
اعالم اخیر گمرک ایران در رابطه با شــاخص های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار 
همراه مســافر، می تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را 
تحت الشعاع قرار دهد.به گزارش ایسنا، گمرک ایران اخیرا در بخشنامه ای به گمرک های 
اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار 
بی نام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک 
مرکزی در مورد تشــخیص ظن پولشــویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی 

شاخص ها به عنوان مصادیق پولشویی را عالم کرده است.

پنج نمونه اعالمی برای تشخیص پولشویی از سوی گمرک از این قرار است:
- افراد کثیرالســفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به 

پولشویی
-افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از مرکز اطالعات مالی

-افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی
-اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر ظن به پولشویی

-همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقســیم آن بین افراد جهت ورود 
به کشور

این چند نمونه به عنوان مثال مطرح شــده  و تشخیص ســایر موارد  بر عهده گمرک 
اجرایی گذاشته شده است.

این بخشــنامه در حالــی صادر شــده که در ســال ۱۳۹۷ و بــا توجه به شــرایط 
ارزی و محدودیت هایــی که وجود داشــت، طی مصوبه شــورای عالــی هماهنگی 

اقتصادی دولت، شــرایط ورود ارز تسهیل شــد؛ به طوری که مقرر شــد ورود ارز به 
صورت اســکناس به داخل کشــور بدون محدودیــت و مطابق با ضوابــط و مقررات 
 بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشــویی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

مجاز باشد.
این در حالی اســت کــه در ادامه، همتــی- رئیــس کل وقت بانــک مرکزی- طی 
مکاتبه ای با وزارت کشــور خواســته بــود تا دســتور الزم به مراجــع ذیربط جهت 
تســهیل ورود ارز و طال توســط بانک هــا، صرافی ها و ســایر اشــخاص حقیقی و 
 حقوقی صادر شــود که ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعالم شــد که واردات ارز

 بدون محدودیت صورت گیرد.
اعالم این سیاســت جهت عــدم ممانعــت از ورود ارز و تاکید بر اظهار ارز از ســوی 

مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز به ویژه اســکناس به کشور در شرایط تحریمی 
 تاکید داشت و دســتورالعمل ورود نامحدود ارز و طال مصوب ســران سه قوا،  بار دیگر 

در سال گذشته تمدید شد.
ورود ارز و طــال هر چند که بایــد با رعایت مقررات مبارزه با پولشــویی انجام شــود 
ولی هر بار اعمــال محدودیت هــای جدید و برخی شــاخص های تعیین شــده در 
آنها، مســافر و یا افرادی که نســبت به ورود طال و یا ارز حتی با  منشــاء مشــخص 
اقــدام می کننــد را با مشــکالتی مواجــه کرده اســت کــه اعــالم ورود نامحدود 
به طور خــاص ارز  را تحت تاثیر قــرار می دهد، در ایــن بین ایجاد موانع از ســوی 
 دســتگاه های اجرایــی کــه اغلــب بــه دلیــل عــدم هماهنگــی آنها بــوده نیز 

قابل توجه است.

در ۱۱ ماهه سال قبل ۱۱ درصد از صادرات غیرنفتی در 
بخش کشاورزی و صنایع غذایی بوده و میوه و تره بار و 
خشکبار بیشترین صادرات را در این گروه داشته اند.به 
گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد تجارت خارجی 
۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ که از سوی وزارت صمت منتشر 
شده، کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و میعانات 
گازی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع غذایی، 
فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه صنایع تولیدی به 
جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از 
۱۱۲ میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دالر بوده 

است.  سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی شامل میوه 
و تره بار؛ خشکبار؛ صنایع تبدیلی؛ شیرینی و شکالت 
و فرآورده های غالت؛ محصــوالت لبنی؛ محصوالت 
حیوانی و صنایع وابسته؛ گل و گیاه دارویی، خوراکی و 
صنعتی از کل ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۱۱ درصد 
است.بر این اساس در ۱۱ ماهه سال قبل صادرات بخش 
کشاورزی و صنایع غذایی بیش از هفت میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۷۳۵ میلیون دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزش ۱۵ 

و به لحاظ وزن سه درصد کاهش داشته است.

در این میان میوه و تره بار بیشترین میزان، معادل ۳۱.۶ 
درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را 
به خود اختصاص داده و خشکبار با سهم ۲۹.۳ درصدی 
در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس بیش از ۶۰ درصد 
صادرات بخش کشــاورزی و صنایع غذایی مربوط به 
میوه و تره بار و خشــکبار بوده اســت.بر این اساس در 
۱۱ ماهه سال قبل بیش از پنج میلیون تن میوه و تره 
بار به ارزش نزدیک به ۱.۵ میلیارد دالر و ۵۹۰ هزار تن 
خشــکبار به ارزش نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر از ایران 

صادر شده است.

کانادا ۵۱۸ میلیــون دالر کانــادا در دو کارخانه جنرال 
موتورز در انتاریو سرمایه گذاری می کند.به گزارش ایسنا، 
دولت این کشور گفت که شــرکت جنرال موتورز برای 
ســرمایه گذاری های چند میلیارد دالری خــود در دو 
کارخانه خود در انتاریو، از جمله کارخانه ای که خودروهای 
الکتریکی تولیــد می کند، بــه ارزش ۵۱۸ میلیون دالر 
کانادا )۴۱۴.۹۶ میلیــون دالر( حمایت خواهد کرد.هم 
دولت فدرال و هم دولت اســتانی انتاریو هر کدام ۲۵۹ 
میلیون دالر کانادا به عنوان بخشــی از ســرمایه گذاری 
بیش از ۲ میلیــارد دالری جنرال موتــورز در کارخانه 

