
واردات بیش از چهار میلیارد دالری گوشی تلفن همراه با رشد ۷۰ 
درصدی، این کاال را همچنان در صدر واردات ایران حتی باالتر از 
کاالهای اساسی نگه داشته است. به گزارش ایسنا، گوشی تلفن 
همراه مدت هاست که در صدر واردات قرار دارد و این روند برای 

پایان تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ هم حفظ شده است.
کل تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰،  حدود ۱۰۰ میلیارد 
دالر بوده که از این رقم صادرات کشــور ۱۲۲میلیون تن به 
ارزش  ۴۸میلیــارد دالر صادرات و بیــش از ۴۰ میلیون تن  
به ارزش ۵۲ میلیارد دالر واردات بوده اســت که بخش قابل 
توجهی از واردات به کاالهای اساسی اختصاص دارد.گزارشی 
که از سوی لطیفی- سخنگوی گمرک ایران - در مورد ۱۰ قلم 
اول واردات در سال گذشته به ایسنا اعالم شده نشان می دهد 

که گوشی تلفن همراه با چهار میلیارد و۱۶۲ میلیون دالر به 
وزن ۶۰۰۰ تن در صدر واردات قرار داشته است که نسبت به 
سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد. این در حالی 
است که در ۱۰ ماهه سال گذشــته حدود ۳.۳ میلیارد دالر 
واردات گوشی ثبت شــده بود که بر این اساس واردات این 
کاال در دو ماه آخر بیش از ۸۰۰ میلیون دالر افزایش داشته 
است. با وجود حواشی که در مورد احتمال ممنوعیت واردات 

گوشی های باالی ۶۰۰ دالر مطرح بود،
 این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان 
انجام می شود ولی به روال پارســال 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، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق 

ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادالت الکترونیک یعنی نرخی 
نزدیک به بازار نزدیک شده است.

ذرت دومین کاالی وارداتی در ۱۴۰۰
اما مابقی کاالهایی که در ۱۰ قلــم اول واردات قرار دارند، عمدتا 
کاالهای اساسی و البته وارداتی با ارز ترجیحی هستند. بر این اساس 
۹.۷میلیون تن ذرت به ارزش بیش از ۳.۳ میلیارد دالر وارد شده که 
از نظر وزن یک درصد کاهش اما ارزش ۳۴ درصد رشد داشته است.

افزایش ۱۰۴۰ درصدی واردات گندم
گندم سومین کاالی وارداتی در سال گذشته بوده که افزایش آن 
نیز قابل توجه است.  بیش از هفت میلیون تن به ارزش بالغ بر ۲.۵ 

میلیارد دالر واردات گندم صورت گرفته کــه از نظر وزن ۸۱۴ و 
ارزش ۱۰۴۰ درصد افزایش دارد.

اوضاع واردات روغن چطور است؟
دانه های روغنی با ۲.۱ میلیون تن به ارزش حدود ۱.۴ میلیارد دالر 
کاالی بعدی وارداتی ایران بوده که وزن آن ۵۵ درصد و ارزش ۹۹ 

درصد رشد دارد.
در سال گذشته در دو گروه روغن خام وارد شده که در یک بخش 
۸۹۴ هزار تن به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر و در دیگر گروه ۵۳۳ هزار 
تن به ارزش ۷۰۵ میلیون دالر روغن خام سویا بوده است. کنجاله 
سویا واردات ۲.۳ میلیون تنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر داشته که 
۲۸.۵ درصد از نظر وزن و ۶۰.۵ درصد از نظر ارزش افزایش دارد. 

جو دیگر کاالی اساســی وارداتی به ارز ترجیحی است که از نظر 
وزنی ۷۹ درصد و از نظر ارزش ۱۱۵ درصد افزایش واردات دارد، 
این در حالی است که در سال گذشته ۳.۳ میلیون تن به ارزش یک 

میلیارد دالر واردات جو انجام شده است.

رشــد بیــش از ۷۰۰۰ درصــدی واردات یکی از 
ماشین آالت

در ســایر اقالم وارداتی که در رده های بعدی قرار دارند تراکتور 
جاده ای به عنوان ماشین آالت تولید کاالهای اساسی ۶۸ هزار تن 
به ارزش ۹۷۶ میلیون دالر واردات داشته که رشد آن چشمگیر 
است. ۷۴۷۵ درصد در وزن و ۱۰هزار و ۸۴۹ درصد در ارزش رشد 

واردات این اقالم است.

در حالی کــه به تازگــی بانک مرکــزی از ابالغ 
بخشــنامه پرداخــت وام ازدواج ۱۲۰ میلیونی 
با وثایقی ســهل تر به شــبکه بانکــی خبر داده 
اســت، اعالم برخــی از بانک ها حاکــی از آن 
اســت که فعال بخشــنامه جدید ابالغ نشــده 
 و مبلــغ وام ازدواج همان ۷۰ میلیــون تومان 

است.
به گزارش ایسنا، مبلغ وام ازدواج بر اساس قانون 
بودجه امســال به ۱۲۰ میلیون تومــان با دوره 
بازپرداخت ۱۰ ساله افزایش پیدا کرد و این وام 
برای زوج های زیر ۲۵ ســال نیــز ۱۵۰ میلیون 

تومان شد.

در این زمینــه، بانک مرکــزی در ۱۰ فروردین 
اعالم کــرد که بخشــنامه اعطای تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج را با وثایقی ســهل تر به 
شــبکه بانکی ابالغ کرده و طبق این بخشنامه، 
بانک هــا بایــد مبتنــی بــر اعتبارســنجی 
متقاضیــان، حداکثر با اخذ ســفته از متقاضی 
 و یا یک ضامــن معتبر به پرداخت تســهیالت

 اقدام کنند.
بدین منظور، مشاهدات میدانی از برخی شعب 
بانک ها در ســطح شــهر حاکی از آن است که 
هنوز بخشــنامه بانک مرکزی دربــاره پرداخت 
وام ازدواج بــرای امســال ابالغ نشــده و مبلغ 

 این تســهیالت فعال همــان ۷۰ میلیون تومان
 است.

همچنین، مسئول شــعب یکی از بانک ها اعالم 
کرد که ســایت برای ثبت نام وام ازدواج از سوی 
بانک مرکزی هنوز باز نشده است، بنابراین فعال 
امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 

سالجاری وجود ندارد.
عالوه بر این، بانک ها به این موضوع که قرار است 
در ســالجاری مبلغ وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون 
تومان افزایش یابد، اشــاره کردند اما طبق گفته 
مسئولین شعب هنوز بخشــنامه مربوطه ابالغ 

نشده است.

در راســتای رعایت قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱، 
پرداخت سود ســهام از طریق سامانه سجام الزامی 
شــد. به گزارش ایســنا، مدیر نظارت بر ناشــران 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با ارســال نامه ای به 
تمامی ناشران ثبت شــده و موسسات حسابرسی 
معتمد ایــن ســازمان از الزامی شــدن پرداخت 
 سود سهام از طریق سامانه ســجام در سال جاری 

خبر داد.
بر اساس این نامه، تمامی ناشــرین ثبت شده نزد 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تسهیل 
امور سهامداران موظف شدند سود تقسیمی مصوب 
مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و تســویه وجوه از طریق ســامانه جامع 
اطالعات مشتریان )سجام( به سهامداران پرداخت 

کنند. 
بر اســاس این گزارش و به نقــل از پایگاه خبری 
بازار ســرمایه، مدیران متخلف از اجرای این حکم 
با شکایت ســازمان بورس به انفصال از خدمت در 
دستگاه های اجرایی و شرکت های سهامی عام به 

مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

محدودیت های تامین برق چقدر خواهد 
بود؟

ســخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برق 
از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۱۳ فروردین در 

کشور حدود چهار درصد رشد داشته و پیش بینی 
می شود که میزان مصرف برق روند صعودی داشته 

باشد.
مصطفی رجبی مشــهدی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به رشد مصرف برق در ایام عید، اظهار کرد: 
هفته پیش رو بسیار گرم خواهد بود و پیش بینی 
ما این اســت که مصرف برق به طــور فزاینده ای 
افزایش پیدا کند، هرچند کــه دوره گرما طوالنی 
نیست و احتماال روند گرما از اواسط هفته کاهشی 
خواهد شــد اما به هر حال پیش بینی می شــود 
طی دو هفتــه آینده تــا پایان فروردیــن میزان 
 مصرف بــرق در اوج شــبانه به بیــش از ۴۲ هزار 

مگاوات برسد.
وی با بیان اینکه حتی ممکن است میزان مصرف 
برق به ۴۵ هزار مگاوات هم برســد، گفت:درحال 
حاضر وضعیت تولید مناســب اســت و مشکلی 
برای تامین بــرق وجود ندارد، اغلــب نیروگاه ها 
در مرحله تعمیرات هســتند، بــرای حدود ۱۰۰ 
هزار مگاوات از پایان شــهریور ماه ســال گذشته 
برنامه ریزی تعمیرات انجام شده و تا آخر خرداد ماه 
این عملیات ادامه خوهد داشت. سخنگوی صنعت 
برق با بیان اینکــه تعمیرات برخــی از نیروگاه ها 
تمام شــده و برخی دیگر در دست تعمیر هستند، 
اظهار کرد: در حــال حاضر از حــدود ۱۰۰ هزار 
مگاوات حدود ۷۳ درصــد از تعمیرات نیروگاهی 

انجام شده و به ترتیب وارد مدار می شوند، هرچند 
هنوز عملیات تعمیرات برخــی از نیروگاه ها باقی 
مانده اســت و مجددا بایــد برای تعمیــر از مدار 
خارج شــوند تا تعمیــرات الزم روی آن ها انجام 
 شــود تا با آمادگی بیشــتری وارد پیک تابستان 

شوند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
۱۰ میلیارد کیلووات ســاعت برق مصرف شــده 
اســت، افزود: بیشــترین مصرف برق، از ابتدای 
ســال تا روز ۱۳ فروردین در اســتان های تهران، 
فارس و زنجان ثبت شــده، رشــد مصرف برق در 
تهران، فــارس و زنجــان از ابتدای ســال جاری 
تاکنون بیش از ۱۰ درصد بــوده و افزایش مصرف 
برق در اســتان هایی که تردد بیشــتری در آن ها 
انجام شده یا صنعتی هستند، رخ داده، همچنین 
در اســتان های کرمانشاه، ســمنان و سیستان و 
بلوچستان کمترین رشــد مصرف برق ثبت شده 
است. وی با اشاره به طرح های توسعه ای نیروگاه ها 
گفت: ایــن طرح ها نیز به خوبــی پیش می روند و 
برنامه های افزایش تولید در دســتور کار است تا 
دیگر نیــازی به اعمــال محدودیت های جدی در 
بخش های مختلف نباشــد. ما در حال حاضر تمام 
تالشمان را می کنیم تا حداکثر تولید را در تابستان 
 داشته باشیم و تابســتان را با محدودیت کمتری 

پشت سر بگذاریم.

شــرکت خودروســازی بی ام و، تولید دو کارخانه آلمانی 
را متوقف کرد، شــرکت خودروسازی مرســدس، کار در 
کارخانه های مونتاژ را کاهش می دهــد و فولکس واگن با 
هشدار نسبت به توقف تولید، به دنبال منابع جایگزین برای 
قطعات است. به گزارش ایســنا، بیش از یک سال است که 
صنعت خودروسازی جهان با کمبود فاجعه بار تراشه های 
رایانه ای و سایر قطعات حیاتی مقابله می کند و این موضوع، 

تولید و تحویل را کاهش داده و قیمت خودروهای نو و دست 
دوم را برای میلیون ها مصرف کننده افزایش داده است. در 
حال حاضر، عامل جدید )جنگ روسیه و اوکراین( نیز مانعی 
ایجاد کرده است و انتظار می رود که قیمت خودرو در سال 
آینده باالتر باشد. آسیب جنگ به صنعت خودرو ابتدا در اروپا 
ظاهر شد اما اگر صادرات فلزات روسیه از جمله پاالدیوم برای 
مبدل های کاتالیزوری تا نیکل برای باتری های خودروهای 

الکتریکی قطع شــود، احتماال تولید ایاالت متحده نیز در 
نهایت آسیب خواهد دید. شرکت مک گرو هیل قبل از جنگ، 
پیش بینی کرده بود که خودروســازان جهانی امسال ۸۴ 
میلیون خودرو و سال آینده ۹۱ میلیون دستگاه خودرو در 
مقایسه با ۹۴ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۸ تولید خواهند 
کرد اما اکنون کمتر از ۸۲ میلیون در ســال ۲۰۲۲ و ۸۸ 

میلیون برای سال آینده پیش بینی می شود.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳هزار 
و ۵۱۹ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشــور شناسایی 
شدند و متاسفانه در این بازه زمانی ۵۳ بیمار مبتال به 

این بیماری نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایســنا، از دیروز تا امروز ۱۵ فروردین ماه 
۱۴۰۱ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ 
هزار و ۵۱۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناسایی شد که ۴۵۰ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و 
۱۷۱ هزار و ۱۶۵ نفر رســید. متاسفانه در طول ۲۴ 

ساعت گذشــته، ۵۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۱۴۰ هزار و ۳۶۸ نفر رسید.
خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۸۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص 

شده اند.
یک هزار و ۵۹۱ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ 
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت 

مراقبت قرار دارند.
تــا کنــون ۴۹ میلیــون و ۶۵۸ هــزار و ۴۷۶ 

 آزمایش تشــخیص کوویــد۱۹ در کشــور انجام 
شده است. در حال حاضر ۳۶ شهرستان در وضعیت 
قرمز، ۵۹ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۲۹۵ 
شهرستان در وضعیت زرد و ۵۸ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
بر اساس آمار اعالمی وزارت بهداشت، در روز گذشته 
- ۱۴ فروردین مــاه و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشخیصی، یک هزار و ۲۷۵ بیمار مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شده بودند که ۲۱۵ نفر از آنها نیز 

بستری شدند.

