
طبق گزارش های رسمی قیمت هر متر خانه در 
تهران در پنج سال گذشــته حدود ۶۵۵ درصد 
افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز 
آمار ایران گزارش مفصلی از وضعیت شاخص های 
کالن اقتصادی و اجتماعی کشــور در چند سال 
گذشته تا سال جاری منتشر کرده که بخشی از 
آن به حوزه مسکن اختصاص دارد. بررسی جریان 
شاخص های مسکن در تهران در فاصله ۱۳۹۵ تا 
بهار امسال نشان می دهد که در سه بخش خانه،  
زمین و اجاره بها با افزایش چند درصدی مواجه 
بوده است.متوسط قیمت هر متر خانه از ۴ به ۳۲ 

میلیون تومان رسید

بر اســاس این گزارش متوســط قیمت هر یک 
متر زیربنای مسکونی در سال ۱۳۹۵ حدود ۴.۳ 
میلیون تومان بوده که این رقم در سال جاری به 
۳۲.۵ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس 
افزایش قیمت مسکن در پنج سال گذشته حدود 

۶۵۵ درصد بوده است.

رشد ۹۲۰ درصدی قیمت زمین 
امــا در رابطه با تغییر قیمت زمین نیز متوســط 
قیمت در سال ۱۳۹۵ حدود ۴.۵ میلیون تومان 
بوده که عمدتا در روندی افزایشی به ۴۵.۹ میلیون 
در بهار امسال افزایش داشــته که نشان دهنده 

نوسان ۹۲۰ درصدی  قیمت زمین در پنج سال 
اخیر است.

اجاره ۲۷۵ درصد گران شد
در مورد تغییر مبلغ اجاره بها نیز متوسط قیمت 
هر متر در ســال ۱۳۹۵ حــدود ۲۲ هزار و ۱۰۰ 
تومان بوده که در سال جاری به بیش از ۸۳ هزار 
تومان افزایش پیدا کرده اســت.بر این اســاس 
متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد 
ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای 
مسکونی از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، حدود ۲۷۵ 

درصد افزایش داشته است.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی در 
پی کاهش بازده اوراق خزانه و گزارشــهایی از پرتاب 
خمپاره در شرق اوکراین که تقاضا برای خرید دارایی 
امن را تقویت کرد، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای 
هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، 
به ۱۸۷۶ دالر و ۴۱ سنت رسید که نزدیک به باالترین 
رکورد هشت ماه گذشــته بود. در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۸ 
دالر و ۴۰ سنت رســید.جدایی طلبان طرفدار روسیه 
در شــرق اوکراین روز پنج شــنبه نیروهای دولتی را 
متهم کردند چهار بار در ۲۴ ساعت گذشته در منطقه 
آنها آتش گشــوده اند. هنوز اطالعات دقیقی از نحوه 

وقوع این حادثه وجود ندارد.نیکالس فراپل، مدیرکل 
جهانی شرکت "ای بی سی بولیون" در این باره اظهار 
کرد: بازار به اخباری که پیرامون تنشهای ژئوپلیتیکی 
اوکراین و روسیه در جریان اســت، به شدت حساس 
است.دالر آمریکا پس از گزارشهایی درباره این حمله 
که سرمایه گذاران نگران جنگ را متقاضی دارایی امن 
کرد، رشد کرد. طال هم از انتشــار گزارش نشست ماه 
گذشته بانک مرکزی آمریکا که در آن اشاره شده بود 
فدرال رزرو در تحکیم سیاست پولی رویکرد تهاجمی 
نخواهد داشت، پشتیبانی شــد. برایان الن، مدیرکل 
شرکت "گلد سیلور سنترال" گفت: طال در محدوده 
معامالتی ۱۸۴۵ دالر تا ۱۸۸۰ دالر قرار دارد و تا زمانی 

که تنشهای ژئوپلیتیکی تســهیل نشود یا فدرال رزرو 
نشان ندهد که واقعا به دنبال حذف نقدینگی و افزایش 
نرخهای بهره است، در همین محدوده می ماند. با این 
حال با توجه به تورم باال، حتی اگر نرخهای بهره افزایش 
پیدا کند، نرخهای بهره واقعی همچنان تا حدود زیادی 
منفی می مانند. بنابراین پس از یک واکنش شدید اولیه 
به افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاران درخواهند یافت 
که طال همچنان دارایــی خوبی برای نگهداری در این 
فضاست.بر اساس گزارش رویترز، نرخهای بهره باالتر 
هزینه نگهداری طال که دارایی بدون بازدهی اســت را 
افزایش می دهد اما کاهش بازده اوراق خزانه به پایین 

دو درصد، از قیمت طال پشتیبانی می کند.

اخیرا گزارشی منتشر شده که در آن گفته می شود سازمان 
تعاون روستایی ســیب و پرتقالی را که می توانست با قیمت 
های کمتر خریداری و برای شب عید ذخیره کند، بنا بر دالیل 
نامشخصی گرانتر خریداری کرده است. موضوعی که برخی 
از مسئوالن این سازمان و سازمان های مربوطه توضیحاتی 
در خصــوص آن ارائه کردند.به گزارش ایســنا، اســماعیل 
قادری فر - مدیرعامل ســازمان تعاون روستایی - در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری و  در پاسخ به این سوال که چرا وقتی 
پرتقال با قیمت کمتر از ۱۰ هزار تومــان در بازار وجود دارد 
در قرارداد خرید پرتقال شــب عید سازمان تعاون روستایی 
عدد ۱۳هزار و۹۰۰ تومان درج شده است و علت این اختالف 
چیست؟ گفت: گزارش انتقادی از روند خرید میوه شب عید 
در روزهای گذشته در رسانه ملی پخش شد و تصمیم ما بر این 
شد که در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.وی ادامه داد:با 
اجرای قانون انتزاع همه مسئولیت های تولید و توزیع به وزارت 
جهادکشاورزی واگذار شده است و بر این اساس امسال تنها 
پاسخگوی امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی است. با این 
موضوع شورای قیمت گذاری محصوالت اساسی کشاورزی در 
آبان ماه مصوبه نحوه خرید و ذخیره سازی، تامین و توزیع میوه 
شب عید را در ایام پایانی سال مشخص کرد که دستورالعمل 
آن، سازمان تعاون روســتایی را مکلف می کند در ذیل  یک 
کمیته راهبردی به عملیات خرید میوه به عنوان مجری اهتمام 
بورزد.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: 
بر اســاس مصوبه شــورای قیمت گذاری جلساتی با حضور 
نمایندگان دستگاه ها تشکیل دادیم و از ۵ استان تولیدکننده 
سیب و سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان به عنوان 
تولیدکننده پرتقال به منظور کارشناسی و کشف قیمت طی 
نامه هایی درخواست کردیم که قیمت خودشان را به ما اعالم 
کنند.وی تصریح کرد: قیمت های متوسط پرتقال را در آبان و 
آذر یعنی زمانی که محصوالت بــر روی درخت بودند حدود 
۹۰۰۰ تومان بر اســاس کیفیت در مازندران، حدود ۷۵۰۰ 
تومان در گلســتان و حدود ۸۵۰۰ تومان در گیالن تعیین 
کردند. بنابراین قیمت پایه میوه درجه یک با احتساب سود 
باغدار تعیین شــد.به گفته قادری فر قیمت ۱۳هزار و۹۰۰ 
تومان برای پرتقال و ۱۴هزار و۵۰۰ تومان برای سیب به عنوان 

قیمت های خرید میوه در گزارش ها عنوان شده در حالی که 
این قیمت ها بهای تمام شــده میوه با احتساب هزینه های 
سردخانه، سورت، شستشو، بسته بندی و... است.مدیرعامل 
سازمان مرکزی تعاون روســتایی در ادامه گفت: خرید ما بر 
اساس آنالیزهای قیمتی ارائه شده بود. مرجع تشخیص درستی 
این قیمت ها سازمان حمایت است.وی در پاسخ به این سوال 
که قرارداد خرید میوه سازمان تعاون روستایی برای دی ماه 
است و مبنای قیمت باید براساس آن زمان باشد؟ گفت: قیمت 
۱۳هزار و۹۰۰ تومان برای پرتقال در قرارداد قید شده است. 
همچنین در این قرارداد تاکید شده که میوه شب عید تحت 
کلید سازمان تعاون روستایی برای توزیع در ایام عید با قیمت 
ثابت نگهداری شــود. ما نیز به عنوان دولت اجازه نمی دهیم 
که رهاشــدگی در بازار به وجود بیایید. وی خاطرنشان کرد: 
حداکثر قیمت پرتقال از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین )زمان توزیع 
میوه شب عید تنظیم بازاری( ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان و سیب نیز 
۱۶ هزار تومان خواهد بود.قادری فر در ادامه گفت:ســازمان 
تعاون روستایی به دنبال درآمد، تجارت و سودآوری نیست. 
بلکه به دنبال تنظیم بازار است.مدیرعامل سازمان مرکزی 
تعاون روستایی در پاســخ به این سوال که آیا قرارداد منعقد 
شده ناظر کیفی هم دارد یا خیر؟ گفت:ناظر کیفی را بر اساس 
فراخوانی که منتشر شد، تعیین کردیم. شرکت های متقاضی 
مراجعه کردند و طبق روال قانونی یک شرکت انتخاب شد.وی 
در پاسخ به اینکه این شرکت ناظر امسال ثبت شده و آیا این 
موضوع ایراد قانونی ندارد؟ گفت:ایرادی از نظر قانونی به آن 
وارد نیســت. همچنین اینکه گفته می شود محل ثبت این 
شرکت با زادگاه بنده یکی است پس حتما این شرکت ارتباطی 
با بنده دارد درست نیست. کشور دستگاه نظارتی دارد و از آنها 
تقاضا دارم که به این موضوع ورود کنند و حتی حساب های 
شخصی بنده را بررسی کنند. موسسان شرکت هیچ نسبتی با 
من ندارند. در سامانه ستاد ایران این شرکت ها بررسی و ثبت 
می شوند.در ادامه این برنامه علیرضا متبحری - عضو هیات 
مدیره اتحادیه بارفروشان - در پاســخ به این سوال که آیا از 
نظر شما قیمت هایی که سازمان تعاون روستایی اعالم کرده 
قیمت های درستی است یا خیر؟ گفت: آقای قادری فر اعالم 
کردند که ما پرتقال را با قیمت هر کیلو ۸۵۰۰ تومان خریدیم 

که بعد با حساب  شستشو، سورت و... به حدود ۱۳ هزار تومان 
رسیده است. بهتر است کمی صادقانه با مردم صحبت کنیم. 
شستشو و سورتینگ و بســته بندی نهایتا ۱۲۰۰ تومان به 
قیمت میوه اضافه می کند. ولی سوال اینجاست که آیا سازمان 
تعاون روستایی پرتقال را روی درخت خریده که نیاز به این 
عملیات داشته باشد؟ جواب روشن است. خیر. سازمان تعاون 
روستایی پرتقال ها را آماده و بسته بندی شده خریداری کرده 
اســت. نهایتا باید قیمت پرتقال به ۱۰هزار تومان برسد.وی 
ادامه داد: سیب و پرتقال آماده خریداری شده است. زمانی که 
کف میدان مرکزی میوه و تره بار پرتقال کیلویی ۸۰۰۰تومان 
بود سازمان تعاون روستایی پرتقال را ۱۳هزار تومان خریداری 
کرده است که در آن زمان با این اقدام بازار آشفته شد. حتی 
این خرید از کشــاورز هم نبود.عضو هیــات مدیره اتحادیه 
بارفروشان تصریح کرد: امسال به مسئوالن مربوطه نامه زدیم 
که این ذخیره سازی به نفع مردم نیست. ولی متاسفانه هیچ 
توجهی نشد.وی تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی پاسخ 
دهد که چگونه پرتقال آماده و سورت شده که ۸۰۰۰ تومان 
خریداری کرده به ۱۳هزار و۹۰۰تومان رسیده است؟ آیا این 
پرتقال ها از کشاورز خریداری شده یا از مباشران سازمان؟ چرا 
قیمت های روی درخت را مبنا قرار می دهند؟در ادامه این 
برنامه ایوب فصاحت - مدیرعامل سازمان مرکزی میوه و تره 
بار - نیز در پاسخ به اینکه آیا شما آنالیز قیمت سازمان تعاون 
روستایی را قبول دارید یا خیر؟ گفت:امسال حدود ۳میلیون و 
۳۰۰هزارتن پرتقال و ۴میلیون و ۳۰۰هزار تن نیز سیب تولید 
شده است و وضعیت تولید سیب و پرتقال در کشور بسیار عالی 
است.وی ادامه داد:بنظر می رسد قیمت ۱۳هزار و۹۰۰ تومان 
پرتقال و ۱۴ هزار تومان سیب باید قدری متعادل تر می شد و 
بایستی در تعیین قیمت ها دقت بیشتری صورت می گرفت.