اوشاوا و کارخانه مونتاژ CAMI سرمایه گذاری خواهند 
کرد.جنرال موتورز اظهار کــرد: تعهد دو میلیارد دالری 
کانادا شامل یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در کارخانه 
مونتاژ CAMI است که سال گذشته اعالم شد.رویترز 
گزارش داد که انتظار می رود کانــادا حمایت خود از دو 
کارخانه این خودروســاز در انتاریو را به عنوان بخشــی 
 از ســرمایه گذاری خود در آینده بخــش تولید خودرو

 این کشور اعالم کند.جنرال موتورز در بیانیه ای گفت: پس 
از سرمایه گذاری دولت، کارخانه CAMI جنرال موتورز 
به اولین مرکز تولید خودروهــای الکتریکی در مقیاس 

کامل کشور تبدیل می شود که در آن وانت های الکتریکی 
با نام تجاری BrightDrop نیز ساخته می شود. جنرال 
موتورز افزود که شیفت سوم در کارخانه مونتاژ اوشاوا در 
ماه های آینده اضافه و در مجموع ۲۶۰۰ شــغل جدید 
در کارخانه ایجاد خواهد شد.شــرکت هونــدا موتور ماه 
گذشته، اعالم کرد: در شش سال ۱.۳۸ میلیارد دالر کانادا 
برای ارتقای کارخانه های خود در انتاریو سرمایه گذاری 
خواهد کــرد زیرا این خودروســاز برای تولید شاســی 
 بلند هیبریدی جدید خود برای بازار آمریکای شــمالی 

آماده می شود.

بانک جهانی پیش بینی رشــد خود برای شــرق 
آسیا و اقیانوسیه برای ســال ۲۰۲۲ را کاهش داد 
تا منعکس کننده تاثیر اقتصادی تهاجم روسیه به 
اوکراین باشد و هشدار داد که در صورت بدتر شدن 
شــرایط منطقه ممکن اســت اوضاع بدتر شود.به 
گزارش ایسنا به نقل از بیزنس نیوز، این وام دهنده 
مستقر در واشــنگتن در گزارشی در روز سه شنبه 
)۵ آوریل( گفت: انتظار دارد رشــد ســال ۲۰۲۲ 
در منطقه در حال توسعه شــرق آسیا و اقیانوسیه 
)EAP( که شــامل چین نیز می شــود، ۵ درصد 
رشــد کند که کمتر از پیش بینی ۵.۴ درصدی در 
اکتبر اســت.بانک جهانی اظهار کــرد: در صورت 
بدتر شدن شــرایط و ضعیف تر شدن واکنش های 

سیاستی دولت، رشــد می تواند تا ۴ درصد کاهش 
یابد.آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد آسیای شرقی و 
اقیانوسیه بانک جهانی گفت: »منطقه با سه شوک 
مواجه است که تهدیدی برای تضعیف شتاب رشد 
آن است«.جنگ بین روسیه و اوکراین که به گفته 
ماتو »جدی ترین خطر« برای چشــم انداز رشــد 
منطقه است، منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و 
سوخت، نوسانات مالی و کاهش اعتماد در سراسر 
جهان شده است.ماتو خاطرنشان کرد: تهاجم روسیه 
به اوکراین نگران کننده تر اســت زیرا این منطقه 
همچنان با تاثیرات همه گیری کووید-۱۹، کاهش 
ســاختاری در چین و تورم ســریع تر که می تواند 
موجب انقباض سریع تر پولی ایاالت متحده شود، 

دســت و پنجه نرم می کند.وی بیان کــرد: تاثیر 
جنگ بر اقتصادهای شــرق آسیا و اقیانوس آرام بر 
اســاس قرار گرفتن در معرض آن و انعطاف پذیری 
آنها متفاوت است. پیش بینی می شود به استثنای 
چین، تولیــد در بقیه مناطق این حوزه در ســال 
جاری ۴.۸ درصد افزایــش یابد.مانوئال فرو، معاون 
بانک جهانی در شرق آسیا و اقیانوسیه در بیانیه ای 
گفت: »درســت زمانی که اقتصادهای شرق آسیا 
و اقیانوس آرام از شــوک ناشی از بیماری همه گیر 
بهبود می یابند، جنگ در اوکراین بر شــتاب رشد 
تاثیر می گذارد. اصول اساسی و سیاست های قوی 
 منطقه باید به آنها کمک کننــد تا از این طوفان ها 

عبور کنند«.

دولت آمریکا اعالم کرد که خریداران چینی ۱.۰۸۴ میلیون 
تن ذرت آمریکا را خریداری کردند که بزرگ ترین خرید آنها 
از غالت آمریکا از ماه می ۲۰۲۱ تاکنون است. این معامله در 
حالی صورت می گیرد که محموله های اوکراین، چهارمین 
صادرکننده بزرگ ذرت در جهان، پس از تهاجم روسیه با 

مشکالت بسیاری مواجه شده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از رویترز، کشــور چین خریدار 
بزرگ ذرت اوکراینی بوده و جنگ که فصل کاشــت بهاره 
را نیز مختل کرده اســت، عدم اطمینان در مورد اطمینان 
آنها به عنوان یک تامین کننده را ایجاد کرده است.وزارت 
کشاورزی ایاالت متحده گفت: این قرارداد برای تحویل ۶۷۶ 
هزار تن ذرت در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ است و ۴۰۸ هزار تن 

ذرت در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تحویل داده خواهد شد.وزارت 
کشــاورزی ایاالت متحده آمریکا هفته گذشته اعالم کرد 
که کشاورزان آمریکایی قصد دارند در بهار امسال با وجود 
تقاضای شدید جهانی، کاشت ذرت خود را قطع کنند، زیرا 
قیمت  های باالی نهاده هایی مانند ســوخت و کود،  باعث 

کاهش سود برای کشت دانه زرد خواهد شد.