امپراطوری موبایل با واردات ۴.۱ میلیارد دالری

بخشنامه جدید نیامده و وام  ازدواج فعال ۷۰ میلیون تومان است

پرداخت سود مجامع از طریق سامانه سجام تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت و کمبود خودرو

افزایش دوباره مبتالیان روزانه کرونا در کشور
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خطیب زاده: هنوز جواب آخر را
  از آمریکا دریافت نکرده ایم

معاون وزیر صمت:

از خطوط قرمزمان 
رد نمی شویم

پیشروی همزمان 
قیمت سکه و طال

 ارز ترجیحی 
دارو حذف شد

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

چهار سناریو 
برای نرخ ارز 

قیمت ارز تحت تاثیر عوامل 
مختلفی قرار دارد. در طول 
این چند ســال تحریم ها و 
انتظارت تورمی حاصل از آن 
به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار، موجبات رشد 
قیمت ارز را فراهم کردند. اما پس از رشد شتابان 
قیمت ارز و به دنبال آن سطح عمومی قیمت ها، 

عواملی از جمله...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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پیشروی آرام 
قیمت  دالر

رشد قیمت 
خودرو های مدل ۱۴۰۱ 

ارزش معامالت خرد سهام به باالترین رقم در 6 ماه گذشته رسید

بورس  در مسیر صعود
صفحه2

صفحه3

گوشت  قرمز   بر  مدار گرانی
کاهش  سرانه   مصرف گوشت   عموم   مردم

هر  کیلوگرم   گوشت   شقه   گوسفندی    در  ماه   رمضان   به  ۱۹۷  هزار تومان   رسید

دالر در بازار آزاد با قیمت  ۲۷ هــزار و ۶۰ تومان به 
فروش می رسد. البته در برخی ساعت ها این قیمت 
به ۲۶ هزار و ۸۲۰ تومان کاهش یافته است. به طور 
کلی نوســان اندکی در قیمت دالر دیده می شود. 
کارشناسان بازار ارز با استناد به متغیرهای تاثیرگذار 
بر این بازار اعالم کرده اند  بهــای ارز در میان مدت 
و بلندمدت افزایشی اســت اما احیای برجام سبب 
می شود دالر از کانال ۲۰ هزار تومان خارج نشده و 
درمحدوده قیمتی ۲۴ تا ۲۸ هزار تومان باقی بماند. 
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد 
است ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد توافق 
وین و حتی نهایی شدن مذاکرات نمی تواند اثر قابل 
مالحظه ای بر قیمت دالر در بلنــد مدت بگذارد. 

ایمانی راد گفت: حتی من...

مشاهده قیمت گذاری انواع خودروها در بازار نشان 
می دهد قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ نسبت به 
سال گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه 
کرده اند.بازار خرید و فروش خودرو روز گذشته رسماً 
فعالیت خود را در سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است البته 
از روز گذشته نمایشگاه ها باز بود اما خبری از اعالم 
قیمت انواع محصوالت در بازار نبود. در حال حاضر 
مشاهده قیمت گذاری انواع خودروها در بازار نشان 
می دهد قیمت خودروهای مدل ۱۴۰۱ نسبت به 
سال گذشته رشد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی را تجربه 
کرده اند.مشاهده قیمت ها در بازار حکایت از آن دارد 
که پژوپارس مدل ۱۴۰۱ با قیمت ۲۹۷ میلیو تومان 

به فروش می رسد این در...



اقتصاد2
ایران وجهان

کارنامــه درخشــان بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران در 

توانمندسازی مددجویان
دکتر »مرتضی فیروزآبادی« معاون اشتغال 
و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( از 
اقدامات بانک قرض الحسنه مهر ایران در حوزه 
توانمندســازی مدجویان حمایتی و تحقق 
۱۰۰ درصــدی اهداف پرداخت تســهیالت 
اشــتغالزایی کمیته امداد در استان خراسان 

جنوبی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، این بانک سعی کرده در پرداخت 
تسهیالت تکلیفی مربوط به نهادهای حمایتی 
از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره( همواره 

پیشگام باشد. 
افزون بر این، بزرگ ترین بانک قرض الحسنه 
ایران با انعقاد تفاهم نامه با نهادهای حمایتی، 
سعی کرده با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به توانمندسازی مددجویان این نهادها کمک 

کند.
تقدیر معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته 
امــداد امام خمینــی)ره( از اقدامــات بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیــز در پی تحقق 
۱۰۰ درصــدی اهداف پرداخت تســهیالت 
اشــتغالزایی کمیته امداد در استان خراسان 

جنوبی بوده است.

بررسی چالش های پروژه خط 
سوم انتقال برق ارمنستان به ایران

در نشست مشترک هیات بلند پایه ارمنی با 
مدیرعامل و هیات مدیره بانک توسعه صادرات 
ایران، چالش های موجود در مســیر تکمیل 
پروژه انتقال برق ارمنســتان به ایران بررسی 

شد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، دکتر سید علی حســینی مدیرعامل 
این بانــک، ضمن تاکید بــر اهمیت تکمیل 
پروژه یاد شــده، اظهار داشت: انتظار می رود 
پیمانکاران خوب ایرانی و طرف ارمنی بتوانند 
اندک مشکالت موجود را با همکاری یکدیگر 
رفع کرده و آن را به پایان برسانند.وی با ذکر 
این نکته که ارمنستان کشــور مورد اعتماد 
ماست؛ گفت: اتمام موفقیت آمیز این پروژه ، 
می تواند زمینه را برای همکاری های آتی بین 
دو کشــور، فراهم کند.وی خاطر نشان کرد: 
تکمیل سریع پروژه یادشده از اهمیت ویژه ای 
برای دو کشور برخوردار بوده و ضروری است 
دو طرف بر مشکالت موجود در مسیر اجرای 

این پروژه غلبه کنند.
در ادامــه این نشســت، هاکــوپ وارتانیان 
معــاون وزیــر زیرســاختها و مدیریــت 
سرزمینی جمهوری ارمنستان، ضمن تشکر 
از مدیر عامل بانک توســعه صــادرات برای 
برگــزاری این نشســت٫ گفــت: امیدواریم 
پس از این نشســت، مشــکالت این پروژه، 
 رفع شــود و شاهد توســعه تعامالت و تداوم 

دوستی دو کشور، باشیم.

256 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداختی بانک توسعه تعاون در سال 
۱4۰۰مدیر عامــل بانک توســعه تعاون از 
پرداخت 256 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
بانک توســعه تعاون در سال ۱4۰۰ خبر داد.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون در دیدار با مدیران ارشد ستادی بانک 
ضمن تبریک سال جدید و حلول ماه مبارک 
رمضان اظهار داشــت: در تدویــن اهداف و 
راهبردهای بانک در سال ۱4۰۱ نقش آفرینی 
برای تحقق شعار ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری تحت عنوان»تولیــد، دانش بنیان و 
اشــتغال آفرین« از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است و همانند ســال های پیشــین تمرکز 
عملیات اعتباری بانــک بر حمایت از فعالیت 
های مولد است.وی افزود: بانک توسعه تعاون 
توجهی ویژه بــه برنامه هــای وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعــی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی دارد و بانــک می تواند بــه عنوان 
بانک عامــل در تحقق اهــداف و برنامه های 
این دو وزارتخانــه نقش اثرگذاری داشــته 
باشد.مهدیان گفت: شبکه شــعب بانک در 
ســال گذشــته به میزان 256 میلیارد ریال 
تســهیالت پرداخت نموده اســت که عالوه 
بر تحقق اهــداف کمی ایــن واقعیت وجود 
دارد که ســهم زیادی از تسهیالت پرداختی 
 با رویکــرد توســعه ای و حمایتــی صورت

 پذیرفته است..

خبر

در معامــالت روز دوشــنبه، 
پانزدهــم فروردیــن ۱4۰۱، 
شــاخص کل بورس تهران با 
افزایش 6 هزار و 868 واحدی 
نســبت به روز یکشنبه به رقم 
یک میلیون و 468 هزار و 87۱ واحد رسید. شاخص هم وزن 
بورس نیز با رشد 563 واحدی در سطح 373 هزار و 267 
واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
56 واحد باال آمد و در سطح ۱9 هزار و 69۰ واحد قرار گرفت. 
در پایان معامالت  روز دوشــنبه، 225 نماد رشــد قیمت 
داشتند و 269 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 
45 درصد بازار رشد قیمت داشــتند و 54 درصد بازار افت 

قیمت داشتند. 

نمادهایمؤثربرشاخص
نمادهای »فوالد«، »شپنا« و »شبندر« بیشترین تأثیر را 
در رشد شاخص کل بورس داشــتند. در مقابل نمادهای 
»فملی«، »نوری« و »شستا« بیشترین تأثیر کاهنده را بر 
شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »کگهر«، 
»ارفع« و »ومهان« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »زاگرس«، »اریا« و »غصینو« بیشترین 
تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.  در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس خودرو صدرنشین است و شستا و خساپا در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فرابورس، 

آریا و فزر پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

رکوردشکنیارزشمعامالت
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱92 هزار 
و 628 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه ۱82 هــزار و 927 میلیارد تومان بود 
که 95 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد. این بیشترین میزان ارزش معامالت اوراق در تاریخ 

بازار سرمایه است.روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام به 
باالترین رقم در 6 ماه گذشته رسید. ارزش معامالت خرد با 
افزایش 4۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 8 هزار و 
۱85 میلیارد تومان رسید. دوره رکود بازاررسرمایه تمام شد

منتظررشد۵٠درصدیباشید
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر متوسط بیست ساله را 
در نظر بگیریم شاخص کل بورس در سال جاری 5۰ تا 6۰ 
درصد رشد خواهد کرد و اگر اقبال بیشتر شود ممکن است 
این رشد به 8۰ درصد برسد.به گزارش خبر آنالین شاخص 
کل بورس در اولین روز کاری هفته با رشد نزدیک به 3۰ هزار 
واحدی سهامداران را شگفت زده کرد اما طولی نکشید که 
روند رشد شاخص کل کند شد و روز گذشته با رشد 6 هزار 
و 868 واحد رشــد کرد و به عدد یک میلیون و 468 هزار 
و 87۱ واحد رســید.به گفته کارشناسان انتظارات تورمی 
نقش بسته در بازار سرمایه در نتیجه متوقف شدن مذاکرات 
احیای برجام نقش کلیدی در روند شاخص کل بورس در 
روز گذشته داشته اســت.میثم رادپور در این خصوص به 
خبرگزاری قرن نو گفته بود، سرمایه گذار در بازار سرمایه 
به دنبال تورم است؛ زیرا بازده سرمایه گذار از تورم به دست 
خواهد آمد. درست است که تورم قدرت خرید سرمایه گذار 
را کاهش می دهد اما در بورس با توجه به اهرم هایی که وجود 

دارد این شانس برای ســرمایه گذار وجود دارد که تورم با 
اهرم به بازار سرمایه منتقل شود و تورم نیم درصدی بازده 
4.5 درصدی برای سرمایه گذار داشته باشد.در این بین که 
روند رشد شاخص کل بورس کند شده است یک کارشناس 
اقتصادی بر این باور است که دوره رکود در بازار سرمایه به 
اتمام رسیده است؛ مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه 
در خصوص دالیل رشد شــاخص کل بورس در روزهای 
اخیر به خبرنگار خبرآنالین گفــت: در همه بازارها ما یک 
دوره رونق و یک دوره رکود داریم، بازار سرمایه از مرداد ماه 
۱399 وارد رکود شده اســت و این رکود تا بهمن ماه سال 
گذشته ادامه داشته است و به عبارتی بازار سرمایه نزدیک به 
یک سال و هشت ماه در رکود به سر می برده است و در حال 
حاضر رکود بازار سرمایه به اتمام رسیده است و اگر بیست 
سال گذشته بازار را مورد مطالعه قرار دهیم به این نتیجه 
می رسیم که بازار ســرمایه همواره یک و نیم تا دو سال در 
رکود بوده است و سپس برگشت خورده است.وی در ادامه 
افزود: از دید بنده در ســال ۱4۰۱ رکود در بازار سرمایه به 
اتمام رسیده است و از طرفی بازار سرمایه نسبت به بازارهای 
رقیب جذابیت بیشــتری دارد و با توجه به ثبات نرخ ارز و 
قیمت های باالی طال و رکود حاکم شده در بازار مسکن، 
بازار سرمایه بیشــترین جذابیت را دارد.صفاری در ادامه 
گفت: در نتیجه سال ۱4۰۱ برای بازار سرمایه سال خوبی 

