
مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل  و نقل بین المللی ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای از توافق سه جانبه ایران با آذربایجان و گرجســتان برای راه اندازی مسیر 
ترانزیتی و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه خبر داد.جواد هدایتی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در پی سفری که برای برگزاری دو نشست حمل و نقل جاده ای با 
آذربایجان و گرجستان انجام شد، طرح ابتکاری را به دو کشور پیشنهاد دادیم  تا در 
راستای همگرایی منطقه ای کریدور جدید ترانزیتی را ایجاد کنیم.وی افزود: البته 
این طرح از حدود هشت ســال گذشــته مطرح بود اما با توجه به اینکه کشورهای 
بسیاری درگیر این تفاهم بودند تا کنون اجرایی نشد و طرفین هیچگاه به اتفاق نظری 
نرسیدند.مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل  و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای  با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح می تواند خلیج فارس را به دریای 
سیاه متصل کند، ادامه داد: دو کشور اصلی طرف تفاهم گرجستان و ایران هستند 
چرا که ایران از طریق خلیج فارس به آب های آزاد متصل است و گرجستان نیز دو 

بندر تجاری مهم را در شرق دریای سیاه دارد. از سوی دیگر دو کشور گرجستان و 
آذربایجان در اصالح و توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی شان تالش های بسیاری 

کردند بنابراین سعی کردیم همگرایی با این دو کشور را افزایش دهیم.

عبور آزمایشی کاالهای اساسی ایران از آذربایجان تا دریای سیاه
هدایتی گفت: در همین راستا  فعال شدن مســیر ترانزیتی سه جانبه با این دو 
کشــور را دســتور کار مذاکرات قرار دادیم و در مذاکرات هر دو کشور استقبال 
کردند. بر اساس توافقی که با مسئوالن حمل و نقل دو کشور کردیم،  قرار شد عبور 
آزمایشی از این مسیر را بررســی کنیم و حداقل یک ناوگان از هر کشور از مبداء 
ایران بارگیری شده و کاالهای صادراتی ایران را به مقصد برسانند. این کاالها از 
آستارا وارد آذربایجان شــده و از طریق بنادر گرجستان از دریای سیاه قرار است 
به بلغارستان یا دیگر کشورهای اروپای شرقی اعزام شوند.وی اضافه کرد: تالش 

مان این اســت که تا قبل پایان سال مرحله آزمایشــی این طرح انجام شود و بر 
اساس نتایجی که از آن بدست می آید، آسیب شناسی الزم صورت گرفته و نهایتا 
در نشست سه جانبه نهایی بین سه کشور، ساز و کاری را ایجاد کنیم تا هزینه ها 
و زمان حمل کاهش پیدا کند و بتواند به عنوان مسیر تجاری قابل اتکاء در اختیار 
ایران و دیگر کشــورهای منطقه قرار گیرد.مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل  و نقل 
بین المللی ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه این مسیر 
ترانزیتی می تواند برای کشورهای حاشیه شرق و جنوب آسیا منافع زیادی در بر 
داشته باشد و آن ها را به اروپای شرقی متصل خواهد کرد. از سوی دیگر اروپا یکی از 
مقاصد کاالهای صادراتی ایران به ویژه کاالهای فرآوری شده در حوزه پتروشیمی 
اســت. همچنین کاالهای دارای فناوری باالتر از اروپا تامین شــده و این مسیر 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما باید فاکتورهای مهم زمان و هزینه را مدیریت 
کرده و کاهش دهیم.هدایتی تاکید کرد: این مســیر ترانزیتی با توجه به رویکرد 

جدی کشورهای طرف این توافق در توسعه ترانزیت امیدواریم آلترناتیو مناسبی 
برای مسیرهای تجاری فعال کنونی مانند مسیر ترانزیتی ترکیه و روسیه باشد.

تحریم ها مشکلی در ترانزیت و صادرات کاال
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تحریم های ظالمانه آمریکا تاثیری روی 
ترانزیت کاالهای ایران یا کاالهای دیگر کشــورها از ایران به مقاصد مختلف 
داشته اســت یا خیر و اینکه آیا در اجرای این طرح مشکالتی در این زمینه به 
وجود خواهد آمد؟ اعالم کرد: مسلما تحریم ها در سال های اخیر روی صادرات 
و ترانزیت کاالها بی تاثیر نبوده است اما عبور آزمایشی کاال که در این طرح به 
عنوان مقدمه مورد توجه طرفین قرار گرفته برای آسیب شناسی بوده است و اگر 
مشکلی از این حیث نیز به وجود بیاید با توجه به عزم دو کشور مذکور می توانیم 

با همکاری و مشارکت سه جانبه آن را بر طرف کنیم.  

نرخ تولد در چین به پایین ترین حد خود رسیده است و این 
میزان می تواند اقتصاد جهان را متزلزل کند.به گزارش ایسنا 
به نقل از بیزینس اینســایدر، بحران جمعیتی در دومین 
اقتصاد بزرگ جهان در حال ظهور است و نرخ زاد و ولد آن 
به پایین ترین حد خود رسیده است و این موضوع، موتور 
کلیدی اقتصاد جهانی را بی ثبات خواهد کرد همچنین بر 
نزدیک ترین شرکای اقتصادی چین تاثیر خواهد گذاشت.
بحران اورگراند )غول توسعه امالک و مستغالت چینی( 
و تعطیلی بنــادر چین به علت شــیوع بیماری همه گیر 
کووید- ۱۹، سال سختی را برای اقتصاد چین رقم زده اما هر 
گونه مشکل کوچک در مقایسه با بحران جمعیتی دومین 
اقتصاد بزرگ جهان ناچیز شمرده می شود.این موضوع در 
دهه های آینده می تواند عواقب ناگواری برای چین داشته 
باشد و حتی می تواند جهان را تغییر دهد زیرا این مشکل، 
موتور اصلی رشد جهانی را بی ثبات خواهد کرد و تورم جهانی 
را نیز افزایش می دهد. به طور خالصه، چین، کشــوری با 
بیشترین جمعیت در جهان ممکن است به زودی با کمبود 
کارگر مواجه شود. براساس داده های منتشر شده اداره آمار 
اقتصادی این کشور در پایان ماه نوامبر، نرخ زادوولد چین در 
سال گذشته به پایین ترین حد خود رسید و تنها ۸.۵ تولد 

به ازای هر ۱۰۰۰ نفر داشــت و این کمترین میزان از دهه 
۱۹۴۰ تاکنون است.ریشه مشکل، سیاست تک فرزندی 
چین بود که در سال ۲۰۱۶ کنار گذاشته شد.تربیت کودکان 
در چین هزینه  بسیاری در بر دارد و تغییر فرهنگی عمده نیز 
رخ داده است و زنان به طور فزاینده ای بر مشاغل خود و نه بر 
فرزندآوری تمرکز دارند. کریگ بوتام، اقتصاددان ارشد چین 
گفت: نرخ های رشدی که ما در طول تاریخ داشته ایم، دیگر باز 
نمی گردند و  از هم اکنون در مسیر سرازیری قرار گرفته ایم.
بر اســاس داده های بانک جهانی، از سال ۲۰۱۰ جمعیت 
۱۵ تا ۶۴ سال چین کاهش یافته است. افزایش بهره وری 
بیشتر می تواند کاهش جمعیت کارگر را جبران کند اما این 
میزان نیز در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است و به 
تعبیر یک جمله معروف قرن نوزدهمی »وقتی چین عطسه 
می کند، اقتصاد جهان سرما می خورد«.بر اساس داده های 
بانک جهانی، چین پس از رشد متوسط حدود ۱۰ درصدی 
در سال از زمان اصالح اقتصاد خود در سال ۱۹۷۸، بیش از 
۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۲۰ 
تشکیل  داد و سهم این کشور از تجارت جهانی ۱۵ درصد 
بوده است. اکنون بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا تا دریای کارائیــب برای قدرت به 

کشور چین و اقتصاد این کشور نیاز دارند.بر اساس گزارش 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی )OECD(، چین 
از ســال ۲۰۰۵ و از طریق طرح »کمربند و جاده« بیش از 
۴۸۰ میلیارد دالر در طرح های ساختمانی سراسر جهان 
سرمایه گذاری کرده اســت و روند اقتصادی چین در این 
موارد اهمیت بسیاری دارد. این تاثیر در اقتصادهای توسعه 
یافته، ممکن است کمتر باشد اما نگرانی های خود را خواهد 
داشت.هائو ژو، اقتصاددان ارشد گفت: رشد کندتر اقتصادی 
در چین تاثیر منفی بر توسعه اقتصادی اروپا و ایاالت متحده 
خواهد گذاشت.وی افزود: ممکن است عواقب تورم اهمیت 
زیادی داشته باشد زیرا چین کارخانه مدرن جهان است و 
کاالهای ارزان و دستمزدهای پایین آن به پایین نگه داشتن 
تورم جهانی در دو دهه گذشته کمک کرده  البته کارگران 
کمتر به معنای دستمزد بیشتر اســت.ژو گفت: احتمال 
فشارهای تورمی بیشتری در ســطح جهان وجود دارد و 
اقتصاد چین از ایاالت متحده پیشی خواهد گرفت.چین نیز 
می تواند در مسیر مشابه ژاپن، همان طور که پیری جمعیت 
باعث رشد بسیار آرام آن شد، قرار گیرد البته شاید چین راه 
 خود را برای خروج از دام جمعیت بیابد اما رشد آسان به پایان 

رسیده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت اعالم کرد که صادرات 
تجهیزات پزشکی از این پس مجاز خواهد بود.به گزارش 
ایسنا، از آغاز شیوع کرونا در ایران و همزمان با آغاز تالش ها 
برای تامین نیازهای داخلی در حوزه مقابله با این ویروس، 
دولت اعالم کرده بود که صادرات برخی تجهیزات پزشکی 
به خارج از کشور ممنوع خواهد بود.در فروردین ماه سال 
۱۳۹۹، اعالم شــده بود که صــادرات محصوالتی چون 
ونتیالتور مراقبت ویژه بزرگســال، مانیتور عالئم حیاتی 
پرتابل، مانیتور عالئم حیاتی بدساید، مانیتور عالئم حیاتی 

سانترال، پمپ سرنگ، پمپ ســرم، دستگاه رادیوگرافی 
موبایل دیجیتال، سی تی اسکن، دســتگاه الکتروشوک 
دستی، ســی پپ، بای پپ، ساکشــن، انواع فشارسنج، 
دســتگاه الرینگوسکوپ،  دســتگاه الکتروکاردیوگرافی، 
تشک مواج، گوشی پزشکی، کپنوگراف، گان، ماسک سه 
الیه، پماسک N۹۵، لباس COVERALL، کاور سر، 
کاور کفش، دستگاه اکسیژن ســاز، انواع تب سنج و انواع 
پالس اکسیمتر تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود.با گذشت 
نزدیک به دو سال از شیوع کرونا و با بهبود نسبی شرایط 

در کشــور و البته تامین نیازهای داخلی، علی رضا پیمان 
پاک – رییس سازمان توسعه تجارت – در صفحه شخصی 
خود از مجاز شدن صادرات این تجهیزات خبر داده است.او 
نوشته: با توجه به اشباع بازار داخل در خصوص تجهیزات 
و اقالم پزشکی مقابله با کرونا به واسه توسعه خطوط تولید 
توسط شرکت های دانش بنیان، طی پیگیری های صورت 
گرفته توسط سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی 
وزارت خارجه، صادرات این اقالم به منظور افزایش ظرفیت 

تولید آزاد شد.

چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشــر 
شد که در آن نشــان می داد گوشــت چرخکرده 
بسته بندی شده یکی از شــرکت ها بعد از شسته 
شدن زیر آب به رنگ سفید و بافت پنبه ای درآمده 
است. موضوعی که نگرانی این شــهروند را در پی 
داشــت که آیا چیز دیگری غیر از گوشــت در این 
بسته ها عرضه می شــود. پرسشی که دبیر انجمن 
صنعت بسته بندی گوشت کشور به آن پاسخ داد.