ســازمان توســعه تجــارت در جدیدتریــن 
اطالعیــه خــود از ممنوعیــت صــادرات ۹ قلم 
 محصول کشــاورزی ایــران به عمان خبــر داده 

است.
به گزارش ایســنا، بخش قابل توجهی از صادرات 
محصوالت کشــاورزی ایران به کشورهای منطقه 
و کشورهای حاشــیه خلیج فارس انجام می شود 
و این کشورها با توجه به شــرایط جغرافیایی، در 
طول سال، بخش مهمی از نیاز کشاورزی خود را از 

محصوالت ایرانی تامین می کنند.
با این وجــود آغاز فراینــد بازســازی اقتصاد در 
کشوری مانند عراق یا افزایش میزان کشاورزی در 
کشورهایی مانند عمان باعث شده که این کشورها 

در برخــی دوره هــای زمانــی واردات محصوالت 
کشاورزی را ممنوع کنند.

در جدیدترین ممنوعیت اعالم شده از سوی عمان، 
این کشــور واردات ۹ محصول کشاورزی را ممنوع 
کرده اســت. مهرداد فالح – رایزن بازرگانی ایران 
در عمان – در نامــه ای به معاون دفتــر بازرگانی 
کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت، 

فهرست این کاالهای ممنوعه را اعالم کرده است.
بر این اساس از ابتدای سال جاری، عمان اعالم کرده 
که واردات هندوانه، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، 
گل کلم، کلم، کاهو، کدو سبز و فلفل به این کشور 

ممنوع خواهد بود.
طــرف عمانــی تاکید کــرده کــه تجــار قبل از 

صادرات ایــن محصوالت باید نســبت به دریافت 
مجوزهای الزم اقــدام کنند اما با توجــه به اینکه 
فصل برداشــت محصوالت داخلی عمان رسیده، 
دولت این کشــور برای تنظیم بــازار و حمایت از 
 کشــاورزان داخلی فعال این ممنوعیت را اجرایی

 خواهد کرد.
همچنین تاکید شــده که ایــن ممنوعیت تنها به 
کاالهای ایرانی مربوط نمی شود و تمامی کشورها 

شامل این ممنوعیت می شوند.
ســازمان توســعه تجــارت نیــز در نامــه ای به 
به روســای اتاق هــای بازرگانــی ایــران و اتاق 
 مشــترک ایــران و عمــان، ایــن ممنوعیــت

 را اعالم کرده است.

دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!

سرمایه گذاری ۵۱۸ میلیون دالری کانادا در دو کارخانه جنرال موتورزسهم صنایع غذایی از صادرات غیرنفتی چقدر است؟

بانک جهانی پیش بینی تولید ناخالص داخلی آسیای شرقی را کاهش داد

چین بزرگ ترین معامله ذرت ایاالت متحده را می پذیرد؟

صادرات هندوانه ایران به عمان ممنوع شد
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راستای تنظیم بازار....
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 گرانی ادامه دار
 کاالهای اساسی

رشد ادامه دار شاخص های بازار سهام

افت نسبی ارزش 
معامالت  بورس
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خودرو    روی    موج  گرانی
اخبار ضد  و  نقیض   درباره   واردات   قیمت   خودرو   را   صعودی  کرد

گرانی ادامه دار کاالهای اساســی و عدم تعیین 
تکلیف اختصــاص کارت اعتباری بــرای خرید 
اقالم اساسی موجب سردرگمی مردم شده است. 
گرانی گوشــت موجب انتشار خبر تخصیص رقم 
حدود ۳۰۰هزار تومانی ایــن یارانه به هر خانوار 
شده است. از ســوی دیگر گرانی های ادامه دار 
در بخش کاالهای اساسی و عدم توانایی تصمیم 
گیری برای حذف ارز دولتی، خبر از تورم فزاینده 
در ماههای آینده می دهد.  البته بر اساس گزارش 
های منتشر شده در اســفند ماه ۱۳۹۹، ۱۵ قلم 
مواد خوراکی افزایش قیمــت باالی ۱۰۰ درصد 
نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی که در 
اسفند ۱۴۰۰ فقط ۳ کاال گرانی باالی ۱۰۰ درصد 

نسبت به اسفند...

روز سه شنبه رشد شاخص های بازار سهام ادامه یافت. 
روز گذشته پاالیشی ها از پرتقاضاترین نمادهای بازار 
بودند و بیشترین تأثیر را در رشد شاخص داشتند.  در 
معامالت روز سه شنبه، شانزدهم فروردین ۱۴۰۱، 
شــاخص کل بورس تهران با افزایش ۲ هزار و ۶۳۳ 
واحدی نســبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون 
و ۴۷۱ هزار و ۴۵۳ واحد رســید.  شاخص هم وزن 
بورس نیز با رشد ۲ هزار و ۵۶۲ واحدی در سطح ۳۷۵ 
هزار و ۸۲۸ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( ۹۱ واحد باال آمد و در سطح ۱۹ 
هزار و ۷۸۱ واحد قرار گرفت.  در پایان معامالت  روز 

سه شنبه، ۲۸۷ نماد رشد...



