
یک مقام مسئول گفت: ســامانه ای به صورت یک کار مشترک 
بین شرکت سپرده گذاری مرکزی، دســتگاه قضایی، سازمان 
ثبت احوال و چند دستگاه دیگر برای تعیین وضعیت متوفائیان 

تشکیل خواهد شد.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، »محمدرضا پور رضایی« با 
بیان اینکه در بحث مربوط به سهام عدالت، چیزی حدود ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر متوفی وجود دارد گفت: با توجه به آمار متوفیان 

سهام عدالت به اضافه وارثان آنها که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر 
ذی نفع هستند، نیازمند تعیین تکلیف هستیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط کرونایی، امکان اینکه 
وارثان بخواهند به صورت دستی و با مراجعه حضوری کارهای 

مربوط به متوفی را پیگیری کنند وجود ندارد.
پور رضایی عنوان کرد: مقرر شده سامانه ای طراحی و راه اندازی 
شود تا امکان حضور وراث برای تکمیل پرونده های افراد متوفی 

فراهم شــود و آنها بتوانند اطالعات مربوطه را بارگذاری که به 
صورت سیستمی کار انجام گیرد.

مشاور اجرایی سهام عدالت در شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
ادامه داد: ســامانه ای به صورت یک کار مشــترک بین شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، دستگاه قضائی، سازمان ثبت احوال و چند 

دستگاه دیگر در دست اقدام است.
وی با اشــاره به اینکه کار مربوط به سامانه پیشرفت داشته ولی 

هنوز راه اندازی نشده است، تصریح کرد: به منظور بهره برداری 
از سامانه، پیگیری های الزم انجام شــده و به محض راه اندازی 
این سامانه، طی اعالم رسمی، ذی نفعان می توانند کار بارگذاری 

اسناد را انجام دهند.
پور رضایی ادامه داد: سود سهام متوفیان سهام عدالت در حساب 
مشخصی تا تعیین تکلیف شدن وضعیت وراث نگهداری می شود. 
توصیه ما به وراث و بازماندگان سهام عدالت این است که یا خود 

افراد به عنوان ذی نفع و در صورت تعدد افراد بازمانده، یکی را به 
عنوان نماینده انتخاب کنند تا فرایند اداری مربوطه را انجام دهند،
مشاور اجرایی سهام عدالت در شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
یادآور شــد؛ امیدواریم کار مربوط به راه اندازی سامانه به زودی 
انجام شود زیرا مجموعه ای از دستگاه ها درگیر فراهم کردن امکان 
دسترسی افراد به این سامانه هستند تا کار به صورت سیستمی 

انجام شود و نیازی به مراجعه حضوری نباشد.

در حالی که این روزها کاربــران اینترنتی، به وضعیت 
ســرعت اینترنت اعتــراض دارند، مســووالن دولتی، 
بزرگ ترین عامل افت کیفیت این روزهای شبکه اینترنتی 
را عدم توسعه زیرساخت ها در سال های گذشته و افزایش 
مصرف کاربران اعالم می کنند. به گزارش ایسنا، مشکالت 
اینترنتی و ســرعت و کیفیت پایین، عالوه بر اعتراض 
کاربران اینترنتی، واکنش مســووالن حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و حتی نمایندگان مجلس را به دنبال 
داشته است. در حالی که عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- بارها عنوان کرده عدم سرمایه گذاری 
مناسب در سال های گذشته، امکان توسعه اینترنت ثابت 
را سلب و به شــبکه اپراتورهای همراه فشار وارد کرده و 
مشکالت اینترنت را سبب شده است، نمایندگان مجلس، 
خواستار پاسخگویی وزیر ارتباطات و دولت درباره سرعت 
اینترنت شده اند.حجم دیتای مصرفی مشتریان  ایرانسل 

در یک سال گذشــته از ۱۲ هزار و ۲۰۰ ترابایت به ۱۷ 
هزار و ۵۰ ترابایت رسیده است، یعنی از حدود ۴۰ درصد 
افزایش که سهم مصرف نسل سوم حدود ۱۷۰۰ ترابایت 
به ۱۵۵۰ ترابایت معادل ۹ در صد از کل و ســهم نسل 
چهارم از ۱۰ هزار و ۵۰۰ ترابایت به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ 
ترابایت رسیده، که مهادل ۹۱ درصد از کل است. سرعت 
نسل ۳ ایرانسل در کل کشور در طی یک سال اخیر از ۱.۸ 
به ۲.۳ گابیت درثانیه و سرعت نسل ۴ ایرانسل طی یک 
سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت درثانیه به ۱۱.۱۱ رسیده است.

مهم ترین دالیل افت کیفیت اینترنت چیست؟
با بررســی نمودارهای حجم دیتای مصرفی مشتریان 
و سرعت که به طور کلی برای شــهرها استخراج شده 
مشاهده می شود، در عمده شــهرها مقدار مصرف دیتا 
افزایش یافته است، لیکن مقادیر مربوط به سرعت هم در 

کل کشور متاثر از افزایش مصرف کاهش یافته البته این 
کاهش در تمام شهرهای یکسان نبوده و به صورت جهشی 
و کاهش ناگهانی نیســت. در خصوص نسل سوم نیز با 
توجه به سهم کم ترافیک توزیع شده توسط این بخش 
)۱۶ درصد سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این 
شرکت و ۹ درصد سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این 
شرکت( تغییر عمده ای در مدت یک ساله دیده نمی شود 
و به نظر می رســد عمده کاربران از طریق نسل چهارم 
سرویس داده می شوند. همچنین شرکت همراه اول در 
بخش ارائه سرویس نسل چهارم که ۸۴ درصد مشترکین 
خود را سرویس می دهد در وضعیت نامناسبی نسبت به 
ایرانسل قرار دارد و پیش بینی می شود در دوره تعطیالت 
سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان و 
افزایش ناگهان مصرف در صورت استمرار روند موجود با 

مشکل جدی مواجه باشد.

مدیر بندر چابهار از عدم همــکاری دولت هند و بخش 
خصوصی این کشور برای افزایش ترافیک کاال و کانتینر 
خصوصاً انتقال محموله های دولتی به مقاصد افغانستان 
و سایر کشورها از طریق بندر چابهار خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرســازی، بهروز 
آقایی با اشاره به تجربه موفق و همکاری مؤثر سه کشور 
ایران، هند و افغانستان در انتقال محموله اهدایی و مورد 
نیاز مردم افغانستان طی ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ از 

طریق بندر چابهار، گفت: هزینه پایین و سرعت انتقال 
دریایی و زمینی محموله های مورد نیاز مردم افغانستان از 
اولویت های اصلی مسئوالن ایرانی حمل و نقل و انتقال کاال 
در راستای گام های اجرایی توافقنامه سه جانبه ایران، هند 
و افغانستان بوده است. وی افزود: همکاری خوب در انجام 
عملیات بندری بین هند و ایران، فرصت مناسبی برای 
استفاده از ظرفیت های بندر چابهار برای تعمیق روابط و 
توسعه همکاری های سه کشور در زمینه صادرات، واردات 

و حمل و نقل و ترانزیت ایجاد کرده است. آقایی چالش های 
پیش روی این امر را تشــریح و عنوان کرد: عدم توجه به 
ظرفیت های بندر چابهار و همچنین عدم مساعی دولت 
هند و بخش خصوصی این کشور برای افزایش ترافیک 
کاال و کانتینر خصوصاً انتقــال محموله های دولتی به 
مقاصد افغانستان و سایر کشورها از طریق بندر چابهار؛ 
روند فعالیت اپراتور و سرمایه گذار هندی مشغول در 

بندر چابهار را با چالش مواجه خواهد کرد.

در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به نظر 
می رسد ظرفیت های اقتصادی برگزاری این مسابقات 
بزرگ در نزدیکی ایران برای بســیاری از شرکت های 

ایرانی موقعیتی مهم محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری 
به قطر، امیر این کشور ضمن دعوت از ابراهیم رئیسی 
برای حضور در جام جهانــی دوحه، اعالم کرد که این 
کشور برای حضور ایرانی ها، آماده است و از آن استقبال 
خواهد کرد. در کنار حضور گردشگران ایرانی، به نظر 
می رسد با توجه به نزدیکی جغرافیایی محل برگزاری 
جام جهانی به ایران، امکان آن که برخی شرکت های 
ایرانی نیز در این فرایند بزرگ داخل شده و در حوزه های 
مختلف آن ســرمایه گذاری و البته سودآوری کنند، 

وجود خواهد داشت.
هر چند با توجه به اینکه این رویداد جهانی با حضور 

بسیاری از غول های اقتصادی برگزار می شود، رقابت 
دشوار خواهد بود اما شرکت های ایرانی می توانند در 
حوزه هایی مانند حمل و نقل فعالیت قابل قبولی داشته 
باشند، موضوعی که رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق 

ایران نیز بر آن تاکید دارد.
علی حسینی در این رابطه به سایت اتاق ایران گفته: 
ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، فاصله بسیار کوتاهی 
با قطر دارد و می تواند با استفاده از این مزیت در تامین 
نیازهای این کشــور در دوران برگــزاری بازی های 
جام جهانی ۲۰۲۲ که حدود یک ماه به طول می انجامد، 

اقدام کند.
این فعال اقتصادی مذاکره بــا مقامات قطری درباره 
امکان حضور لنچ های ایرانی در بنادر این کشــور را 
ضروری خواند و گفت: ایران در دورانی که قطر توسط 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس تحریم شد، تنها 

کشوری بود که تحریم ها را شکســت و مسیر را چه 
از نظر دریایی و چه هوایی باز گذاشــت. بنابراین روز 
گذشته ایران باید از موقعیت استفاده و از طریق رایزنی 
با مقامات قطری زمینه حضور خود در این بازار را مهیا 
کند. بر اساس اظهارات حسینی امکان صادرات انواع 
مواد غذایی تازه، سبزیجات، انواع میوه و مواد غذایی 
فرآوری شده در دوران بازی های جام جهانی از ایران به 
قطر ممکن است و می تواند با صرف کم ترین هزینه و 

زمان ارسال شود.
او ادامــه داد: این رایزنی ها می تواند ســرآغاز احیای 
فعالیت های سیستم دریایی و کشتیرانی ایران در بین 
کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. باید در ابتدا خطوط 
سنتی و ارتباطات گذشــته خود را در این حوزه احیا 
کنیم و در پی آن خطوط کشتیرانی و سطح فعالیت 

خود را گسترش دهیم.

در ادامه روند رو به رشد واردات گوشی تلفن همراه، 
در ۱۰ ماهه امسال بیش از سه میلیارد دالر گوشی 

وارد ایران شده است.
به گزارش ایسنا، واردات گوشی تلفن همراه اغلب در 
صدر واردات ایران قرار دارد، به عبارتی کاالیی است 
که حجم واردات آن از هر یک از اقالم وارداتی حتی 

کاالی اساسی بیشتر است. 
بررســی تازه ترین گــزارش گمرک ایران نشــان 
می دهد که در ۱۰ ماهه امســال،  بیــش از ۱۴.۶ 
میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ میلیارد دالر  

وارد کشور شده است.

واردات گوشی نســبت به مدت مشابه سال قبل از 
نظر  تعداد ۲۷ درصد و  ارزش ۹۳.۷ درصد افزایش 

داشته است.
در دوره مورد بررسی حجم  گوشی هایی که  همراه 
مسافر وارد شــده  ۲۱۰ هزار و ۱۴۳ دستگاه بوده 
است نسبت به  مدت مشابه ســال قبل حدود ۶۰ 

درصد کاهش دارد.
این در حالی است که در ۹ ماهه امسال نیز واردات 
گوشی افزایش ۱۱۷ درصدی داشــت؛ به طوری 
که بالغ بــر ۱۳.۶ میلیون دســتگاه به ارزش بیش 
از ۲.۹ میلیارد دالر وارد شــده بود که از نظر تعداد 

هم رشد ۴۲.۵ درصدی داشته است. از مدتی پیش 
بحث هایی در مورد محدودیــت واردات انواعی از 
گوشی مطرح بود ولی آنطور که باقری پور -مدیرکل 
دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران-

به تازگی اعالم کرده است در حال حاضر محدودیتی 
در فهرست گوشــی های ورودی به کشور توسط 
مسافران چه به صورت مســافری و تجاری وجود 
ندارد و تنها موضوع مورد توجه  این است که در رویه 
مسافری حقوق ورودی گوشی های با ارزش کمتر از 
۶۰۰ دالر با شش درصد و  با ارزش باالی ۶۰۰ دالر 

با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود.