مسعود رســولی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: 
اداره دامپزشکی گوشت چرخکرده شرکتی را که 
در فیلم نشان داده شــده  از فروشگاه جمع آوری و 

آزمایش کرد و مشخص شد که این محصوالت هیچ 
مشکلی ندارند.وی ادامه داد: بافت گوشت چربی، 
پروتئین و رنگدانه قرمز است. وقتی گوشت شسته 
می شود این رنگدانه بین آن خارج می شود و بافت 
پروتیئینی و چربی سفید رنگ باقی می ماند. این 
آزمایش را با هرگوشت چرخکرده انجام بدهید به 
همین صورت خواهد شد.دبیر انجمن صنعت بسته 
بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه 
هر گوشتی را زیر آب بگیرید کم کم رنگ آن سفید 
می شود، افزود: مدتی پیش این صحبت ها در مورد 
تن ماهی هم مطرح بــود.وی تصریح کرد:این فرد 

باید به مراجع رسیدگی یعنی سازمان دامپزشکی 
یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت می کرد و آنها 
نیز رسیدگی می کردند. یا می توانست گوشت مورد 
نظر را آزمایش کند و اگر چیزی غیر از گوشت بود 
حتما مسئولیت آن را برعهده می گرفتیم.رسولی با 
اشاره به اینکه نباید ســریعا چیزی را قضاوت کرد، 
گفت: شــرکتی که دراین فیلم نامش پخش شــد 
۱۵۰۰ نفر پرسنل مستقیم دارد و این اقدام آسیب 
زیادی به آنها وارد کرده است. الزم به ذکر است که 
شرکت به این بزرگی هیچ زمان با آبروی خود بازی 

نمی کند.

سایه روند نزولی بازار سرمایه بر ارزش واقعی سهام 
عدالت سنگینی می کند، به طوریکه طبق آخرین 
ارقام، ارزش این سهام به کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
رسیده است.به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی 
سهام عدالت، مشموالن این سهام که روش مستقیم 
را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، 
www.samanese. می توانند با مراجعه به سامانه

ir ارزش واقعی ســهام و جزییــات دارایی خود را 
مشاهده کنند.البته این ارزش یکسان نیست و تحت 
تاثیر نوسانات بازار افزایشــی یا کاهشی می شود. 
برای مثال، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 

یک میلیون تومانی در ۲۰ اسفند سال گذشته ۱۸ 
میلیون و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در حالی 
که قیمت این سهام در ۱۶ تیرماه سال جاری تا ۱۴ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.
ســهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام 
عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال ۱۳۹۹ 
بیــش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشــت.در این 
راستا، در یازدهم مهرماه ارزش واقعی سهام عدالت 
با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داش ت.

این در حالی اســت که طی هفته هــای قبل روند 
حرکت شــاخص های بازار ســرمایه نزولی بوده و 
باعث شده اســت ارزش واقعی سهام عدالت به زیر 
۱۰ میلیون تومان برسد.بر این اساس و با توجه به 
آخرین قیمت ها ارزش واقعی سهام عدالت حدود ۹ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد که ۶۰ درصد 
آن یعنی حدود پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن 
قابل فروش است. البته توجه به این نکته ضروری 
است که در این روزهای بازار،  سهام موجود در سبد 
ســهام عدالت، با وجود ارزشــمند بودن،  خریدار 

ندارند و عمال فروش این سهام نیز ممکن نیست.
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چله نشینی برای خانواده 4نفره چقدر تمام می شود؟

وزیر اقتصاد خبرداد

سفرهیلدا
هرسالگرانتروکوچکتر

تامینمالیساخت
یکمیلیونمسکن
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سرمقاله

 افزایش ابهامات
 بازار خودرو

حــذف قیمت خــودرو از 
سایت ها و فضای مجازی 
منجر به ابهامات بیشــتر 
در این بازار خواهد شد. به 
عبارتی حذف قیمت ها به آشفتگی قیمتها در 

بازار خودرو دامن...

  مرتضی مصطفوی، کارشناس 
خودرو 

متن کامل  د ر صفحه3
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نحوهخانهدارشدنبا
خریدمتریمسکن

کارگران
چقدرعیدیمیگیرند؟

افزایش قیمت ارز معامله گران را محتاط کرد

عقب نشینی  معامله گران  ارز
صفحه2

صفحه3

بازی دالالن با قیمت خودرو 
حذف قیمت ها می تواند بازار خودرو را به ثبات برساند؟

یک فعال صنعت ســاختمان درباره خرید مسکن 
متری گفت: متقاضی می تواند متناسب با میزان 
موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و 
آپارتمان را در چند سال تا سقف ۸۰ متر خریداری 
کند. ســازمان بورس و اوراق بهــادار اخیراً امکان 
فروش متری مســکن از محل انتشار اوراق سلف 
موازی استاندارد را فراهم کرده است.این موضوع 
در حالی است که بر اساس آخرین گزارش منتشره 
از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع 
واحد مسکونی، ۳۲ میلیون تومان است که سبب 
شده تا بسیاری از خانوارها امکان خرید مسکن از 
مسیرهای متعارف را نداشته باشند.از سوی دیگر، به 
دلیل برخی خألهای قانون پیش فروش ساختمان، 

بسیاری از خانوارها حاضر...

حداقل و حداکثــر عیدی کارگران در ســال 
جاری اعالم شد. اصغر آهنی ها، فعال اقتصادی 
که سابقه عضویت در شــورای عالی کار را نیز 
در کارنامه کاری خــود دارد، دربــاره میزان 
حداقــل و حداکثر  عیدی کارگران در ســال 
جاری گفت: میزان حداقل عیدی کارگران در 
ســال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و 
حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل 
دســتمزد خواهد بود.  به موجــب تصمیمات 
اتخاذ شــده میزان حداقل دســتمزد در سال 
جاری برابر با دو میلیــون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ 
 تومان است. به این ترتیب  با احتساب دو برابر

 حداقل...

عدهایدرتالشند
همراهبامذاکرات
نرخارزرا
باالببرند

رئیس جمهور ی:
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اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر اقتصاد:
تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درباره ساخت یک 
میلیون مسکن مکاتباتی با بانک مرکزی و وزارت 
راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی ساخت این 
تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن 
مهر تکرار نشود. در این زمینه باید از ظرفیت های 
خارجی نیز استفاده شــود که اخبار خوبی مبنی 
بر فراهم شــدن زمینه های حضــور ظرفیت های 
خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن خواهید 
شنید. به گزارش ایسنا، )سه شنبه( نشست فعاالن 
تشکل های دانشجویی دانشگاه های تهران با احسان 
خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی - برگزار شد. 
نماینده های تشکل های دانشجویی در این نشست 
به بیان نظرات و پرسش های خود درباره موضوعات 
مختلف اقتصادی چون قیمت گذاری دســتوری، 

ثبات دستوری، بودجه ریزی و .... پرداختند. 

سهام و اوراق دولتی عرضه نمی شود
وی افزود: طبق قانون بودجه سال جاری، بنا است 
که دولت معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام 
و اوراق خود را در اختیار سازمان تامین اجتماعی و 
صندوق های مربوطه قرار دهد و دولت قصد ندارد 

سهام و اوراقی در بازار سرمایه عرضه کنند. 

ارز ترجیحی داروها حذف نمی شود
خاندوزی درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: 
دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد اما قصد 
دارد که این حذف را به صورت تدریجی انجام دهد تا 
شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می شود 
تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد 

نشود و ارز ترجیحی داروها حذف نخواهد شد. 

بانک توسعه تعاون به دو هزار بیمار 
صعب العالج وام قرض الحســنه 

پرداخت نموده است 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت ۴3۰ میلیارد 
ریال وام قرض الحسنه به بیماران صعب العالج طی 
یکسال اخیر خبر داد. حجت اله مهدیان مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون اظهار داشت: شاخص سالمت 
انسانی از مهمترین شــاخصه های توسعه کشورها 
می باشد و حمایت از هموطنان بیمار از اولویت های 
برنامه دولت بوده است.وی افزود: پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه به بیماران صعب العــالج، بیماران 
سرطانی و درمان زوج های نابارور ، در راستای اجرای 
جزء ۲ بند )و( تبصره ۱۶ قانون بودجه ســال ۹۹ با 
هماهنگی میان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی و شبکه بانکی مطرح بوده است و بانک مرکزی 

نیز به عنوان تکلیف به بانک ها ابالغ نموده است.

بانک قرض الحســنه مهر ایران 
بیش از ۱۰۰هزار فقره تسهیالت 

به دانشجویان پرداخت کرد
بانک قرض الحسنه مهر ایران تا پایان آبان سال جاری 
تقریباً ۱۰۲هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 
3۶۰۰ میلیارد ریال به دانشجویان پرداخت کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
سال های دانشجویی دوران سرمایه گذاری افراد روی 
خودشان است. این سرمایه گذاری در سال های پس 
از تحصیل و ورود به بازار کار به واســطه تخصصی که 
در سال های دانشجویی به دست آمده، بازدهی خود 
را نشان می دهد. دانشجویان معموالً به طور تمام وقت 
مشغول به تحصیل هستند و در نتیجه، امکان داشتن 

شغل و درآمد را ندارند.

در جلسه بررسی وضعیت اجرای نهضت 
ملی مسکن صورت گرفت

تشــکر وزیر راه و شهرســازی از 
مدیرعامل و کارکنان بانک مسکن

وزیر راه و شهرسازی در نشســت بررسی وضعیت 
اجرای نهضت ملی مسکن، از مدیرعامل و کارکنان 
بانک مسکن بابت همراهی و مشارکت در پیشبرد 
طرح دولت تقدیر و تشکر کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، رستم قاسمی در این نشست 
اعالم کرد، مقوله نهضت ملی مسکن ماموریت دولت و 
در راستای مصوبه مجلس برای جهش تولید مسکن 
است. در این طرح بانک ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات 
ســاالنه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند در 
غیر اینصورت مشمول جریمه خواهند شد.وزیر راه 
و شهرسازی ضمن تقدیر از مدیرعامل بانک مسکن 
برای پرداخت به موقع تســهیالت ساخت مسکن 
در نهضت ملی مسکن گفت: وظیفه داریم موضوع 
ساخت و  تامین مسکن را که معیشت مردم به آن گره 

خورده است با همه توان خود حل کنیم.

خبر

بازار ارز و طالی تهران ســه 
شــنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ شاهد 
رشــد اندک قیمــت دالر ، 

قیمت طال و قیمت سکه بود.
به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت 
دالر در ادامه روند صعودی روزهای گذشته  امروز نیز به 
مسیر رشد خود ادامه داد. این اسکناس آمریکایی امروز 
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰  نســبت به روز گذشته ۱۰۰ 

تومان باال رفت و 3۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. 
قیمت درهم نیز این روز ها سرنوشتی مشابه قیمت دالر 
آمریکا را تجربه می کند. قیمت درهم روز گذشته با 8 
هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد و در بازار ارز امروز ۴۰ تومان 
بر ارزش خود افزود و به 8 هزارو ۴۴۰ تومان قرار گرفت.  

با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر 
)3.۶73( عدد 3۱ هزا۹ تومان به دســت می آمد که با  

قیمت دالر در بازار  اختالف چندانی نداشت.

افزایش اندک قیمت سکه و طال
قیمت اونس طال در بازار جهانی روز گذشته ۱778 دالر 
بود. دو فلز گران بهای داخلی هــم امروز اندکی افزایش 
را تجربه کردند. قیمت طال ۱8 عیار امروز نسبت به روز 
گذشته هزار تومان گران شــد و با ۱ میلیون و 3۲۰ هزار 
۶۰۰ تومان مبادله شد. قیمت سکه نیز  روز گذشته 5 هزار 
تومان باال رفت و بر روی ۱3 میلیون و ۲35 هزار تومان قرار 
گرفت.  با احتساب قیمت 3۰ هزار و ۹۰۰ تومان برای دالر 
اندازه قیمت واقعی سکه ۱۲ میلیون و ۹3۴ هزار تومان 

بود  و حباب قیمتی سکه ۲.3۲ درصد به دست می آمد.

از برجام تا حذف ارز ۴۲۰۰ 
 گزارش ها حاکی از آن اســت که اخر این هفته دور هشتم 
مذاکرات وین از سر گرفته خواهد شد.  معامله گران بازا ارز 
بار دیگر در انتظار دور جدید مذاکران وین هستند و اخبار 
آن را دنبال می کنند. دور هفتم روز جمعه به پایان رسید و 
هیات مذاکره کنندگان کشورهای عضو برجام باید وین را به 
مقصد پایتخت هایشان ترک می کردند.  گفته می شود هیات 
کارشناسان ایرانی متشکل از 3۱ نفر، وین را ترک نکرده اند و 

تنها باقری کنی و تیم ۶ نفره مذاکره کنندگان ارشد به تهران 
برگشته اند.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما صراحتاً 
اعالم کرده ایم که تحریم های ما پابرجاست و پابرجا خواهد 
ماند، مگر اینکه بتوانیم برای بازگشت متقابل به پایبندی 
به برجام توافق کنیم. امیرعبداللهیــان نیز  در واکنش به 
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: بدون لغو 
تمامی تحریم ها راهی برای احیای برجام وجود ندارد. آمریکا 
و تروئیکای اروپایی باید بدانند کــه پنجره مذاکرات برای 
همیشه باز نخواهد ماند.   همچنین سید ابراهیم رئیسی در 
جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: خبر دقیق داریم 
عده ای شبانه روز در تالش هستند همزمان با مذاکرات، نرخ 
ارز را باال ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته 
های خود را به ملت تحمیل کنند. رییس جمهور در واکنش 
به سوال دانشــجویی که چرا این افراد را معرفی نمی کنید 
گفت: دستگاه های اطالعاتی پیگیر موضوع هستد. برخی از 
این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و 
فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن قیمت ارز هستند. 
همچنین معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بودجه ۱۴۰۱ خبر داده و ادامه داد: در بودجه بندی 
سال آینده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر یک صد هزار 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

حضور ســرزده رییس کل بانک مرکزی در 
میدان فردوسی

رییس کل بانک مرکزی گفت: تامیــن ارز مورد نیاز 

بازار متشکل ارزی اولویت نخست بانک مرکزی است 
و کمبودی در عرضه ارز به این بازار وجود ندارد. علی 
صالح آبادی امروز با حضور در میدان فردوسی تهران 
از نزدیــک در جریان خرید و فــروش ارز در بازار قرار 
گرفت.  وی در جمع خبرنگاران تاکیــد کرد: در بازار 
متشــکل ارزی به هیچ وجه کمبود نداریم و در بحث 
حواله در سامانه نیما، عرضه به مراتب بیشتر از تقاضا 
است. رییس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت عرضه 
ارز رو به بهبود اســت.  وی از راه اندازی سامانه برخط 
خرید ارز سهمیه ای خبر داد و اظهار داشت: این سامانه 
در یکی دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و 
با آغاز به کار این سامانه صف های خرید ارز سهمیه ای 

برچیده می شود.