خواهد بود و این نوید می رود که از ابتدای امسال با توجه به 
اینکه مسئله بودجه نیز حل شده است و سایر سیاست های 
اقتصادی شفاف است بازار مثبت شود و بازگردد و شرکت 
های صادرات محور بازار سرمایه نیز به دلیل بحران اوکراین 
و روسیه رشد های چشمگیری را داشته اند و فروش و سود 
خیلی خوبی را پیش رو دارند و مطمئن باشید امسال سال 
بورس است.حمید میرمعینی در گذشته در مصاحبه ای با 
خبرگزاری قرن نو در خصوص تاثیــر تنش ها در اوکراین 
و روسیه بر روند شــرکت های صادرات محور گفته بود اگر 
شدت جنگ اوکراین و روسیه کاهش پیدا کند و به توافقی 
برسند بازارهای جهانی افت پیدا خواهند کرد و اگر مذاکرات 
به نتایج مثبت برسد شرکت ها عمدتاً متأثر خواهند شد و 
صنایع خودرو و بانک به لحاظ دسترسی آنها به منابع و مواد 
اولیه افزایش ســودآوری خواهند داشت و علی رغم اینکه 
صنایع صادرات محور نیز در بلندمدت شاهد رشد خواهند 
بود اما در کوتاه مدت به دلیل برداشــته شدن تحریم ها و 
کاهش قیمت ها وضعیت این صنایع نزولــی خواهد بود.

صفاری در ادامه در خصوص روند تورم در ماه های پیش رو 
گفت: زمانی که افزایش 57 درصدی دستمزد اتفاق میافتد 
تورم به زیر 3۰ درصد نخواهد آمد و هر کســی که فکر می 
کند تورم کاهش پیدا خواهد کرد در اشتباه است و از طرف 
دیگر کف دالر را نیز در بودجه 23 هزار تومان در نظر گرفته 
اند در نتیجه تکلیف نرخ ارز نیز مشخص است و تغییری در 
نرخ ارز نخوهیم داشــت اما روند نرخ تورم صعودی خواهد 
بود و در این بین تنها بازاری که می تواند ســرمایه گذاران 
منتفع کند از تورم بازار سرمایه اســت. در سال گذشته با 
وجود تورم 42 درصدی اما بازار سرمایه بازدهی یک تا دو 
درصدی داشت که به دلیل رکود حاکم در بازار سرمایه رخ 
داد و در نتیجه به نظر می رسد در سال جاری بازار سرمایه 
خود را اصالح کند.این کارشناس بازار سرمایه در قالب یک 
پیش بینی گفت: اگر متوسط بیست ساله را در نظر بگیریم 
شاخص کل بورس در ســال جاری 5۰ تا 6۰ درصد رشد 
 خواهد کرد و اگر اقبال بیشــتر شود ممکن است این رشد

 به 8۰ درصد برسد.

ارزش معامالت خرد سهام به باالترین رقم در 6 ماه گذشته رسید

بورس  در مسیر صعود

هدفگذاریبرایکاهــش۵٠درصدی
ارزبریدارو

 ارز ترجیحی دارو حذف شد
معاون وزیر صمت گفت: در حال حاضر واردات 
دارو به صورت کلی 2 میلیارد دالر اســت که 
هدف ما کاهش 5۰ درصــدی ارزبری در این 

حوزه است.
طی مراسمی تفاهم نامه همکاری مشترکی 
با موضوع »مشارکت طرفین در راستای ارتقا 
صنعت غذا و دارو« بین ســتاد توسعه زیست 
فناوری معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با معاونت صنایــع عمومی وزارت 
صمت با هدف ارتقا فنــاوری در صنعت غذا و 
داروی کشور، با استفاده از ظرفیت شرکتهای 

دانش بنیان به امضا رسید.
محمدمهدی بــرادران معاون صنایع عمومی 
وزیر صمت در این مراسم با بیان اینکه به دنبال 
حرکت به سمت تولید دانش بنیان و اشتغال 
آفرین هســتیم، اظهار کرد: شــاخص های 
صنعتی شدن تولید دانش بنیان و دانش بنیان 
شدن تولیدات صنعتی 2 هدف عمده ای است 

که به صورت جد در دستور کار قرار داده ایم.
وی افزود: در قالــب این تفاهــم نامه هدف 
گذاری جهت کاهش 5۰ درصــدی واردات 
دارو پیش بینی شد که امیدواریم با همکاری 
با برخی پتروشیمی ها و ســرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف بــا کمک صنایع غذایی به 

این هدف برسیم.
برادران گفت: در حــال حاضر واردات دارو به 
صورت کلی 2 میلیارد دالر است که هدف ما 
کاهش 5۰ درصدی ارزبری در این حوزه است.

معاون وزیر صمت با اشاره به حذف ارز 42۰۰ 
تومانی، تصریح کرد: تاکنون ارز مورد استفاده 
در صنعت دارو 42۰۰ تومانی بود که موجب 
شــده بود صرفاً از این ارزبــری برای مصرف 
داخلی استفاده شود؛ بنابراین با توجه به حذف 
ارز 42۰۰ تومانی زمینه بــرای رقابت فراهم 
شده از این رو به دنبال بازاریابی برای صادرات 

دارو نیز هستیم.
وی گفــت: همچنین پیش بینــی کرده ایم 
که هزینه هــای مربوط به تحقیق و توســعه 
)R&D( تــا ســقف 7 درصــد روی قیمت 
گذاری محصوالت اعمال شــود تا واحدهای 
صنعتی انگیزه بیشتری برای هزینه کردن در 
پروژه های دانش بنیان و جذب افراد متخصص 

داشته باشند.

افزایش 5۷ درصدی تأمین ارز 
در سال ۱۴۰۰

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین ارز در سال 
۱4۰۰ با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 

۱399 به بیش از 57 میلیارد دالر رسید.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح آبادی با تاکید 
بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و 
متعادل است گفت: تأمین ارز انجام شده در سال 
۱399 مجموعاً 36.5 میلیارد دالر بوده است اما 
این رقم در سال ۱4۰۰ به بیش از 57 میلیارد دالر 

افزایش یافت.
رئیس کل بانــک مرکزی همچنین با اشــاره 
به افزایش بازگشــت ارز حاصــل از صادرات به 
کشــور تاکید کرد: مجموع عرضه ارز توســط 
صادرکنندگان در ســامانه نیما در طول ســال 
۱4۰۰ نیز 29 میلیــارد و 3۰۰ میلیون دالر بود 
که از رشد 66 درصدی نســبت به سال ۱399 

برخوردار است.
صالح آبادی ضمن تشریح تحوالت بازار ارز کشور 
در ســال گذشــته افزود: میزان خرید و فروش 
اسکناس دالر در بازار متشکل معامالت ارزی با 
افزایش ۱76 درصدی در سال ۱4۰۰ در مقایسه 
با سال ۱399 به رقم یک میلیارد و 694 میلیون 
دالر رسید. نرخ اســکناس دالر در این بازار در 
ابتــدای دوره 24.754 تومــان و در پایان دوره 

24.8۱4 تومان بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خرید و فروش 
اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معامالت ارزی 
در سال ۱4۰۰ در مقایسه با سال ۱399 با افزایش 
۱86 درصدی به رقم 299 میلیون یورو رسید. 
این میزان در سال های ۱398 و ۱399 به ترتیب 
8 و 8۰ میلیون یورو بوده است.صالح آبادی با بیان 
اینکه میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه نیما 
در ابتدای دوره سال ۱399 با رقم ۱3.8۱8 تومان 
آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم 
23.۰23 تومان رسیده است، افزود: این در حالی 
است که میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه 
نیما در ابتدای سال ۱4۰۰ با رقم 23.2۰۰ تومان 
شروع و با میانگین معامالت 23.89۱ تومان به 

پایان رسیده است.
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مشــاهده قیمت گذاری انواع خودروها در بازار نشان می 
دهد قیمت خودروهای مدل ۱4۰۱ نسبت به سال گذشته 
رشد ۱۰ تا 2۰ میلیون تومانی را تجربه کرده اند.بازار خرید 
و فروش خودرو روز گذشته رســماً فعالیت خود را در سال 
۱4۰۱ آغاز کرده است البته از روز گذشته نمایشگاه ها باز 
بود اما خبری از اعالم قیمت انواع محصوالت در بازار نبود. 
در حال حاضر مشاهده قیمت گذاری انواع خودروها در بازار 
نشان می دهد قیمت خودروهای مدل ۱4۰۱ نسبت به سال 
گذشته رشــد ۱۰ تا 2۰ میلیون تومانی را تجربه کرده اند.

مشــاهده قیمت ها در بازار حکایت از آن دارد که پژوپارس 
مدل ۱4۰۱ با قیمت 297 میلیو تومان به فروش می رسد این 

در حالی است که مدل ۱4۰۰ این خودرو قیمت 275 میلیون 
تومانی دارد.عالوه بر این  پژو2۰6 تیپ 2 نیز روز گذشته 276 
میلیون تومان قیمت گذاری شده در حالی که مدل ۱4۰۰ 
این محصول 265 میلیون تومان قیمت دارد. خودروی پژو 
2۰7 دنده ای هم مدل ۱4۰۱ با قیمت 384 میلیون تومان 
فروخته می شود . اما مدل ۱4۰۰ این خودرو 37۰ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده اســت.در محصوالت سایپا نیز 
کوییک آر مدل ۱4۰۱ با قیمت 2۰7 میلیون تومان و مدل 
۱4۰۰ با قیمت ۱97 میلیون تومان به فروش می رسد. عالوه 
بر این تیبا 2 نیز مدل ۱4۰۱ با ۱83 میلیون تومان و  پراید 
۱۱۱ با قیمت ۱87 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

واکنشبازارخودروبهتصمیمجدید
در شــرایطی که بازار خودرو منتظر واردات خودرو بود، 
حاال به نظر همه چیز برای بازار خودرو تغییر کرده است. 

براســاس تازه ترین خبر، در حالی که بــازار خودرو در 
صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور 
بود، بند مربوط به واردات خــودرو از قانون بودجه ابالغ 
شده حذف شــد. البته نظام الدین موسوی سخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس از مجوز صریح و قانونی مجلس 
به دولــت بــرای واردات هرنوع خودرو در ســال جاری 
خبرداد و مدعی شده، براساس برخی ایراداتی که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن 

اشاره مســتقیم به تعداد واردات خودروهای سواری می 
شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی ممانعت 
از واردات خودرو نیست و براســاس بند »ک« تبصره 7 
قانون بودجه ســال جاری دولت از ابتدای سال می تواند 
برای واردات هر نوع خودرویی سیاســت گذاری کند.در 
خودروهای وارداتی نیز بالتکلیفی آزادســازی واردات 
خودرو عاملی شــده تا رکود در معامالتبــه وجود آید و 
خبری از خرید و فروش نباشد. بررسی ها نشان می دهد 
تغییرات قیمتی خودروهای وارداتی نســبت به داخلی 
 نا چیز اســت و خبری از رونق معامالت در این خودروها 

نیست.

در بازار ارز و طالی روز گذشــته قیمت ســکه .و 
قیمت طال به طور همزمان پیشروی کرد و قیمت 
دالر هم توانست مرز 27 هزار تومان را پس بگیرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز تهران روز گذشته  
دوشنبه ۱5 فروردین ۱4۰۱ بر خالف روز گذشته 
به سود معامله  گران افزایشی حرکت کرد. نرخ دالر  
که روز گذشــته کانال 27 هزار تومان را از دست 
داده بود در بازار روز گذشته با قدرت کانال یاد شده 
را پس گرفت و با 27 هزار  5۰ تومان مبادله شــد. 
این قیمت نسبت به دیروز  رشــد 23۰ تومانی را 
نشان می دهد.در بازار متشکل ارزی هم سرنوشت 
قیمت دالر صعودی بود. این اسکناس آمریکایی در 
این بازار توانست ۱27 تومان بر ارزش خود بیفزاید  

و بر روی 25 هزار و ۱55 تومان قرار بگیرد. 

قیمتدالرویورودرصرافیملیچند؟
صرافی ملی روز گذشــته  قیمت جدید خرید و 

فروش دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس نرخ 
خرید دالر روز گذشته 25 هزار و 25 تومان و نرخ 
فروش آن 25 هــزار و 277 تومان بود. همچنین 
براساس نرخ اعالمی این صرافی قیمت خرید یورو 
28 هزار و 258 تومان و قیمت فروش آن 28 هزار 

542 تومان بود.  

