
در شرایطی که براساس اعالم سازمان امور مالیاتی، صاحبان 
خانه های خالی فقــط یک روز دیگر بــرای پرداخت مالیات 
متعلقه فرصت دارند، آن دســته از مشــموالن که نسبت به 
مشمولیت خود به دلیل خالی نبودن واحد مسکونی مورد نظر، 
ثبت نکردن اطالعات سکونتی در سامانه امالک و اسکان و ... 
اعتراض دارند، می توانند پرداخت این مالیات را با ذکر توضیح 

قبول نکنند.
به گزارش ایسنا، در راســتای اخذ مالیات از خانه های خالی 
تاکنون برای ۵۶۸ هزار واحد مســکونی خالی از سکنه قبض 
مالیاتی صادر شده اســت که با وجود اتمام مهلت پرداخت 

مالیات در پایان بهمن ماه، طبق اخطار مجدد ســازمان امور 
مالیاتی به صاحبان خانه های خالی این افراد تا ۱۰/۱۲/۱۴۰۰ 
فرصت دارند تا مالیات خود را بپردازنــد و در غیر اینصورت 

سازمان امور مالیاتی اقدام الزم را انجام خواهد داد. 
در این بین، برخی از افرادی که پیامک سازمان امور مالیاتی 
مبنی بر پرداخت مالیات خانه  خالی را دریافت کرده اند، نسبت 
به مشمول شــدن برای این مالیات اعتراض داشتند و طبق 
اعالم آن ها از آنجا که فراموش کردند تا اطالعات ســکونتی 
خود را در سامانه امالک و اســکان ثبت کنند، خانه آن ها به 
عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است؛ 

درحالیکه در حال حاضر در آن خانه سکونت دارند.  همچنین، 
برخی از مخاطبان به ایسنا اعالم کردند که برای ملکی از آنها 
مالیات خانه خالی تعیین شده که این خانه مدتی است تخریب 

شده و در حال ساخت است. 
در این زمینه، پیگیری های از سازمان امور مالیاتی بیانگر این 
اســت که پرداخت مالیات بر خانه های خالی از طریق درگاه 
خدمات الکترونیک سازمان به نشانی My.tax.gov.ir صورت 
می گیرد و در این درگاه افراد می توانند اینکه مشمول مالیات 

واحدهای خالی از سکنه هستند یا خیر را مشاهده کنند.
عالوه بر این، وقتی وارد صفحه مربوط بــه مالیات بر واحدهای 

مســکونی خالی از ســکنه می شــوند، با دو گزینه "پذیرش و 
پرداخت" و "عــدم پذیرش" مواجه خواهند شــد که این افراد 
می توانند به هر دلیلی مالیات تعیین شده را قبول ندارند، با ذکر 
توضیح قبول نکنند تا مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 
طبق این گزارش، بر اســاس قانون مالیــات خانه های خالی 
مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه باشد،  
مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح 
ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 

معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ 
برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  

در این بین، وظیفه شناســایی خانه های خالــی را برعهده 
وزارت راه و شهرســازی از طریق ســامانه امالک و اســکان 
گذاشته شــده اســت که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه 
امالک و اســکان نســبت به ثبت اطالعات ســکونتی افراد 
اقدام کرد و کســانی که در مهلت تعیین شــده نتوانستند 
این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن هــا به عنوان خاله خالی 
 به ســازمان امور مالیاتی از ســوی وزارت راه و شهرســازی 

معرفی شد. 

معاون وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد که طی سالهای اخیر 
برای کارگران تعیین شده هزینه های سبد معیشت آنها را پوشش نداده 
است، از پایان جلسات دستمزد شورای عالی کار و تعیین دستمزد سال 

۱۴۰۱ در ۲۱ اسفند ماه خبر داد.
علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه 
وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین 
آن در شــورای عالی کار به خبرنگار ایسنا، گفت: در خصوص تعیین 
دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در 
آن مباحث کلی مطرح سد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست 

نیامد. وی ادامه داد: بر اســاس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه 
آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم 
دستمزد۱۴۰۱  را شاهد باشیم. رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث 
مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم 
موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و 

۲۱ اسفند به جمع بندی برسیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم 

بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعالم شده و سبد معیشت 
کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این 
دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است. رعیتی 
فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار 
کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و  
در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه 
کارفرمایی هم دغدغه هایی دارند که امیدواریم با تشــریک مساعی 

همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود. به گفته وی، حقوق 
و دستمزدی که طی سال های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده 
نتوانسته هزینه های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی 
از تحریم ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور 
تاثیر گذار بوده است. وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ 
هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه 
بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد 

کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است. وی 
در نشست خبری حاشیه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره 
نظارت وزارت کار بر عملکرد تشــکلها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون 
کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسالمی کار یکی 
انجمن های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران 
که در کشور به فراخور ظرفیت هایی که دارند تشکیل شده اند اما در 
این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل ها نتوانستند 
حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال 

خوبی از تشکالت صورت نگرفته است.

در پی افزایــش قیمت بدون مجوز لــوازم خانگی 
و تعیین ضرب االجل بــرای بازگرداندن قیمت ها 
تا ۲۳ بهمن ماه، طبق گفته هــای رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی یک شرکت لوازم خانگی 

همچنان قیمت ها را برنگردانده است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایســنا، گفت: به غیر از 
یک شرکت، سایر شرکت هایی که ماه گذشته قیمت 
محصوالت خود را بین هشت تا ۱۲ درصد افزایش 

داده بودند، به قیمت های قبلی بازگشتند.
البته بــه گفته وی بعد از رایزنی های انجام شــده، 
قرار اســت این شــرکت هم تا هفته آینده قیمت 

محصوالت خود را کاهش دهد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه 
تاکید کرد که درخواست توزیع کنندگان همچنان 
این است که تولیدکنندگان لیست قیمت سه ستونه 
قیمت شامل قیمت درب کارخانه، عمده فروشی و 

قیمت مصرف کننده را ارائه کنند. وی قبال هم این 
درخواســت را مطرح کرده بود تا اگر تغییر قیمتی 
صورت گرفت که تولیدکننده در آن دخیل باشــد 
بتــوان از تولیدکننده حمایت کــرد و اگر افزایش 
قیمت توزیع کننده را زیر ســوال ببــرد بتوانند از 

فروشنده دفاع کنند.
به گزارش ایسنا،  اواســط دی ماه دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگی ایــران از افزایش ۳۹ درصدی 
قیمت نهاده های تولید از ابتدای امســال تاکنون 
خبر داده بــود و اواخر دی ماه هــم  اکبر پازوکی، 
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی اعالم 
کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی قیمت 
محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ درصــد افزایش دادند. 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر 
و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین 

ظرفشویی تغییری نکرده بود.

اما پازوکی اواخــر بهمن از تعییــن ضرب االجل 
برای بازگشــت قیمت ها به قیمت های قبلی خبر 
داد. وزارت صمت، ۲۳ بهمن ماه را آخرین فرصت 
کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم کرده 
و وعده داده بود که با شرکت های متخلف برخورد 
خواهد کرد. او همچنین گفته بود که به جز یک برند، 
ســایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند. 

موضوعی که بازاری ها آن را تایید نکردند.
اما مجددا در آستانه آغاز اسفند مدیرکل دفتر صنایع 
لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت که بعد از 
افزایش قیمت بدون مجوز لوازم خانگی، پنج برند 
قیمت محصوالت خود را کاهش دادند و روز گذشته 
هم معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعالم کرد 
که تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت های خود را به 
قیمت های قبل برگرداندند. اما به نظر می رسد هنوز 

یک شرکت به کاهش قیمت تن نداده است.

گزارشــها حاکی از آن اســت که دو بانک بزرگ چین 
اعطای وام برای تأمین مالی خرید کاالهای روســی را 

محدود کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، براساس 
آخرین گزارشات دو بانک و مؤسسه مالی بزرگ چین با 
تحریم های آمریکا و متحدانش به دلیل عملیات نظامی 
روسیه در اوکراین، تأمین مالی برای خرید مواد خام از 

روسیه را محدود می کنند. با این حال این اقدام ممکن 
است موقتی باشد ولی هر چه باشد بانک های آی سی بی 
سی و بانک چین که هر دو تحت لوای دولت چین هستند 
تصمیم گرفته اند برای جلوگیری از خطرات احتمالی 

تحریم های آمریکا این تصمیم را اتخاذ کنند.
آی سی بی ســی، بزرگترین بانک جهان از نظر دارایی، 
و بانک چین، بزرگترین بانک تجاری کشور چین برای 

تجارت ارز، به طور بالقوه ممکن است دسترسی به دالر را 
از دست بدهند، زیرا تأمین مالی خرید کاالهای روسیه 
ممکن است به عنوان حمایت از مسکو در نظر گرفته شود. 
این خبر در بحبوحه آشفتگی ژئوپولتیکی و در زمان به 
رسمیت شناختن خودمختاری لوهانسک و دونتسک 
توسط روسیه و دفاع این کشــور از این دو جمهور خود 

مختار در برابر اوکراین منتشر شد.

ایران در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۱.۱ میلیارد دالر 
در چند گروه صادرات خشکبار داشته است.

در آستانه نوروز و داغ شــدن بازار خشکبار ، جریان 
صادرات خشکبار در تجارت خارجی در سال جاری 
مورد بررسی قرار گرفت و لطیفی -سخنگوی گمرک 

ایران - در این رابطه گزارشی به ایسنا اعالم کرد.
براساس این گزارش در ۱۰ ماهه امسال در مجموع 
حدود ۵۱۵ هزار تن به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دالر 
برای چند گروه از اقالم خشکبار صادرات صورت گرفته 

است، البته این آمار تمامی اقالم را در برنمی گیرد.

پسته در صدر است
بر این اســاس، ۶۱۲ کیلو بــه ارزش ۶۶۰ دالر بادام 
هندی، ۲۷۴۸ تن به ارزش بیــش از ۲۳.۲ میلیون 
دالر بادام با پوست، ۱۵ تن به ارزش بیش از ۵۴.۷ هزار 
دالر فندوق، ۴۲۶ تن بــه ارزش بیش از ۲.۵ میلیون 

دالر گردو، ۱۰۳.۳ هزار تن به ارزش بیش از ۶۲۱.۵ 
میلیون دالر پسته با پوست، ۱۵.۳ هزار تن به ارزش 
بیش از ۱۷۰.۷ میلیون دالر مغز پسته و ۶۴۷ تن به 
ارزش بیش از ۵.۱ میلیون دالر سایر پسته ها از ایران 

صادر شده است.
اما در اقالم خشکباری دیگر نیز می توان به صادرات 
۱۱.۲ هزار تن انجیر خشــک با ۳۳.۹ میلیون دالر، 
مویز ۵۴۶ تن به ارزش بیش از ۱.۱ میلیون دالر، انگور 
خشک و کشــمش ۱۲۱.۱ هزار تن به ارزش ۱۵.۶ 

میلیون دالر اشاره کرد.
همچنین در ۱۰ ماهه امسال در سایر اقالم ۱۷.۵ هزار 
تن به ارزش ۳.۸ میلیون دالر، آلوخشک ۸.۶ هزار تن 
به ارزش بیش از ۲۱.۶ میلیون دالر صادر شده است. در 
این دوره سایر خشکبار ۵۱ تن به ارزش ۴۰ هزار دالر و 
سایر مرکبات ۹۷ تن به ارزش بیش از ۵۵.۸ هزار دالر 
بوده است. صادرات خرما در ۱۰ ماهه امسال ۲۴۸.۳ 

هزار تن به ارزش بیش بیــش از ۲۱۶ میلیون و ۴۵۶ 
هزار دالر ثبت شده  است.

متوسط قیمت صادرات چقدر است؟
اما اینکه اقالم خشــکبار ایرانی با چه قیمتی صادر 
می شود هم برای ۱۰ ماهه محاسبه شد که البته ارقام 
بدست آمده قابل تحلیل و بررسی از سوی فعاالن حوزه 

و مسئوالن مربوطه است.
بر این اساس با توجه به میزان صادرات و ارزش آن می 
توان گفت که متوســط قیمت صادرات در ۱۰ ماهه 
امســال برای هر کیلو خرما کمتر از یک دالر، بادام 
هندی حدود یک دالر، بادام با پوست ۸.۴ دالر، گردو 
۶ دالر، فندوق ۳.۶ دالر،  پسته با پوست ۶ دالر، مغز 
پسته ۱۱ دالر، انجیر خشک سه دالر، مویز ۲.۱ دالر، 
انگور خشــک و کشــمش کمتر از یک دالر، زردآلو 

خشک ۲.۲ دالر، آلو خشک ۲.۴ دالر بوده است.