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد ادامه دار شاخص های بازار سهام
افت نسبی ارزش معامالت  بورس

روز سه شنبه رشد شاخص های بازار سهام ادامه 
یافت. روز گذشــته پاالیشــی ها از پرتقاضاترین 
نمادهای بازار بودند و بیشــترین تأثیر را در رشد 
شــاخص داشــتند. به گزارش اقتصادنیوز، در 
معامالت روز سه شنبه، شانزدهم فروردین 1401، 
شاخص کل بورس تهران با افزایش 2 هزار و 633 
واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون 
و 471 هزار و 453 واحد رسید.  شاخص هم وزن 
بورس نیز با رشد 2 هزار و 562 واحدی در سطح 
375 هزار و 828 واحدی ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس )آیفکس( 91 واحد بــاال آمد و در 
سطح 19 هزار و 781 واحد قرار گرفت.  در پایان 
معامالت  روز سه شــنبه، 287 نماد رشد قیمت 
داشــتند و 204 نماد کاهش قیمت داشتند. به 
عبارت دیگر، 58 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 

41 درصد بازار افت قیمت داشتند. 

نمادهای مؤثر بر شاخص 
نمادهای »شپنا«، »اخابر« و »رمپنا« بیشترین 
تأثیر را در رشد شــاخص کل بورس داشتند. در 
مقابل نمادهای »ومعادن«، »شستا« و »فوالد« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند.  
در فرابــورس نیز نمادهای »کگهــر«، »ارفع« و 
»ومهان« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس داشــتند و »آریا«، »دماوند« و »فزر« 
بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص داشتند.   در 
جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین اســت و خودرو و خساپا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فزر، تجلی 

و آریا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

افت نسبی ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به 
رقم 7 هزار و 642 میلیارد تومان کاهش یافت. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانویه 
135 میلیارد تومان بود که 2 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد. 
روز گذشــته ارزش معامالت خرد ســهام با 
کاهش 28 درصدی نسبت به روز کاری قبل 

به رقم 5 هزار و 869 میلیارد تومان رسید. 

کاهش 40 درصدی وزن صادرات ایران به افغانستان
 هیچ کاالیی جایگزین کاالی 

ایرانی نشده  است
ســخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: در سال 
گذشــته 4 میلیون و 187 هزار تن کاال به ارزش 
1 میلیارد و 839 میلیون دالر به کشور افغانستان 
صادر شد که نسبت به میزان صادرات در سال 99 
از لحاظ وزنی با کاهش 40 درصــدی و از لحاظ 

ارزش با حدود 20 درصد کاهش مواجه بودیم.
روح اهلل لطیفی در گفت وگــو با ایلنا درباره میزان 
مراودات تجاری ایران و افغانستان در سال گذشته 
اظهار داشت: در سال گذشــته 4 میلیون و 187 
هزار تن کاال بــه ارزش 1 میلیارد و 839 میلیون 
دالر به کشور افغانســتان صادر شد که نسبت به 
میزان صادرات در سال 99 از لحاظ وزنی با کاهش 
40 درصدی و از لحاظ ارزش با حدود 20 درصد 
کاهش مواجه بودیم. وی به اشاره به میزان واردات 
از کشور افغانستان در سال 1400 گفت: باید به این 
موضوع توجه داشته باشیم ورود هر گونه کاالی 
مشابه تولید داخل از هر کشــوری ممنوع است 
و عمده کاالهای قابل صادرات  افغانســتان هم از 
کاالهایی هستند که مشابه آن در کشورمان موجود 
است و تولید می شــود اما با این وجود واردات از 
کشور افغانستان در سال گذشته حدود 17 هزار 

تن به ارزش حدود 19.5 میلیون دالر بوده است.
ســخنگوی گمرک ایران ادامــه داد:  این میزان 
واردات از افغانستان در حالی است که در سال 99، 
6هزار و 818 تن به ارزش چهار میلیون و 173هزار 
دالر بوده  است. بنابراین میزان واردات از این کشور 
از لحاظ وزن حدود 200 درصد و از لحاظ ارزش 

حدود 360 درصد افزایش یافته است.
وی دربــاره دالیل کاهــش میزان صــادرات به 
افغانستان اظهار داشت: کاهش صادرات با توجه 
به شرایط کشــور افغانستان در ســال گذشته، 
طبیعی است. نکته اول این است که چند ماه شاهد 
بحران های این کشور در این کشور و در نزدیکی با 
مرزهای آن بودیم و صاحبان کاال با این ابهامات و 
نگرانی نسبت به ارسال و انتقال بار خود به  مقاصد 

مختلف در کشور افغانستان مواجه بودند.      
سخنگوی گمرک ایران گفت: همچنین عدم ثبات 
و ابهامات از آینده این کشور باعث کاهش ساخت و 
ساز در این کشور شد و برخی از فعاالن هم ساخت و 
ساز خود را در این کشور آغاز نکردند و همین باعث 

شد میزان صادرات مصالح کاهش یابد.

اخبار

طبق اعالم بانــک مرکزی، 
در اسفندماه ســال گذشته 
متوسط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شــهر تهران، 35 
میلیون و 120 هــزار تومان 
بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب 6.2 و 16 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر 
تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران 35 میلیون و 
120 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب 6.2 درصد و 16 درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
6.8 هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل 19.9 درصد 
کاهش و در مقایســه با ماه مشابه در ســال قبل 29.6 
درصد افزایش را نشــان می دهد و بررسی توزیع تعداد 

واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن اســت که واحدهای تا پنج ســال 
 ساخت با سهم 32.5 درصد بیشترین سهم را به خود ا

ختصاص داده اند.

