
آمار رسمی از این حکایت دارد که ذرت بیشترین 
ســهم را در بین ۲۵ قلم کاالی اساسی وارداتی 
و البته دپو شــده در گمرک و بنادر را داراســت.

به گزارش ایســنا، ذرت از جمله نهاده های های 
دامی و تولیدی اســت که ســاالنه حجم باالیی 
از واردات را به خود اختصاص داده و در لیســت 
دریافت کننــدگان ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد.

بررسی آخرین گزارش های گمرک ایران نشان 
می دهد که در ۱۰ ماهه اول امسال بیش از ۱۹.۷ 
میلیون تن از ۲۵ قلم کاالی اساســی وارد کشور 
شــده که بیش از ۹.۸ میلیارد دالر ارزش داشته 

اســت.از این حجم واردات بالغ بــر ۸.۵ میلیون 
تن به ارزشــی بیش از ۲.۱ میلیارد دالر به ذرت 
اختصاص دارد که بیشــترین حجم وارداتی در 
بین ســایر اقالم اســت.در بین کاالهای اساسی 
 دپو در گمرک و بنادر نیز اغلب این ذرت اســت

 که باالترین حجم را در اختیاردارد، این در حالی 
اســت که تازه ترین اعــالم ارونقی-معاون فنی 
گمرک ایران - نشان می دهد که در حال حاضر 
بیش از پنج میلیون تن کاالی اساسی در گمرک 
و بنادر وجود دارد که از این رقم ۲.۱ میلیون تن 
سهم ذرت است.در سایر کاالها نیز ۱۶۴ هزار تن 

گندم، ۶۰۰ هزار تن ســویا، ۳۰۰هــزار  تن جو، 
۸۰ هزار تن برنج، ۹۰ هزار تن شــکر، ۳۸۰ هزار 
تن روغن خام و ۳۰۰ هزار تــن دانه های روغنی 
در گمرک دپو شده اســت.ذرت، جو، دانه های 
روغنی، روغن خام و کنجاله سویا از جمله اقالم 
باقی مانــده دریافت کننــده ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هستند که بارها دولت و مجلس در مورد ماندن 
و یا حذف آن با چالش هایــی مواجه بود ولی در 
نهایت رای  بر مانــدگاری ارز ترجیحی برای این 
 کاالها و البته بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی

داده شده است.

بررسی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی در فصل 
پاییز احتماال به ۰.۵ درصد می رســد اما در حالت 
خوشبینانه تر تا ۱.۳ نیز برآورد می شود.به گزارش 
ایسنا، آنچه که در سال جاری از سوی مرکز آمار در 
رابطه با وضعیت رشــد اقتصادی منتشر شد نشان 
از رشد منفی داشــت؛ به گونه ای که  در تابستان 
سال جاری رشــد محصول ناخالص داخلی )رشد 
اقتصادی( با نفــت به ۰.۲ درصد و بــدون نفت به 
منفی ۰.۲ درصد رســید در حالی که در بهار رشد 
منفی ۳.۵ درصد با نفــت و منفی ۱.۷ درصد بدون 
نفت ثبت شــده بود.این در حالی اســت که رشد 

اقتصادی در ۶ ماهه نخست ســال ۱۳۹۹ به رقم 
۳۴۴هزار میلیارد تومان  با نفت و ۳۰۰هزار میلیارد 
تومان  بدون احتساب نفت رسیده است، در مدت 
مشابه سال قبل با نفت ۳۵۱هزار میلیارد تومان و 
بدون نفت ۳۰۳هزار میلیارد تومان بوده است.بر این 
اساس در نیمه اول امســال رشد با نفت منفی ۱.۹ 
درصد و بدون نفت منفی ۱.۳ درصد شده است.اما 
در حالی هنوز آمار مربوط به رشــد اقتصادی پائیز 
منتشر نشده که بررسی و تحلیل  پژوهشکده آمار  
نشان می دهد که رشد اقتصادی فصل پاییز ۱۳۹۹ 
در دو سناریو قابل بررسی است که بین ۰.۵ درصد 

به صــورت احتمالی و ۱.۳ در حالت خوشــبینانه 
پیش بینی می شــود.این پیش بینی پژوهشکده 
آمار براساس روش knn صورت گرفته که معتقدند 
با پیش بینی بانک خاورمیانه که با استفاده از مدل 
تعادل عمومــی پویای تصادفی صــورت گرفته و 
رشد ۱.۴ درصد را برای پاییز پیش بینی کرده بود 
سازگاری دارد.همچنین رشد اقتصادی پیش بینی 
برای ۹ ماهه اول امسال ۱.۱ به صورت منفی است 
که با پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال 
۲۰۲۰ که منفی ۱.۵ بود از ســازگاری و همخوانی 

بیشتری برخوردار است.

پس از دو افت متوالی ارزش دالر در مقابل بسیاری از ارزها افزایش پیدا کرد.به گزارش 
رویترز، امید کمی به احیای سریع اقتصاد آمریکا در ماه های پیش رو وجود دارد تا جایی 
که جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا با اشاره به تداوم بحران ناشی از کرونا گفته 
است چشم انداز اقتصاد آمریکا هنوز در سطح باالیی از نااطمینانی قرار دارد اما با توجه 
به روند واکسیناسیون عمومی ممکن است شرایط تا آخر امسال بهتر شود. پاول مسیر 
اقتصاد آمریکا را در ماه های آینده کامال وابسته به روند مقابله با کرونا دانست و افزود: در 
ماه های اخیر شاهد این بودیم که آمار مبتالیان و قربانیان خیلی باال رفت. این مساله تاثیر 
زیادی روی زندگی میلیون ها آمریکایی داشت و روند اشتغال زایی را هم با مشکالت 
زیادی مواجه کرد.  بانک مرکزی آمریکا در گزارشی که از وضعیت اقتصادی این کشور به 
کنگره ارایه کرده، نسبت به کاهش شدید قیمت مسکن و بروز زنجیره ای از ورشکستگی 
کسب و کارها در این کشور هشدار داده است. در گزارش فدرال رزرو آمده است: اهرم 
های مالی در باالترین سطح تاریخی خود قرار دارند و ریسک هایی که بر سر راه کسب و 
کارهای کوچک و متوسط و حتی بزرگ قرار دارند، قابل توجه هستند. به گفته این بانک 
با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق باالی نقدینگی توسط دولت و بانک مرکزی آمریکا 
برای کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، بسیاری از کسب و کارها بدهی بیشتری از قبل 
دارند.   رایزنی ها بین دولت و کنگره آمریکا بر سر جزئیات بسته حمایتی جدید از اقتصاد 
این کشور کماکان ادامه دارد و برخالف انتظارات با وجود اکثریت دموکرات ها در سنا 
و کنگره، این بسته که طبق پیشنهاد دولت جو بایدن ۱.۹ تریلیون دالر اعتبار خواهد 
داشت هنوز به تصویب برای اجرایی شدن نرسیده است. اختالف نظرهای عمده بر سر 
میزان یارانه نقدی مستقیم به خانوارها و همچنین پیامدهای احتمالی چنین بسته 

بزرگی بر روی نرخ تورم است به ویژه آن که پیش از این نیز سه بسته حمایتی دیگر دو 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب و اجرایی شده بودند.   اتاق بازرگانی آمریکا 
در گزارشی به بررسی پیامدهای تشدید تنش ها با چین پرداخته و هشدار داده است 
افزایش تعرفه های تجاری روی واردات کاالهای چینی و وادار کردن سرمایه گذاران 
آمریکایی به خارج کردن دارایی های خود از چین باعث خواهد شد تا در سناریو بدبینانه، 
اقتصاد آمریکا متحمل خسارت نیم تریلیون دالری شود. پیش از این بلومبرگ اعالم 
کرده بود در سال ۲۰۲۰ میالدی اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ تجاری با چین بین ۱۳۴ 
تا ۱۶۰ میلیارد دالر خسارت دیده که معادل ۰.۳ درصد تا ۰.۷ درصد کل تولید ناخالص 
داخلی آمریکا است.بازار کار آمریکا کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد تا جایی که طبق 
اعالم وزارت کار این کشور، تا نیمه ماه فوریه شمار شهروندان آمریکایی متقاضی دریافت 
مزایای بیکاری به ۸۴۸ هزار نفر رسیده که این رقم دومین افزایش متوالی هفتگی و ۹۶ 
هزار نفر بیشتر از پیش بینی های قبلی بوده است. محدودیت های کرونایی کماکان بر 
کیفیت بخش بزرگی از کسب و کارها در این کشور تاثیر گذاشته و آینده شغلی شاغلین 
آمریکایی را به خطر انداخته است.  وقوع رشته ای از کوالک های برفی و سرمای کم 
سابقه در شماری از ایالت های آمریکایی می تواند باعث کاهش مجدد سطح فعالیت 
های اقتصادی در ماه فوریه شود و بازگشت اقتصاد به سطوح باالتر را با تاخیر همراه کند. 
اکنون در ایالت های تگزاس، اورگون و می سی سی پی حالت فوق العاده اعالم شده و 
برای ساکنین ۱۹ ایالت این کشور وضعیت هشدار صادر شده است. بارش سنگین برف 
موجب قطعی برق، اخالل در برنامه حمل و نقل عمومی و پروازها و همچنین اخالل 
در زنجیره حمل و نقل شده است که به طور موقت برخی از کسب و کارها را با تعطیلی 

قسمتی از بخش ها مواجه کرده است.  ماریو دراگی- رییس سابق بانک مرکزی اروپا با 
کسب رای اعتماد مجلس ایتالیا نخست وزیر جدید این کشور خواهد بود. انتصاب یک 
فرد با سابقه بانکی در کشوری که یکی از حادترین بحران های بدهی را در قاره سبز دارد 
می تواند تا حدی باعث آرامش خیال بیشتر معامله گران از آینده سومین اقتصاد بزرگ 
منطقه یورو شود.  از وی به عنوان چهره ای توانمند در مدیریت بحران بدهی که جدی 
ترین مشکل اقتصاد ایتالیا نیز هست یاد می شود. بسیاری از سمت های کلیدی نظیر 
وزرای دفاع و خارجه در سمت خود ابقا شده اند و تیم دراگی بیشتر در حوزه اقتصادی 
فعال خواهد بود.  وادار شدن دولت ها به تزریق گسترده نقدینگی و اجرای بسته های 
محرک اقتصادی با هدف کاستن از تبعات اقتصادی کرونا، اکنون خود را به شکل افزایش 
قیمت ها نشان می دهد. در بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، نرخ تورم آلمان در ماه ژانویه 
افزایش محسوسی نسبت به ماه قبل داشته هر چند بازهم نسبت به نرخ  هدف گذاری 
شده دو درصدی فاصله زیادی داشته است. طبق اعالم مرکز آمار این کشور، متوسط 
بهای مصرف کننده مثبت یک درصد بوده که ۱.۱ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه قبل 
و ۰.۲ درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است. این نرخ تورم باالترین تورم 
ثبت شده در هفت ماه اخیر در این کشور محسوب می شود.دالر به طور متوسط حدود 
هفت درصد ارزش خود را مقابل سبد ارزهای مهم جهانی از دست داد اما انتظار می رود 
روزهای بهتری در انتظار دالر باشد چرا که چشم انداز اقتصادی آمریکا رو به بهبود است 
و تیم جدید مدیریت وزارت خزانه داری نیز مخالف تضعیف دالر محسوب می شود. 
بانک مرکزی آمریکا احتماال نرخ بهره را در نزدیکی صفر درصد حفظ خواهد کرد اما 
زمزمه هایی از امکان رسیدن نرخ بهره به سطح منفی در انگلیس به گوش می رسد. بانک 

مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است رشد سه ماهه نخست امسال اقتصاد این کشور 
منفی چهار درصد باشد  و روند احیای اقتصاد تا پایان سال به طول بیانجامد.  تاکنون 
بیش از ۱۱۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۶۰۷ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این 

بین دو میلیون و ۴۹۰ هزار و ۳۰۹ نفر جان خود را از دست داده اند.

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، 
در معامالت امروز با ۰.۱۸ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۱۶ واحد 
بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۰۶ دالر اعالم شد )نرخ های 

فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۰۹ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۴۰۹ دالر مبادله شد. یورو ۰.۱۳ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۱ به ۱.۲۱۴ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۷ درصد افزایش به ۱۰۵.۲۴۱ ین رسید. 
در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۶۵ دالر مبادله شد. همچنین نرخ 

برابری دالر معادل ۶.۴۶۶ یوان چین اعالم شد.

مشموالن سهام عدالت، سهام دار ۴۹ شرکت هستند که در این میان ۳۶ شرکت 
بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی بوده و سهم هر کدام از شرکت های بورسی در 
پرتفوی سهام عدالت متفاوت است.به گزارش ایسنا، ۳۶ شرکت بورسی موجود در 
پرتفوی سهام عدالت عمدتا سهم های بنیادی و ارزشمند هستند، به همین دلیل 
در روزهایی که سهام عدالت به تازگی آزاد شده و امکان فروش آن برای مشموالن 
سهام عدالتی که روش مدیریت مستقیم را برای سهام خود انتخاب کرده بودند 
فراهم شــده بود، به این افراد توصیه می شد در فروش سهام خود عجله نکنند.