نرخحوالهدرهمرشدکرد
نرح حواله درهم نیز روز گذشته مانند قیمت دالر 
رشد کرد. قیمت درهم روز گذشــته با 7 هزار و 
39۰ تومان قرار گرفت که در مقایسه با دیروز 6۰ 
تومان باال رفته بود.  با ضرب کردن قیمت درهم در 
نرخ تبدیل درهم به دالر )3.673( عدد 27 هزار 

و ۱42 تومان به دست می آمد که نسبت به قیمت 
دالر در بازار  باالتر بود. 

پیشرویهمزمانقیمتسکهوطال
قیمت اونس طال  دز زمان نوشتن این گزارش با 
۱927 دالر معامله شد که نسبت به دیروز رشد 2 
دالری را نشان می دهد. در بازار داخلی ایران هم 
قیمت سکه و قیمت طال به طور همزمان پیشروی 
کرد. قیمت طال ۱8عیار روز گذشته ۱ میلیون و 
253 هزارو ۱۰۰ تومان بود که در مقایسه با روز 

یکشنبه 3 هزار و 9۰۰ تومان رشد کرده بود. 
قیمت ســکه هم روز گذشــته توانست 25 هزار 
تومان بر ارزش خود بیفزاید و با ۱2 میلیون و 435 

هزار تومان مبادله شد  با احتساب قیمت 27 هزار 
و 5۰ تومان برای دالر، اندازه قیمت واقعی سکه 
۱2 میلیون و 27۱ هزار تومان به دســت آمد و 

اندازه حباب سکه  هم و ۱.33 درصد بود.  

صبرواحتیاطدربازارارز
مذاکرات  وین به علت برخــی از اختالفات مهم 
میان مهره های اصلی برجام متوقف شــده است 
اما با این وجود بازار ارز تهران و معامله گران دالر 
همچنان  به سیگنال های برجامی توجه می کنند.

روز گذشته سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در باره برجام 
گفت: تهران و واشنگتن به انعقاد توافق هسته ای 
نزدیک هستند. خطیب زاده در ادامه گفت : اگر 
از آمریکا پاسخ مناســبی دریافت کنیم در اسرع 
وقت می توانیم برای نهایی کردن توافق در وین 

حاضر شویم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: حصول 
توافق در وین بسیار در دسترس است؛ اگر آمریکا بداند و 
یقین کند و یقین داشته باشد که ما از خطوط قرمزمان 
رد نمی شویم و از خواسته هایمان نیز کوتاه نمی آییم.به 
گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه صبح روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود 
با خبرنگاران داخلی و خارجی در ســال ۱4۰۱ در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر این که به عملکرد دستگاه سیاست 
خارجی در سال گذشــته چه نمره ای می دهید گفت:  
کارنامه دیپلماســی کشور در ســالی که گذشت هم در 
حوزه رفع تحریم ها، هم خنثی ســازی تحریم ها و هم 
صیانت از منافع مردم بســیار قابل قبول است.خطیب 
زاده افزود: در حوزه خنثی سازی تحریم ها ، کمک موثر 
دستگاه دیپلماسی برای ارتقاء تجارت و مراودات عادی 
در بخش های خصوصی و دولتی اعم از بخش های نفتی 
و غیر نفتی موفق بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور 
ادامه داد: سال گذشته از جهت موضوع کرونا سال سختی 
را داشتیم و اگر سفرای ما وسط میدان قرار نمی گرفتند 
تامین واکســن اتفاق نمی افتاد. ســفارت خانه های ما 

همچنین تالش کردند که کمک موثری داشته باشند که 
صنعت توریست در کشور بار دیگر رونق داشته باشد.وی با 
بیان این که در سال گذشته بر اثر تالش هایی که صورت 
گرفت روابط ما با کشورهای همسایه مان بیش از دو برابر 
شد، تصریح کرد: ایجاد روابط تاب آور خارجی چارچوبی 
بود که وزارت خارجه به صورت جدی پیگیری کرد و ما در 
6 ماه دوم سال گذشته نتایج موفقی را به دست آوردیم.این 
دیپلمات ارشد کشورمان با بیان این که در حوزه رفع تحریم 
ها نیز اقدامات گسترده ای از سوی وزارت خارجه انجام 
شد اظهار کرد: ماههامذاکره ، ده ها جلسه در وین و صدها 
جلسه در تهران و رفت و برگشت های متعدد ، حجم بسیار 
زیادی از فعالیت های دستگاه دیپلماسی بود.خطیب زاده 
گفت: سیاست خارجی متوازن در عمل در حال پیگیری 
اســت توازن در موضوع و توازن در منطقه.وی همچنین 
در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اعمال تحریم های 
جدید از سوی آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر مذاکرات وین 
و این که آیا این موضوع با حسن نیتی که آمریکایی ها اعالم 
می کنند در تناقض نیست و همچنین مشکل ایجاد شده 
برای یکی از هنرمندان کشورمان برای اجرای کنسرت در 

جریان سفر به آمریکا گفت: آمریکایی ها از این اقدامات 
متناقض زیاد انجام داده اند آنچه که در خصوص یکی از 
هنرمندان کشورمان رخ داد یک نمونه از صدها هزار نمونه 
ای است که آمریکایی ها طی 4۰ سال گذشته علیه ملت 
ایران انجام دادند.خطیب زاده با بیان این که آمریکایی ها 
به دنیا نشان دادند که از نظر واشنگتن همه چیز سیاسی و 
امنیتی و ابزاری است و هر زمان که الزم بدانند همه ارزش 
ها را قربانی می کنند تا اهداف سیاسی خود را جلو ببرند 
گفت: بر خالف تمامی شعارهایی که آنها می دهند آنچه 
برای آنها مهم است سیاست هایی است که در واشنگتن 
و در کاخ سفید علیه ملت ایران فرمول بندی شده است.

وی افزود: همه ما فراموش نکنیم آنچه امروز در مقابل ما 
قرار دارد دولتی نیســت که به وظایفش عمل کند بلکه 
می خواهد از ابزارهای قانونی استفاده کند که به وظایف 
قانونی خود عمل نکند.خطیــب زاده ادامه داد: آنچه که 
در وین هست به خاطر رویکرد آمریکا در نقطه توقف قرار 
دارد .خطیب زاده با بیان این که دولت واشنگتن در مورد 
موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین هنوز تصمیمات 
سیاسی خود را نگرفته اســت تصریح کرد: آمریکا تالش 

می کند موضوعات باقی مانده در این مذاکرات را گروگان 
مسائل سیاست داخلی خود کند .وی افزود: ما ملت صبوری 
هستیم ولی تا ابد صبر نمی کنیم و اگر آمریکا می خواهد 
توافقی صورت بگیرد باید تصمیم سیاسی خود را در اسرع 
وقت بگیرد.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به 
سوال دیگری در ارتباط با سفر چندی پیش انریکه مورا به 
تهران و همچنین سفر وی به واشنگتن و تاثیر این سفر بر 
پیشبرد روند مذاکرات وین و حل مسائل باقی مانده گفت: 
آقای مورا در این سفر حامل برخی نکات بود و می خواست 
با ما تبادل نظر کند ما موضوعات مد نظر خود را به آقای 
مورا گفتیم . پیام ها و پاسخ ها و خواسته های ما روشن بوده 
و هست.وی ادامه داد: سفر آقای مورا برای این بود که از این 
شرایط خارج شویم به عنوان جمهوری اسالمی ایران تالش 
کردیم مسیر دیگری را مجددا امتحان کنیم که موضوعات 
باقی مانده حل و فصل شود تا االن به شهادت آنهایی که 
پیام برده و آورده اند بیشترین اتکا و ایده ها را ایران داشته 
است. آقای مورا با پیام و پاسخ های تهران ایران را ترک کرد 
و ما همچنان منتظر پاســخ طرف مقابل هستیم و هنوز 

پاسخ جدیدی دریافت نشده است.

رشد قیمت خودرو های مدل ۱۴٠۱

برگشت دالر به کانال 2۷ هزار

پیشروی همزمان قیمت سکه و طال

خطیب زاده: هنوز جواب آخر را از آمریکا دریافت نکرده ایم

هنوز جواب آخر را از آمریکا دریافت نکرده ایم

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com
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چهار سناریو برای نرخ ارز 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

قیمت ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. در طول این چند سال تحریم ها و انتظارت تورمی حاصل از آن به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار، موجبات رشد قیمت ارز را فراهم کردند. اما پس از رشد شتابان قیمت ارز و به دنبال آن سطح عمومی 
قیمتها، عواملی از جمله کاهش قدرت خرید و جمع بندی مذاکرات هسته ای موجب ایجاد ثبات در قیمت ارز شد. جدیت طرفین در مذاکرات و پیشرفت های مناسب، موجب کاهش انتظارات تورمی شد. با افزایش امید به رفع تحریم ها میزان استقراض 

دولت کاهش پیدا کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی هم روند کاهشی به خود گرفت. 
در چنین شرایطی تبدیل ریال به کاال و دالر روند معکوس به خود می گیرد و در بازارهایی که کاالی همگن مانند دالر و طال معامله می شود شاهد افت هستیم. مسکن هم رکود و اصالح زمانی را تجربه می کند. البته بازار خودرو به دلیل نصف شدن 
آمار تولید داخلی همچنان مردد خواهد بود. موضوع افزایش ظرفیت تولید و صادرات به اندازه قبل از تحریم ها به نظر خوشبینانه است. چراکه در سفره مردم و بازارها چندان قابل لمس نبوده است. اگر تحریم ها به طور مناسب رفع شود و کشور بتواند 
ضمن عرضه 100 میلیون بشکه نفت ذخیره شده بر روی دریا بیش از دو میلیون بشکه فروش روزانه نیز داشته باشد، طبیعتا نرخ ارز می تواند بین 20 تا 25 هزار تومان تثبیت شود. اما اگر کیفیت رفع تحریم ها مناسب نباشد، نرخ ارز از 23 تا 27 هزار 
تومان می تواند در نوسان باشد.  همچنین اگر روند انتظار به همین حالت ادامه دار باشد و مذاکرات منتظر تصمیمات سیاسی بماند، قیمت ارز می تواند باالتر از محدوده فعلی نیز حرکت کند. سناریوی چهارم می تواند شکست کامل مذاکرات باشد. در 

این حالت قیمت ارز می تواند در مقاطعی رشدهای شارپی را هم تجربه کند. اما با فرض امیدواری حداکثری به رفع تحریم ها بایستی توجیه پذیری صادرات مد نظر قرار گیرد.  
با توجه به اینکه تورم تولید حدود 70 درصد است و قیمت مواد اولیه و کاالها در کنار افزایش شدید دستمزدها بهای تمام شده را در برخی کاالها با دالر باالی 27 هزار تومانی رقم می زند، بنابراین حفظ محدوده 24 هزار تومان برای سامانه نیما بسیار 

حیاتی است. چراکه عدم تناسب بهای تمام شده تولید با نرخ سامانه نیما، موجب عدم توجیه صادرات شده و صادرات غیرنفتی کشور را کاهش می دهد.
در این حالت شاید با وجود درآمدهای نفتی، ممکن است درآمدهای صادرات غیرنفتی با افت مواجه شود و بازار ارز همچنان ملتهب بماند. الزم به توضیح است افزایش صادرات غیرنفتی در سال 1400 بیشتر ناشی از افزایش جهانی قیمتها بوده و به 
تناسب آن قیمت کاالهای وارداتی افزایش یافته است. البته از لحاظ وزنی هم شاهد افزایش صادرات بوده ایم که دلیل آن می تواند کنترل بیماری کرونا در جهان باشد. بنابراین اتکا به اعداد صادرات و واردات بدون تحلیل داده ها ممکن است باعث 
برداشت اشتباه و کاهش تالش ها در جهت افزایش صادرات غیرنفتی شود.  اما در حالت کلی چهار سناریوی بیان شده هر کدام با میزان احتمال وقوع خود می توانند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهند. البته با توجه به طوالنی شدن مذاکرات و رسیدن به 

سال 1401 ، فعال اگر اتفاق خاصی رخ ندهد شوکی در بازار ارز نخوانیم داشت. چراکه قیمتهای فعلی از لحاظ تکنیکال تا حدودی تثبیت شده و اخبار مهم از مذاکرات می تواند تاثیر مثبت و منفی در بازار ارز داشته باشد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن 
تهران اظهار داشــت: توزیع روغن موتور همانند گذشته 
مویرگي نیســت و از طریق ســامانه جامع تجارت انجام 
مي شود. ضمن اینکه در توزیع مویرگي نیز برخي از اقالم 