مشموالن مالیات خانه های خالی بخوانند

جزییات فرمول تعیین دستمزد ۱۴۰۱

آخرین وضعیت شرکت ها در بازگشت قیمت لوازم خانگی به قیمت  قبل

بانک های چینی هم به روس ها رحم نکردند

خشکبار ایرانی چقدر و چند صادر می شود؟
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خطیب زاده:

رییس کل بانک مرکزی:

دستور رئیسی به  دو  وزیر؛ 

پیش نویس توافق وین 
آماده شده است

بهترین 
روزهای ارزی است

برای جلوگیری از 
دالل بازی و رشد قیمت ها 

اقدام فوری شود

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

شرط رونق 
بازار مسکن 

در صورت تحقــق برجام، 
انتظار توســعه در اقتصاد 
را داریم. اما بازار مســکن با 
افزایش تقاضا مواجه خواهد 
شد. به همین دلیل این بازار با رکود تورمی همراه 
شده و قیمت باال می رود. به عبارت بهتر بازار مسکن 
در صورت توافق برجام به سمت رونق تورمی و در 

صورت عدم توافق...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه 3

2

3

واردات خودرو 
قطعی می شود؟

اما و اگرهای تامین 
میوه شب عید 

بازارها در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هستند

ترس  و  احتیاط  در  بازارها
صفحه2

صفحه3

انباشت   تقاضا   در  بازار مسکن 
در صورت   احیای  برجام  قیمت  مسکن  به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

در حالیکه اخیرا رئیس کمیته هدفمندی کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مهر تأیید بر واردات خودروها 
در سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند مربوط به 
واردات خودرو و ماشــین آالت برای بررسی بیشتر 
به کمیســیون تلفیق بازگردانده شد. در نهایت در 
جلسه یکشنبه، با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه 
قبلی خود )ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو( و 
ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص نظام، مقرر شده 
است امروز )دوشنبه( کمیسیون زیربنایی و تولیدی 
مجمع، با حضور وزیر صمت به بررسی و جمع بندی 
نظرات درباره این ماده از طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو بپردازد. روز جمعه )۶ اســفند ماه(، ســید 
محمدرضا میرتاج الدینی- رئیس کمیته هدفمندی 

کمیسیون تلفیق بودجه...

گزارش های میدانی نشــان می دهد قیمت میوه 
در میادین میوه و تره بار نیز نوســان دارد. در حالی 
به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم که خرید 
میوه افزایش خواهد یافت و نیاز بــازار باید تامین 
شود. به گفته رییس اتحادیه بارفروشان متاسفانه 
این واقعیتی است که دولت مردان باید به آن توجه 
کنند که چرا میوه از سبد خانوار ها حذف شده است. 
این در حالی اســت که مدیرعامل سازمان میادین 
میوه و تره بار شــهرداری تهران می گوید: سیب و 
پرتقال شــب عید در میادین با زیر قیمت ۱۳ هزار 
تومان در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت. به هر 
ترتیب ماجرای اختالف قیمت میوه در سطح این 
 شــهر کام مردم را تلخ کرده و مسئوالن باید در این 

خصوص چاره اندیشی کنند...



اقتصاد2
ایران وجهان

گــردش بورس روی پاشــنه 
حقیقی های کوتاه مدت نگر

از دوشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت 
و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۲۵۵۴واحدی 

به رقم یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۱۴۹ واحدی 

عدد ۳۳۳ هزار و ۹۴۸ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما با ۱۶۳۱ واحد افزایش به رقم 
۹۷۵ هزار و ۴۹۲ واحد دست یافت و شاخص بازار 
دوم نیز با ۵۸۸۷ واحد افزایــش، عدد ۲ میلیون 
و ۴۶۸ هزار واحد را تجربه کرد. روز دوشــنبه در 
بورس تهران ۳ میلیارد و ۸۷۸ میلیون سهم و اوراق 
مالی قابل معامله در ۲۸۵ هزار و ۸۵۰ نوبت داد و 
ستد شد که ارزشی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۶ میلیارد 
تومان را در برداشت. در فرابورس نیز شاخص کل 
این بازار با ۳۰ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۶۷۲ 
واحد دســت یافت. در این بازار، طی روز جاری ۳ 
میلیارد و ۸۹۴ میلیون ســهم و اوراق مالی قابل 
معامله به ارزش بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان 
معامله شده که از این رقم مبلغ ۱۶۶ هزار میلیارد 
تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی در 

بازار معامالت اوراق مالی اسالمی بوده است.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشــد شاخص 
کل بورس تهران امروز نمادهای پتروشیمی پارس 
۷۰۸ واحد، ســرمایه گذاری غدیر با ۴۵۰ واحد و 
فوالد مبارکه اصفهان با ۴۳۹ واحد افزایش بودند 
در مقابل اما نمادهای معامالتی ملی صنایع مس 
ایران با ۷۰۰ واحد، پتروشیمی نوری با ۲۱۱ واحد و 
تاپیکو با ۱۰۱ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر 
روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص 
دادند. به گزارش مهر، حجم و ارزش معامالت بورس 
تهران در حالی امروز در نازل ترین اعداد رقم خورد 
که نماگر های منتخب این بازار در آستانه تعطیالت 

تقویمی میان هفته، سبز پوش باقی ماندند.

خطیب زاده در نشست خبری:
پیش نویس توافــق وین آماده 

شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه پیش 
نویسی از توافق آماده شده است،گفت: باالی ۹۷ 
الی ۹۸ درصد آن به صورت مشترک نگارش شده 
است. به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده 
روز دوشــنبه در نشســت خبری درباره آخرین 
وضعیت اتباع ایرانی در اوکراین گفت: نگرانی های 
ایرانیان مقیم اوکراین کاماًل قابل درک است، اما 
به رغم تمامی تالش های مفصلی که در ســطح 
وزارت امور خارجه و در سطح سفارتخانه های ما در 
اوکراین و در کشورهای همجوار مثل مجارستان، 
لهستان و اتریش داشتیم، اما حتی اگر چند ۱۰ 
ایرانی نیز در جاهای مختلف دسترســی به آنها 
نباشد و یا در صف های طوالنی برای ورود به برخی 
از این کشورها حضور داشته باشند، برای ما ناراحت 
کننده است و باید حتماً در اسرع وقت تالش کنیم 

که مشکالتشان را حل کنیم.
اقدامات انجام شده برای اتباع ایرانی مقیم اوکراین

وی افزود: تمهیدات مختلفــی از جمله بیانیه هایی 
که صادر کردیم، مقدمه ای بود که به ایرانیان بگوییم 
آنهایی که کار اضطــراری ندارنــد از اوکراین خارج 
شــوند، تعداد اندکی از ایرانیان خارج شدند و بعد از 
آغاز هم جنگ تالش گسترده ای توسط سفارت در 
اوکراین انجام شد و تعدادی از ایرانیان نیز خارج شدند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ۳ فاز را در 
نظر گرفتیم که فاز اول آن، انتقال ایرانیان از مناطق 
جنگی از جمله خارکوف به مناطق امن تر بود که تعداد 
۵۰ نفر در خارکوف در روز آغاز جنگ باقی مانده بودند. 
برخی از آنها از خارکوف خارج و به ســمت اسلواکی 
حرکت کردند و ما تالش کردیم تا آنها را پیدا کنیم. 
خطیب زاده همچنین تصریح کرد: متأسفانه شکایت 
بسیاری از ایرانیان از صف های چند کیلومتری برای 
ورود به لهستان است که ما در آن جا ون هایی را با پرچم 

کشورمان برای تسهیل امور ایرانیان مستقر کردیم.

از خطوط قرمز خــود در مذاکرات عبور 
نمی کنیم

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات 
وین نیز گفت: سفر آقای باقری به تهران همانند 
بسیاری از ســفرهایی که او داشــت برای انجام 

مشورت های الزم با تهران بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: شورای عالی 
امنیت ملی، راهبری مذاکرات را داشته و سفر علی 

باقری درباره موضوعات باقیمانده است.
خطیب زاده تصریح کرد: برخــی موضوعات هم 
باقی مانده است که دستورالعمل های الزم درباره 
صحبت با طرف های مقابل به آقــای باقری داده 
شد. متأسفانه همچنان طرف های غربی و آمریکا 
در مورد سه موضوع اصلی تصمیم سیاسی خود 

را نگرفته اند.

خبر

بازارهای با حساسیت ویژه، 
دور پایانی چانــه زنی ها در 
مذاکرات ویــن را رصد می 
کنند.به گزارش اقتصادنیوز ، 
با بازگشت دوباره علی باقری 
کنی، رئیس هیات مذاکره کننده ایرانی به وین، به نظر 
می رسد مذاکرات وین در آستانه توافق یا بن بست قرار 
گرفته است و بازارها را همچنان حساس نگه داشته است. 
در بازار ارز و سکه، قیمت دالر در همان محدوده قبلی ۲۵ 
و ۲۶ هزار تومان دنبال می شود. البته تکانه های مثبت 
در بازار دیده می شود. با گمانه زنی های جدید و مطرح 
در خصوص روند مذاکرات وین که برخی از آن با عنوان 
توافق یا بن بست یاد می کنند، به نظر می رسد حساسیت 
ها به روزهای پایانی رسیده است. بازار ارز و سکه منتظر 
مشخص شدن و تعیین تکلیف مذاکرات وین هستند. از 
این رو دالر ممکن است به ســطوح پایین تر از ۲۴ هزار 
تومان هم فکر کند یا اینکه دوباره سودای ۳۰ هزار تومان 
در سر داشته باشد. در بازار ســهام شاخص کل بورس 
همچنان در نیمه دوم کانال ۱.۲ میلیون دنبال می شود. 
البته شاخص کل بورس درحالی روز یکشنبه نسبت به 
روز شنبه تغییر جهت داد که سناریوی محتمل تکرار و 
تداوم مسیر شاخص کل بورس در وضعیت نزولی با توجه 
به تعطیلی روز سه شنبه دارد. بورس بازان معتقدند در 
شرایط خروج پول ها با توجه به تعطیلی روز سه شنبه و 
استراتژی معامله گران در وضعیت فشار عرضه ها، احتمال 

نزولی شدن شــاخص کل بورس در محدوده مشخص 
ممکن و محتمل است. هر چند که این وضعیت ناپایدار 

ارزیابی می شود. 

خودرو در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات وین
اگرچه بازار خودرو در روز یکشــنبه بــا افت قیمت دو 
محصول پرتیراژ ایران خودرو را هم به ثبت رســاند اما 
بازار خودرو همچنان در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات 
برجامی وین است. به نظر می رســد در صورت توافق 

قیمت ها مسیر نزولی را دنبال کنند و در صورت تداوم بن 
بست در مذاکرات احتمال دارد که دوباره شرایط دیگری 
رقم بخورد و التهاب ها در بازار پابرجا بماند. با این وصف 

خریداران و فروشندگان در بازار فعال فعال نیستند. 

قیمت مسکن، حرکت روبه جلو اما بسیار آرام
گزارش اقتصاد کالن بانک مرکزی نشــان می دهد در 
سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها حاکی 
از افزایش شاخص قیمت مسکن معامله  شده است. به  

گونه ای که بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
در شهر تهران طی دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱.۱ 
درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۳ درصد افزایش 
را تجربه کرد. گزارش اخیر بازار مسکن بانک مرکزی هم 
نشان میدهد که در بهمن هم شاهد تکانه های مثبت روبه 

جلوی قیمت ها بودیم.

رمز ارزها در موقعیت دوگانه
با تداوم یافتن حمالت روسیه به اوکراین، رمز ارزها در 
وضعیت دوگانه ای قرار دارند. از یک سو به عنوان دارایی 
مطمئن در زمانه پرریسک با شرایط رونق گرفتن تقاضا 
روبه رو شده و از سویی قیمت ها برای چندمین بار متوالی 
در روزهای گذشــته نزولی شد؛ به طوریکه قیمت بیت 
کوین )تا تنظیم گزارش ۰۰:۴۰ بامداد( به کانال ۳۷ هزار 
دالر برگشت. با این وصف سایر مرز ارزها هم روند نزولی 
به خود گرفتند. برخی از تحلیل ها حکایت از این دارد 
که اگر روسیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم 
ها استفاده کند، ممکن است در ابتدا افزایش تقاضا و به 
دنبال آن، افزاشی قیمت ها را در بازار شکل دهد اما در 
صورت تالش ایاالت متحده آمریکا و اروپا برای محدوده 
کردن رمز ارزها، این وضعیت ممکن است حالت عکس 
عمل کند و قیمت ها را در سراشیبی قرار دهد. در این 
میان البته برخی تحلیلها هم حکایت از این دارد که در 
شرایط فعلی امکان پیش بینی یا برآورد کف بیت کوین 

قابل شناسایی نیست.  