یک عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار تاکید کرد: 
دستمزد ۱۴۰۱ کارگران همچون روال سال های گذشته 
و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد و بحث 

مزد منطقه ای به هیچ عنوان مطرح نیست.
علی اصالنی در گفت و گو با ایســنا، درباره برخی اخبار 
مبنی بر منطقه ای شدن دستمزد سال آینده کارگران 
با رد این مسأله اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد 
و در حال حاضر زیرســاخت ها برای اجــرای این طرح 

مهیا نیست.
وی با تاکید بر توجه به شاخصه های مزد منطقه ای گفت: 
اگر بر فرض مثال دستمزدها در کالن شهری مثل تهران 

را ۷ میلیون تومان و در سیستان و بلوچستان ۴ میلیون 
تومان تعیین کردیم، آیا کارگر در سیستان و بلوچستان 
می ماند؟ قطعا مهاجرت می کند ولی چه کسی جلوی 

مهاجرت نیروی کار برای مزد بیشتر را خواهد گرفت؟
رییس کانون شورای اسالمی کار البرز افزود: معاون روابط 
کار وزارت کار اخیرا در جلسه تودیع و معارفه سرپرست 
اداره کل البرز، اعالم کردند تالش می کنیم تا قبل از عید 
و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و 

تعیین شود.
اصالنی گفت: متاسفانه برخی موسسات به اسم خیریه 
که مالیات نمی دهند و حسابرســی هم نمی شوند، به 

دنبال چنین موضوعاتی راه افتاده اند، در حالی که جامعه 
کارگری از پیامدهای این گونه طرح ها آگاه است.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار، با بیان اینکه در 
طرح مزد منطقه ای حداقل دستمزد حذف نمی شود، 
اظهار کرد: زیرســاخت های اجرای این طرح مشخص 
نیست و تبعاتی همچون مهاجرت نیروی کار را به دنبال 
خواهد داشت لذا امسال همچون ســالهای گذشته و 
بر اســاس اعالم معاونت روابط کار و با توجه به تعیین 
رقم سبد معیشت کارگران که حدود ۹ میلیون تومان 
درآمده، دســتمزد کارگران طبق مــاده ۴۱ قانون کار 

تعیین خواهد شد.

نحوه پرداخت سود سهام عدالت متوفیان

مهم ترین دالیل افت کیفیت اینترنت چیست؟

هندی ها برای انتقال کاال از بندر چابهار، همکاری نکردند

شرکت های ایرانی آماده حضور در جام جهانی قطر

منطقه ای شدن دستمزد ۱۴۰۱ مطرح نیستواردات گوشی ۳ میلیارد دالری شد
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اینترنت با کیفیت و 
پرسرعت در اختیار 

مردم باشد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

تسریع احیای 
واحدهای تولیدی

اگر مشــکالت فعلی مانند 
تورم، تحریم، رکود، کرونا، 
بروکراســی و…  در بخش 
تولید و صنعت وجود نداشت 
وضعیت بهتری را شاهد بودیم. هر قدر تغییرات 
و شوک های وارد شده کمتر باشد، طبیعی است 
که وضعیت تولید بهتر خواهد بود. باید فعالسازی 
واحدهای تولیدی با توجه به شناسایی مشکالت 
آنها و رفع چالش ها سرعت پیدا کند. دولت باید از 

تصدی گری دست...

  آرمان خالقــی، عضو خانه 
صنعت و معدن 

2متن کامل  د ر صفحه ۳
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آرامش 
در بازار خودرو

بازار  مسکن 
آماده   رونق؟

چه عواملی باعث افزایشی شدن قیمت دالر شد؟

سرنوشت  مبهم  ارز  دولتی
صفحه2

صفحه2

تداوم  کاهش تولید مواد  اولیه
طی ۱۰ ماه   امسال   از 2۸ کاالی صنعتی   ۱۰ کاال
 و از ۱2 کاالی   معدنی ۵ کاال روند   نزولی   تولید داشته اند

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، ضمن تاکید بر 
حفظ آرامش بازار این روزهای خودرو، وضعیت بازار 
تا روزهای پایانی سال را همچنان آرام پیش بینی و 
اعالم کرد که با توجه به ادامه  روند کاهش نرخ ارز، 
بازار خودرو نیز همچنان در مسیر نزولی قرار دارد 
و بدین ترتیب مشتریان منتظر نتیجه مذاکرات و 
امیدوار به کاهش بیشتر قیمت ها هستند؛ بنابراین 
تا زمان تثبیت قیمت ها که مستلزم چند هفته ثبات 
نرخ ارز در یک کانال قیمتی اســت، خرید خود را 
به تعویق انداخته اند.سعید موتمنی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار خودرو همچون روال 
ماه های اخیر همچنان در رکود کامل به  سر می برد. 
خرید و فروش خودرو به معامالت ضروری مصرف و 

نیاز واقعی مشتری به خودرو...

معامالت در بازار مســکن به حدود ۱۰ هزار فقره 
رسیده که دو سوم وضعیت نرمال است؛ از طرف دیگر 
وعده دولت برای ایجاد نهضت بزرگ ساخت و ساز 
در کنار عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی و 
افت قیمت ارز، بازار مسکن را آماده ورود به دوره رشد 
معامالت همراه با ثبات قیمت کرده است.به گزارش 
ایسنا، بازار مسکن روزهای آرامی را به لحاظ قیمت 
تجربه می کند، هر چند به رسم هر ساله با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی ســال، معامالت نسبت به 
ماههای گذشته افزایش یافته است. با اینکه هنوز 
گزارشهای رسمی از تحوالت این بازار در بهمن ماه 
ارایه نشده بررسی های میدانی از افزایش حدود ۳۰ 
درصدی معامالت در مقایسه با دی ماه حکایت دارد.

درخصوص ثبات این روز...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس همچنان به دنبال حامی 
رشد ۳۴۶۱ واحدی شاخص کل

بازار سهام در آخرین روز معامالتی این هفته در حالی 
که نظاره گر نماگر های ســبز پوش بود با چشمانی 
خیره به بــازار جهانی نفت و خبرهای سیاســی به 
استقبال تعطیالت آخر هفته رفت.به گزارش خبرنگار 
مهر، روز گذشته چهار شنبه ۴ اســفندماه ۱۴۰۰ 
شــاخص کل قیمت و بازده نقدی بــورس تهران با 
افزایش ۳۴۶۱ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۸ هزار 
واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۶۵۰و 
احدی عدد ۳۳۰ هــزار و ۳۱۰ واحــد را به نمایش 
گذاشت.شاخص بازار اول اما با ۲۶۵۸ واحد افزایش به 
رقم ۹۸۵ هزار و ۸۷۹ واحد دست یافت و شاخص بازار 
دوم نیز با ۶۵۸۷ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۴۶۳ 
هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران روز گذشته ۵ 
میلیارد و ۳۶۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 
در ۳۳۹ هزار و ۹۷۸ نوبت داد و ستد شد که ارزشی 
بالغ بر ۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان را در برداشت.در 
فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۶۰ واحد افزایش 
به رقم ۱۷ هــزار و ۵۸۹ واحد دســت یافت. در این 
بازار، طی روز جاری ۳ میلیارد و ۴۹۷ میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۶ هزار و ۳۰۵ 
میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ ۴ هزار 
میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی 
در بازار معامالت اوراق مالی اسالمی بوده است.اصلی 
ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس 
تهران روز گذشته نمادهای پتروشیمی نوری با ۴۸۶و 
احد، گروه مپنا با ۳۷۰ واحد و بانک ملت با ۳۰۵ واحد 
افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی فوالد 
خوزستان با ۱۸۰ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
با ۱۷۲ واحد و تاپیکو با ۸۱ واحد کاهش بیشترین 
تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود 
اختصاص دادند.به گزارش مهر، در حالی که قیمت 
جهانی نفت خام ایــران در بازارهای جهانی در حال 
ثبت رکوردهای جدیدی است اما در بازار سهام گوره 
پاالیشی ها زیر فشار عرضه از سوی حقوقی های خود 
روز گذشته اغلب در محدوده صفر تابلو درجا می زدند.

طراحی و رونمایی از کیوســک 
خدمات مالی در شرکت تندرنور

  شــرکت تندرنور وابســته به بانک سامان برای 
نخســتین بار موفق به طراحی و تولید کیوسک 
خدمات مالی شــد.هومن ســپهری مدیرعامل 
شــرکت دانش بینان تندرنور وابســته به بانک 
سامان، از طراحی و تولید کیوسک خدمات مالی 
در این مجموعه خبر داد و گفت: این کیوسک ها 
با اســتفاده از تکنولوژی های پیشرفته پرداخت 
ازجمله کارت خوان و کارت های غیرتماسی گزینه 
مناســبی برای اســتفاده در فودکورت ها، مراکز 
تجاری، بیمارستان ها و مشــاغلی هستند که با 
مراجعات مردمی روبرو هستند و از این طریق امکان 
مدیریت زمان و سفارش های مشتریان وجود دارد.

وی سپس ادامه داد: عالوه بر این، کیوسک های 
خدمات مالی که در مجموعه تندرنور طراحی شده، 
 CASH جایگزین مناســبی برای دستگاه های
LESS یا همان پایانه های غیرنقد بانکی هستند 
که در حال حاضر از خارج کشور تهیه می شوند و 
بانک ها هزینه زیادی برای خرید این دستگاه ها 
می پردازند و ما با طراحی و تولید این دستگاه ها 
تالش کردیم تا عالوه بر صرفه جویی ارزی باعث 

ارتقا تولید داخلی شویم

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد؛
ابالغ شــیوه نامه اجــرای طرح 
نهضت ملی به شعب بانک مسکن

عضو هیــات مدیــره بانک مســکن از ابالغ 
شیوه نامه اعطای تسهیالت احداث و نوسازی 
مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن 
به شعب این بانک خبر داد.به گزارش پایگاه 
خبری بانک مســکن – هیبنا ، محمدحسن 
علمــداری عضو هیات مدیره بانک مســکن 
با بیان اینکه اشــخاص و پروژه های مشمول 
طرح نهضت ملی مسکن در قالب های مختلف 
)انبوه سازی، گروه های ساخت، خودمالکی و...( 
از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی تایید 
و به بانک معرفی می شوند، سقف تسهیالت 
قابل اعطا در قالب طرح نهضت ملی مســکن 
به منظور احداث واحدهای مسکونی را برای 
شــهر تهران ۴۵۰۰ میلیون ریال، شهرهای 
بــاالی یک میلیــون نفر جمعیت )مشــهد، 
اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز( ۴۰۰۰ 
میلیون ریال، سایر مراکز استان ها )با جمعیت 
کمتر از یک میلیــون نفــر( ۳۵۰۰ میلیون 
ریال، سایر شهرها ۳۰۰۰ میلیون ریال و برای 
روســتاها ۲۵۰۰ میلیون ریال، عنوان کرد.

علمداری نرخ ســود تســهیالت را بر اساس 
نرخ ســود مصوب شــورای پول و اعتبار )در 
حال حاضر ۱۸ درصد( عنوان کرد و گفت: در 
صورتی  که پرداخت بخشی از سود تسهیالت 
در قالب یارانه )با ارایه تضمین نامه( توســط 
دولت تضمین شــود، اعطای تســهیالت به 
متقاضیان با نرخ های یارانــه ای امکان پذیر 

خواهد بود.