از سوي کارخانه  ها به اعضاي اتحادیه تحمیل مي شود.
داود سعادتي نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، 
فیلتر و تعویض روغن تهران در خصوص چالش هاي روغن 
موتور در بازار و دالیل آن افزود: روغن یک کاالي مصرفي 
اســت؛ اما متاســفانه به دالیلي از جمله مدیریت اشتباه 
کارخانه ها، توزیع از طریق سامانه، لزوم اخذ کد نقش، ارائه 
روغن به بنکداران عمده فروش و توزیع سامانه اي از سوي 
بنکداران و امتناع آنهــا از توزیع، روغن موتور با قیمتهاي 
باالتر به بازار عرضه مي شود. رئیس اتحادیه فروشندگان 
الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران در خصوص وضعیت 
رونق بازار روغن موتور گفت: بر خالف سال ۹۹ که کرونا 
موجب کاهش سفرها شده بود در دو ماه پایاني سال گذشته 

شاهد رونق تقریبي بازار بودیم.
ســعادتي  نژاد در خصوص وضعیت اجــراي درج قیمت 
تولیدکننده بر روي محصول روغن موتور با هدف ساماندهي 

بازار و کاهش قیمت ها در پاسخ به این پرسش که آیا این 
اهداف در سال گذشته محقق شد، تصریح کرد: درج قیمت 
کارخانه بر روي کاال براي فروشندگان و مصرفکنندگان با 
ابهاماتي روبه رو است؛ زیرا قیمتي که از سوي خرده فروشان 
به بازار عرضه مي شود، ترکیبي از قیمت کارخانه به اضافه ۹ 
درصد ارزش افزوده و 12 درصد سود خرده فروشي است که 
متاسفانه عدم آگاهي مصرفکنندگان نسبت به این موضوع 
موجب بروز برخي تنش ها در بازار شده که امیدواریم در 
سال جدید به دنبال اجراي عمومي این مصوبه این مشکالت 

مرتفع شده و رونق به بازار بازگردد.
وي در ادامه در خصوص چالش هاي بازار در حوزه عرضه، 
تقاضا و قیمت تایر بیــان کرد: در حال حاضــر بازار تایر 
اشباع و قیمت ها نیز به ثبات رسیده است. رئیس اتحادیه 
فروشندگان الستیک، فیلتر و تعویض روغن تهران با بیان 
اینکه مشکل اصلي تایرسازان قیمت این کاال است، گفت: 
هر افزایش قیمتي با توجه به کشش بازار اعمال میشود، این 
در حالي است که بازار تایر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد. 
حتي بسیاري از برندها در بازار اشباع شده و با انباشت در 

انبارها با انقضاي تاریخ و مشکل در فروش مواجه هستند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با انتقاد از اینکه 
هنوز بحث استاندارد قطعات براي ما نامفهوم است گفت: 
مي گویند این قطعه استاندارد است؛ اما در عمل وقتي 
در خودرو استفاده مي شود هیچ استانداردي را رعایت 
نمي کنند. مدام مصرف کنندگان از نصب قطعات در 
خودروهاي خود گله مند هستند و ما هیچ پاسخي نمي 

توانیم به آنها بدهیم.
علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو 
تهران با مثبت اعالم کردن اجراي طرح مبارزه با کاالهاي 
قاچاق و تقلبي در بازار گفت: درحال حاضر حجم زیادي 
از قطعات موجود در بازار بي کیفیت قاچاق و تقلبي است 
که باید در این رابطه اقدامات الزم صورت گیرد تا مردم 

دچار مشکل نشوند.
وي با بیان اینکه البته هیچ بسترســازي الزمي براي 
اجراي این طرح در بازار صورت نگرفته اســت، افزود: 
در حال حاضر بسیاري از فروشندگان با قطعاتي روبه 

رو هستند که چندین سال اســت در انبار آنها وجود 
دارد و هنوز به فروش نرسیده است. واحدهاي نظارتي 
از طریق کدام ابزار مي توانند تشخیص دهند که این 
قطعه قاچاق است. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو 
تهران با انتقاد از اینکه هنوز بحث استاندارد قطعات براي 
ما نامفهوم است گفت: مي گویند این قطعه استاندارد 
است اما در عمل وقتي در خودرو استفاده مي شود هیچ 
استانداردي را رعایت نمي کنند. ما به چه زبان بگوییم 
که اســتانداردهایي که بر روي قطعات درج مي شود 
فاصله زیادي با استانداردهاي جهاني دارد. مدام مصرف 
کنندگان از نصب قطعات در خودروهاي خود گله مند 

هستند و ما هیچ پاسخي نمي توانیم به آنها بدهیم.
وي اضافه کرد: بایــد از تصمیمات غیرکارشناســي 
جلوگیري کنیم. باید تکلیفمان را بدانیم. دولت باید قبل 
از اجرایي شدن این طرح از فروشندگان، موجودي هاي 

انبار را مي خواست.

رئیس اتحادیه بار فروشان تهران گفت: در ایام نوروز، 
کیفیت بار نسبت به سال  هاي گذشته قابل توجه 
بود؛ اما اســتقبال از خرید کاهش چشمگیري پیدا 
کرد. میوه ذخیره  سازي شده از سوي سازمان تعاون 
روستایي در دست آنها مانده و هنوز این سازمان موفق 
به فروش آن نشده  است و اگر این بار به فروش نرسد 
پوسیده خواهد شــد. مصطفي دارایي نژاد، رئیس 
اتحادیه بارفروشان تهران با اشــاره به آرامش بازار 
در ماه رمضان، گفت: میادین میوه و ترهبار در 13 
فروردین نیز تعطیل نشدند تا مردم بتوانند نیازها 
خود را در زمینه کاهو و سبزیجات تامین کنند چراکه 
میزان تقاضا براي خرید کاهو در 13 فروردین افزایش 

چشمگیري پیدا مي کند.
وي با بیان اینکه قیمت ســبزیجات در ماه رمضان 
افزایش پیدا مي کند، تصریــح کرد: میزان مصرف 
ســبزي خوردن در ماه رمضان باال مــي رود از این 
رو قیمت ســبزي خوردن به کیلویي ۸ هزار تومان 
رسیده است. عالوه بر این، مصرف گوجه و خیار نیز 
در ماه رمضان باال مي رود اما از آنجاییکه میزان کشت 
این محصوالت 2 برابر شده است، در سال جاري با 

مشکلي در این زمینه ها مواجه نخواهیم شد.
دارایي نژاد با اشاره به افزایش روند صادرات هندوانه به 
ترکیه و عراق، گفت: روزانه حدود 5 هزار تن هندوانه 
وارد میدان اصلي مي  شود؛ اما در ماه رمضان میزان 
مصرف هندوانه بهدلیل باال رفتن عطش مردم افزایش 
پیدا مي کند از این رو تقاضا براي خرید باال مي رود؛ 
هفته گذشته هندوانه کیلویي 3 هزار تومان بود اما از 

ابتداي هفته جاري قیمت هندوانه به کیلویي 5 هزار 
تومان رسید. وي با بیان اینکه هواي گرم ۶0 درصد از 
بوته هاي هندوانه را از بین برد، خاطر نشان کرد: با این 
وجود، کمبودي در زمینه هندوانه در بازار نداریم و 
روزانه 200 کانتینر هندوانه از استان فارس بارگیري 
مي شود. باید به این نکته اشاره کنم با افزایش روند 

صادرات خللي در بازار داخلي ایجاد نمي شود.
به گفته رئیس اتحادیه بار فروشان تهران، ملون به 
ترکیه و عراق صادر مي شود و کشورهاي ارمنستان، 
تاجیکستان درخواست خرید ملون را به ما داده اند؛ به 
مردم این اطمینان را مي دهیم که میزان صادرات به 
گونه اي تنظیم شود که تاثیري در بازار داخلي نگذارد 
در حال حاضر ملون کیلویي ۹ هزار تومان در میدان 
میوه و تره بار به فروش مي رسد. دارایي نژاد با اشاره 
به کاهش خرید میوه در ایام نوروز، افزود: کیفیت بار 
نسبت به سال هاي گذشــته قابل توجه بود این در 
حالي است که استقبال از خرید کاهش چشمگیري 
پیدا کرد. میوه ذخیره سازي شده از سوي سازمان 
تعاون روستایي در دست آنها مانده و هنوز این سازمان 
موفق به فروش آن نشده است و اگر این بار به فروش 
نرسد پوسیده خواهند شــد. میوه ذخیره سازي در 

تهران، مشهد و قم هنوز به فروش نرسیده است.
وي ادامه داد: هوا رو به گرمي رفته است و با گرم شدن 
هوا پرتقال زود خراب خواهد شــد و بعد از خروج از 
سردخانه حداقل 2 تا 3 روز مي تواند ماندگاري خود 
را حفظ کند و بعد از آن مي پوسد پس دولت چاره اي 

ندارند جز اینکه آن را زیر نرخ بازار عرضه کنند.

رئیس اتحادیه آهن سازان تهران گفت: عدم رونق اقتصادي 
بویژه رکود صنعت ساختمان از یک سو و گراني مواد اولیه 
از سوي دیگر، منجر به تعطیلي و خروج بسیاري از اعضاي 
این صنف گردید. حبیب اله بشارتي، رئیس اتحادیه آهن 
سازان تهران در وضعیت کســب و کار این صنف در سال 
1400 بیان کرد: تاثیرگذارترین عامل در فعالیت این صنف 
به رونق ساخت و ساز برمي گردد. متاسفانه در سال هاي 
اخیر به دلیل بي رونقي صنعت ساختمان، یکي از صنوفي 
که دچار خسارت و رکود شــد، صنف آهنسازان بود که 

مهمترین تولیداتش در کانال هاي کولر متمرکز مي شود.
وي افزود: تمرکز اعضاي این صنف خیابان مصطفي خمیني 
مي باشد که با تغییر شغل، به فروش فرش ماشیني روي 
آورده اند و اگر هم تعطیل نشده اند، کارگران خود را تعدیل 

کردند تا بتوانند هزینه هاي جاري را بپردازند.
بشارتي از دیگر مشکالتي که در سال هاي اخیر گریبانگیر 
این صنف شده به ورود افراد بدون پروانه از شهرهاي دور به 
کالن شهرها خصوصاً تهران اشاره کرد و گفت: ورود افراد 
غیرمتخصصین و بدون جوازها به پروژه هاي ساختماني و 

اخذ کنترات براي نصب کانال هاي کولر از دیگر مشکالت 
و معضالتي است که متاسفانه با استفاده از محصوالت غیر 
استاندارد و بدون تعهد کاري، هم کار را براي تهراني هایي 
که پروانه کسب دارند محدود و سخت کرده و هم نارضایتي 

و عدم اعتماد را بین صاحبان کار گسترش داده است.
وي در اقدامــات اتحادیه براي رفع ایــن چالش گفت: با 
رایزني ها و تالش هایي که در چند سال اخیر انجام داده 
ایم توانستیم سازمان مهندسي را متقاعد کنیم براي هر نوع 
ساخت و سازي، حتما صاحبان پروژه ها از افراد داراي پروانه 

کسب استفاده کنند.
بشارتي ادامه داد: همچنین رویه تمامي ساختمان ها به 
ســمتي پیش مي رفت که کانال هاي کولر را تعبیه نمي 
کردند و تنها به نصب کولر گازي بسنده مي شد. با تالش 
هاي زیاد توانسیتم از ادامه این وضعیت جلوگیري کرده 
و مسئوالن را متقاعد کنیم که اســتفاده از کولر گازي به 
تنهایي، مي تواند مصرف برق را بسیار باال ببرد؛ اما کولرهاي 
آبي این مشکل را ندارند و بازدهي بسیار خوبي هم داشته 

و دارند.