بازارها در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هستند

ترس  و  احتیاط  در  بازارها

دستور رئیسی به  دو    وزیر؛ 
برای جلوگیری از دالل بازی و رشد 

قیمت ها اقدام فوری شود
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، ارزش صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دالر 
در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ 
رسیده است. به گزارش ایسنا، در جلسه یکشنبه 
شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت 
اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، وزیر صنعت معدن و 
تجارت گزارشی از وضعیت صادرات غیرنفتی کشور 

بویژه در ماه های اخیر ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، صادرات غیر نفتی کشور از 
زمان اســتقرار دولت جدید افزایش قابل توجهی 
داشته و از رقم ۳۵ میلیارد دالر در سال ۹۹ به ۴۷ 

میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وزیر صمت همچنین پیشنهادهای این وزارتخانه 
برای بهبود تجارت با کشــورهای هــدف بویژه 

همسایگان و کشورهای منطقه را مطرح کرد.
رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به 
ظرفیت های عظیم کشور در بخش تولید و صادرات 
از همه دستگاه ها خواست برای بهره برداری از این 
ظرفیت ها در جهت افزایش صادرات غیر نفتی و 
کاهش هرچه بیشتر وابستگی به درآمدهای نفتی 
تالش کنند. در ادامه این جلسه همچنین گزارشی 
از روند افزایش قیمت کاالهای خوراکی، پوشاک، 

اجاره بهای مسکن در چند ماه اخیر ارائه شد.
رئیســی در ایــن زمینــه بــه وزارتخانــه های 
جهادکشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور 
داد با توجه به روند کاهشــی قیمت ارز، بررســی 
دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت ها انجام 
دهند و پیشنهادات عملیاتی خود را برای مدیریت 
این موضوع به ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
ارائه کنند. رئیس جمهور با تاکیــد بر لزوم تالش 
برای جلوگیری از تحمیل هزینه های بیشــتر به 
مردم، از دستگاه های اجرایی ذیربط خواست برای 
جلوگیری از دالل بازی و رشــد قیمت ها بویژه در 
 روزهای پایانی سال اقدامات و تدابیر الزم و فوری را

 به کار گیرند.

رییس کل بانک مرکزی:
بهترین روزهای ارزی است

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وضعیت بسیار 
خوب ذخایر ارزی گفت: چه در بازار حواله و چه در 
بازار اسکناس نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار و 
پوشش تمامی نیازهای واقعی مردم اقدام خواهیم 
کرد. علی صالح آبادی در آئین رونمایی از سامانه 
برخط بازار متشکل ارزی گفت: مدتی قبل بنده 
در بازدید از صرافی های مرکز شهر گفتم که این 
صفوف زیبنده مردم نیســت و با توجه به اینکه 
مشکلی از جهت تأمین ارز نداریم باید با کمک بازار 

مشکل ارزی این صفوف جمع آوری شود.
وی افزود: البته در این سامانه عرضه کننده مرکزی 
نیست و در واقع محلی برای ارتباط صادرکنندگان 
و متقاضیان واقعی و مردم است. وی با بیان اینکه 
خوشحالیم طبق وعده ای که داده بودیم با همکاری 
بازار متشکل ارزی توانستیم این سامانه را راه اندازی 
کنیم، افزود: این اتفاق هــم موجب تکریم ارباب 
رجوع و مشتریان می شود و هم روش دسترسی 
آسان مردم به بازار را فراهم می کند که امکان برنامه 

ریزی را هم برای فرد فراهم می آورد.
صالح آبادی تصریح کرد: فقــط نمی خواهیم ارز 
مسافری را در این سامانه عرضه کنیم، بلکه هرگونه 
تقاضای واقعی از را در این سامانه عرضه کنیم. در 
حال حاضر نیز مصارف ۲۳ گانه ای مشخص شده 
و محدودیتی وجود نــدارد. وی با تاکید بر اینکه 
این سامانه با محوریت بازار متشکل ارزی و کانون 
صرافان است، افزود: هدف ما این است که روزی 
بگویم هیچ نیاز واقعی نیســت که در این سامانه 
امکان ثبت آن وجود ندارد. البته االن با ارز مسافرتی 
شروع کرده ایم و به مرور با هماهنگی دستگاه ها، 
سایر نیازها هم پوشش داده می شود. رئیس کل 
بانک مرکزی خاطرنشان کرد: البته این سامانه به 

معنای نفی سایر دسترسی ها برای اخذ ارز نیست.
وی افزود: بازار متشــکل هم خوشــبختانه دوره 
موفقی را پشت سر گذاشته است و حجم معامالت 
آن در یک سال اخیر ۱.۶ میلیارد دالر که نسبت به 

سال گذشته حدود ۴ برابر شده است.
صالح آبادی تصریح کرد: در شــرایطی قرار داریم 
که وضعیت بازار ارز خوب متعادل و روان اســت. 
می توانیم بگوییم در یکی از بهترین شرایط از لحاظ 

ذخیره ارزی هستیم.
وی افزود: امســال بیش از ۲۶ میلیارد دالر ارز در 
سامانه نیما عرضه شده است که رشد بسیار خوبی 
نسبت به سال گذشته داشته است در مجموع بیش 
از ۵۰ میلیارد دالر برای کاالهای اساســی و سایر 

نیازها تأمین ارز داشته ایم.
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 بازار ارز تهران در این چند روز اخیر شــاهد یخ زدن 
قیمت دالر بوده است.قیمت سکه هم که از روز گذشته 
کانال ۱۲ میلیون تومان را فتح کرده روز دوشنیه هم در 

همین کانال ماندگار بود و به سمت جلو پیشروی کرد.
به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران در این چند روز 
اخیر شاهد یخ زدن قیمت دالر بوده است. نرخ دالر در 
محدوده ۲۶ هزار و۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان  تثبیت شده و 

افت و خیز چشمگیری  از خود نشان نداده است.
 قیمت دالر در  بازار روز دوشنیه با ۲۶ هزار و ۲۳۰ تومان 
معامله شد و در نیمه روز به ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید 
که نســبت به دیروز ۵۰ تومان افت را نشان می دهد. 
در بازار متشــکل ارزی هم قیمت دالر روز دوشنیه با 
۹ تومان کاهش بر روی ۲۴ هزار و ۵۲۴ تومان ایستاد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی روز دوشنیه  قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس نرخ خرید دالر روز 
دوشنیه ۲۴ هزار و ۴۷۰ و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۷۱۶ 
تومان بود. همچنین براساس نرخ اعالمی این صرافی 

قیمت خرید یورو ۲۷ هزار و ۸۶۸ تومان و قیمت فروش 
آن ۲۷ هزار ۶۰۴ تومان بود.

افت اندک نرخ حواله درهم
نرخ حواله درهم در بازار روز دوشــنیه همزمان با نوســان 
محدود نرخ دالر افت اندکی را ثبت کرد. قیمت درهم در بازار 
روز دوشنیه با ۷ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد که نسبت به 
دیروز ۱۰ تومان پایین تر بود. با ضرب کردن قیمت درهم در 
نرخ تبدیل درهم به دالر )۳.۶۷۳( عدد  ۲۶ هزارو ۳۳۵ تومان 

به دست می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار باالتر بود.

پیشروی سکه در کانال جدید 
بازار جهانی طال در ســومین روز هفته جاری و بعد از 

یک روز استراحت کاری روز دوشنیه بر مدار صعود قرار 
گرفت.  قیمت اونس طال  روز دوشنیه تا ۱۹۲۹ دالر هم 
پیشروی کرد اما در نیمه روز با ۱۸۹۷ دالر معامله شد 

که نسبت به دیروز تقریبا ۲ دالر پایین رفته بود.
در بازار داخلی ایران هم  روز دوشنیه قیمت طال و قیمت 
سکه  برخالف قیمت دالر اندکی باال رفت. قیمت طال 
۱۸ عیار روز دوشــنیه با ۱ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۰۰ 
تومان معامله شد که نســبت به دیروز ۳ هزار و ۷۰۰ 

تومان رشد کرده بود.
قیمت سکه هم  که از روز گذشــته کانال ۱۲ میلیون 
تومان را فتح کرده روز دوشــنیه هــم در همین کانال 
ماندگار بود و به ســمت جلو پیشروی کرد.  قیمت این 
فلز گران بهای داخلی روز دوشــنیه با ۱۲ میلیون و ۵ 

هزار تومان معامله شــد و در نیمه روز به ۱۲ میلیون و 
۱۵ هزار تومان رسید.  با احتساب قیمت ۲۶ هزار و ۲۰۰ 
تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی سکه ۱۱ میلیون و 
 ۷۰۱ هزار تومان به دست آمد و  حباب آن ۲.۶۸ درصد

 به دست می آمد.

پیام جدید خطیب زاده به بازار ارز  
بازار ارز تهران و معامله گــران دالر همچنان به وین 
چشــم دوخته اند. روز دوشنیه ســعید خطیب زاده 
در نشســت خبری خود درباره برجــام گفت.: باالی 
۹۸ درصد پیش نویس توافق آماده شــده است و فعال 
 هیچ برنامه ای برای ســفر امیرعبداللهیــان به وین 

نداریم.
او در ادامه افزود : موضوعاتی مربوط به آژانس  و اقدامات 
هسته ای باقی مانده است که غربی ها باید تصمیم خود 
را بگیرند و آمریکا مشغول وضعیت فعلی است.  در مورد 
بدهی کره به ایران گفتگو ها در کره بر اساس خواست 
کره ای ها انجام شد، اما تاکنون نتیجه ای در خصوص 

پرداخت بدهی های ایران حاصل نشده است.

اتاق تعاون ایران اعالم  کرد: شامخ بخش ساختمان 
در بهمن مــاه بر خالف دی مــاه در حال خروج از 
وضعیت رکود قرار دارد و تغییر چشــمگیری در 
سرعت رشد فعالیت ها نسبت به ماه قبل مشاهده 

می شود.
به گزارش اتاق تعاون ایران، بررســی های آماری 
در میان فعاالن صنعت ســاختمان حاکی از آن 
اســت که عدد شــامخ کل در بهمن ماه ۵۰ بوده 
که نســبت به ماه قبــل افزایش قابــل توجهی 
داشته و نشــان می دهد فعالیت در حوزه صنعت 
ســاختمان در یازدهمیــن ماه از ســال ۱۴۰۰ 
برخالف دی مــاه در حــال خــروج از وضعیت 

رکود قرار دارد و تغییر چشــم گیری در سرعت 
 رشــد فعالیت ها نســبت به ماه قبل مشــاهده 

می شود.
مؤلفه هــای میــزان فعالیت های انجام شــده، 
میزان سفارشــات جدید مشتریان، سرعت انجام 
و تحویل ســفارش و یا فرآینــد کار و موجودی 
محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام 
 نیز نســبت به ماه قبــل افزایش قابــل توجهی

 را تجربه کردند.

بر اســاس این گزارش، مؤلفه های قیمت خرید 
مواد اولیه یا لوازم مــورد نیاز و قیمت محصوالت 
تولیدشده )خدمات ارائه شــده( کاهش داشتند. 
همچنین شــاخص انتظارات تولید در ماه آینده 
با رقم ۵۰.۹۷ نسبت به ماه قبل ۵۲.۸۵ با کاهش 
نسبی، وضعیت فعالیت های ساختمانی در اسفند 
ماه را نسبت به بهمن ماه، ثابت پیش بینی می کند.

بر اساس آمارهای بهمن ماه، عدد شاخص انتظار 
بهبــود فعالیت های کســب و کار در بین فعاالن 

بخش ساختمان در اسفند ماه نسبت به بهمن ماه 
کاهش نسبی داشت، در نتیجه پیش بینی می شود 
با توجه به نزدیکی تعطیالت وضعیت این صنعت 

در ماه آتی با تغییرات زیادی همراه نخواهد بود.
با توجه به کاهش قابل توجــه قیمت خرید مواد 
اولیــه و قیمت محصوالت تولیدشــده )خدمات 
ارائــه شــده( نســبت به مــاه قبــل همچنین 
افزایش قابل توجــه مؤلفه های اصلی شــامخ و 
طبق پیش بینی در ماه های گذشــته، با در نظر 
گرفتــن فعالیت هــای اخیر طرح ملی مســکن 
 شــاهد خارج شــدن وضعیت صنعت ساختمان

 از حالت رکود هستیم.