البته این روزها همسو با روند نزولی بازار سرمایه، ممکن است برخی از سهم های 
موجود در پرتفوی ســهام عدالت نیز پایین تر از ارزش واقعی خود مورد معامله 
قرار بگیرند.در هر صورت همانطور که ذکر شــد ۳۶ شرکت بورسی در پرتفوی 
سهام عدالت وجود دارند که تعداد سهم آن ها در سبد سهام عدالت با یکدیگر 
برابر نیست.برای مثال بیشترین درصد ســهام تخصیص یافته به سهام عدالت 

متعلق به پاالیش نفت تهران با ۷۰ درصد و کم ترین درصد سهام تخصیص یافته 
به سهام عدالت متعلق به سایپا و ایران خودرو با یک درصد است.البته تعداد سهم 
هر سهامدار از سهم بانک تجارت بیشتر و به میزان ۱۸۲۲ سهم است. )بدون در 
نظر گرفتن فروش بخشی از سهام عدالت توسط برخی مشموالن(. کم ترین تعداد 
سهم هر سهام دار نیز متعلق به حمل و نقل پتروشیمی، به میزان یک سهم است.

افزایش ۱۰ دالری پیش بینی بانک امریکا از قیمت برنت
واحد تحقیقات جهانی بانک امریکا با اشاره به محدود شدن عرضه در پی اختالل 
تولید در تگزاس و پیمان نفتی اوپک پالس و اقدامات محرک پولی جهانی، قیمت 

مورد پیش بینی برای نفت برنت در سال ۲۰۲۱ را باالتر برد.
به گزارش ایســنا، این بانک اکنون انتظار دارد میانگین قیمت هر بشــکه نفت 

برنت در ســال میالدی جاری ۶۰ دالر باشــد که باالتر از برآورد قبلی ۵۰ دالر 
است. بانک امریکا میانگین قیمت هر بشــکه نفت وست تگزاس اینترمدیت را 
هم ۵۷ دالر پیش بینی کرد.تحلیلگران این بانک در یادداشــتی نوشتند نفت 
برنت ممکن است در ســه ماهه دوم موقتا تا مرز ۷۰ دالر صعود کند.نفت برنت 
شب گذشــته با ۰.۴ درصد افزایش، ۶۵ دالر و ۵۱ ســنت و نفت آمریکا با ۰.۵ 
درصد افزایش، ۶۲ دالر در هر بشــکه بود. قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر 
تسهیل محدودیتهای قرنطینه کرونا در سطح جهانی، پیش بینیهای اقتصادی 
مثبت و تولید کمتر نفت به دلیل ازسرگیری آهسته تولید نفت تگزاس پس از 
یخبندان اخیر، صعود کرد.بانک امریکا پیش بینی کرد یخبندان هفته گذشته 
تگزاس ذخایر جهانی نفت را به میزان ۵۰ میلیون بشــکه کاهش می دهد و از 
قیمتها پشتیبانی بیشتری می کند.بر اساس گزارش رویترز، این بانک همچنین 
خاطرنشان کرد کاهش تولید یکجانبه عربســتان سعودی و ثابت ماندن تولید 

اوپک پالس، از قیمتهای نفت پشتیبانی کرده اســت. ادامه محدودیت عرضه 
اوپک پالس در سه ماهه نخست امســال، به حذف ۱۸۰ میلیون بشکه از بازار 
کمک کرده و مازاد ظرفیت تولید بیشــتری را بوجود آورده است.   با این حال 
 بزرگترین ریســک نزولی کوتاه مدت برای قیمتهای نفت ممکن اســت توافق 
جدید ایران و بازگشت دو میلیون بشکه در روز نفت ایران به بازار در مدت کوتاه 
باشــد.پیش از این هم واحد تحقیقات کاالی بانک گلدمن ساکس با اشاره به 
کاهش ذخایر نفت، هزینه باالتر ازسرگیری فعالیت در بخش باالدستی و ورود 
جریان سفته بازی به بازار، پیش بینی خود از قیمت هر بشکه نفت برنت در سه 
ماهه دوم و سه ماهه سوم ســال ۲۰۲۱ را ۱۰ دالر باال برد و به ترتیب ۷۰ دالر و 
۷۵ دالر برآورد کرد. بانک مورگان استنلی هم انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت 
برنت با بهبود بیشتر وضعیت بازار از جمله دورنمای رشد تقاضا، در سه ماهه سوم 

به ۷۰ دالر صعود کند.

سناریوهای رشد اقتصادی در پاییزبیشترین واردات کاالی اساسی برای کدام کاالست؟

صعود دالر در معامالت جهانی

سهم هر نماد در پرتفوی سهام عدالت چقدر است؟
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کرایه »اسنپ« و »تپسی« به دلیل افزایش 
تقاضا و ترافیک، نجومی شد

رانندگان و مسافران 
 معترض  به کرایه

تاکسی های اینترنتی

  یک میلیارد دالر از
 بدهی کره جنوبی به
  ایران در مرحله اول
 پرداخت می شود

همتی:

کشور با فریاد 
 و هیجان

 و شعار
اداره نمی شود
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 دالیل 
رونق بازار نقره

سبقت تورم از کرایه 
تاکسی های اینترنتی

در مقایســه با بازار طال، نقره رشــد بیشتری را 
داشته اســت و البته میزان تقاضا برای نقره در 
بازار داخلی، نسبت به میزان تقاضا برای طال، از 
وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین جایگاه 
خاص فلز نقره در تهیه مصنوعات زینتی، بازار 
این فلز را دارای رونق نسبی نسبت به سایر فلزات 
گرانبها کرده اســت.  نقره جزء فلزات قیمتی و 
ارزشمند بعد از پالتین و طال است و هم اکنون 
بازار نقره با رونق نســبی خوبی مواجه است و با 

توجه به پایین تر...

  ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

  رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
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2۵ هزار میلیارد 
تومان کسری سرمایه 

قطعه سازان

 تداوم نابسامانی 
در بازار روغن

طال و سکه در آستانه ایام نوروز بی مشتری ماند

افزایش  تقاضای  خرید  نقره
صفحه3

صفحه3

قیمت  نجومی  میوه  در آستانه شب عید  
وعده  کاهش   قیمت   میوه   فراموش   شد  

سیب  زرد ،  پرتقال   تامسون   و   موز   پرچمداران   گرانی   در   بازار   میوه   هستند  

دبیــر انجمن صنایــع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشــور ضمن اشاره به چالش های 
پیش روی قطعه سازان گفت که کسری بودجه 
سرمایه در گردش قطعه سازان کشور در انتهای 
ســال ۱۳۹۹، حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است.طبق اعالم این انجمن، آرش 
محبی نژاد با بیان اینکــه فعاالن زنجیره تامین 
قطعات کشــور طی چند ســال اخیر و پس از 
چالش تحریمی خودروسازان، با تمام توان در 
جهت تامین نیازهای کشــور حرکت کردند، 
گفت: نهضت داخلی سازی و برگزاری چهار میز 

تخصصی طی آن نیز...

در حالی که شــهروندان همچنان بــرای خرید روغن 
جامد با مشکل مواجه هستند و حتی گزارش هایی از 
فروش روغن با ارائه کارت ملی منتشر شده، مسئوالن 
وزارت صمت این موضوع را تکذیب و به وعده دادن اکتفا 
می کنند.اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در 
فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از 
یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد. مشکالت 
ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های رسیده 
از تهران و برخی شهرســتانها یا به طور کل روغن در 
فروشگاه ها و مغازه ها نبود، یا با قیمت های باالتر به بهانه 
کمیاب شدن فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به 
خرید اقالم دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به 

هر نفر تنها یک روغن فروخته ....



اقتصاد2
ایران وجهان

ظریف: 
روابط با ایران برای کره جنوبی 

اهمیت ویژه ای دارد
وزیر امور خارجه با بیــان اینکه روابط ایران و 
کره در دو سال و نیم گذشته تحت تاثیر اقدام 
غیرقانونی بانک های کره ای قرار گرفته، تاکید 
کرد: کره جنوبی در اسرع وقت دسترسی به 
منابع مالی بانک مرکــزی در بانک های این 
کشور را فراهم کند. »چانگ« وزیر خارجه کره 
جنوبی در تماس تلفنی امروز با »محمد جواد 
ظریف« دو طرف در مــورد آخرین تحوالت 

روابط دو کشور تبادل نظر کردند.
ظریف در این گفت وگــو اظهار امیدواری کرد 
کره جنوبی در اسرع وقت دسترسی به منابع 
مالی بانک مرکزی در بانک های این کشــور 
را فراهم کند. وی با اشــاره به اقدام غیرقانونی 
بانک های کره ای گفت: متاســفانه روابط دو 
کشور طی دو ســال و نیم گذشته تحت تاثیر 
اقدام غیرقانونی بانک هــای کره ای به ویژه در 
شرایط سخت شیوع کرونا و نیاز شدید مردم 
ایران به این منابع قرار گرفته است. وزیر خارجه 
کره جنوبی نیز در این گفت وگو تصریح کرد: 
انجام این مکالمه در شرایطی که صرفاً کمتر از 
سه هفته از انتصاب وی به این سمت می گذرد، 
بیانگر اهمیتی است که کره جنوبی برای روابط 

با جمهوری اسالمی ایران قائل است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی 
کشور تاکید کرد

۲۵ هزار میلیارد تومان کسری 
سرمایه قطعه سازان

دبیر انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازی کشور ضمن اشاره به چالش های 
پیش روی قطعه سازان گفت که کسری بودجه 
ســرمایه در گردش قطعه ســازان کشور در 
انتهای سال ۱۳۹۹، حداقل ۲۵ هزار میلیارد 

تومان برآورد شده است.
طبق اعالم این انجمــن، آرش محبی نژاد با 
بیان اینکه فعــاالن زنجیــره تامین قطعات 
کشور طی چند ســال اخیر و پس از چالش 
تحریمی خودروسازان، با تمام توان در جهت 
تامین نیازهای کشــور حرکت کردند، گفت: 
نهضت داخلی ســازی و برگــزاری چهار میز 
تخصصی طی آن نیز، نتیجــه همین همت 
و تالش قطعه ســازان کشــور بوده است. در 
شرایطی که قطعه سازان با وجود تحریم ها و 
کرونا، تنور تولید خودرو در کشور را در سال 
جهش تولید گرم نگه داشته اند، روا نیست که 
خطوط تولید برخی از آن ها به سبب مشکالت 

عدیده، تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.
دبیر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و 
قطعه سازی کشور در تشــریح این مشکالت 
عدیده، اظهار کرد: این مشکالت بیشتر ناشی 
از افزایش لجام گســیخته قیمت مواداولیه، 
عدم تخصیــص ارز مورد نیاز از ســوی بانک 
مرکزی و در نهایت، کمبود سرمایه در گردش 
و نقدینگی اســت که همچون زنجیر به پای 

تولید داخلی بسته شده است.
دبیر انجمن این مقام صنعتــی با بیان اینکه 
کسری بودجه سرمایه در گردش قطعه سازان 
کشور در انتهای سال ۱۳۹۹، حداقل ۲۵ هزار 
میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: 
متاســفانه با وجود افزایــش چندباره قیمت 
مواداولیه و نهاده های تولید، اصالح قیمت های 
فروش و قطعات به موقع انجام نمی شود؛ این 
امر چالش های زیادی برای قطعه سازان کشور 

به وجود آورده است.
محبی نژاد به افتتاح چنــد خط جدید تولید 
قطعه در اســتان البرز در ابتدای هفته جاری 
اشــاره کرده و گفت: این اســتان شــاهراه 
مواصالتی کشور قرار دارد و قطعه سازان البرز 
به دلیل همجواری به دو خودروســاز بزرگ 
کشــور، از قطب های اصلی زنجیــره تامین 
صنعت خودرو به شمار می آیند. با وجود اینکه 
قطعه سازان استان البرز پیشتاز اجرای نهضت 
داخلی ســازی قطعات خودرو بوده اند اما در 
همین استان واحدهایی هستند که تعطیل یا 
نیمه تعطیل شده که تعدادشان حدودا به ۱۰۰ 

واحد تولیدکننده قطعه می رسد.
 ایــن عضو هیــات مدیــره انجمــن همکن 
قطعه ســازی، کســری نقدینگی قطعه سازان 
استان البرز برای تحقق برنامه جهش تولید را 
نیز حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان برآورد و اظهار 
امیدواری کرد که هرچه ســریعتر حمایت ها و 
تالش های الزم از سوی مســئوالن ذی ربط و 
خودروسازان برای رفع مشکالت زنجیره تامین 

کشور، پیش از آن که دیر شود، صورت پذیرد.