مصرف گوشت قرمز در کشور 
کاهش یافتــه و این اتفاق به 
دلیل افزایش قیمت این کاال 
در یک ســال گذشــته بوده 
است. این در حالی است که 
در شرایط فعلی و با آغاز ماه رمضان گوشت قرمز افزایش 
قیمت های عجیبی را تجربه کرده اســت. به طوری که 
قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی به 1۹7 هزار 
تومان رسیده است. قیمت انواع گوشت قرمز گوسفندی 
و گوساله از روزهای ابتدایی سال 1401 با افزایش مواجه 
شده اســت و حال در آســتانه ماه رمضان این افزایش 
قیمت ها شدت بیشتری گرفته است و در کنار این افزایش 
قیمت ها چند نرخی قابل مالحظه ای در بازار گوشت رخ 
داده است به طوری که قیمت هر کیلوگرم گوشت شقه 

گوسفندی از 155 تا 200 هزار تومان متغیر است.
گفتنی اســت که قیمت هرکیلوگرم گوشت سردست 

منجمد گوســفندی تنظیم بازاری 10۸ هــزار تومان، 
گوشت سردست منجمد گوساله تنظیم بازاری 107 هزار 
تومان و مرغ منجمد تنظیم بازاری 20 هزار تومان است که 
به وفور در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و 

فروشگاه های اینترنتی به فروش می رسد.
در این رابطه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت اهواز 
در خصوص بحث واردات گوشــت قرمز به کشور گفت: 
اگر گوشت گوسفندی که قرار است وارد شود، بین مردم 
توزیع و سپس مردم از آن استقبال کنند، قطعا تاثیری در 

کاهش قیمت خواهد داشت.
سید اصغر حسینی بهارانچی در خصوص دستور دولت 
برای واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف 10 هزار تن 
اظهار کرد: اگر گوشت وارداتی را بین مردم توزیع کنند 
و به دست فروشندگان برســد و مردم از واردات گوشت 
گوسفندی استقبال کنند و خرید گوشت با قیمت باال 
از مغازه های قصابی کمتر شود، قطعا تاثیری در کاهش 
قیمت گوشت در بازار اهواز خواهد داشت. وی افزود: اما اگر 
مردم استقبال نکنند و یا دولت آن را در بازار توزیع نکند، 

تاثیری بر قیمت گوشت نخواهد داشت. رییس اتحادیه 
فروشندگان گوشت اهواز با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم 
گوشت نسبت به هفته گذشته، تغییری نکرده و همان 
قیمت 150 هزار تومان است، تصریح کرد: قصاب گوشت 
گوسفندی را با قیمت باال می خرد و با قیمت باال نیز به 
فروش می رساند. حسینی بهارانچی بیان کرد: وضعیت 
بازار راکد است و به علت گرانی گوشت، توان خرید مردم 

بسیار پایین آمده است.
این در حالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: دولت برای کنترل 
قیمت گوشــت ابتدا باید زمینه ای به وجود بیاورد که 
نهاده ها با قیمت مناسب به دســت دامداران برسد. با 
توجه به نوســان نرخ ارز، قاچاق دام هــم در حال انجام 
است که در این زمینه اطالع رســانی الزم به مسئوالن 
انجام شد که استمرار این روند می تواند بازار را به چالش 
بکشد. در حالی که تاکید رئیس جمهور بر کنترل بازار 
و جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساســی است. 
 علی اصغر ملکی اضافه کرد: در شــرایط کنونی قیمت 

نهاده ها مهمترین فاکتور تعیین کننــده برای قیمت 
گوشــت خواهد بود. بعد از این در فصل چرا، قیمت ها 
ممکن است کمی تعدیل شوند. این فعال صنفی با تاکید 
بر اینکه حذف ارز ترجیحی می تواند روی قیت گوشت 
تاثیر منفی بگذارد، اظهار کرد: وقتی قیمت ارز از وضعیت 
ترجیحی به قیمت آزاد تغییــر کند، قیمت نهاده ها باال 
می رود و این مساله خطر کاهش دامپروری را به وجود 
می آورد. از این رو یک تهدید برای امنیت غذایی کشور 
است و دولت باید این مساله را برای کشور در نظر بگیرد 
و فضایی به وجود بیاورد که سرمایه گذاری در این بخش 
تسهیل شود. وی در واکنش به این که بخش قابل توجهی 
از گوسفندهای ایران به کشورهای دیگر قاچاق میشود 
گفت: قاچاق گوسفند از ایران به کشورهای دیگر وجود 
دارد اما نه به آن اندازه ای که بزرگنمایی می شود. اتحادیه 
گوشت گوسفندی اصال به این حوزه ها وارد نمی شود. ما 
کاری با میزان قاچاق نداریم. اصال قاچاق گوسفند به ما 
مربوط نمی شود. ما کارهای اداری صنف خودمان را انجام 

می دهیم و بازار را رصد می کنیم.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دالر در بازار آزاد با قیمت  27 
هزار و ۶0 تومان به فروش می 
رسد. البته در برخی ساعت ها 
این قیمت به 2۶ هزار و ۸20 
تومان کاهش یافته است. به 
طور کلی نوســان اندکی در قیمت دالر دیده می شود. 
کارشناسان بازار ارز با استناد به متغیرهای تاثیرگذار بر 

این بازار اعالم کرده اند  بهای ارز در میان مدت و بلندمدت 
افزایشی است اما احیای برجام ســبب می شود دالر از 
کانال 20 هزار تومان خارج نشده و درمحدوده قیمتی 24 

تا 2۸ هزار تومان باقی بماند.
مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است 
ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد توافق وین و حتی 
نهایی شدن مذاکرات نمی تواند اثر قابل مالحظه ای بر 
قیمت دالر در بلند مدت بگذارد. ایمانی راد گفت: حتی 
من معتقدم اگر توافق وین نیز عملیاتی شود، قیمت دالر 

به زیر 20 هزار تومان نخواهد رفت. تحلیل وی این است 
قیمت دالر در سال 1401 روند فزاینده ای را طی نخواهد 
کرد و همچنین پیش بینی ها از قیمت دالر در سال جاری 

در محدوده 25 تا 30 هزار تومان را روایت می کند.
این در حالی است که امیرحســین نام آور، کارشناس 
بازارهای مالــی نیز می گوید: قیمــت دالر تحت تاثیر 
متغیرهای کالن اقتصادی و مذاکــرات وین قرار دارد. 
سیاست های دولت تاحدودی سرعت رشد هیجانی نرخ 
ارز را کاهش می دهند. به گفته وی، در صورت حصول 

توافق، قیمت ارز می تواند تا حدود 24 هزار تومان کاهش 
یابد و در صورت شکست مذاکرات، قیمت دالر می تواند 

در میان مدت به 32 هزار تومان برسد.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز اعتقاد 
دارد: درباره نرخ دقیق تا پایان سال پیش بینی هایی مبنی 
بر بسته شدن قیمت در محدوده 25 هزار و 500 تا 27 
هزار تومان بود، اما چنانچــه مذاکرات احیای برجام به 
نتیجه رســد، می توان امیدوار بود که قیمت تا 22 هزار 

تومان و کمتر هم در کوتاه مدت عقب نشینی کند.

نرخ ارز در سال ۱۴۰۱چه سمت و سویی خواهد داشت؟

دالر در انتظار کانال شکنی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در ماه رمضان به ۱۹۷ هزار تومان رسید

گوشت قرمز بر مدار گرانی 
کاهش سرانه مصرف گوشت عموم مردم 

قطعات بي کيفيت و قاچاق خودرو بالي جان مردم

بسياري از آهن سازان تعطيل شدند

نابودي ۶۰ درصد از بوته هاي هندوانه به دلیل گرما

ميوه ذخيره شده در تهران به فروش نرسيده است

عرضه روغن موتور به بازار بیش از قیمت مصوب

بازار تاير ظرفيت افزايش قيمت را ندارد
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بزرگترين سرقت های رمزارز تا به امروز
هکرها در جدیدترین سرقت سایبری از بخش دارایی دیجیتال، رمزارز به ارزش ۶۱۵ 
میلیون دالر از یک پروژه بالک چین مرتبط با بازی آنالین محبوب اکسی اینفینیتی 
)Axie Infinity( را به سرقت بردند.رونین شبکه ای که اجازه می دهد سکه های 
دیجیتالی در بالک چین های مختلف منتقل شــوند، سه شنبه گذشته اعالم کرد 
هکرها در ۲۳ مارس، حدود ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ توکن اتر و ۲۵.۵ میلیون توکن کوین 
یو اس دی را به سرقت برده اند. در نرخ مبادله فعلی، وجوه مسروقه ۶۱۵ میلیون دالر 
ارزش دارند اما در زمان حمله ۵۴۰ میلیون دالر ارزش داشته اند که این سرقت را 
یکی از بزرگترین سرقتهای رمزارز در تاریخ می سازد.رویترز در گزارشی سرقتهای 
بزرگ دیگری را مرور کرده که از زمان تولد بیت کوین در سال ۲۰۰۸، بخش رمزارز 
با آنها روبرو شده است. پلی نت ورک: هکرها در اوت سال ۲۰۲۱ حدود ۶۱۰ میلیون 
دالر از پلتفرم پلی نت ورک که تراکنشهای توکن نقطه به نقطه را تسهیل می کنند 
را به سرقت بردند. هکرهای عامل این دزدی اندکی بعد تقریبا همه وجوه مسروقه 
را برگرداندند. این هک آسیب پذیری ها در بخش فاینانس غیرمتمرکز )DeFi( را 
منعکس کرد که در آن کاربران وام گرفته، قرض می دهد یا به توکنهای دیجیتالی 
پس انداز می کنند و دروازه بانان ســنتی فاینانس یعنی بانک ها و صرافی ها را دور 
می زنند.کوین چک: در ژانویه سال ۲۰۱۸ هکرها رمزارز به ارزش ۵۳۰ میلیون دالر 
را از صرافی کوین چک در توکیو به سرقت بردند. هکرها به یکی از کیف پولهای داغ 
کوین چک )پوشه دیجیتالی که به صورت آنالین ذخیره می شود( حمله بردند تا 
رمزارزها را خالی کنند و توجهات را به امنیت در صرافیهایی رمزارز جلب کردند. این 
هک سواالتی را در ژاپن در خصوص ساماندهی بازار دارایی دیجیتالی برانگیخت. 
ســازمان اطالعات کره جنوبی در آن زمان اعالم کرد یک گروه هک کره شمالی 
ممکن است عامل این سرقت بوده باشد.صرافی Mt.GOX: در یکی از اولین موارد 
 Mt.GOX سرقتهای بزرگ رمزارز، بیت کوین به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر از صرافی
در توکیو در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به سرقت رفت. این صرافی که زمانی ۸۰ 
درصد از تجارت بیت کوین جهان را مدیریت می کرد، در اوایل ســال ۲۰۱۴ پس 
از این که این هک برمال شد، اعالم ورشکستگی کرد و حدود ۲۴ هزار مشتری این 
 :)Wormhole( صرافی دسترسی به وجوه مالی خود را از دست دادند.ورم هول
سایت غیرمتمرکز ورم هول ماه گذشته هدف سرقتی به ارزش ۳۲۰ میلیون دالر 
قرار گرفت و هکرها ۱۲۰ هزار توکن مرتبط با اتر را به سرقت بردند. بازوی رمزارز 
شرکت جامپ تردینگ که سال قبل سازنده ورم هول را خریداری کرده بود، این پول 

را به منظور پشتیانی از ورم هول جایگزین کرد.

استفاده همزمان دو شماره در گوشی های عادی با 
اندرويد 13

اندروید ۱۳ به سوی انتشــار کامل برای عموم کاربران پیش می رود و گوگل در این 
مسیر قابلیت های بیشتر و بیشتری را به این سیستم عامل جدید اضافه می کند. یکی 
از قابلیت هایی که ممکن است در اندروید ۱۳ عرضه شود، استفاده همزمان دو شماره 
تلفن در یک دستگاه را راحت تر می کند.بررسی شرکت اسِپر نشان داده است که گوگل 
قصد دارد فناوری MEP )پروفایلهای فعال متعدد( را در این نرم افزار معرفی کند که 
در سال ۲۰۲۰ امتیاز انحصاری آن را به ثبت برساند. یعنی یک سیم کارت الکترونیکی 
)eSIM( می تواند همزمان از دو شــماره و دو اپراتور پشتیبانی کند. سیم کارتهای 
الکترونیکی فعلی می توانند پروفایلهای متعددی را ذخیره کنند اما تنها یک پروفایل 
در هر زمانی می تواند فعال شود. اندروید ۱۳ ممکن است بتواند این محدودیت را حذف 
کند.اگر فناوری MEP در اندروید ۱۳ معرفی شــود، اجرای همزمان دو سیم کارت 
در گوشی بدون این که نیازی به سیستم کارتهای فیزیکی باشد را راحت تر می کند. 
پشتیبانی از دو سیم کارت قابلیتی است که بسیاری از افراد به دنبال آن هستند تا کار و 
زندگی شخصی خود را از یکدیگر جدا کنند. با این حال باید به خاطر داشت که در پیش 
نمایش نسخه های جدید اندروید، مرحله ای که اندروید ۱۳ در حال حاضر در آن قرار 
دارد، قابلیت های جدید اغلب افزوده شده، آزمایش شده و سپس دوباره حذف می شوند. 
باید صبر کرد و دید آیا فناوری MEP امسال می تواند در اندروید ۱۳ اضافه شود.گوگل 
که چند سال پیش امتیاز انحصاری این فناوری را به ثبت رسانده بود، مشتاق خواهد بود 
هر چه سریع تر آن را در گوشیها نصب کند. با شایعاتی که درباره سیم کارت الکترونیکی 
آیفون شنیده می شود و وجود دو سیم کارت الکترونیکی در آیفون ۱۳، افزوده شدن این 
قابلیت مزیتی برای اندروید ۱۳ خواهد بود. سیم کارتها طی سال های اخیر کوچک تر و 
کوچک تر شده اند و به اندازه فعلی نانو رسیده اند. با این حال سازندگان گوشی به دالیل 
مختلفی تمایلی به حذف خشاب های )اسالت( ســیم کارت فیزیکی نداشته اند.اگر 
تاکنون با سیم کارت الکترونیکی برخورد نکرده اید، باید گفت آنها کار یک سیم کارت 
را از طریق ماژولی که در مادربرد گوشی تعبیه شده است، انجام می دهند. آنها گوشی 
را شناسایی کرده و آن را به شبکه اپراتوری که مشترک آن هستند، وصل می کنند. 
مزایای سیم کارت الکترونیکی واضح است. کاربران می توانند ظرف چند ثانیه از طریق 
یک کد QR، وصل شوند و سازندگان تلفن همراه می توانند از فضای خشاب سیم کارت 
برای یک قطعه مختلف یا یک باطری بزرگتر استفاده کنند. در بلندمدت دیگر نیازی به 
استفاده از سیم کارت های معمولی نخواهد بود.بر اساس گزارش وب سایت تِک رادار، اگر 
فناوری MEP وارد اندروید ۱۳ شود، در آن صورت سازندگان گوشی می توانند خشاب 
سیم کارت را حذف کرده و همزمان پشتیبانی از دو سیم کارت الکترونیکی را فراهم 

کنند. این سیستم عامل اواخر امسال به طور کامل راه اندازی خواهد شد.

ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی اعالم کرد؛
گسترش قلمرو هوش مصنوعی كشور با اجرای 4 

طرح جديد
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از اجرای ۴ طرح جدید حوزه هوش مصنوعی برای گسترش قلمرو این فناوری در 
کشور خبر داد. به گزارش معاونت علمی، حوزه هوش مصنوعی در کشور با اجرای 
پروژه های جدید و با فراهم شــدن امکاناتی که تاکنون موجود نبوده، گســترش 
می یابد.سرعت بی محابای هوش مصنوعی در سراسر جهان و دسترسی های فراوانی 
که این امکان، به بشر می دهد سبب شــده تا فناوران کشورهای مختلف، همواره 
در تالش برای بهره مندی از ظرفیت های پیدا و پنهان این فناوری نوظهور باشند. 
درهمین زمینه، ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، در سال گذشته به بررســی و ارزیابی طرح ها و پروژه های زمینه 
هوش مصنوعی در کارگروه مربوطه که برای آنها تســهیالت در نظر گرفته شده 
بود، پرداخت. طبق این تعریف، ۴ طرح از ۴ شــرکت، در مراحل مختلف فعالیت 
قرار دارند.یکی از این طرح ها در زمینه توسعه سامانه فرآیندکاوی برای قوه قضائیه 
است. پیش پرداخت این طرح پرداخت شده و هم اکنون کارشناسان در حال بررسی 
فاز اول پروژه هســتند. در طرح دیگر، حمایت از ایجاد یک شرکت دانش بنیان در 
حوزه هوشمندسازی مزارع میگو و بازاریابی آن مدنظر قرار گرفته است. هم اکنون 
فاز دوم این طرح مورد تائید قرار گرفته و فعاالن، در حال انجام فاز نهایی آن هستند.
یکی دیگر از این طرح ها به توسعه ابزارها و خدمات حوزه هوش مصنوعی در ایجاد 
ابزار خواهد پرداخت. در این زمینه، پلتفرم دسته بندی تصاویر و متون با استفاده از 
یادگیری ماشینی بدون نیاز به تخصص برای کاربر مبتدی مورد توجه خواهد بود. 
این طرح با تأیید فاز نهایی، در انتظار دریافت فاز نهایی تسهیالت قرار دارد. طرح 
دیگری نیز، یک ماژول بازشناسی گفتار محاوره ای فارسی است. این دستاورد، امکان 
تبدیل گفتار محاوره ای به متن با به کارگیری شبکه های ژرف را برای مدل سازی 
گفتار محاوره ای فارســی فراهم می آورد که هم اکنون در مرحله تأیید فاز اول قرار 

دارد.

اخبار

اختصاص ۸۴۴ میلیارد ریال یارانه آزمایشگاهی به محققان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعالم کرد ۸۴۴ میلیارد ریال یارانه آزمایشگاهی به کاربردی سازی پایان نامه ها و پژوهش ها اختصاص یافت. پرداخت یارانه و اجرای طرح های تخفیفی در واقع ابزاری برای ترغیب 
فعاالن آزمایشگاهی به ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات محسوب می شود. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه این تخفیفات به اعضای خود به آن ها مجال می دهد تا 
بتوانند ایده ها و طرح های خود را تجاری سازی کنند و خدمات خود را با کیفیت باالتری به مردم ارائه کنند.این یارانه ها که در قالب طرح های تخفیفات دریافت خدمات به اعضای عادی باشگاه مشتریان، اعضای هیئت علمی، 

برگزیدگان بنیاد نخبگان، شرکت های دانش بنیان، منتخبان پسادکتری و سرآمدان علمی ارائه می شود وسیله ای برای ترغیب اعضا برای باال بردن کیفیت و کمیت خدمات شده است.

یــک کارشــناس فناوری 
انتقــاد  بــا  اطالعــات 
از اجبــار کاربــران بــه 
اســتفاده از ابزارهــا و 
پیام رســان های بومــی، 
گفت: اپلیکیشــن های داخلــی در آن ابعادی که 
فکر می کنیم، بعد از مســدودیت های گســترده 
طرح صیانت می توانند سرویس دهی کنند، بزرگ 

نشده اند.
به گزارش ایسنا، میالد نوری با اشــاره به اجبار به 
استفاده از ابزارهای بومی بیان کرد: در دوره ای در 
دهه ۱۳۸۰، ایمیل های ملی را مطرح کردند و هر 
فرد برای افتتاح حساب، با بخشــی به اسم ایمیل 
ایرانی مواجه بود که افراد باید سرویس های ایمیلی 
ایران که چاپار و میهن میل بود، را وارد می کردند، 
اما همان زمان هم این طرح شکست خورد. پس از 
آن در دوره ای موضوع سیستم عامل بومی مطرح 
شــد که برای آن هم هزینه کردیم و لینوکس ملی 
را راه انداختیم که برای راه اندازی آن تسهیالت ۱۰ 
میلیاردی گرفتند که آن زمان هم عدد بزرگی بود، 
حتی اعالم شد که در ادارات دولتی نباید سیستم 
عامل خارجی استفاده شود و افراد باید از سیستم 
عامل ملی استفاده کنند، اما این طرح هم خروجی 

نداشت و شکست خورد.
وی ادامه داد: حتی دوره محمدجواد آذری جهرمی 
-وزیر ســابق ارتباطات و فناوری اطالعات- بحث 
اندروید ملی را مطرح کردند و گفتنــد ما نباید از 
اندرویدی که ابزارهای خارجی مانند گوگل پلی روی 
آن نصب است، استفاده کنیم. اما این طرح هم در 
سکوت خبری شکست خورد. بنابراین در دوره های 
مختلف، تالش برای بومی ســازی ابزارهای حوزه 

ارتباطات، صورت گرفته است.

این کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه در حال 
حاضر ما پیام رسان هایی داریم، که همه جوره از آنها 
حمایت کردیم، گفت: دولت به این پیام رســان ها 
وام های پنج میلیــاردی داده و زیرســاخت تعلق 
گرفته است. بانک  ملی کاربران را وادار کرده که برای 
دریافت تراکنش های کمتر از ۳۰ هزار تومان، باید 
پیام رسان بله را نصب کنند، یا در دوره ای دانشگاه 
آزاد دانشجویانش را مجبور کرد برای انتخاب واحد، 
آی گپ را نصب کنند، یا روبیکا که برای مدت زیادی 
در انحصار صداوسیما بود و مردم مجبور بودند برای 
شرکت در مسابقه های تلویزیونی این اپلیکیشن را 
نصب کنند، در حالی که نصب برنامه ها به این صورت 

و با اجبار، در اولین فرصت هم از بین می رود.
نوری ادامــه داد: یا در دوره ای روبیــکا برای اینکه 
عدد و رقم قابل قبولــی از کاربرانــش ارائه دهد، 
پروفایل هــای کاربران مختلف در اینســتاگرام را 
بدون اجازه کپی کرده بود، هر شــخصی که تعداد 
فالوئرهایــش زیاد بود، پروفایلش بــا محتوا بدون 
اجازه کپی و جعل شده بود. کسانی که پیام رسان ها 
و ســرویس های این  مدلی را راه انــدازی کردند، 
می خواهند به هر ابزاری متوســل شوند که به زور 

کاربر را به این پلتفرم ها منتقل کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه ما از شکست ها و جذب 
کاربر به هــر قیمتی درس نگرفتیــم، گفت: یکی 
از خوش بینی های طراحان طــرح صیانت همین 
اســت که کاربران باالخره به پیام رسان های بومی 
می آیند، در صورتی که ایــن اجبار تجربه جدیدی 
نیست، بلکه تجربه شده و جواب نداده است. زمانی 
که شما دانشجویان دانشگاه آزاد را مجبور می کنید 
پیام رســان مورد نظرتان را نصب کنند، درنهایت 
در روز انتخــاب واحــد کاربران یــک کمپین راه 
می اندازند و امتیاز اپلیکیشن شما را در گوگل پلی از 
۴ به ۱.۶ می رسانند، یعنی کمترین امتیاز در میان 

اپلیکیشن ها.
این کارشــناس فنــاوری اطالعات بــا تاکید بر 

نارضایتی کاربــران از اجبارهای این چنینی اظهار 
کرد: این نشــان می دهد که کاربران به این اجبار 
راضی نیستند، حتی اگر شــما مجبورشان کنید 
قبض موبایلشان را هم در اپلیکیشن مورد نظرتان 
پرداخت کننــد. یــا در دوره ای می گفتند که اگر 
واکسیناسیون کرونا آغاز شود، احتماال نوبت دهی 
در پیام رسان ها انجام می شود، درواقع سرویس هایی 
که به صورت روزمــره مورد نیاز کاربران اســت را 
می خواهند از طریق پیام رســان ها ارائه دهند، در 
صورتی که در هیچ کجای دنیا پیام رســان موفقی 

این کار را نکرده است، مگر در چین.
نوری ادامه داد: چین هم اگر این کار را کرده و روی 
وی چت هر سرویســی را ارائه می دهــد، به خاطر 
گستردگی بازارش است. چین بیش از یک میلیارد 
جمعیت دارد و اگر شما بی کیفیت ترین اپلیکیشن 
را هم در چین طراحی کنید، نصب آن خیلی سریع 
به ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون می رســد. بنابراین این کار 
برایشــان آورده مالی و توجیه اقتصــادی دارد. اما 
در ایران، حجم کاربران فعال ایرانی، ماکزیمم ۳۰ 
میلیون نفر است. اگر همه اینها هم پیام رسان ایرانی 

را نصب کنند، برای آن شرکت خیلی سخت است 
که بخواهد با این تعداد کاربر، به درآمد برســد. به 
همین دلیــل برای شــرکت های خصوصی خیلی 
توجیه ندارد که بخواهند به ســمت چنین ابزاری 
بروند. شرکت هایی هم که می روند، به کمک های 
دولتی و تامین زیرســاخت، وام و اجبــار مردم به 

استفاده از اپلیکیشن چشم دوخته اند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اپلیکیشن های 
داخلــی در آن ابعــادی که فکر می کنیــم، بعد از 
مسدودیت های گســترده طرح صیانت می توانند 
سرویس دهی کنند، بزرگ نشده اند. کسب وکارهای 
مانند تاکسی ها یا فروشگاه های آنالین، پله پله رشد 
کردند و تیم فنی و زیرساخت خود را با این ترافیک 
بزرگ وفق دادنــد، اما پیام رســان های داخلی ما 
بیشــتر از دو میلیون کاربر همزمان نداشتند. حاال 
ما می خواهیم در یک بازه کوتاه کاری کنیم که ۳۰ 
میلیون کاربر همزمان از این ها اســتفاده کنند، در 
حالی که حتی خود کسب وکارها هم این آمادگی را 
ندارند و حتی مدیر یکی از پیام رسان ها منتقد طرح 

صیانت بوده است.