در حالیکه اخیرا رئیس کمیته هدفمندی کمیســیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱، مهر تأیید بر واردات خودروها در 
سال آتی را زد، در ابتدای این هفته، بند مربوط به واردات 
خودرو و ماشین آالت برای بررسی بیشتر به کمیسیون 
تلفیق بازگردانده شــد. در نهایت در جلسه روز گذشته 
)یکشــنبه(، با توجه به اصرار مجلس بــر مصوبه قبلی 
خود )ماده ۴ طرح ســاماندهی صنعت خودرو( و ارجاع 
این مصوبه به مجمع تشــخیص نظام، مقرر شده است 
امروز )دوشنبه( کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، با 
حضور وزیر صمت به بررسی و جمع بندی نظرات درباره 
این ماده از طرح ســاماندهی صنعت خودرو بپردازد.به 
گزارش ایسنا، روز جمعه )۶ اسفند ماه(، سید محمدرضا 
میرتاج الدینی- رئیس کمیته هدفمندی کمیســیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱، با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
مهر تأیید بر قطعیت واردات خودرو در سال آینده زد. وی 
با بیان اینکه یکی از موضوع های چالشی که در کمیسیون 
تلفیق رای آورد، بحث واردات خــودرو بود اظهار کرد: 
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری در سال ۱۴۰۱ 
و همچنین خودروهای تجاری و ماشین آالت سنگین، 
راهداری و معادن نیز تصویب شده است اما اختالف نظری 
میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که 
مرتبط با مصوبه قبلی مجلس )بند ۴ طرح  ســاماندهی 
صنعت خودرو( بوده و مراحل آخــر را طی می کند. اما 
اعتقاد ما این است که شرایط جامعه به مرحله ای رسیده 
اســت که واردات خودرو بایستی آزاد شــود؛ به ویژه با 
انتقاداتی که مقام معظم رهبری نسبت به صنعت خودرو 
داشتند، در شــرایطی که درهای واردات خودرو بسته 
بوده است، این صنعت نتوانســته اوضاع خود را بهبود 
بخشد و مردم نیز ناراضی هستند؛ ضمن اینکه قیمت نیز 

مناسب نیست.این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، اعالم کرد: واردات خودرو که آزاد شود، بنا داریم 
در هم اندیشی با اعضای تشخیص مصلحت نظام )باتوجه 
به اینکه شورای نگهبان مخالف واردات نیست( نظرات 
آن ها را هم جلب کنیم. نظرات مجمع تشخیص مصلحت 
با توجه به سیاســت های کالن منطبق نیست و چهار تا 
پنج سالی اســت که بحث محدودیت های ارزی مطرح 
بوده است. البته که هیچ قانونی  واردات را منع نکرده و 
دولت با توجه به محدودیت های ارزی واردات خودرو را 

ممنوع کرده بود.
میرتاج الدینی در پاســخ به اینکه ممکن است واردات 
خودرو منجر به ایجاد رانت شود یا خیر؟ گفت: در حال 
حاضر نیز برای مافیای خودرو رانت وجود دارد. زمانیکه 
واردات نباشد، عده ای به سودهای کالن دسترس دارند. 
دولت بایســتی مدیریت الزم را انجام دهد. هرکاری که 
آغاز می شود در آینده با مشــکالتی روبرو است؛ لذا نیاز 
به مدیریت دولتی دارد تا رانت شــکل نگیرد و واردات 
مختص شرکت های خاص و به صورت انحصاری نباشد. 
تصمیم گرفته شــد که واردات با ارزهای غیرصادراتی 
باشد و از ایرانیان خارج از کشــور استفاده شود، تا فشار 
ارزی بر کشور وارد نشود و به دست عده ای خاص نباشد. 
واردات می تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی باشد و 
هرشخصی که می تواند با شرایطی که دولت اعالم می کند 
و تعرفه ای که اعالم می شــود، خودرو وارد کند.پس از 
اظهار نظرهای این نماینده مجلس شورای اسالمی، روز 
شنبه )۷ اســفند ماه(، نمایندگان مجلس با ارجاع بند 
مربوط به واردات خودروی سواری، کامیون و ماشین آالت 
سنگین معدنی به کمیسیون تلفیق جهت انجام تغییرات 

الزم موافقت کردند.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت گفت: 
بازار خــودرو این روزها آرام و معامــالت در کمترین 
میزان خود اســت و پیش بینی کرد که این وضعیت و 
ثبات قیمت ها تا پایان سال ادامه داشته باشد.سعید 
موتمنی افزود: از حدود سه هفته قبل که کاهش سه تا 
پنج میلیون تومانی در قیمت خودروهای داخلی و ۲۰ 
تا ۲۵ میلیون تومانی در قیمت خودروهای مونتاژی 
 را شــاهد بودیم، تا امروز قیمت هــا در همان میزان

 ثابت مانده است.
این مقام صنفی بــه عرضه اندک خودروســازان در 
۶ ماه گذشــته و به ویژه ماه اخیر اشــاره کرد و گفت: 
 امروز خریدار واقعی خودرو کم اســت و همه منتظر

 نتایج برجام هستند.
موتمنی همچنین خاطرنشــان کرد: از دو سال پیش 
تاکنون به دلیل کرونا، فروش شــب عید بســیار کم 
شده است، خریداران واقعی پیشتر خرید خود را انجام 
داده اند و افرادی که خودرو نخریده انــد نیز اقدام به 
خرید نمی کنند، چون به فاصله کوتاهی مدل خودرو 
یک سال افت می کند و ترجیح می دهند خرید خود را 

به سال ۱۴۰۱ موکول کنند.
وی با اشاره به تحوالت اوکراین، یادآور شد: خودرو در 
کشور ما کاالیی سرمایه ای است و هرگونه اخبار مثبت 

و منفی می تواند روی آن تاثیرگذار باشد.
موتمنی ادامه داد: با وجود اینکه نرخ ارز در هفته جاری 
در کانال ۲۶ هــزار تومان تقریبا ثابــت مانده بود، اما 
عرضه کم خودروسازان سبب شد تا کاهش قیمت ها 

اتفاق نیفتد.
وی گفت: این روزها شاهدیم قیمت خودروهای داخلی 
در مقایسه با پارســال به دلیل محدودیت های عرضه 

افزایش یافته است، اما قیمت خودروهای خارجی در 
قیاس با اسفندماه ۹۹ پایین تر است.

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودروی پایتخت 
پیش بینی کــرد که تا پایان ســال قیمــت خودرو 
تغییری نداشــته باشــد، زیــرا در این بــازه زمانی 
خریدار واقعی در بازار کم اســت، مگــر اینکه اخبار 
و اتفاقات منفی را شــاهد باشــیم که ســبب شود 
 عــده ای قیمت هــای باالتری بــر خودروهایشــان

 قرار دهند.
وی گفت: اکنون هرچند مشــتری برای خودروهای 
کارخانه ای )به دلیل اختالف قیمــت آن با بازار آزاد( 
وجود دارد، اما از حدود هشت ماه پیش تاکنون مشتری 
که به قصد سرمایه گذاری در بازار حضور داشته باشند، 

وجود ندارد.
به گــزارش ایرنا، رصد قیمت های خــودرو در فضای 
مجازی و اعــالم فروشــندگان حاکی اســت امروز 
هر دســتگاه پرایــد ۱۱۱ )مــدل ۹۹( ۱۸۳ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ )مــدل ۹۹( ۱۶۹ میلیون تومان، 
تیبا صنــدوق دار ۱۷۸ میلیون تومــان، تیبا ۲ حدود 
۱۸۳ میلیون تومان، کوئیــک معمولی ۱۹۳ میلیون 
تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حــدود ۲۶۵ میلیون تومان، 
ســمند ال. ایکس ۲۶۴ میلیون تومــان، پژو پارس 
معمولی ۲۷۶ میلیــون تومان، پژو پــارس با موتور 
تی. یو۵ حــدود ۳۳۳ میلیــون تومان، تــارا با دنده 
دســتی نزدیک بــه ۴۰۰ میلیون تومان، تــارا دنده 
اتوماتیک ۵۲۵ میلیون تومان، همچنین در دســته 
مونتاژی هــا هایما اس۷ ایران خــودرو ۸۲۵ میلیون 
 تومــان و جــک اس۵ کرمان موتــور ۸۳۰ میلیون

 تومان قیمت گذاری شد.

پیام جدید خطیب زاده به بازار ارز ؛

دالر یخ زد
 سکه پیشروی کرد

صنعت ساختمان در حال خروج از رکود

پیش بینی رئیس اتحادیه از روند قیمت خودروواردات خودرو  قطعی می شود؟
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شرط رونق بازار مسکن 
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

در صورت تحقق برجام، انتظار توسعه در اقتصاد را داریم. اما بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد. به همین دلیل این بازار با رکود تورمی همراه شده و قیمت باال می رود. به عبارت بهتر بازار مسکن در صورت توافق برجام به 
سمت رونق تورمی و در صورت عدم توافق به سمت رکود تورمی خواهد رفت. در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود، ورود به دوره  رکود تورمی دور از ذهن نخواهد بود. اما تحقق نتیجه در مذاکرات بین المللی 

و احیای برجام، به هر شکل آن، بازار مسکن را به سمت رونق سوق خواهد داد. البته این رونق همراه با افزایش شدید قیمت ها تصور می شود.
رکود تورمی هم که به آن اشاره شد چندان بلندمدت نیست و حداکثر تا یک سال و نیم به طول می انجامد. در واقع بیشتر رکود به بخش معامالت منتقل شده و با کاهش عرضه و تقاضا مواجه می شویم. با توجه به پیش بینی بهبود 

شاخص رشد اقتصادی، در صنایع و بازارهای مختلف شاهد شکل گیری این رشد اقتصادی خواهیم بود و بعید است مانند دوره های قبلی، بخش مسکن رکود سه یا پنج  ساله را تجربه کند.
مولفه های اصلی تاثیرگذار در بازار مسکن شامل نقدینگی، بودجه عمرانی سال آینده دولت، اقتصاد بین المللی، مسائل سیاسی مانند برجام و... و. است. به عقیده بنده ساختمان و مسکن یکی از ارکان توسعه است و باید حتماً رونق 
پیدا کند. در چند ماه اخیرعالوه بر کاهش معامالت، افزایش قیمتی هم در بازار مسکن نداشته ایم. در واقع باید شرایط به گونه ای باشد که یک فرد بتواند به راحتی مسکنی را اجاره کند. یعنی با یک ساعت کار کردن اجاره آن را 
تأمین کند. به طور کلی ۱۰ درصد هزینه سبد خانوار به مسکن اختصاص پیدا کند. اما امروز می بینیم که ۴۸ تا ۹۰ درصد هزینه سبد خانوار صرف تامین مسکن می شود. نکته اینجاست که در اقتصاد مسکن ایران هیچ گاه بخش 

خصوصی قدرتمند یا انبوه ساز واقعی نداشته ایم. یعنی دولت با طرح های خود اجازه پر و بال گرفتن به این بخش نداده و سازندگان مسکن در بخش خرد باقی مانده اند. 
همچنین باید توجه داشت که مشکل اقتصاد مسکن ایران در طول ۵۰ سال گذشته، معامالت یا قیمت آن نبوده، بلکه این موضوع تولید است که بیش از هر مؤلفه دیگری سرنوشت بازار را مشخص می کند. در حال حاضر جهش 
تولید اصلی ترین برنامه ای است که در بخش تولید مسکن ایران مشاهده می شود. این برنامه از جهت شناسایی نیاز بازار مثبت ارزیابی می شود. چراکه بازار مسکن هر سال به ساخت حدود یک میلیون تا یک و نیم میلیون واحد احتیاج 
دارد. دولت های گذشته همواره دچار اشتباه محاسباتی می شدند و صورت مسئله را نادرست طرح می کردند، اما در برنامه دولت جدید ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال نشان از محاسبه نسبتاً درست بخش تقاضا دارد.