خبر

بانک ها

محســن زنگنــه، عضــو 
کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ گفت:  با تصمیم اولیه 
کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ عمال در ســال آینده 
دالر ۴۲۰۰ تومانــی نداریم؛ ولی به دولــت اجازه داده 
می شود ۹ میلیارد دالر مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با 
ETS را         به صورت یارانه ریالی به واردکنندگان پرداخت 
کند. این در حالی است که میرتاجدینی،عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون بر نظر قبلی 
خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجیحی باقی ماند 
و لذا بند الحاقی یک تبصره یک بودجه به همان شکل 
سابق در گزارش تلفیق باقی می ماند. بازار ارز روز گذشته 
نیز روند افزایش دیروز را ادامه داد و در این ســاعت از 
معامالت افزایش ۱۲۰ تومانی را ثبت کرده اســت.به 
گزارش اقتصادآنالین بازار ارز معامالت روز گذشــته 
صبح را نیز با اندکی افزایش نسبت به روز گذشته آغاز 
کرد. به این ترتیب در این ساعت از معامالت، دالر آزاد در 
قیمت ۲۶هزار و ۴۵۰تومان معامله می شود درحالی که 
روز گذشته، ۲۶هزار و ۳۳۰تومان قیمت خورده بود که 
افزایش ۱۲۰ تومانی را نشان می دهد.دالر هرات نیز در 
قیمت ۲۵هزار و ۸۸۰تومان معامله می شود که نسبت 
به معامالت دیروز، ۱۳۰ تومان افزایش یافته است.کانون 
صرافان نیز، قیمت دالر را ۲۴هــزار و ۶۴۳تومان برای 

خرید و ۲۴هزار و ۹۵۱تومــان برای فروش قیمت زده 
است. روز گذشته این اسکناس در صرافی ها با قیمت 
۲۴هزار و ۴۶۲تومان برای خرید و ۲۴هزار و ۸۰۶تومان 
برای فروش معامله می شد.یورو نیز در صرافی ها، ۲۸هزار 
و ۴۶۸تومان برای خریــد و ۲۸هزار و ۸۲۱تومان برای 
فروش قیمت زده اســت. یورو روز گذشته، ۲۸هزار و 
۲۸۲تومان برای خرید و ۲۸هــزار و ۴۶۱تومان برای 
فروش قیمت خورده بود.همچنین در صرافی ملی، دالر 
۳۰۰تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. به این 
ترتیب این اسکناس، ۲۴هزار و ۸۸۳تومان برای فروش 
و ۲۴هزار و ۶۳۶تومان برای خرید قیمت خورده است. 
روز گذشــته دالر در این صرافی ۲۴هزار و ۵۱۰تومان 
برای فروش و ۲۴هــزار و ۲۶۶تومــان قیمت خورده 

بود.یورو نیز در تابلوی ایــن صرافی با قیمت ۲۸هزار و 
۹۳۴تومان برای فروش و ۲۸هــزار و ۶۴۶تومان برای 
خرید قیمت زده است. درحالی که روز گذشته، یورو در 
تابلوی این صرافی با قیمت ۲۹هزار و ۱۴۳تومان برای 
فروش و ۲۸هزار و ۸۵۳تومان برای خرید نمایان شده 
بود.بازار ارز طی روزهای گذشته، افزایش را تجربه کرد. 
این موضوع را می توان از دو بعد بررسی کرد؛ از یکسو 
این افزایش قمیت را می توان تنها اصالحی در یک روند 
نزولی در نظر گرفت. در صورتی که این سناریو درست 
باشد باید منتظر کاهش قیمت دالر در روزهای آتی بود. 
از سمت دیگر، اخبار ضد و نقیض در خصوص مذاکرات و 
بازگشت باقری کنی به تهران سیگنال منفی به بازار داده 
است؛ هرچند گفته می شود که بازگشت مذاکره کننده 

ارشد به تهران به دلیل هماهنگی برای ادامه مذاکرات 
و مشخص کردن ســطح مذاکره کنندگان است. این 
سناریو با توجه به اخبار منتشر شده نسبت به سناریو اول 
از احتمال کم تری برخوردار است. سناریو سومی را هم 
می توان در نظر گرفت و آن این است که هرچند معامله 
گران دستیابی به توافق را قطعی می دانند اما کیفیت آن 
و شرایط آن را کم تر از پیش بینی ها تلقی می کنند. حاال 
باید دید در ادامــه روز و همچنین روزهای آینده کدام 

سناریو اتفاق خواهد افتاد.
اتفاق دیگر تصمیم گیــری برای دالر ۴۲۰۰ اســت. اگر 
دالر ۴۲۰۰ در ســال آینــده نیز ادامه داشــته باشــد، 
عرضه ارز در این ســال هم محدود خواهد بــود. بنابراین 
 متغیرهــای بنیــادی، کاهــش بیشــتر قیمــت دالر 

را حمایت نمی کند.

شوک طرح صیانت به بازار ارز
یکی دیگــر از اتفاقاتــی که جریــان بازار را تــا حدودی 
افزایشــی کــرد تصویب طــرح صیانت در کمیســیون 
مشــترک بود. معامله گران معتقدند که اگر طرح صیانت 
رای بیــارورد باتوجــه به اینکــه کانال هــای معامالتی 
تعطیــل می شــود، امــکان دارد بخشــی از معامــالت 
فردایی و اعتبــاری به بســته های نقدی منتقل شــود 
و تقاضا را  باال ببــرد. بنابراین از نظر آن ها این ســیگنالی 
به معامله گران داد کــه در پرتفو خودشــان به معامالت 
 کاغذی بســنده نکنند و خرید و فروش اسکناس و سکه

فیزیکی را وارد کنند.

چه عواملی باعث افزایشی شدن قیمت دالر شد؟

سرنوشت  مبهم  ارز  دولتی

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
اینترنت با کیفیت و پرسرعت در 

اختیار مردم باشد
آیت اهلل رئیســی با اشــاره به سیاست دولت 
برای ارائــه اینترنت با کیفیت و پرســرعت 
خاطر نشــان کــرد: وزارت ارتباطات مکلف 
است زیر ســاخت الزم را برای استفاده مردم 
 از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت 

فراهم کند.
به گزارش ایســنا، آیــت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی روز چهارشــنبه در جلســه هیات 
دولت با اشــاره به فرصت مغتنــم معنوی در 
 ماه های مبــارک رجب، شــعبان و رمضان 
تاکید کرد : مردم نباید در ادارات ســردرگم 
باشــند و کارکنان با »مردم داری« و »اخالق 
حرفه ای« به مشــکالت مراجعین رسیدگی 

کنند.
رئیسی در همین زمینه افزود : سازمان اداری 
و استخدامی باید ســاز وکار اصالح مشکالت 
اداری را بیابد و برای اصــالح آن اقدام نماید.

رئیس جمهــور ادامه داد: برای شــفافیت و 
نظارت بر ســالمت اداری، ضروری است ارائه 
خدمات دولتی بر بســتر فناوری اطالعات با 
جدیت دنبال شود.رئیسی با اشاره به سیاست 
دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت 
خاطر نشــان کــرد : وزارت ارتباطات مکلف 
است زیر ســاخت الزم را برای استفاده مردم 
از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت 
فراهم کند.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر 
ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط 
زیست با استفاده از شــیوه های علمی تاکید 
کرد.رئیســی اجرای مصوبات شــورای عالی 
ایرانیان را مهم برشمرد و اظهار داشت: یکی 
از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل 
در سرمایه گذاری و جذب ســرمایه ایرانیان 
 مقیم خــارج اســت و تضمین اصل و ســود

 سرمایه الزامی است.

کاهــش ۱۸.۴ واحد درصدی 
تورم نقطه به نقطه

معاون اقتصــادی بانک مرکــزی گفت: در 
دولت ســیزدهم شــاهد کاهش ۱۸.۴ واحد 
درصــدی تــورم نقطه بــه نقطــه و کاهش 
 ۷ واحد درصدی متوســط تــورم ۱۲ ماهه 

بوده ایم.
به گــزارش بانک مرکزی، پیمــان قربانی در 
اولین کنفرانس ملی دیپلماســی اقتصادی 
جمهوری اســالمی ایران تصریح کرد: شاهد 
کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تــورم نقطه به 
نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم 
دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم 
تولید کننده بوده ایم.وی افزود: همچنین در 
بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون در نظر 
گرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر 
اقتصاد به بانک ســپه به ۳۷.۹ درصد و رشد 
 پایه پولی به ۳۵ واحد درصــد کاهش یافته

 است.
به گفته معاون اقتصــادی بانک مرکزی، هر 
چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد 
پایه پولی مطلوب نیست ولی تالش می کنیم 
با برنامه ریزی و سیاســتگذاری مناســب به 
نقطه مطلوب در شاخص های اقتصادی دست 

پیدا کنیم.
قربانی بر لزوم اصالح بازارهــای مالی تاکید 
کرد و افــزود: اصالح رابطه بانــک مرکزی با 
دولت، اصالح رابطه بانک ها با مردم و تقویت 
نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق 
اصالح قوانین و ارتقای سیستم های نظارتی 
 برخط از اولویت های بانک مرکزی در اصالح

 بازارهای مالی است.
وی با تاکید بــر اهمیت تقویــت حکمرانی 
ریال در نظام پولی کشــور گفت: رویکرد بی 
ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش 
صادرات یک رویکرد شکســت خورده است.

قربانی تصریــح کرد: بانک مرکــزی با هدف 
بازگرداندن ثبــات به بــازار ارز از طریق رفع 
عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد 
و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین 
جذب ســرمایه گذاری خارجی با استفاده از 
دیپلماسی اقتصادی در راســتای حمایت از 
تولید داخلی و جهش صادرات عمل می کند.

معاون اقتصادی بانک مرکــزی، بهره مندی 
حداکثری از ظرفیت دیپلماســی اقتصادی و 
ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش 
 رقابت پذیــری و تحول ســاختاری در نظام 

تولید داخلی عنوان کرد.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2430| پنج شنبه 5  اسفند ماه1400

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ضمن تشریح آخرین وضعیت درج قیمت تولیدکننده روی 
کاال گفت: حداکثر ســود کاالهای ســرمایه ای )نسبت به 
قیمت تولید( ۲۰ درصد و کاالهای مصرفی ۲۶ درصد است.
داوود موسوی در گفت و گو با مهر، در مورد آخرین وضعیت 
اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال اظهار کرد: بر 
اساس قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات باید کلیه 
عرضه کنندگان در هر مقطع و مرحله از کار تولید و عرضه کاال 
قیمت مورد نظر و حلقه خود را از طریق درج قیمت یا اطالع 
رسانی قیمت، در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند؛ 
منتهی همه شاهد بودند که بعضاً قیمت های غیرواقعی و یا 
تخفیف های نامتعارف تا ۴۰- ۵۰ درصد روی برخی از اقالم 
درج می شد.معاون بازرســی و نظارت بر کاالهای مصرفی 
ســازمان حمایت از مصرف کننــدگان و تولید کنندگان با 
بیان اینکه شفاف سازی نظام تولید و توزیع کاال جزو اولویت 
هاســت، افزود: با توجه به اینکه هر واحد تولیدی بر مبنای 
عوامل مؤثر بر بهای تمام شده قیمت کاالیی را استخراج کرده 
و بر مبنای ضوابط قیمت گــذاری این کاال را به حلقه بعدی 

می فروشد و اینکه فضای غیرشفافی وجود داشت، تصمیم 
بر این شد که قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی 
کاال درج شود. البته برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ ساعت 

کار کارشناسی و نشست با فعاالن ذی ربط انجام شده است.

سود واحدهای تولید، توزیع و پخش شفاف شده است
وی با اشــاره به اینکه ما کار را مرحله به مرحله پیش بردیم 
و در حال حاضر مرحله چهارم اجرا شــده است، گفت: سود 
واحدهای تولیدی، شــرکت های پخش و خرده فروشــی 
مشخص و شفاف شده است.موسوی افزود: نباید تخفیف های 
غیرمتعارف اعمال شود زیرا این موارد از جیب مصرف کننده 
هزینه می شــود؛ در واقع برخی از مراکز تولیدی، توزیعی و 
پخش رقابتی را در بازار ایجاد کرده بودند که هزینه را مصرف 

کننده می پرداخت.

کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمت ۴۵۰۰ قلم کاال
معاون بازرسی و نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت 
تصریح کــرد: در همین راســتا بر اســاس اطالعاتی که از 
سازمان های صمت استان ها گرفته ایم، از ۷ هزار قلم کاالیی 
که مشمول طرح شــدند ۴۵۰۰ قلم کاال از ۵ تا ۶۵ درصد 
کاهش قیمت داشته اند.وی با بیان اینکه اصالح ضرایب پخش 
انجام شده است، ادامه داد: البته در سازمان حمایت باز است 
و اگر افزایش هزینه ای در واحدها رخ داده می توانند اطالعات 

را به ما ارائه دهند.