متبحری در پاسخ به این سوال که سازمان تعاون روستایی تا 
چه میزان می توانســت قرارداد را با نرخ های پایین تر منعقد 
کند؟ گفت: فکر می کنم اگر قیمت نهایی پرتقال و سیب به 
۱۶ هزار تومان برسد ۲۰ تا ۳۰ درصد باالتر از بازار است، زیرا 
در حال حاضر  در میادی میوه و تره بار سیب با  همان کیفیت 
 ذکر شــده حدود ۱۲هزار و۲۰۰تومان و پرتقال تامســون 

 با قیمت ۱۰هزار و۹۰۰ تومان عرضه می شود.

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: وزارت 
نیرو برنامه جدی را برای آبرسانی و حل تنش آبی ۱۰ 
هزار روستا تعریف کرده که قرار شده طی ۳۰ ماه این 
کار انجام شود به طوری که به طور متوسط در هر سه 
ماه مشکل آب ۱۰۰۰ روستا حل شود.میثم جعفرزاده 
در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه اعتبار اجرای این 
طرح تامین شده اســت، اظهار کرد: ردیف بودجه با 
عنوان محرومیت زدایی در بودجــه ۱۴۰۰ تعریف 
شــده، همچنین با همراهی نمایندگان مجلس در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ هم این ردیف ادامه خواهد 
داشت که این اقدام مجلس شورای اسالمی در تسریع 
روند پروژه ها بسیار تاثیرگذار است.وی با بیان اینکه 
از ظرفیت های جهادی اســتفاده خواهیم کرد تا با 
کمترین رقم این پروژه ها را اجرایی کنیم، گفت: در 
سال های گذشته فعالیت های آبرسانی به روستاها 

انجام شده، ولی همچنان در کشور حدود ۸ میلیون 
نفر از جمعیت روســتایی درگیر تنش آبی هستند.

رئیس مرکز جهاد آبرســانی وزارت نیرو با تاکید بر 
اینکه اجرای این طرح با هدف کاهش تنش آبی در 
روستاها استارت خورده است، تصریح کرد: خیلی از 
روستاها تابع منابع آبی هستند و زمانی که با چالش 
های کم بارشی مواجه می شویم، چالش تامین آب 
این روستاها نیز افزایش می یابد. به گفته جعفرزاده 
اکنون برنامه این است که سطح برخورداری روستاها 
از منابع آبی که اکنون ۸۲ درصد است را ارتقا دهیم. 
با اجرای این پروژه ها به ۹۰ درصد می رسد و برنامه 
داریم که هر سال نیز این عددد را ارتقا دهیم و بتوانیم 
تا انتهای سال ۱۴۰۳ تنش آبی در روستاها را تا حد 
زیادی کاهش دهیم.وی با بیــان اینکه در برخی از 
روستاها فاصله تا منابع آبی بسیار زیاد بوده و تعداد 

خانوار نیز در این روســتاها محدود است که اکنون 
آبرســانی با تانکر صورت می گیرد، اما قصد داریم 
مخازنی را ایجاد کنیم تا دسترســی بــه منابع آبی 
آسان تر و پایدارتر باشد، فرایند آبرسانی به روستاها 
متفاوت است و برای هر روســتا برنامه ای جداگانه 
تعریف کرده ایــم.وی ادامه داد: به طــور مثال در 
خراسان جنوبی ۴۹ روستا با تنش آبی مواجه هستند 
که جمعیتی حدود ۱۴ هزار نفــر را در بر می گیرد، 
حدود ۳۲۰ کیلومتر خط انتقــال برای این مهم در 
نظر گرفته ایم ۱۲ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب 
در نظر گرفتیم تا تنش آبی این روستاها را برطرف 
کنیم.به گفته رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو 
هدف از اجرای این طرح تامین آب کمی و کیفی برای 
روستاها اســت و امیدواریم برنامه نیز مطابق برنامه 

ریزی ها پیش برود.

 Eneos Holdings( شــرکت انئوس هولدینگز
Inc( که بزرگترین پاالیشــگر نفت ژاپن است، در 
صورت احیای توافق هســته ای ۲۰۱۵ ازسرگیری 
واردات نفت ایران را بررســی خواهد کرد.به گزارش 
ایســنا، تســوتومو ســوگیموری، با بیــان مطلب 
فوق خاطرنشــان کرد این شــرکت هنوز تدارکات 

برای چنین اقدامی را آغاز نکرده اســت.بر اســاس 
گزارش رویترز، وی به خبرنــگاران گفت: اگر توافق 
هسته ای حاصل شود، حدود دو تا سه ماه زمان می 
برد تا واردات نفت از ایران از ســر گرفته شــود زیرا 
این پاالیشــگاه باید ترتیبات مختلفی مانند بیمه و 
کشتیرانی را انجام دهد.ژاپن واردات نفت ایران را در 

ماه مه سال ۲۰۱۹ پس از این که آمریکا معافیت ۱۸۰ 
روزه از تحریم ها را تمدیــد نکرد، متوقف کرد. طبق 
آمار وزارت اقتصاد، تجــارت و صنعت ژاپن، واردات 
نفت ژاپن از ایران در ســال ۲۰۱۹ به ۱۷.۱ میلیون 
بشکه رســید که ۶۳.۲ درصد در مقایسه با ۴۶.۵۱ 

میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.

قیمت طال باال رفتافزایش قیمت خانه و زمین در پایتخت چقدر است؟

حل تنش آبی ١۰ هزار روستا طی ۳۰ ماهچرا میوه شب عید ۲۰ تا ۳۰ درصد باالتر از نرخ بازار خریداری شد؟

آمادگی بزرگترین پاالیشگر ژاپن برای ازسرگیری واردات نفت ایران
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سرقت های میلیونی 
از حساب مردم 

بازنشستگان حداقل 
۵ میلیون حقوق 

می گیرند

دشمن به سپاه 
تهمت می زند چون 
سپاه در پیشرفت 
انقالب موثر است

رهبر انقالب:

صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

يادداشت

اینماد اجباری محلی 
از اعراب ندارد

چرایی ضعف 
صنعت خودرو 

یکی از نکات مهمی که باید 
بــه آن توجه و مــرور کرد 
این اســت که اساسا اینماد 
چرا به وجود آمد. فلســفه 
وجودی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک که اینماد را راه اندازی کرد، چه بود؟ در 
آن زمان تجارت الکترونیک در حال شکل گیری 

بود و به درستی ...

  عادل طالبی

  مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 
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 سرگردانی
  قیمت  دالر 

مذاکرات  با کره جنوبی 
 برای آزادسازی

 ۷ میلیارد   دالر ایران

شاخص بورس هفته گذشته درجا زد

سهامداران  در انتظار  مذاکرات
صفحه۲

صفحه3

بازار خودرو در  رکود
چرا  وعده  وزیر  برای  افزایش  تولید  خودرو  تحقق  نیافت؟

عده ای عقیده دارنــد دالر در کف قیمتی خودش 
قرار دارد و االن وقت مناسبی برای خرید محسوب 
می شــود. در مقابل افرادی معتقدند خرید دالر در 
این شرایط ریسک زیادی دارد.به گزارش اکوایران، 
در بازار ارز شایعه شده است؛ پول های نفتی را با ارز 
دیجیتال تسویه می کنند و در اثر عرضه زیاد تتر، نرخ 
این رمزارز زیر دالر نقدی تهــران قرار می گیرد. از 
سوی دیگر دالر هرات به کف ۲۶ هزار و ۱۵۰ تومان 
رسیده و توانست دالر تهران را با خودش به زیر ۲۷ 
هزار تومان برساند.در معامالت روز چهارشنبه، بازار 
ارز شاهد دوئل جدی اخبار مثبت و منفی در مورد 
مذاکرات ویــن بود.  از یک طــرف توییت اولیانوف 
نماینده روســیه در مذاکرات وین و اظهارنظر علی 

شمخانی، دبیر شورای عالی...

 مدیــرکل روابــط عمومــی بانــک مرکزی
  از برگــزاری مذاکــرات ایران با کــره جنوبی
  برای آزادسازی ۷ میلیارد دالر منابع بلوکه شده

  ایــران خبــر داد.بــه گــزارش ایســنا، 
 مصطفــی قمری وفــا در صفحــه شــخصی
  توئیتــر خود ضمــن بیان این مطلــب افزود:

 این منابع مالی از ۴ سال قبل به بهانه تحریم ها 
 در ۲ بانک کره جنوبی مســدود شــده است. 
ایران در این فرصت بر رفع محدودیت غیرقانونی 
 از منابع ارزی بلوکه شــده خود در کره جنوبی

 تاکید کرد...



اقتصاد2
ایران وجهان

حداقل حقوق در سال آینده ۵/۵ میلیون 
تومان خواهد بود

بازنشستگان حداقل ۵ میلیون 
حقوق می گیرند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 
اسالمی، گفت: حداقل حقوق شاغالن در سال آینده 
۶۰ درصد افزایش می یابد و حداقل حقوق شاغالن و 
کارکنان در سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
و حداقل حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان 
خواهد بود.حمید رضا حاجی بابایی، روز پنج شنبه ۲۸ 
بهمن در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه 
و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همدان 
با اشاره به این که ان شاءاهلل با هماهنگی و همکاری 
مدیران و نمایندگان استان شاهد گام های بلندی 
در توسعه اســتان همدان خواهیم بود، اظهار کرد: 
روند توسعه فعلی استان همدان روند خوبی است و 
به دور از حاشیه باید برای رضایتمندی مردم تالش 
کنیم و رضایتمندی مردم بــه معنای حفظ اصل و 
کلیت نظام است.وی افزود: هر آن چه استاندار مورد 
سیاســت گذاری قرار دهد از آن پیروی می کنیم؛ 
استاندار رئیس جمهور استان است و همه ما مکلف 
هستیم به او کمک کنیم و نباید کسی در کار استاندار 
دخالت کنند.حاجی بابایی در ادامه خاطرنشان کرد: 
نمایندگان در انتصابات مدیران کل استان ها مشورت 
می دهند اما در نهایت با نظر استاندار انتخاب می شوند. 
من به شــخصه هیچ توصیه و دخالتی در این امور 
نداشتم؛ تاکید می کنم صرفاً در پیشنهاد و مشاوره ها 
اظهار نظر کرده ایم و و هیج دخالتــی در انتصابات 
استان نداشتیم.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 
به فضل الهی یکی از کم حاشیه ترین و سخت ترین 
بودجه هایی که در سال های اخیر شاهد آن بودیم را 
برای امور تخصیص دادیم، مطرح کرد: حداقل حقوق 
شاغالن در سال آینده ۶۰ درصد افزایش می یابد و بر 
همین اساس حداقل حقوق شاغالن و کارکنان در 
سال آینده پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداقل 
حقوق بازنشستگان نیز پنج میلیون تومان خواهد 
بود.وی یادآور شد: کمترین رقم در میان حقوق های 
پایین ۶۰ درصد و باالترین رقم در میان حقوق های 
باال ۱۰ درصد خواهد بود که در بحث بودجه با افزایش 
روبرو خواهد شد.حاجی بابایی اضافه کرد: اعتبارات 
مهمی در بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه مســکن در نظر 
گرفته  شده زیرا مبحث مســکن مهم ترین مسئله 
کشــور در بحث بودجه ســال ۱۴۰۱ است؛ بودجه 
۱۴۰۱ یکی از پر امیدترین بودجه های تدوین شده 
برای مردم و هم چنین حوزه های تولیدی و اشتغال در 
اصناف گوناگون خواهد بود.رییس کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: برای نخستین بار ۱۲۰ هزار 
میلیارد تومان در صندوق های استانی در نظر گرفته 
شده که برای هر استان مبلغ سه هزار میلیارد تومان 
محاسبه خواهد شد.وی ادامه داد: برای نخستین بار، 
تبصره ۱۶ استانی شد که بر اســاس آن ۳۶۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار به استان ها اختصاص می یابد؛ 
تسهیالتی در حوزه ازدواج، مسکن و وام های کوچک 

به مردم و جوانان پرداخت می شود.

حضور شــرکت های ایرانی در کشــت 
فراسرزمینی کی یف

توقف تجارت ایران و اوکراین 
در صورت بروز جنگ

عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
اوکراین اظهار داشت: بسیاری از شرکت های ایرانی 
در این کشور زمین های بســیار بزرگی گرفتند و در 
تولید گندم، غــالت و ... در اوکرایــن کار می کنند.

سیدرضا نورانی در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت 
تجارت ایران و اوکراین در صــورت بروز جنگ بین 
این کشــور با روســیه اظهار کرد: اوکراین یک بازار 
اصلی برای صادرات محصوالت ما نیست که نگران 
وضعیت صادرات خود در صورت وقوع جنگ باشیم. 
بیشــتر تعامالت تجاری ایــران و اوکراین در حوزه 
کشاورزی است، با این حال اگر جنگی صورت بگیرد 
مثل بقیه کشورهای درگیر جنگ احتماال تا پایان 
جنگ صادرات و وارداتی نخواهیم داشت.  وی افزود: 
جنگ پیش بینی شده میان اوکراین و روسیه، یک 
جنگ سیاسی خواهد بود نه اقتصادی و اگر چنین 
جنگی دربگیرد، مدت زمــان طوالنی ادامه نخواهد 
داشت. بنابراین به علت ماهیت سیاسی آن و احتمال 
پایین طوالنی شدن این جنگ در بلندمدت تاثیری بر 
روابط تجاری ایران و اوکراین نخواهد داشت.نورانی 
تصریح کرد: قبل از اینکه حتی اتفاقی رخ دهد شاهد 
افزایش قیمت نفت بودیم، همین موضوع روی قیمت 
تمام شده تاثیرگذار است. در صورتی که جنگ رخ 
دهد اولین فشاری که روی قیمت تمام شده می آید، 
هزینه های حمل و نقل است که در مناطق جنگی به 
دلیل ناامنی جاده ها، هزینه های آن چندبرابر و حتی 
حمل و نقل با کشــتی  هم به علــت افزایش قیمت 

حامل های انرژی گران می شود.