یک مرغدار گفت:  مشکل تامین خوراک دام، عرصه را بر 
تولید کنندگان تنگ تر کرده و مجبوریــم از بازار آزاد به 
چندین برابر قیمت بخریم که هزینه های تولید را به شدت 
افزایش می دهد. سعیده مشــایخی افزود: وزارت جهاد 
کشاورزی خوراک دام را به موقع نمی دهد و زمانی که مرغ 
۴۵ روزه است دست ما می رســد و طی این مدت از بازار 
آزاد به قیمت های چندین برابر خریداری می کنیم. این 
مرغدار اصفهانی ادامه داد: ذرت را کیلویی ۸۸۰۰ تومان 
و سویا را ۱2 هزار تومان از بازار آزاد خریده است که نرخ 

حدود ۴ برابر نرخ دولتی است.
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده همه نهاده وارداتی باید از 
طریق سامانه »بازارگاه« و به نرخ دولتی توزیع شود و دو سه 
سالی است که این کار را انجام می دهند اما تولید کنندگان 
می گویند این سامانه قطره چکانی می دهد در عوض بازار 
آزاد تا دلت بخواهد با قیمت های چند برابر وجود دارد.این 
نهاده ها با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کشور می شوند. وی در 
پاسخ به اینکه فروش خوراک دام در بازار آزاد ممنوع است 
و باید به گفته وزارت جهاد کشاورزی همه اینها از طریق 
سامانه بازارگاه توزیع شود، گفت: اتفاقا دسترسی به خوراک 
دام آزاد خیلی راحت تر از نوع دولتی است و دالالنی که در 
این کار هستند آزادانه در فضای مجازی تبلیغ می کنند و 

خودشان پیام می فرستند و به راحتی هم در انبارها تخلیه 
می کنند. این مرغدار با طرح این سوال گفت: برای تولید 
کنندگان هم جای سوال است که چطور این نهاده ها که 
باید از گمرک مستقیم به سامانه بازارگاه هدایت شده و 
بین مرغداران توزیع شود سر از بازار آزاد در می آورد. وی 
تاکید کرد که قطعا اگر دست دولتی ها در این کار نباشد 
فقط دالالن می توانند فسادهای به این گستردگی را انجام 
دهند. مشایخی همچنین گفت: مناقشه بین اوکراین و 
روسیه اگر ادامه یابد بر بازار خوراک دام داخل تاثیر خواهد 
گذاشت زیرا بخش زیادی از نهاده های دامی از این کشورها 
وارد می شود، این دو کشور بزرگترین تولید کننده غالت 
در جهان هستند. این مرغدار اصفهانی با انتقاد از قیمت 
جوجه یکروزه تصریح کرد: نرخ مصوب دولتی آن 6 هزار 
تومان است اما ۱2 هزار تومان خریده که در یک مرغداری 
3۰ هزار قطعه ای هزینه های تولید را بسیار افزایش داده 
است. وی گفت: کارخانه های جوجه کشی هرکدام قیمت 
خود را دارد و هیچ نظارتی بر آنها در بازار نیست. مشایخی 
در پایان تاکید کرد: اینکه برخــی ادعا می کنند مرغدار 
خوراک دام خود را در بازار آزاد می فروشد، به هیچ عنوان 
درست نیســت آنها به دنبال تامین خوراک هستند که 

بتوانند تولیدشان را ادامه دهند.

طبق بررسی های میدانی و ادعای تولید کنندگان مرغ، 
وزارت جهاد کشاورزی قیمت سینه بدون استخوان 
مرغ که اصلی ترین تقاضای بازار بوده را مصوب نکرده 
است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تنظیم 
بازار 2۵ بهمن نرخ مصوب  مرغ قطعه بندی شــده 
را اعالم کرد. این وعده آقای ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی بود که قیمت مرغ قطعه بندی در بازار واقعی 

نیست و باید نرخ ها اصالح شود.
 بســیاری از تولیدکنندگان براین باورند که قیمت 
مصوب پس از بررسی های کارشناسی شورای قیمت 
گذاری، باید اعالم می شد چرا که قیمت های کنونی 
همچنان باالست و برخی اصناف هم اذعان می کنند 
که قیمت سینه بدون استخوان یکی دیگر از قطعه های 

پرتقاضاست که در لیست آورده نشده است.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت مرغ 
قطعه بندی با نرخ های مصوب کمی فاصله دارد؛ به 

طوری که هر کیلو ران بدون پوست با نرخ ۴۵ تا ۴۸ هزار 
تومان، کتف 3۵ تا 3۸ هزار تومان، بال ۴3 تا ۴۵ هزار 
تومان، سینه با استخوان ۵3 تا ۵۸ هزار تومان، گردن 
۱۸ تا 2۰ هزار تومان و مخلوط یال و کتف 3۸ تا ۴3 

هزار تومان بدست مصرف کننده می رسد.
در حالی که ران بدون پوست کمرگیری شده کیلویی 
۴۱۷۰۰ تومان، سینه با استخوان بدون پوست ۵۰۴6۵ 
تومان، کتف )بازو( 3۱۸۰۰ تومان، بال ۴۰2۵۰ تومان، 
گردن ۱۵2۵۰ تومان، مخلوط ران و سینه بدون پوست 
۴۷,3۰۰ تومان و مخلوط بال و کتف 3۵,۱۰۰ تومان 
نرخ گذاری شده است. مهدی یوسف خانی گفت: هم 
اکنون اصناف ۱۵ تا 2۰ درصد در مقایسه با شرکت های 
بسته بندی مرغ قطعه بندی را کمتر عرضه می کنند. به 
گفته او، با وجود ممنوعیت قطعه بندی مرغ در اصناف، 
اخیرا سازمان دامپزشکی طرح آزادسازی قطعه بندی 

در خرده فروشی ها را داده است.

درحالی گزارشــات مردمی از کمبود روغن خوراکی در 
برخی از شهرستان ها حکایت می کند که مسئوالن وزارت 
جهاد کشاورزی معتقدند هیچ کمبودی در بازار روغن 
وجود ندارد. در هفته های اخیر گزارشات متعدد مردمی از 
استان های مختلف در اختیار خبرنگار مهر قرارگرفته است 
که حاکی از کمبود روغن حکایت می کند. پیگیری های 
صورت گرفته از برخی اتحادیه ها که مصرف روغن شأن 
باال است نیز نشان می دهد با کمبود روغن نباتی مواجه 
هستند. با این حال مسئوالن وزارت جهاد به خبرنگار مهر 
گفته اند کمبود روغن خوراکی و نباتی به هیچ عنوان در 
کشور وجود ندارد و به هر اندازه که مردم و اصناف نیاز به 
روغن داشته باشند وزارت جهاد توانایی تأمین آن را دارد. 
مســئوالن وزارت جهاد گفته اند رصد لحظه ای بازار در 
خصوص بازار کاالهای اساســی صورت می گیرد و هیچ 

کمبودی در بازار کاالهای اساسی وجود ندارد.
محمد حسین زاده یک کارشناس اقتصادی با اشاره به 
اینکه اخبار متعددی در خصوص کمبود روغن در بازار 
در فضای مجازی مطرح شــده است که یکی از وظایف 
دولت بررسی و صحت سنجی این موارد است تا قبل از 
وقوع حادثه دنبال راه کار باشد گفت: در فضای مجازی 
طی روزهای اخیر دیده ایم که مردم از کمبود روغن در 
برخی از شهرستانها گالیه کرده اند به همین دلیل به نظر 
می رسد وظیفه اصلی وزارت جهاد بررسی این شرایط 
است تا مشخص شود آیا این گالیه ها به حق است و یا یک 

جو سازی علیه دولت است.
وی ادامه داد: زمانی که تنشی به بازار کاالهای اساسی 
وارد می شود، به سادگی نمی توان آن را جبران کرد. به 
عنوان مثال در سال گذشته کشور در مقطعی با کمبود 
روغن مواجه شد در حالی که نیاز ماهیانه تقریباً حدود 
۱۷۰ هزار تن روغن اســت اما دولت با عرضه 2 برابری 
هم نتوانســت تا مدتها بازار را آرام کند. زیرا مردم وقتی 

التهابی را در بازار مشاهده می کنند قطعاً به سمت احتکار 
کاالهای اساسی روی می آوردن چه بسا که اکنون این 

اتفاق درخصوص برنج نیز رخ داده باشد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به نظر می رسد دولت 
و بخش خصوصی با همکاری یک دیگر اقدام به واردات 
اقالم مورد نیاز کنند تا در ایام پایانی سال شاهد کمبود 
کاال در بازار نباشیم. یکی از واردکنندگان روغن و دانه های 
روغنی گفت: به دلیل مشکالتی که از گذشته وجود داشته 
است به خصوص در مورد ارز ترجیحی بخش خصوصی 
اینبار به دنبال واردات روغن نرفت و اگر کمبودی در بازار 

روغن رخ دهد باید مسئوالن مربوطه پاسخ گو باشند.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت ذخایر روغن چگونه 
است گفت: هرچند اطالعاتی در این خصوص دارد اما 
ترجیح می دهد سکوت کند. این واردکننده روغن اظهار 
کرد: اگر دولت و مسئوالن امر بخواهند همان سیاست 
دولت گذشته را ادامه دهند قطعاً با توجه به جنگی که 
در منطقه رخ داده است وضعیت تأمین روغن با مشکالت 

شدیدتری مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه کارخانجات تولید روغن، روغن مورد 
نیاز خود را از دو محل واردات و خرید از شرکت بازرگانی 
دولتی تأمین می کنند، افــزود: در حال حاضر برخی از 
شرکت ها از شــرکت بازرگانی دولتی روغن خریداری 
کردند و در حالی که به گفته خودشان بیش از یک ماه 
از این اقدام می گذرد و شرکت بازرگانی نیز پول روغن ها 
را هم دریافت کرده اســت، اما هنوز مجوز بارگیری این 
روغن ها صادر نشده اســت. این منبع آگاه تصریح کرد: 
با توجه به اینکه حدود 2۰ روز تا شب عید باقی مانده و 
روغن یکی از کاالهای اساسی سبد خانوار به شمار می رود، 
دولتمردان باید هر چه سریع تر تدابیر الزم را برای حل 
چالش به وجود آمده به کار بگیرند تا با یک بحران در این 

حوزه مواجه نشویم.

مجری طرح چغندرقند کشور گفت: دولت در قالب یک 
طرح تالش دارد کشور طی سه سال آینده به خودکفایی 
در تولید شکر برسد. پیمان حصادی در نشست هماهنگی 
و پیگیری مسائل چغندرقند در این استان اظهار کرد: به 
ازای هر هکتار چغندرقند ۱۱ هزار متر مکعب آب مصرف 
و از 2۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت چغندر و نیشکر در 
کشور، محصول  تولید می شود. وی با بیان اینکه استان 
آذربایجان غربی با سطح زیر کشت 3۴ هزار هکتار چغندر 
و تولید یک میلیون و 6۷۰ هــزار تن، اولین و بزرگترین 
تولید کننده چغندرقند در کشور اســت، ادامه داد: بعد 
از اســتان آذربایجان غربی استان های خراسان رضوی، 
کرمانشاه، همدان و لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند.

این مسئول خاطرنشان کرد: استان آذربایجان غربی با 
باالترین سطح زیر کشت چغندر قند و فراهم آوردن زمینه 
اشتغال، در این زمینه حایز اهمیت و الگوی کشوری است. 
مجری طرح چغندرقند کشور در خصوص آب بر بودن 
گیاه چغندرقند گفت: در کشور 6 میلیون هکتار اراضی 

آبی وجود دارد که 2 میلیون هکتار آن به کشت گندم  و 
۱۰۰ هزار هکتار آن به کشت چغندرقند اختصاص یافته 
است و از این ۱۰۰ هزار هکتار چغندرقند، تولیدی معادل 
تولید گندم آبی و دیم کشور حاصل می شود که در مقایسه 
با سطح و میزان تولید گندم، به ازای تولید ۷ میلیون تن 
چغندرقند، آب زیادی مصرف نمی شود. وی با بیان اینکه 
از ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت چغندرقند کشور، ۴۸ 
هزار هکتار آن به صورت آبیاری تحت فشار میکرو و نوار 
تیپ است، بیان داشت: مقرر شده با استفاده از ظرفیت 
کارخانه ها و ارائه تســهیالت، ۵2 هزار هکتار سطح زیر 

کشت چغندر به سیستم های نوین آبیاری مجهز شوند.
حصادی بر لزوم طراحی سایتی که میزان کود تخصصی و 
محصول تولیدی، پیمان ها و قراردادها در آن سامانه لحاظ 
شود، تصریح کرد: با افزایش قیمت نهاده ها میزان مصرف 
کودهای شیمیایی به ویژه کود فسفات و پتاس کاهش 
یافته و ۵۰ درصد نیاز خاک تامین نشده است در صورتی 

که در کشت قراردادی باید نیاز گیاه کامل تامین شود.

گزارش های میدانی نشان می 
دهد قیمت میوه در میادین 
میوه و تره بار نیز نوسان دارد. 
در حالی بــه روزهای پایانی 
ســال نزدیک می شویم که 
خرید میوه افزایش خواهد یافت و نیاز بازار باید تامین 
شود. به گفته رییس اتحادیه بارفروشان متاسفانه این 
واقعیتی است که دولت مردان باید به آن توجه کنند که 

چرا میوه از سبد خانوار ها حذف شده است.
این در حالی است که مدیرعامل سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری تهران می گوید: سیب و پرتقال شب 
عید در میادین با زیر قیمــت ۱3 هزار تومان در اختیار 
خانواده ها قــرار خواهد گرفت. به هــر ترتیب ماجرای 
اختالف قیمت میوه در سطح این شهر کام مردم را تلخ 
کرده و مسئوالن باید در این خصوص چاره اندیشی کنند.