مشکلی در عرضه ارز نداریم 
صالح آبادی با اشــاره به آخرین وضعیت تامین ارز بیان 
کرد: مدیرعامل جدید بازار متشکل به تازگی منصوب 
شد و آقای هامونی وظیفه رسیدگی به بازار متشکل ارز را 
بر عهده گرفت. قبال ایشان مدیرعامل بازار فرابورس بود و 
البته عضو هیئت مدیره بازار متشکل نیزه بوده است و بازار 
را به خوبی می شناسد و تاکید ما هم این است که هر چه 

تقاضا در بازار باشد، ما به آن پاسخ خواهیم داد.
وی گفت: در عرضه ارز در بازار متشــکل هیچ مشکلی 
وجود ندارد. صادرکنندگان ایرانی ارز حاصل از صادرات 
خود را به صورت اسکناس در اختیار ما می گذارند، لذا در 

بازار متشکل به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد. بنابراین 
هر چه تقاضا بود، مبتنی بر مستندات در مقررات دیده 
شده است، توسط صرافان تامین خواهد شد.صالح آبادی 
افزود: خوشبختانه در بحث حواله در سامانه نیما عرضه 
ارز به مراتب بیشتر از تقاضاســت، لذا ما در جانب ارز با 
هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی 
کشور رو به بهبود نیز است. در بازار متشکل نیز همان 
طور که صرافان نیز اذعان کردند، هیچ مشــکلی برای 
عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند 

تامین می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: درباره اختالف نرخ دالر 
بازار متشکل )۲8 هزار تومان( با بازار غیررسمی )3۱ هزار 
تومان( گفت: بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل 
است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود 
دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟، می توانند 

ارز موردنیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند.
وی تاکید کرد: ما در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی 
هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل بیشتری کنیم 
و به زودی این اقدام انجام می شود تا دیگر نیازی نباشد، 
مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می توانند 
با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز 

موردنیاز را از صرافی ها دریافت کنند.

صرافان اظهارات رئیس بانک مرکزی را تایید کردند
یکی از صرافان میدان فردوسی در پاسخ به رئیس بانک 
مرکزی گفــت: قیمت ۲8.3 هــزار تومانی دالر قیمت 
رسمی است که در بازار متشــکل تعیین شده است و 
مردم می توانند با ارائه مدارک ۲۴گانــه برای دریافت 
ارز مسافرتی، خدماتی و ... اقدام کنند. خرید دیروز ما از 
بازار متشکل ۲8.۱ هزار تومان بوده است و امروز خریدی 
نداشتیم، زیرا ارز در دسترس ما با توجه به تقاضاها کفایت 
می کند. در جریان بازدید رئیــس کل بانک مرکزی از 
یکی دیگر از صرافی های میدان فردوســی، یکی دیگر 
از صرافان در پاسخ به پرسش رئیس کل بانک مرکزی 
درباره وضعیت بازار متشکل ارز گفت: در این بازار هیچ 
کمبودی برای تامین ارز مورد نیاز مردم وجود ندارد. با 
تسهیالتی که انجام شده، دسترسی مردم به ارز در بازار 

متشکل بهبود یافته است.

افزایش قیمت ارز معامله گران را محتاط کرد

عقب نشینی معامله گران ارز

رئیس جمهور در نشست با دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف:

عده ای در تالشــند همــراه با 
مذاکرات نرخ ارز را باال ببرند

رئیس جمهور با بیان اینکه عده ای شبانه روز در تالش 
هســتند همزمان با مذاکرات، نــرخ ارز را باال ببرند، 
گفت: منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد 
و برخالف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته ایم 
نگران وضع نیستیم. به گزارش ایسنا، آیت اهلل  سید 
ابراهیم رئیسی روز سه شنبه به مناسبت روز دانشجو در 
دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی 
در دانشگاه صنعتی شریف با گرامیداشت یاد شهدای 
دانشــجو و تبریک ۱۶ آذر به همه دانشجویان اظهار 
داشت: مسئولین همواره باید به حساسیت های جریان 
دانشــجویی کشــور درباره علم، معرفت،  مشکالت 
و مســائل کشــور توجه کنند و روز دانشجو فرصت 
مغتنمی برای دانشجو و مسئوالن است که دغدغه های 
دانشجویان و دانشــگاهیان مورد بررسی قرار گیرد. 
رئیس جمهور افزود: حضور در دانشگاه شریف به خاطر 
توجه به بیانات و دغدغه های مقام معظم رهبری در 
مورد نخبگان و دانش پژوهان است و عالقمند بودم 
در جمع دانشــجویی درباره این موضوع با یکدیگر 
هم اندیشی و همفکری کنیم و معتقدم دانشگاه شریف 
به عنوان کانون نخبه پروری باید سهم بیشتری در این 
موضوعات داشته باشد. وی  افزود: بیانات رهبر معظم 
انقالب صرفا یک توصیه نبــود و باید جنبه عملی و 
اجرایی پیدا کند و با ایجاد جاذبه های الزم برای شغل 
و آینده نخبگان دغدغه های آنان برطرف شود.رئیس 
جمهور با اشــاره به مشکالت کشــور در بخش های 
مختلف از جمله انرژی، آب، محیط زیست، کشاورزی، 
صنعت و معدن اظهار داشت: باید برای رفع مشکالت 
کشور یک نوع هم اندیشی و ارتباط نزدیک بین دولت 
و دانشگاه برقرار شود و دانشــگاه باید در مسیر رفع 

مشکالت و خدمت به مردم؛ به دولت کمک کند.

تشریح اقدامات دولت در زمینه تامین 
کاالهای اساسی

رئیسی با اشــاره به اقدامات دولت در زمینه تامین 
کاالهای اساسی گفت: در ســه ماه گذشته تالش 
کردیم برخی از سیلوهای خالی را پر کنیم تا مردم 
هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشته باشند و در این 
مدت دولت تالش کرده ریل های نادرست را اصالح و 
در مسیر درست قرار دهد. رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: دانشجویان و اساتید نباید بیان دغدغه های خود 
را صرفاً به روزهایی مانند ۱۶ آذر اختصاص دهند بلکه 
باید در متن جامعه و زندگی مردم قرار گرفته و برای 
مشکالت موجود راهکار ارائه دهند. رئیسی تاکید 
کرد: دولت به دنبال ایجاد تحول جدی در حوزه های 
مختلف بر پایه علم و فناوری است و معتقدیم در این 
صورت تحوالت می توانند ماندگار و مستمر بوده و با 
تغییر دولت ها کنار گذاشته نشود. رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه راه حل همه مشکالت در داخل کشور 
وجود دارد، اظهار داشــت: جوانان باانگیزه و نخبه 
کشــور باید راهکارهای حل وفصل مشکالت را در 
داخل کشور جستجو کنند، ضمن اینکه حتما باید از 
تجربیات سایر کشورهای جهان نیز استفاده کنیم اما 
توجه داشته باشیم که مشکالت کشور با نسخه هایی 
که دیگران ارائه دادند، برطرف نمی شود بلکه باید 

راهکارهای بومی شده خود را اجرایی کنیم.

حل مشکالت شرکت هفت تپه در دولت 
سیزدهم

 رئیسی با اشــاره به حل و فصل مشکالت هفت تپه 
خاطرنشان کرد: مشــکالت این مجموعه به معضلی 
برای کشور تبدیل شــده بود و در دوره گذشته وقتی 
خواستار حل و فصل آن شدیم گفتند که امکان پذیر 
نیست اما در دو سه ماه اخیر مشکل این مجموعه بدون 
هیچ گونه دشواری برطرف شد. رئیس جمهور اعتماد 
مردم به دولت را مهم ترین مؤلفه در حل و فصل برخی 
مشکالت و معضالت کشور دانست و اظهار داشت: در 
حمله سایبری اخیر به جایگاه های سوخت به دنبال 
ایجاد فتنه بزرگی در کشور بودند اما آنچه این فتنه را 
ناکام گذاشت این بود که مردم احساس کردند دولت در 
کنار آنها و به دنبال برطرف کردن مشکالت شان است.

عده ای در تالشند همزمان با مذاکرات، 
نرخ ارز را باال ببرند

رئیس جمهور با اشاره به تالش عده ای برای ربط 
دادن مذاکرات عزتمندانه کشور به قیمت ارز، اظهار 
داشت: خبر دقیق داریم عده ای شبانه روز در تالشند 
همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات 
را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته های خود را به ملت 
تحمیل کنند. دستگاه های اطالعاتی پیگیر معرفی 
افراد هستند. رئیسی تاکید کرد: برخی از این افراد 
در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل 
و فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن قیمت 

ارز هستند.
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یک فعال صنعت ســاختمان درباره خرید مسکن 
متری گفت: متقاضی می تواند متناســب با میزان 
موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و 
آپارتمان را در چند سال تا سقف 8۰ متر خریداری 

کند.
به گزارش مهر، سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً 
امکان فروش متری مســکن از محل انتشار اوراق 

سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است.
این موضوع در حالی اســت که بر اساس آخرین 
گزارش منتشره از ســوی بانک مرکزی، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی، 3۲ میلیون 
تومان است که سبب شــده تا بسیاری از خانوارها 
امکان خرید مسکن از مسیرهای متعارف را نداشته 

باشند.
از سوی دیگر، به دلیل برخی خألهای قانون پیش 
فروش ساختمان، بســیاری از خانوارها حاضر به 
پذیرش ریسک ســرمایه گذاری در پیش فروش 

مسکن نیستند.
لذا با توجه به شفافیت بازار سرمایه، امکان سرمایه 
گذاری در خرید مسکن هم به صورت پرداخت ارقام 
در طول زمان فراهم می شود و هم اینکه به حفظ 
ارزش دارایی های خانواده همزمان با رشــد بازار 

سرمایه، کمک خواهد کرد.
در خصوص جزئیات این طرح گفته شده: با توجه 
به اینکه بســیاری از افراد تــوان خرید یک واحد 
مسکونی به صورت کامل را ندارند، اما در عین حال 
نمی خواهند ســرمایه گذاری در بخش مسکن را 
از دســت بدهند، لذا خرید متری مسکن به اقشار 
مختلف جامعه کمک می کند تــا با پس اندازهای 

اندکی که دارند، وارد بازار مسکن شوند.
اوراق سلف مسکن که همان خرید به صورت متری 
اســت، به افراد کمک می کند که متراژ مشخصی 
از یک مسکن را خریداری کنند. از طرف سازمان 
بورس و مخصوصاً بورس کاال از این طرح استقبال 
خوبی انجــام شــده و امیدواریم با نهایی شــدن 

دستورالعمل آن به زودی اجرایی شود.

انبوه ساز: خرید متری مسکن در طول 
زمان با اوراق سلف موازی استاندارد

یاسر امامی مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به 
بانک عامل بخش مسکن در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با بیــان اینکه متقاضی می تواند متناســب با 
میزان موجودی و دارایی خــود، چند متر از یک 
ساختمان و آپارتمان را خریداری کند، گفت: این 
فرد می تواند طی ســنوات متوالی نسبت به خرید 
متراژهای مختلف اقدام کند تا به سقف 8۰ متر طی 

سه سال برسد.
مدیرعامل شرکت فعال در سرمایه گذاری مسکن با 
اشاره به آخرین وضعیت انتشار اوراق خرید متری 
مسکن، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد می تواند 
خرید متری مسکن را در بســتر بازار سرمایه رقم 
زند؛ این در حالی است که با کسب مجوزهای الزم، 
تعریف این اوراق آغاز شده و مراحل کمیته فقهی در 
حال سپری و تأییدیه های کلی دریافت شده است.

