا ۶۰ تن مرغ در 

شهرستان همدان توزیع می شــود و هیچ کمبودی در 
این زمینه وجود ندارد.  وی با بیان اینکه میزان خرید و 
مصرف مرغ و تخم و مرغ عادی است، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر شهرستان همدان دارای ۲8۰ واحد مرغ 
فروشی،۴۰ واحد تخم مرغ فروشــی و ۱۵ واحد فروش 
ماهی بوده که تمامی این واحدها به صورت قانونمند دارای 
پروانه کسب هستند.  عاشوری با اشاره به اینکه معموالً 
نیزان مصرف ماهی استان در تابستان به نسبت پاییز و 
زمستان کمتر است، گفت: درحال حاضر هر کیلو ماهی 
قزل آال نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه 
می شــود. در همین زمینه رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
مرغداران میهن گفت: با توجه به عرضه تخم مرغ با نرخ 
مصوب درب مرغداری، فروش هر شانه با نرخ 9۰ و ۱۰۰ 
هزار تومان گرانفروشی است. حمیدرضا کاشانی گفت: 
قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ هزار و 
۵۰۰ تومان است که با نرخ واقعی ۳۰ درصد اختالف دارد.

به گفته او، با توجه به عرضه تخم مرغ کمتر از قیمت تمام 
شده تولید و حذف گله ها طی نامه نگاری متعدد به دفتر 
ریاست جمهوری، معاون اول و وزیر جهاد خواستار اصالح 
قیمت شدیم. کاشــانی می گوید: هم اکنون هر شانه ۲ 
کیلویی با نرخ 8۰ هزار تومان و ۱.9۰۰ گرمی ۷۵ هزار 
تومان باید بدســت مصرف کننده برسد و فروش با نرخ 

باالتر ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: روزانه 
۲ هزار و 9۰۰ تن تخم مرغ در ســطح کشور عرضه می 
شود که با این وجود مازادی نداریم. بررسی ها از سطح 
بازار نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده 
فروشی ها به 9۰ هزار تومان و هر عدد ۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ 
تومان رسیده که رئیس اتحادیه مرغداران میهن آن را 

۱۰۰ درصد گرانفروشی می داند.
وی معتقد است که هر چه سریع تر قیمت تخم مرغ باید 
اصالح شود تا با حذف گله ها تولید دچار چالش نشود و 
در مقابل دولت برای حمایت از مصرف کننده باید کاال 
برگ دهد تا قدرت خرید افزایش یابد. طبق گفته رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در ۲ هفته گذشته 
صادراتی به بازارهای هدف نداشتیم و از ابتدای سال در 

مجموع حدود ۱۵۰۰ تن تخم مرغ صادر شده است .

News kasbokar@gmail.com

تخم مرغ چند نرخی شد 

یک شانه تخم مرغ در آستانه 130 هزار تومان 

کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی صادرات زعفران

هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

ظرفیت افزایش ۵۰ درصدی تولید مبلمان

قاچاق شیرخشک نوزاد به کشورهای همسایه

شرکت پشتیبانی امور دام گوساله های هندی وارد می کند

تایید واردات دام زنده از پاکستان

طرح ساخت یک میلیون مسکن در حال زمین خوردن است

صندوق ملی مسکن یک ریال منابع ندارد
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پايان همكاری طراح مشهور با اپل
اپل و جانی آیو، طراح مشــهور محصوالت اپل، به همکاری با این شرکت پایان 
می دهد. جانی آیو در سال ۲۰۱۹ پس از دو دهه فعالیت در اپل، این شرکت را ترک 
کرد و شــرکت خود به نام الوفرام )LoveFrom( را تاسیس کرد که اپل یکی از 
نخستین مشتریان آن بود. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هر دو طرف چند 
هفته پیش از پایان مدت قراردادشان، توافق کردند این توافق را تمدید نکرده و برای 