اخبار

در حالی کــه مجلس رأی به 
تشکیل شورای عالی مسکن با 
ترکیبی کامال دولتی داده که 
نمایندگان بخش خصوصی 
و کارشناسی بخش مسکن 

انقلت هایی را به این مصوبه وارد می کنند.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن اخیراً در صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز مدتی قبل در 
حاشیه بازدید از شهرستان های شرق استان تهران با 
بیان اینکه چندین سال است، که در تولید مسکن 
عقب افتاده ایم، گفت: هفتــه آینده قانون »جهش 
تولید و تأمین مسکن« به انتها خواهد رسید؛ با ابالغ 
این قانون، ظرفیت های موجود با محوریت مردم به 
کار گرفته شده و مساله تأمین زمین که تقریباً ۴۰ تا 
۴۵ درصد هزینه ساختمان را در بر می گیرد، حل و 

فصل خواهد شد.
وی افزود: امروز ۱۰۰ درصــد حقوق افرادی که در یک 
شیفت کار می کنند، صرف مسکن و اجاره آن می شود و 
دیگر پولی برای سالمت و غذا نمی ماند، لذا اگر ما موضوع 
مســکن را حل کنیم، کمک بزرگی به معیشت مردم و 

پایداری خانواده شده است.
یکی از مواد اصلی طرح جهش تولید مسکن، تشکیل 
شورای عالی مسکن است. مطابق با این مصوبه، شورای 
عالی مســکن به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در 

حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می شود:
رئیس جمهور )به عنوان رئیس شورا(، معاون اول رئیس 
جمهور )به عنوان نایب رئیس(، وزیر راه و شهرســازی 
)دبیر شورا(، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، وزیر 
جهاد کشاورزی، وزیر نفت و یک نفر از اعضای کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد کمیسیون و 

انتخاب مجلس به عنوان ناظر
اگرچه برخی کارشناســان، اصل نیاز به شورای عالی 
مسکن را زیر سوال می برند، اما برخی نیز بر لزوم احیای 
این شورای عالی که در دولت های نهم و دهم و به خصوص 
برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم تشکیل 

می شد، تأکید دارند.

همکاری میان بخشی دستگاه های دولتی، 
جزو وظایف ذاتی آنهاست

در این خصوص برخی نمایندگان مجلس موافق طرح 
جهش تولید مسکن، معتقدند که شورای عالی مسکن، 
با توجه به ترکیب آن، شــأنی باالتر از ســایر شوراهای 
اقتصادی دولت دارد؛ اما برخی هم معتقدند که با وجود 
شورای اقتصاد، شورای اقتصادی دولت و دیگر شوراهای 
موازی، نیازی به شــورای عالی مسکن نیست و ممکن 

است به مرور زمان، از سطح رئیس دولت و وزرا به سطح 
برگزاری ریاست جلســات با وزیر راه و سپس معرفی 
معاونان دیگر وزرا به عنوان نماینده خود در شورای عالی 
مسکن تنزل یابد؛ جلساتی که هم اکنون هم در وزارت راه 
و شهرسازی با حضور معاونان وزرای مربوطه بعضاً در حال 
برگزاری است. به عنوان مثال، وزارت راه و شهرسازی در 
راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن توانست با برگزاری 
نشســت هایی با وزارت کشــور و معاونان وزیر کشور و 
همچنین رئیس سازمان همیاری شهرداری های کشور، 
شهرداری ها را ملزم به ارائه تخفیف در صدور پروانه طرح 

اقدام ملی مسکن کند.

برگزاری جلسات شورای عالی مسکن در 
دولت های گذشته غیر قانونی بود؟

در دولت دوازدهم و با تغییر وزیر راه و شهرسازی، یکی 
از مهم ترین اقدامات محمد اسالمی، احیای شورای 
عالی مسکن برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن بود که 
برخی جلسات آن به ریاست رئیس جمهور و برخی هم 
با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و تصمیماتی 
اخذ می شد؛ سپس برخی از این مصوبات، به صورت 
مســتقل و برخی هم با تصویب هیئت دولت امکان 

اجرا می یافت.
بنابراین، مصوبه اخیر مجلــس در واقعی نوعی محکم 
کاری برای تشکیل شــورای عالی مسکن است چرا که 
در سال های گذشته هم جلسات شورای عالی مسکن 
برگزار می شده است. اما آنچه سبب شده تا بسیاری از 
کارشناسان اقتصاد مســکن، به شورای عالی مسکن و 
مصوبه اخیر مجلس به دیده تردید در موفقیت بنگرند، 
ترکیبی است که از سوی نمایندگان مجلس برای شورای 

مذکور در نظر گرفته شده است.
اینکه تعدادی از وزرا و اعضای کابینه دولت برای حوزه 
ساخت و ساز که تقریباً ۹۵ درصد آن در اختیار بخش 
خصوصی، تعاونی و مردمی است، تصمیم گیری کنند، به 
این دلیل است که شورای عالی مسکن قرار است تصمیم 
گیری های مرتبط با بخش مسکن را تسهیل و روان سازی 
کند. البته در مصوبه اخیر مجلس، هیچ اشاره ای به الزم 

االجرا بودن مصوبات شورای عالی مسکن و عدم نیاز به 
تغییر قوانین و آئین نامه های موجود در حوزه مسکن و 
ساخت و ساز از کانال این شورا و جایگزینی آن با مصوبات 

مجلس و دولت نشده است.
همچنین حذف بخش خصوصی )اعم از سازندگان، 
تأمین مالی کنندگان و واســطه گران خرید و فروش 
مسکن(، بدنه کارشناسی و پژوهشی اقتصاد مسکن، 
نظام مهندســی ســاختمان، بانک تخصصی بخش 
مسکن، حوزه صدور پروانه ساختمانی )شهرداری ها( و 
جایگزینی آنها با یک مقام ارشد در دولت )وزیر یا معاون 
رئیس جمهور یا رئیس کل بانک مرکزی( در ترکیب 
جدید شورای عالی مسکن، سبب می شود تا مصوبات 
شورای عالی مسکن یا بدون بررسی کافی یا با نواقص 
قانونی و نیاز به بررسی های جدید در مجلس و هیئت 
دولت یا وزارت راه و شهرســازی تصویب، ابالغ و اجرا 
شوند که در عمل، شورای عالی مسکن را به یک واسطه 
جدید برای ایجاد تأخیر در طرح ها و پروژه های مسکنی 

کالن تبدیل خواهد کرد.
به خصوص که در تبصره ۳ ذیل مــاده قانونی مذکور، 
قید شده که اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری به 
جلسات شورای عالی مسکن دعوت می شوند، حق رأی 

نخواهند داشت.

معاون مسکن وزیر راه: پروژه های مسکنی را 
مردم می سازند نه دولت

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره دالیل طوالنی شدن پروژه های مسکن مهر و 
احتمال سرایت این ویروس به طرح اقدام ملی مسکن و 
نگرانی متقاضیاِن مسکن ملی از مبتال شدن به سرنوشت 
»ماراتن وار« مسکن مهر، اظهار کرد: این مسأله به اشتباه 
برداشت مردم از طرح های مسکنی همچون مسکن مهر و 
مسکن ملی بر می گردد. وی افزود: مردم فکر می کنند این 
طرح ها را قرار است دولت بسازد، در حالی که قرار نیست 
دولت برای مردم خانه بسازد و خوِد مردم با آورده های 

شخصی شأن اقدام به اجرای این طرح می کنند.

اظهاراتی که با تصمیم اخیر مجلس عمالً در تضاد است و 
بخش خصوصی به طور کل از چرخه مسکن و ساخت و 
ساز حذف شده و صرفاً موظف به اجرای مصوبات شورای 

کامالً دولتی عالی مسکن خواهد بود.

طرح جامع مسکن موجود چه اشکالی دارد که قرار 
است شورای عالی مسکن باز هم طرح جامع بنویسد؟

طبق تبصره ۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی موظف 
است حداکثر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون 
طرح جامع مسکن را بازنگری کند و به تصویب شورای 

عالی مسکن برساند.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس، تنها وظیفه مورد نظر 
برای شورای عالی مسکن را بررسی و تصویب شرح جامع 
مسکن دانسته اند؛ طرحی که در حال حاضر هم وجود 
دارد و آخرین ویرایش آن، به سال ۹۵ بر می گردد؛ وزیر 
راه و شهرسازی نیز ماه گذشته خواستار بازنگری در طرح 

جامع مسکن شده بود.
با این حال کارشناســان معتقدند اگرچه به یک طرح 
باالدستی مشابه طرح های جامع و تفصیلی که در بخش 
شهرسازی وجود دارد، در بخش مسکن هم نیاز است، اما 
مهمتر از وجود این طرح، اجرای آن است؛ به عنوان مثال 
در طرح جامع مسکن بر لزوم ساخت ساالنه ۹۰۰ هزار 
واحد مسکونی تأکید شده؛ اما در حد فاصل سال های 
۹۵ تا کنون، ساالنه کمتر از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در 

کشور احداث شده است.
قطعاً دولت نمی تواند خود، مجری طرح های مسکنی 
باشد و باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم، 
ساخت و ساز شکل بگیرد؛ بنابراین هر چه قدر هم که 
طرح های جامع مسکن را به روز رسانی و در شوراهای 
مختلف تصویب کنیم، اگر حمایتی از تسهیل کسب و کار 

در حوزه ساخت و ساز نشود، باز هم اثرگذار نخواهد بود.

برخی نقاط قوت شورای عالی مسکن از نگاه 
موافقان طرح جهش تولید

تعدادی از نماینــدگان مجلِس موافــق طرح جهش 
تولید مسکن، یکی از نقاط قوت شورای عالی مسکن را 
ملزم شدن دستگاه های دولتی به همراهی با وزیر راه و 

شهرسازی در اجرای پروژه های مسکنی می دانند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی 
مسکن، اکثراً به ریاســت رئیس جمهور وقت تشکیل 
می شــد، وزارت نیرو که در پروژه های مســکن مهر، 
کمترین همکاری در ارائــه انشــعابات آب و برق را با 
سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور 
رئیس جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، 
برق و فاضالب پروژه های مسکونی با نرخ های مصوب شد.

این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم که از 
یک سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش 
تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، 
شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف 
کند تا هر چه سریع تر، این انشــعابات را به درب منازل 
مالکان برســاند، اجرای برخی پروژه ها و خانه دار شدن 

مردم با تأخیر روبه رو بود.

شورای عالی مسکن؛ هم ردیف دیگر شوراهای عالی یا باالتر از آنها؟

گره   بازار مسکن  باز خواهد  شد؟

بورس هفته را با چراغ قرمز به پایان برد
در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص کل 
که در ساعات میانی معامالت تا یک میلیون و ۲۱۵ 
هزار واحد افزایش یافته بود در ساعات پایانی روندی 
نزولی به خود گرفت و تا رقم یک میلیون و ۲۰۵ هزار 
واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل 
بورس روز گذشته با ۵۹۱۵ واحد کاهش رقم یک 
میلیون و ۲۰۵ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن هم ۷۱۶ واحد کاهش یافت و به رقم 
۴۳۴ هزار و ۳۸۹ واحد رسید. معامله گران این بازار 
۶۷۱ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۸۲۸ میلیارد 
ریال انجام دادند. پاالیش نفت اصفهان، ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری غدیر، بانک 
پاسارگاد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل معدنی 
و صنعتی چادرملو و ملی صنایع مس ایران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. شــاخص کل فرابورس هم ۱۰۵ واحد 
کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۱۱۸ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۳۵۲ هزار معامله به ارزش ۱۲۹ 

هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال انجام دادند. 

برای جبران عقب ماندگی مزد 
کارگران دیر نیست!

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه انتظار نداریم 
عقب افتادگی مزدی کارگران یکباره جبران شود، گفت: 
اگر در این چند سال عقب ماندگی مزد جبران می شد 
ابتکار خوبی بود و در همراهی و مشارکت بیشتر مردم در 
عرصه های مختلف اثر داشت. فتح اله بیات در گفت وگو 
با ایسنا، درباره راهکارهای جبران عقب ماندگی مزدی 
کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در حال حاضر ارقام 
متفاوتی از ۷۰ تا ۸۰ درصد در خصوص عقب ماندگی 
مزد کارگران مطرح می شــود؛ ما می گوییم به فرض 
کارگران از سالهای گذشته ۶۰ درصد عقب افتادگی 
مزد دارند. اگر غیر از نرخی که همه ساله بابت حقوق و 
دستمزد در شورای عالی کار مصوب می شود به دستمزد 
کارگران افزوده شود این عقب افتادگی جبران می شود.

وی افزود: انتظار نداریم یکباره عقب ماندگی مزدی 
کارگران جبران شــود بلکه توقع ما این اســت که 
مسئوالن و متولیان این مساله را عملیاتی کنند. اگر 
وزارت کار به عنوان متولی اصلی در عرصه روابط کار به 
موضوع ورود کند و با تدبیر مناسب گام برداریم، نتیجه 
بخش خواهد بود. به گفته رئیــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی در صورتی که به شکل پلکانی هر 
سال ۷ تا ۸ درصد غیر از درصد افزایش ساالنه به حقوق 
کارگران افزوده شود عقب ماندگی مزد تا حد زیادی 
جبران شــده بود. وی گفت: اکنون هم برای جبران 
عقب ماندگی دیر نیســت و می توانیم جدا از حقوق 
و دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب می شود 
به شکل پلکانی مقرر کنیم هر سال درصد کمی بابت 
عقب افتادگی پرداخت شــود این کار به نفع کارگر و 
کارفرما است و ابتکار خوبی بود که اگر در این چند سال 

عقب ماندگی مزدی کارگران را جبران می کردیم. 