وی افزود: امیدنامه الزم برای اســتفاده از این ابزار 
تهیه شده و اساســنامه مرتبط نیز تنظیم شده و 
منتظر تأییدیه نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار 

برای انتشار این اوراق هستیم.
وی در توضیح این مطلب اظهار داشــت: در واقع، با 
توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن 
را در شرایط کنونی به دلیل باال رفتن قیمت ها و تورم 
این بخش ندارند، این اوراق می تواند یاری رســان 
متقاضیان مســکن در بــازار باشــد؛ به خصوص 
 اینکه پیش خرید مســکن نیز در شــرایط کنونی 

قابل اتکا نیست.
امامی گفت: اوراق سلف موازی برای یک پروژه از 
سوی ناشر که در حال حاضر سرمایه گذاری مسکن 
است، منتشر شده و فرد می تواند متناسب با میزان 
موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و 
آپارتمان را خرید کند. البته در زمان خرید، موقعیت 
آپارتمان مشخص نیست و فرد می تواند طی سنوات 
متوالی نســبت به خرید متراژهای مختلف اقدام 

نماید تا به سقف 8۰ متر طی سه سال برسد.

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری 
اعالم شــد. اصغر آهنی ها، فعــال اقتصادی که 
ســابقه عضویت در شــورای عالی کار را نیز در 
کارنامه کاری خود دارد، در گفتگو با خبرگزاری 
خبرآنالین درباره میزان حداقل و حداکثر  عیدی 
کارگران در ســال جاری گفت: میزان حداقل 
عیدی کارگران در ســال جاری برابر با دو برابر 
حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با 

سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.  
به موجب تصمیمات اتخاذ شده میزان حداقل 
دســتمزد در ســال جاری برابر با دو میلیون و 
۶55 هزار و ۴۹5 تومان است. به این ترتیب  با 
احتساب دو برابر حداقل دستمزد، کف عیدی 
کارگران 5 میلیون و 3۱۰ هــزار و ۹۹۰ تومان 
است.  بر اساس این گزارش حداکثر رقم عیدی 

هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴85 تومان است.  
طبق عرف جاری مبلغ عیــدی همراه با حقوق 
بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت خواهد شد.  
بر اســاس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول 
قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به 
نسبت یک ســال کار معادل شصت روز آخرین 
مزد، بعنوان عیــدی و پــاداش بپردازند. مبلغ 
پرداختی از ایــن بابت به هر یــک از کارکنان 
نبایســتی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه 

قانونی تجاوز کند.
در این قانون تاکید شــده است: مبلغ پرداختی 
به کارکنانی که کمتر از یکســال در کارگاه کار 
کرده اند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام 
کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از 
این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف 

تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
همچنین در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری 
کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. 
عرف کارگاه معتبر خواهد بود.  بر اساس بند ۱۰ 
ماده ۹۲ قانون مالیات مســتقیم عیدی ساالنه 
یا پاداش آخر ســال جمعاً معادل یک دوازدهم 

میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 8۴ قانون 
مالیات مستقیم است.

از اول ســال ۱۴۰۰ حداقل مــزد روزانه با نرخ 
یکســان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار 
)اعم از قرارداد دائم یــا موقت( مبلغ 885۱۶5 
ریال تعیین شــد. همچنین از اول سال ۱۴۰۰ 
سایر ســطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد 
ثابت یا مزد مبنا )موضوع ماده 3۶ قانون کار( به 
اضافه روزانه 8۲875 ریال به نسبت آخرین مزد 

در سال ۱3۹۹ افزایش یافت.  
بر همین مبنــا مبلغ عیدی کارگران امســال 
حداقــل 5 میلیون و 3۱۰ هــزار و ۹۹۰ تومان 
و حداکثر 7 میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴85  تومان 

است.
 حداقل عیدی در سال گذشته با توجه به میزان 
حداقل دستمزد تعیین شــده برابر با 3 میلیون 
و 8۲۰ هزار تومــان و حداکثر عیدی نیز برابر با 
5 میلیون و 73۱ هزار تومان بوده است. به این 
ترتیب کف عیدی در سال جاری با سقف عیدید 

در سال گذشته برابر شده است. 
 حداقل دستمزد در سال گذشــته برابر با یک 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. 

کارمندان دولت چقدر عیدی می گیرند؟
دولت در بخشنامه  بودجه ابالغی به دستگاه های 
اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان 
دولت در ســال ۱۴۰۱ اعالم نکرده است، اما به 
نظر می رســد که رقم آن به طور علی الحساب 
همان حدود یک میلیــون و ۶5۰ هزار تومانی 
باشد که برای شــرکت های دولتی پیش بینی 

شده بود.
در بودجه ســال گذشــته عیدی کارکنان یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شد، ولی 
در نهایت بــا توجه به تغییــرات ضریب، هیات 
دولت در پایان سال میزان عیدی را یک میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان تعیین کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید با باز شدن گره حمل 
و نقل، امکان توسعه قابل توجه روابط تجاری میان ایران 

و جمهوری چک وجود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، غالمحســین شافعی در جریان دیدار 
با سفیر جمهوری چک در تهران، اظهار کرد: جمهوری 
چک یکی از باثبات ترین اقتصادهای اروپای شرقی است 
که رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده و قوانین 
مترقی در حوزه ســرمایه گذاری در مقایســه با دیگر 

کشورهای شرق اروپا دارد.
بر اساس اظهارات او این کشــور روند خصوصی سازی 

را نیز با موفقیت پشت سر گذاشــته و کلیه این موارد 
جذابیت های همــکاری با جمهوری چــک را افزایش 

می دهد.
شافعی، تعریف پروژه مشترک در زمینه تولید موتورهای 
برقی و تعیین سوخت جایگزین برای خودروها را از جمله 
زمینه های مناسب برای همکاری بین ایران و جمهوری 
چک دانســت و ادامه داد: دو کشور می توانند در زمینه 
نیروگاهی، صنعت قند، سیمان، کریستال و نیشکر که 
در گذشــته تجربیات موفقی در همکاری با هم در این 

بخش ها داشتند، سرمایه گذاری کنند.

بر اساس اظهارات رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، 
تنوع رشته ای برای تقویت ســطح همکاری ها بسیار 
باالست و دو کشور می توانند حتی در حوزه پتروشیمی، 
صنعت خودرو، ماشین آالت، معدن، لوازم خانگی و انرژی 

با یکدیگر همکاری کنند.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کم آبی 
شدیدی که در ایران با آن مواجه هستیم اشاره و تاکید 
کرد: در این بخش باید با کشــورهایی که تجربیاتی در 

حوزه مدیریت منابع آبی دارند، همکاری کنیم.  
او تصریح کرد: دولت ایران چــون در موقعیت ویژه ای 

از نظر جغرافیایی قرار دارد و گــذرگاه اصلی در ارتباط 
بین جنوب به شمال و شرق به غرب است، در نظر دارد 
توسعه حمل وتقل ریلی، نوسازی و بهسازی این صنعت 
را در دستورکار قرار دهد و با توجه به تجربه جمهوری 
چک در این حوزه، امکان فعالیت مشترک بین دو کشور 

وجود دارد.
رئیس اتاق ایران در ادامه با توجه به تاســیس کمیته 
مشترک ایران و چک از سوی اتاق ایران ابراز امیدواری 
کرد: کمیته متناظر آن در جمهوری چک تاسیس و در 

نهایت زمینه برای ایجاد اتاق های مشترک مهیا شود.

مدیرعامل شرکت انبوه ساز:

نحوه خانه دار شدن با خرید متری مسکن
اعالم رقم حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری

کارگران چقدر عیدی می گیرند؟

تجارت ریلی مشترک از ایران تا چک!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ١۶ آذر ١۴٠٠ به ١٣ میلیون و ٢۶٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ١۶ آذر ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران با ١٠ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ١٣ میلیون و ٢۶٠ هزار تومان رسید. قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ١٢ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٩٢٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٨٠ 
هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ١٧٨٢ دالر و ۴۴ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٣٢٣ هزار و ۴۶٢ تومان است .
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افزایش ابهامات بازار خودرو
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

حذف قیمت خودرو از سایت ها و فضای مجازی منجر به ابهامات بیشتر در این بازار خواهد شد. به عبارتی حذف قیمت ها به آشفتگی در بازار خودرو دامن می زند و هر کسی هر مبلغی که می خواهد بر روی خودروی مورد نظر خود برای خرید و 
فروش قیمت خواهد گذاشت. بنابراین اعالم پنهانی قیمت خودرو به ضرر خریداران واقعی و افرادی می شود که برای نیاز خود اقدام به خرید و یا فروش خودرو خواهند کرد. هرچند به این قیمتها نمی توان خیلی استناد کرد اما همین اتفاق نابسامانی 
را در بازار خودرو تشدید خواهد کرد. محدود کردن فضای مجازی سیاست نادرستی است که مغایر جریان یافتن اطالعات است. مردم از فضای مجازی استفاده می کنند، به دلیل نبودن کمپین قیمت گذاری و نبود مراجع قیمت گذاری این فضا 
در اختیار واسطه های قرار داده شده است و آنها قیمت گذاری می کنند. دستگاه سیاست گذار باید بداند که با دخالت دستوری در بازار و صنعت نمی تواند شرایط را باثبات کند. سیاست گذار باید دست از دخالت بردارد و رگوالتوری با قوانین دست 
به تنظیم گری در بازار بزند. ابزارها باید طوری تنظیم شوند تا انگیزه فروش کاال بیش از قیمت واقعی وجود نداشته باشد. در شرایطی که امروز برای بازار خودرو ایجاد شده است هر 85 میلیون نفر می توانند دالل شوند. یعنی انگیزه و ظرفیت داللی 
وجود دارد. تمامی مردم می توانند با خرید خودرو و فروش آن با قیمت باالتر به دالل تبدیل شوند و این واقیعتی است که در بازار دیده می شود. متاسفانه سیاست گذار به جای اینکه با حکمرانی هوشمند با انگیزه های داللی مقابله کند به دالل مقابله 

می کند. راهکاری که برای مقابله با انگیزه های داللی وجود دارد قوانین هوشمند و راه اندازی سامانه جامع معامالت خودرو است. همچنین سیاست گذار می بایست با ابزارهای مالیاتی و ممنوع کننده جلوی این اتفاقات در بازار خودرو را بگیرد. 
در رابطه با واردات خودرو نیز همین دخالت به نوعی دیگر مطرح است. امری که مربوط به وزارت اقتصاد و صنعت است و می توان با سیاست گذاری و تعرفه بندی هوشمند آن را حل کرد، مجلس با ورود غیر ضرور دخالت کرده و موجب آشفتگی بازار 
می شود. دخالت بی ربط مجلس موجب بروز ایرادات زیادی شده و هر بار با فرآیند واردات خودرو توسط نهادها برگشت می خورد. فرآیند عیب گیری و ایراد گذاری این طرح به قوه مجریه مربوط است نه قوه مقننه. متاسفانه با این دخالت ها داللی 
و رانت خواری بیشتر می شود و هر کسی می تواند در بازار خودرو به دالل تبدیل شود.  متاسفانه اقتصاد و صنعت ما به شدت وابسته به نرخ ارز است. به سبب اینکه صنعت خودرو با قطعات عمدتا وارداتی کار می کند و در حقیقت بخش عظیمی از 
آن برپایه مونتاژی کاری است. زیرا علیرغم افزایش سطح داخلی سازی ها اما در عمق داخلی سازی ها بازهم نیازمند واردات قطعات حساس و نیمه حساس از خارج هستیم. با امضای برجام و رفع تحریم ها، ورود این قطعات بیشتر و راحت تر خواهد 
شد ضمن اینکه تبادل های مالی بیشتر و هزینه های انتقال پول  کمتر می شود. بنابراین این ها سبب خواهد شد که تولید خودرو به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. در حقیقت عالوه براینکه در کالس های مختلف، خودرو خواهیم داشت و سبد 
محصوالت متنوع تر می شود، تیراژ تولید هم باال می رود؛ لذا عرضه خودرو بیشتر و بهتر خواهد شد. بدبینانه ترین حالت نیز این است که نه برجام رخ دهد و نه تغییری در روش ها و سیاست گذاری های صنعت ایجاد شود. در این صورت پایان صنعت 
خودروسازی چندان دور از ذهن نخواهد بود. آنچه که اکنون به وزارت صمت بستگی دارد ایجاد اصالحات در روش ها و سیاست های اداره صنعت خودرو است. زمان به سرعت برای وزارت صمت چه با برجام و چه بدون برجام در حال طی شدن است.