نخستین بار از دهه ۱۹۹۰، دیگر با هم همکاری نکنند.
آیو یکی از طراحان نزدیک به اســتیو جابز بود و طراح بدنه پالســتیکی رنگی و 
شفاف مدلهای قدیمی تر مک شناخته می شود. وی همچنین در طراحی آی پاد، 
ایرباد سفید آن، آیفون، آی پد و اپل واچ مشــارکت کرده است. ظاهرا آیو در ایده 
هدست واقعیت ترکیبی اپل هم نقش داشته است. وی در سال ۲۰۱۵ به عنوان 
نخستین مدیر طراحی اپل انتخاب شد، با این حال سمتش به مرور زمان تغییر کرد. 
گزارش های منتشره از توقف همکاری آیو با اپل، مدعی شده اند آیو از عدم عالقه تیم 
کوک به طراحی و تصمیم مدیرعامل اپل برای تمرکز به فروش نرم افزار و خدمات، 

دلسرد شده است. کوک این گزارش ها را چرند خواند.
نیویورک تایمز گزارش کرد: قرارداد چند ساله شرکت الوفرام با اپل، ۱۰۰ میلیون 
دالر ارزش داشت و قبول هر پروژه ای که اپل آن را در رقابت با محصوالتش تشخیص 
دهد را برای الوفرام ممنوع کرده بود. گویا آیو خواستار آزادی قبول مشتریان جدید 
بدون کســب اجازه از اپل بود. در این بین، مدیران اپل ظاهرا میزان پولی که این 
شرکت به آیو پرداخت می کرد را مورد پرسش قرار داده بودند و نارضایتی روزافزونی 
از ترک شرکت توسط کارمندان و پیوستن به شرکت طراحی آیو شکل گرفته بود. 
بر اساس گزارش وب سایت انگجت، تیم کوک هنگامی که آیو اپل را ترک کرد و 
شرکت الوفرام قراردادی با این شرکت منعقد کرد، گفته بود به دنبال همکاری 

طوالنی مدت با جانی آیو در آینده است.

گوگل برای استخدام های جديد دست به عصا شد
سوندار پیچای، مدیرعامل آلفابت اعالم کرد این شرکت روند استخدام تا پایان 
سال ۲۰۲۳ را آهســته خواهد کرد. پیچای در اطالعیه ای خطاب به کارمندان 
نوشت: آلفابت – شرکت مادر گوگل- مانند شرکتهای دیگر از موانع اقتصادی در 
امان نمانده است. این شرکت به کار کارآفرینانه تر با فوریت جدی، تمرکز دقیق تر و 
عطش بیشتر نسبت به آنچه در روزهای خوبمان نشان داده ایم، نیاز دارد. وی اذعان 

کرد دورنمای اقتصاد جهانی مبهم، مشغولیت ذهنی جدی است.
ارزش سهام آلفابت از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون ۲۱ درصد افت کرده که 
منعکس کننده فضای کلی سهام فناوری تحت تاثیر خروج سرمایه گذاران از بازار 
است. روث پورات، مدیر مالی آلفابت هشدار داد عملکرد این شرکت در سه ماهه 
نخست، ضعیف تر از برآورد تحلیلگران بوده است و دوره دشوار دیگری پیش روی 
این شرکت قرار خواهد داشت. رشد سه ماهه اول به ۲۳ درصد در مقایسه با نرخ 
رشد ۳۴ درصد در مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرد. با این حال پیچای 
در این اطالعیه، اعالم کرد این شرکت ۱۰ هزار کارمند در سه ماهه دوم استخدام 
کرده است. پیچای گفت: به دلیل پیشرفتی که در روند استخدام از ابتدای سال 
۲۰۲۲ تاکنون داشتیم، روند استخدام را تا پایان سال آهسته می کنیم و همزمان از 
مهمترین فرصت هایمان حمایت خواهیم کرد. برای متوازن شدن سالهای ۲۰۲۲ و 
۲۰۲۳، این شرکت به استخدام در بخش های مهندسی، فنی و موقعیت های شغلی 

مهم دیگر متمرکز خواهد شد.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، گوگل که از نظر تاریخی در تحقیقات و 
توسعه، سرمایه گذاری باالیی انجام داده اســت، درباره حوزه هایی که قصد دارد 
در طول دوره اقتصادی نامعلوم سرمایه گذاری کند، شفاف بود. پیچای گفت: در 
بعضی موارد سرمایه گذاری هایی که هم پوشایی دارند، ادغام و فرآیند آنها یکپارچه 
می شود. در موارد دیگر، توسعه متوقف شــده و منابع موجود، صرف حوزه هایی 
خواهد شد که اولویت باالتری دارند. آلفابت که تا ۳۱ ماه مارس، حدود ۱۶۴ هزار 
کارمند داشته است، عمدتا در سال های اخیر برای واحد ابری گوگل و حوزه های 

جدیدی مانند سخت افزار، نیرو استخدام کرده است.