خبر

شــاخص های بورس در 
هفته ای که سپری شدند، 
درجا زدند و تغییر شاخص 
ها به زیر ۰.۳ درصد رسید.

به گــزارش اقتصادنیوز ، 
معامالت بازارهای ســهام در هفته ای که سپری 
شد با بازدهی منفی روبه رو شــد. البته بازار سهام 
در هفتــه ای که گذشــت چندان تغییــری نکرد 
و شــاخص های بورس درجا زدند.شــاخص کل 
بورس با بازدهی منفی ۰.۱۵ درصدی و شــاخص 
 کل هــم وزن بورس نیــز با افــت ۰.۲9 درصدی 

روبه رو شد. 
شــاخص هــای بــورس اگرچــه رنگ قرمــز به 
خــود گرفتند امــا تغییــرات نزولی شــاخص به 
 ۰.۳ درصــد هــم نرســید. شــاخص کل بورس

 همچنــان در نیمه دوم کانــال ۱.۲ میلیون واحد 
دنبال و پیگیری می شــود. همانطــور که انتظار 
می رفت با توجه به تعطیلی روز ســه شنبه و البته 
سیگنال های ارسالی از وین، بورس بازان در شرایط 

انتظاری، الگویی را در پیشــی گرفتند که بیشتر 
تمایل داشــتند منتظر بمانند تــا اینکه تغییری 
را در بازار شــکل دهند. بســیاری از فعاالن بازار و 

اقتصاددانان نسبت به رویه دستکاری در تغییرات 
شــاخص های بورس متذکر شــده و تاکید کرده 
بودند سیاست گذاران بورس باید به دور از تغییرات 

مصنوعی اجازه دهند بازار مسیر خود را دنبال کرد. 
اگرچه بورس در مقام دماســنج اقتصــاد متاثر از 
 شرایط فعلی اقتصاد اســت اما با بی اعتمادی های 
شــکل گرفتــه در بــازار ســرمایه، طیفــی 
از فعــاالن بــورس در مقــام معاملــه گــر 
 همچنــان نســبت بــه دورنمــای بــازار تردید 

دارند.

چالش ادامه دار در بورس و فرابورس
بررسی شــاخص های عملکردی بازار سهام نشان 
می دهد اگرچه در شــرایط معامالت خریداران و 
فروشــندگان نسبتا در شــرایط برابری به سر می 
برند و البته گاهی اوقات وزنه بــه طرف هر یک از 
بازیگران به طور نســبی جهت شاخص ها را تغییر 
می دهد اما چالش اصلی بازار سهام در شرایط فعلی 
با تداوم تردید حقیقی ها، خروج پول حقیقی ها از 

بازار سهام است.
اگرچه ارزش معامالت خرد در بازار سهام در هفته 
های قبل تر تغییر مثبتی را شاهد بود اما در هفته 
جاری سهم ارزش معامالت دوباره مسیر نزولی را به 

خود گرفته بود.

شاخص بورس هفته گذشته درجا زد

سهامداران  در انتظار  مذاکرات 

رهبر انقــاب در دیدار مــردم تبریز به 
مناسبت سالروز قیام ۹۲ بهمن ۶۵۳۱

دشمن به سپاه تهمت می زند چون 
سپاه در پیشرفت انقالب موثر است

به مناسبت ســالروز قیام ۲9 بهمن ۱۳۵۶ مردم 
تبریز، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح امروز از 
طریق ارتباط تصویری با جمعی از قشرهای مختلف 
مردم تبریز دیدار کردند. این دیدار به علت رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از طریق ارتباط تصویری 
با مردم حاضر در مصالی تبریز در حال برگزاری 
است.به گزارش ایسنا، رهبر انقالب در این دیدار 
با توصیه به جوانان بــرای اغتنام فرصت معنوی 
روز نیمه رجب گفتند: جوان های ما به تقویت بنیه 
معنوی نیاز دارند. همه نیاز دارند، جوان ها بیشتر و 
بهتر جذب می کنند معنویت را. جوانان را توصیه 
می کنم فرصت امروز را که نیمه ماه رجب است، 
مغتمم بشمارند. بدون روزه هم می توان اعمال ام 
داوود را به جا آورد. این معنویت شــما جوانان، به 

زندگی تان و انقالب برکت می بخشد.

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری:
آذربایجان همیشه پیشران وحدت و انسجام ملی 
مردم ایران بوده است.بیســت و نه بهمن تبریز، 
ابتکاری برای سنت چهلم گیری مبارزات انقالبی 
بود.تبریز مرکز تعلیم ایستادگی برای ملت ایران 
است.استمرار مبارزه، منطق سیاسی امام خمینی 
بود.استمرار، یکی از امهات حرکت امام خمینی بود.

امام در همان گام های پس از پیروزی انقالب و حتی 
پس از بیماری جسمی، این مساله ی قدم های پی 
در پی و استمرار هدف های انقالبی را پی گرفتند و 
از یاد نبردند و این باعث شد دشمنان به هدف خود 
نرسند.استمرار انقالب نیازمند تامین نیازهای امروز 
و فرداست.آحاد ملت در پیشرفت همه جانبه ی 
مادی و معنوی وظیفه دارند.ما به دنبال بهره مندی 
صلح آمیز از مسئله ی هسته ای هستیم.دیر یا زود به 
انرژی صلح آمیز هسته ای نیاز مبرم خواهیم داشت 
و اگر امروز اقدام نکنیم فردا دیگر دیر خواهد بود.در 
این مسائل مربوط به آینده و بلندمدت، اگر امروز 

کوتاهی کنیم در آینده مشکل خواهیم داشت.
در قضایای برجام در سال 9۴ و 9۵ ایرادی که بنده 
می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت 
می شد که مشکالت بعدی پیش نیاید. در تذکرات 
هم آن را مکرر گفتم. خب بعضــی از اینها در نظر 
گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت این مشکالت 
بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده می کنند. 
بنابراین نگاه به آینده مهم است.امروز ایران محور 
سالمت و درمان در منطقه است.انقالب اسالمی 
به اهداف و آرمان های خویش پایبند است.حربه 
دشمن فشــار اقتصادی و دروغ پردازی رسانه ای 
است.شعار انقالب، مقابله با استکبار و قدرت های 
استکباری است. آن کســانی که دم از تسلیم در 
مقابل اســتکبار و دم از تســلیم در مقابل آمریکا 
می زنند، نمی توانند به این انقالب و به این هدف ها 
پایبند باشند.خدا را شکر می کنیم که به ملت ایران 
منت گذاشت و این ملت را دارای استقامت کرد که 
ایستادگی و استقامت کردند و توانستند کشور را 
به اینجا برســانند. این استقامت نه فقط در داخل 
کشــور بلکه در منطقه اثر گذاشت.امروز شما می 
بینید حرکت مقاومت در کشورهای منطقه روبه 
رشد است و ابهت آمریکا و ابهت استکبار در منطقه 
شکسته است و ملت ها زبانشان باز شده است علیه 
آمریکا. ما باید این را قدر بدانیم و این حرکت استمرار 
انقالب را ادامه بدهیم.فشار اقتصادی و تهمت زدن؛ 
دو وسیله دشمن برای جداکردن مردم از نظام است.

به سپاه تهمت می زنند چون در پیشرفت انقالب 
موثر است.سفارش من به جوان های عزیزمان این 
است که امروز ببینند دشمن در چه خطی حرکت 
می کند و چه چیزی را هدف گرفته. نقطه مقابل آن 
را عمل کنند و حرکت کنند. دشمن افکار عمومی 
و فکر جوان هــا را هدف گرفته اســت.میلیاردها 
دالر دارند خرج می کننــد و تالش می کنند برای 
اینکه ملت ایران را و بخصوص جوان ها را از این راه 
برگردانند و وسیله ای که آنها دنبال می کنند فعال 
دوتا وسیله اســت. یکی فشارهای اقتصادی است 
برای اینکه مردم را به تنگ بیاورند و از نظام اسالمی 
جدا کنند. یکی هم لجن پراکنی. لجن پراکنی ها، 
دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها که به ارکان انقالب 
تهمت می زنند.به مراکزی که در پیشرفت انقالب 
تأثیــر دارند تهمت می زنند. یــک روز به مجلس 
شورای اسالمی، یک روز به شورای نگهبان، یک روز 
به سپاه؛ امروز نوبت سپاه است، به سپاه تهمت بزنند، 
لجن پراکنی کنند و در ضمن به شهید بزرگواری 
مثل شهید سلیمانی. اگر جرأت می کردند، از خشم 
مردم و عکس العمل مردم نمی ترسیدند، به امام هم 
اهانت می کردند و منتها خب جرأت نمی کنند و 
می دانند که مردم عکس العملشــان تند است در 

مقابل این.

اخبار
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عده ای عقیده دارند دالر در کف قیمتی خودش قرار دارد و 
االن وقت مناسبی برای خرید محسوب می شود. در مقابل 
افرادی معتقدند خرید دالر در این شرایط ریسک زیادی 
دارد.به گزارش اکوایران، در بازار ارز شــایعه شده است؛ 
پول های نفتی را با ارز دیجیتال تسویه می کنند و در اثر 
عرضه زیاد تتر، نرخ این رمزارز زیر دالر نقدی تهران قرار 
می گیرد. از سوی دیگر دالر هرات به کف ۲۶ هزار و ۱۵۰ 
تومان رسیده و توانست دالر تهران را با خودش به زیر ۲7 

هزار تومان برساند.

دوئل در بازار ارز
در معامالت روز چهارشــنبه، بازار ارز شاهد دوئل جدی 
اخبار مثبت و منفی در مورد مذاکــرات وین بود.  از یک 
طرف توییت اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین و 
اظهارنظر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار 
داشت که چندان فضای مذاکرات را نزدیک به توافق نشان 
نمی داد. از طرف دیگر شایعه رفع 9۸ درصدی اختالفات، 
زمزمه پرداخت بدهی انگلیس به ایران و قصد کره جنوبی 

برای ازسرگیری خرید نفت از ایران، کفه کاهشی های بازار 
را سنگین می کرد.

بازار تحت تاثیر یک خبر ۹8 درصدی
در نهایت برنده این دوئل، جریان دوم خبری بود که باعث 
شد تا دالر آمریکا، ۳۰۰ تومان از ارزش خودش را از دست 
بدهد. نکته عجیب این بود که خبــر رفع 9۸ درصدی 
اختالفات که از سوی برخی کانال های تلگرامی دالری 
منتشر شده بود، در مراجعه فروشــنده ها به بازار نقش 

اصلی را داشت .

دالر هرات، دالر تهران را پایین می کشد؟
در بازار مــرزی، دالر هرات بــه کف ۲۶ هــزار و ۱۵۰ 
تومان رســید و توانســت دالر تهران را با خودش به زیر 

۲7 هزار تومان برســاند. اگر دالر هرات سطح ۲۶ هزار 
تومان را از دســت بدهد،  می تواند از نظــر معامله گران 
فنی تا ۲۵ هــزار و ۸۰۰ تومان را یک دنــده برود، این 
 یعنی دالر تهران نیــز فاصله مطمئن تــری از ۲7 هزار

 تومان می گیرد.

دالر و درهم به روال عادی بازگشتند
در مورد درهم امارات نیز حباب بار دیگر منفی شــده و. 
ارزش ذاتی دالر بر اســاس درهم دوباره بــه باالی دالر 
نقدی تهران تهران قرار گرفته اســت که نشان می دهد 
رابطه دالر و درهم به روال عادی خودش برگشته است. 
البته معامله گران می گفتند این  اتفاق یک معنی دیگر 
هم دارد که درهم چندان با کاهش روز چهارشنبه دالر 

موافق نبوده است.

زمان خرید دالر است؟
در مورد چشم انداز بازار، عده ای عقیده داشتند دالر در کف 
قیمتی خودش قرار دارد و االن وقت مناسبی برای خرید 
محسوب می شود. در مقابل افرادی بودند که معتقد بودند 
دالر پس از یک افزایش مقطعی، بار دیگر به روند کاهشی 
برمی گردد و در این برگشت،  کف های جدیدتری را تجربه 
می کند. از نظر این گروه،  با توجه به جو مذاکرات، خرید 

دالر در این شرایط ریسک زیادی دارد.