رئیس اتحادیه تزئینات داخلي ســاختمان تهران 
گفت: بیشتر فروش محصوالت این صنف در نیمه 
دوم سال است که البته سال  گذشته به خاطر عدم 
برپایي مهماني  ها و تعطیلــي  هاي صنفي دوره اي 
۳۰ درصد از همکاران مان به  طور کامل این صنف 
را ترک کردند؛ اما با کاهش محدودیت  ها و اجراي 
مدیریت هوشمند کرونا امیدواریم که همکاران مان 
به صنف برگردند. بهروز میالنــي، رئیس اتحادیه 
تزئینات داخلي ساختمان تهران گفت: در پاندمي 
کرونا همه اصناف دچار یک ســردرگمي و رخوت 
شدند، این موضوع در صنف تزئینات داخلي شاید 

بیشتر از خیلي از اصناف خودنمایي کرد.
وي تصریح کرد: در دیگر اصناف بعد از خرید محصول 
دیگر نیاز به کارشــناس براي ارائه خدمات نیست؛ 
اما در صنــف ما بعد از خرید محصــول باید فردي 
براي نصب بــه منازل مراجعه کنــد و از آنجاییکه 
مردم تمایلي نداشتند در پاندمي کرونا افراد غریبه 
به منزل شــان بروند، عماًل بازار بزرگي را از دست 
دادیم. در واقع این صنف عالوه بر سودي که از فروش 
محصوالت مي توانست داشته باشد، سود خدمات 

پس از فروش مانند نصب را از دست داد. او در ادامه 
بیان کرد: بیشتر کاالهایي که در مغازه ها وجود دارد، 
اجناس وارداتي است که نرخشــان با نوسانات ارز 
متغیر است؛ اما با این حال به دلیل عدم فروش در 
این دو سال افزایش قیمت ها چشم گیر نبوده است. 
میالني افزود: بسیاري از فروشگاه ها در ایام پاندمي 
کرونا حتي در مدیریت خرج و مخارج خود به مشکل 
برخوردند، برخي از رسته ها مانند پرده فروشان نیاز 
به مغازه با متراژ نسبتاً بزرگ دارند، همین موضوع 
باعث شد تا برخي از آنها حتي توانایي پرداخت اجاره 
هم نداشته باشند. رئیس اتحادیه تزئینات داخلي 
ساختمان تهران ادامه داد: در یک سال گذشته ۳۰ 
درصد از همکاران ما بیکار شدند، اما حاال با گسترش 
واکسیناسیون و اجراي سیستم هوشمند مدیریت، 
امیدواریم دوباره به صنف برگردند. میالني اظهار کرد: 
کارهاي فصلي در تزئینات داخلي ساختمان از جمله 
رنگ و کاغذ دیواري ساختمان ها، عموماً در آستانه 
عید نوروز رونق مي گیرند، اما در دو ســال گذشته 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا عمده این مشاغل با 

خسارت هنگفتي مواجه شدند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروي تهران گفت: 
قیمت انواع قطعات یدکي نسبت به هفته گذشته 
شاهد ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش است. علیرضا نیک 
آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودروي تهران 
با اشاره به اینکه نوسانات قیمت دالر عاملي شده 
تا فروش قطعات یدکي نیز در بازار با رشد قیمت 
روبه رو شــود، افزود: قیمت انواع قطعات نسبت 
به هفته گذشته شاهد ۱۰ تا ۱5 درصد افزایش 
بوده است. وي با اعالم اینکه در قطعات وارداتي 
هر کس به صورت روزانه قیمتي را براي کاالهاي 
خود اعالم مي کند، افزود: در قطعات داخلي نیز 
بهانه هاي مختلف در افزایش قیمت مواد اولیه 
عاملي شده تا آنها نیز رشد قیمت را در کاالهاي 

خود اجرایي کنند.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خــودروي تهران با 

اعالم اینکه قیمت برخــي از قطعات به صورت 
روزانه و حتي ســاعتي اعالم میشــود، تصریح 
کرد: انژکتور، دیســک صفحــه و کال قطعات 
 وارداتي به صورت روزانه و ساعتي قیمتگذاري 

مي شوند.
نیک آیین با تاکید بر اینکه وضعیت بازار به هیچ 
عنوان قابل پیش بیني نیســت، افزود: در هفته 
هاي اخیر رکــود در خرید و فــروش ها وجود 
داشت و هرکس فقط به قید ضرورت و نیاز اقدام 
به خرید قطعات مي کرد؛ اما امروز فروشنده ها 
تمایلي به فروش نداشته و از آن طرف خریداران 
در تامین نیاز خود با افزایش قیمت باالیي روبه 
رو شدند به نحوي که اگر کسي نیاز ضروري براي 
خرید قطعات داشته باشند باید قیمت باالیي را 

پرداخت کند

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران 
گفت: استنباط ما این است که اگر مالیات بر ارزش افزوده 
از اصل طال حذف شــود مي تواند قدرت خرید مصرف 
کننده را افزایش دهد. ابراهیم محمدولي، رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشندگان طال و جواهر تهران در مورد اخذ 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از 
مشتریان، اظهار کرد: قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
۶ ماه پیش ابالغ شد که قرار شد از دي ماه سازمان امور 
مالیاتي زیرســاخت هاي الزم را فراهم کند و به مرحله 
اجرا برسد. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طال 
و جواهر تهران با بیان اینکه از ســیزدهم دي ماه مالیات 
بر ارزش افزوده از اصل طال حذف میشود، گفت: فعاالن 
صنعت طال باید در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده را از اجرت یا سود بگیرند. همچنین 
فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده، به سازمان 

امور مالیاتي مالیات را پرداخت کند .کســي هم که حق 
العمل کار است از حق الزحمه یا حق العمل کاري باید این 

مبلغ را بپردازد.
وي ادامه داد: هنوز به صورت مســتقیم از سازمان امور 
مالیاتي به اتحادیه ابالغیه اي ارسال نشده اما از سوي اتاق 
اصناف ایران نامه اي براي اجراي قانون از سیزدهم دي ماه، 
ارسال شده است. محمدولي در مورد تأثیر اجراي این قانون 
بر وضعیت قیمت ها، گفت: تجربه نشان داده که هر زماني 
ثبات در حوزه طال و سکه ایجاد شود داد و ستد افزایش 
مي یابد؛ منتهي چون نوسانات قیمت طال افزایش یافته 
و اتفاقاتي در قیمت طال اثرگذار شدند، طي روزهاي اخیر 
قیمت این محصول صعودي شده بود.  وي افزود: استنباط 
ما این است که اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال حذف 
شود مي تواند قدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد و 

نسبت به گذشته تعداد خریدها بیشتر شود. 

نایب رئیس دوم اتاق اصنــاف و رئیس اتحادیه 
تاالرهــاي پذیرایي و تجهیز مجالــس تهران با 
بیان اینکه پس از بازگشایي تاالرهاي پذیرایي با 
رعایت شیوه نامه  هاي بهداشتي، فقط ۲۰ درصد 
تاالرها به فعالیت بازگشتند، گفت: بنابراین در 
حال حاضر 8۰ درصــد تاالرهاي تهران تعطیل 

هستند که اکثرا ورشکسته شده اند. 
خسرو ابراهیمي نیا، نایب رئیس دوم اتاق اصناف 
و رئیــس اتحادیه تاالرهــاي پذیرایي و تجهیز 
مجالس تهران با اشاره به خسارت شیوع ویروس 
کرونا براي تاالرهــاي پذیرایــي، تصریح کرد: 
تاالرها با اوج گیري کرونا تعطیل شدند و از آنجا 
که براي برگزاري مراسم به مردم تعهد داشتند 
مجبور به بازگرداندن هزینه گرفته شده به مردم 
گشــتند که این وضعیت منجر به ورشکستگي 
بسیاري از واحدها شد در حالي که سایر صنوف 
از جمله رســتوران ها اجازه فعالیت داشتند. در 
نهایت هم مردم براي برگزاري مراســم خود به 
باغ هاي بیرون شــهر که پروانــه صنفي ندارند 
و لزوما مسائل بهداشــتي را رعایت نمي کنند، 

کوچ کردند.
ابراهیمي نیا با بیــان اینکه ۷۰ تــا 8۰ درصد 
واحدهاي صنفي اســتیجاري هستند و درگیر 
بحث هاي مالک و مســتاجر مي باشند مجبور 
شــدند در این مدت کرایه و حقوق پرســنل را 
بدهند، تصریح کرد: پرونده هاي زیادي در این 
باره در دادگاه ها مطرح شد و خیلي از این موارد 
نیز در اتحادیه به حل اختالف رســیدند. البته 
مستاجران اکثرا با ورشکســتگي کامل مواجه 
شدند. از بین مالکان نیز برخي تغییر شغل دادند.
وي در ادامه از کاهش اســتقبال مردم و تغییر 

فرهنگ ازدواج در این مدت خبر داد و گفت: در 
زمان اوج بیماري ورشکستگي این صنف ۱۰۰ 
درصد بود و حاال با بازگشــایي ها برخي در حال 
بازیابي خود هستند. با توجه به اینکه هر تاالر ۲۰ 
تا ۳۰ اشتغال مستقیم دارد با تعطیلي گسترده 
این صنف ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بیکار شدند که اگر 
خانواده آنها را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ هزار 

نفر دچار مشکل شده اند.
رئیــس اتحادیــه تاالرهاي پذیرایــي و تجهیز 
مجالس تهران درباره وضعیت فعالیت تاالرها در 
شرایط آبي کرونایي اظهار کرد: براي جلوگیري 
از شــیوع ویروس کرونا، تاالرها در حال حاضر 
عموما از 5۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود استفاده و 
سایر پروتکل هاي بهداشتي از جمله استفاده از 
ماسک و لوازم ضدعفوني را نیز رعایت مي کنند. 
ابراهیمي نیــا در ادامه درباره ارائه تســهیالت 
جهت جبران خسارت کرونا، تصریح کرد: وامي 
که دولت در سال اول شــیوع ویروس کرونا به 
واحدهاي صنفي براي حفظ کارگرها اختصاص 
داد، باعث ورشکستگي بیشتر این واحدها بود، 
چراکه در شــرایط تعطیلي واحد صنفي، سود و 
وثایق سنگین از آن ها دریافت شد و صنوف ملزم 
به حفظ کارگران هم شدند؛ اما با تداوم وضعیت 

شیوع بیماري، تاالرها درآمدي نداشتند.
همچنین به گفته نایب رئیس دوم اتاق اصناف 
تهران تســهیالت دوم که مهلت ثبــت نام آن 
اخیرا تمام شد با احتســاب متراژ واحد صنفي 
پرداخت میشــد، اما بیش از 8۰ درصد تاالرها 
اســتیجاري بودند که نمي توانستند سند ارائه 
دهند و ورشکست شدند. بنابراین استقبال از این 

تسهیالت هم کم بود.

فراهم کردن سفره یلدا برای 
خانواده های ایرانی امســال 
دشوارتر از ســال های پیش 
شده اســت. با نزدیک شدن 
به آخرین شــب پاییز٬ بازار 
خوراکی های ویژه »شــب یلدا« هم رونق گرفته است. 
اما گرانی  قیمت محصوالت غذایی، تورم و کم شد توان 
خرید، موجب شده که مردم ساده تر از گذشته این سنت 

را زنده نگه دارند.
انار دو کیلو ۴5 هزار تومــان، پرتقال یک کیلو ۲5 هزار 
تومان، خیار یک کیلو ۱۰ هــزار تومانی، موز یک کیلو 
۲8 و هندوانه ۴ کیلو ۳۰ هزار تومان، شیرینی یک کیلو 
۶5 هزار تومان، ســیب یک کیلو ۱۷ و آجیل یک کیلو 
۲۲۰ هزار تومان ملزومات شب یلدای یک خانوار ۴ نفره 
هستند. جمع کل مبلغ این اقالم به ۴۴۰ هزار تومان می 

رسد که دیگر کمتر خانواری قادر به تهیه آنهاست.
فراهم کردن سفره یلدا برای خانواده های ایرانی امسال 

دشوارتر از سال های پیش شــده است. نگاهی به بهای 
اقالم سفره شب یلدا نشان می دهد که آجیل که مهم ترین 
بخش این سفره به شــمار می آید به شدت گران شده 
است. قیمت هر کیلو پسته ایرانی ۳5۰ هزار تومان است 
که موجب گرانی سرســام آور هر کیلو آجیل شب یلدا 

شده است. 
بررســی جزییات تغییر قیمت اقــالم خوراکی در ماه 
گذشته از این حکایت دارد که در بین آجیل ها، مغز گردو 
۱۱.۶ درصد نسبت به آبان سال گذشته و ۳.۶ در مقایسه 
با مهر ماه امسال گران شده است. به طوری که متوسط 
قیمت آن حدود ۲۷۷ هزار تومان بوده و تا بیش از ۲۹۶ 
هزار تومان هم فروش رفته است. اما پسته نسبت به سال 
گذشته ۳8.۱ درصد گران شــده و تا بیش از ۳۴۲ هزار 
تومان قیمت خورده، ولی متوسط قیمت آن در بازار به 
۲8۷ هزار تومان رسیده است. در مورد مغز بادام درختی 
هم قیمت متوسط در آبان ماه سال جاری حدود ۲۷8 