به دلیل نقض معامله خرید؛
توئيتر از ايالن ماسك شكايت كرد

توئیتر به دلیل نقض معامله ۴۴ میلیارد دالری خرید این شبکه اجتماعی از ایالن 
ماسک شکایت کرد. این شکایت در دادگاهی در دالور ثبت شده و هدف آن وادار 
کردن ماسک به تکمیل فرایند خرید شبکه اجتماعی است. این در حالی است که 
روز جمعه ایالن ماسک اعالم کرد معامله خرید توئیتر را لغو می کند زیرا شبکه 
اجتماعی به درخواست های مربوط به حســاب های کاربری جعلی در پلتفرم 
پاسخی نداده است. البته ماسک که مدیر ارشد اجرایی شرکت خودروسازی تسال 

و اسپیس ایکس نیز است، در این باره اظهار نظری نکرده است.
در متن شکایت نامه آمده است: به نظر می رسد ماسک معتقد است که می تواند 
آزادانه نظرش را تغییر دهد، ارزش یک شرکت را کاهش دهد، عملیات آن را مختل 
و ارزش سهام آن را ویران کند و بعد به راه خود ادامه دهد. همچنین در این شکایت 
فهرستی بلندباال از موارد نقض توافقنامه خرید از سوی ماسک ذکر شده که توئیتر و 
کسب و کار آن را مختل کرده است. این شبکه اجتماعی برای نخستین بار اعالم کرد 
از زمان اعالم این معامله، شرکت تعداد زیادی از کارمندان خود را از دست داده است. 
همچنین توئیتر ماسک را متهم کرده به طور مخفیانه بین ماه های ژانویه تا مارس 
سهام این شــرکت را خریده و این امر را به طور واضح به رگوالتورها اعالم نکرده 
است. بلکه ماسک همچنان به خرید میزان بیشتری از سهام توئیتر ادامه داده است.

اپل با ايرپاد جديدش از تصادفات جاده ای جلوگيری می كند
اپل با تولید ایرپاد مدل پرو۲ می تواند از تصادفات جاده ای کاربران جلوگیری کند. 
اخیراً، خبر های زیادی درباره طراحی و تولید هدفون های بی سیم شرکت اپل با 
مدل ایرپاد پرو۲ در دنیای فناوری منتشر شده است. هیجان در میان خریداران 
اختصاصی این برند موج می زند که پیش بینی می شود در سال جاری میالدی به 
بازار عرضه شود. شایعاتی از ارتقای ایرپاد با ویژگی های مرتبط با سالمتی مانند 
نظارت بر ضربان قلب نیز وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن آخرین داده های 
اپل این شرکت دارد که ایرپاد به کاربران در جلوگیری از تصادف جاده ای کمک 
شایانی کند. اپل از یک سیستم صوتی Contextual استناد می کند که به طور 
خودکار صدا را تغییر می دهد تا اطمینان حاصل شود که کاربران می توانند صدا های 
ضروری اطراف خود مانند آژیر های اضطراری و بوق خودرو را در مجموعه پتنت های 
ارائه شده توسط اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری ایاالت متحده )USPTO( بشنوند. 
اپل به یک سیستم صوتی پس زمینه ای نیز می پردازد که به طور خودکار میزان 
صوت را طوری تنظیم می کند تا کاربر بتواند سروصدا های مهم اطراف مانند آژیر 