رییس بانک مرکزی در حاشیه جلسه دولت:
 یک میلیارد دالر از بدهی کره 
جنوبی به ایــران در مرحله اول 

پرداخت می شود
رییس بانک مرکزی اعالم کرد که در مرحله اول 
یک میلیارد دالر از بدهــی کره جنوبی به ایران به 
صورت نقدی به حساب بانک های ایرانی واریز می 
شود.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی پیش از ظهر )چهارشنبه( در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
آزادســازی منابع مالی ایران، اظهار کرد: در دیدار 
با سفیر کره جنوبی تاکید کردیم که چگونه ایران 
باید از منابع اش استفاده کند، حاال اینکه کره ای ها 
با هرکسی می خواهند مذاکره کنند. وی ادامه داد: 
منابع متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی 
این حق را دارد که اقدام حقوقی کند. خســارت 
زیادی از این بابت به جمهوری اسالمی وارد شده 
است. کره ای ها خودشان درخواست کردند و آمدند 
صحبت کردند که می خواهند منابع ایران را پرداخت 
کنند و ما هم راه پرداخت را به آنها نشــان دادیم. 
همتی افزود: پولی که بانک مرکزی در کره جنوبی 
دارد ۷ میلیارد دالر است و قرار شد پرداخت شود. 

اجازه بدهیم طبق توافق با کره جنوبی جلو برویم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که 
آیا قرار است پول در اختیار ایران قرار بگیرد یا کاال؟ 

گفت: فقط پول به حساب بانک های ما می آید.
وی درباره براینکه گفته می شود حداقل پرداختی 
کره در مرحله اول یک میلیارد دالر است آیا این 
خبر صحت دارد گفت: بلــه، حداقل یک میلیارد 
دالر است.  رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: ما 
مذاکرات گسترده ای را با عراق، عمان، کره جنوبی و 
ژاپن شروع کردیم و فضا خیلی بهتر شده است و به 

تدریج این اتفاق خواهد افتاد.
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رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ قوه ای نمی تواند در امر قوای دیگر 
دخالت کند، گفت: اصل ۱۱۳ کامل روشن و از بدیهیات است واضحات 
تفسیر ندارد کامال روشن است که رییس جمهور مسوول اجرای قانون 
است نه ناظر. رییس جمهوری گفت: من به عنوان رییس جمهور جامعه 
بار سنگنیی به دوش خود احســاس می کنم، اصل ۱۱۳ به دوش من 
سنگینی می کند، اصل ۱۱۳ رییس جمهور کشور را مسئول اجرای قانون 
اساسی می کند هر کجای قانون اساسی صدمه ببیند این رییس جمهور 

است که باید فریاد بزند و از همه توان استفاده کند.
وی ادامه داد: اصل ۱۱۳ کامل روشن و از بدیهیات است واضحات تفسیر 
ندارد کامال روشن است رییس جمهور مسوول اجرای قانون است نه ناظر. 
چه طور در جامعه ما ببینیم مهم ترین اصل قانون اساسی نسبت به قوای 

سه گانه اصل ۵۷ است که استقالل سه قوه را بیان می کند.
روحانی تاکید کرد: هیچ قوه ای نمی تواند در امر قوای دیگر دخالت کند 
ما مداخله نداریم قوای سه گانه از هم استقالل دارند معنی استفالل را 
همه توجه کنید در پایان اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می کند این قوا 
مستقل از یکدیگر هستند قوه مجریه استقالل دارد و هیچ قوه دیگر نمی 

تواند در کار قوه مجریه دخالت کند اجرا با ماست.

قانون اساسی را به تعطیلی نکشانیم
رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی کسی که 
بار اجرا بر دوش آن است، رییس جمهور و وزیران هستند. این صراحت 
قانون اساسی است بنابراین نباید این قانون اساسی را به تعطیلی بکشانیم. 
نباید بگذاریم قانون اساسی تخریب شود. وی گفت: این که به فردی به 
نام حسن روحانی اهانت می کنند مهم نیست، حاال فردی است که به آن 
اهانت کردند اما عنوان ریاست جمهوری غیر از فرد است. کسی حق ندارد 
که این عنوان را تخریب کند. این وظیفه همه ما است که عنوان را حفظ 
کنیم به خصوص این که ما به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

نزدیک هستیم و می خواهیم مردم مشارکت حداکثری داشته باشند.
روحانی اضافه کرد: این گونه می خواهید مشارکت حداکثری داشته 
باشند که چه کار کنند. رییس جمهوری انتخاب کنند که آن رییس 
جمهور از فردای انتخاب تابلو و سیبل همه تیرهای زهرآگین و فحاشی 
و تهمت شود. برای چه مردم این کار را بکنند مگر بیکار هستند که پای 

صندوق رای بروند.
رییس دولت دوازدهم تاکید کرد: من می ترسم پشت پرده دستی در کار 
باشد که بخواهند مردم را از انتخابات مایوس کنند و به مردم بگویند کجا 
می روید؟ چه کسی را می خواهید انتخاب کنید؟ اراده دست ما است نه 

دست شما، شما مردم کاره ای نیستید بنابراین نگذاریم که چنین فکری 
پشت پرده توسعه پیدا کند. روحانی گفت: تمام آنهایی که توسط مردم 
انتخاب می شوند و یا توسط مردم انتخاب نمی شوند و طبق قانون انتصاب 
می شوند دارای احترام و جایگاه هستند بنابراین باید حواسمان در این 

شرایط حساس جمع باشد.

چرا توصیه های رهبری را فراموش می کنید؟
رییس جمهوری یادآور شد: ما گاهی تیرها را نمی بینیم، سوزش آن را 
از پشت سر حس می کنیم چرا که در میدان جنگ هستیم و آنها پشت 
سر هستند و از پشت تیر می زنند اما تیرهایی که از رو به روی ما می آید 
برای دشمن است و ما آن را می بینیم. سوزش سینه ما در میدان جنگ 
برای تیرهای دشمن است که به ما شلیک می کنند اما از پشت سر هرچه 
احساس سوزش می کنیم مال تیرهایی است که از پشت جبهه می آید. 
نگذاریم چنین کاری صورت بگیرد. وی گفت: مثل این که یادمان رفته 
که در شرایط جنگ هستیم و تروریسم اقتصادی هنوز ادامه دارد. مثل 
این که یادمان رفته در این شرایط سخت کرونایی تحریم و کرونا از دو 
طرف برای ما مشکل ایجاد کرده است. توصیه های رهبری را فراموش 

می کنیم که چند بار تاکید کردند اخالق و ادب اسالمی را رعایت کنید.
رییس دولت تدبیر و امید گفت: چرا توصیه رهبری را فراموش می کنیم؟ 
رهبری چند بار باید تاکید کنند که احترام یکدیگر را نگه دارید، اخالق 
و ادب اسالمی را مراعات کنیم یعنی هر هفته و هر روز ایشان باید این 
را توصیه کنند چرا گوش نمی کنیم؟ وقتی رهبــر انقالب نکته ای را 
تاکید می کنند باید تا آخر عمر و برای همیشه آویزه گوش ما باشد و به 
آن عمل کنیم. روحانی افزود: نگذاریم مردم مایوس شوند. اداره کشور 
پیچیدگی های بســیار فراوانی دارد، اجرای امور کار ساده ای نیست، 
با احساسات، هیجانات، فریاد، شــعار که نمی توان کشور را اداره کرد، 

نمی توان در برابر دشمن مقابله کرد و نمی توان برنامه ریزی کرد.
وی تصریح کرد: به اعتقاد من کســی که امروز از هر موضوعی مهمتر 
است، وحدت، اتحاد و انسجام مخصوصاً میان قوا است ما باید منسجم و 
متحد باشیم، نباید روبروی هم قرار بگیریم، ما باید کنار هم باشیم و دست 

یکدیگر را بگیریم، نباید مچ گیری کنیم باید دستگیری کنیم.
رییس جمهوری گفت: امروز وحدت و انسجام بزرگترین وظیفه ماست و 
آن چیزی که می توان دشمن را شکست دهد قانون نیست، بلکه وحدت، 
اتحاد و یکپارچگی اســت، مردم و اراده آنهاست هستند که می توانند 
دشمنان ما را به شکست بکشاند وگرنه نوشتن یک یک خط روی کاغذ 

که کاری نمی تواند انجام دهد.

یکی از آثار برجام گرفتن حربه از دست دشمن بود
روحانی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکــه عالمت ها باید 
صلح آمیز باشــد و عمل ما هم به صلح آمیز بــودن کمک کند، اظهار 
داشت: دشــمنان می گویند فعالیت شــما صلح آمیز نیست. با گفتن 
ما، مردم و دوســتان مادر دنیــا قبول می کنند ولی دشــمنان قبول 
نمی کنند. برخی از مردم هــم می مانند که ما درســت می گوییم یا 
 بدخواهــان. در اینجا نقش نهادهــای تاثیرگذار بین المللی بســیار 
مهم است. وی با بیان اینکه من نمی گویم آن نهاد اشتباه نمی کند اما 
وقتی آن نهاد گفت که این کشور فعالیتش صلح آمیز است، آن حربه 
کند شده یا از بین می رود، تصریح کرد: یکی از آثار مهم برجام گرفتن 
این حربه از دست دشمن بود. همه بهانه دشمن پرونده پی ام دی بود. ما 
پی ام دی را بستیم. بزرگترین ضربه بر پیکره تبلیغات و سیاست های 

بدخواهان بسته شدن این پرونده بود.
رییس شــورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه ما محکم در برجام 
هستیم، خاطرنشان کرد: ممکن اســت تعهدات خود را بنا به دالیلی 
کاهش داشته باشیم ولی اصل برجام را قبول داریم و از برجام حفاظت 
می کنیم. ما بودیم که آن را حفظ کردیم. اگر ما صبر و تحمل در سه سال 

جنگ اقتصادی نمی کردیم، برجامی باقی نمی ماند.
روحانی با بیان اینکه برجام به خاطر صبــر و مقاومت ملت ایران زنده 
است، ابراز داشت: آمریکا که از آن خارج شــده و اروپا از ترس به خانه 
خود رفته بود. ما می توانســتیم از آن خارج شــویم ولــی آن را حفظ 
کردیم. برای به کرســی نشــاندن حرف مان، اینکــه از صندلی اتهام 
 پایین نشســته و در صندلی مدعــی قرار بگیریــم، راهش همکاری 
با آژانس اســت. وی با تاکید بر اینکــه وقتی راه همــکاری با آژانس 
تخریب شــود، راه و مســیر دیگری باقی نمی ماند، بیان کرد: آژانس 
در برابر ترامپ ایســتادگی کرد. آنها از نیویورک بــه وین رفتند ولی 
موفق نشــدند. مدیرکل وقــت آژانس را بــه نیویــورک بردند ولی 
۱۵ بار گزارش داده شــد که ایــران به تعهداتش پایبند بوده اســت. 
 یکی از جاهایی که ترامپ شکســت خــورد، این بود کــه از آژانس 

شکست خورد.
رییس جمهور اضافه کرد: ترامپ یک سال در برجام بود ولی می خواست از 
طریق آژانس برجام شکست بخورد. آمریکا و برخی دیگران می خواستند 
ایران را محکوم کنند که ایران همکاری نمی کند ولی آژانس اعالم کرد 
که ایران همکاری می کند. سه کشور اروپایی - که خیلی بدهکار به ما 
هستند - می خواستند حربه ای به دست آوردند که علیه ایران استفاده 

کنند. این حربه از آنها گرفته شده است.

روحانی: 

کشور با فریاد و هیجان و شعار اداره نمی شود
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قیمت سکه، طال و ارز ۹۹.۱۲.۰۶/نوسان اندک در بازار دالر  
در صرافی های رسمی  هر دالر آمریکا به قیمت ۲۴ هزار و ۷۹۸ تومان و هر یورو  نیز به نرخ ۲۹ هزار و ۸۶۹ تومان ارزش گذاری شده است. همچنین نرخ خرید دالر در صرافی 

های رسمی ۲۴ هزار و ۳۰۷  تومان و هر یورو را ۲۹ هزار و ۲۷۸ تومان است.  هر سکه امامی ۱۱ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان و هر مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری ۴ میلیون 
و  ۷۲۵ هزار تومان ارزش گذاری شده است. 
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دالیل رونق بازار نقره
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر

در مقایسه با بازار طال، نقره رشد بیشتری را داشته است و البته میزان تقاضا برای نقره در بازار داخلی، نسبت به میزان تقاضا برای طال، از وضعیت بهتری برخوردار است. همچنین جایگاه خاص فلز نقره در تهیه مصنوعات زینتی، بازار این فلز را 
دارای رونق نسبی نسبت به سایر فلزات گرانبها کرده است.  نقره جزء فلزات قیمتی و ارزشمند بعد از پالتین و طال است و هم اکنون بازار نقره با رونق نسبی خوبی مواجه است و با توجه به پایین تر بودن قیمت مصنوعات این فلز نسبت به طال در بازار 
مورد استقبال قرار می گیرد. همچنین از زمانهای قدیم مردم برای نقره احترام خاصی قائل بوده اند و خوشبختانه هم اکنون هم این فلز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه باالتری نسبت به سایر فلزات برخوردار است. البته باید متذکر شد که پس 
از افزایش قابل توجه قیمت طال، شاهد افزایش خرید نقره و بدلیجات هستیم. اما مردم بدانند که خرید نقره هیچ تضمینی ندارد و دقیقا پس از خرید آن، در صورت هر گونه مشکلی حتی امکان برگشت آن به فروشنده نیست و هیچ فروشنده ای 

نقره فروخته شده را قبول نمی کند، اما طال با فاکتور همواره قابل داد و ستد است و فروشنده باید پاسخگوی هر گونه مشکل احتمالی پس از فروش باشد. در نقره هر مشکلی پیش آید خریدار دیگر باید قید آن را بزند. 