راز قیمت تتر در بازار ایران
نکته عجیب کف بازار همچنان تتر است که از ابتدای هفته 
پایین تر از دالر تهران اســت و درباره آن در بازار  شائبه های 
مختلفی وجود دارد. شائبه اول این است که دسترسی ایرانی ها 
به تتر محدود شده است. گمانه دوم نیز این است که این ترفند 
صرافی های ارز دیجیتال است که نرخ را پایین می آورد. شائبه 
سوم نیز درباره نحوه پرداخت پول نفت ایران است که می گویند 
پول های نفتی را با ارز دیجیتال داده اند و در اثر عرضه زیاد تتر، 

نرخ این رمزارز زیر دالر نقدی تهران قرار خواهد گرفت.

در ۱۰ ماهه امسال حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب 
در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۳۵.9 درصد رشد داشته، کشور غنا، امارات 
و انگلستان بیشترین حجم سرمایه گذاری را در کشور 
انجام داده  و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه 
را جذب کرده است.به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار 
منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که در ۱۰ ماهه امسال، ۲۰۲ 
مورد ســرمایه گذاری خارجی بــه ارزش بیش از پنج 
میلیارد و ۸9۸  میلیون دالر در کل کشور تصویب شده 
که از لحاظ تعداد ۵۶.۵ درصد رشــد داشته، اما از نظر 
ارزش ۳۴.۵ درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داشته اســت. البته ۱۲9 مورد از کل طرح ها با 

حجم سرمایه گذاری سه میلیارد و ۴۸۵ میلیون دالر، 
یعنی حدود ۵9 درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و 
تجارت بوده است. همچنین از این تعداد در بخش های 
صنعت، معدن و تجارت، ۵۱ مورد در حال بهره برداری 
و مابقی در حال طی مراحل اجرایی اســت.بر اساس 
این آمار، ســرمایه گذاری خارجی مصــوب در بخش 
صنعت، معدن و تجارت در این مدت نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل از لحاظ تعداد ۲۴ درصد کاهش و از 
نظر ارزش ۱۳۵.9 درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد 
پروژه ها، سهم بخش صنعت 9۲.۲، معدن ۵.۴ و تجارت 
۲.۴ درصد بوده اســت.در این میان از بین ۱۲9  مورد 
سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۵۱ شرکت با ۱۰۰ 
درصد سهامدار خارجی، ۵۱ شرکت بصورت مشارکتی 

با شرکای داخل )J.V( و ۲7 مورد به صورت مشارکت 
مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین 
حجم ســرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در 
گروه های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی با دو میلیارد و 
۱۶7 میلیون دالر، ساخت کک فرآورده های حاصل از تصفیه 
نفت و سوخت های هســته ای با بیش از ۶۶۳ میلیون دالر، 
ساخت رادیو،  تلویزیون و وســایل ارتباطی با بیش از ۲۴۰ و 
ساخت فلزات اساسی با بیش از ۲۲۶ میلیون دالر بوده است.

پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب 
نیز کشورهای غنا با یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، امارات با 

نزدیک به ۸۳۵، انگلستان با نزدیک به ۳۱7، آفریقای جنوبی با 
۲9۲ و افغانستان با بیش از ۲۲۳ میلیون دالر هستند.  

کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، اســتان های سیســتان و بلوچستان 
۶۴، البــرز ۱۳، بوشــهر ۱۱، کرمــان 7 و تهران ۵ 
درصد از حجم ســرمایه گذاری خارجی مصوب در 
بخش صعت، معــدن و تجارت را جــذب کرده اند.

ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب شــامل کلیه 
درخواســت ها اعم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد 
طرح های جدید، خرید ســهام شرکت های موجود 
و همچنین ســرمایه گذاری های خارجی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: دو ســوم 
منابع ودیعه مسکن از محل منابع عادی بانک ها و 
یک سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.

به باشگاه خبرنگاران جوان - شهرزاد دانشمندی 
گفت:  بر اساس مصوبه ستاد کرونا، تا کنون همان 
سقف ۱۰ هزار میلیارد  تومان برای وام ودیعه است 

و افزایش سقف تسهیالت ودیعه مسکن به علت 
افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی 
بانک ها در کارگروه تخصصی ستاد کرونا، تا به حال 
رای نیاورده و تایید نشده است.تا به امروز ۸7۰۰ 
میلیارد تومان از این تسهیالت پرداخت شده است 
و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دســت اقدام برای 

پرداخت است. این در حالی است که قرار بود ثبت 
نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، اما 
ثبت نام هایی که انجام شده تا سقف ۲۳ هزار میلیارد 
تومان یعنی بیش از دو برابر سهمیه ای است. که 
باعث ناراضایتی افراد شده چون  تامین آن توسط 
بودجه دولت نیســت و از طریق منابع بانک ها و 

بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی صورت 
می گیرد.ستاد کرونا در ســال گذشته ۲۰ هزار 
میلیارد  تومان برای تسهیالت ودیعه مسکن تعیین 
کرده بودند، که به خاطر تعداد کم متقاضیانی که 
ثبت نام کرده بودند، ۴ هزار و 7۰۰ میلیارد  تومان 

پرداخت شد.

تولیدکننــدگان منطقه آزاد قشــم در طوماری 
اعالم کرده اند که اجرای قانــون مالیات بر ارزش 
افــزوده، بــدون تامیــن زیرســاخت های الزم 
در مناطــق آزاد، باعــث مختل شــدن جریان 
ارســال کاال در عمده مناطق شــده و در صورت 
 ادامه این رونــد احتمال دارد تولیــد در مناطق

 آزاد متوقف شود.
بــه گــزارش ایســنا، تولیدکننــدگان منطقه 
آزاد قشــم در این نامــه تاکید کرده انــد که به 
دلیل مشــکالت عدیده ای که بــه موجب نحوه 
اجــرای ناهماهنــگ قانــون مالیات بــر ارزش 
 افــزوده در جزیره قشــم عــارض شــده، برای 
ادامه فعالیت خود نیازمند رسیدگی فوری و مرتفع 
شدن موانع موجود هستند و در غیر این صورت و 
با استمرار جریانات فعلی و بی توجهی مسئوالن 
اجرایی منطقه، در اندک زمانی روند تولید متوقف 
 شــده و جریان کار در کارخانه ها پایدار نخواهد

 بود.
این تولیدکنندگان به تبصــره ۳  ماده ۱7 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره 
کرده اند که مقرر شــده "واردکننــدگان کاال از 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی، 
کاالهای مزبور را بــه گمرک اظهار کنند. گمرک 

موظف است از قســمتی از کاالهای اظهار شده 
که به موجب بند »ب« مــاده  )۶۵( قانون احکام 
دائمــی برنامه های توســعه کشــور مصوب ۱۰ 
مرداد ۱۳9۱، »تولید داخل« محسوب می شود، 
فقط مالیــات و عوارض، و از قســمت باقی مانده 
کــه »کاالی وارداتــی« محســوب می شــود، 
مالیات و عــوارض و حقــوق ورودی را دریافت 
 و مالیــات و عوارض آن را به حســاب ســازمان

 واریز کند."
طبــق طومــاری کــه ایــن تولیدکننــدگان 
امضا کرده اند، قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
شــش ماه پس از ابالغ به رئیس جمهوری یعنی 
از ۱۳ دی امسال الزم االجرا  اســت، اما با وجود 
فرصت قابل توجــه پیش بینی شــده در قانون، 
تنهــا در تاریــخ ۲9 آذر، رئیس ســازمان امور 
مالیاتی کشــور، در قالب بخشــنامه ای کوتاه  و 
 بــدون تدقیــق در اصــول و مضامیــن کلیدی 
مالیات بــر ارزش افزوده، به صــورت مبهم لزوم 
اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابالغ 
کردند. پس از آن که به دلیل نبود زیرساخت های 
الزم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از ۱۳ 

دی فراهم نشد، از ارسال کاالی تولیدی واحدهای 
مستقر در مناطق آزاد جلوگیری شد، تا جایی که 
جریان ارسال کاال تقریباً در عمده مناطق مختل 
شــده و تنها در معدود مناطقی با ورود مسئوالن 
محلی، اجــرای قانون تا زمان ایجاد بســتر الزم 
برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق 
 درآمد.اما بر اســاس این نامه بــا وجود پیگیری

 واحدهــای صنعتی فعــال در جزیره قشــم، نه 
سازمان منطقه آزاد و نه ســایر نهادهای ذیربط 
چنیــن امکانی را بــرای تــداوم تولید میســر 
نکردند و حتی فرمانداری قشــم نیز درخواست 
تشــکیل شــورای تامین را جهت اتخاذ راهکار 
موقت برای برون رفت از بحران مســکوت باقی 
گذاشــت. از دیگر سو و با ابالغ شــیوه نامه دفتر 
 واردات گمرک به گمــرکات اجرایی در دی ماه،

 با تفســیر ناقص قانــون و ابــالغ روش اجرایی 
متناقض با قانــون اصلی، مشــکل پیچیده تر از 
 قبل شــد، تــا جاییکه بیــش از یک ماه اســت

 اکثریت واحدهای تولیدی از ارسال کاالی خود 
به داخل کشــور ناتوان مانده و بــا توقف جریان 
نقدینگی حاصل از فروش، بیــم جدی تعطیلی 

تولید و بیکاری کارکنــان را دارند. اگرچه برخی 
 واحدهــای تولیدی بــا دریافت مجوز، نســبت

بانکــی  نامــه  ضمانــت  تودیــع  بــه   
کرده انــد، اقــدام  قشــم  گمــرک   نــزد 

 اما این راهکار موقت نیز خــود حامل دو نقصیه 
جدی است؛ نخســت امکان تامین چنین حجم 
نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد 
بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور 
نیست و دوم، تداوم این شــرایط در کوتاه مدت و 
ظرف یک یا دو ماه آینده، عمــاًل حجم تعهدات 
بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله 

توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.
تولید کننــدگان در پایان هم با بیــان اینکه در 
سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری، به" تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " مزین شده، حقیقتا 
چنین اقدامانی مصداق بارز مانع تراشی است و به 
زعم ما، در تعقیب موضوع نیز اثری از پشتیبانی 
مســئولین متولی امر دیده نمی شــود، از رئیس 
جمهوری، رئیس مجلس شــورای اسالمی، وزیر 
امور اقتصادی و دارائی، مشــاور رئیس جمهوری 
و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی 
کشور درخواســت اقدام مجدانه و دستور عاجل 

جهت رفع مشکل حادث شده را داشتند.

خطر توقف تولید در منطقه آزاد قشم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

دوئل برجامی در بازار ارز

سرگردانی    قیمت  دالر

غنا، امارات و انگلستان بیشترین سرمایه خارجی را به ایران آوردند

دو سوم منابع وام ودیعه مسکن از بانک ها تامین می شوند
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چرایی ضعف صنعت خودرو 
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو 

کنترل قیمت خودرو در بازار بر عهده وزارت صمت نیست. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی باید تمام توجه خود را به این موضوع معطوف کند که جریان نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد نرود. نباید داللی و سوداگری در بازارهای 
غیر مولد ایجاد شود تا مصرف کننده واقعی در بازارها وجود داشته باشد. مالیات ستانی، شفاف سازی، محدودیت ها و ممنوعیت ها می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. 

وزیر صمت اگر تصور می کند کنترل قیمت خودرو باید در دست این وزارتخانه باشد آگاهی از این بازار ندارد. اقتصاد کامال دالریزه شده است. بازارهای غیر مولد بر بازارهای مولد اشراف کامل دارند. وزارت اقتصاد باید پای کار بیاید. ساماندهی 
بازار خودرو بر عهده وزارت صمت نیست و این یک اشتباه راهبردی است که گمان می کنند این وزارت صمت باید در این موضوع ورود کند. متولی بازار خودرو وزارت اقتصاد است اما این بازار را رها کرده است. نظارت هوشمند و درستی 

در بازار خودرو وجود ندارد و دالل در آن جوالن می دهد. همین موضوع موجب شده تا کسی عالقه ای برای فروش خودرو به قیمت واقعی و پایین نداشته باشد. 
از طرفی دیگر تولید خودرو مقوله ای نیست که با  فشار دادن یک دکمه اجرایی شود. با دستور تولید افزایش پیدا نمی کند. تولید خودرو یک فرآیند فنی است که به هزار مورد وابسته است. ما همه شرایط را نداریم. مشکل نقدینگی داریم. 
مشکل واردات قطعات داریم. از سوی دیگر اعالم می شود خودروسازان زیان ده هستند و باید خودرو کمتر تولید شود و از طرف دیگر می گوییم تولید خودرو باید افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی باید اول ساختار صنعت خودرو تغییر پیدا 
کند. سیاست های کالن اصالح شود.   متأسفانه طی چند دهه گذشته در صنعت خودرو ما با پدیده ای به نام پوپولیسم مواجهه شده ایم. در واقع به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از صنایع مادر ما شبه دولتی هستند دولت حضور پر رنگی 

در قالب سهامدار در آنها دارد و رفتارهای مسئوالن و سیاست گذارهای ما نه برای صنعت خودروسازی بلکه بیشتر برای مدیریت افکار عمومی است که این نوع رفتارها را پوپولیسمی می گویند.
یکی از مشکالت صنعت خودرو در ایران، فسادی است که بین خودروساز و قطعه ساز، شبکه های فروش، شرکت های درون سازمانی، شرکت های تامین کننده و... وجود دارد. با این وجود دستگاه های سیاست گذار و تصمیم گیر شاید به 
مقوله فساد در صنعت خودرو اشاره ای کنند ولی تمام تمرکزشان بر روی این است که تولید داشته باشند و به مردم اعالم کنند که تولید را افزایش داده اند در حالیکه ما کمبود خودرو نداریم بلکه مشکل مردم، بی کیفیتی خودرو و باال بودن 