گران ترین قیمت خانه در تهران چند؟ 
این در حالی است که در میان مناطق 22 گانه شهر تهران 

بیشــترین قیمت هر متر خانه 77 میلیون و 465 هزار 
تومان در منطقه یک و کمترین آن با 16 میلیون و 564 
هزار تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با 
افزایش 12.7 درصدی در منطقه یک و 36.5 درصدی در 
منطقه 18 مواجه شده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در 
اسفند ماه سال گذشته نیز حاکی از آن است که واحدهای 

مسکونی در دامنه قیمتی 20 تا 25 میلیون تومان به ازای 
هر مترمربع بنا با ســهم 15.3 درصد بیشترین سهم از 
تعداد معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص دادند و 
دامنه قیمتی 15 تا 20 و 25 تا 30 میلیون تومان با 13 و 
12.9 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   از سوی دیگر 
در اسفندماه سال گذشته توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده 
آن است که واحدهای مســکونی با ارزش یک میلیارد تا 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان با اختصاص سهم 16.8 

درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس 
مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 5 
با 14.3 درصد از کل معامالت، بیشترین سهم معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این، 
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر تهران 
 و در کل مناطق شــهری در اســفند ماه سال گذشته 
نشان دهنده رشدی معادل 45.8 و 50.2 درصد نسبت 

به ماه مشابه سال 1399 است.

میانگین قیمت مسکن در اسفند 1400، 6.2 درصد رشد کرد

روند نزولی ساخت مسکن

ارز ترجیحی حذف نشده است
باید به ســمت اصــالح نظام 

پرداخت حرکت کنیم
ســخنگوی دولت در نشســت هفتگــی خود 
با خبرنگاران ضمن پاســخ به ســواالت داخلی و 
 خارجــی گزارشــی از فعالیت هــای دولت در 

زمینه های مختلف ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در ابتدای 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران با بیان این که 
در طول دوهفته تعطیالت سفر رئیس جمهوری به 
استان خراسان رضوی رخ داد، اظهار کرد: کارخانه 
گوگردی که در این سفر به امر رییس جمهوری 
افتتاح شــد با اســتفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان و تکیه بر توان داخلی و مشارکت بخش 
خصوصی صورت گرفت که یک فقره از اقدامات 

دولت در این مدت تعطیالت بوده است.
وی با اشاره به اقدامات ستاد سفرهای نوروزی افزود: 
بیش از 50 میلیون نفر اقامت شبانه در تعطیالت 
نوروزی ثبت شد که نسبت به سال قبل 60 درصد 
افزایش داشته است. برای اولین بار شهر تهران جزو 
ده شهر اقامت پذیر و گردشگرپذیر در ایام نوروز بوده 
است. بهادری جهرمی یادآور شد: ما شاهد کاهش 
تصادفات جاده ای بودیم کــه 26 درصد کاهش 
فوتی های حوادث جاده ای نسبت به سال گذشته را 
داشتیم و امیدواریم روزی این میزان به صفر برسد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در آینده هم ما روز 20 
فروردین سالروز فناوری هسته ای را داریم. در این 
مراســم که با حضور رئیس جمهوری در سازمان 
انرژی اتمی برگزار می شود سند جامع راهبردی 
توسعه صنعت هسته ای کشور که راهبرد بلندمدت 
صنعت هسته ای ایران اســت رونمایی می شود و 
بخشی از مهمترین دستاوردهای هسته ای هم در 
این روز رونمایی خواهند شد. وی همچنین با اشاره 
به نامگذاری سال جدید از سوی رهبری اظهار کرد: 
این نامگذاری از سوی رهبر انقالب یک امید دیگری 
به دولتمردان و مردم ایجاد کردند، هم نگاه ایشان 
به عملکرد دولت و امید ایشان به تحقق شعار سال 
امیدآفرین و راهگشای حل مسائل خواهد بود. در 
راستای تحقق شعار سال، دولت اقداماتی را سریعا 

در دستور کار قرار داد.
سخنگوی دولت یادآور شــد: در همان روزهای 
ابتدایی سال، تهیه و تصویب آیین نامه دانش بنیان 
در حوزه کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی 
در دستور کار هیات دولت قرار گرفت و جلسات 
فوق العاده ای تشکیل شد و در جلسه اخیر هم به 
تصویب هیات وزیران رسید. همچنین همزمان 
بسته جامعی برای توسعه اشتغال  تهیه شده و پس 

از نهایی شدن به زودی اعالم می شود.
بهادری جهرمی با اشاره به این که جلسات هیات 
دولت در نوروز هم برگزار شد، تاکید کرد: به جز یک 
جلسه که همزمان با تحویل سال بود هیچ جلسه 
ای تعطیلی نداشت. جلسات ســتاد تنظیم بازار 
به صورت منظم و مستمر برگزار شد. بازدیدهای 

میدانی رئیس جمهوری و وزرا انجام شد.
وی همچنین با اعالم آمار افزایش مسافرت های 
نوروزی اظهار کرد: با مدیریت مناســب نسبت 
به بحران کرونا شــاهد افزایش سفرهای نوروزی 
بودیم.  بیش از 52 میلیون تردد خودرو بین جاده 
ای صورت گرفت که افزایش 41 درصدی داشت. 
تردد هوایی هم رشد 41 درصدی و تردد ریلی هم 

رشد 47 درصدی داشت.