هزار تومان و حداکثر آن بیش از ۳۴۰ هزار تومان است.
در همین زمینه رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار شهرکرد 
گفت: قیمت آجیل از سال گذشته تاکنون افزایش ۱۰۰ 

درصدی داشته است، به نظر می رسد شب یلدا باتوجه به 
افزایش قیمت و شرایط اقتصادی مردم فروش چندانی 
نداشته باشیم. خدارحم مرادی نافچی با اشاره به اینکه 
قیمت آجیل از سال گذشته تاکنون افزایش ۱۰۰ درصدی 
داشته اســت، اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت 
آجیل و خشکبار باال رفتن قیمت دالر است، زیرا آجیل 
و خشکبار عموما از خارج از کشور وارد می شود. رئیس 
اتحادیه آجیل و خشکبار شــهرکرد افزود: عموما مردم 
خرید آجیل برای شــب یلدا را به روزهای پایانی آذرماه 
موکول می کنند، اما به نظر می رسد باتوجه به گرانی آجیل 
و شرایط اقتصادی مردم شاهد فروش چشمگیر آجیل در 
این ایام نباشیم. وی در خصوص قیمت برخی اقالم آجیل، 
توضیح داد: در حال حاضر پسته با قیمت هر کیلوگرم ۲5۰ 
تا ۴۰۰ هزار تومان، مغز بادام با قیمت هر کیلوگرم ۲۰۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان، تخمه کدوی گوشتی با قیمت ۱۳۰ تا 
۱۷۰ هزار تومان، بادام هندی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، 
تخمه ژاپنی با قیمت ۱5۰ هزار تومان، تخمه آفتابگردان 
با قیمت ۷۰ تا 8۰ هزار تومان و نخودچی نیز با قیمت ۶۰ 
هزار توما ن به ازای هر کیلوگرم در بازار شهرکرد به فروش 

می رسد. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اما 
در گفت و گو با "کســب و کار" از پیش بینی و ذخیره 
میوه های شب یلدا خبر داد و گفت: مشکلی در این زمینه 
نداریم. اســداهلل کارگر درباره آخرین وضعیت عرضه و 
قیمت میوه های شــب یلدا از جمله هندوانه، خرمالو و 
انار گفت: هیچ مشکلی در تامین و عرضه این محصوالت 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بخشی از این مسأله به مدیریت مردم برمی 
گردد، افزود: در گذشــته مردم در خرید این محصوالت 
افراط می کردند و همین منجر به نابسامانی بازار و مشکل 
در توزیع می شــد، ولی االن اقتصــادی خرید می کنند 
به عنوان مثال به جای خریــد ۲۰ کیلوگرم انار یا چهارتا 
هندوانه به اندازه نیازشــان خرید می کنند که این منجر 
به ایجاد آرامش در بازار می شود. کارگر با تاکید بر اینکه 
هندوانه سمبل شب یلداست و نیازی به خرید مقدار فراوانی 
از آن وجود ندارد، گفت: میوه های انار و خرما و نیز هندوانه 
که در شب یلدا مصرف می شود قابل ذخیره سازی است. 
خوشبختانه االن هم نیاز پیش بینی و ذخیره سازی انجام 

شده و مشکلی در این حوزه نداریم.

چله نشینی برای خانواده 4نفره چقدر تمام می شود؟

سفره یلدا هر سال گرانتر و کوچکتر
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

با افزایش قیمت دالر بار دیگر 
دستور حذف قیمت خودروها 
از آگهی های ثبت شــده در 
ســایت های خرید و فروش 
صادر شد. ســوالی که در این 
رابطه پیش می آید این است که آیا آشفتگی بازار خودرو 
تنها به قیمت گذاری  کاذب و نجومی در ســایت ها برمی 
گردد. نیما اشرف زاده، مدیر سابق اجرایي شیپور در توییتر 

خود از دعوت از مدیران پلتفرم هاي ثبت آگهي و  قیمت 
خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنیده شده که این 
وزارتخانه به دنبال دو ساز و کار همزمان است. اول حذف 
قیمت ها از سایت هاي آنالین خرید و فروش خودرو و دوم 
اتصال به سامانه بیمه مرکزي براي احراز موجودیت خودرو.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی 
کل کشــور درباره افزایش قیمت خودرو گفت: تا اینجا 
تصمیم گرفته شده سایت های خرید و فروش اینترنتی 
خودرو افزایش قیمت های غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون 
عمده قیمت  خودرو در این سایت ها به صورت »توافقی« 

درج می شود.؛ وقتی اصل افزایش قیمت ها، کف بازار اتفاق 
می افتد، چه چیزی را از این سایت ها بخواهیم؟

وی عنوان کرد: عدم درج قیمت نه تنها تاثیری ندارد بلکه 
به سود دالل هاست زیرا وقتی قیمت درج نشود، فزایش 
قیمت به صورت زیرزمینی و پنهان صورت می گیرد و کسی 
هم متوجه نمی شود اینها چه می کنند؛ اگر مالک داشته 
باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان سازی 
قیمت هاست؛ کسانی که از درج این قیمت ها، مفاسدشان 

آشکار می شود، مخالف درج قیمت هستند.
این در حالی است که طی سال های اخیر اتخاذ سیاست  

قیمت گذاری دســتوری عالوه بر تحمیل زیان انباشته 
به صنعت خودرو کشور موجب زیان خریداران خودرو و 
سهامداران شده، سیاست اشتباهی که سود آن فقط نصیب 
دالالن شده و واقعیتی که اگر قرار باشد ادامه یابد و درب بر 
روی همین پاشنه بچرخد در آینده ای بسیار نزدیک شاهد 
نفس های آخر صنعت خودروسازی خواهیم بود. مشکالت 
موجود در بازار خودرو را باید در دل مسائل کالن اقتصادی و 
چالش های موجود در این بخش تعریف کرد مدیریت غلط 
اقتصادی در این سالها اثرات خود را در بخش های مختلف 

نشان داده و صنعت خودرو نیز از آن مصون نبوده است.

حذف قیمت ها می تواند بازار خودرو را به ثبات برساند؟

بازی دالالن با قیمت خودرو 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

امیدواري به اشتغال دوباره با اجراي مديريت هوشمند كرونا

کرونا ۳۰ درصد از دکوراتورها را بيکار کرد

افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت قطعات یدکي وارداتي خودرو

قیمت طال تعديل مي شود

ارزش افزوده، طال را گران کرده بود

وامي كه درد اصناف را درمان نکرد

اکثر تاالرداران ورشکست شدند
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عمليات جديد مايكروسافت عليه هكرهای چينی
مایکروسافت کنترل چند وب سایت که توسط یک گروه هکر چینی برای 
هدف قرار دادن سازمانها در ۲۹ کشور از جمله آمریکا استفاده می شدند را 
به دست گرفت. واحد جرایم دیجیتالی مایکروسافت اعالم کرد یک دادگاه 
فدرال در ویرجینیا دستوری صادر کرده و به این شرکت اجازه داده است 
کنترل وب سایتها را به دست گرفته و ترافیک را به سرورهای مایکروسافت 
هدایت کند. این وب ســایتهای مخرب از ســوی یک گروه هکری به نام 
Nickel یا APT۱۵ استفاده می شدند تا اطالعات را از سازمانهای دولتی، 
اندیشکده ها و سازمانهای حقوق بشری جمع آوری کند. مایکروسافت از 
اهداف این گروه نام نبرد اما اعالم کرد این گروه سازمانها را در آمریکا و ۲۸ 
کشور دیگر هدف گرفته بود و اغلب یک ارتباط بین اهداف این گروه و منافع 

ژئوپلیتیکی چین وجود داشته است.
این غول نرم افزاری از سال ۲۰۱۶ گروه Nickel را دنبال کرده و پیش از 
این گروه مذکور را یکی از فعالتریــن گروههای هک توصیف کرده بود که 
سازمانهای دولتی را هدف می گیرند. طبق اعالم مایکروسافت، این گروه 
حمالت بســیار پیشــرفته ای انجام داده و بدافزارهایی را نصب کرده که 
شناسایی آنها بسیار دشوار بوده تا زمینه را برای نفوذ، جاسوسی و سرقت 
اطالعات فراهم کنند. در بعضی از موارد حمالت Nickel با آلوده کردن 
تامین کنندگان VPN و اطالعات به دســت آمده از حمالت فیشینگ و 
آسیب پذیریها در سیستم شیر پوینت و اکسچنج سرور مایکروسافت انجام 
شده است. با این حال مایکروســافت خاطرنشان کرد هیچ آسیب پذیری 
جدیدی در محصوالتش مشاهده نکرده که در این حمالت استفاده شده 

باشند.
تام برت، نایب رییس برای امنیت و اعتماد مشتری مایکروسافت نوشت: به 
دست گرفتن کنترل وب سایتهای مخرب و هدایت کردن ترافیک از این 
سایتها به سرورهای ایمن مایکروسافت به ما کمک خواهد کرد از قربانیان 
فعلی و آینده حمایت کرده و درباره فعالیتهای این گروه هکری اطالعات به 
 Nickel دست آوریم. مداخله مایکروسافت مانع از آن نخواهد شد که گروه
به فعالیتهای هک دیگرش ادامه ندهد اما مــا بر این باوریم که یک بخش 
کلیدی از زیرساخت این گروه را که برای انجام جدیدترین موج حمالتش 

به آن متکی بوده است، حذف کرده ایم.
عالوه بر آمریکا، گــروه Nickel ســازمانهایی را در آرژانتین، باربادوس، 
بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کرواسی، جمهوری 
چک، جمهوری دومنیکن، اکوادور، السالوادور، فرانسه، گواتماال، هندوراس، 
مجارستان، ایتالیا، جامائیکا، مالی، مکزیک، مونته نگرو، پاناما، پرو، پرتغال، 

سوییس، ترینیداد و توباگو، انگلیس و ونزوئال هدف حمله قرار داده بود.
بر اساس گزارش تِک کرانچ، مایکروسافت اعالم کرد واحد جرایم دیجیتالی 
این شرکت با دریافت ۲۴ شکایت، بیش از ۱۰ هزار وب سایت مخرب مورد 
استفاده خالفکاران سایبری و ۶۰۰ وب سایت مورد استفاده هکرهای تحت 
حمایت دولتی را از دسترس خارج کرده اســت. این شرکت اوایل امسال 
کنترل دامنه های وب مخربی را به دست گرفته بود که در حمالت سایبری 

گسترده به قربانیان در ۶۲ کشور استفاده شده بودند.

بازار رمزارزها سبز شد
بيت كوين به 50 هزار دالر صعود كرد

بازار ارزهای دیجیتال دوباره به رنگ سبز درآمد و بیت کوین از مرز ۵۰ هزار 
دالر عبور کرد. در حالی که پس از سقوط ۱۵ هزار دالری بیت کوین از روز 
شنبه، سایر رمزارزها نیز در روزهای گذشته در حالت نزولی به سر می بردند، 
بازار ارزهای دیجیتال روز سه شنبه دوباره به رنگ سبز درآمد. بیت کوین 
از مرز ۵۰ هزار دالر عبور کرد و ســرمایه گذاران بار دیگر تصمیم گرفتند 

دارایی های خود را در بازارهای پرریسک قرار دهند.
در این مدت، ۹ رمزارز از صدر فهرســت ارزهای دیجیتال، با صعود مواجه 
شدند، از جمله بایننس کوین که افزایشی هشت درصدی را تجربه کرد و 
اتریوم و کاردانو که هر کدام پنج درصد صعود کردنــد. بدین ترتیب بازار 
جهانی کریپتو، در ۲۴ ساعت، افزایشی پنج درصدی را تجربه کرد و به ۲.۳۷ 

تریلیون دالر رسید.
در این باره ابوالفضل عبداللهی، کارشــناس فناوری اطالعات اظهار کرد: 
کریگ استیون رایت، تاجر استرالیایی که یک دانشمند علوم رایانه است و 
پیش از این هم ادعا کرده بود که خالق واقعی بیت کوین است اما نتوانسته 
بود این ادعا را اثبات کند، بار دیگر با ارایه اسناد و مدارک معتبر، در دادگاهی 
در میامی ایاالت متحده امریکا، این ادعــا را در معرض قضاوت قرار داد و 
به نظر می رســد این موضوع تا حدودی بر افزایش قیمت بیت کوین تاثیر 

گذاشت.
او ادامه داد: از طرف دیگر، ســازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که اگرچه 
ســرعت انتقال واریانت امیکرون و همچنین میزان عفونت مجدد در بین 
مبتالیان قبلی و واکسینه شده ها بیشتر است، اما شدت بیماری با این سویه 
بسیار کم بوده و آسیب کمتری به مبتالیان وارد می کند. این موضوع هم 
باعث شد سرمایه گذاران بار دیگر، به ســمت بازارهای پرخطری از جمله 

ارزهای دیجیتال روی آورند و افزایش تقاضا، قیمت را نیز افزایش داد.