خطر و بوق خودرو ها را بشنود.
سیستم صوتی پس زمینه اپل می تواند مسیر و سرعت سفر کاربر را با استفاده از 
داده های GPS و سایر پارامتر های حسگر جمع آوری شده توسط تلفن همراه کاربر 
یا ساعت هوشمند آن تعیین کند. به عنوان مثال، داده های GPS نشان می دهد 
که کاربر در نزدیکی یک تقاطع شلوغ بوده، اما از آنجایی که ایرپاد را در هر دو گوش 
دارد، ممکن است هنگام عبور از آنجا، ترافیک اطراف را تشخیص ندهد چراکه در 
این شرایط صدای موسیقی را پایین آورده یا احتماالً پخش آن را قطع کند تا کاربر 
را از ترافیک آگاه کند. اگر جاده ای در سمت چپ کاربر باشد، ایرپاد فقط صدای 

گوشی سمت چپ را تنظیم می کند.

اخبار

۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری تولید خودروی برقی ویتنامی 
یک شرکت خودروسازی ویتنامی از همکاری با بانکی آمریکایی برای جذب ۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری و تولید انبوه خودروهای برقی در کارولینای شمالی خبر داده است. شرکت وینفست 

که در ویتنام در زمینه تولید خودروهای برقی فعال است امیدوار است بازار خوبی برای تولیدات خود در ایاالت متحده دست و پا کند. این شرکت به دنبال تولید یک خودروی شاسی بلند 
برقی و یک خودروی معمولی با باتری برقی است که قیمت مناسب تری داشته باشد و برای فروش اوراق بهادار خود در سطح جهان و جمع آوری ۲ میلیارد دالر از این طریق با شرکت سنگاپوری 

کردیت ایشو وارد مذاکره شده است. بانک سیتی گروپ نیز وظیفه مشاوره و بررسی نقل و انتقاالت مالی را بر عهده خواهد داشت.

مشــخص نیســت وزارت 
صمت چند بار می خواهد 
بــرای عرضه خــودرو در 
بورس کاال تصمیم بگیرد. 
در ماههای اخیر بارها خبر 
از عرضه خودرو در بورس کاال در راســتای واقعی 
سازی قیمت خودور صحبت شده و هر بار با مخالفت 
ها، متولیان آن از اجرای این تصمیم عقب نشینی 
کرده اند. اما خبری از سوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار منتشــر شــده مبنی بر اینکه وزیر صمت با 
عرضه خودرو در بورس موافقت کرده است. آن هم 
در حالی که دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت ضمن 
مخالفت با عرضه خودروهای یک گروه خودروسازی 
بخش خصوصی در بورس کاال، به طور کلی جلوی 
عرضه خودرو در این محفل را گرفت و آن را اقدامی 

غیرقانونی نامید.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در این 
رابطه می گوید: در شرایطی که اختالف قیمت به 
حد مشخصی رسید و نیاز بازار افزایش یافت، فروش 
کاال بهتر اســت از طریق بورس کاال انجام شود. در 
پی موافقت شورای عالی بورس با از سرگیری عرضه 

خودرو در بورس کاال، مصطفی طاهری با اشاره به 
اینکه با عرضه خودرو در بورس کاال به سمت تناسب 
میان عرضه و تقاضای واقعی بــازار خودرو با حل 
مشکل اختالف قیمتی محصوالت حرکت خواهیم 
کرد و این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده 
است، گفت: موضوع عرضه خودرو در بورس کاال از 
مدت ها پیش در کمیسیون صنایع و مادن مطرح 
شده و بررسی های دقیقی درباره این موضوع توسط 
کارشناسان و اعضای کمیســیون صنایع صورت 
گرفته است و به نظر می رسد بهترین راهکار برای 

رفع مشکالت در بازار خودرو است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در 
شرایطی که اختالف قیمت به حد مشخصی رسید 
و نیاز بازار افزایش یافت، فروش کاال بهتر اســت از 
طریق بورس کاال انجام شود. وی درباره ساماندهی 
مشــکالت موجود در بازار خــودرو، گفت: عرضه 
خودرو در بورس کاال بهترین راهکار برای رفع این 

مشکالت است .
نماینده مــردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اســالمی در ادامه اظهار کرد: این مکانیزم موجب 
کاهش قیمت می شــود زیرا دونرخی بودن خودرو 
از بین رفتــه، تقاضاهای کاذب بــازار حذف و تنها 
مصرف کننده واقعی درصدد خرید است. وی اضافه 
کرد: با عرضه خــودرو در بورس با شــرط مذکور، 