رییس اتحادیه بارفروشــان گفت: اتحادیه بارفروشان 
توسط کشــاورزان اقدام به ذخیره سازی کرده است و 

مانند تعاون روستایی گران خریداری نکرده که بخواهد 
گران عرضه کند، از ۱۵ اســفند بار در میدان به وفور 
عرضه خواهیم شد که مشکلی در تامین و قیمت میوه 

مردم در آستانه نوروز نداشته باشیم.
مصطفی دارایی نژاد با اشاره به نرخ انواع میوه در میدان 
میوه و تره بار، گفت: پرتقال تامســون کیلویی ۹ تا ۱2 
هزار تومان، پرتقال خونی کیلویی ۱2 تا ۱۸ هزار تومان، 
پرتقال ناول جنوب صادراتــی کیلویی 2۰ تا 2۸ هزار 
تومان، ســیب قرمز مراغه ای کیلویی ۱2 تا ۱۵ هزار 
تومان، سیب زرد دماوند کیلویی ۱2 تا 2۰ هزار تومان، 
سیب قرمز دماوند کیلویی ۸ تا ۱3 هزار تومان، کیوی 
کیلویی ۱6 تا 22 هزار تومان، موز هندی کیلویی 2۸ تا 
3۰ هزار تومان و موز آفریقایی کیلویی 33 هزار تومان 

عرضه شد.
دارایی نژاد با بیان اینکه وزارت کشاورزی متولی واردات 
سیب زمینی است، گفت: چندی پیش وزیر کشاورزی 
برای تنظیم بازار سیب زمینی اعالم کرد که ۱۰۰ هزار 
تن سیب زمینی وارد خواهیم کرد، اما 3 روز بعد رسانه ای 
شدن این خبر از سوی معاون وی تکذیب شد. جو روانی 

حاصل از خبر واردات در بازار قیمت سیب زمینی را به 
کیلویی ۷ هزار تومان رســاند، اما بعد از تکذیب خبر 

دوباره نرخ روند صعودی به خود گرفت.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه انبار های استان های 
همدان مملو از بار سیب زمینی است، گفت: کمبودی در 
زمینه سیب زمینی نداریم، اما متاسفانه دالل هایی که 
بار ها را دپو کرده اند قطره چکانی سیب زمینی در بازار 
توزیع می کنند. از این و شاهد گرانی آن هستیم. قیمت 
سیب زمینی کهنه در میدان کیلویی ۸ تا ۱۱ هزار تومان 
و سیب زمینی نو کیلویی ۱۱ تا ۱۴ هزار تومان است باید 
این نکته را اضافه کنم که هنوز وعده های دولت برای 

تنظیم بازار سیب زمینی عملیاتی نشده است.
به گفته دارایی نژاد؛ قیمت مصوب سیب زمینی در مراکز 
میوه و تره بار سطح شهر کیلویی ۱۰ هزار تومان است. 
وی با اشــاره به اقدامات بخش خصوصی برای تنظیم 
بازار شــب عید، بیان کرد: اتحادیه بارفروشان توسط 
کشاورزان اقدام به ذخیره ســازی کرده است و مانند 
تعاون روستایی گران خریداری نکرده که بخواهد گران 
عرضه کند، از ۱۵ اســفند بار در میدان به وفور عرضه 

خواهیم شد که مشکلی در تامین و قیمت میوه مردم در 
آستانه نوروز نداشته باشیم.

رییس اتحادیه بارفروشــان تقاضا برای خرید میوه را 
کاهشی دانســت و افزود: شــرایط اقتصادی مردم به 
گونه ای است که دیگر توانایی خرید یک صندوق میوه 
را ندارند و طبقه مرفه جامعه کیلویی میوه خریداری 
و دهک هایی پاییــن جامعه دانه ای میــوه خریداری 
می کنند. متاسفانه این واقعیتی است که دولت مردان 
باید به آن توجه کنند که چرا میوه از ســبد خانوار ها 

حذف شده است.
به گفته این فعال صنفی، از ۱۵ اسفند روزانه ورودی بار 
به 2۰ هزار تن خواهد رسید و میزان عرضه میوه و تره بار 
را 2 برابر خواهیم کرد تردید نداشته باشید که قیمت 
بازار از قیمت میوه تنظیم بازاری دولت کمتر خواهد بود؛ 
بخش خصوصی درصدد است در سال جاری کاری کند 
که دیگر دولت در سال آینده به بازار میوه ورود نکند چرا 
که همواره با سیاست هایی که در پیش می گیرد نظم 

حاکم بر بازار را برهم می زند.
در همین زمینه رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: در روزهای پایانی سال تقاضا 
برای خردی میوه افزایش پیدا می کند. برنامه مدونی 
برای تامین میوه شب عید تدارک دیده شده و امید است 
بازار میوه در هفته ها و روزهای پایانی ســال با مشکل 

خاصی روبرو نشود. 
اسداهلل کارگر اضافه کرد: امسال مشــکالتی در  بازار 
میوه ایجاد شد که عوامل مختلفی در آن نقش داشتند. 
خشکسالی و کمبود آب، برف و باران و... موجب شد بازار 

میوه نابسامانی هایی را تجربه کند. 
وی اظهار داشــت: برنامه ریزی و مدیریت باید در بازار 
میوه وجود داشته باشد. در غیر این صورت نتایج منفی 
عدم برنامه ریزی و مدیریت تولید و توزیع محصوالت 
کشاورزی سوء استفاده برخی از دالالن را موجب می 
شود. در این شرایط دالالن اقدام به احتکار محصوالت و 

آشفتگی بازار می کنند.
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بسیاری از فعاالن بازار مسکن 
بر این اعتقادند که با به نتیجه 
رسیدن مذاکرات بازار مسکن 
نیز عقب خواهد نشســت و 
روند قیمتها متعادل خواهد 
شد. به گفته این افراد بزرگترین ریزش در بازار مسکن 
با تحقق برجام و لغو تحریم ها خواهیم داشت. اما اینکه 

این ریزش قیمتها تا چه مدت دوام خواهد آورد موضوعی 
مورد سوال است. از ســوی دیگر برخی از کارشناسان 
معتقدند شوک ناشــی از تحقق برجام بر بازار مسکن 
مقطعی بوده و به دلیل وجود مشکالت داخلی و مدیریت 
نامناسب، تعادل در قیمت مسکن کوتاه مدت خواهد بود. 
بنابر پیش بینی ها از بازار مسکن پس از احیای برجام، 
مسکن بزرگ ترین ریزش تاریخی خود را خواهد داشت. 
طوری که 2۰ تا 3۰ درصد در شــهرهای بزرگ کاهش 
قیمت مسکن را تجربه خواهیم کرد. صادق الحسینی، 

کارشــناس اقتصادی با پیش بینی بازار مسکن، گفته 
است اگر برجام احیا شود، پیش بینی مدل ها این است که 
مسکن بزرگ ترین ریزش تاریخی خود را خواهد داشت. 
در شهرهای کوچک میزان کاهش قیمت اما کمتر است.

در همین رابطه مهدی ســلطان محمدی، کارشناس 
مسکن نیز می گوید: سال آینده ما شاهد نوسانات شدید 
نخواهیم بود. بازار یک ثبات نســبی را تجربه می کند 
و اگر تورم مهار نشود سیر افزایشــی ادامه دارد. وجود 
این شــرایط در صورتی که برجام احیا شود باعث امید 

به آینده خواهد شــد. منصور غیبی، کارشناس مسکن 
معتقد است پیش بینی حجم تحرکات در بازار مسکن 
مشروط به مذاکرات در سال ۱۴۰۱ و عوامل بیرونی موثر 
در اقتصاد است. اگر مشکالت بازار مسکن در نظام دولت، 
نظام اخذ مالیات، در امالک دولتی و دارایی بانک ها آزاد 
نشود چیزی بدتر از وضعیت کنونی را می توان برای سال 
متصور بود. اگر مذاکرات به نتایج مثبتی ختم نشود شاهد 
 یک رکود منجر به ســوداگری و قیمت کاذب در سال 

آینده هستیم.

در صورت  احیای برجام قیمت مسکن به چه سمت و سویی خواهد رفت؟

انباشت  تقاضا  در  بازار مسکن 
شایلی قرایی
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دالل ها بار های میوه و صیفی جات را دپو کرده اند

اما و اگرهای تامین میوه شب عید 
توزیع میوه شب عید در میادین با زیر قیمت ۱۳ هزار تومان!

مرغ قطعه بندی، دست و پا شکسته نرخ گذاری شد

خودکفایی در تولید شکر طی ۳ سال آینده

جوالن دالالن خوراک دام در بازارهای سیاه 

کمبود روغن در بازار جدی است؟
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چرا تكليف صنعت استخراج رمزارزها مشخص نيست؟
رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالک چین ایران با بیان اینکه در حال 
حاضر، تکلیف صنعت استخراج در کشور مشخص نیست، گفت: چالش ما 
اول با وزارت نفت است که باید اعالم کند می تواند گاز به این صنعت بدهد و 
خواسته مان از وزارت صمت هم این است که به اظهارنظرهای کارشناسی 
پاسخ دهند و مصوبه هیات وزیران و دو آیین نامه و بخشنامه وزارت نیرو و 

وزارت صمت را رعایت کنند.
علی بابک نیا با بیان اینکه درباره مشکالت صنعت استخراج رمزارزها طی 
چهار سال گذشــته، موارد متنوعی مطرح شده است، گفت: در مقطعی تا 
قبل از مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، اصال قانونی برای آن وجود نداشت، بعد از آن 
هم که قانونی مصوب شد، تعرفه ها به گونه ای مطرح شد که برای این صنعت 
منطقی نبود و اعتراضات و اختالفاتی درباره تعرفه ها وجود داشت. وی ادامه 
داد: پس از آن بحث قانونی ماینینگ داشــت شکل می گرفت و مجوزها و 
آیین نامه ها هر روز کامل تر می شد و سلسله قوانین مرتبط بین وزارتخانه ها 
در حال شکل گیری بود و به نوعی پیش می رفت که فعالیت قانونی به مراتب 

از ماینینگ غیرقانونی سبقت می گرفت.
وی ادامه داد:  اما از آنجا که تفکر وزارت نیروی سابق مبنی  بر برق فروشی 
مســتقیم بود و می خواســت به عنوان پل رابط بین صنعت اســتخراج و 
نیروگاه داران ذی نفع باشد، اجازه احداث نیروگاه  یا عقد قرارداد مستقیم با 
نیروگاه داران داده نمی شد، در حالی که اگر این اجازه داده می شد، ما شاهد 
رشد صنعت نیروگاهی در کشور می شدیم. یک سری از نیروگاه ها در کشور 
بنا به قراردادهای دوجانبه با صنعت ماینینگ، خودشان را توسعه می دادند و 
یک سری از استخراج کنندگان که آمادگی احداث نیروگاه داشتند، نیروگاه 

خودتامین خودشان را احداث می کردند.
رئیس کارگروه استخراج انجمن بالک چین ایران با بیان اینکه با مانع تراشی 
وزارت نیرو، ما شاهد رشد و شکوفایی صنعت نیروگاهی نبودیم، افزود: از 
طرفی هم مشکالت صنعت برق پابرجا بود؛ ما در چند سال اخیر به دلیل 
عدم توسعه نیروگاه ها، شاهد کمبود برق بودیم. هرچه هم مشکالت صنعت 
بیشتر می شد، فشــار وزارت نیرو به ماینینگ بیشتر می شد، به نحوی که 
رئیس جمهوری سابق در خردادماه ۱۴۰۰ گفت که جلوی ماینینگ مجاز 
و غیرمجاز تا پایان شهریور ۱۴۰۰ گرفته شود و وزیر وقت کشور مکاتبه ای 
به وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت انجام داد که جلوی هرگونه توسعه این 

صنعت گرفته شود.
بابک نیا ادامه داد: وزارت نیرو و نفت پایان شهریورماه، برای تامین انرژی این 
بخش از صنعت اعالم کردند، اما وزارت صمت اعالم کرد که ما انرژی نداریم 
و تا امروز هم به بهانه نبود انرژی در کشور و ابالغ مصوبات جدید،  از صدور 
هرگونه مصوبه جدید در استخراج رمزارز ممانعت کرده است. بنابراین در 
حال حاضر هرگونه مجوزدهی جدید ممنوع است و آن دسته هم که از قبل 
مجوز داشتند، هم خاموش هستند. صنعت ماینینگ تقریبا ۳۰۰ مگاوات 
انشعاب مجاز دارد که کل آن در یک سال گذشته، کمتر از چهار ماه روشن 

بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: اگــر تعلــل در مجوزدهی به خاطــر کمبود برق 
بوده، باید اجازه می دادنــد که این متقاضیان خودشــان نیروگاه احداث 
کننــد، کما اینکه همیشــه هم بــرای ایــن کار اعالم آمادگــی کردند. 
حتــی وزارت نیرو اخیرا نامه ای بــه وزارت صمت داده که مــا برق داریم 
و آن دســته از نیروگاه هــای تجدیدپذیــر که می خواهنــد ۱۰۰ درصد 
بهره برداری شــان را به اســتخراج رمــزارز بدهنــد بالمانع اســت، اما 
همچنان وزارت صمــت از اعطای مجوز جلوگیــری می کند. وزارت نفت 
هم اعالم کرده که ۹۰ روز مشــکل تامیــن فشــار گاز در بعضی از نقاط 
کشــور وجود دارد، پیشــنهاد ما این بوده که نیروگاه ها احداث شود و در 
 ۹ ماه ســال تولید کند. امــا وزارت صمت مجوزی بــه نیروگاه های برق 

و گاز نمی دهد.
رئیس کارگروه اســتخراج انجمن بالک چین ایران گفــت: نیروگاه هایی 
که اعــالم آمادگــی کردند بــا باالترین تعرفه هــم اقدام بــه ماینینگ 
کنند، گفتند که حتی در ۳۰۰ ســاعت پیک و ایام بحرانی در تابســتان، 
حاضرند بــرق خود را بــه شــبکه بدهند، یعنــی نه تنها بــرق صنعت 
اســتخراج را تامین می کنند، حتی بــه نیاز وزارت نیــرو در دوره بحران 
هم کمک می کند، امــا باز هــم وزارت صمت جلوی ایــن مجوزدهی را 
گرفته است و می گویند اجازه دهید دســتورالعمل های جدید از ریاست 
جمهوری ابالغ شــود. بنابراین چالش مــا اول با وزارت نفت اســت که 
باید اعالم کنــد می تواند گاز به صنعت اســتخراج دهد و خواســته ما از 
وزارت صمت هم این اســت که به اظهارنظرهای کارشناسی پاسخ دهد 
 و مصوبه ۱۳ مــرداد ۹۸ هیات وزیران و رعایت دو آیین نامه و بخشــنامه

 وزارت نیرو و وزارت صمت را رعایت کند.