آدامسی كه انتقال كوويد19 به بقيه را از بين می برد!
نوع جدیدی از آدامس ساخته شده که با به دام انداختن ۹۵ درصد ویروس 
کرونا و خنثی کردن آن در بزاق فرد، قابلیت انتقال آن به دیگران را از بین 
می برد. گروهی از محققان دانشگاه ایالتی پنســیلوانیا آدامس را با نوعی 
پروتئین گیاهــی ترکیب کردند و متوجه شــدند ترکیب حاصل ویروس 

SARS-CoV-۲ را به دام می اندازد.
پروتئینی که به نام ACE۲ شناخته شده با تعامل با دامنه اتصال گیرنده 
SARS-CoV-۲ از چسبیدن ویروس به سلول های میزبان بدن انسان 
جلوگیری می کند. محققان هنگام بررسی نمونه های بزاق بیماران مبتال به 
ویروس کرونایی که در معرض صمغ ACE۲ قرار داشتند، متوجه شدند 
۵۰ میلی گرم از این آدامس با طعم دارچین ورود بار ویروسی را تا ۹۵ درصد 
کاهش می دهد. محققان اکنون تصمیم دارند مجوزهای الزم برای اجرای 
یک آزمایش بالینی را به دست آورند تا میزان ایمنی و تأثیرگذاری آن در 

افراد مبتال به SARS-CoV-۲ بررسی شود.
SARS-: هنری دانیل محقق ارشد این پژوهش در بیانیه ای می نویسد

CoV-۲ غدد بزاقی را کپی می کند. از ســوی دیگر هنگامیکه فرد مبتال 
عطسه و سرفه می کند یا حرف می زند، مقداری از ویروس از بدن وی خارج 
شده و به دیگران می رسد. این آدامس فرصتی برای خنثی سازی ویروس 
در بزاق فراهم می کند و راهی ســاده برای کاهش منبع انتقال بیماری را 

نشان می دهد.
ویروس کرونا با چسباندن خود به پروتئینی به نام ACE۲ به سلول های 
بدن می رسد و در مرحله بعد آدامسی که با نسخه ای از پروتئین توسعه یافته 
به آن اجازه می دهد تا رفتار سلول های بدن را تقلید کند. این روش ویروس 
را فریب می دهد تا به جای بزاق به آدامس بچسبد و در نتیجه خنثی شود. 

به این ترتیب از انتقال آن به فرد دیگری اجتناب می شود.

اخبار

سامانه  اعالم نرخ خرده فروشی مکالمه بین الملل راه اندازی شد
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت سامانه دریافت نظر اپراتورها درباره نحوه محاسبه میانگین نرخ خرده فروشی را راه اندازی کرد. به گزارش 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به دنبال الزام مصوبه ۲-۲۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای دریافت نظر اپراتورهای ارائه دهنده خدمت مکالمه بین الملل درباره 
نحوه محاسبه میانگین نرخ خرده فروشی، شرکت ارتباطات زیرساخت از ۶ آذرماه جاری، سامانه ای را برای اعالم نرخ خرده فروشی، نحوه اعالم نرخ و ورود اطالعات و سایر نیازمندی های 

محاسباتی مکالمه بین الملل طراحی و راه اندازی کرده است.

وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات تاکید کرد: اولویت 
وزارت ارتباطات در این دوره 
وزارت توسعه شــبکه ملی 
اطالعات خواهد بود و تمام 
بخش ها باید وظایف خود را تحت توســعه این شبکه 
دیده و بنده شخصا مســئولیت این موضوع را برعهده 
گرفته ام.عیسی زارع پور در جریان جلسه علنی مجلس 
و بررسی عملکرد وازارت ارتباطات و فن آوری اطالعات 
گفت: مــا در چند حوزه برنامه تحولــی را پیش بینی 
کرده و در زمان رای اعتماد خدمــت نمایندگان ارائه 
شد. تحقق شبکه ملی اطالعات هوشمندسازی دولت، 
اقتصاد دیجیتال، توســعه ارتباطــات، امنیت فضای 
مجازی و صنعت فضایی از جمله این حوزه ها اســت. 
شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی 
کشور یکی از راهبردی ترین طرح هایی است که باید به 
سرعت دنبال شود علی رغم زحمات صورت گرفته در 

این حوزه ما وضعیت مطلوبی نداریم.
وی در ادامه گفت: این طرح عظیم و کالن بیش از ۱۰ 
سال است که در کشور  به صورت جدی مطرح شده، 
اما در سال گذشته شورای عالی فضای مجازی تکالیف 
دستگاه های مختلف در تحقق شبکه ملی اطالعات را 
مشــخص کرد. محور همه فعالیت ها در بحث فناوری 
اطالعات شبکه ملی اطالعات اســت و بنده قول می 
دهم وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات در این دوره 
وزارت توسعه شبکه ملی اطالعات باشد.  بنده شخصا 
مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته و شورایی پیش 
بینی شده است هر هفته جلسات این شورا برگزار شده 
و بیش از ۱۲۰ پروژه برای اجرای شبکه ملی اطالعات 
پیش بینی شده و هر هفته پیشرفت این پروژه ها رصد 

می شود.
وزیر ارتباطات در ادامه گفت: هر هفته میزان پیشرفت 
پروژه های تعریف شده رصد می شود، اما در خصوص 
چیستی شــبکه اطالعات باید بگویم که متاسفانه دو 
هیوال در این حوزه برای مردم و مسووالن ساخته شده 
است هیوالی اول برای مسووالن است که شبکه ملی 
اطالعات قابل تحقق نبوده و دست نیفتانی است.  که 
ان شــاءاهلل با تالش های صورت گرفتــه و تحقق این 
شبکه شاهد شکست این غول خواهیم بود، غول دوم 
برای مردم است که اگر این شبکه راه بیفتد دسترسی 
مردم به اینترنت محدود شــده که اصال این موضوع 

واقعیت ندارد.
وی ادامه داد: یکی از بخش های مهم در شــبکه ملی 
اطالعات ایجاد شــبکه با کیفیت و پرســرعت و امن 
داخلی است، برنامه ما این اســت که فیبر نوری را به 
منازل و کســب و کارهای مردم برده و حتی مردم در 
روستاها  به این فیبر نوری دسترسی داشته و شبکه ای 
راه اندازی شود که با سرعت  و کیفیت است اما اجرای 
پروژه فیبرنوری نیازمند عزم ملی است و همه بخشها 
باید مانند دوره ای که نهضت گازکشــی در کشور راه 

افتاد پای کار بیایند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: برای رساندن فیبرنوری به 
منازل نیز چنین نهضتی به راه افتاد و با تحقق این پروژه 
می توانیم سرویس داخلی امن و مستقل داشته باشیم 
اگر ما شبکه داخلی خود داشته باشیم دیگر مردم نباید 
کندی و قطعی اینترنت را تجربه کنند. از سوی دیگر با 
راه اندازی این پروژه ارتباطات بین المللی ما با کیفیت 

می شود.
وی افزود: جمهوری اسالمی می خواهد به عنوان هاب 
منطقه ترانزیت اطالعات عمل کند و به خاطر موقعیت 
جغرافیایی بهترین مسیر برای عبور ترافیک شبکه در 
منطقه اســت، لذا راهبرد اول ما در توسعه شبکه ملی 
اطالعات ایجاد شــبکه پرسرعت اســت و گام بعدی 
توسعه خدمات رسانی به مردم اســت، امروز علیرغم 

همه زحمات صورت گرفته وضعیت خدمات رسانی و 
سرویس دهی مطلوب نیست. و با آنچه که باید اتفاق 

می افتد فاصله داریم.
وی تصریح کرد: ما باید بر بستر پرسرعت و امن بسته ای 
از خدمات متنوع را به مردم ارائه دهیم، توسعه خدمات 
بومی از اولویت های ماست، ما سه دسته از خدمات را 
پیش بینی کردیم دسته اول بحث خدمات دولتی است 
امروز در برخی از دستگاه های اجرایی جزایر متعددی 
شــکل گرفته و بخشــی از وزاراتخانه ها بیش از ۱۰۰ 
ســامانه دارند همه ظرفیتها باید برای هوشمندسازی 
دولت به کارگرفته شود و فقط بحث الکترونیکی شدن 
مطرح نیســت، بلکه تصمیمات فردی باید به حداقل 
برسد.  وی افزود: در الیحه بودجه تبصره ای پیش بینی 
کردیم که دســتگاه ها را مکلف می کند  پنجره واحد 
خدمات دستگاه خود را ارائه کنند و در گام دوم پنجره 
واحد خدمات دولتی به شکل ملی راه اندازی می شود.

زارع پور در ادامه خاطر نشان کرد: مردم باید با یک بار 
ورود به سامانه و احراز هویت بتوانند به تمام خدمات 
دسترسی پیدا کنند. با راه اندازی خدمات دولت ملی 
هوشمند، خدمات عمومی و خصوصی به راحتی انجام 
می شــود، البته ما گام به گام پیــش می رویم تا این 
خدمات از طریق پنجره واحد انجام شــود. دسته دوم 
خدمات عمومی و بخش خصوصی وزارت ارتباطات و 
فناوری است که باید تالش کنیم تا این خدمات با همان 
مکانیزم و به شکل ساده در اختیار مردم قرار بگیرد و 

احراز هویت ها یکسان و یکپارچه انجام شود.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد:این خدمــات بر پایه 
کاربردی شــبکه ملــی اطالعات، موتور جســتجو و 
پیام رســان های داخلی در اختیار مــردم قرار خواهد 
گرفت، همچنان که در حــوزه ارتباطات، اپراتورهای 
همراه و ثابت داریم، در حوزه خدمات نیز می خواهیم 
اپراتور داشــته باشــیم و در یک کلمه هــدف وزارت 
ارتباطات تســهیل زندگی و کار مردم با اســتفاده از 
فناوری اســت. ما می خواهیم طعم شیرین حکمرانی 
مبتنی بر فناوری را به مردم بچشانیم.این موضوع جزو 
برنامه های ما اســت که با تالش جوانان و پشتیبانی 
مجلس، مردم را در این حوزه بیمه خواهیم کرد تا اگر 
کسی آمد و خواســت اینترنت رایگان در اختیار مردم 
قرار دهــد، مردم از زیرســاخت های داخلی باکیفیت 

استفاده کنند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه اجرای پروژه فیبرنوری 
منازل و کسب و کارها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد ،بیان کرد: برای این پروژه ۲۰ میلیون 
پورت اینرنت پرسرعت پیش بینی شده که هر کدام به 
۲.۵ میلیون تومان منابع نیاز دارد، البته بخش خصوصی 
در این حوزه سرمایه گذاری را انجام می دهد که به دلیل 
بازدهی بلندمدت سرمایه در این بخش باید بخشی از 
تســهیالت برای بخش خصوصی فراهم شود.بخشی 
از اعتبارات نیز در اختیــار وزارت ارتباطات و فناوری 
باید قرار بگیرد تا زیرســاخت ها را فراهم و دیتاسنتر 
بزرگی را حداقل در ۵ نقطه کشور به عنوان قطب داده 

راه اندازی کنند.
وی افزود: باید شبکه زیرســاخت و شبکه حاکمیتی 
کشور تقویت شود و ظرفیت آن به ۳ برابر افزایش یابد. 
طی ماموریتی که به رئیس شــرکت زیرساخت داده 
شده، باید این مهم تا سال آینده به ۲ برابر افزایش یابد. 
برای پروژه فیبر نوری منازل نیز ظرفیت باید تا ۳ برابر 
افزایش پیدا کند. واگــذاری دکل های برق و کانال ها 
در اختیار شهرداری به وزارت ارتباطات از دیگر کمک 
هایی است که برای اجرای این پروژه باید صورت گیرد.