آمار تجارت خارجی ایران نهایی شد
گمرک ایران عدد نهایی تجارت خارجی غیرنفتی 

در سال 1400 را 101.6 میلیارد دالر اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، در هفته ابتدایی فروردین ماه، 
رئیس کل گمرک گزارشی از وضعیت تجارت ایران 
در سال گذشته اعالم کرد به نوعی آمار اولیه بوده 
است. طبق این گزارش تجار خارجی ایران با رشد 

38 درصدی به 100 میلیارد دالر رسیده بود.
اعالم لطیفی-ســخنگوی گمرک- به ایســنا، از 
تکمیل آمار در سال 1400 حکایت دارد و نشان 
می دهد که مجموع تجارت خارجی از 162 میلیون 
تن اعالم اولیه به ارزش 100 میلیارد دالر به 163.9 
میلیون تن به ارزش 101.6 میلیارد دالر رسیده 
است. بر این اساس تجارت خارجی ایران در سال 
گذشته 38 درصد در ارزش  12.4 درصد در وزن 
افزایش داشته اســت. در رابطه با صادرات نیز از 
122 میلیون تن به ارزش 48 میلیارد دالر اولیه 
به 122.7 میلیون تن به ارزش 48.6 میلیارد دالر 

رسیده است.
در مجموع صادرات غیر نفتی ایــران  9 درصد در 
وزن و 40 دصد در ارزش افزایش داشــته است. اما 
در مورد واردات، اعالم اولیه 40 میلیون تن به ارزش 
52 میلیارد دالر بوده که 41.1 میلیون تن به ارزش 
بیش از 53 میلیارد دالر رسیده است. واردات ایران 

22 درصد در وزن و 36 درصد ارزش افزایش دارد.
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قیمت دالر روز گذشــته آرایش صعــودی به خود 
گرفت و به دنبال آن قیمت سکه و طال نیز افزایش 
یافت. به گزارش اقتصادنیوز ، بــازار ارز تهران روز 
گذشته سه شــنبه 16 فروردین 1401 مانند روز 
گذشــته میزبان معامله گران افزایش بود. قیمت 
دالر روز گذشته  230 تومان بر ارزش خود افزود و 
با 27 هزار و 380 تومان مبادله شد . این اسکناس 
آمریکایــی در نیمه روز به 27 هــزار و 450 تومان 
رسید . در بازار متشکل ارزی هم روز گذشته قیمت 
دالر باال رفت. نرخ دالر در این بازار با 9 تومان رشد به 

قیمت 25 هزار و 190 تومان  مبادله شد .

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی روز گذشته  قیمت جدید خرید و فروش 
دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس نرخ خرید دالر 
روز گذشــته 25 هزار و 67 تومان و نرخ فروش آن 
25 هزار و 319 تومان بود. همچنین براساس نرخ 
اعالمی این صرافی قیمت خرید یورو 28 هزار و 246 
تومان و قیمت فروش آن 28 هزار 530 تومان بود.  

نرخ حواله درهم به 7 هزار و 500 تومان رسید 
نرح حواله درهم نیز روز گذشــته مانند قیمت دالر 
رشد کرد. قیمت درهم روز گذشته توانست بر روی  
سطح  7 هزار و 500  تومان قرار بگیرد.  معامله گران 
معتقدند در صورتی که قیمت درهم  باالی این سطح 
تثبیت شود احتمال افزایش قیمت دالر  بیشتر خواهد 
شد . با ضرب کردن قیمت درهم در نرخ تبدیل درهم 

به دالر )3.673( عدد 27 هزار و 547  تومان به دست 
می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار  باالتر بود. 

ضربه دالر به بازار سکه و طال 
قیمت اونس طال روز گذشته نزولی بود. این فلز گران 
بهای جهانی روز گذشته با 1927 دالر معامله شد که 
نسبت به روز گذشته تقریبا 5 دالر پایین رفته بود. در 
بازار داخلی ایران هم قیمت طال 18 عیار و قیمت سکه 
با ضربه قیمت دالر افزایش یافت. قیمت طال 18 عیار 
روز گذشته با 1 میلیون و 284 هزار و 300 مبادله شد 
که در مقایسه با دیروز 15 هزار تومان گران شده بود.  
قیمت سکه هم 85 هزار تومان بر ارزش خود افزود و با 
12 میلیون و 605 هزار تومان مبادله شد. با احتساب 
قیمت 27 هزار و450 تومان برای دالر، اندازه قیمت 
واقعی سکه 12 میلیون و 453 هزار تومان به دست 

آمد و اندازه حباب سکه  هم و 1.22 درصد بود.  

حرکت دالر زیر سایه مذاکرات وین 
مذاکرات وین یکی از خبرهایی که در این چند وقت 
برای بازار ارز تهران و معاملــه گران دالر از اهمیت 
بسزایی  برخودار بوده است. حال روند مذاکرات وین 
با توقف روبرو شده  اما قیمت دالر  در حال پیشروی 
است.  از نظر برخی از معامله گران اخبار ضد و نقض 
برجامی و طوالنی شــدن توقف مذاکرات باعث بد 
بینی بازار ارز  نســبت به به توافق زود هنگام شده   
است و یکی از  عواملی که زمینه ساز افزایش قیمت 

دالر شده است می تواند همین باشد .

نرخ سود وام مسکن در روزهای نخستین 1401 برابر 
با 21 درصد بوده و به کمترین سطح خود در چهار ماه 
گذشته رسیده است. این کاهش موجب شد تا هزینه وام 
برای متقاضیان نیز در سطح پایین رقم خورده و هزینه 
وام مجردین در کمتر از 26 میلیون تومان محاسبه شود. 
به گزارش اقتصادنیوز، متقاضیان وام مسکن هر روز با 
مراجعه به این بانک و خرید اوراق تسه می توانند اقدام به 
دریافت وام از این نهاد برای خرید خانه کنند. هر کدام از 
اوراق در بازار اعتباری 500 هزار تومانی داشته و به ازای 
آن می توان از بانک مسکن وام جهت خرید خانه و وام 

جعاله جهت تعمیرات خریداری کرد.
هزینه وام مسکن در پایان سال 1400 رکوردهای بی 
سابقه ای را در حداقل سه سال گذشته خود ثبت کرد. 
این هزینه از طریق قیمت کشف شده در بازار اوراق 
تسهیالت بانک مسکن در هر روز به دست آمده و در 
ادامه نرخ سود وام را نیز سقف خرید وام مسکن در نیمه 
دوم 1400 رشــد قابل توجهی داشت. این رقم برای 
متقاضیان مجرد و متاهل در ایران دو برابر رشد داشته 
از مرز 240 میلیون تومان برای زوجین به 480 میلیون 
تومان ارتقا پیدا کرد. با افزایش سقف خرید وام، این 