قیمت این کاال در بورس از بهای آن در بازار بیشتر 
نخواهد شد بلکه به تدریج کاهشی نیز می شود. این 
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: ظرفیت عرضه 
پرحجم خودرو در بورس کاال براساس اعالم آمادگی 
این بورس وجود دارد و شــورای رقابت در اجرای 
این طرح حضور دارد و کف عرضــه در نظر گرفته 
می شود و جای هیچ کوتاهی و ورود واسطه به بازار 

وجود ندارد.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس درباره 

ممانعت وزارت صمت از عرضــه خودرو در بورس 
نیز گفت: دلیل وزارت صمت از این اقدام، این است 
که در حال حاضر مابه التفــاوت فروش خودرو در 
بورس کاال و قیمت تعیین شــده برای این کاال به 
جیب تولیدکننده می رود بنابراین خودروســازان 
می توانند به منظور کسب ســود بیشتر، عرضه را 
مدیریت کــرده و منجر به افزایــش قیمت خودرو 
 شــوند که این موضوع نیز با راهکاری ارائه شــده، 

رفع خواهد شد.

شورای  عالی  بورس  با   عرضه   خودرو  در  بورس كاال  موافقت  كرد

عرضه مجدد خودرو در بورس

مزیت عرضه کاال در بورس
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

سوابق و تجارب جهانی و کشور نشان داده است که قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان پاسخگوی ثبات در اقتصاد نبوده است. با قیمت گذاری دستوری تنها بر مازاد تقاضا افزوده می شود. به طوری که در ثبت نام 
قرعه کشی خودرو، مازاد تقاضا به ۵ میلیون نفر رسید. با این اتفاق مردمی سازی داللی صورت گرفت. ضمن اینکه منابع بیشتر به سمت داللی و منافع سوداگران حرکت کرد. خودرو به قیمت کارخانه عرضه می شود 
اما مصرف کننده واقعی یا باید به احتمال یک هزار دویستم امیدوار باشد یا به احتمال قریب به یقین خودرو را در بازار آزاد و به قیمت بسیار گران تر خریداری کند. طبیعی است با عرضه کاال در بورس کاال، کاال به دلیل 

قانون عدم قیمت گذاری در رقابت تعیین قیمت خواهد شد. بر این اساس مازاد تقاضا حذف شده و بازار متعادل خواهد شد.
متاسفانه همچون دهه های گذشته تولید متولی ندارد. وزارت صمت به وزارت تنظیم بازار تغییر ماهیت داده است. شاید الزم باشد به جای وزارت بازرگانی، وزارت صنعت جدید با ساختارهای متفاوت در جهت حمایت 

واقعی از تولید شگل بگیرد. برای عملکرد وزارت صمت و همه مسوولین می توان ارزیابی مناسبی را داشت و آن میزان افزایش یا کاهش حاشیه سود تولید است. 
همه حمایت ها از تولید بایستی منجر به افزایش حاشیه سود تولید و کاهش ریسک آن شود. در حالیکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ حاشیه سود تولید از ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت. این در حالی است 
که حاشیه سود داللی رشد جهشی و بدون ریسک داشته است. حال اگر تورم تولید را بین ۵۰ تا 7۰ درصد لحاظ کنیم می توان دریافت که تولید تحت فشار هزینه ها بوده و متناسب با افزایش هزینه ها با قیمت گذاری 

دستوری افزایش نرخ داده نشده است. جالب است در چنین شرایطی انتظار داشته باشیم روز به روز انگیزه سرمایه گذاری در تولید افزایش یابد. 
وزارت صمت آنچنان غرق در قیمت گذاری دستوری شده و به وزارت تنظیم بازار تبدیل شده است که در طرحی که با هماهنگی کمیسیون صنایع در دستور کار است، به دنبال تصاحب بورس کاال و تغییر قانون به نفع 
قیمت گذاری دستوری است. این در حالی است که قیمت گذاری های دستوری و تنظیم بازار نه تنها موفق نبوده بلکه موجب آسیب و کاهش  تولید بوده است. در این بین دالالن و سوداگران از فضای دو قیمتی ایجاد 
شده نهایت بهره را برده اند. البته چنین شیوه ای موجب ایجاد رانت های عجیب و حواله های طالیی می شود. به نظر می رسد برخی مدیران میانی در وزارت صمت همچنان دنبال حواله ها و امضاهای طالیی هستند. 