ابعاد خدمت رسانی پيام رسان های بومی چقدر است؟

شکست طرح های بومی سازی ابزارهای ارتباطاتی
News kasbokar@gmail.com

رئیس هیأت مدیــره اتحادیه صنعــت مخابرات گفت: 
رسیدن به حداقل ســرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیتی که 
۱۰ برابر سرعت فعلی است، طبق وعده وزیر ارتباطات، 
امیدواری قابــل توجهی را برای صنعــت ICT فراهم 
کرده اســت. داوود ادیب درباره وعده وزیــر ارتباطات 
برای ارتقای سرعت اینترنت برای کسب و کارها به ۱۰۰ 
مگابیت بر ثانیه در ســال ۱۴۰۱ و افزایش ۱۰۰ برابری 
سرعت اینترنت کسب وکارها تا پایان سال ۱۴۰۳، گفت: 
رسیدن به حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 
که تقریباً ۱۰ برابر ســرعت فعلی اســت و یا رسیدن به 
سرعت یک گیگابیت در ثانیه در افق ۱۴۰۳ که معادل 
۱۰۰ برابر وضعیت موجود خواهــد بود، امیدواری قابل 
توجهی را برای صنعت ICT کشور فراهم ساخته است و 
در صورت تحقق این موضوع، آن را به عنوان نقطه عطفی 
در تمامی حوزه های اکوسیستم حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات تبدیل خواهد کرد.وی گفت: باید توجه داشت 
که در صورت عدم استفاده از نظرات بازیگران اصلی این 
چشم انداز بزرگ، راه دشــواری را در اجرای این هدف 
گذاری خواهیم داشت. ادیب ادامه داد: ما ناگزیر هستیم 
که بر اســاس اســتانداردهای ۳GPP در نسل پنجم، 
شاخص هایی نظیر میانگین ســرعت، حداکثر سرعت، 
ظرفیت شبکه، بهره وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش 

ضریب تأخیر را که نسل چهارم توانایی دست یابی به آنها را 
نداشته مد نظر قرار دهیم و با ورود به این حوزه و استفاده 
از اپراتورهای فعال و اپراتورهای خصوصی کشور، بتوانیم 
ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات و سرویس های 
جدید، ارائه خدمات مبتنی بر شــبکه های نسل جدید 
و کاهش شــکاف دیجیتالی بین شــهرها و مناطق کم 
برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پایدار 
را در مناطق مختلف کشــور فراهم سازیم.رئیس هیأت 
مدیره اتحادیه صادرکننــدگان صنعت مخابرات ایران، 
ادامه داد: پیش بینی شــده که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت 
کاربران ۵G در جهان به ۳۵ درصد کل کاربران برسد و 
طبیعتاً چشم انداز ما در داخل کشور، همان طرح کالن و 
معماری شبکه ملی اطالعات )مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی( است و بر اساس شرایط و شواهد موجود به نظر 
می رسد که بتوانیم تا ســال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد 
کاربر فعال در شــبکه ۵G داشته باشیم.ادیب گفت: در 
حال حاضر توسعه دسترسی به اینترنت در کشور جزو 

موضوعات بنیادی و پیچیده اســت که باید تصمیمات 
راهبردی در این خصــوص اتخاذ کــرد. در دولت های 
پیشین چنین تصور می شد که دولت می تواند به صورت 
دستوری یا ارشادی، اپراتورها را به انجام سرمایه گذاری 
در این بخش و یا بخش های مشابه سوق دهد که در واقع 
این رویکرد موفق نبود و کارنامــه خوبی را در این حوزه 
نداشتیم. امروز این تجربه به دست آمده که دولت نباید با 
دست کاری ساز و کارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم 
در قیمت گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی به وضعیت 
اپراتورهای کشور به ویژه اپراتورهای ثابت آسیب برساند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیل گری خود را 
برای رفع موانع مهمی که در جهت توسعه پایدار در کشور 
در این حوزه وجود دارد حفظ کند، خاطرنشان کرد: باید از 
ذی نفعان مختلف در این حوزه استفاده کنیم و از آنجایی 
که شرکت های فناور پیشتاز بین المللی عملکرد خوبی از 
خود در فناوری های نوین به جا گذاشته اند ضرورت دارد 
که تجربیات آنها را با حمایت شرکت های داخلی و بخش 

خصوصی دانش بنیان کشــور به کار گرفته و عملیاتی 
کنیم.رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت 
مخابرات گفت: انتظار داریم که با توجه به تحوالت وسیع 
در فناوری های نوین که در دهه گذشــته در سراســر 
جهان در حوزه های مختلف صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات، اتفاق افتاده است، چشم انداز و مسیر راه آینده 
ارتباطات ثابت توسط اپراتورها، تولیدکننده های داخلی، 
تشکل های صنفی مرتبط و وزارت ارتباطات، مورد بازبینی 
اصولی قرار گرفته و مجداً ترسیم و برای تحقق آن برنامه 
ریزی صورت پذیرد؛ تا هم دارندگان پروانه اپراتوری و هم 
تولیدکنندگان داخلی از عدم قطعیت و بالتکلیفی موجود 
رهایی یابند و برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت ها در 
این صنعت، تصمیم گیری کننــد. وی با تاکید بر اینکه 
الزم اســت در سیاســت گذاری های حوزه رگوالتوری 
در مورد تعرفه ها، تجدید نظر شــود و ابعاد مختلف این 
تصمیم گیری در تمامی جهت ها، مــد نظر قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: بدیهی است که در چند سال اخیر شاهد 
این موضوع بوده ایم که مشــکالت نقدینگی مخابرات 
ایران و یا برخی از اپراتورهای کشــور، مانند دومینو به 
شرکت های تولیدکننده داخلی و ارائه کنندگان خدمات 
فنی و مهندسی سرایت کرد و باعث تعطیلی بخش هایی 

از صنعت تولیدی مخابرات کشور شد.

با فراهم ســازی ســرمایه ۶۵۰ هزار دالری برای 
فرســتادن نخســتین ماهواره اینترنتی به مدار 
ماه؛ قرار است سرعت این ســرویس اینترنتی به 
اندازه ای باشــد که بتوان ویدیوهــای ۴K  را به 
راحتی با زمین اســتریم کرد. یک اســتارتاپ به 
 )Aquarian Space( »نام »آکواریان اسپیس
هفته گذشته اعالم کرد که توانسته در اولین گام 
اجرای پروژه اش برای راه اندازی اینترنت پرسرعت 
در ماه و مریخ و متصل کردن و ایجاد ارتباط میان 
 Draper این بخشــهای فضا با زمیــن، موافقت
Associates را برای سرمایه گذاری بر روی این 

پروژه بگیرد.
این استارتاپ توانسته است که در نخستین مرحله 
۶۵۰ هزار دالر ســرمایه جذب کند و قرار اســت 
مراحل فنی ارســال اولین ماهــواره اینترنتی به 
مدار ماه را تا سال ۲۰۲۴ به اتمام برساند و اولین 
گام برای برقراری اینترنت پرســرعت در منظومه 

شمســی را بردارد. هدف این پروژه متصل کردن 
زمین و ماه به هــم از طریق اینترنت پرســرعت 
پهن باند است و احتماال در گام بعدی این سرویس 

در مریخ نیز راه اندازی شود.
قرار است سرعت این سرویس اینترنتی به اندازه ای 
باشد که بتوان ویدیوهای ۴K  را به راحتی با زمین 
استریم کرد. این شرکت قرار است تا سال ۲۰۲۴ 
نخســتین ماهواره خود را در مدار ماه قرار دهد. 
این اســتارتاپ اظهار کرد که هدف این شــرکت 
ایجاد چیزی اســت که به آن Solnet می گویند 
و می توانــد ازطریق ماهواره هــای اینترنتی، یک 
سرویس تجاری اینترنت پرســرعت را در اختیار 
کاربران قرار دهد. ســرعت اعالم شــده برای این 
سرویس ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه است )این سرعت 
از میانگین ســرعتی که در حــال حاضر کاربران 

آمریکایی دریافت می کنند – حدود ۳۰ مگابیت بر 
ثانیه سرعت دارد- باالتر است(.

کلی الرســون، مدیر عامل این شرکت استارتاپی 
اعالم کــرد: تا ســال ۲۰۲۱ تنها ۱۳ کاوشــگر، 
فرودگر و ماهواره  بر ســطح و اطــراف ماه وجود 
داشتند که این تعداد در سال ۲۰۳۰ به ۲۰۰ عدد 
می رسد و تجارتی چند میلیون دالری بر مدار ماه 
ایجاد می کنــد.  با این حال تحقــق این امر بدون 
برقراری یک ارتباط ثابت و پایــدار میان زمین و 
ماه امکان پذیر نخواهد شد.آکواریان اسپیس قصد 
دارد در نهایت یک ســرویس ارتباطی پرسرعت 
فضایی )solnet( را راه اندازی کند. Solnet برای 
رســیدن به هدف خود از شــبکه های ماهواره ای 
پرسرعت با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه استفاده 
خواهد کرد. اولین ماهواره Solent قرار است در 

سال ۲۰۲۴ پرتاب شود و دومین ماهواره در سال 
۲۰۲۵ برای پوشش قطب جنوب ماه به فضا پرتاب 
شود و هنوز مشخص نیست که این شرکت از چه 
نوع ماهواره هایی در این پروژه استفاده خواهد کرد 
و جزییات چندانی از ابعاد فنی و تجاری این پروژه 
)اینکه قرار است از چه نوع ماهواره ای استفاده شود 
و این ماهواره ها قرار اســت چگونه به فضا حمل 

شوند( منتشر نشده است.
بر اساس گزارشات بدست آمده، این شرکت عالوه 
بر ارائه اینترنت پرســرعت، همچنین می خواهد 
آب و هوای فضا را ردیابی کند و اطالعات علمی از 
ماه و مریخ را جمع آوری کند و همگام با پیشبرد 
پروژه راه اندازی اینترنت پرسرعت در فضا، بتواند 
برنامه های دیگری را با هدف افزایش آگاهی نسبت 
به زباله های فضایی و اعــالم وضعیت آب و هوای 
نقاط مختلف فضا  و فراهم کردن اطالعات علمی 

دقیقی از ماه و مریخ به انجام برساند.

اقدام اخیر شرکت اپل طرحی است که به موجب 
آن، آیفون و آیپد در قالب ســرویس اشــتراکی 
سخت افزاری به فروش می رسد. شرکت اپل اخیراً 
درحال کار کردن بر روی طرحی اســت که در آن  
فروش آیفون و آیپد در قالب ســرویس اشتراکی 

سخت افزاری انجام می شود.
در چند سال گذشته، اپل بر سرویس های اشتراکی 
همچون اپل موزیک، اپل تی وی پالس، اپل نیوز 
پالس، اپل فیتنس پالس و اپــل آرِکید به عنوان 
یکی از منابع درآمدزایی کلیدی اش تأکید داشته 
و بر روی آنها حســاب باز کرده است. بسیاری از 
 Apple این سرویس ها هم اکنون در قالب طرح
One، به صورت باندل نیز بــرای خرید دراختیار 

کاربران اکوسیستم اپل قرار گرفته اند.صرف نظر از 
سرویس های نرم افزاری، اپل در حوزه ی سخت افزار 
نیز طرح های اشتراکی را کلید زده است؛ به طوری 
که اپلی هــا در ســال ۲۰۱9 مدل اشــتراکی را 
به خدمات افــزوده ی پس از فروش موســوم به 
AppleCare نیز اضافه کردنــد. اپل برنامه ی 
ارتقاء آیفون را نیــز ارائه می دهــد که به موجب 
آن، از ســال ۲۰۱۵امکان خریــد ترکیبی آیفون 
و سرویس AppleCare با اقســاط ۲۴ ماهه و 
تعویض گوشی با مدل جدیدتر پس از پرداخت ۱۲ 
قسط وجود دارد.گزارشات اخیر در مورد جزئیات 

طرح اشــتراکی خرید آیفون و تفاوت های آن با 
طرح های فعلی ارتقا و تعویض گوشی، اطالعاتی 
ارائه نمی دهــد؛ اما احتماالً این شــرکت فناوری 
آمریکایی چندملیتی طرح جدیدشان را بر پایه ی 
مدل ارتقاء قسطی آیفون بنا کنند و امکان خرید 
توأمان سرویس های دیگر به همراه آیفون را فراهم 
آورند. در حال حاضر پرداخت ماهانه ی هزینه برای 
خرید ســرویس های اپل و خرید اقساطی آیفون 

به صورت جداگانه صورت می گیرد.
تصــور آنکه در طــرح جدید اپل، درســت مانند 
سرویس هایی همچون اپل موزیک، کاربران بتوانند 

به صورت ماهانه، آیفون را »قرض بگیرند«، دشوار 
اســت. احتماالً اپل صرفاً می خواهد طرح خرید 
قسطی را به محصوالت دیگرش نیز گسترش دهد.

طرح ارتقاء آیفون به کاربران اجازه می دهد تا وام 
بدون بهره ای را از Citizens One دریافت کنند 
و بازپرداخت آن را در مدت ۲۴ماه انجام دهند. اپل 
همچنین به کاربران Apple Card اجازه می دهد 
تا محصوالت شــرکت را به صورت قسطی و بدون 
بهره خریداری کنند؛ اما این طرح نیز صرفاً به بخش 
کوچکی از کاربران اپل محدود اســت. سرویس 
اشتراکی جدید می تواند پیش نیازهای یادشده را 
از میان ببرد و تمام محصوالت اپل همچون آیپد و 

مک را در بربگیرد.

به دنبال وعده وزير ارتباطات مطرح شد؛

امیدواری کسب و کارهای ICT به ۱۰ برابرشدن سرعت اینترنت

کرهماهتاسال۲۰۲۴بهاینترنتپرسرعتمتصلمیشود

طرحهایاشتراکیاپلدرسال۲۰۲۳کلیدمیخورد