مبلغ برای مجرد ها نیز به 140 میلیون تومان رسید.
تغییرات ثبت شده در بازار وام مسکن موجب شد تا 
هزینه اوراق تسهیالت بانک رکوردهای مهمی را از 
خود برجای بگذارد. این رکوردها موجب شد تا قیمت 
اوراق تسه در ایران به مرز 160 هزار تومان رسیده و 
نرخ سود نیز به تناسب افزایش قیمت تا مرز 24 درصد 
ترقی پیدا کند. در انتها تب و تــاب افزایش قیمت 

فروکش کرده و در نهایت در روزهای ابتدایی ســال 
1401 برای نخستین بار در چهار ماه گذشته به کمتر 

از مرز 100 هزار تومان کاهش یافت.
طبق آمارهای بانک مسکن در روز 15 فروردین ماه 
قیمت اوراق برابر با 92 هزار و 700 تومان ثبت شده 
و برای نخستین بار از اول دی ماه 1400 تا کنون به 
کمتر از مرز 100 هزار تومان رسید. این کاهش قیمت 
موجب شد تا هزینه اخذ وام برای متقاضیان مجرد 
برابر با 25 میلیون و 900 هزار تومان و برای متاهلین 
معادل با 44 میلیون و 400 هزار تومان به ثبت برسد.

این ارقام کمترین میزان هزینه وام مسکن در 4 ماه 
اخیر برای هر دو دسته متقاضی بوده است.

در ادامه کاهــش قیمت در اوارق تســهیالت بانک 
مسکن نرخ سود وام نیز مســیری کاهشی را در این 
مدت پیموده است. این نرخ به صورت اسمی برابر با 
17.5 درصد از سوی بانک مسکن اعالم شده است. در 
صورتی که این متقاضیان در ایران از این بانک اقدام به 
خرید وام کرده و هزینه ای را در وهله نخست به بانک 
پرداخت می کنند دیگر نرخ سود وام مسکن در میزان 
اســمی خود نبوده و در نتیجه این رقم از مرز 17.5  

درصد خود جدا خواهد شد.
در همین رابطه نرخ ســود وام مســکن در روزهای 
ابتدایی 1401 برابر با 21 درصد ثبت شده که درمانند 
قیمت کمترین میزان در چهار ماه گذشته بوده است.

ایــن درحالــی اســت کــه در میانــه زمســتان 
 1400 نرخ ســود تا مــرز 24 درصد نیــز افزایش 

پیدا کرده بود.

قیمت دالر همچنان در حال افزایش اســت و خبری از آزادســازی واردات 
خودروهای سواری هم نیست، همه این اتفاقات سبب شده که در چند روز 
اخیر، قیمت در بازار خودرو روند افزایشی در پیش بگیرد. این در حالی است 
گزارش های میدانی از بازار خودرو همچنان بیانگر تداوم رکودی است که ماه 

هاست که بر بازار حاکم و حجم معامالت را به شدت کاهش داده است.
به گزارش اقتصاد آنالین خانواده پژو در بین خودروهای ایرانی بیشترین تاثیر 
را از اتفاقات اخیر گرفته و مطابق روزهای گذشته شاهد افزایش قابل توجهی 
در قیمت بوده است، به طوری که بر اساس گزارش های میدانی پژو پارس در 
هر دو مدل LX و ساده با افزایش 5 میلیون تومانی همراه بوده اند. در معامالت 
امروز پژو 207 دنده ای پانوراما، در مدل 1401 ، تغییر قیمتی نداشت و 384 
میلیون تومان معامله شد. این خودرو در مدل 1400، با افزایش سه میلیون 
تومانی، 368 میلیون تومان معامله می شود. در نسخه اتوماتیک و سقف شیشه 
با سال تولید 1400 این خودرو همچنان 540 میلیون تومان معامله می شود.

پژو 405 هم که دیروز 4 میلیون تومان گران شده بود، امروز بدون تغییر نسبت 
به روز گذشته همان 284 میلیون تومان معامله شد. 206 تیپ دو مدل 1401، 
278 میلیون تومان معامله شد و نسبت به روزگذشته تغییر قیمت نداشت اما 
در مدل  1400 این خودرو که دیروز 2 میلیون تومان گران شــده بود، امروز 
هم 3 میلیون گران شد و به قیمت269 میلیون تومانی رسید. نسخه تیپ 5 
این خودرو در نسخه آپشنال همچنان بدون تغییر است و 325 میلیون تومان 
معامله می شود و در نسخه کم آپشن که دیروز هم افزایش قیمت داشت، با 1 
میلیون افزایش دیگر، 323  میلیون تومان معامله شد. قیمت پژو پارس LX در 
مدل 1401 همچنان بدون تغییر باقی مانده و 350 میلیون تومان معامله می 
شود. در نسخه 1400 هم که قیمت این خودرو این روزها بی وقفه افزایش می 
یابد، امروز مجددا با جهشی 5 میلیون تومانی همراه بود و به 335 میلیون تومان 
رسید. در نسخه ساده هم این خودرو با افزایش قیمت همراه بود و پس از مدت 
ها ثبات قیمتی با 5 میلیون تومان افزایش، 280 میلیون تومان معامله شد. دنا 
معمولی هم در نسخه 1401، 3 میلیون تومان کاهش داشت و 372 میلیون 
تومان معامله شد، در مدل 1400 این خودرو تغییر قیمت نداشت و همان 360 
میلیون تومان روز گذشته معامله شد. پراید در نسخه 111 هم که دیروز بعد از 
مدت ها 2 میلیون تومان گران شده بود امروز تغییر قیمتی نداشت و همان 188 
میلیون تومان معامله شد. در نسخه 131 هم این خودرو بدون تغییر نسبت به 
دیروز، 171 میلیون تومان معامله شد. تیبا در هر دو نسخه صندوقدار و هاچبک 

بدون تغییر، به ترتیب 170 و 183 میلیون تومان معامله شدند.