به گفته کارشناسان بازار طال 
و سکه امسال بعید است در 
آســتانه ایام نوروز تقاضایی 
برای خرید سکه و طال داشته 
باشیم. این در حالی است که 
گزارش های میدانی نشان می دهد در وضعیت رکود 
بازار طال، مردم به صمت بازار نقره و خرید مصنوعات 
نقره رفته اند. افزایش بی سابقه قیمت ها در بازار طال و 
کاهش قدرت خرید موجب شده تا مشتری خاصی در 
بازار طال نباشد و تمام خریداران طال به سمت بازار نقره 

سرازیر شوند. نقره و کارت های هدیه در شرایط فعلی 
جایگزین طال و سکه شــده و درآمد مردم هیچ گونه 
همخوانی با رشد قیمت ها در بازار طال و سکه و البته 
تمام بازارها ندارد. روز به روز از میزان قدرت خرید کردم 
کاسته شده و در سمت مقابل رشد قیمت ها نیز روز به 

روز بیشتر می شود. 
به گفته نایب رییس اتحادیه طال و جواهر ایران، تقاضای 
طال در یک سال گذشته کاهش یافته اما تقاضا برای نقره 
۱۵ درصد افزایش یافته است. محمد کشتی آرای گفته 
که امسال بعید می رسد در آستانه ایام نوروز تقاضایی 
برای خرید سکه و طال داشته باشــیم و مردم ترجیح 
می دهند از کارت های هدیه استفاده کنند. گفته نایب 
رییس اتحادیه طال و جواهر توضیح داد که در یک سال 

گذشته با توجه به باال رفتن قیمت طال شاهد افزایش 
۱۵ درصدی تقاضای خرید نقــره بودیم. البته همواره 
تقاضا برای خرید ظروف نقره و آینده شمدان نقره وجود 

داشته است. 
او نوسانات در بازار سکه و طال را »بسیار جزیی« خواند 
که با توجه به نوسانات نرخ ارز این نوسان قیمتی در بازار 
طال طبیعی است و افزود: با توجه به افزایش نرخ انس 
طال و نرخ ارز در یک روز گذشــته، این دو عامل باعث 
افزایش قیمت جزیی طال و سکه شده اما در مجموع در 
دوره ثبات نسبی قیمت ها هستیم. نایب رییس اتحادیه 
طال و جواهر مهرماه ۱۳۹۹ هم از تعطیلی ۲۵ درصد 
واحدهای طال در شش ماه نخست سال خبر داده و گفته 
بود: افزایش قیمت ها موجب شده که فروش مصنوعات 

طال و جواهر به حداقل ممکن برسد. ازار در رکود شدید 
است بطوری که واحدهای تولیدی با حداقل ظرفیت 

فعالیت می کنند.
قیمت طال نه تنها در بازار ایران، بلکه در بازارهای جهانی 
افزایش یافته است. قیمت طال و ســکه در یک سال 
گذشته بین ۱۲۰ تا ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. بر 
اساس گزارشی که ایمنا منتشر کرده، قیمت سکه بهار 
آزادی در ۲۷ بهمــن ۱۳۹۸ ،۵۱ میلیون و ۸۶۰ هزار 
ریال بود که در ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۱۸میلیون و ۳۲۰ 
هزار ریال رسیده است. قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار با 
۱۲۳ درصد افزایش از ۵ میلیون و ۲۹۶ هزار ریال در ۲۷ 
بهمن ماه ۱۳۹۸ به ۱۱۸ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال در 

۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

طال و سکه در آستانه ایام نوروز بی مشتری ماند

افزایش تقاضای خرید  نقره
قیمت طال و سکه در یک سال گذشته بین 12۰ تا 1۷۰ درصد افزایش یافته است 

شایلی قرائی
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قیمت میوه و سبزیجات هر روز 
با گرانی لجام گسیخته افزایش 
می یابد و بعد از کاالهاس اساسی 
میوه نیز از دسترس مردم خارج 
شده است. در حال حاضر سیب 
زرد، پرتقال تامســون و موز در صدر گرانی های میوه قرار 
گرفتند. این روزها روز به روز قدرت خرید مردم در حال آب 
رفتن است بعد از گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و... حاال نوبت به 
گرانی میوه رسیده است تا وجودش آرام آرام در سبد مصرفی 
خانواده های ایرانی کم رنگ یا حتی محو شود.  عدم تعادل 
در عرضه و تقاضا علت افزایش قیمت میوه است. بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به موز، سیب زرد و پرتقال تامسون 
بوده است. به دلیل افزایش بی رویه قیمت میوه و مرکبات 
طی هفته اخیر، بازرسی از بازار میوه و تره بار نیز افزایش یافت 
و تا کنترل قیمت ها وآرامش در بازار ادامه خواهد داشت. با 
ورود و آزادسازی کاالهای ذخیره شده در سردخانه ها و جلو 
گیری از صادرات، در روزهای آینده قیمت میوه کاهش یابد.

عدم تعادل در عرضه و تقاضا علت افزایش 
قیمت میوه

در همین رابطه معاون بازرســی و نظارت ســازمان 

صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســتان تهران، عدم 
تعادل در عرضه و تقاضا را علــت افزایش قیمت میوه 
عنوان کرد و با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت 
مربوط به موز، ســیب زرد و پرتقال تامســون بوده، از 
تشدید نظارت بر بازار این محصوالت خبر داد. سعید 
محمدی پور اظهار کرد: ازابتدای طرح نظارت و بازرسی 
بر بازار شــب عید، یعنی ۱۵ بهمن، بیــش از  ۳۸۷۰ 
 مورد بازرســی از صنوف میوه فروشی درتهران انجام 

شده است.
وی افزود: به دلیل افزایش بی رویه قیمت میوه و مرکبات 
طی هفته اخیر، بازرسی از بازار میوه و تره بار نیز افزایش 
یافت و تا کنترل قیمت ها وآرامش در بازار ادامه خواهد 

داشت. به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت از 
مجموع بازرسی ها در مدت یاد شده، تعداد ۳۸۰ پرونده 
تخلف به ارزش ۱۲۷ میلیون تومان تنظیم و به تعزیرات 

حکومتی ارسال شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه قیمــت روزانه کاالهای 
اساسی به ویژه میوه و مرکبات ازطریق سامانه ۱۲۴ اعالم 
و ثبت می شود، گفت که در این مدت موز، سیب زرد و 
پرتقال تامسون بیشــترین افزایش قیمت را داشته اند. 
این مقام مســئول در پایان پیش بینی کرد که با ورود 
و آزادســازی کاالهای ذخیره شده در ســردخانه ها و 
 جلوگیری از صادرات، در روزهــای آینده قیمت میوه 

کاهش یابد.

دلیل افزایش قیمت میوه صادرات است
اما دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه علت اصلی افزایش 
قیمت های اخیر میوه، صادرات آن ها است، گفت: سیب و 
پرتقال های تنظیم بازار از اواسط اسفند ۹۹ عرضه خواهد 
شد. عباس قبادی علت گرانی این روزهای میوه را صادرات 
خواند و اظهار داشت: میزان صادرات میوه این روزها در 
مقایسه با سنوات گذشته، افزایش یافته است. وی با تاکید 
بر اینکه افزایش نرخ ارز یکی از دالیل اصلی رونق صادرات 
میوه است، گفت: تأخیر در حمل به دلیل بارش های اخیر 
و همچنین سرمازدگی برخی میوه ها در استان های فارس 
و کرمان از دیگر دالیل افزایش قیمت میوه در بازار است. 
معاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت همچنین افزود: 
میوه های تنظیم بازاری از اواسط اسفند عرضه می شوند 
که این اقدام تا حدودی قیمت ها را تعدیل می کند. قبادی 
همچنین افزایش قیمت میوه به دلیل خریدهای تنظیم 
بازاری را شایعه خواند و گفت: خریدهای تنظیم بازاری 
ســیب و پرتقال حدود ۲ ماه قبل انجام شده و ارتباطی 
به گرانی های اخیر ندارد.وی همچنیــن افزود: میزان 
ذخیره سازی ســیب و پرتقال حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تن 
است که به نسبت یک میلیون تن سیب و پرتقال تولیدی 
کشور قابل مقایسه نیست.وی با تاکید مجدد بر اینکه علت 
اصلی افزایش قیمت های اخیر میوه، صادرات آن ها است، 
افزود: میوه ها در اختیار بخش خصوصی است و حاکمیت 

نمی تواند خیلی در بحث قیمت گذاری دخالت کند.

وعده كاهش قیمت میوه فراموش شد  

قیمت  نجومی  میوه  در آستانه شب عید  
افزایش بی رویه قیمت میوه و مركبات                                                                سیب زرد، پرتقال تامسون و موز پرچمداران گرانی در بازار میوه هستند  

گران شدن میوه و سبزیجات 4۰ تا 33۰ درصدی در سال جاری

نبود الگوی کشت علت اصلی اختالف چندبرابری قیمت میوه
رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی

نبود الگوی کشت علت اصلی اختالف چندبرابری قیمت میوه از مبدا تا بازار است. علی رغم شرایط مساعد تولید محصوالت باغی، اختالف قیمت از باغ تا مغازه به دلیل کمبود نظارت دستگاه های متولی به چند برابر می رسد. دستگاه های مسئول 
باید مداوم بر قیمت های سطح شهر نظارت کنند تا تورم به مصرف کننده تحمیل نشود که در نتیجه زنجیره تولید دچار آسیب شود.

بی توجهی به مصوبه اجرای الگوی کشت موجب شده تا تمامی محصوالت باغی به یکباره وارد بازار شود که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های صادراتی و افت چشمگیر قیمت، تولیدکننده متحمل زیان می شود . همچنین کمبود صنایع 
تبدیلی و تکمیلی هم مورد انتقاد است. با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دیگر نگران مازاد تولید و ضرر و زیان باغداران  نیستیم چرا که با ورود محصوالت درجه ۲ و ۳ به صنایع تبدیلی و تکمیلی، شاهد عرضه انبوه و افت قیمت در بازار نیستیم. 

علی رغم آنکه قیمت محصوالت باغی در مغازه های سطح شهر به سبب کمبود نظارت دستگاه تعزیرات سرسام آور است، اما محصول از باغداران با نرخ نازلی خریداری می شود که علت اختالف چندبرابری قیمت مربوط به سودجویی عوامل واسطه 
و دالل و بی توجهی به ایجاد زنجیره تولید تا مصرف  است. صادرات هم نقش چندانی در گرانی میوه ندارند چراکه ۳ درصد تولیدات صادر می شود، اما ۳۰ درصد تولید میوه ضایعات داریم و اگر ضایعات کم شود قیمت ها متعادل تر خواهد شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با بیان 
اینکه رشد میزبانی داخلی یعنی محتوا و خدمات داخل 
کشور، با رشد قابل توجهی طی چند سال اخیر بوده است 
 و بیش از ۸۰ درصد از سایت های ایرانی در داخل کشور 
میزبانی می شــوند، گفت: اما در بخش زیرساخت های 
اطالعاتی و مراکز داده همچنــان با کمبودهای زیادی 
مواجه هســتیم که در کنار بحث تحریم های ظالمانه و 
محدودیت هایی که ایجاد شده، مشکالت را بیشتر کرده 
است. طی چند سال گذشــته در بحث زیرساخت های 
ارتباطی شبکه ملی اطالعات توسعه خیلی خوبی صورت 
گرفته و دسترسی پهن باند در همه کشور قابل دسترس 
و تمامی شــهرها و در بخش قابل توجهی از روســتاها 
دسترسی دارند. بهزاد اکبری با بیان این مطلب اظهار کرد: 
رشد بسیار خوبی در ترافیک مصرفی کاربران داشته ایم 
به طوری که از سال ۹۵ که متوسط سرانه مصرف ترافیک 
دیتا در کشور ۸.۱ گیگابایت در ماه بود، این میزان در حال 
حاضر به ۱۷.۵ گیگابایت در ماه رسیده است و به عبارتی 
ما از سال ۱۳۹۵ به طور متوسط رشد ۸۰ درصدی به طور 

سالیانه را شاهد بوده ایم.
وی ادامه داد: متوسط رشد جهانی ترافیک دیتا حدود 
۲۵ درصد و در حوزه خاورمیانه ۳۵ درصد است که این 
نشان می دهد ما رشد بســیار خوبی در ترافیک دیتای 
کشور داشته ایم و با دسترســی پهن باند و توسعه های 
صورت گرفته در یکسری خدمات ابری و پلتفرم ها هم 
رشد قابل توجهی را در کشور شاهد بوده ایم. متناسب 
با توســعه الیه دسترســی صورت گرفتــه در بخش 
زیرســاخت های ارتباطی، در الیه شــبکه بک بن هم 
توسعه های خوبی انجام شده است، به نحوی که در سال 

۱۳۹۴ حدود ۶۵۰ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت شبکه بک بن 
ارتباطات زیر ساخت کشــو بوده است که این میزان در 

سال ۱۳۹۹ به ۳۰ ترابیت برثانیه رسیده است.
عضو هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت در 
خصوص میزان رشــد در حوزه دسترســی ارتباطات 
بین الملل در کشــور گفت: در بخش بین الملل در سال 
۱۳۹۲ حــدود ۸۰ گیگابیت برثانیه ظرفیت بین الملل 
داشتیم که اکنون این میزان رشد قابل توجهی داشته 
و به بیش از چهار ترابیت برثانیه رســیده است. همراه 
با رشد در حوزه دسترســی ارتباطات بین الملل هم به 
لحاظ ظرفیتی و هم به لحاظ تنوع مسیر که از مسیرهای 
مختلفی ارتباطات بین الملل برقرار است، این بخش هم 
توسعه خوبی پیدا کرده است. همچنین رشد میزبانی 
 self( داخلی یعنی محتوا و خدمات داخل کشور، درواقع
hosting( با رشــد قابل توجهی طی چند سال اخیر 
بوده اســت. ما از معدود کشورهایی هستیم که بیش از 
۸۰ درصد از سایت های ایرانی در داخل کشور میزبانی 
می شوند شاید معدود کشــورهایی مثل چین و آمریکا 
چنین وضعیتی را داشــته باشــند. اکبری خاطرنشان 
کرد: اما در بخش زیرساخت های اطالعاتی و مراکز داده 
همچنان با کمبودهای زیادی مواجه هستیم این کمبودها 
در کنار بحث تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی که 
ایجاد شده مشکالت را بیشــتر کرده است و مهم ترین 
مشــکل ما در صنعت مراکز داده مشکالت اقتصادی و 
بخشی فنی است و رویکرد غلط این بوده که هر سازمان 
دولتی و خصوصی خودش به دنبال ایجاد یک مرکز داده 
مستقل برای فعالیت خود بوده است که با تحوالت ارزی 

این کار قابل توجیه نیست. 