هزینه تمام شده آن است که به دلیل همین جریان های فساد ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: میوه 
شب عید از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین توزیع خواهد شد 
و اجازه نمی دهیم رها شدگی قیمت در بازار به وجود 
آید. اسماعیل قادری فر اضافه کرد: میوه شب عید از ۲۰ 
اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه توزیع خواهد شد. امسال 
برای اولین بار در تعامل با ســازمان میادین، بخشی از 
توزیع میوه در شبکه میادین و بخشی دیگر در شبکه 
هوشــمند خواهد بود. پرتقال ۱۳۹۰۰ حداکثر ۱۵ تا 
۱۶ هزار و پانصد هزار تومان و سیب ۱۴ هزار و پانصد 
هزار تومانی حداکثر با شانزده هزار تومان و با سود ۳۰ 

درصدی به سازمان تعاونی روستایی توزیع می شود.
اگر به مفاد قرارداد ۱۳ دی مــاه مراجعه کنید قیمت 
۱۳۹۰۰ تومان قید شده است. در این قرارداد تاکید شده 
که میوه شب عید تحت کلید سازمان تعاون روستایی 
برای توزیع در ایام عید با قیمت ثابت باید نگهداری شود. 
ما اجازه نمی دهیم رها شدگی در بازار به وجود آید. بر 
اساس آنالیز، قیمت ها تعیین شده و مرجع تشخیص 
سازمان حمایت است. به عنوان مجری قانون فرآیند 
کشف قیمت انجام می شــود. روز بیست اسفندماه به 
قیمت ثابت می رسیم. امروز ۲۷ بهمن ماه است بنده به 

صورت شخصی به یکی از میادین میوه و تره بار مراجعه 
کردم. پرتقال تامسون فاقد کیفیت و استاندارد به طور 
متوسط ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان به فروش می رسید. امروز 
۳۵ روز مانده به ســال نو و سیب قرمز دست چین ۱۲ 
هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می رسد. بر اساس مصوبه 
شــورای عالی قیمت گذاری و کمیته راهبردی ایران 
باید با حضور نمایندگان دستگاه ها تشکیل می شد به 
طوریکه صورتجلسات و مستندات موجود است. از ۵ 
استان تولید کننده سیب و سه استان شمالی به عنوان 
تولیدکننده پرتقال درخواست کردیم تا میانگین قیمت 

های خودشان را اعالم کنند.
استان های تعیین شده و کارگروه های تنظیم بازار به 
این امر همت کردند و قیمت پرتقال بر اساس جدولی 
که تنظیم شده به تایید رسیده است.متوسط قیمت 
بهای پرتقال در استان مازندران حدود ۷۵۰۰ تومان و 
در استان گلستان ۸۵۰۰ تومان است. ما به قیمت پایه 
میوه درجه یکی می رسیم.همه مسئولیت های تولید و 
توزیع به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.بر این اساس 
تنها پاسخگوی نیازهای امنیت غذایی مردم و سفره های 

آنها وزارت جهاد و شخص وزیر جهاد کشاورزی است.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با بیان اینکه یک 
کاال براي ورود از مرز ۳۲ عبوري را طي مي کند گفت: 
آخرین حلقــه توزیع کاالها، مغــازه داران و اصناف 
هستند؛ لذا به جاي برخورد با اصناف باید گلوگاه ها و 
شبکه هاي مافیایي را شناسایي و با آن ها برخورد کرد.

ابراهیم درســتی با تأکید بر اینکه باید انگیزه قاچاق 
را از بین ببریم، گفت: با وجــود ۸۸۰۰ کیلومتر مرز 
آبي و زمیني و با شرایطي که در جامعه حاکم است 
قطعاً قاچاق رخ مي دهد. وي افزود: با این گستردگي 
بازار لوازم خانگي، امکان ندارد که بتوان همه آن ها را 
در داخل تأمین کرد؛ اما در شــرایطي هم که قاچاق 
سودآور باشد قاچاقچي کار خودش را مي کند. درستي 
با بیان اینکه یک کاال براي ورود از مرز، ۳۲ عبوري را 
طي مي کند گفت: آخرین حلقه توزیع کاالها، مغازه 

داران و اصناف هستند؛ لذا به جاي برخورد با اصناف 
باید گلوگاه ها و شبکه هاي مافیایي را شناسایي و با آن 
ها برخورد کرد. نایب رئیــس اول اتاق اصناف تهران 
تصریح کرد: قاچاق در همه دنیا هست اما درصد دارد 
و این آمار که ۴۰ درصد از کاالي لوازم خانگي قاچاق 
مي شــود یعني کار یک نفر و دو نفر نیست و حتماً 
باید در مرزها برخورد شــود. درستي در بخش دیگر 
اظهارات خود با اشاره به اینکه خیلي از تولیدکنندگان 
داخلي به صورت قطره چکاني تولید و توزیع مي کنند 
گفت: اگر بازار کشش الزم را داشته باشد قطعاً هیچ 
کاالیي روي زمین باقي نمي ماند؛ اما خیلي از شرکت 
هاي تولیدکننده در شرایط ممنوعیت واردات کاال 
از فرصت اســتفاده کرده و عمده کاالهاي خود را به 

صورت CKD و با قیمت هاي باالیي توزیع کردند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
نرخ جدید انواع کودهای شیمیایی برای سال آینده 
به زودی اعالم می شــود، این محصــوالت به غیر از 
اوره شامل کاهش قیمت می شــوند. حمید رسولی 
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره 
کاهش  ۴۰ تا ۴۵ قیمت کودی های شیمیایی فسفر 
و پتاس برای ســال آینده اظهار داشت: هنوز قیمت 
کودهای شیمیایی برای سال آینده به شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی اعالم نشــده است زیرا جزئیات 
آن در حال بررســی های کارشناسی در کمیته های 

تخصصی وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: اینکه چه کودی و به چه میزان کاهش می 
یابد مشخص نیســت اما تصمیم کلی برای کاهش 
قیمت این محصوالت گرفته شــده است و به زودی 

 قیمت جدید این محصوالت برای ســال آینده ابالغ 
می شــود. مدیرعامل شــرکت خدمــات حمایتی 
کشاورزی ادامه داد: یک شنبه هفته آینده جلسه ای 
در این ارتباط با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی 
برگزار می شود و قیمت این محصوالت نهایی و ابالغ 

می شود.
وی در پاسخ به احتمال تغییر قیمت کود اوره یارانه ای 
تصریح کرد: قیمت جدید این محصول نیز برای سال 
آینده در حال کارشناســی است تا بر اساس افزایش 
هزینه های تبعی تولید نظیر حمــل و نقل، تخلیه و 
بارگیری، کارمزد کارگزاران به روز شود.رسولی گفت:  
قیمت این محصول )کود اوره( در یک ســال و نیم 
گذشته برای حمایت از کشاورزی تغییری نداشته و 
آخرین مصوبه قیمت این محصول برای سال ۹۸ است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم فلــزي خانگي 
)آشپزخانه( تهران گفت: تعهد فعاالن اقتصادي در این 
مجموعه موفقیت این صنعت را به ارمغان آورده است. 
واردکنندگان این حوزه به محض فراهم شدن شرایط 
مناسب براي تولید و ممانعت از ورود کاالها، سرمایه 
هاي خود را در خط تولید سرازیر کردند. حسن حسنی 
ادامه داد: این افراد به جاي اینکه به دنبال تولید کارهاي 
کاذب باشند و یا در واسطه گري سرمایه گذاري کنند، 
متعهدانه در خط تولید با تمامي سختي هایش قدم 
برداشته و توانســتند تولیدات خود را در مدت زمان 

کوتاهي به بهترین کیفیت برسانند.
وي با بیــان اینکه قدم هاي اســتوار تولیدکنندگان 
اشتغالزایي در این راه را بسیار گسترده کرد افزود: انواع 
آلیاژهاي به کار رفته در ظروف مختلف چدن، تفلون 
و استیل منجر به ایجاد بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارخانه 
گردیده که هر یک روزانه تعداد زیادي از نیازهایي بازار 
را مرتفع مي سازند. این پیشرفت در برخي از کاالها تنها 
در دو سال اخیر رخ داده است. تعهد فعاالن اقتصادي 
در ایــن مجموعه موفقیت این صنعــت را به ارمغان 

آورده است؛ بطوریکه در مقایسه با کاالهاي خارجي 
به جرات مي توان گفت بهتر عمل کرده و در کشــور 
خواهان بیشتري دارند. حتي اگر قیمت آن بیشتر از 
نوع خارجي اش باشــد، خریدار نوع ایراني را ترجیح 
مي دهد. رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم فلزي 
خانگي)آشــپزخانه( تهران در خصوص تنوع کاالیي 
در انواع لوازم آشپزخانه بیان داشت: وسعت تنوع در 
محصوالت و کاالهاي آشــپزخانه بسیار زیاد است از 
لوازم ریز برقي گرفته تا انواع لوازم کاربردي و ظروف 

پخت و پز در آشپزخانه شامل این صنف است.
حســني تصریح کرد: ما نیاز به ایجــاد صنعت لوازم 
خانگي داریم. مراحل خط تولید را پشــت ســر مي 
گذاریم؛ اما تا زمانــي که صنعت لــوازم ریز برقي و 
آشپزخانه از خودمان نشود تولیدکنندگان با اشتیاق 
و انرژي ادامه خواهند داد تا به این صنعت از صفر تا صد 
دست یابند. اگر مسئوالن موانع را ازسر راه بردارند و 
مواد اولیه را به راحتي در اختیار تولید کننده قرار دهند 
و نوسانات ارز را کنترل کنند تولید کشور چندین برابر 

خواهد شد.

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی با 
بیان اینکه تولید به اندازه کافی است و مردم نباید در 
خرید محصوالت مورد نیاز خود نگران باشند، گفت: 
هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت شوینده تا 
پایان سال اعمال نخواهد شــد. بختیار علم بیگی با 
اشاره به اینکه براســاس توافقات انجام شده قیمت 
درب کارخانه بر روی تعدای از محصوالت شــوینده 
اجرایی می شــود، گفت: در اکثر واحدهای تولیدی 

هنوز محصوالت چند ماه گذشته با برچسب قیمت 
مصرف کننده وجود دارد که با اتمام عرضه آنها به بازار، 
در محصوالت تولید جدید برچســب درب کارخانه 

اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه تولید به اندازه کافی است و مردم نباید 
در خرید محصوالت مورد نیاز خود نگران باشند، افزود: 
هیچ گونه افزایش قیمتی در محصوالت شوینده تا 

پایان سال اعمال نخواهد شد. 

بــه تازگی بــرای کاربران 
پیامک هایی حاوی لینک 
ارسال می شود که از آن ها 
خواســته می شــود وارد 
سامانه قوه قضائیه شده و 
پرونده ای که علیه شان در دستگاه قضایی به جریان 
افتاده را ببینند.اگر وارد لینک شوید، یک اپلیکیشن 
روی گوشی شما نصب می شود. این اپلیکیشن، از 
شما دسترسی برای بررسی پیامک ها و مخاطبان 

تلفن همراه شما خواهد گرفت.
در زمان پرداخت آنالین، توجه داشته باشید آدرس 
ســایتی که در آن پرداخت می کنید آدرس سایت 
شاپرک باشــد: shaparak.ir. کالهبرداران در 
بسیاری اوقات، با پس  و پیش  کردن یا اضافه  کردن 
یک حرف در این آدرس، می کوشند خود را به عنوان 

سایت رسمی شاپرک معرفی کنند. پلیس فتا استان 
اصفهان خبر داده است: به طور کم سابقه ای روزانه 
بیش از یکصد گزارش از ایــن نوع کالهبرداری در 
سامانه پلیس این استان به ثبت می رسد. به گفته 
پلیس فتا کالهبرداری اینترنتی برداشت غیرمجاز 
از حساب مردم با شــگرد پیام های جعلی در  حال 
افزایش است و در یک روز تماس های زیادی توسط 
مردم با پلیس فتا در خصوص اینگونه ســرقت ها 

ثبت  می شود.
کارشناسان معتقدند رایج ترین کالهبرداری با روش 
فیشینگ یا جعل صفحات اینترنتی و معموال تحت 
عنوان خرید نرم افزار، فیلترشــکن، ثبت نام های 
اینترنتی و ...  رخ می دهد. الزم اســت که، ســایت 
جعلی از درگاه اصلی شناسایی شود، به این ترتیب 
که پس از اینکه افراد به تارنماها وارد می شــوند به 
درگاه های جعلی بانک هدایت شده و اطالعات خود 
را در اختیار کالهبرداران قرار می دهند و آنها هم در 

فرصتی مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب 
افراد می کنند.