اگر ما بخواهیم خود زیرساخت ایجاد کنیم و خیابان 
ها و کوچه هــا را حفاری کنیم تــا دکل در آنها نصب 
کنیم، هم هزینه زیادی دارد و هم دچار مشکالتی برای 
مردم می شود، در حالی که این امکانات می توانند در 
اختیار وزارت ارتباطات و این پروژه ملی قرار گیرد.در 
همین راستا پیشنهادی در دولت به تصویب رسیده و 
امیدواریم به زودی تبدیل به قانون شــود که براساس 

آن تمام دســتگاه ها و نهادهای عمومی ملزم به اجاره 
زیرساخت های خود به بخش خصوصی شوند. در این 
راســتا یک منبع درآمدی نیز برای دستگاه ها ایجاد 
خواهد شــد، اگر این اتفاق نیفتد، در پروژه های ملی 

ُکندی ایجاد می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه باید به 
نقطه ای برســیم که وضعیت ترافیک داخل به خارج 
برعکس شود، اظهار کرد: ابتدای سال گذشته نسبت 
مصرف ترافیک خارجی به داخلــی ۷۵ به ۲۵ درصد 
بوده، ولی از ابتدای امســال این نســبت به ۶۵ به ۳۵ 
تغییر کرده اســت.با اتخاذ دو راهبرد توسعه خدمات 
و توسعه شــبکه در نظر داریم نسبت مصرف ترافیک 
خارجی به داخلی را تغییر دهیم و بال سوم تحقق این 
هدف، امنیت شبکه بوده که نیازمند توجه جدی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دیگر برنامه های وزارت 
ارتباطات توسعه مراکز تبادل داده های داخلی است، 
بیان کرد: یکــی از نگرانی ها ما در بحث شــبکه که 
نمایندگان نیز در این زمینه مراجعات بسیاری از جانب 
مردم دارند، دسترسی روستاها به اینترنت است؛ در این 
زمینه با محدودیت هایی مواجهیم که از مجلس انتظار 
کمک داریم تا بتوانیم برنامه های خود را محقق کنیم.

حدود ۴۰ هزار روســتای باالی ۲۰ خانوار که مکلف 
شدیم به آنها شبکه اینترنت برسانیم، براساس آخرین 
ارزیابی ها ۸۰ درصد آنها به اینترنت دسترسی دارند و 
این در حالی است که آمارهای قبلی حاکی از دسترسی 

۹۰ درصدی روستاها به اینترنت بود.
وی افزود:البته کیفیت دسترسی روستاها به اینترنت به 
دلیل مستهلک شدن شبکه و عدم توسعه کیفیت قابل 
قبول به شــمار نمی آید که این مسئله باید به سرعت 
حل و فصل شــود.در حال حاضر ۷ هزار و ۵۰۰ روستا 
دسترسی بسیار بی کیفیت و حدود ۴ هزار و ۵۰۰ روستا 
به هیچ وجه دسترسی به اینترنت ندارند. در این زمینه 
دغدغه شما نمایندگان را به خوبی درک می کنم، وقتی 
شما عکس و فیلم هایی از دانش آموزان حوزه انتخابیه 
خود برای من ارسال می کنید که برای تحصیل به باالی 
کوه و یا دره ها می روند، این مسئله برای ما کامال قابل 
درک اســت، اما ما برای رفع این معضالت برنامه های 

مهمی را پیش بینی کرده ایم.
زارع پور با اشــاره به اینکه طی ۴ سال گذشته حدود 
۱۸۰۰ سایت جدید در روستاها راه اندازی شده است، 
افزود: بر همین مبنا ۲۵۰۰ روستا نیز از کیفیت باالتر 
دسترسی برخوردار شده اند. بسیاری از این روستاها از 
جمله روستاهایی بودند که توسعه شبکه برای اپراتور 
در آنجا به صرفه بوده است، ولی برخی دیگر از روستاها 
که تحت پوشش قرار نگرفته اند، عمدتاً در مناطق صعب 
العبور و دورافتاده قرار داشته اند که راه اندازی ارتباطات 
در این روستاها بسیار مشکل اســت.پیش از این هر 
سایت ۲ تا ۳ روستا را تحت پوشش شبکه اینترنت قرار 
می داد، اما به دلیل شرایط سخت روستاهای باقیمانده 
باید برای هر روستا یک سایت احداث شود. بسیاری از 
این روستاها حتی از نعمت جاده و برق محروم هستند! 
بر همین مبنا در تبصره ای ذیل الیحه بودجه قید شده 

بود که برق رسانی باید به روســتاهایی اولویت داشته 
باشد که زیرساخت ارتباطی در آنها نیز شکل گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: وظیفه وزارت ارتباطات 
نیز این اســت که ۲ هزار ۶۷۴ سایت جدید راه اندازی 
کنیم و ۳ هزار و ۲۰۰ سایت را نیز ارتقا دهیم؛ قولی که 
در زمان رأی اعتماد به شــما دادم این بود که تا پایان 
ســال ۱۴۰۱ تمام روســتاهای باالی ۲۰ خانوار را به 
شــبکه اینترنت متصل کنیم که در آن زمان براساس 
برآوردی که وجود داشت باید ۴ هزار روستا به شبکه 
متصل شوند، اما براساس برآوردهای جدید روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار به ۷ هزار و ۵۰۰ روستا رسیده، اما بنده 

همچنان بر قول خود هستم.
وی در ادامه تصریح کرد: معنای این قول این اســت 
که ما به ۴ برابر بودجه و ۴ برابر سرعت عملیاتی برای 
اجرای پروژه ها نیازمندیم که کار بسیار سختی است، 
به همین دلیل یکی از کلیــدی ترین نیروهای خود را 
به جای اینکه در معاونت ها قرار دهم، برای توســعه 
ارتباطات روســتایی گمارده ام و همین امروز که در 
محضر شــما نمایندگان ملت هســتم، وی در یکی از 

استان ها در حال انجام ماموریت است.
وی تاکید کرد: تاکنون ۶ روستا مورد ارزیابی و بازدید 
میدانی قرار گرفته و به تدریج همه روســتاها را مورد 
ارزیابی قرار خواهیم داد. از منابع توسعه ارتباطات در 
نظر داریم این پروژه ها را از منابع توســعه ارتباطات 
پیش ببریم.البته در همین مــدت کوتاه بیش از ۵۰۰ 
روســتا به اینترنت دسترســی پیدا کرده اند و ما در 
نظر داریم طی ۴ فاز پــروژه های مربــوط به ۷ هزار 
و ۵۰۰ روســتای باقیمانــده را نیــز عملیاتی کنیم.

در بهمن ما امســال ۷۰۰ روســتا و در اردیبهشــت 
ماه که هفته ارتباطات اســت، ۵۰۰ روســتای دیگر 
به شــبکه اینترنت متصل می شــوند. همچنین در 
هفتــه دولت ۲ هزار و ۵۰۰ روســتا و بقیه روســتاها 
 در اســفندماه به شــرط تامین اعتبارات به شــبکه

 متصل خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به مشــکالت شبکه اینترنت که 
طی روزهای اخیــر مطرح می شــود، گفت: طی ۱۰ 
سال گذشــته به ویژه ۲ الی ۳ ســال گذشته توسعه 
الزم در شــبکه ارتباطــات کشــور صــورت نگرفت 
و شــبکه طی ۱۰ ســال قبل ثابت باقی مانــد و این 
مهم به دلیــل افزایش هزینه ها ، قیمــت تجهیزات، 
افزایش قیمــت دالر و درآمدهای ریالی بوده اســت. 
از ســوی دیگر تعرفه هــا نیز ثابت مانــده و همه این 
 موارد دست به دســت هم داده تا توسعه الزم صورت

 نگیرد.
وی در پایان بیان کرد: از نمایندگان مجلس خواهش 
می کنم در الیحه بودجه ۱۴۰۱ سقف درآمدهای دولت 
از محل درآمدهای اپراتورها مورد حمایت قرار گیرد تا 
اپراتورها به شــرایطی بحرانی مخابرات دچار نشوند. 
همچنین درخواست داریم بندی که درخصوص عدم 
افزایش نرخ تعرفه اینترنت بود، مورد توجه قرار گیرد، 
چرا که اگر این مهم مجدداً به تصویب برســد، مسیر 

توسعه زیرساخت ها دچار مشکل خواهد شد.

وزير ارتباطات: از شبكه ملی اطالعات برای مردم هيوال ساخته اند

هزینه ۵۰ هزار میلیاردی فیبرنوری منازل و کسب و کارها
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اگر چه آب در زیر دمای صفر درجه سانتیگراد یخ 
می زند، اما محققان دانشگاه هوستون سطح نرمی 
را ساخته اند که قطرات آب در تماس با آن در زیر 
دمای انجماد هم مایع می مانند. نقطه انجماد آب 
نقطه شروعی است که مولکول های آب شروع به 
یخ زدن می کنند. اولین تغییــر در مولکول هایی 
رخ می دهد که در معرض هوای سرد در سطح قرار 
می گیرند و کریســتال های یخی که آنها تشکیل 
می دهند، مولکول های مجاور را نیز تحریک می کند 
تا یخ بزنند. این روند تا زمانی ادامه می یابد که کل 
آب به یخ تبدیل شود. هر قطره آب، جایی بین ۰ 
درجه سانتیگراد تا -۳۸ درجه سانتیگراد )۳۶.۴- 
درجه فارنهایت( یخ خواهد زد. اما در جریان مطالعه 

جدید، محققان موفق شدند برخی از قطرات بسیار 
ریز را در دمای ۴۴- درجه ســانتی گراد به شکل 

مایع نگه دارند.
پژوهشگران می گویند نکته کلیدی، نوع سطحی 
است که آب با آن در تماس است. کریستال های 
یخ به راحتی بر روی ســطوح ســخت تشــکیل 
می شــوند، اما رابط های نرم تر، مانند روغن ها یا 
ژل ها، برای مدت طوالنی تــری در برابر یخ زدن 
مقاومت می کنند و قطرات کوچک تر حتی بیشتر 

از قطرات بزرگ تر می توانند مایــع بمانند. برای 
بررســی دقیق تر نحوه تبدیل آب بــه یخ، هادی 
قاسمی محقق این طرح از قطرات آب دو نانومتری 
به جای قطرات معمولی حدوداً ۱۰۰ نانومتری برای 
انجام آزمایش خود استفاده کرد. برای انجام این 
کار، محققان آب را در منافذ غشایی که از اکسید 

آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود، نگه داشتند.
نانوذرات توســط روغن اکتان احاطه شده بودند 
تــا رابط ســطحی را "نــرم" نگه دارنــد. هادی 

قاسمی، نویسنده مســئول این مطالعه می گوید: 
»کاوش تجربــی برای تغییر دمــای انجماد چند 
قطره آب در مقیــاس چند نانومتــر یک چالش 
حل نشــده بوده، ما توانســته ایم رونــد انجماد 
قطــرات آب را از مقیــاس میکرون تــا مقیاس 
۲ نانومتر بررســی کنیم. این یافتــه می تواند به 
ابــداع روش های جدیدی برای کاهش تشــکیل 
یخ در ســطوح هواپیما، توربین های بادی و سایر 
زیرســاخت های حیاتی کمک کند. روش مذکور 
همچنین می تواند منجر به بهبود سیســتم های 
انجماد مــواد غذایی یا تولید دســتگاه هایی تازه 
 برای منجمد نگهداشــتن بافت هــای بدن بدون

 آسیب رساندن به آنها شود.

نماینــده مــردم اردبیــل در مجلس شــورای 
اســالمی با انتقاد از عدم دسترسی دانش آموزان 
در اســتان های محــروم بــه آمــوزش مجازی 
 خواســتار ورود جدی وزارت ارتباطات و فناوری

 اطالعات شدند.
حجت االسالم ســید کاظم موســوی در جلسه 
علنی مجلس و پــس از قرائت گــزارش عملکرد 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات بیان کرد: 
ســهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشــور امروز 

تنها ســه درصد اســت در حالی که در اســناد 
باالدســتی ما ۱۰ درصد پیش بینی کرده ایم. چه 
زمانی قرار اســت این هفت درصد عقب ماندگی 
جبران شــود؟ در تحقق دولــت الکترونیکی به 
 عنوان یک ابزار شــفافیت ما دچار عقب ماندگی 

هستیم.
وی در ادامــه اظهــار کرد: امــروز دنیــا دنیای 

تکنولوژی پیشرفته و فضای مجازی ابزاری برای 
شفافیت و کارآمدســازی نظارت است. متاسفانه 
پایگاه هــای اطالعاتی دولت همچنان شــفاف و 
قابل نظارت نیســت. نماینده مــردم اردبیل در 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: وزارتخانه 
ارتباطات و فناوری اطالعات بســیار حائز اهمیت 
اســت و باید تصمیمــات جدید در ایــن حوزه 

اتخاذ شــود. متاسفانه ما شــاهد توزیع متناسب 
 امکانات به ویژه در حوزه این وزارتخانه در کشــور

 نیستیم.
موســوی در پایــان تاکیــد کــرد: امــروز ۴۳ 
درصد روســتاها فاقــد اینترنت ثابت هســتند 
و در اکثر اســتان های محــروم دانــش آموزان 
در دسترســی بــه کالس هــای مجــازی بــا 
 مشــکل روبه رو بودند، چه کســی پاســخگوی

 این موضوع می باشد؟

در دانشگاه هوستون؛

محقق ایرانی آب را در زیر دمای انجماد مایع نگه داشت

موسوی: ۴۳ درصد روستاها فاقد اینترنت ثابت هستند