منتظر سقوط بيشتر بيت كوين باشيم؟
ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال با تشدید جنگ در اوکراین، به 
میزان قابل توجهی سقوط کردند. تصاویر ماهواره ای نیروهای روسی را به 
سمت پایتخت اوکراین نشــان می دهد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، نیروهای هسته ای خود را در واکنش به تحریم ها و سایر اقداماتی 
که ایاالت متحده و متحدان اروپای غربی آن برای مجازات روسیه و حمایت 
از اوکرایــن انجام داده اند، به حالــت آماده بــاش درآورد و اوکراین اعالم 
کرد که با برگزاری مذاکرات صلح با روســیه برای پایــان دادن به تهاجم 
موافقت کرده است. در این شرایط جو دی پاسکوال، مدیر عامل صندوق 
ســرمایه گذاری بیت بول کپیتال گفت: بیت کوین کانال ۳۷ هزار دالری 
بازگشته است اما تنها فروش گســترده تر دارایی های ریسک پذیر ناشی 
از فشــارهای اقتصادی بزرگ تر می تواند بیت کوین را زیر سطح ۳۷ هزار 
دالر حفظ کند و یا آن را در روزهای آتی بســیار کاهش دهد. پاســکوال 
افزود: اگر بیت کوین کاهش پیدا کند، خــط حمایت بعدی ۳۵ هزار دالر 
ظاهر می شــود اما یک نگاه خوش بینانه این اســت که ۳۵ هزار دالر یک 
 نقطه خرید عمده برای خریداران بزرگ تر از جمله خزانه های شــرکت ها

 در سال جاری بوده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۱ تریلیون 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۱.۹۷ درصد کمتر 
شده اســت. در حال حاضر ۴۱.۹۴ 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.      
حجــم کل بــازار ارزهــای دیجیتــال در ۲۴ ســاعت گذشــته 
۸۳.۰۵ میلیــارد دالر اســت که ۲۳.۵۳ درصد افزایش داشــته اســت. 
حجم کل در امور مالــی غیر متمرکــز در حال حاضــر ۱۲.۶۳ میلیارد 
دالر اســت که ۱۵.۲۰ درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای 
دیجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پایدار اکنــون ۶۷.۹۲ میلیارد 
 دالر اســت که ۸۱.۷۸ درصــد از کل حجم ۲۴ ســاعته بــازار ارزهای

 دیجیتال است.

اخبار

قطع خدمات پرداخت گوگل و اپل برای روسیه
به دنبال تحریمهای غربی علیه موسسات مالی روسیه در واکنش به حمله نظامی مسکو به اوکراین، مشتریان بعضی از بزرگترین بانکهای روسیه دیگر نمی توانند از کارتهای بدهی و اعتباری خود در 

سرویسهای Apple Pay و Google Pay استفاده کنند. طبق بیانیه مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه، گروه وی تی بی، سووکام بانک، نویکام بانک، پرومز ویازبانک و اوتکریتی اف سی بانک در میان موسسات مالی 
هستند که هدف تحریم قرار گرفته اند. مشتریان این بانکها می توانند از کارتهایشان برای پرداختهای بدون تماس استفاده کنند البته به شرطی که از چنین قابلیتی پشتیبانی کنند. با این حال کارتهای بانکی 

آنها در خارج کار نمی کند و نمی توانند برای انجام پرداختهای آنالین به فروشندگان در کشورهایی که روسیه را هدف تحریم قرار داده اند، استفاده شوند.

یک فعال بازار مسکن تاکید 
کــرد: تحقیقــات بازاریابی 
نشــان می دهد در سال ۷۹ 
مدت زمان انتظار خرید خانه 
۱۲ ســال بود که امروز این 
عدد به ۱۰۹ سال رسیده اســت. به گزارش ایلنا، داود 
بیدار در همایش چشم انداز اقتصادی سال ۱۴۰۱ در 
حوزه مسکن با اشاره به تحوالت این بازار در سال آینده 
گفت: باید به سمت شناسایی دقیق نیاز بازار و داده های 
درست از بازار مســکن حرکت کنیم. در صورت درک 
دقیق نیاز بازار می توانیم عرضه متناســب تری نسبت 
به شرایط بازار داشته باشیم.  وی با بیان اینگه بررسی 
و تحقیق در حوزه مسکن در تامین نیاز مسکن مؤثر در 
کاهش قیمت موثر است، اظهار داشت: باید از روش های 
سنتی برای مدیریت و اداره بازار مسکن فاصله بگیریم 
و امروز انجام تحقیقات و همچنین بازاریابی دقیق در 
حوزه بازار مسکن باعث می شــود که نیاز این بازار به 
درستی شناسایی شود و در نهایت با داده ها و اطالعات 
صحیح و همچنین تصمیم گیری دقیق می توان بازار  
را از رکود خارج کرد.این فعال حوزه مســکن با اشاره 
به رشــد قیمت  امالک در تهران تصریــح کرد: امروز 
میانگین قیمت هر متر مربع مســکن به ۳۰ میلیون 
تومان رسیده و مهم تر اینکه در طول چهار سال قیمت 
مسکن ۶۳۴ درصد باال رفته است.  بیدار با بیان اینکه 
قدرت خرید مردم در حوزه مسکن بسیار کاهش یافته 

است، خاطرنشان کرد: از آنجایی که قدرت خرید مردم 
در این حوزه بــا افت قابل توجهــی مواجه بوده مدت 
زمان انتظار خرید خانه هم باال رفته اســت به طوری 
که تحقیقات بازاریابی نشان می دهد در سال ۷۹ مدت 
زمان انتظار خرید خانه ۱۲ ســال بود کــه امروز این 
عدد به ۱۰۹ سال رسیده اســت.  وی با اشاره به تغییر 
الگوی خرید مســکن بین مردم ابراز داشت: از انجایی 
که قدرت خرید کاهش یافته در تهران اغلب معامالت 
برای خانه هایی با متراژ ۴۰ تا ۷۰ متر است و تقاضا به 
سمت جنوب تهران هدایت شده  است.علی صادقین، 
کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه این همایش، بیان 
کرد: مولفه هایی مانند روند تولید و رشد اقتصادی در 
بخش های مختلف، رشد نقدینگی و تورم، نرخ بهره و 
فروش اوراق، کســری بودجه و نحوه تامین آن، نحوه 
قیمت گذاری در بازارها، بودجه، سیاست های اقتصاد 
بین الملل و روند کامودیتی هــا و از همه مهم تر روند 
مذاکرات وین و حصول توافق یا عدم توافق از متغیرهای 
اثرگذار بر پیش بینی بخش های اقتصادی و کسب و کار 
از جمله حوزه مسکن اســت. وی با تاکید بر اینکه در 
سمت تقاضای اقتصاد با توجه به افت انتظارات تورمی 
در صورت توافق احتمالی، انتظار افزایش در تشــکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص خواهیم داشــت، یادآور شد: 
رشــد اقتصادی مثبت خواهد بود؛ هرچند که چندان 
معنادار نخواهد بود. از سوی دیگر، انتظار رشد هزینه 
های مصرفی و مخارج دولتی در سال آینده را نداریم 
چراکه به علت کسری بودجه هنوز بخش قابل توجهی 
از پرداختی ها به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه تسویه 
می شود و تنها در بخش ساختمان احتماال شاهد رشد 

هزینه های عمرانی خواهیم بود. این کارشناس اقتصاد 
مسکن ادامه داد: البته در سال آینده به دلیل افت شدید 
قدرت خرید انتظار رشد تقاضا در کاالهای با دوام مانند 
خودرو و مسکن را نداریم و این شــرایط نشاندهنده 
رکود در بخش ساختمان است که احتماال رو به بهبود 
خواهد بود.صادقین با بیان اینکه در سمت تقاضا انتظار 
رشد در گروه خدمات وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به 
پیش بینی از رکود در بخش هایی از صنعت و ساختمان 
به دلیل کمبود گاز در زمستان انتظار می رود سال آینده 
روند بهتری را برای بخش ســاختمان پیش رو باشد. 
ضمن اینکه طرح نهضت ملی مسکن هم در دست اجرا 
قرار دارد. این کارشــناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
ســال آینده پر دخالت ترین ســال در زنجیره فوالد و 

سیمان است، گفت: این دولت نشان داده تمایل بسیار 
زیادی برای قیمت گذاری دستوری دارد.

صادقین با بیان اینکه رشد اقتصادی مسکن منفی ۱۶ 
درصد بوده است، اظهار داشت: بودجه امسال بودجه 
مسکنی اســت و دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای 
طرح های مسکنی در نظر گرفته است که چنین افزایش 
بودجه ای نسبت به سایر بخش ها کم نظیر است و این 
بودجه خود به بازار مسکن سیگنال می دهد. وی با بیان 
اینکه قدرت خرید مردم در طول سه سال گذشته بیش 
از ۴۷ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: با توجه به 
کاهش قدرت خرید مردم، تمرکز خرید مسکن بر روی 
واحدهای کم متراژ اســت و حتی با حصول توافق هم 

قدرت خرید مردم به یکباره ترمیم نخواهد شد.   

رشد بيش از 600 درصدی قيمت مسكن در چهار سال گذشته

واحد های کم متراژ پرتقاضاترین هستند
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی کمیسیون مشــترک طرح حمایت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی، گفت: به دلیل شیوع بیماری 
کرونا تعداد استفاده کاربران از فضای مجازی افزایش پیدا 
کرده که این مسئله نیاز به ارتقای پهنای باند دارد و کاهش 
سرعت اینترنت در روزهای اخیر ارتباطی با تصویب کلیات 
طرح صیانت ندارد. لطف اهلل سیاه کلی با بیان اینکه در حال 
حاضر کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران تصویب شده 
است، گفت: زمان زیادی الزم است که این طرح به قانون 
تبدیل شــود و نمی توان درباره مدت زمــان تصویب آن 
اظهارنظر قطعی کرد؛ باید به این نکته توجه کرد که هنوز 

مواد و تبصره های این طرح به تصویب نرسیده است.
نماینده مردم قزوین با بیان اینکه کاهش سرعت اینترنت 
در روزهای اخیر ارتباطی به تصویب کلیات طرح صیانت 
ندارد، گفت: از گوشه و کنار شنیده می شود که اجرای بی 
سروصدای طرح صیانت باعث کندی های اخیر اینترنت 
شده است که باید بگویم این موضوعات هیچ ارتباطی با 
همدیگر ندارند و اینها شایعاتی هستند که در فضای مجازی 

مطرح شــده اند. وی ادامه داد: من دالیل کاهش سرعت 
اینترنت را از مسئوالن مربوط جویا شدم آنها در پاسخ گفتند 
که به دلیل شیوع بیماری کرونا تعداد استفاده کاربران از 
فضای مجازی افزایش پیدا کرده و این مسئله نیاز به ارتقای 
پهنای باند دارد و دوم اینکه زیرساخت ها در این زمینه باید 
توسعه پیدا کنند متاسفانه کمتر به توسعه زیرساخت ها در 