در همیــن زمینــه رئیــس مرکــز تشــخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص 
کالهبرداری با رسیدســازهای جعلی هشدار داد. 
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص 
و پیشگیری از جرایم ســایبری پلیس فتا ناجا به 
ترفند کالهبرداران مجازی با رسیدسازهای جعلی 
اشاره و تصریح کرد: مجرمان سایبری با استفاده از 
نرم افزارهایی اقدام به تولید رســیدهای جعلی از 
تراکنشی که هیچگاه انجام نشده می کنند و با نشان 
دادن تصویر رسید واریز وجه، اعتماد فروشندگان را 
جلب و کاال را دریافت می کنند بدون آن که وجهی 

پرداخت کرده باشند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا ناجا از شهروندان درخواست کرد سامانه 
پیامکی حساب های بانکی خود را فعال کنند تا از 

واریز یا برداشت وجه از حساب بانکی خود اطمینان 
حاصل کنند. وی افزود: شــهروندان می توانند از 
طریق نرم افزارهای بانکی یــا مراجعه حضوری به 
دستگاه عابر بانک از صحت واریز وجه مطمئن شده 

تا گرفتار کالهبرداران نشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان مالیر هم به شهروندان 
هشدارداد: از قبول درخواست تلفنی افراد ناشناس 
مبنی بر انجام هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال 
وجه، ارائه رمز اول و دوم کارت عابر بانک، تغییر زبان 
دستگاه خودپرداز به انگلیسی، انجام تراکنش و ... 
به بهانه برنده شدن در مسابقات یا قرعه کشی های 

رادیویی و تلویزیونی، خودداری کنید.
یک کارشــناس حقوقی در همین رابطه در گفت 
و گو با "کســب و کار" گفت: امروزه با افزایش رو 
به رشــد فضاهای مجازی و خریدهــای اینترنتی 
مردم با معضل جدیدی روبرو گشــته اند که به آن 

کالهبرداری اینترنتی می گویند.
ابراهیم صفــری اضافه کــرد: پلیس فتــا وظیفه 
دارد که هرگونه برداشــت اینترنتــی غیرمجاز از 
حساب های بانکی اشــخاص،  دسترسی غیر مجاز، 
شنود غیرمجاز، جعل رایانه ای، تخریب و اخالل در 
داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، سرقت و 
کالهبرداری، جرایم علیــه عفت و اخالق عمومی، 
هتک حیثیت و نشر اکاذیب، اســتفاده غیر مجاز 
از پهنای باند بین المللی بــرای برقراری ارتباطات 
مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای 
ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطالعات کاربران 

را مورد پیگیری قرار دهد.
به گفته وی، طبق مــاده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای 
جرم کالهبرداری اینتنرنتی عبارت است از استفاده 
غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی برای 
ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کــردن، تغییر، محو، 
ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه 
و تحصیل وجه یا مال یا منعت یا خدمات یا امتیازات 

مالی برای خود یا دیگری.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

در حالی که چند ماه از وعده 
وزیر صمت بــرای افزایش 
تولید خودرو و ساماندهی 
قیمتها در این بازار گذشته 
است هنوز خبری از تحقق 
آن نیســت. بازار خودرو در هفته های اخیر به رغم 
ثبات و حتی ریزش قیمت ارز روند افزایشی داشته 
و معامالت در این بازار در رکود به ســر می برد. این 
در حالی اســت که صنعت خودرو بــا کوچکترین 
تنش قیمت دالر، دچار تغییر می شود. به هر ترتیب 
وضعیت بازار خودرو در ایران طی سالهای گذشته 

ابهامات بی پاسخ زیادی را به وجود آورده است.
چرا یک بار برای همیشــه قیمت ها در بازار خودرو 
آزاد نمی شود. چه کسانی از بازار انحصاری خودرو در 
کشور سود می برند. چرا با واردات خودرو مخالفت 
می کنند. چرا شرکت های خودروساز داخلی از ابتدا 
تا به امروز همیشه با حمایت دولت ها مواجه بوده اند. 
چه عواملی پشت پرده وجود دارد که اجازه اصالحات 
و خصوصی سازی شرکت های خودروساز داخلی را 

نمی دهند.
رضا فاطمــی امین از اولین روزهای مطرح شــدن 
نامش به عنوان وزیر پیشنهادی صمت صحبت های 
مختلفی در خصوص بــازار خودرو عنــوان کرده 
اســت. او ابتدا صحبت از تولید سه میلیون خودرو 
تا ســال ۱۴۰۴ به میان آورد و اعالم کرد که از این 
سه میلیون، یک میلیون دستگاه آن برای صادرات 
خواهد بود. بعد از کسب رای اعتماد مجلس هم اعالم 
کرد چند برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

برای ســاماندهی بازار خودرو در نظر دارد. یکی از 
مهم ترین وعده های وزیر صمت دولت سیزدهم هم 
در اوایل آبان ماه داده شد. او ابتدا در توییتی نوشت 
سال آینده به قدری تولید خودرو زیاد خواهد شد که 
نیازی به قرعه کشی برای خرید خودرو وجود نخواهد 
داشت. چند روز بعد هم در کمیسیون صنایع مجلس 
حاضر شد و بعد از پایان جلسه با نمایندگان مردم در 
مقابل دوربین های تلویزیونی وعده داد تا از دو هفته 
آینده موج جدید افزایش تولید خودرو شروع خواهد 

شد و مردم تاثیر آن را خواهند دید. 
امروز با گذشــت بیش از سه ماه از ســخنان وزیر 
صمت نه تنها روند تولید خودرو افزایشــی نشــده 

یا حداقل بنا به وعده وزیــر صمت تاثیرات افزایش 
تولید خودرو برای مردم محسوس نشده که خبرها 
حاکی از کاهش تولید خودرو در برخی شرکت های 
خودروسازی به خصوص در شرکت سایپا حکایت 
دارد. البته در این مدت مدیران عامل این دو شرکت 
بزرگ خودروسازی هم تغییر کردند. فرشاد مقیمی 
جای خود را به مهدی خطیبی، مدیرعامل ســابق 
ریگان خودرو داده و محمد علی تیموری هم جای 

جواد سلیمانی را در شرکت سایپا گرفته است.
به نظر می رسد این تغییرات بی ارتباط با عدم تحقق 
وعده های فاطمی امین در خصوص افزایش تولید 
خودرو نباشــد. از طرف دیگر در مدتی که از وعده 

فاطمی امین برای افزایش تولید خودرو گذشــته، 
علی رغم کاهش قیمت ارز رونــد قیمت ها در بازار 
آزاد خودرو تقریبا افزایشی بوده و نشانه ای از تغییر 
در ریل صنعت خودرو نسبت به دولت دوازدهم دیده 

نمی شود.
همچنین وزارت صمت هم با تغییر ساختار هم رو 
به رو شده تا فعال بیشــتر انرژی این وزارتخانه مهم 
و راهبردی در اقتصاد کشور صرف مشکالت درونی 
خودش شده باشــد. باید دید در نهایت سرنوشت 
وعده های فاطمی امین در حوزه خودروسازی چه 
خواهد شــد و او چه پاســخی برای عدم وعده های 

خودرویی  اش خواهد داشت؟

چرا وعده وزیر برای افزایش تولید خودرو تحقق نیافت؟

بازار خودرو در  رکود
سرنوشت وعده ها در بازار خودرو چه خواهد شد؟

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کالهبرداری دزدها از گوشی و حساب های بانکی  افزایش یافته است 

سرقت های میلیونی از حساب مردم 
افزایش هشدارهای پلیس فتا از طریق پیامک به کاربران 

قیمت جدید انواع کود های شیمیایی به زودی اعالم می شود

کاهش نرخ کلیه کودها به غیر از یک قلم

موفقیت فعاالن اقتصادی حوزه لوازم خانگی فلزی در سایه تعهد

به ایجاد صنعت لوازم خانگی نیاز داریم

مواد شوینده تا پایان اسفند ماه گران نمی شود

توزیع میوه شب عید از ۲۰ اسفند تا ۱۵ فروردین

اجازه رهاشدگی قیمت میوه در بازار را نمی دهیم

لزوم شناسایی گلوگاه های قاچاق به جای برخورد با اصناف

باید انگیزه قاچاق را از بین ببریم
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اپليكيشن های اندرويد خصوصی تر می شوند
برنامه گوگل برای محدود کردن ردیابی دیتا در مرورگر کروم توسعه پیدا 
کرده و اپلیکیشن ها در تلفن های هوشمند اندرویدی را تحت پوشش قرار 
می دهد.هدف از پروژه "پرایوسی سندباکس" گوگل محدود کردن میزان 
اطالعات کاربران است که تبلیغات کنندگان می توانند جمع آوری کنند. 
شرکت اپل در حال حاضر طراحان برنامه را وادار می کند پیش از ردیابی 
کاربران، از آنها اجازه بگیرند. این خبر گوگل ضربه ای به شرکت هایی مانند 
ِمتا خواهد بود که به قرار دادن کد خود در اپلیکیشن ها برای ردیابی رفتار 
مصرف کننده متکی هســتند.ِمتا ماه جاری اعالم کــرد تغییرات حریم 
خصوصی اپل امسال ۱۰ میلیارد دالر به این شرکت شبکه اجتماعی ضرر 
خواهد زد. سیســتم عامل اندروید گوگل در حدود ۸۵ درصد از تلفنهای 
هوشمند سراسر جهان استفاده می شود. کوکیهای شخص ثالث که از سابقه 
وب گردی کاربران برای هدف قرار دادن آنها با تبلیغات استفاده می کنند، 
تا سال ۲۰۲۳ در مرورگر کروم گوگل حذف خواهند شد.گوگل در وبالگی 
اعالم کرد اکنون "پرایوسی ســندباکس" را به اپلیکیشن های اندرویدی 
توســعه می دهد و روی راهکارهایی کار خواهد کرد که اشــتراک گذاری 
دیتای کاربران را محدود خواهند کرد و بدون شناسه های فرا برنامه ای از 
جمله آی دی تبلیغات کنندگان عمل می کنند. این شناسه ها برای جمع 
آوری اطالعات توسط اپلیکیشن ها استفاده می شوند. گوگل اعالم کرد آنها 
را حداقل دو سال نگه خواهد داشت و در این فاصله، با صنعت تبلیغات روی 
سیستم جدیدی کار خواهد کرد. با این حال برنامه خود را تشریح نکرد. اپل 
آوریل سال گذشته تصمیم گرفت که طراحان برنامه باید برای استفاده از 
شناسه برای تبلیغات کنندگان، اجازه کاربران را به شکل روشن دریافت 
کنند. اطالعات شرکت تبلیغاتی فلوری آنالیتیکس نشان  می دهد کاربران 
آمریکایی در ۹۶ درصد اوقات با ردگیری شدن مخالفت می کنند.وبالگ 
گوگل از اپل نام نبرد اما در عوض به پلتفرمهای دیگر اشاره کرد که رویکرد 
متفاوتی برای حریم خصوصی تبلیغات دارند و به صراحت فناوریهای موجود 
مورد استفاده طراحان و تبلیغات کنندگان را محدود می کنند. این شرکت 
نوشت: ما بر این باوریم که بدون فراهم کردن مسیر جایگزین حفظ حریم 
خصوصی، چنین رویکردهایی می تواند غیر موثر باشد. بر اساس گزارش 
شبکه خبری بی بی سی، تالشهای گوگل برای ایجاد جایگزین هایی برای 
کوکیهای شخص ثالث در مرورگر کروم، خیلی هم راحت نبوده است. این 
شرکت ابتدا سیســتمی با نام اختصاری Floc را پیشنهاد کرد که با عدم 
استقبال کنشگران حریم خصوصی و تبلیغات کنندگان روبرو شد. هدف 
از این سیســتم پنهان کردن هویت فردی کاربران با مرتبط کردن آنها به 

گروهی با سوابق وب گردی مشابه بود.

مذاكرات با كره جنوبی برای آزادسازی ۷ ميليارد 
دالر ايران

مدیرکل روابط عمومــی بانک مرکزی از برگزاری مذاکــرات ایران با کره 
جنوبی برای آزادسازی ۷ میلیارد دالر منابع بلوکه شده ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه شخصی توئیتر خود ضمن 
بیان این مطلب افزود: این منابع مالی از ۴ سال قبل به بهانه تحریم ها در ۲ 
بانک کره جنوبی مسدود شده است. ایران در این فرصت بر رفع محدودیت 

غیرقانونی از منابع ارزی بلوکه شده خود در کره جنوبی تاکید کرد.