این جریان به بهانه حمایت از تولید، زنجیره تولید و تنظیم بازار رخ می دهد.  
در صورت انتقال اختیارات بورس کاال به وزرات صمت و تحقق بیش از پیش قیمت گذاری دســتوری، داللی و رانت خواری رونق گرفته و تولید بیش از قبل زمین گیر خواهد شد. صنعت فوالد، پتروشیمی، سیمان و 
پاالیشگاهی که به جهت حضور در بورس کاال به شکوفایی و توسعه رسیده بودند هم به روزگار صنعت خودرو دچار خواهند شد. بینش اقتصادی درست و فهم از تنظیم بازار بایستی واقع بینانه بوده و موجب شفافیت 
و رقابت شود. در غیر این صورت آزموده ای مانند وزارت صمت با تجربه صنعت خودرو و حال و روز این روزهای صنعت شوینده با دست گرفتن اختیارات بورس کاال فقط بر قربانیان صنایع مختلف خواهد افزود. این 

وزارتخانه در کلکسیون خود به جز خودرو و صنعت شوینده، صنعت فوالد، پتروشیمی، سیمان و پاالیشی ها را نیز خواهد داشت. 
بی تردید حضور همه کاالها در بورس کاال به جهت ممنوعیت قیمت گذاری می تواند ضمن ایجاد شفافیت و رقابت، تمام منابع حاصل از فروش را به تولید هدایت و با حذف مازاد تقاضا به تنظیم بازار کمک کند. تمامی 
صنایع کشور به جز سهامدار دولتی و صندوق های بازنشستگی، حدود ۲۰ درصد سهامدار عدالت و سهامدار حقیقی دارند. از لحاظ شرعی، عرفی و اقتصادی، هیچ کس حق ندارد شرکتی را با سهامداران خرد مجبور به 
فروش کاال به زیان نماید. عرضه خودرو در بورس کاال می تواند موجب شکوفایی صنعت خودرو همانند صنعت فوالد و پتروشیمی شود. هر چند این اقدام دردناک بوده و موجب فریاد غیرمستقیم دالالن و سوداگران و 

هم سویی برخی نامدیران فرصت طلب، حواله خواه و عالقمند به امضاهای طالیی خواهد شد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

گزارش ها از فعال شــدن حالــت Safe Search یا 
همان قفل کودک در گوگل بر روی اینترنت اپراتورها 
حکایت دارد. با این اقدام، کاربران با هر ســن و سالی 
فقط به محتوای مناسب کودکان در گوگل دسترسی 
دارند. این قابلیت به شکل قفل شده فعال شده یعنی 
امکان غیرفعال ســازی آن وجود ندارد. محدودسازی 
سرچ گوگل برای مشترکان این سیم کارت ها در حالی 
اتفاق افتاده است که بسیاری از کاربران توییتر آن را تایید 
کرده اند. شاید اینترنت کودکان شامل همه کاربران در 

همه سنین می شود، نه فقط کودکان!
این روزها بحث اینترنت کودکان بســیار داغ اســت. 
بسیاری از مسئوالن خواهان ایجاد یک فضای امن در 
اینترنت برای کودکان و کنترل آن ها توسط خانواده در 
این فضا هستند. اما با جدی تر شدن موضوع، این شبهه 
برای کاربران ایجاد شــده که طرح صیانت و اینترنت 
طبقاتی در حال اجرا شدن است. براساس گزارش ها، 
یکی از هدف هایی که در طرح صیانــت از کاربران در 
فضای مجازی دنبال می شود، مساله اینترنت طبقاتی 
است. به این صورت که هر یک از طبقات جامعه به سطح 

مشخصی از این فضا دسترسی داشته باشند.
با وجود این، به نظر می رسد که دولت سیزدهم طبقاتی 
کردن اینترنت را از کودکان آغاز کرده اســت. چرا که 