کشور توجه شده است.
سیاهکلی طرح صیانت را طرح تنظیم گری خدمات فضای 
مجازی خواند و افزود: ارتباطی بین این طرح و محدود و 
مسدودسازی فضای مجازی وجود ندارد. در هیچ کدام از 
بندها و مواد طرح به موضوع سرعت اینترنت اشاره ندارد 
و از آنجایی که دامنه خدمات ارائه شــده از سوی این فضا 
گسترش پیدا کرده از این رو الزام تدوین مقررات از سوی 

مجلسیان احساس شده است.
نائب رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی در پاسخ به 

این پرسش که این باور در بین کاربران ایجاد شده است که 
با اجرای این طرح می خواهند استفاده از پیام رسان های 
خارجی را محدود کنند آیا چنین برداشــتی از این طرح 
با واقعیت همخوانی آن دارد؟ گفت: قیدی برای استفاده 
از پلتفرم های داخلی در این طرح وجــود ندارد و اجبار و 
اصراری برای اســتفاده کاربران از پیام رسان های داخلی 
مطرح نیست و ما در این داســتان وارد نشده ایم هر چند 
توجه به تولیدات داخلی و بومی نکته ای است که باید به 

آن پرداخته شود.
وی در ادامه تصریح کرد: هیچ محدودیتی برای بهره گیری 
از پیام رسان های خارجی در این طرح وجود ندارد. باید به 
مردم این اطمینان خاطــر را بدهم که این طرح به دنبال 
فیلترکردن و محدودسازی نیست. مجلس مخالف افزایش 
سرعت اینترنت در کشور نیســت و از تالش های وزارت 
ارتباطات در راســتای توسعه شــبکه فیبرنوری منازل 

حمایت می کند.
این نماینــده مجلس افزود: ممکن اســت چند نماینده 
مجلس مخالف افزایش سرعت اینترنت در کشور باشند و 
خواستار نظارت های دستوری در این فضا باشند نمی توان 
انتقادی بر آنها وارد کرد به هر روی دیدگاه خود را مطرح 
می کنند و باز تکرار می کنم کــه در قانون صیانت جایی 
برای محدودیت این فضا در نظر گرفته نشــده اســت.
به گفته سیاهکلی؛ بســیاری از پیشنهادات کارشناسی 
مرکــز پژوهش های مجلــس در این طرح لحاظ شــده 
است. وی با بیان اینکه برخی از برداشت ها از طرح ناشی 
از ناآگاهی از مفاد آن اســت، گفت: کسب وکارها نگران 
اجرای این طرح هســتند من نیز به مردم حق می دهم 
که دلهره داشته باشــند ما نباید کاری کنیم که زندگی 
مردم مختل شود و از رسانه ها انتظار داریم که مفاد طرح 
را رسانه ای تا کارشناسان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را 
 در این باره بیان کنند هنوز این طرح تصویب نشده و زمان

 برای بازنگری در مفاد آن وجود دارد.

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات دربــاره نگرانی 
مهاجرت نیروی انسانی ماهر گفت: اگر به درستی عمل 
کنیم و نیروهای ماهر خوبی در این حوزه تربیت کنیم، 
نباید نگران این موضوع باشــیم و ضمن تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز کشور، می توانیم صادرکننده نیروی 

انسانی ماهر هم باشیم.
به گزارش وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات، عیسی 
زارع پور در دیدار با شورای مرکزی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور، از تمامی فعاالن این حوزه خواست با 
تمام توان برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور تالش 
کنند. در ابتدای این نشســت، اعضای شورای مرکزی 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مشکالتی مانند 
مهاجرت نخبگان و متخصصین حوزه ICT، موضوعات 

مربوط به صنف و اتحادیه و از دست رفتن زمان توسعه 
اقتصاد دیجیتال در کشور اشاره کردند.

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات بعد از طرح مســائل 
و مشــکالت از طرف اعضای این شــورا با اشــاره به 
اینکه اقتصــاد جدید مبتنی بر ICT اســت، گفت: با 
پیگیری های انجام شده این مشــکالت در نهایت در 
کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت بررسی و حل خواهد 
شد. بعد از حل مشــکالت پیش رو باید تمام امکانات 
کشور و بخش ICT برای تحقق شبکه ملی اطالعات 

که زیرساخت اصلی اقتصاد دیجیتال است بسیج شود.
وی با اشاره به استقبال نســل جدید در دانشگاه ها از 
رشته فناوری اطالعات، افزود: باید نگاه ها را در این حوزه 
تغییر داد و اگر فناوری اطالعات را به عنوان زیرساخت 
اصلی کشــور ندانیم در آینده دچار بحران می شویم. 
دولت ســیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصت محوری به این 
حوزه دارد و حل بســیاری از مشکالت کشور را تنها از 

طریق فناوری اطالعات میسر می داند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات از فعاالن صنعت 

ICT کشور خواست در کمیته های تخصصی کارگروه 
اقتصاد دیجیتال دولت برای ارائه نظرات و ایده های خود 
حضور فعالی داشته باشند و گفت: امیدواریم با فعالیت 
کارگروه اقتصاد دیجیتال بتوانیم موانع کسب وکارهای 
این حوزه را برطرف کنیم و به سرعت به قطب اقتصاد 

دیجیتال منطقه تبدیل شویم.
زارع پور درباره نگرانی مهاجرت نیروی انســانی ماهر 
در این حوزه نیز افزود: اگر ما به درستی عمل کنیم و 
نیروهای ماهر خوبی در ایــن حوزه تربیت کنیم نباید 
نگران این موضوع باشــیم و می توانیم این چالش را به 
فرصت تبدیل کنیم و ما ضمن تامین نیروی انســانی 
مورد نیاز کشــور، صادرکننده نیروی انسانی ماهر هم 

باشیم.

ناسا در نامه ای به کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا خواستار 
به تعویق افتادن ارسال ۳۰ هزار ماهواره استارلینک به فضا 
شده چون جان فضانوردان را به خطر می اندازد. ناسا نامه ای 
۵ صفحه ای به کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا فرستاده 
و در آن به خطرات برنامه های اسپیس ایکس برای ارسال 
ماهواره های اســتارلینک پروژه Gen۲ اشاره کرده است. 
ناسا از کمیســیون فدرال ارتباطات خواسته تا برنامه های 
فضایی این شرکت برای پرتاب ۳۰ هزار ماهواره را به تعویق 
بیندازد.ناسا در نامه خود اشاره می کند این روند در نهایت 
سبب می شود مدار زمین پر از ترافیک شود و در نتیجه آن 
نه تنها ماموریت های مختلف، بلکه فضانــوران را به خطر 

بیندازد. عالوه بر آن با توجه به آنکه تعداد زیادی ماهواره در 
مدار زمین قرار دارد، به احتمال زیاد سیستم ردیابی سیارک 
ناسا تحت تاثیر قرار می گیرد و نمی تواند صخره هایی که به 
سمت زمین حرکت می کنند را به درستی رصد کند.در این 
نامه چند نگرانی درباره ماهواره های پروژه Gen۲ فهرست 
شده است. نامه مذکور در تاریخ ۸ فوریه به کمیسیون فدرال 
ارتباطات آمریکا ارســال شــده بود. این درحالی است که 

اسپیس ایکس ماه گذشته برنامه های خود برای ارسال نسل 
دوم ماهواره های اینترنتی اعالم کرد. ناسا می خواهد ارسال 
۳۰ هزار ماهواره اینترنتی به تعویق بیفتد تا اسپیس ایکس 
پاسخی اطمینان بخش در خصوص نگرانی هایش برای به 
خطر افتادن جان فضانوردان و برخورد احتمالی سیارک به 
زمین در نتیجه ارسال این ابزارها فراهم کند.یکی از نگرانی 
های اصلی آن است که ترافیک در مدار زمین در حال افزایش 

است. ناســا ادعا می کند بیش از ۲۵ هزار شی )ماهواره( در 
مدار زمیــن ردیابی می کند. حــدود ۶۱۰۰ ماهواره نقطه 
حضیضی کمتر از ۶۰۰ کیلومتر دارند. حضیص نقطه ای در 
مدار زمین است که با زمین کمترین فاصله را دارد. از سوی 
دیگر باتوجه به آنکه بسیاری از ماهواره ها در محور مشابهی 
دور زمین مدار می زنند، احتمال دارد ترافیک زیادی ایجاد 
شود. در بخشی از نامه ناسا آمده است: تخمین زده می شود 
در هر تصویری که سیستم دفاع ســیاره ای ثبت می کند 
یک ماهواره استارلینک وجود داشــته باشد. به این ترتیب 
تاثیرگذاری و دقت تحقیقات روی سیارک کاهش می یابد 

زیرا بخشی از تصویر غیرقابل استفاده خواهد بود.

نائب رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
بازرگانی ایران گفت: کاهش سرعت اینترنت در ماه های 
اخیر بر روی برخی کسب وکارها تاثیر منفی گذاشته و حجم 
صادرات در صنعت چاپ و بسته بندی را کاهش داده است. 
بابک عابدین با بیان اینکه دغدغه های ما در بهره گیری از 
فضای مجازی ابتدایی است، گفت: در دهه گذشته بیشتر 
محیط های کسب وکارهای اعم صنایع، خدماتی و تولیدی 

به نحوی وابســته به فناوری اطالعــات و فضای مجازی 
شده اند. و بر کسی پوشیده نیست که سرعت اینترنت نقش 

مهمی در رد و بدل کردن اطالعات و داده های کاری دارد.
وی با اشاره به نقش اینترنت درصنعت چاپ و بسته بندی، 
خاطر نشان کرد: سرعت اینترنت در برخی کسب وکارها 

بسیار اهمیت دارد به عنوان مثال بحث "اینترنت و چاپ " 
از این فضا بسیار تاثیر می پذیرد. سفارش دهندگان از طریق 
اینترنت ایده پردازی، طراحی و گرافیک را انجام می دهد 
تا در نهایت به نتیجه مطلوب برســند. متاسفانه کاهش 
سرعت اینترنت در کشور باعث شده است که فعاالن در این 

کسب وکار با چالش های جدی مواجه شوند.عابدین با بیان 
اینکه کاهش سرعت اینترنت در بحث صادرات نیز تاثیر 
گذاشته است، افزود: در صنعت چاپ و بسته بندی امکان 
حضور فیزیکی برای دریافت فایل ها از کشــورهای دیگر 
وجود ندارد از این رو سرعت اینترنت در صادرات این حرفه 
نیز تاثیر گذاشته و میزان سفارش ها از سوی کشورهای 

عراق و دیگر کشورهای همسایه کاهش پیدا کرده است. 

شرکت های محلی در سنگاپور به دنبال بهره برداری 
و کســب منفعت مالی از جنگ اوکراین هســتند و 
از ارائه خدمات دفاع ســایبری بــه عالقمندان در 
حین این منازعه خبر داده اند. در شرایطی که هیچ 
خبری از تشــدید تهدیدات سایبری در سنگاپور به 
علت جنگ در اوکراین در دســترس نیست، برخی 
موسسات امنیتی ســایبری در این شرکت با صدور 
بیانیه های هشــدارآمیز از ســازمان ها و نهادهای 

محلی خواسته اند تا سیســتم های آنالین خود را 
تقویت کننــد و از داده های خــود در برابر حمالت 
سایبری حفاظت کنند. آنها می گویند بدین منظور 
ضروری است خدمات تازه امنیت سایبری به شرکت 
های یادشده ارائه شود.در پیام ها و گزارش های این 
شرکت ها بر نیاز سازمان های محلی به ارتقای دفاع 

سایبری در حین درگیری های جاری بین اوکراین 
و روسیه تاکید شده است. آنان ادعا کرده اند مشاغل 
باید مراقب حمــالت احتمالی باج افزاری باشــند، 
زیرا چنیــن تاکتیک هایی معموالً توســط عوامل 
تهدیدکننده مورد اســتفاده قرار می گیرد.آژانس 
امنیت سایبری سنگاپور )CSA( هیچ گزارش فوری 

در مورد تهدیدات بر علیه مشــاغل محلی به خاطر 
درگیری های اوکراین منتشر نکرده، اما موسسات 
امنیت سایبری این کشــور از سازمان های مختلف 
خواسته اند تا »گام های فعال« را برای تقویت امنیت 
سایبری خود بردارند. آنان خاطرنشان کرده اند که 
حمالت سایبری به اوکراین و تشدید این درگیری به 
هشدارها درباره افزایش تهدیدات سایبری در سراسر 

جهان دامن زده است.

برنامه ای برای محدودیت پیام رسان های خارجی نداریم

وزير ارتباطات مطرح كرد

می توانیم صادرکننده نیروی انسانی ماهر باشیم

نامه ناسا به كميسيون فدرال ارتباطات؛

ماهواره های اسپیس ایکس جان فضانوردان را به خطر می اندازد

تاثیر کاهش سرعت اینترنت بر حجم صادرات

کاسبی عجیب سنگاپوری ها از جنگ اوکراین