نحوه محاسبه اختالف قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده

معاون بازرسی و نظارت بر کاالهای مصرفی سازمان حمایت 
در مورد نحوه محاســبه اختالف قیمت مصــرف کننده و 

تولیدکننده، اظهار کرد: حداکثر ســودی که برای کاالهای 
سرمایه ای همچون لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو )نسبت 
به قیمت تولید( در نظر گرفته شد ۲۰ درصد است. در مورد 
همه کاالهای مصرفی حداکثر ســود ۲۶ درصد است. البته 
در مورد میوه حداکثر سود ۳۰ درصد است.موسوی با بیان 
اینکه اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد، افزود: در 
حال حاضر با اجرای این طرح اگر در یک مغازه کاالی ایکس 
۴ هزار تومان و در مغازه کناری ۵ هزار تومان باشــد، قطعاً 
مصرف کننده از آن مغازه خرید نمی کند.وی گفت: از سویی 
دیگر مراکز خرده فروشی از بازرسی اصناف نیز نگران خواهند 
بود زیرا به صورت ویژه در مراکــز عرضه ورود خواهیم کرد. 
همچنین در طرح نظارتی عید هم با اولویت به سمت بررسی 
درج قیمت خواهیم رفت. درصدهای ســود باید به درستی 
رعایت شــوند.وی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۵ 
قانون نظام صنفی هر واحد خرده فروشــی مکلف است که 
نسبت به درج یا اطالع رسانی قیمت در مرکز خرده فروشی 
خود اقدام کند. پس مصرف کننده اگر به مرکز صنفی مراجعه 

کند باید این قیمت را ببیند.

طی ۱۰ ماه امســال از ۲۸ کاالی صنعتی ۱۰ کاال و از 
۱۲ کاالی معدنی ۵ کاال نسبت به مدت مشابه پارسال 
روند تولید نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کاالی صنعتی و 
۷ کاالی معدنی نیز افزایش تولید داشته اند.به گزارش 
مهر، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در دهمین ماه ســال جاری نشــان می دهد که از ۲۸ 
کاالی صنعتــی ۱۰ کاال و از ۱۲ کاالی معدنــی ۵ کاال 
نسبت به مدت مشــابه پارســال روند نزولی را تجربه 
کرده و ۱۸ کاالی صنعتی و ۷ کاالی معدنی نیز افزایش 
تولید داشته اند.بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و 
کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۱۰ 
ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۱.۸ درصد رشد قرار گرفته و پس 
از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۳۳.۷ درصد، 
چرم با ۳۷.۹ درصد، ماشــین لباسشویی با ۲۳ درصد، 

شمش آلومینیوم با ۲۴.۸ درصد، اتوبوس، مینی بوس و 
ون با ۲۹.۹ درصد، دوده با ۱۸.۸ درصد، شیشه با ۱۷.۳ 
درصد، کمباین با ۱۰.۸ درصد، نخ فیالمنت پلی اســتر 
با ۱۴.۴ درصد، ظروف چینی بــا ۹.۷ درصد، یخچال و 
فریزر با ۹ درصد، نئوپان با ۱۰.۷ درصد، کاتد مس با ۴.۸ 
درصد، انواع کاغذ با ۵.۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با 
۴.۲ درصد، تراکتور با ۵.۱ درصد، الیاف پلی استر با ۵.۱ 
درصد، کولر آبی با ۵.۲ درصد، پتروشیمی با ۲.۱ درصد، 
کارتن ۰.۴ درصد، انواع سواری ۱.۱ درصد، آلومینا با ۰.۶ 
درصد و ظروف شیشه ای ۱.۱ درصد به چشم می خورد.

تداوم کاهش تولید مواد اولیه صنایع
نکته قابل توجه آنکه مشابه آذر ماه در بخش مواد اولیه 
برخی صنایع همچنان شــاهد کاهش تولید هستم آن 
هم در شرایطی که اغلب تولیدکنندگان محصول نهایی 
از قیمت باال و متغیر مواد اولیــه گالیه دارند؛ به عنوان 
نمونه در حوزه هایی همچون سیمان، فوالد، کنسانتره 
و الیاف که مواد اولیه صنایع دیگر محســوب می شوند 
تولید کاهش یافته که همین امــر می تواند توازن بازار 
و قیمت کاالها را بر هم بزند.بر همین مبنا سموم دفع 
آفات با ۲۹.۸ درصد، فوالد خام با ۲ درصد، محصوالت 

فوالدی با ۴.۷ درصد، الستیک خودرو با ۴.۳ درصد، نخ 
سیستم پنبه ای با ۱۵.۲ درصد، کنسانتره ذغالسنگ ۱۲ 
درصد، سیمان با ۸.۴ درصد، وانت با ۴.۲ درصد، پودر 
شوینده با ۱۵.۹ درصد، فیبر با ۸.۶ درصد، الکتروموتور با 
۱۷.۵ درصد، کاشی و سرامیک با ۳ درصد، انواع پاپوش 
و کفش با یک درصد، تلویزیون بــا ۰.۱ درصد، چینی 
بهداشتی با ۱۷.۶ درصد و الیاف اکریلیک با ۷۵.۴ درصد 
با کاهش تولید مواجه شده اند.همچنین باید اشاره شود 
که اغلب کاالهایی که با کاهش تولید مواجه شــده اند 
در بازارهای جهانی جایگاهی دارند و رشــد تولید آنها 
می تواند نه تنها برای پاسخگویی به نیاز داخلی و عدم 
خروج ارز از کشــور برای وارداتشان مورد استفاده قرار 
گیرد، بلکه می توانند با صادرات مناســب برای کشور 

ارزآوری هم داشته باشند. 

معامالت در بازار مسکن به حدود ۱۰ هزار فقره رسیده که 
دو سوم وضعیت نرمال است؛ از طرف دیگر وعده دولت برای 
ایجاد نهضت بزرگ ساخت و ساز در کنار عواملی همچون 
کاهش انتظارات تورمی و افت قیمت ارز، بازار مســکن را 
آماده ورود به دوره رشد معامالت همراه با ثبات قیمت کرده 
است.به گزارش ایسنا، بازار مسکن روزهای آرامی را به لحاظ 
قیمت تجربه می کند، هر چند به رسم هر ساله با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال، معامالت نسبت به ماههای 
گذشته افزایش یافته است. با اینکه هنوز گزارشهای رسمی 
از تحوالت این بازار در بهمن ماه ارایه نشــده بررسی های 
میدانی از افزایش حدود ۳۰ درصدی معامالت در مقایسه 

با دی ماه حکایت دارد.درخصوص ثبات این روزهای بازار 
مسکن عوامل مختلفی دخیل است که پرقدرت ترین عامل 
می تواند انتظار کنشــگران این بازار برای مشخص شدن 
نتیجه مذاکرات وین باشد. بر این اساس نیروهای افزایشی، 
توان خود را برای اثرگذاری بر این بازار از دســت داده اند؛ 
چرا که بررسی ها نشــان می دهد از پنج متغیر اثرگذار بر 
بازار مسکن شامل میزان ساخت و ساز، هزینه های تولید 
مســکن، توان طرف تقاضا، وضعیت تورم عمومی و تورم 
بازارهای موازی، سه مولفه با رشد مواجه شده اند.اگر چه 

قیمت ارز و طال در هفته های اخیر روند نزولی به خود گرفته 
است، به نظر می رسد بازار مسکن، سال جاری را با وضعیت 
باثبات به پایان برساند. حتی کارشناسانی که از تورم آتی 
در بخش مسکن سخن می گویند معتقد به رشد سنگین 
این بازار در کوتاه مدت نیستند.بررسی ها نشان می دهد 
به دلیل معطل ماندن بازارها برای تعیین تکلیف شرایط 
اقتصاد کالن، تمایل برای فروش مسکن کاهش یافته است. 
هر چند تعداد معامالت در دو ماه اخیر به حدود ۱۰ هزار 
فقره معادل دو سوم وضعیت معمول آن رسیده اما تقاضای 

سرمایه ای با افت مواجه شده و تقاضای مصرفی، توان ایجاد 
تحول در بازار را ندارد. بر این اســاس برخی کارشناسان 
پیش بینی می کنند که دست کم تا اردیبهشت ماه سال 
آینده بازار به روند کژدار و مریز خود ادامه دهد.طی هشت 
سال گذشته حجم ساخت و ساز کاهش یافته اما وزارت راه 
و شهرسازی دولت سیزدهم با اعالم اینکه تولید مسکن 
در سال ۱۴۰۰ از نیم میلیون واحد فراتر رفته وعده داده 
با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، نهضت بزرگ 
ساخت و ساز در کشور ایجاد شود. اگرچه کارشناسان نسبت 
به رشد ساخت و ساز توسط بخش خصوصی در سال آینده 

چندان خوشبین نیستند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو، ضمن تاکید بر حفظ 
آرامش بازار این روزهای خودرو، وضعیــت بازار تا روزهای 
پایانی سال را همچنان آرام پیش بینی و اعالم کرد که با توجه 
به ادامه  روند کاهش نرخ ارز، بــازار خودرو نیز همچنان در 
مسیر نزولی قرار دارد و بدین ترتیب مشتریان منتظر نتیجه 
مذاکرات و امیدوار به کاهش بیشتر قیمت ها هستند؛ بنابراین 
تا زمان تثبیت قیمت ها که مستلزم چند هفته ثبات نرخ ارز 
در یک کانال قیمتی است، خرید خود را به تعویق انداخته اند.

سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها بازار 
خودرو همچون روال ماه های اخیر همچنان در رکود کامل به  
سر می برد. خرید و فروش خودرو به معامالت ضروری مصرف 
و نیاز واقعی مشتری به خودرو محدود شده است. همچنان 
به سبب کاهش نرخ ارز و بالتکلیفی بازار طی یکی- دو مله 
اخیر، خریداران منتظر نتایج مذاکرات هســتند. طی این 
روزهای بازار که نرخ ارز نوسان نرخ ارز زیاد است، خریداران تا 
مشخص شدن آینده بازار، ایجاد ثبات و احتمال کاهش بیشتر 
قیمت، فعال خرید خود را به تعویق انداخته اند. رئیس اتحادیه 

نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، ادامه داد: از سوی 
دیگر با توجه به اینکه روند قیمت ها در بازار سیر نزولی دارد، 
فروشنده تمایل بر این دارد که خودروهای در اختیار را )بابت 
نگرانی کاهش بیشتر ارزش خودروها( عرضه کنند اما خریدار 
در بازار بسیار کم است. وی تاکید کرد: ماه هاست که انتظار 
تورمی  در بازار خودرو وجود داشــت، فروکش کرده و دیگر 
خبری از تقاضاهای کاذب نیست. تقاضای کاذب در خرید از 
کارخانه همچنان وجود دارد، اما چند ماهی است که بازار آزاد 
تقاضای کاذب و حجم باالی تقاضا نداشته است. تنها افرادی 
که نیاز فوری و اضطراری به خودرو دارند، مراجعه می کنند 
و خرید خود را انجام می دهند. در بازاری که نوسان نرخ ارز 
بیشتر است، فروشنده احساس می کند که با به ثمر نشستن 
مذاکرات، نرخ ارز کاهش بیشتری تجربه کند و بر این اساس 

کاهش قیمت خودرو در بازار بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ 
بنابراین از این بابت )همانطور که اشاره شد(، فروشندگان 

خودرو نگران هستند.