اپراتورهای بزرگ کشور سیم کارت هایی را ارائه دادند 
که استفاده از هر یک از سرویس های اینترنت، براساس 
سن افراد تعیین می شود. به این معنی که سرویس های 
گوگل و ویکی پدیا برای کودکان تا ســنین ۱۵ سال 
در دسترس نیست. یا در ســرویس بومینو همراه اول 
ســرویس های آپارات، دیجی کاال و اسنپ مارکت در 
دسترس کودکان زیر ۱۵ سال قرار نمی گیرد. از سوی 
دیگر اما بســیاری از کاربران گمــان می کنند که در 
حقیقت طرح صیانت به آرامی در حال اجراست. چرا 
که برخی از کاربران ادعا کردند کــه دو اپراتور بزرگ 
کشور در اقدامی ناگهانی با فرض اینکه همه مشترکین 
آن ها کودک هستند، قابلیت safe search گوگل را 

قعال کردند.
میالد نوری، کارشــناس آی تی در این باره در توییتر 
نوشت: »همراه اول و ایرانســل با فرض کودک بودن 
همه مشترکین خود، قابلیت safe search گوگل رو 
به شکل قفل شده )بدون امکان غیرفعال سازی( فعال 
کردن.  با این دستکاری، شــما با هر سن و سالی فقط 

به محتوایی در گوگل دسترسی دارید که یک کودک 
دسترسی دارد.« این محدودسازی سرچ گوگل برای 
مشترکان این سیم کارت ها در حالی اتفاق افتاده است 
که بسیاری از کاربران توییتر آن را تایید کرده اند. شاید 
اینترنت کودکان شــامل همه کاربران در همه سنین 

می شود، نه فقط کودکان!
همچنین، این کارشناس حوزه فناوری در صفحه توییتر 
خود درباره راهکاری نوشته است که والدینی که خواستار 
اینترنت کودکان خود هســتند، می توانند با استفاده 
از آن کودک خود را کنترل کنند. بــا این روش دیگر 
نیازی به اجرای اینترنت طبقاتی نیست. »آیا حاضرید 
وزیر صیانت و رفقا به اسم اینترنت ایمن برای کودکان 
اینترنت طبقاتی رو تست کنند؟ خیر. به جای این کارها 
توی تلویزیون و روزنامه و بیلبوردهای شهر و… پدر 
مادرها رو آموزش بدید طبق فرهنگ و تفکر خودشون 
از ابزارهای parental control که اکثر سیســتم 

عامل ها دارن استفاده کنند.
اینکه پدر و مادرهای ایرانی نمی دونن هر گوشی امکاناتی 

داره که می تونن روی محتوا، میزان زمان استفاده، دانلود 
و نصب اپلیکیشن ها، لوکیشن گوشی و حتی اپلیکیشن 
پیشنهادی توسط معلم به فرزندشون نظارت کنن، به 
دلیل عدم آموزش همین نکته ساده به عموم والدین 
اســت. اگر پدر و مادرید و نگران استفاده فرزندتون از 
اینترنت،بجای دنباله روی از طرح های محدود کننده. 
۱.سوادتون رو افزایش بدید. ۲.اســتفاده از ابزارهای 
کنترل والدین خود سیســتم عامل رو یــاد بگیرید. 
۳.یادتون باشه آموزش از کنترل گری بهتره. خیلی از 

ماها بچه بودیم رمز کاناالی ماهواره رو می دونستیم.«
به نظر می رسد که این روزها محدودسازی و فیلترینگ 
اینترنت به طور جدی از ســوی مســئوالن پیگیری 
می شود. چرا که طبق گزارش ها، از یک سو اینترنتی 
طبقاتی در حال اجراســت و از ســوی دیگر بیشــتر 
فیلترشــکن ها و VPN ها از کار افتاده اند. همچنین، 
کندی سرعت و کیفیت پایین اینترنت در چند وقت 
اخیر صدای بســیاری از کاربران را در آورده است. این 
در حالی است که این مشکالتی برای اینترنت کشور 
به وجود آمده است، احتماال بیانگر اجرای طرح صیانت 
است. اما قرار اســت که طرح صیانت برای بار دوم به 
صحن علنی مجلس بازگردد و به رای گذاشته شود. پس 