در حالی که شهروندان همچنان برای خرید روغن جامد با 
مشکل مواجه هستند و حتی گزارش هایی از فروش روغن 
با ارائه کارت ملی منتشر شــده، مسئوالن وزارت صمت 
این موضوع را تکذیب و به وعــده دادن اکتفا می کنند.

اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها 
کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد 
نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد. مشکالت ایجاد شده 
در حدی بود که براساس گزارش های رسیده از تهران و 
برخی شهرســتانها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و 
مغازه ها نبود، یا با قیمت های باالتر به بهانه کمیاب شدن 
فروخته می شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقالم دیگر 
بود یا اینکه پس از ایســتادن در صف به هر نفر تنها یک 
روغن فروخته می شد. اگر چه چندی بعد وضعیت عرضه 
روغن مایع در فروشگاه های زنجیره ای و بعد از آن در خرده 
فروشی ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش 
ها نشان می دهد که هنوز برخی استان ها در تامین روغن 
مایع مصرفی خانوار با مشکالتی مواجه هستند و کمبود 
عرضه روغن جامد نیز همچنــان خودنمایی می کند و 
شــهروندان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. 

اخیرا هم مشاهدات میدانی ایسنا نشان داد که در برخی از 
محله های شهر تهران در بعضی از فروشگاه های زنجیره ای 
خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میســر است؛ یعنی 
به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می شود. 
مسئوالن وزارت صمت علت اصلی نابسامانی در بازار روغن 
را گمانه زنی درباره حذف ارز دولتی این محصول عنوان 
می کنند. اما آن ها به مردم اطمینان داده اند که ارز دولتی 
روغن قطع نمی شود و قیمت روغن در سال آینده افزایش 
نخواهد یافت. وعده ای که شاید نتوان از تحقق آن مطمئن 
بود، چراکه طی ماه های اخیر مسئوالن این وزارتخانه بارها 
وعده دادند که مشکل بازار روغن حل می شود که هنوز 
حداقل در بازار روغن جامد این وعده محقق نشده است. 
در چنین شرایط همین مسئوالن مشکالت این بازار از 
جمله فروش روغن با کد ملی را رد می کنند. به گفته عباس 
قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار،  مصرف اکثر خانوارها روغن 
مایع است و روغن جامد بیشتر مصرف صنعتی و صنفی 
دارد، اما افزایش تقاضای روغن مایع موجب شد بخشی از 
ظرفیت تولید روغن جامد نیز به این بخش تخصیص یابد 

که موجب کسری در تولید روغن جامد هم شد.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره 
به دالیل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: در این حوزه 
احتکار خانگی در حال انجام است.حبیب اسداهلل نژاد 
با اشاره به اینکه ســتاد تنظیم بازار درخواست ۱۳۰ 
میلیون قطعه جوجه ریزی برای بهمن ماه را کرده بود، 
گفت: این میزان جوجه ریزی انجام شده و با توجه به 
نیاز کشور نباید کمبودی در حوزه تأمین مرغ وجود 
داشته باشد.  وی با اشــاره به افزایش قیمت مرغ در 
روزهای اخیر افزود: مردم نگران افزایش شدید قیمت 
مرغ هستند و به همین جهت میزان خریدها و تقاضا به 
شدت افزایش پیدا کرده و در واقع نوعی احتکار خانگی 
صورت می گیرد.  اسداهلل نژاد با اشاره به اینکه بسیاری 
از واحدها نیز اقدام به عرضه مرغ به صورت قطعه بندی 
کرده اند، گفت که این مسئله نیز باعث افزایش قیمت 
شده؛ به خاطر اینکه حاشیه سود این واحدها بسیار 
باالست و گاهاً مرغ دولتی هم وارد این چرخه می شود.

 این فعال بخش خصوصی همچنیــن با بیان اینکه از 

دیگر دالیل افزایش قیمت مــرغ عرضه آن به دو نرخ 
آزاد و دولتی است، ادامه داد: این مسئله باعث افزایش 
سود جویی هم در توزیع پس از کشتار و هم در توزیع 
صنفی شده است ضمن اینکه نظارتی بر روند عرضه 
مرغ به واحدهای صنفی و از واحدهای صنفی به مصرف 
کننده وجود ندارد و این مسئله نیز چالش های زیادی 
را به وجود آورده است.  این فعال بخش خصوصی تأکید 
کرد که با وجود افزایش ســهم نهاده های دامی برای 
مرغداران؛ همچنان قیمت تمام شده تولید باالتر از نرخ 
مصوب آن است و زمانی که ستاد تنظیم بازار پذیرفته 
بود قیمت تمام شده تولید باالتر از نرخ مصوب است باید 
اقدام به اصالح این قیمت می کردند و آن را موکول به 
بعد از عید نمی کردند چرا که این مسئله اجحاف و ظلم 
فاحش به مرغدار هســت و زیان ناشی از این تصمیم 
یک سویه و غلط از توان مرغداران خارج هست و باعث 
می شود انگیزه تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و در 

مقاطع بعدی با کاهش تولید مواجه باشیم.

میزبانی ۸۰ درصد سایت های ایرانی در داخل کشور

مردم نگران افزایش قیمت هستند

احتکار خانگی در بازار مرغ

تداوم نابسامانی  در بازار روغن

ایسنا/یزد رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و قنادان 
یزد با اشــاره به افزایش تــا ۳۰۰ درصدی قیمت 
برخی اقالم طبخ شــیرینی، این موضوع را عامل 
ورشکستگی ۵۰ درصد شیرینی فروشان یزدی و 
تعدیل نیروی انسانی حدود ۹۰ درصد از واحدهای 
دایر در این استان که با قطاب و باقلواهایش معروف 
است، خواند.»علیرضا آسایش« از افزایش دو برابری 
قیمت شیرینی از شب یلدا تاکنون با توجه به افزایش 
۴۰ تا ۳۰۰ درصدی مواد اولیه طبخ شیرینی در یزد 
خبر داد و از تالش این اتحادیه برای کنترل قیمت ها 
گفت.وی با بیان این که در تالشیم قیمت شیرینی 
باالتر نرود، ابراز امیدواری کــرد: با توقف این روند 
افزایشی قیمت ها، شــاهد افزایش مجدد قیمت  
شیرینی تا بعد از ایام نوروز و حتی ماه مبارک رمضان 

در استان نباشیم.
آسایش در خصوص علت این افزایش قیمت ها در 
مورد اقالم مختلف شرینی نیز تصریح کرد: قیمت 
مواد اولیه قنادان تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته اما سود 
قنادان هیچ تناسبی با این قیمت ها ندارد و در صورتی 
که بخواهیم قیمت های واقعی را در نظر بگیرم، انواع 

شیرینی باید تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد 
که البته در صورت لحاظ شدن این قیمت ها، مطمئنا 

قدرت خرید مردم بسیار کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که برای فروشنده و تولیدکننده سود 
بیشتر در هنگام ارزانی کاالست، گفت: قیمت های 
کنونی اصاًل خوشــایند صنف قنادان نیست، اما 
واقعیت این است که با توجه به افزایش سه برابری 
قیمت شکر، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت روغن و 
گرانی مواد اولیه وارداتی مانند جوز، هل و نارگیل، 
قیمت مصوب هم نمی تواند سود مناسبی را برای 
فروشندگان این بخش به همراه داشته باشد، اما از 
طرفی هم ناگزیر به کاهش سود قنادان  برای باقی 

ماندن توان خرید مردم هستیم.
رئیس اتحادیه قنــادان یزد در پایــان نیز اضافه 
کرد: با وجود چنین مشــکالتی در صنف قنادان، 
همچنان قیمت شیرینی در یزد از اکثر استان های 
بزرگ کشــور همچون تهران و اصفهان، ۲۰ تا ۲۵ 
درصد و حتی نســبت به شهرستان های کوچک 
 همچون ســیرجان، ۱۰ تــا ۱۵ درصــد ارزانتر

 به فر وش می رسد.

ورشکستگی نیمی از شیرینی فروشان شهر قطاب و باقلوا



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2146| شنبه 9 اسفند ماه 1399
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
14

ه  6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

د ما
سفن

  9 ا
به|

شن
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

امكان خريد و فروش آنالين ارز فراهم می شود
ســاختمان جدید کانون صرافان افتتاح و از دو پروژه تابلو قیمت و سایت صرافان 
رونمایی شد که طبق اعالم مسئوالن این کانون در آینده در صورت موافقت بانک 
مرکزی امکان خرید و فروش آنالین ارز در اپلیکیشن کانون صرافان فراهم می شود.
سعید مجتهدی – دبیر کل کانون صرافان – گفت: تابلو قیمت یکی از دغدغه های 
بانک مرکزی و صرافان است که اپلیکیشن کانون بستری را فراهم کرده است تا تمام 
صرافان قیمت های اعالمی خود را به آن می فرستند و اپلیکیشن معدل قیمت انواع 
ارزها را هر لحظه اعالم می کند.وی افزود: یکی از مشکالتی که صرافان با آن درگیر 
هستند، این است که بعضا برای درج قیمت با آن ها برخورد شده است که اپلیکیشن 
کانون صرافان  این امکان را برای آن ها فراهم کرده است تا از این طریق مجوز بگیرند 

و قیمت گذاری کنند.
در ادامه لواســانی – رئیس کانون صرافان – با بیان اینکه رونمایی از تابلو قیمت و 
سایت صرافان بیانگر این است که بخش خصوصی به این بلوغ رسیده است تا اقدامی 
برای مردم انجام دهد، گفت: کانون صرافان درنظر دارد در فاز بعدی اپلیکیشــن 

قیمت سکه را هم برای رفاه مردم عرضه کند.
وی افزود: ما باید بحث خنثی سازی تحریم ها را دنبال کنیم. الزم به ذکر است باید 
این اطمینان خاطر را بدهم که در هر جای دنیا، پول هر شخص، موسسه و شرکتی 
منتقل شده و کاال وارد شده است. با وجود تحریم ها بحث کمبود در بازار وجود ندارد 
و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد تشکیل بازار متشکل ارزی مدنظر کانون صرافان 
باشیم.گفتتی است؛ پروژه سایت صرافان تهیه و راه اندازی شده است و تمام جامعه 
صرافان با برند کانون صرافان می توانند ســایت داشته اســت تا مردم بتوانند این 
اطمینان خاطر را داشته باشند که این سایت معتبر و مورد تایید کانون صرافان و 

بانک مرکزی برای اعالم قیمت انواع ارز است.
پروژه دیگر کانون صرافان تابلو قیمت اســت که هم در اپلیکیشــن و هم در بستر 
شبکه های اجتماعی کانون اعالم قیمت می کند و از این طریق قیمت انواع ارز در 

تمام کشور جمع آوری و میانگین آن اعالم می شود.
همچنین، طبق اعالم مسئوالن کانون صرافان در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ صراف در 
اپلیکیشن کانون صرافان  اعالم قیمت می کنند که جامعه هدف این طرح معادل 

۳۰۰ صرافی است.
عالوه براین، در آینده امکان خرید و فروش آنالین ارز هم در اپلیکیشن کانون صرافان 

فراهم می شود که به تایید و همکاری بانک مرکزی نیاز دارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت:
80 درصد سايت های ايرانی در داخل كشور ميزبانی 

می شوند
عضو هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت گفت: ایران از معدود 
کشورهایی است که بیش از ۸۰ درصد از ســایت های داخلی را در داخل 
کشورش میزبانی می  کند.بهزاد اکبری با بیان اینکه طی چند سال گذشته 
در بحث زیرساخت های ارتباطی شبکه ملی اطالعات توسعه خیلی خوبی 
صورت گرفته است، گفت: پهنای باند در همه کشور قابل دسترس و تمامی 