پس از چند هفته ثبات نرخ ارز در یک کانال 
قیمتی، قیمت خودرو در بازار هم به ثبات خواهد 

رسید 
موتمنی اعالم کــرد: در هفته جاری نیز قیمت هــا در بازار 
نسبت به هفته های پیش تر همچنان روند نزولی خود را ادامه 
داده اســت. فرکانس های مثبت مذاکرات نیز سبب شد که 
قیمت ها در بازار خودرو همچون سایر بازارهای سرمایه روند 
نزولی داشته باشــد و این روند را ادامه دهد. در حقیقت بازار 
عقب نشینی کرده است و قیمت ها نسبت به چند هفته  گذشته 

روند کاهشی در پیش گرفته و هنوز به ثبات نرسیده است. 
زمانی قیمت  خودرو در بازار تثبیت خواهد شد که نرخ ارز در 
کانال قیمتی مشخص، هفته ها ثابت باقی بماند.رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، آینده بازار خودرو را در 
روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ اینگونه پیش بینی کرد که تا زمانی 
که چند هفته ای نرخ ارز در ثبات قیتی نباشد و دارای نوسان 
باشد، بعید است که در روزهای پایانی سال و ایام شب عید، 
همچون روال سال های گذشــته با موج افزایش قابل توجه 
تقاضا برای خرید خودرو مواجه شویم. بیشتر خریداران بر این 
اعتقاد هستند که "تاکنون که خرید خود را انجام نداده ایم، این 
مدت را هم دست نگه داریم تا نتیجه مذاکرات مشخص شود." 
وی تصریح کرد: زمانیکه ارز از کانال ۲۹ هزار تومان به کانال 
۲۵ هزار تومان ریزش داشته است و این کاهش قیمت قابل 
توجه است، مشتری منتظر کاهش بیشتر قیمت طی روزها 
و هفته های آتی خواهد ماند و خرید خود را به تعویق خواهد 
انداخت؛ مگر آنکه نیاز ضروری به خودرو داشته باشد و این 

تعداد آمار تقاضا را چندان تغییر نخواهد داد.

نحوه محاسبه سود توسط مردم

آخرین وضعیت درج قیمت تولید روی کاال

طی ۱۰ ماه   امسال   از ۲۸ کاالی صنعتی   ۱۰ کاال  و از ۱۲ کاالی   معدنی ۵ کاال روند   نزولی   تولید داشته اند

تداوم  کاهش تولید مواد  اولیه

بازار مسکن آماده  رونق؟

بررسی روند بازار خودرو در آخرین ماه سال

آرامش در  بازار خودرو
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قیمت سکه به ۱۱ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان رسید.

میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۸۱۸ تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۸۹ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۵۷۸ 
تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۱۶۶ تومان است.
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تسریع احیای واحدهای تولیدی
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن 

اگر مشکالت فعلی مانند تورم، تحریم، رکود، کرونا، بروکراسی و…  در بخش تولید و صنعت وجود نداشت وضعیت بهتری را شاهد بودیم. هر قدر تغییرات و شوک های 
وارد شده کمتر باشد، طبیعی است که وضعیت تولید بهتر خواهد بود. باید فعالسازی واحدهای تولیدی با توجه به شناسایی مشکالت آنها و رفع چالش ها سرعت پیدا کند. 
دولت باید از تصدی گری دست بردارد. با فرض اینکه منابع مالی کشور همین است و نمی خواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود، نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا 
کند. بنابراین باید هزینه ها کاهش پیدا کند. گردش پول تنظیم شود. ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد. باید به فکر منابع مالی غیر بانکی باشیم. برای مثال شرکت های 

سرمایه گذاری و تهاتر مالی فی مابین بنگاه ها تقویت شود.  
از سوی دیگر وقتی شرایط محیط کسب  و کار به هر دلیلی که مربوط به محیط بیرونی است، شرایط پایداری نباشد، فعالیت ها را سخت تر می کند. در واقع تا تولید کننده 
بخواهد خود را با شرایط موجود منطبق کند، دوباره تغییرات جدید اعمال شده و شرایط به گونه ای دیگر می شود. این ناپایداری وضعیت را پیچیده می کند که به طور معمول 
این شرایط در کسب  و کار کشور زیاد دیده می شود. این موضوع مسئله ای جدید نبوده و سال هاست صنعت کشور به آن مبتالست. تمام این مشکالت یک سلسله ریزش 

و رویش داشتند. بعضی صنایع دچار افت تولید و بازار شدند و به ناچار تعطیل کردند و برخی برعکس شرایط کسب وکار و بازارشان رونق گرفت و در نتیجه رشد کردند.
نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت در شرایط فعلی بیشتر احساس می شود. حل مشکل نقدینگی، مشکالت حوزه کسب و کار و بهبود روابط 
بین الملل برای تسهیل تجارت از جمله انتظارات بخش تولید از دولت است. موانع و محدودیت ها در بخش تولید شناسایی شده و صورت مسئله مشخص است. حاال باید 
دید با توجه به این اولویت ها، دولت چطور با مشکالت برخورد می کند. یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکالت تولید شناسایی شده نقدینگی است. بنابر نظرسنجی ها 

تامین نقدینگی اهمیت باالیی برای واحدهای تولیدی دارد.
موضوع دوم هم مشکالت محیط کسب و کار است. در بهبود فضای کسب و کار که خود یک ســرفصل است، موضوعات زیادی از جمله بروکراسی اداری، مالیات، صدور 
مجوزها و تامین اجتماعی، قراردادها، قوانین و مقررات حاکم بر کسب و کارها مانند قانون تجارت، قوانین بانکی، نحوه دریافت تسهیالت و سایر موضوعات برون بنگاهی 
وجود دارد. اهمیت ارتباط بین المللی هم که اهمیت بسیاری دارد. بهبود روابط بین المللی باعث می شود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات و واردات و مبادالت 

پولی با سهولت انجام شود.  

رئیس اتحادیه چادر دوزان و برزنت فروشان تهران در 
وضعیت کسب و کار در این صنف بیان داشت: اغلب 
انتظار مي رود با آمدن زمستان در صنف چادردوزان 
رونق حاصل شود و توقع همین هم بود؛ اما متاسفانه از 
یک ماه پیش تاکنون به دلیل گراني در تمامي کاالها، 

این صنف نیز مبتال به این جریان شده است.
جبار ایلکا در ادامه تاکید کرد: چادر هاي روي کامیون 
در این فصل فروش خوبي دارد؛ اما امســال به دلیل 
گراني، ارسال و حمل بار به شهرهاي مختلف بسیار 
کم شده است. گراني در رسته چتر نیز بیداد مي کند. 
چترها و سایه بان هاي بزرگ و کوچک در طول یک 
هفته از ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تومان به ۳۸۰ هزار و 

۴۸۰ هزاررسیده است.
وي در افزایش قیمت ســایر اقالم این صنف گفت: 
چادرهاي کامیون از یک میلیــون ۲۰۰ هزار تومان 

به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. 
چادرهاي مسافرتي از ۴۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار 
تومان رسیده اســت. اینها بخش کوچکي از افزایش 
قیمت هایي اســت که در این کاالها رخ داده، بدون 
اینکه ارز گران شود و یا اتفاق خاصي رخ دهد اجناس 
روز به روز گران مي شود. چه انتظاري باید داشت که 
مردم خرید کنند. توان خرید باقي نمانده هر چند که 
نیاز داشته باشند با همان کهنه و مستعمل هاي خود 

روزگار مي گذرانند.
ایلکا در خصوص ضرورت تغییــرات خوش آیند در 
اقتصاد و داد و ستد کشور تاکید کرد: باربري ها خالي 
از بار و کامیون ها چندین شــب منتظر مي مانند تا 
سفارش حمل بار به آنها داده شود، بدون کار و بدون 
پول نمي توان زندگي کرد. مســئوالن تدبیر نکنند 

مشکالت بیشتر خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان پیچ و مهره تهران با تاکید بر 
اختصاص فوالد مورد نیاز جهــت تولید پیچ و مهره گفت: 
متاسفانه با اینکه فوالد در کشــور تولید مي شود، میزان 
درخواست شده هرگز به این صنعت اختصاص نیافته و با 
تالش هاي زیادي هم که در این مسیر شده موافقت مسئوالن 
حاصل نشده است. نورالدین مهری بیان داشت: تمامي صنایع 
در دنیا به پیچ و مهره نیاز دارد. آن میزاني که در کشور تولید 
مي شــود نه تنها صادر نمي توان کرد؛ بلکه نیاز به واردات 
داریم؛ اما از آنجایي که کشور صنعت تولید پیچ و مهره دارد، 
بنابراین الزم و ضروري اســت ساالنه به میزان ۴۵ هزار تن 

فوالد براي تولید داخلي به این صنعت اختصاص یابد.
وي ادامه داد: تبدیل فوالد به مفتول مورد نیاز در کشور 
و تولید پیچ و مهره مي توانــد در ابعاد مخلف منجر به 
اشتغالزایي در کشور باشد. اشــتغالزایي خود مي تواند 
بستر خوبي براي توسعه تمامي صنایع، مشاغل و صنوف 
مختلف ایجاد کند. مهري در ادامه تاکید کرد: از ابتداي 
انقالب تا ۱۶ سال پیش کارخانجات پیچ و مهره سازي در 
کشور فعالیت خود را به طور جد آغاز کردند. این مجموعه 
هاي عظیم تولیدي شاخص اشــتغالزایي را در بیشتر 
صنایع و مشاغل به طور صعودي ارتقا دادند. تجربه اي که 
در کشور در این امر مشاهده شده مي تواند براي مدیران 
و مسئوالن تصمیم گیرنده راهنما باشد؛ اما عجیب است 
علي رغم اینکه صنعت ساخت پیچ و مهره موفقیت هاي 

زیادي در کشور به وجود آورد اما در طول ۱۶ سال اخیر 
به ۴۵ کارخانه نزول کرده و بسیاري بیکار و کارخانجات 
تعطیل شــدند. زیان هایي که نمي توان نادیده گرفت، 
آسیب هاي اجتماعي که با بیکاري در کشور رخ مي دهد 
سال ها تبعات تلخش گریبانگیر همه آحاد کشور خواهد 

شد. مسئوالن تدبیر کنند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان پیچ و مهره تهران تصریح 
کرد: بارها از تمامي مســئوالن در رسانه هاي مختلف 
درخواست کرده ام که با توجه به پتانسیل باالي تولید 
پیچ و مهره نه تنها مي توانیم تولید کنیم؛ بلکه با صادرات 
موفق به کشورهاي همسایه پرجمعیتي که هیچ صنعت 
قابل توجهي ندارند مي توانیم قطب صادرات پیچ و مهره 
را در دست بگیریم. به این واسطه اشتغالزایي و ورود ارز به 
کشور منجر به جنب و جوش در اقتصاد خوابیده کشور 
مي شود و چه صنایعي که راه نمي افتد و در اقتصاد کشور 
زندگي جریان مي یابد. وي با اشاره به شرایط بد اقتصادي 
صنف متبوع خود گفت: صنایع بــه یکدیگر زنجیر وار 
ارتباط دارند. پیچ و مهره به عنوان کاالي مصرفي واسطه 
اي در تمامي چرخه هاي صنعت وجود دارد؛ اما صنعت 
کشور رو به راه نیست. اگر مسکن ملي به گفته مسئوالن 
راه اندازي شود مي توان امیدوار بود که زندگي و اقتصاد 
رونق یابد. مانند مسکن مهر که اتفاق خوبي را در تمامي 

صنوف به وجود آورد.

رئیس اتحادیه خیاطان تهران گفت: پدیده بلوکه شدن مواد اولیه در دست عده اي خاص که 
تصمیات لحظه اي براي افزایش قیمت مواد اولیه مي گیرند، بازار را فلج نموده است. انتظار 
مي رود دستگاه هاي نظارتي بر عملکرد این افراد و گروه ها نظارت کنند؛ چرا که تمامي 
تولیدکنندگان این اتحادیه با مشکالت زیاد اقتصادي روبه رو شده اند. حبیب اله طهماسبی 
در خصوص گراني هاي بي دلیل مواد اولیه در صنف متبوعش بیان داشت: اینکه نرخ ارز 
تغییر نمي کند ولي مواد اولیه گران مي شود جاي سوال است. مواد اولیه مورد نیاز تولید 
در بازار به حد وفور وجود دارد؛ اما بسیار گران است. وي ادامه داد: این گراني هاي بي دلیل 
روزانه مواد اولیه، منجر به باالرفتن قیمت محصول نهایي شده و در نتیجه رکود در بازار موج 
مي زند. گراني محصول نهایي میل خرید را در خریداران از بین برده و کسادي رشد مي کند.