چرا ماده های این طرح یکی یکی در حال اجراست؟

شعب اختصاصی شرکت های دانش بنیان در محاکم 
تهران کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این شعبه 
که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری و علی القاصی مهر رئیس کل دادگســتری 
استان تهران، افتتاح شد، جمع آوری سوابق پرونده های 
مربوط به شرکت های دانش بنیانی که مشکالت حقوقی 
دارند را هدف قرار داده است تا در یک فرآیند تخصصی 
در حوزه حمایت از تولید ایران ســاخت مشکالت این 

شرکت ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
ستاری در این مراسم با اشــاره به همکاری و همراهی 
همیشگی قوه قضاییه با زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کشور، گفت: طی چند سال اخیر قوه قضاییه یکی 
از همراهان همیشگی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بوده و حمایت های ویژه ای از تحقق اقتصاد 

دانش بنیان و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری در 
کشور داشته است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: در 
حال حاضر 7 هزار شرکت دانش بنیان و خالق در کشور 
فعالیت می کنند و تصویب قانون جهش تولید دانش 
بنیان و نامگذاری امســال به نام »تولید، دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین« زمینه توسعه فعالیت این شرکت ها را به 
خوبی فراهم کرده است. امروز فضا برای فعالیت شرکت 

های دانش بنیان مناسب تر شده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: افزایش تعداد و فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان وظایف قانونی دولت برای 
حمایت از این مجموعه ها را بیشتر می کند و باید ضوابط 
و امکانات برای توسعه فعالیت آنها بیشتر شود. ایجاد 
شعب تخصصی برای رسیدگی به مشکالت و چالش 

های شرکت های دانش بنیان در کشور یک ضرورت 
است و باید تعداد آنها بیشتر شود. ستاری ادامه داد: قوه 
قضاییه پایه اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور 
است. این مجموعه هم می تواند بازار بزرگی برای این 
مجموعه ها ایجاد کند و هم حمایت های ویژه قانونی از 
آنها داشته باشد. ایجاد این شعب هم گامی موثر و بزرگ 

در همین مسیر است.
علی القاصی مهر رییس دادگستری کل استان تهران هم 
در این آیین، گفت: شرکت های دانش بنیان و خالق؛ 
بهترین گزینه برای نجات کشور از تحریم ها و چالش 
های اقتصادی و سیاسی کشور محسوب می شوند و 
می توانند کشور را از دست وابستگی ها نجات دهند. 
وی افزود: بر اســاس آمارهای موجــود ۳ هزار و ۴۵۲ 
شرکت دانش بنیان در استان تهران فعالیت می کنند. 

در حال حاضر 7۰۱ پرونده در تهران و ۲۸۲ پرونده در 
شهرستان ها توسط شرکت های دانش بنیان در محاکم 
قضایی تشکیل شده است. به صورت روزانه بین ۹۰ تا 

۱۰۰ پرونده.
به گفته القاصی مهر یک شعبه به صورت ویژه و دو شعبه 
معین در تهران برای رسیدگی به پرونده های قضایی 
شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است که در تالشیم 
در این شعب با صلح و ســازش به مشکالت رسیدگی 
کنیم و تا حد امکان اجازه ندهیم آســیبی به فعالیت 
این مجموعه ها وارد شود. وی ادامه داد: شکل گیری 
این شعب گامی موثر در جهت ارتقای علمی و فناورانه 
کشور است و تالش می کنیم همه ظرفیت های موجود 
در کشــور را برای تحقق این کار به کار گیریم. شعبه 
اختصاصی شرکت های دانش بنیان و خالق در محل 
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری 
و شــرکت های دانش بنیان و خالق با هدف رسیدگی 
به دعاوی حقوقی شرکت های دانش بنیان راه اندازی 

شده است.

طرح صيانت كليد خورد؟

محدود شدن گوگل در اینترنت اپراتورها

شعب اختصاصی شركت های دانش بنيان در محاكم تهران افتتاح شد؛

ستاری: قوه قضاییه پایه اصلی تحقق اقتصاد دانش بنیان است