شهرها و در بخش قابل توجهی از روستاها، به این مهم دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه رشد بسیار خوبی در ترافیک مصرفی کاربران داشته ایم، 
ادامه داد: از سال ۹۵ که متوسط سرانه مصرف ترافیک دیتا در کشور ۸.۱ 
گیگابایت در ماه بود این میزان در حال حاضــر به ۱۷.۵ گیگابایت در ماه 
رسیده است و به عبارتی ما از ســال ۹۵ به طور متوسط رشد ۸۰ درصدی 

سالیانه را در مصرف ترافیک دیتا شاهد بوده ایم.
اکبری اضافه کرد: متوسط رشد جهانی ترافیک دیتا حدود ۲۵ درصد و در 
حوزه خاورمیانه ۳۵ درصد است که این نشان می دهد ما رشد بسیار خوبی 
در ترافیک دیتای کشور داشته ایم و با دسترســی پهن باند و توسعه های 
صورت گرفته در یکسری خدمات ابری و پلتفرم ها هم رشد قابل توجهی را 

در کشور شاهد بوده ایم.
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ســاخت تصریح کرد: متناسب با 
توسعه الیه دسترسی صورت گرفته در بخش زیرساخت های ارتباطی، در 
الیه شبکه »بک بن« هم توسعه های خوبی انجام شده است به نحوی که در 
سال ۹۴ حدود ۶۵۰ گیگابیت ظرفیت شبکه بک بن ارتباطات زیرساخت 
کشور بوده که این میزان در ســال ۹۹ به ۳۰ ترابیت بر ثانیه رسیده است.
وی با اشاره به میزان رشد در حوزه دسترسی ارتباطات بین الملل در کشور 
نیز گفت: در بخش بین الملل در سال ۹۲ حول وحوش ۸۰ گیگابیت برثانیه 
ظرفیت داشتیم که هم اکنون این میزان رشد قابل توجهی داشته و به بیش 
از ۴ ترابیت برثانیه رسیده و همراه با رشــد در حوزه دسترسی ارتباطات 
بین الملل هم به لحاظ ظرفیتی و هم به لحاظ تنوع مسیر که از مسیرهای 
مختلفی ارتباطات بین الملل برقرار است، این بخش هم توسعه خوبی پیدا 
کرده است.اکبری تصریح کرد: رشد میزبانی داخلی یعنی محتوا و خدمات 
داخل کشو با رشد قابل توجهی طی چند سال اخیر بوده است و ما از معدود 
کشورهایی هستیم که بیش از ۸۰ درصد از سایت های ایرانی را در داخل 
کشور میزبانی می کنیم. شاید معدود کشورهایی مثل چین و آمریکا چنین 
وضعیتی داشته باشند.وی خاطرنشــان کرد: اما در بخش زیرساخت های 
اطالعاتی و مراکز داده همچنان با کمبودهای زیادی مواجه هســتیم این 
کمبودها در کنار بحث تحریم های ظالمانــه و محدودیت هایی که ایجاد 
شده مشکالت را بیشتر کرده اســت.به گفته اکبری، مهم ترین مشکل در 
صنعت مراکز داده، مشکالت اقتصادی و بخشی فنی است و رویکرد غلط 
این بوده که هر سازمان دولتی و خصوصی خودش به دنبال ایجاد یک مرکز 
داده مستقل برای فعالیت خود بوده که با تحوالت ارزی این کار قابل توجیه 
نیست.وی یکی دیگر از مشکالت را کمبود مراکز داده با مقیاس باال عنوان 
کرد و افزود: مســاله دیگر حضور در بازارهای جهانی اســت که علی رغم 
موقعیت استراتژیک و خوبی که در منطقه داریم، این صنعت فقط در داخل 

کشور ارائه خدمت می کند و در بازارهای جهانی سهمی نمی برد.

جذب سرمايه پونيشا از صندوق فيروزه 18 ميليارد 
تومان است

بنیان گذار و رئیس هیات مدیره پونیشا در خصوص سرمایه گذاری مجموعه 
فیروزه در پونیشــا اعالم کرد کــه این صندوق مبلــغ ۱۸ میلیارد تومان 
روی پونیشا سرمایه گذاری کرده اســت. ۳ روز قبل خبر سرمایه گذاری ۸ 
میلیاردی صندوق مالی فیروزه روی پونیشــا منتشر شد که شب گذشته 
نیما نورمحمدی رقم صحیح این سرمایه گذاری را ۱۸ میلیارد تومان عنوان 
کرد. بنیان گذار پونیشا از ارائه اطالعات بیشتر در این خصوص خودداری 
و اعالم کرد توضیحات بیشــتر در این باره روز یکشــنبه )۱۰ اسفند( از 
طریق کنفرانس خبری اعالم خواهد شــد.نیما نورمحمدی، بنیان گذار و 
رئیس هیات مدیره پونیشا مهمان آخرین قسمت از فصل دوم شبانه های 
پیوست بود که با حمایت شــرکت خدمات انفورماتیک ایران برگزار شد. 
او در این گفت وگوی زنده اینســتاگرامی در مورد موضوعات مختلفی از 
جمله به روزرسانی رابط کاربری پونیشا، رشــد در دوران کرونا، تاریخچه 
شکل گیری پونیشا، افشــای اطالعات کاربران و موارد دیگر صحبت کرد. 
به گفته نورمحمدی میزان تراکنش های انجام شده روی پونیشا در دوران 

کرونا از مرز ۱۲ میلیارد تومان عبور کرده است.

اخبار

فعاالنبورسیدرفضایمجازیمجوزمیگیرند
بورسدرتالشاستتابرایافرادیکهاهلدانشبورسیهستندباشرایطخاصمجوزبدهد.جعفرجمالی،معاونحقوقیسازمانبورسافزود:تاامروزاینسازمان،

هیچمجوزجداگانهایبرایفعالیتدرفضایمجازیبرایسیگنالدهیدرحوزهبورسندادهاست.ویگفت:سازمانبورسدرتالشاستتابرایافرادیکهاهل
دانشبورسیهستندباشرایطخاصمجوزبدهد.

بــا راه اندازی »اســنپ« و 
»تپسی« به عنوان نخستین 
تاکســی های اینترنتی در 
ایران، مزیت رقابتی آنها در 
مقابل آژانس های ســابق، 
کرایه پایین آنها بود، اما اکنون که »دور، دور آنها شده« 
و در روزهای پایانی سال قرار داریم و برخالف توصیه 
های اعضای ستاد مقابله با کرونا خیابان ها شلوغ تر از 
همیشه اســت، نه تنها این مزیت از بین رفته، که نرخ 

کرایه ها نجومی شده است. 

نارضایتی مسافران از افزایش نرخ و ماندن 
در صف انتظار 

یکی از مسافران تاکســی های اینترنتی در گفتگو با 
»کســب و کار« می گوید: »بارها مجبور شــده ام در 
ترافیک خیابان »اسنپ« بگیرم اما زمانی که درخواست 
می دهم باز هم با وجود کرایه باال، رانندگان درخواست 
سفر را قبول نمی کنند. مایه شگفتی است که با وجود 
کرایه باال باز هم رانندگان حاضر به قبول سفر نیستند.«
در ایــن بین رانندگان هم در پاســخ مــی گویند که 
هزینه بــاالی لوازم یدکی، دیســک و صفحه، بنزین، 
کالچ و لــوازم دیگر باعث شــده کرایه هــای باالی 
 دریافتی هم پاســخگوی هزینه تعمیر خــودرو آنها 

نباشد. 

قیمت  پایه سفرهای تپسی تغییری نکرده است 
روابط عمومی تپسی در گفتگو با »کسب و کار« با بیان 
اینکه »قیمت  پایه ســفرهای تپســی تغییری نکرده 
اســت«، می گوید: »طبق دستورالعمل قیمت گذاری 
تاکســی های اینترنتی، الگوریتم قیمت گذاری پویا و 
متغیر بوده و بر مبنای معیارهای متعددی محاســبه 
می شود. از مهم ترین معیارهای قیمت گذاری می توان 
به فاکتورهایی مثل قیمت پایه، مسافت، مدت سفر - که 
مسائلی مثل شرایط آب و هوایی و میزان ترافیک بر آن 
موثرند - و نسبت میان تعداد درخواست های مسافران 
و تعداد سفیران فعال اشــاره کرد. میزان تاثیر هر یک 
از این فاکتورها بر قیمت نهایی بر اساس الگویی که از 
سوی نهادهای ذی ربط به صورت ساالنه ابالغ می شود 
انجام می گیرد.«وی در پاسخ به سوال »کسب و کار« 
مبنی بر اینکه چرا به نظر می رسد در روزهای منتهی 
به پایان ســال قیمت ها افزایش شــده، این طور می 
گوید: »در ماه های گذشته قیمت  پایه سفرهای تپسی 
تغییری نکرده اســت و الگوریتم قیمت گذاری تپسی 
بر اساس فاکتورهای ذکرشــده به صورت اتوماتیک 
ســفرها را قیمت گذاری را می کند. در شرایط فعلی، 
در ساعات منتهی به ســاعت محدودیت تردد شبانه، 
ترافیک در سطح شهر و همچنین تعداد درخواست های 
ســفر افزایش پیدا می کند. به ایــن ترتیب، الگوریتم 
قیمت گذاری به صورت اتوماتیک، قیمت ها را مقداری 
افزایش می دهد تا ســفیران بیشــتری برای پذیرش 
درخواست های مسافران، در منطقه حاضر شوند و به 
این ترتیب، تعادل بین تعداد درخواست سفر و تعداد 

سفیران فعال برقرار شود.  در نظر داشته باشید، همان 
طور که در شرایطی همچون افزایش درخواست سفر 
نسبت به تعداد سفیران و یا ترافیک، قیمت ها افزایش 
پیدا می کند، زمانی که تعداد درخواســت های ســفر 
نسبت به سفیران فعال کمتر اســت یا ترافیک وجود 

ندارد، قیمت ها کاهش پیدا می کند.«

افزایش قیمت اسنپ کمتر از میزان افزایش 
قیمت مصوب حمل ونقل عمومی است 

فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ نیز در گفتگو با »کسب 
و کار« با بیان اینکه »اســنپ مانند دیگر تاکسی های 
اینترنتی براســاس تورم ســاالنه و هزینه هایی مانند 

قیمت خودرو، لوازم یدکی، بنزین و استهالک خودرو 
یک افزایــش قیمت کلی دارد، می گوید: »براســاس 
د ستورالعمل نظارتی تاکســی های اینترنتی، قیمت 
در تاکسی های اینترنتی پویا و متغیر است و بر اساس 
»قیمت پایه«، »مسافت سفر«، »مدت زمان سفر« و 
»نســبت عرضه و تقاضا« تعیین می شود. در بین این 
عوامل افزایش میزان تقاضــا و همچنین ترافیک در 
روزهای پایانی سال دو عامل اصلی افزایش قیمت ها در 

این روزها هستند.«
»کسب و کار« در گفتگو با عضو هیات مدیره اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی، این افزایش قیمت را بررسی 

می کند. 

كرايه »اسنپ« و »تپسی« به دليل افزايش تقاضا و ترافيك، نجومی شد

رانندگان و مسافران معترض به کرایه تاکسی های اینترنتی

سبقت تورم از کرایه تاکسی های اینترنتی
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 

نرخ سفرها در تاکسی های اینترنتی براساس دستورالعمل ابالغی وزارت کشور به صورت داینامیک و شناور است. المان های گوناگونی همچون »تجمع مسافر«، »تجمع راننده«، »طول مسیر« و »ترافیک« باعث می شود نرخ 
کرایه ها در زمان های پرترافیک باال رود و در ساعات خلوت کاهش یابد. این در حالی است که ما در اتحادیه کسب و کارهای مجازی با دو نوع شکایت و نگاه مواجهیم؛ نگاه اول مسافران شاکی از قیمت های باال هستند و نگاه دوم 
رانندگان معترض از هزینه های باالی خودرو که می گویند با این نرخ سفرها به صرفه نیست که ما سفری را انجام بدهیم. اعتراض آنها نسبت به تورم و گرانی لوازم یدکی، بنزین و وسایل مربوط به خودرو است که در سال جاری 
چندین برابر شده است. رانندگی در ساعات پرترافیک برای رانندگان تاکسی های اینترنتی با هزینه بنزین، دیسک و صفحه و الستیک از نظر اقتصادی به صرفه نیست، بنابراین سفر را قبول نمی کنند. به ویژه که در روزهای پایانی 

سال هستیم و تعداد مسافران و تقاضای سفر افزایش می یابد. بنابراین کرایه تاکسی های اینترنتی هم افزایش خواهد یافت.
 ما به عنوان اتحادیه، یک راهکار را در دستورالعمل وزارت کشور افزوده ایم که شوراهای شهر، قیمت مصوب تاکسی های بی سیم را که در آغاز هر سال برای آن تصمیم گیری می کنند، به تاکسی های اینترنتی اعالم و این تاکسی 
ها این نرخ ها را در سامانه شان ثبت کنند و اگر زمانی نرخ تاکسی اینترنتی از نرخ تاکسی بی سیم باالتر بود، آن را به مسافر نمایش دهند. طی آخرین پیگیری که از تاکسی های اینترنتی و اتحادیه کرده ایم، با وجود اینکه در روزهای 

پایانی سال هستیم، هنوز نرخ مصوبی از سوی شورای شهر نیامده است. 
در کنار آن، برخی از تاکسی های اینترنتی بزرگ در برخی از زمان ها و شاید هر شب مبلغی در حدود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می کنند که رانندگان سفرها را قبول کنند زیرا هرچند نرخ سفرها گران است، ولی به دلیل اینکه 

رانندگان در ترافیک می مانند، صرفه اقتصادی برای آنها ندارد. 
با وجود اینکه قیمت ها در تاکسی های اینترنتی شناور است، گاهی ممکن است نرخ میان این اپلیکیشن ها به دلیل تجمع راننده تفاوت داشته باشد؛ ولی غالبا از الگوریتمی مشابه یکدیگر استفاده می کنند. 