طهماسبي تصریح کرد: تولیدکنندگان صنف خیاطان در زمان قرارداد با مشتري قیمت را 
محاسبه و اعالم نمي دارند اما در زمان تحویل قیمت تمام شده طوري باال رفته که باید از 
سود خود بگذرند و کاال را تحویل مشتري بدهند و این کامال به زیان شان تمام مي شود. 
از سوي دیگر کارگران این حوزه که به دوگونه روزمزد و یا کارمزدي کار مي کنند با بحران 

روبه رور هستند. 

در طرح "بنزین برای همه" 
هر ایرانــی ۲۰ لیتر بنزین 
۱۵۰۰ تومانــی دریافــت 
می کند. کسانی که خودرو 
ندارند می توانند ســهمیه 
خود را بفروشند. مســئوالن این طرح را گسترش 
عدالت دانسته اند اما کارشناسان از اثرات تورمی آن 
انتقاد می کنند. اگرچه وزیر نفت و برخی نمایندگان 
مجلس این طــرح را گامی در "راســتای اجرای 
عدالت" ارزیابی می کننــد و می گویند با این طرح 
"کسانی که خودرو ندارند هم یارانه بنزین دریافت 
می کنند"، اما بسیاری نیز اجرای آن را گام نخست 

در راستای گران کردن بنزین می دانند. 
اختصاص ســهمیه بنزین به افراد به جای خودرو 
یا همان طــرح »بنزین برای همــه« از کیش آغاز 
شده اســت. قرار است قشــم مقصد بعدی اجرای 

این طرح باشد. یارانه بنزین یکی از پرچالش ترین 
موارد در مدت اخیر بوده اســت. دولت با این طرح 
قصــد دارد ناعادالنه بودن شــیوه فعلی اختصاص 
یارانه را اصالح کند. در این بین موافقان و مخالفان 
اظهاراتی را مطرح کرده اند. از کاهش قاچاق گرفته 
تا ایجاد بازار ســیاه فروش بنزیــن. باید دید طرح 
اصالحــی دولت بــرای توزیع یارانــه بنزین برای 
 خانوارهایــی که خــودرو ندارند چه ســرانجامی 

خواهد داشت. 
کارشناس حوزه انرژی و نماینده اسبق مجلس اما 
معتقد اســت فکر نمی کنم این طرح عملی باشد 
چرا که مشــکالت را دوچندان می کند و انتظارات 
و توقعات مردم را باال می برد. حسن مرادی گفت: 
با اجرای این طــرح، با انبوهی از افــراد روبرو می 
شویم که کوپن ۲۰ لیتری دســت می گیرند و به 
دنبال خریدار می گردند. به گفته مرادی، پیشنهاد 
می شود در درازمدت طوری برنامه ریزی کنیم که نه 
تنها یارانه بنزین بلکه همه یارانه ها به افراد مستحق 

تعلق گیرد در حــال حاضر نیمــی از خانوارهای 
کشور فاقد خودرو هســتند و ۶ درصد معادل ۳ و 
بیشــتر خودرو دارند. گویا در شیوه فعلی پرداخت 
یارانه، افرادی که خودروی بیشــتری دارند یارانه 
بیشتری دریافت می کنند. به هر ترتیب این طرح 
به صورت آزمایشــی در جزیره کیــش آغاز و در 
جزیره قشــم ادامه خواهد یافت. ســهمیه بنزین 
به جای اختصاص یافتن به وســایل نقلیه، به افراد 
اختصاص می یابد. جلیل ســاالری معــاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، در این باره گفته است در 
طرح جدیدی که برای سهمیه سوخت تعبیه شده 
و به صورت آزمایشی در قشم و کیش اجرایی شده، 
 ســهمیه های مانده در کارت های ســوخت حفظ 

خواهد شد.
در ایــن رابطــه رئیس هیئــت مدیــره اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
می گوید: طرح »بنزین بــرای همه« عدالت محور 

است. سید حمید حســینی گفت: بسته به این که 
بنزین را یک حق برای مردم یا یک کاالی مصرفی 
در نظر بگیریم، نوع برخورد با آن متفاوت اســت. 
در طــرح »بنزین برای همه«، بنزیــن را به عنوان 
یک حق برای مردم در نظــر می گیریم و این قبیل 
طرح ها، عدالت محور هستند. به گفته او، این طرح 
می تواند شدت مصرف انرژی را کاهش دهد یا این 
انگیزه را به مردم بدهد که مصرف نداشــته باشند 
و ســهمیه خود را واگذار کنند )فــروش بنزین به 
 جای مصرف(؛ همچنین باعث جلوگیری از قاچاق 

می شود.
به گفته سیدمحســن دهنوی عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، طبق گزارش های سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، دولت ســاالنه ۱۲۴ هزار 
میلیارد تومان یارانه بنزیــن پرداخت می کند که 
۶۰ درصد آن برای ۴ میلیون خانواِر دارای بیش از 
دو خودرو است. ۱۴ میلیون خانواده بی خودرو هیچ 
سهمی از این یارانه نمی برند و پیش بینی می شود 
که در صورت موفق بودن اجرای این طرح آزمایشی 
و موافقت دولت با اجرای آن به صورت سراســری، 
ساالنه به هر خانواده با جمعیت چهار نفری، حدود 
یک میلیون و صد هزار تومان یارانه بنزین برســد؛ 
این یارانه اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت 

می شود.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: اعطای بنزین یارانه ای  به 
خانوارها که نقشی در زنجیره ارزش تولید قرار ندارد، 
کارکردی رفاهی دارد. اما مشکل اینجاست که این 
کاالی یارانه ای در راســتای اهداف صحیح رفاهی 

مورد استفاده قرار نمی گیرد.
مرتضی زمانیان افزود: در نظام رفاهی می توان انتظار 
داشت که یارانه به اقشــار مستمند تعلق بگیرد، یا 
الاقل به همه آحاد داده شود، و یا با با اهداف خاصی 
مانند حمایت از تحصیل یا ازدواج به دانشجویان و 

جوانان تخصیص یابد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

آمار کارخانجاتی که هر روز 
از چرخه فعالیت خارج می 
شوند رو به افزایش است. 
تعطیلی کامل یا فعالیت با 
ظرفیت ناچیز چالش تولید 
در سالهای اخیر شده است. هر بار در اظهارنظرهای 
متناقض تعداد کارخانجــات وارد چرخه فعالیت 
شــده اعالم می شــود. اما این در حالی است که 
آمار کارخانجات تعطیل شــده روز به روز بیشتر 
می شود. بر اســاس گزارش های منتشر شده در 
یک نمونه کارخانــه ای را کــه به راحتی یک هزار 
و ۳۰۰ کارگر می توانند در آنجا مشــغول شــوند 
 و تمام زیربناهایــش هم موجود اســت، تعطیل

کرده اند. 
تعطیل شــدن کارخانــه و کارگاه یعنــی بیــکار 
شــدن کارگران، یعنی کاهش تولید و این خالف 

سیاست های کشور است. 
رئیس جمهور بارهــا در ســخنرانی های خود از 
لــزوم صیانــت از نیروهــای کار و حمایــت از 
بنگاههای اقتصادی ســخن گفتــه و تاکید کرده 
اســت که هیچ نهادی اعم از بانکهــا حق تعطیل 
کردن واحدهای تولیدی را ندارند و در این راســتا 
دستورات الزم را به جهت احیای مجدد بنگاههای 
راکد و تعطیل شــده صادر کرده است. اما به رغم 

 این تاکیدات بــاز هم روند تعطیلــی کارخانجات 
ادامه دارد. 

در همین زمینه معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: 
امروز بیش از ۱۲ هزار از ۴۵ هــزار کارخانه فعال 
تعطیل شده اند که حدود ۷ هزار کارخانه را می توان 
با اتخاذ تدابیــر ظرف یکی دو ســال وارد چرخه 

تولید کرد. 
حجت اهلل قدرتی، معاون حقوقــی قوه قضائیه در 
آیین اختتامیه جشنواره شهید بهشتی پژوهشگاه 
قوه قضاییه، گفــت: »قانون در این مباحث نواقص 
زیادی دارد که می شود قوانین را اصالح کرد. امروز 
بیش از ۱۲ هزار از ۴۵ هزار کارخانه فعال تعطیل 

شــده اند که حدود ۷ هــزار کارخانــه را می توان 
 با اتخاذ تدابیــر ظرف یکی دو ســال وارد چرخه 

تولید کرد.« 
وی افزود: »این مســئله نیازمند اصالح قوانین و 
تصمیم گیری در جلســه سران قواســت. در دوره 
جدید پژوهشگاه قوه قضاییه رویکرد اصالح قوانین 
مدنظر است، یکی   از مأموریت های پژوهشگاه قوه 
قضاییه، طرح قضازدایی اســت که اگر بتوانیم از 
بسیاری از عناوین آمده در قانون جرم زدایی کنیم، 
روند تحول قوه قضاییه و رســیدگی های قضایی 
توســعه خواهد یافت و نتیجه آن کمک به کشور 

است.« 

بیش از ۱۲ هزار کارخانه از چرخه فعالیت خارج شده اند 

تعطیلی بی سابقه واحدهای تولیدی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد باعث جلوگیری از قاچاق می شود؟

زنگ خطر بازار سیاه بنزین کوپنی
»بنزین برای همه«؛ سهمیه مردم یا درآمدزایی دولت                                                                        تکلیف سهمیه های مانده در کارت های سوخت چه می شود؟

بلوکه شدن مواد اوليه بازار را فلج کرده است

رونقی در بازار چادر دوزان نيست

فوالد مورد نياز برای توليد پيچ و مهره اختصاص نمی يابد
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کاهش 60  درصدی مسافری
واردات گوشی 3 ميليارد دالری شد

در ادامه روند رو به رشد واردات گوشــی تلفن همراه، در ۱۰ ماهه امسال بیش از سه 
میلیارد دالر گوشی وارد ایران شده اســت. واردات گوشی تلفن همراه اغلب در صدر 
واردات ایران قرار دارد، به عبارتی کاالیی است که حجم واردات آن از هر یک از اقالم 
وارداتی حتی کاالی اساسی بیشتر است.  بررسی تازه ترین گزارش گمرک ایران نشان 
می دهد که در ۱۰ ماهه امســال،  بیش از ۱۴.۶ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۳.۳ 

میلیارد دالر  وارد کشور شده است.
واردات گوشی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر  تعداد ۲۷ درصد و  ارزش ۹۳.۷ 
درصد افزایش داشته است. در دوره مورد بررسی حجم  گوشی هایی که  همراه مسافر 
وارد شده  ۲۱۰ هزار و ۱۴۳ دستگاه بوده است نسبت به  مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ 
درصد کاهش دارد. این در حالی است که در ۹ ماهه امسال نیز واردات گوشی افزایش 
۱۱۷ درصدی داشت؛ به طوری که بالغ بر ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ارزش بیش از ۲.۹ 

میلیارد دالر وارد شده بود که از نظر تعداد هم رشد ۴۲.۵ درصدی داشته است.
از مدتی پیش بحث هایی در مورد محدودیت واردات انواعی از گوشی مطرح بود ولی 
آنطور که باقری پور -مدیرکل دفتر فناوری و امنیت فضای مجازی گمرک ایران-به 
تازگی اعالم کرده است در حال حاضر محدودیتی در فهرست گوشی های ورودی به 
کشور توسط مسافران چه به صورت مسافری و تجاری وجود ندارد و تنها موضوع مورد 
توجه  این است که در رویه مسافری حقوق ورودی گوشی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ 

دالر با شش درصد و  با ارزش باالی ۶۰۰ دالر با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود.