اينماد اجباری محلی از اعراب ندارد
  عادل طالبی،دبیر انجمن کسب وکارهای مجازی

یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه و مرور کرد این است که اساسا اینماد 
چرا به وجود آمد. فلسفه وجودی مرکز توسعه تجارت الکترونیک که اینماد را 
راه اندازی کرد، چه بود؟ در آن زمان تجارت الکترونیک در حال شــکل گیری 
بود و به درســتی تصمیم گرفته شد که ســازمانی به منظور کمک به تجارت 
الکترونیک، شکل بگیرد و به این حوزه مهم و توسعه تجارت الکترونیک کمک 
کند.وقتی به گذشته برمی گردیم یعنی به دهه ۸۰، متوجه می شویم چالشی 
که در آن زمان وجود داشت این بود که بانک ها احراز هویت را به درستی انجام 
نمی دادند. وقتی این سازمان و کارشناسان عارضه یابی کردند، متوجه شدند یک 
تهدید جدی وجود دارد و آن این بود که بانک ها به وظیفه ذاتی خود یعنی احراز 
هویت و احراز اعتبار حساب ها آن طور که در همه جای دنیا مرسوم است، عمل 
نمی کنند و این یک تهدید جدی برای توسعه تجارت الکترونیک بود.به عنوان 
نمونه فردی یک حساب احراز نشــده ایجاد می کرد، درگاه بانکی  می گرفت، 
سایت راه اندازی می کرد و محصول می فروخت، اما محصول را تحویل نمی داد 
و این موضوع باعث نارضایتی مشتریان می شد. وقتی این مشتریان ناراضی به 
مراجع مربوطه شکایت می کردند، هویت فرد کالهبردار، نام و آدرس صاحب 
حساب و... مشخص نمی شد و این خطر و مشکلی بود که فضای توسعه تجارت 
الکترونیک را تهدید می کرد.در آن زمان برای حل این مشکل، راه حل مقطعی 
ارائه شد. دقیقا مثل مسکنی که به یک بیمار داده می شود تا بیماری را با بررسی 
بیشتر تشــخیص دهد، اینماد نیز حکم یک مســکن را داشت. کالهبرداری 
صورت می گرفت، بانک ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کردند، تغییر ساختار 
بانک ها نیز زمان می برد، بنابراین تصمیم گرفته شد احراز هویت صورت بگیرد. 
بنابراین اینماد در سال ۱۳۸۸ یک مسکن مناســب و ضروری بود که جلوی 
بسیار کالهبرداری ها را گرفت و به توسعه تجارت الکترونیک کمک کرد. بعد 
از آن در سال ۹۰-۹۱، بانک مرکزی موسسات مالی و بانک ها را ملزم کرد که 
احراز هویت را به صورت کامل انجام دهنــد. در آن زمان خبرها حاکی از این 
بود که تا ۱۵ میلیون حساب بدون صاحب شناسایی شده است. در واقع وقتی 
بانک ها الزام کردند که افراد با کارت ملی، اسناد حقوقی و شناسه ملی حساب ها 
را مجددا احراز هویت کنند، ۱۵میلیون حساب بی صاحب شناسایی شد. یعنی 
یک عده ای برای پولشویی، کارهای خالف و... حساب های جعلی درست کرده 
بودند. از آن زمــان به بعد بانک ها اقدام به احراز هویــت کردند و موقع افتتاح 
حساب، آدرس فرد و .. احراز می شــود یا افرادی که شرکت که ثبت می  کنند، 
سوء پیشینه و ... بررسی می شــود و احراز هویت و احراز آدرس در حال حاضر 
در بانک ها چه به شکل حقیقی و چه به شکل حقوقی در حال انجام است. البته 
هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم، در واقع اعتبارسنجی حساب هنوز 
انجام نمی شود اما احراز هویت صورت می گیرد. بنابراین به مرو فلسفه وجودی 
و ماهیت اینماد زیر سوال رفت و در این زمان اینماد محلی از اعراب ندارد.در 
حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک باید به اسم و هویت خودش برگردد. 
اسم این مرکز، اسم بسیار با معنایی اســت. این مرکز باید بررسی کند و ببنید 
در حال حاضر چه تهدیدای برای توسعه تجارت الکترونیک کشور وجود دارد. 
در سال ۸۸ عدم احراز هویت توسط بانک ها یک تهدید بود و اینماد این تهدید 
را تا حد قابل قبولی برطرف کرد. در آن ســال مجموعه مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک یک اقدام و مسکن خوب را برای توسعه تجارت الکترونیک به بدنه 
کشور تزریق کرد. امروز دیگر نیازی به این مسکن نیست. االن جراحی انجام 
شده است بانک ها احراز هویت کامل می کنند و امکان افتتاح حساب ناشناس 

و فیک وجود ندارد. بنابراین اینماد محلی از اعراب ندارد.

اخبار

سرمقاله

ممنوعیت تبلیغاتی برای شرکت های بدون نمایندگی در روسیه 
روسیه هشدار داد شرکت های بزرگ فناوری خارجی که تا پایان مارس دفتر نمایندگی در این کشور افتتاح نکرده باشند با ممنوعیت تبلیغاتی روبرو می شوند. قانون روسیه از جوالی ۲۰۲۱ 

میالدی شبکه های اجتماعی خارجی بزرگ با بیش از روزانه ۵۰۰ هزار کاربر را موظف کرده دفتری در این کشور تاسیس کنند. در ماه نوامبرسال گذشته میالدی راسکامنادزر )رگوالتور 
ارتباطات روسیه( فهرستی از ۱۳ شرکت ارائه کرد که باید به طور رسمی دفتری تاسیس کنند و در غیر اینصورت با ممنوعیت هایی روبرو می شوند. از آن زمان تاکنون اپل و اسپاتیفای تمام 

۳ الزام تعیین شده توسط دولت این کشور یعنی ثبت حساب کاربری در راسکامنادزر، ایجاد راهی برای ارتباط مستقیم کاربران با شرکت و ایجاد دفتر نمایندگی را انجام داده اند.

بخش اعظم مــردم وقتی با 
کنــدی ســرعت اینترنت 
خانگــی مواجه می شــوند، 
به ناچــار از اینترنت موبایل 
استفاده می کنند. اما ظرفیت 
باند فرکانسی این شبکه محدود است و باید الیه های 
جدیدی به باند فرکانسی افزوده شود. البته یک هفته 
قبل، وزیر ارتباطات از بهره برداری باند فرکانسی ۲۳۰۰ 
برای ارتباطات سیار خبر داد تا چالش بخش اینترنت 
موبایل در شرایط فعلی حل شــود. هر چند این یک 
راهکار موقت است و برای حل چالش باید همزمان با 
توسعه باند های فرکانســی در بخش اینترنت موبایل، 
توســعه پهنای باند اینترنت ثابت نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
سایت اسپیدتست که مرجع سنجش سرعت اینترنت 
در جهان است، در آخرین رتبه بندی رسمی، کیفیت 
ســرعت اینترنت ثابت در ایران را در ســال ۲۰۲۱، 
نامطلوب و کیفیت سرعت اینترنت تلفن همراه را قابل 
قبول تر ارزیابی کرده است. این موضوع حاال به محل 
جدالی میان برخی از رسانه ها و وزارت ارتباطات بدل 

شده است.
به گزارش فرارو، جدال از آنجا آغاز شد که بخش فارسی 
زبان یورو نیوز به کاهش ۷ رتبه ای ســرعت اینترنت 
ایران پرداخت و پس از آن برخی از سایت های خبری به 
مقایسه سرعت اینترنت داخلی با افغانستان پرداختند. 
در این رابطه روزنامه جمهوری اسالمی با تیتر »سرعت 
اینترنت در ایــران، هم رده با افغانســتان« از کیفیت 

اینترنت در کشور انتقاد کرد.
اما پس از آن، وزیر ارتباطات به ســرعت در برابر این 

انتقاد موضع گرفت و هم رده بودن ســرعت اینترنت 
ایران با افغانستان را تکذیب کرد. زارع پور گفته که ما 
۱۰۰ پله از افغانســتان باالتر قرار داریم، در واقع رتبه 
افغانستان ۱۸۳ است و ما ۷۷. او در نهایت رسانه های 
منتقد را به دروغ گویی و برچسب زنی متهم کرده است. 
هر چند در نهایت صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر 
ارتباطات عقب ماندگی اینترنت ایران در بخش ثابت 
را تایید کرد و گفت که ســرعت دانلــود و آپلود حوزه 
موبایل، به میانگین جهانی نزدیک اســت، اما سرعت 

اینترنت ثابت در ایران واقعا نامناسب است.
بررســی آخرین اطالعات منتشــر شــده در سایت 
اسپیدتســت در ژانویــه ۲۰۲۲، نشــان می دهد که 
متوسط جهانی ســرعت دانلود اینترنت تلفن همراه 
۲۹.۶۲ مگابایت است، که ایران در این بخش با سرعت 
۲۳.۱۰ مگابایت، در رده ۷۷ جهان قرار دارد که قدری 

از متوسط جهانی پایین تر است.
در این قسمت، امارات، نروژ و قطر به ترتیب با سرعت 
دانلود ۱۳۵ و ۱۱۸ و ۱۰۹ مگابایت در رتبه های اول تا 
سوم جهان در حوزه سرعت اینترنت موبایل قرار گرفته 
اند. در بخش اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت 
دانلود ۵۹.۸۴ مگابایت اســت که ایران در قسمت هم 
با ۱۰.۳۹ مگابایت در رده ۱۴۱ جهــان قرار دارد. این 
عدد نشــان می دهد که ایران با ایده آل جهانی فاصله 
چشــمگیری دارد. موناکو، ســنگاپور و شیلی در این 
بخش به ترتیب ۱۹۲.۶۸ و ۱۹۲.۰۱ و ۱۸۹ مگابابیت 
در رده اول تا سوم بهترین های جهان در بخش اینترنت 
ثابت قرار دارند. به اعتقاد مســئوالن وزارت ارتباطات 
ســرعت اینترنت تلفن همراه در حال حاضر وضعیت 
مطلوب تری نسبت به اینترنت ثابت دارد. اما همچنان 
با چالش کندی سرعت و قطعی های مکرر روبرو است. 
آن ها علت این مســئله را افتادن بار کندی ســرعت 

اینترنت ثابت روی دوش اینترنت موبایل می دانند.

به زبان ســاده تر، بخش اعظم مــردم وقتی با کندی 
سرعت اینترنت خانگی مواجه می شــوند، به ناچار از 
اینترنت موبایل اســتفاده می کنند. امــا ظرفیت باند 
فرکانسی این شــبکه محدود اســت و باید الیه های 
جدیدی به باند فرکانسی افزوده شود. البته یک هفته 
قبل، وزیر ارتباطات از بهره برداری باند فرکانسی ۲۳۰۰ 
برای ارتباطات سیار خبر داد تا چالش بخش اینترنت 

موبایل در شرایط فعلی حل شود.
هر چند این یک راهکار موقت است و برای حل چالش باید 
همزمان با توسعه باند های فرکانسی در بخش اینترنت 
موبایل، توسعه پهنای باند اینترنت ثابت نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد. اما در بخش اینترنت ثابت مشکل بسیار بزرگ تر 
است. مســئوالن وزارت ارتباطات چالش این بخش را 
مشکل زیرساختی در شبکه و عدم توسعه زیرساخت های 
پهن باند ثابت در کشور می دانند. آن ها می گویند که شبکه 
ارتباطی ثابت خانگی قادر به ارائه خدمات پرسرعت و با 
کیفیت نیســت، به این دلیل که بخش بزرگی از شبکه 

ارتبــاط اینترنت ثابت خانگی کشــور در حال حاضر از 
طریق کابل های مسی انجام می شود و باید با کابل های 
فیبر نوری جایگزین شــود. برای حل چالش این بخش 
نیز، زارع پور گفته که اگر مردم صبور باشند تا پایان دولت 
سیزدهم )۳.۵ سال آینده( ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری 
پرسرعت را به مردم می رساند. پروژه ای که طبق گفته ۶۰ 

هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد.
با این حال گرچه این پروژه می تواند به بهبود وضعیت 
اینترنت ثابت ایران کمک کند، اما طرحی بلند مدت 
است و حتی در صورت پیگیری دولت سیزدهم، اجرای 
آن تا ســال ۱۴۰۴ طول خواهد کشید. با این وجود به 
نظر می رسد که همچنان بار استفاده اینترنت همچنان 
بر دوش شبکه تلفن همراه و باند های فرکانسی باشد. 
در چنین شرایطی اگر توسعه پهنای باند و پورت های 
فیبر نوری با ســرعت بیشــتری انجام نشود، در سال 
آینده اوضاع اینترنت موبایل و خانگی به مرحله اضطرار 

خواهد رسید.

اينترنت در چه حالتی به شرايط مطلوب می رسد؟

جنجال سرعت اینترنت
News kasbokar@gmail.com

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حاشیه افتتاح 
پروژه توســعه فیبر نــوری در وزارت ارتباطات، 
درخصوص طرح VPN قانونــی، اعالم کرد که 

این طرح ابتدای سال آینده پیگیری خواهد شد.
بحث VPN قانونی و طبقه بنــدی فیلترینگ و 
اینترنت به سال های گذشته حتی اوایل دهه ۹۰ 
می گردد. اما در سال ۹۸ و ۹۹ این طرح بیشتر در 
فضای رسانه ها و ســخنرانی های مسئولین دیده 
می شد. برای مثال »محمدجواد آذری جهرمی« 
وزیر ارتباطات وقت، شــهریور ۱۳۹۸ در مجلس 
حاضر شد تا به ســواالت نمایندگان پاسخ دهد. 
در این جلســه علنی، درباره فیلترینگ مباحث 
بسیاری مطرح شــد اما یکی از مهم ترین آن ها، 
»طبقه بندی فیلترینگ« بــود. وزیر ارتباطات به 
صراحت در این رابطه گفت: »نمی شــود ســطح 

سیســتم و فیلترینگ اینترنت برای یک اســتاد 
دانشگاه و یا دانشجو و یا یک خبرنگار برابر باشد.«

آبان ماه ۱۳۹۸ »ابوالحسن فیروزآبادی«، رئیس 
مرکز ملی فضای مجــازی، از تهیه آیین نامه ای با 
همکاری دادستانی برای قانونمند کردن استفاده 
از VPN در کشور خبر داد. به گفته وی براساس 
این آیین نامه اپراتورهای فروش VPN شــکل 
خواهند گرفت تا افراد و سازمان بتوانند در صورت 
نیاز از VPN اســتفاده کنند. موضوعی که سر و 
صدای زیادی به پا کرد و با مخالفت کاربران فضای 

مجازی همراه شد.
»جواد جاویدنیا«، سرپرست وقت معاونت فضای 
مجازی دادســتانی کل کشــور نیز فروردین ماه 
۱۳۹۹ اعالم کــرد پیش نویس مســائل قانونی 
اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده 

و بخش عمــده آن در کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانه به تصویب رسیده است.