 آخرین افزایش قیمتی که در تاکسی های اینترنتی اعمال شده در ابتدای سال همزمان با تاکسی ها بود که به ۱۵ درصد می رســید. در واقع تاکسی های اینترنتی از افزایش کرایه ای که در شورای شهر برای تاکسی ها تصویب
 می شود تبعیت می کنند و حتی این تاکسی ها به میزان تاکسی های شهری به نرخ کرایه خود نمی افزایند.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که بیت کوین در حــال ادامه دادن روند صعودی 
خود بود،این روند جهتی معکوس به خود گرفت. بیت کوین 
که در ادامه رالی صعودی خود روز یکشنبه وارد کانال ۵۸ 
هزار دالری شده بود، روز گذشته تا میانه روز با عقب گردی 
سریع تا کانال ۵۲ هزار دالری عقب نشینی کرد. در ساعاتی 
از معامالت دیروز قیمت تا ۴۸ هزار دالر هم سقوط کرد اما 

دوباره به همان کانال قبلی بازگشت.
این افت قیمت بیت کوین همزمان با انتشار اخباری مبنی 
بر خروج بیش از یک میلیارد دالر پول از این بازار بود. این 
مبلغ که طی چندین تراکنش مختلف انجام شده است 
به مقاصدی نامعلوم منتقل شده است و همچنین هویت 
معامله گران نیز مشخص نیست. با توجه به اینکه اقدامات 
محافظتی این تراکنش ها از پیش در نظر گرفته شــده و 
آدرس های جدیدی برای هر انتقال ایجاد شــده اســت، 
هویت افرادی که این مبادالت را انجام  داده اند ناشــناس 
مانده است. البته گروهی دیگر از تحلیلگران و معامله گران 
روز گذشته اعتقاد داشتند که ریزش پنج هزار دالری قیمت 
بیت کوین، بیشتر اصالحی تکنیکال بوده است و ارتباطی 

با اخبار منتشره نداشته است. تحلیلگران بازار رمزارزها، 
بیشتر بر این باورند که احتمال اصالح قیمت بیت کوین 
در هفته آینده وجــود دارد، اگرچه ایــن اصالح قیمتی 
چشم انداز میان مدت قیمت بیت کوین را تحت تاثیر خود 

قرار نخواهد داد.

روندی صعودی با حمایت نهادها
افرادی که اخبار مرتبط با بیت کوین را پیگیری می کنند 
به خوبی آگاهی دارند که روند قیمتــی این رمز ارز نقاط 
عطف مهمی را پشت ســر گذاشــته اســت. در یکی از 
اولین موضع گیری های رســمی شــرکت های بزرگ، 
این شــرکت تســال بود که اعالم کرد ۱/۵ میلیارد دالر 
بیت کوین خریداری خواهد کرد. موضوعی که در همان 
زمان نشــان می داد دومینوی ورود شرکت ها و نهادهای 
بزرگ به بازار رمزارزها آغاز شده است. برخی گمانه زنی ها 

حکایت از آن دارد در صورتی که شــرکت تسال هیچ رمز 
ارزی تاکنون نفروخته باشــد، با توجه به قیمت کنونی 
بیت کوین، سود حاصل از این ســرمایه گذاری بیشتر از 
تمام سود تسال از فروش خودروهای خود در سال گذشته 
است. پس از آن بود که شرکت های بزرگ دیگری مانند 
مســترکارت آمریکا، بانک نیویــورک ملون و همچنین 
 صندوق های مدیریت دارایی مختلف خبر از ورود خود به

 این بازار دادند.

فرار طال از کف ۷ ماهه
در حالی که روز گذشــته بیت کوین تا میانه روز، روندی 
نزولی را به ثبت رســانده بود، این مرتبه نوبت طال بود که 
با افزایش بیش از ۷/ ۰ درصــدی تا حدودی از کف هفت 
ماهه خود فاصله بگیرد. این در حالی بود که نرخ بازدهی 
اوراق قرضه آمریکا به سررســید ۱۰ ساله با صعود به مرز 

۳۷/ ۱ درصدی به باالترین مقدار خود در طول یک سال 
گذشته رســیده بود. با این وجود طال به افزایش بازدهی 
اوراق بی اعتنایی نشان داد و بیشتر به دلیل افزایش انتظارات 
تورمی و چشم انداز میان مدت خود سقوط به میانه کانال 
۱۷۰۰ دالری را تاب نیاورد. نرخ اوراق خزانه داری آمریکا 
که به دلیل بهبود چشم انداز اقتصادی در نتیجه آغاز فرآیند 
واکسیناسیون به مدت ۳ ماه است که روندی صعودی را 
آغاز کرده اســت، از ابتدای ماه فوریه تاکنون بیش از ۲۸ 
درصد افزایش پیدا کرده است. با تمام این اتفاقات اما در 
حال حاضر بیشتر تمرکز ســرمایه گذاران و معامله گران 
بازار طال بر روی نرخ تورم در ماه های آتی است. تحلیلگران، 
آینده قیمتی طال را مرتبط با مقدار نرخ تورم در ماه های 
پیش رو می دانند. اگر تورم به آن اندازه ای که پیش بینی 
می شود افزایش پیدا نکند، طال نیز آینده ای صعودی را به 
چشم نخواهد دید. همچنین پیش بینی می شود که بسته 
حمایتی ۱۹۰۰ میلیارد دالری مدنظر جو بایدن که احتماال 
چشم انداز اقتصادی را بهبود خواهد بخشید، تاثیر مهمی 

نیز بر مقدار تورم آتی بگذارد.

قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، از آغاز 
ثبت نام دوگانه سوز کردن خودرو های مسافربر اینترنتی، 
سواری کرایه های بین شهری و سرویس مدارس خبر داد.

حمید قاسمی گفت: رانندگان این خودرو ها می توانند با 
پرداخت ۲۵ درصد هزینه، خودروی خود را در کارگاه های 
دوگانه سوز بصورت کامال استاندارد تبدیل کنند. وی اضافه 
کرد: مالکان خودرو ها باید بــا مراجعه به پایگاه اینترنتی 
www.gcr.niopdc.ir ثبت نام اولیه به عمل آورند و 
پس از دریافت پیامک تایید، بــا مراجعه به همین پایگاه 
اینترنتی یکی از ۲۵۳ کارگاه مجاز را برای عملیات تبدیل 

انتخاب کرده و فرایند تبدیل را انجام دهند.
به گفته قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
ایران هم اکنون ۲۵۳ کارگاه مجاز در سراسر کشور روزانه 
هزار خودرو را دوگانه سوز می کنند که در صورت استقبال، 
این ظرفیت قابل افزایش تا روزانه دو هزار خودرو خواهد بود.
وی همچنین افزود: همه خودرو هایی که بصورت تاکسی 

اینترنتی )نظیر تپسی و اسنپ( زیر نظر سامانه های وزارت 
کشور فعالیت می کنند و همچنین مسافربر های بین شهری 
و روستایی و سرویس مدارس، به شرط داشتن معاینه فنی 
معتبر می توانند با پرداخت یک چهارم هزینه تبدیل )در 
حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومــان( خودروی خود را 
تبدیل کنند و بقیه هزینه تبدیل، بر اساس مصوبه هیئت 

دولت توسط وزارت نفت تامین خواهد شد.
قاسمی همچنین گفت: در مرحله نخست این طرح که 
مصوبه هیئت دولــت بود ۲۲۰ هزار خــودروی عمومی 
برای دوگانه ســوز کردن ثبت نام کردند کــه ۱۱۰ هزار 
خودروی مشمول و مجاز، برای طی عملیات دوگانه سوز 
شدن به کارگاه های مجاز بصورت رایگان معرفی شدند، 
اما در مرحله بعدی که دربرگیرنده خودرو های مسافربر 
اینترنتی و سرویس مدارس اســت، یک چهارم هزینه از 

متقاضیان دریافت می شود. وی افزود: این طرح عالوه بر 
مزایایی که در کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده ها 
دارد برای رانندگان نیز مزایایی خواهد داشت که از جمله 
آن، می توان به افزایش قیمت خودروی آن ها در مقایسه 
با خودرو های معمولی اشــاره کرد.قائم مقام مدیرعامل 
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران همچنین از 
مردم خواست فقط به درگاه اینترنتی این شرکت به نشانی 
www.gcr.niopdc.ir مراجعه کــرده و از وارد کردن 
اطالعات در هر سامانه اینترنتی دیگری بجز این سامانه 
اکیدا خودداری کنند چراکه اخیرا تعداد زیادی ســایت 
جعلی، اقدام به ثبت نام از این خودرو ها و سرقت اطالعات 
و اخذ وجوه از متقاضیان می کنند.وی همچنین توانایی 
پاس کردن استاندارد های معاینه فنی خودرو ها بر اساس 
سامانه سیمفای وزارت کشور را شرط ثبت نام این خودرو ها 

دانست و افزود: کل فرایند از زمان ثبت نام تا تبدیل یک 
روزه خودرو در کارگاه ها متغیر اســت و بسته به عواملی، 
چون میزان پیمایش روزانه دارد چراکه عالوه بر زمان ثبت 
نام، خودرو های دارای پیمایش بیشتر که بر اساس اطالعات 
سامانه های وزارت کشور رتبه بندی می شوند در اولویت 
تبدیل قرار می گیرند، اما تالش ما این اســت که حداکثر 
ظرف مدت چهل روز این فرایند به پایان برسد. به گفته قائم 
مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران هم اکنون 
شش شرکت تولید کننده تجهیزات سی ان جی در کشور 
با مجری طرح همکاری کرده و تجهیزات مورد نیاز خود را 
از تولیدات داخلی تامین می کنند و عملیات تبدیل هم زیر 
نظر مستقیم ناظر استاندارد در کارگاه ها انجام می شود و 
بالفاصله پس از عملیات تبدیل، مدارک هویتی خودرو به 
خودروی دوگانه سوز تغییر می کند و این خودرو ها قادر به 
سوخت گیری از تمام جایگاه های عرضه سی ان جی در 

کشور خواهند بود.

وزارت ارتباطات درآمد حاصل از اپراتورهای ارتباطی 
را به جای ۱۱ هزار میلیارد تومان ۷ هزار میلیارد تومان 
اظهار کرده بود. ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری شده 
احصاء شد و با نظر مجلس صرف تقویت تولید محتوای 
بومی در فضای مجازی خواهد شد.در جریان بررسی 
بودجه سال آینده کشور در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی، اعضای این کمسیون متوجه کسری 
۳ هزار میلیارد تومــان از درآمدهای وزارت ارتباطات 
شدند. در ادامه این بررســی ها، نمایندگان مردم به 
افزایش ســهم دولت از درآمــد اپراتورهای ارتباطی 

رای دادند تا دولت اعتبار بیشــتری را صرف توسعه 
زیرساخت های ارتباطی کند.

  تصمیم اول؛ 3 هزار میلیارد تومان درآمد 
گم شده وزارت ارتباطات پیدا شد

ماجرا از این قرار است که وزارت ارتباطات سهم دولت 
و درآمد خود از محل درآمد و حق االمتیاز پروانه های 
ارتباطی و فناوری اطالعات، را ۱۱ هزار میلیارد تومان 

اظهار کرده اســت؛ اما مبلغ صحیح این درآمد ۷ هزار 
میلیارد تومان بوده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در ســال ۹۹ هم 
درآمد خود را حدود هفت هزار میلیارد تومان برآورد 
کرده بود که نسبت به سال ۹۸ نزدیک به ۴۴۷ میلیارد 
تومان بیشــتر بود. عمده درآمــد وزارت ارتباطات را 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی می 
سازد. دولت عالوه بر ســهم خود از درآمد اپراتورهای 

ارتباطی، مبالغــی را هم به عنوان حق الســهم خود 
از پروانــه های صــادره از طــرف وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی( دریافت می کند. این مبالغ بســته به نوع 
پروانه متفاوت است و شامل پروانه ارایه خدمات توزیع 
محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت، پروانه 
اپراتورهای پســتی غیردولتی، پروانــه ایجاد و بهره 
برداری از شبکه ارتباطات ثابت، پروانه ارایه خدمات 
 ارتباطی ثابت و پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه 

می شود.

خروج مشکوک پول از رمزارزها

مسافربرهایاینترنتیوسرویسمدارسدوگانهسوزمیشوند

3هزارمیلیاردتومانگمشدهوزارتارتباطاتپیداشد