بالتكليفی گريبانگير بازار رمزارزها
بازارهای جهانی از جمله رمزارزها اخیرا در بالتکلیفی هستند زیرا تنش های روسیه 
و اوکراین همچنان سرفصل خبرهاست و برخی از رمزارزها از جمله سوالنا در سقوط 
آزاد به بیت کوین ملحق  شدند زیرا بازارها همچنان روند نزولی داشت. سوالنا همراه 
با ســایر ارزهای دیجیتال که در میان معدود رمزارزهای سبز بازار رمزارزها بودند، 
به سقوط آزاد بیت کوین پیوستند البته چهارشــنبه بازار رمزارزها اندکی صعودی 

شده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۳ تریلیون دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۷۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 
۴۱.۷۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت. 
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷.۴۶ میلیارد دالر است که 
۲۸.۶۴ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۱۰.۷۴ میلیارد دالر اســت که ۱۳.۸۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۶۴.۶۴ میلیارد دالر است که 

۸۴.۴۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

عرضه جهانی قابليت ويديوی كوتاه فيس بوک
فیس بوک دسترســی به قابلیت ویدیوی کوتاه ریلز )Reels( را در اقدامی برای 
توسعه این فرمت محتوایی محبوب، به بیش از ۱۵۰ کشور گسترش داد. غول شبکه 
اجتماعی ِمتا پلتفرمز )شرکت مادر فیس بوک( که اخیرا یک سوم از ارزش بازار خود 
را پس از انتشار گزارش درآمد سه ماهه چهارم مایوس کننده از دست داد، ریلز را به 
عنوان یک اولویت کلیدی بارز کرده است.شرکت ِمتا قابلیت ریلز در اینستاگرام را در 
سال ۲۰۲۰ و در فیس بوک در سال ۲۰۲۱ به عنوان پاسخی به اپلیکیشن ویدیوی 
کوتاه محبوب تیک تاک که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، راه اندازی کرد. 
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت ِمتا در یک پست فیس بوکی اعالم کرد: اکنون 
ریلز فرمت محتوایی برخوردار از سریعترین نرخ رشد بوده و ما آن را برای همه در 

فیس بوک در سطح جهانی عرضه می کنیم.
طبق اعالم شــرکت ِمتا، ویدیو اکنون نیمی از زمانی که افراد در فیس بوک سپری 
می کنند را به خود اختصاص می دهد. در همین راستا ِمتا راه های جدیدی را برای 
تولیدکنندگان محتوا به منظور درآمدزایی از قابلیت ریلز اعالم کرد. همچنین خبر 
داد در حال توســعه برنامه پرداخت پاداش به تولیدکنندگان محتوا به کشورهای 
بیشتری است. این شرکت در حال آزمایش همپوشانی تبلیغات با استفاده از بنرها 
و استیکرها برای تولیدکنندگان محتوا به منظور کســب درآمد تبلیغاتی است و 

تبلیغات تمام صفحه بین ویدیوهای ریلز را به زودی راه اندازی خواهد کرد.
ِمتا در جدیدترین گزارش در آمد سه ماهه خود اعالم کرد از تغییرات حریم خصوصی 
که شرکت اپل در سیستم عامل خود صورت داده و هدف گیری و سنجش تبلیغات 
در فیس بوک و اینستاگرام را برای برندها دشوارتر کرده، آسیب دیده است. همچنین 
مســائل اقتصاد کالن مانند اختالالت زنجیره تامین را از دیگر عوامل تاثیرگذار بر 
درآمدش عنوان کرد. این غول فناوری ۱۸ ساله، ماه گذشته هشدار داد انتظار دارد 
رشد درآمد در سه ماهه آینده به دلیل رقابت فزاینده برای زمان کاربران و افزایش 
استفاده کاربران از قابلیت هایی مانند ریلز که درآمدزایی کمتری دارد، آهسته شود.

بر اساس گزارش رویترز شرکت ِمتا در جدیدترین اعالم خود خاطرنشان کرد: به 
روز رسانی هایی برای کاربران عرضه خواهد کرد تا فیس بوک ریلز را در مکانهای 
جدیدی مانند قابلیت استوری، تب واچ و در باالی خبر مشاهده کنند. در بعضی از 
کشورها کاربران همچنین می توانند ریلزهای پیشنهادی را در فید خود مشاهده 

کنند.

اكثر خانواده ها از راه اينترنت امرار معاش می كنند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیشتر مشاغلی که در دوران کرونا در حال 
نابودی بودند، از طریق فضای مجازی رونق گرفتند، می گوید: با توجه به 
آنکه معیشت بسیاری از خانواده ها از طریق اینترنت و فضای مجازی می 
گذرد، عالوه بر رفع محدودیت از فعالیت مشاغل اینترنتی، باید نظارت بر 

این کسب و کارها به جهت حفظ حقوق افراد هم صورت گیرد.
فتح اهلل بیات با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره کلیات طرح صیانت 
از فضای مجازی در خصوص فعالیت کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: 
مجلس باید قوانینی را مصوب کند که از شغل و حقوق افراد صیانت کند، 
به خصوص افرادی که در صدد راه اندازی کسب و کار اینترنتی هستند و از 

فضای مجازی برای امرار معاش استفاده می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر صاحبان مشاغل بســیاری از جمله مشاغل 
خانگی برای کســب درآمد به اینترنت و فضای مجازی پنــاه آورده اند و 
کســب و کارهایی که در دوران کرونا در حال نابودی بودند، از این طریق 
رونق گرفتند.این فعال حوزه کار، فعالیت تاکسی های اینترنتی را از جمله 
مصادیق کســب و کارهای اینترنتی عنوان کرد و گفت: خیلی از مشاغل 
هستند که به طور خانوادگی از این طریق در حال فعالیت است و نباید به 
معیشت آنها آسیب وارد شود چون فضای کسب و کار مساعد نیست و افراد 
به دلیل نبود درآمد ناچار به فضای مجازی روی آورده اند که البته بیشتر 
مشاغل خدماتی و خانگی هستند.بیات گفت: در شرایطی که هزینه ایجاد 
شغل باالست و نمی توانیم متناسب با نیاز جامعه، فارغ التحصیالن و جوانان 
شغل ایجاد کنیم تا شغلشان را خودشان انتخاب کنند و افراد از روی اجبار 
و برای گذران زندگی به هر شغلی با حداقل حقوق تن می دهند، باید فضا 
برای فعالیتهای اینترنتی را فراهم کنیم و به جای محدود کردن کسب و 

کارهای اینترنتی، بر آنها نظارت داشته باشیم.

اخبار

وزیر ارتباطات کاهش واردات پهنای باند را تکذیب کرد
وزیر ارتباطات کاهش واردات پهنای باند در کشور در دولت سیزدهم را تکذیب کرد و گفت: در 6 ماه گذشته پهنای باند بین الملل کشور افزایش یافته است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کاهش واردات پهنای باند در کشور را تکذیب کرد. یکی از کاربران اینترنت در صفحه اینستاگرام وزیر از او درباره کاهش پهنای باند 
اینترنت پرسید. زارع پور در جواب نوشت: پهنای باند بین الملل در شش ماه گذشته نه تنها کاهش نیافته؛ بلکه افزایش هم داشته است. وی ادامه داد: در دو روز گذشته با اضافه شدن 

بیش از ۳۰۰ گیگ به ظرفیت لینک های شرکت مخابرات ایران، بخش از اختالالت حل شده است.

در حالــی که ایــن روزها 
کاربــران اینترنتــی، بــه 
وضعیت ســرعت اینترنت 
اعتراض دارند، مســووالن 
دولتــی، بزرگ ترین عامل 
افت کیفیت این روزهای شــبکه اینترنتی را عدم 
توسعه زیرساخت ها در سال های گذشته و افزایش 

مصرف کاربران اعالم می کنند.
به گزارش ایسنا، مشــکالت اینترنتی و سرعت و 
کیفیت پایین، عالوه بر اعتراض کاربران اینترنتی، 
واکنش مســووالن حــوزه ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات و حتی نمایندگان مجلــس را به دنبال 
داشته اســت. در حالی که عیســی زارع پور -وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات- بارها عنوان کرده عدم 
سرمایه گذاری مناسب در سال های گذشته، امکان 
توسعه اینترنت ثابت را سلب و به شبکه اپراتورهای 
همراه فشــار وارد کــرده و مشــکالت اینترنت را 
سبب شــده اســت، نمایندگان مجلس، خواستار 
 پاســخگویی وزیر ارتباطات و دولت درباره سرعت

 اینترنت شده اند.
به همین دلیل علی بهادری جهرمی -ســخنگوی 
دولت- دربــاره علت کاهش ســرعت اینترنت در 
روزهای اخیر، گفت: زیرساخت های اینترنت ثابت 
که در ســال های قبل توســعه پیدا نکــرده، توان 
پاسخگویی به نیاز امروز شهروندان را ندارد. مطابق 
استاندارهای جهانی ۷۰ درصد استفاده مربوط به 
اینترنت ثابت و ۳۰ درصد مربوط به اینترنت همراه 
است. این روند اکنون در کشــور ما به دلیل پایین 
بودن ســرعت اینترنت ثابت، برعکس و باعث شده 

اینترنت همراه هم با کندی هایی مواجه شود.
وی یادآور شــد: عالوه بر این، مجازی شدن مجدد 
کالس ها و شیوع دوباره کرونا باعث افزایش استفاده 
از خدمات اینترنتی شده است. دولت در همین مدت 
اقدامات مهمی برای بهبود زیرساخت های اینترنت 
ثابت انجام داده تا مردم بتوانند از حق شــهروندی 
خود در برخورداری از اینترنت باکیفیت برخوردار 
شوند.بهادری جهرمی پس از آن در توییتر نوشت: 
 مصرف  اینترنت همراه نســبت به ســال گذشته 
۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و ســرعت توســعه 
زیرساخت های ارتباطی کشور متناسب با سرعت 

رشــد مصرف کاربران نبوده. دولت خود را متعهد 
به تأمین اینترنت با کیفیت و پرسرعت برای مردم 
می داند و گسترش خطوط فیبر نوری راهکاری موثر 

برای افزایش سرعت و رفع اختالل است.
از طرفی در حالی که تاکنون اخباری مبنی بر عدم 
توسعه پهنای باند کافی از سوی شرکت ارتباطات 
زیرساخت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مطرح 
شده، طبق اعالم شرکت مخابرات ایران، محمدرضا 
بیدخام -مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایــران- با بیان اینکه تامیــن پهنای باند 
مصرفی شــرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی 
قرار دارد، اعالم کرد: با بررســی های انجام شده، در 
حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت 

شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.
وی بیان کرد: ارتباط شــرکت مخابــرات ایران در 
مورد پهنای باندی که از ســمت شرکت ارتباطات 
زیرســاخت تأمین می شــود، در شــرایط عادی 
قرار دارد و علی رغم افزایش مصــرف در روزهای 
اخیر، با تامیــن پهنای باند الزم ، مشــکلی از این 
بابت برای مشــترکین مشــاهده نشــده اســت. 
تامین پهنای باند ســرویس اینترنــت مخابرات با 
همراهی همیشــگی مجموعه شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت و وزارت ارتباطات در شــرایط عادی 
قرار داشته و با بررســی های انجام شده هیچ گونه 
 افت کیفیتــی در وضعیت شــبکه اعالم نشــده

 است.
همچنین محمدعلی یوسفی زاده -رئیس کمیسیون 
اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران- درباره 
عدم ارائه پهنای باند از ســوی شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به 
ایســنا، توضیح داد: نه اطالعی دارم و نه احساسی 
که این موضوع صحت داشته باشد. پهنای باند هم 
به FCPها داده می شود اما باید تجهیزات الزم در 
شرکت ها وجود داشته باشد. ما هم قبال درخواست 
داشــتیم، که در ابتدا تامین نمی شــد تا زمانی که 
تجهیزات را نصب کردیم و شــبکه مان را توســعه 

دادیم و پهنای باند هم تحویل گرفتیم.
اما رگوالتوری، گزارشــی از وضعیــت اپراتورهای 
همراه در یک ســال گذشته منتشــر و اعالم کرد 
 )payload( حجم دیتای مصرفــی مشــتریان
افزایش یافتــه و در پی افزایش مصرف، ســرعت 
دسترســی )Throughput( کاربــران کاهش 
داشته اســت و درواقع علت اصلی شرایط موجود 

در حــوزه کیفیت اینترنت، عدم توســعه شــبکه 
 اپراتورها متناســب بــا افزایش مصــرف کاربران

 است.
حجم دیتای مصرفی مشــتریان همراه اول در یک 
ســال گذشــته از ۱۲ هزار ترابایت بــه ۱۷ هزار و 
۲۰۰ ترابایت رسیده است، یعنی حدود ۴۳ درصد 
افزایش که سهم مصرف نسل سوم از ۲۵۵۰ ترابایت 
به ۲۶۴۰ ترابایت رســیده یعنی حدود ۱۶ در صد 
از کل و ســهم نســل چهارم از ۹۴۵۰ ترابایت به 
۱۴۵۶۰ ترابایت رسیده، یعنی حدود ۸۴ درصد از 
کل است. سرعت نســل ۳ همراه اول در کل کشور 
در طی یک سال اخیر از ۳.۳ به ۴ مگابیت درثانیه و 
سرعت نسل ۴ همراه اول طی یک سال اخیر از ۸.۶ 