در حالی که بــرای مدتی خبــری از اجرای این 
طرح نبود، دبیر شــورای عالی فضــای مجازی 
اســفندماه ۱۳۹۹ بار دیگر به آن اشــاره و اظهار 
داشت مدیریت VPN قانونی به زودی در کشور 
اجرایی می شــود. اما در یک ســال گذشته این 
موضوع دیگر مطرح نشــد. گفتنی است بسیاری 
از کارشناســان مخالف اجــرای چنین طرحی و 
ایجاد طبقه بندی در دسترســی به اینترنت برای 
شهروندان هستند. بحث VPN قانونی، احتماال 
مرتبط بــا تصمیم گیری هایی دربــاره »اینترنت 
طبقاتی« است. حتی پیش از این گفته شده بود 
که برخی ســایت های فیلتر شــده مانند یوتوب 
باید برای برخی از اقشار جامعه در دسترس قرار 

بگیرند. »ابوالحســن فیروزآبادی«، رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی، در حاشــیه آیین راه اندازی 
۵۰۰ هزار پورت فیبر نــوری درخصوص "طرح 
VPN قانونی"، گفت: »طرح مذکور ادامه داشته 
و متوقف نشده است. صحبت های جدیدی انجام 
شده و تعامالتی با وزارت ارتباطات در این زمینه 
خواهیم داشت. از سال آینده بحث VPN قانونی 
را پیگیــری خواهیم کرد.« همچنین براســاس 
اظهارات پیشــین مسئوالن، رســته های شغلی 
خاص، تشکیالت قضایی و امنیتی، دانشجویان، 
اساتید دانشگاه، پزشــکان و خبرنگاران و افرادی 
که بنا بــه اقتضائات شــغلی و تحصیلی نیازمند 
دسترسی به ســایت های فیلتر شده هستند جزو 
افرادی هســتند که VPN قانونــی را دریافت 

خواهند کرد.

براســاس توییت مدیرعامــل SpaceX بیش 
از ۲۵۰ هــزار پایانــه کاربــری اســتارلینک به 
سرویس ماهواره های اینترنتی استارلینک اضافه 
شــده اند. شــرکت فناوری های اکتشاف فضایی 
 Space Exploration Technologies(
 )SpaceX( یا اسپیس اکس )Corporation
نام یک شرکت آمریکایی تولیدکنندٔه محصوالت 
صنایع هوافضایی همچنیــن ارائه دهنده خدمات 
اکتشــاف فضایی و مخابراتی اســت. این شرکت 
در سال ۲۰۰۲ در کالیفرنیا شکل گرفت و اکنون 
درحال گســترش است. اســپیس اکس در ژوئن 
۲۰۰۲ توسط ایالن ماسک بنیانگذار پی پل و تسال 
موتورز تأسیس شــد و در مارس ۲۰۰۶، ماسک 
۱۰۰میلیون دالر از ســرمایه خود را روی شرکت 

سرمایه گذاری کرد.
استارلینک از مجموعه ای از ماهواره های مدارپایین 
زمین برای ارســال پرتو پهن باند به مشــتریان 
استفاده می کند. درحالی که هدف اصلی آن ارائه ی 

خدمات به مکان هایی بدون اتصال به اینترنت یا 
با خدمات ضعیف است، تا به امروز در ۲۵ کشور، 
هرکسی می تواند برای این سرویس ثبت نام کند. 
ســرویس اســتاندارد اینترنت Starlink اکتبر 
۲۰۲۰ راه اندازی شد و مشتریان باید ۹۹ دالر بابت 
ودیعه و ۴۹۹ دالر بابت ســخت افزار و ماهانه ۹۹ 
دالر بابت هزینه خدمات استفاده از سرعت دانلود 

تا ۲۰۰ مگابیت برثانیه پرداخت کنند.
در ۱۴ فوریه  ایالن ماسک، رئیس اسپیس ایکس، 
توییتی منتشــر کرد که در آن به »بیش از ۲۵۰ 
هزار پایانه کاربری اســتارلینک« اشاره می کند 
که صد هزار عدد بیشــتر از آن چیزی اســت که 
در اوت گذشته گزارش شــده بود. هنوز مشخص 
نیست آیا ماســک در افشــاگری خود به همه ی 
پایانه های ساخته شــده تا به امروز اشاره می کند 
یا صرفاً کاربرانی را شــمارش کرده است که پول 

پرداخت می کنند. به نظر می رســد احتمال دوم 
ارزش بیشتری برای توییت شــدن داشته باشد. 
توییت ماســک فقط چند روز پس از آن منتشــر 
شد که طوفان ژئومغناطیسی اکثر آخرین پایگاه 
ماهواره های اســتارلینک اســپیس ایکس را از 
بین برد. این شــرکت معموالً حدود ۶۰ ماهواره 
اســتارلینک را در یــک زمان پرتــاب می کند و 
در حال حاضر، حدود ۲۰۰۰ عدد از آن ها در مدار 
وجود دارند. در اوایل ماه جاری، اســپیس ایکس 
ســرویس پریمیوم اســتارلینک را به صفحه ی 
ثبت نام خود اضافه کرد. استارلینک پریمیوم که 
قرار است در نیمه ی اول ســال جاری راه اندازی 
شــود، ســرعتی تــا ۵۰۰ مگابیت برثانیــه ارائه 
می دهد و به همین منظور مشــتریان باید ۵۰۰ 
دالر ودیعه ی قابل بازپرداخــت به همراه ۲.۵۰۰ 
دالر بابت ســخت افزار و ۵۰۰ دالر بابت اشتراک 

ماهانه پرداخت کنند. پایگاه مشــتریان رو به رشد 
استارلینک نشــان می دهد که اســپیس ایکس 
می تواند در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون دالر در 
ماه به دســت بیاورد. این مبلغ چشمگیری به نظر 
می رسد؛ اما ماســک پیش بینی کرده بود که اگر 
ســرویس مذکور بتواند حتی چند درصد از بازار 
جهانی مخابرات را تضمین کند، می تواند درآمد 

ساالنه ی ۵۰ میلیارد دالری به دست آورد.
البته گفتنی است اگر مشکالت فعلی کمبود تراشه   
وجود نداشــت، استارلینک با ســرعت بیشتری 
رشد می کرد. ماه نوامبر، اسپیس ایکس از بعضی 
مشــتریانش که زمان زیادی منتظر ســرویس 
خود بودنــد، معذرت خواهی و دلیــل این تأخیر 
را "مشــکالت زنجیره ی تأمین" عنوان کرد. این 
شرکت اضافه کرد در حال آماده سازی کیت جدید 
اســتارلینکی اســت که برای تولید با حجم زیاد 
طراحی شده است و ارسال آن از سال جاری آغاز 

خواهد شد.

چین در مجموع نزدیک به ۱.۴۳ میلیون ایستگاه 
شبکه اینترنت نسل پنجم را تا پایان سال ۲۰۲۱ 
راه اندازی کرده اســت که بزرگترین شبکه ۵جی 
جهان محسوب می شود. وزارت صنعت و فناوری 
اطالعات چین )MIIT( روز دوشــنبه اعالم کرد 
که این کشور در مجموع نزدیک به ۱.۴۳ میلیون 
ایستگاه پایه شبکه اینترنت ۵ جی را تا پایان سال 
۲۰۲۱ راه اندازی کرده اســت. این کشور اکنون 
میزبان بیش از ۶۰ درصد از شــبکه اینترنت نسل 

پنجم در جهان است.
به گفته این وزارتخانه، در حــال حاضر حدود ۱۰ 
ایستگاه پایه شبکه اینترنت ۵ جی به هر ۱۰ هزار نفر 
در چین خدمات می دهد که تقریباً دو برابر تعدادی 
است که در پایان سال ۲۰۲۰ وجود داشت. بر اساس 
این گزارش، سرمایه گذاری دولت چین در شبکه 
اینترنت ۵ جی طی سال گذشته به ۱۸۴.۹ میلیارد 

یوان )حدود ۲۹ میلیارد دالر( رسید.
ایــن وزارتخانه اعالم کرد که قصــد دارد خدمات 

اینترنت ۵ جی و شبکه های فیبر نوری گیگابیتی 
را در سال ۲۰۲۲ گســترش دهد و انتظار می رود 
کاربران اینترنت ۵ جی این کشــور تا سال ۲۰۲۳ 
از ۵۶۰ میلیون نفر فراتــر رود. با این نرخ، برای هر 
۱۰۰۰۰ نفر در این کشور ۱۸ ایستگاه پایه اینترنت 
۵ جی وجود خواهد داشت. چین با گسترش این 
شبکه خود همچنان به رشد جهانی در نسل بعدی 
فناوری مخابراتی ادامه می دهد. اپراتورهای بزرگ 
تلفن همراه چین ارائه خدمات ارتباطی نسل پنجم 

را به مشتریان خود در اکتبر ۲۰۱۹ آغاز کردند.
در طول سال ۲۰۲۰، حدود ۵۸۰ هزار ایستگاه پایه 
اینترنت ۵ جی در چین نصب شد که این شبکه تمام 
شهرهای بزرگ را تحت پوشش قرار داد. در حالی که 
بسیاری از کشورهای جهان هنوز استفاده از فناوری 
اینترنت ۵ جی را شروع نکرده اند، غول فناوری چین 
یعنی شرکت هوآوی ســال گذشته اعالم کرد که 
قصد دارد شبکه اینترنت نسل ششم )۶جی( را تا 

سال ۲۰۳۰ به بازار معرفی کند.

بزرگترین سازنده تراشــه چین یعنی شرکت بین 
المللی تولید نیمه رسانا )SMIC(، در بحبوحه کمبود 
جهانی تراشه و تقاضای شدید برای این محصول، از 
افزایش درآمد و سود خود در سال گذشته میالدی 
با وجود تحریم های آمریکا خبر داد.بزرگترین سازنده 
تراشه چین یعنی شــرکت بین المللی تولید نیمه 
رسانا )SMIC(، در بحبوحه کمبود جهانی تراشه و 
تقاضای شدید برای این محصول، از افزایش درآمد و 
سود خود در سال گذشته میالدی با وجود تحریم های 

آمریکا خبر داد.
بر اســاس گزارش مالــی ســاالنه SMIC که روز 
پنجشنبه منتشر شــد، فروش این شرکت در سال 
تقویمی ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۳۹ درصد 
افزایش یافت و به رکورد ۵.۴ میلیارد دالر رسید. سود 
حاصل از عملیات فروش در همین سال به ۱.۴ میلیارد 
دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ تقریباً چهار برابر 
شده است.این رقم ســود در حالی به دست آمد که 
شرکت SMIC با تحریم های ایاالت متحده به شدت 

دســت و پنجه نرم می کرد، که به گفته مدیران این 
شرکت تأثیر زیادی بر توسعه فناوری آن داشته است.

این سازنده تراشه در بیانیه ای گفت: کمبود جهانی 
تراشه و تقاضای شــدید برای تولید محلی و بومی 
فرصتی نادر را برای این شــرکت به ارمغان آورد، در 
حالی که محدودیت های تحریم آمریکا موانع زیادی 
بر سر راه توسعه این شرکت ایجاد کرد.بر اساس این 
گزارش، شرکت SMIC رقیب شرکت هایی مانند 
TSMC تایوان و سامسونگ کره جنوبی است، اما 
فناوری این شرکت چینی چندین نسل عقب مانده 

است.
دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایاالت متحده و چین، 
برای تسلط بر فناوری های کلیدی، از جمله تراشه 
های نیمه رسانا، به شدت در حال رقابت هستند.پس 
از اینکه بحران جهانی کمبود قطعات تراشه به صنایع 
خودروســازی و الکترونیک آسیب شدیدی رساند، 
دولت ها در سراسر جهان تالش می کنند تا تولید تراشه 

داخلی را تقویت کنند.

پیگیری موضوع VPN قانونی در سال آینده انجام می شود

استارلینک ۲۵۰ هزار مشتری دارد

سود بی سابقه بزرگ ترین تراشه ساز چین چین بزرگترین شبکه ۵جی جهان را راه اندازی کرد