مگابیت درثانیه به ۸.۲ رسیده است.
حجم دیتای مصرفی مشــتریان  ایرانسل در یک 
سال گذشته از ۱۲ هزار و ۲۰۰ ترابایت به ۱۷ هزار 
و ۵۰ ترابایت رسیده است، یعنی از حدود ۴۰ درصد 
افزایش که سهم مصرف نســل سوم حدود ۱۷۰۰ 
ترابایت به ۱۵۵۰ ترابایت معــادل ۹ در صد از کل 
و سهم نســل چهارم از ۱۰ هزار و ۵۰۰ ترابایت به 
حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ ترابایت رســیده، که مهادل 
۹۱ درصد از کل اســت. سرعت نســل ۳ ایرانسل 
در کل کشور در طی یک ســال اخیر از ۱.۸ به ۲.۳ 
گابیت درثانیه و سرعت نســل ۴ ایرانسل طی یک 
سال اخیر از ۱۲.۲ مگابیت درثانیه به ۱۱.۱۱ رسیده 

است.
با بررسی نمودارهای حجم دیتای مصرفی مشتریان 
و سرعت که به طور کلی برای شهرها استخراج شده 

مشاهده می شود، در عمده شــهرها مقدار مصرف 
دیتا افزایش یافته اســت، لیکن مقادیر مربوط به 
سرعت هم در کل کشــور متاثر از افزایش مصرف 
کاهش یافته البته این کاهش در تمام شــهرهای 
یکسان نبوده و به صورت جهشی و کاهش ناگهانی 

نیست.
در خصوص نســل ســوم نیز با توجه به سهم کم 
ترافیک توزیع شده توســط این بخش )۱۶ درصد 
سهم ترافیک همراه اول از کل ترافیک این شرکت 
و ۹ درصد سهم ترافیک ایرانسل از کل ترافیک این 
شــرکت( تغییر عمده ای در مدت یک ساله دیده 
نمی شود و به نظر می رسد عمده کاربران از طریق 
نسل چهارم ســرویس داده می شــوند. همچنین 
شــرکت همراه اول در بخش ارائه ســرویس نسل 
چهارم که ۸۴ درصد مشــترکین خود را سرویس 
می دهد در وضعیت نامناســبی نسبت به ایرانسل 
قرار دارد و پیش بینی می شــود در دوره تعطیالت 
سال جدید با توجه به گستره شبکه، حجم مشتریان 
و افزایش ناگهان مصرف در صورت اســتمرار روند 

موجود با مشکل جدی مواجه باشد.
درعین حال اثرگذاری مســتقیم افزایش مصرف 
در ســرعت ارائه خدمت به مفهــوم کمبود منابع 
مورد نیــاز شــبکه و در نهایت به نظر می رســد 
عامل اصلی شــرایط موجود عدم توسعه اپراتورها 
متناســب افزایــش مصرف مشــتریان باشــد، 
)همچنیــن تاخیــر در اســتفاده از بانــد ۲۳۰۰ 
 واگذارشــده کــه البته بخشــی از طرح توســعه

 ایشان است(.

تامين پهنای باند مصرفی در وضعيت عادی قرار دارد

مهم ترین دالیل افت کیفیت اینترنت چیست؟
News kasbokar@gmail.com

آیین افتتاح رستوران آگلومراسیون با 
حضور ایرج رخصتی سرپرست مدیریت 
عامل، علیرضا رضوانیان معاون برنامه 
ریزی و توسعه ، مهدی بهرامی معاون 
پشــتیبانی و خدمات اجتماعی ، روح 
اله صالحی مدیر خدمات و امور رفاهی 
و دیگر مسولین شــرکت ۲ اسفندماه 

برگزار شد .
رخصتی در ایــن آیین ، با اشــاره به 
دستاوردهای جدید ذوب آهن اصفهان 
که بالندگی بیشتر این شرکت را نوید 

می دهد، گفت : تالشــگران شرکت با 
همت و تالش وصف ناشدنی توانستند 
رکورد تولید ماهانه چدن که مربوط به 
سال ۹۳ بود را شکسته و برگ زرینی به 

تاریخ پرافتخار این صنعت بیافزایند .
وی خاطــر نشــان ســاخت : برخی 
مشــکالت تامین مواد اولیه حل شده 
و امید اســت تولیــد و بهــره وری به 

بیشترین حد ممکن خود برسد.
سرپرست مدیریت عامل شرکت گفت : 
بهبود تولید و شرایط اقتصادی شرکت 
موجب بهبود معیشت کارکنان می شود 

. با توجه به شرایط اقتصادی که سفره 
کارکنان را کوچکتر نموده ، این وظیفه 
را احســاس می کنیم که به رفاهیات 
پرسنل توجه شــود و معیشت آنان در 
اولویت باشــد تا با این روش از همت 

تالشگران شرکت قدردانی شود .
مهدی بهرامــی معاون پشــتیبانی و 
خدمــات اجتماعی نیــز در این آیین 
گفت : با توجه به شیوع بیماری کرونا 
، فرصتی بود تا برخی رستوران ها که 
احتیاج به تعمیرات اساســی داشــت 
بازســازی و نوســازی شــوند و این 

رســتوران با زحمت و تالش مدیریت 
های مرتبط به بهره برداری رسید .

وی با اشاره به اینکه اولویت این معاونت 
، ارائه بهترین و مناسب ترین خدمات 
بــه کارکنان شــرکت اســت، افزود : 

رضایتمندی و حفظ آرامش تالشگران 
شرکت هدف اصلی معاونت پشتیبانی 
و خدمات اجتماعی است و این بخش 
همواره پذیرای نظرات سازنده پرسنل 

می باشد .

یکی از مدیران ساخت و ساز سابق تسال شکایتی علیه این 
خودروساز آمریکای ثبت و ادعا کرده به دلیل گزارش موارد 
گسترده نقض قوانین ایمنی و تبعیض نژادی در کارخانه 

های شرکت اخراج شده است.
مارک کیج در شکایت ثبت شــده در دادگاه عالی آالمدا 
کانتی، ادعا می کند او موارد نقض ایمنی را گزارش کرده 
که ریسک انفجارهای بزرگ در کارخانه باتری سازی تسال 
در ایالت نوادا را در پی داشته است. همچنین این کارمند 
سیاهپوســت درباره عدم افشــای جراحت های جدی 
کارگران در محل کارخانه بــه مقامات خود گزارش داده 

بود. در متن شکایت نامه آمده است: تعهد تسال به اهداف 
تولید غیرواقع بینانه و تالش های بی تدبیرانه شرکت برای 
افزایش تولید باعث نقض تعهدات آن به ایمنی کارمندان 

می شود.
کیج همچنین ادعــا می کند کارمندان تســال به دلیل 
نژاد وی بــه او توهین کــرده و آزار داده اند. این درحالی 

اســت که مدیران شــرکت نیز از این امر مطلع بوده اند. 
او در بخشــی از شکایت نامه خود نوشــته است: تقریباً 
در تمام اتاق های اســتراحت واحد تســال در فرمونت، 
 نوشــته هایی حــاوی ســمبل های نــژاد پرســتی

 وجود داشت.
یک ســازمان ایالتــی در کالیفرنیا در اوایــل ماه جاری 

براســاس اتهامات برخی از کارمندان سیاهپوســت که 
ادعــا می کردند هــدف توهین های نژاد پرســتانه قرار 
گرفتند و مجبور به انجام فعالیت های فیزیکی ســخت 
در کارخانه تســال شــده اند، از این خودروساز شکایت 
کرد.در این شــکایت ادعا شده بود تســال در خصوص 
رفتارهای تبعیض نــژادی مــدارا می کند.این درحالی 
است که در اوایل ماه جاری، یک ســازمان دولتی ایالت 
کالیفرنیا به دلیل اتهامات برخی از کارمندان سیاهپوست 
 که هدف توهین های نژاد پرســتانه قــرار گرفته بودند، 

نیز از تسال شکایت کرد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی خبر از امضا 
بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس برای لغو مصوبه کمیسیون 
مشترک در خصوص طرح صیانت و بازگشت آن به صحن 
مجلس خبر داد.کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت 

در جلسه ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای 
مجازی را با ۱۸ رای تصویب کرد. این مصوبه با واکنش های 
منفی و انتقادات بی شماری در فضای مجازی مواجه شد تا 
جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به 

هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی  طرح صیانت در 
کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند.

جالل رشــیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک 
بررسی طرح صیانت است روز گذشته در توئیتی از طرح 

این نامه خبر داد و نوشت: درجواب دغدغه و مطالبه آحاد 
مردم شریف ایران اسالمی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین 
نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررســی طرح صیانت در 
کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را 
مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم 

رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می باشد.

مجرمان ســایبری از ناپدید شــدن ناگهانی تعدادی از 
بازارهای برجسته و مشــهور در وب تاریک یا دارک وب 
وحشت زده شده اند.به دنبال تحوالت مذکور برخی از این 
مجرمان به این فکر افتاده اند که آیا زمان پایان فعالیت های 
غیرقانونی و زیرزمینی آنها فرا رســیده یا خیر.محققان 
امنیت سایبری در مؤسسه دیجیتال شادو، فعالیت های 
مجرمان اینترنتی را در تاالرهای گفتگو و بازارهای وب 
تاریک که در آن مجرمــان اطالعات کارت های اعتباری 
دزدیده شده و سایر داده های شخصی را خریداری کرده 
و می فروشند، تجزیه و تحلیل کرده و متوجه شده اند که 
مشــتریان خالفکار این مجموعه ها به دنبال یک سری 

تشنج ها و بسته شدن انجمن های مذکور، مأیوس و نگران 
شده اند.این تحوالت در زمانی اتفاق می افتد که برخی از 
شرکت های فعال در زمینه خرید و فروش باج افزار، پس از 
اقدامی که REvil و دیگر گروه های باج افزارنویس را هدف 

قرار داد، نگران شده اند.
در ژانویه ۲۰۲۲، پیامی در یک تاالر گفتگوی زیرزمینی 
مشهور منتشر شد دال بر اینکه وزارت امور داخلی روسیه 

سایتی وابسته به REvil را به عنوان بخشی از »عملیات 
ویژه اجرای قانون« تعطیل کــرده و این کار با همکاری 
مشترک با آژانس های امنیتی آمریکایی و سرویس امنیت 
فدرال روسیه انجام شده است.چند روز بعد، اعالم شد که 
شــش مظنون دیگر به اتهام فروش اطالعات کارت های 
اعتباری مسروقه دستگیر شده اند و همان اطالعیه توقیف 
در انجمن های مخفی بیشتری منتشر شد.به نظر می رسد 

که دیگر انجمن های مخفی به علت این تحوالت به طور 
داوطلبانه فعالیت های خود را موقتاً متوقف کرده اند تا از 

شناسایی و دستگیری خود جلوگیری کنند.
ادمین های یکی از این انجمن ها بــا بیان اینکه به دلیل 
اتفاقات اخیر بــه مدت ۲ هفته به تعطیــالت می روند، 
افزوده اند: از درک شما متشکریم، به زودی برمی گردیم، 
نگران نباشــید. با این حال آنان خدمات خود را متوقف 
کرده اند. یک بازار برجسته وب تاریک که تقریباً یک دهه 
فعال بود نیز اخیراً تعطیل شده اســت. مدیران این بازار 
هم ادعا کردند که پس از کســب درآمد کافی بازنشسته 

می شوند.

در آيين افتتاح رستوران آگلومراسيون ذوب آهن اصفهان عنوان شد

رضایتمندی و حفظ آرامش تالشگران هدف اصلی مسئولین شرکت است

اخراج به دليل گزارش نقض ايمنی؛

کارمند سیاهپوست به اتهام نژاد پرستی از تسال شکایت کرد

تعداد امضای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن از ۱۵0 گذشت

با فعال شدن مقابله با باج افزارنويسان؛

نگرانی کالهبرداران از تعطیلی بازارهای وب سیاه