سایه ناهماهنگی بر سر واردات خودرو/ اظهارات ضد و نقیض 
تمامی ندارد!

پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال 97 و مصوبه سران قوا بر می گردد و 

در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه ای برای ممنوع 
بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عدم پیش بینی پذیری بودن موضوعی است که ناشی 
از ناهماهنگی متولیان و اخذ تصمیمات یک شبه بوده و به قدری در اقتصاد 
ایران عمق پیدا کرده که حاال تبدیل به یک رسم و سنت بین سیاستمداران 
شده است و بسیار عادی به نظر می رســد؛ در همین رابطه باید به وضعیت 
اسفناک آزادسازی یا ممنوعیت واردات خودرو اشاره کرد. پیشینه ممنوعیت 
واردات خودرو به سال 97 بر می گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و 
شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفه جویی ارزی، واردات فهرستی از 
اقالم مختلف را ممنوع اعالم کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. 

عمر مصوبه سران قوا 4 ساله بوده و در خرداد امسال به پایان می رسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای 
موجود که طبق گفته وزیر صمت 1.5 میلیون دستگاه در سال است، مجلس 
به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی 
صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه 1398 و در مجلس دهم به تصویب 
رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه 1399 به دلیل مغایرت با بندهای 
»8« و »9« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند »7« سیاست های کلی 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد. در ادامه 
اما مجلسی ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات 
مدنظر، طرح را در اواخر شهریور 1400 با رأی باال تصویب و به شورای نگهبان 
ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. 
مجدد پس از اصالح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، 13 آذر ماه 
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد که »ابهامات از نظر اعضای 
شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد 
یا ابهامی ندارد.« با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس 
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند 
7 سیاســت های کلی تولید ملی و همچنین بند 9 سیاست های کلی اقتصاد 

مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.

اظهارات ضد و نقیض تمامی ندارد!
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر 
شد که موضوع واردات 70 هزار دســتگاه خودروی سواری در قالب بودجه 
گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت 

خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری از بودجه حذف شد.
ابتدا برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی اطالعی و در ادامه نیز تاکید 
کردند که واردات باید انجام شود؛ سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس در این رابطه گفته است که »بر اساس برخی ایراداتی که مجمع 

تشخیص مصلحت نظام گرفته بود، عبارتی که در آن اشاره مستقیم به تعداد 
واردات خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف تعداد به معنی 
ممانعت از واردات خودرو نیست و بر اساس بند »ک« تبصره 7 قانون بودجه 
سال جاری دولت از ابتدای سال می تواند برای واردات هر نوع خودرویی سیاست 
گذاری کند.« با این حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
سال 1401 در اظهارنظری بر خالف اظهارنظر موسوی، اعالم کرد که »هیئت 
عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را 
مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و چون شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، 
امکان تأیید بودجه را نداشت ، کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، 
نظر مجمع را اعمال کرد.« از آن طرف نیز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس اعالم 
کرد که »هیئت رئیسه مجلس و شورای نگهبان درباره مجوز واردات خودرو 
تصمیم گیری کردند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این 

زمینه دخالتی نداشت.

موافقان واردات خودرو
در این بین با توجه به اظهارات قبلی مســئوالن مختلف کشوری، می توان 
گفت که تقریباً اغلب متولیان موافق واردات خودرو بوده اند؛ در این رابطه باید 
به دستور 8 ماده ای رئیس جمهوری به صنعت خودرو اشاره کرد که در بند 
چهارم به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف 3 ماه آینده 
تاکید کرده است.همچنین فاطمی امین وزیر صمت که پیش از این به دلیل 
مشکالت تأمین ارز مخالف واردات خودرو بود، به صف موافقان پیوست و 26 
اسفند ماه 1400 اعالم کرد که »منابع ارزی تأمین می شود و محدودیت منابع 

مالی وجود نخواهد داشت و از خرداد ماه شاهد واردات خودرو خواهیم بود.«
از آن طرف نیز اغلب نمایندگان مجلس موافق واردات هستند که این موضوع 
را می توان از تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو و گنجاندن واردات خودرو 
در بودجه 1401 متوجه شد. همچنین طبق اظهارات و نامه نگاری های قطعه 

سازان و خودروسازان، این دو گروه نیز موافق واردات هستند. 

مجمع تشخیص سد راه است؟
در این بین اگرچه نیکزاد اعالم کرد که مجمع تشخیص دخالتی در این موضوع 
نداشته اما نظیف 24 اسفند ماه 1400 اعالم کرده بود »مغایرت های هیأت 
عالی نظارت بر واردات خودرو همچنان به قوت خود باقی است. واردات 70 
هزار خودرو از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، خالف سیاست های 
کلی نظام شناخته شده است.«همچنین در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان 
به بخش واردات خودرو در بودجه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در صحن 
علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت 

نظام نیز قرار گرفته است.

نرخ حواله درهم به 7 هزار و 500 تومان رسید

ضربه دالر به بازار سکه و طال
سقوط قیمت اوارق به کانال 90 هزار تومان

ریزش قیمت وام مسکن در آغاز سال 1401 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اخبار ضد  و  نقیض   درباره   واردات   قیمت   خودرو   را   صعودی  کرد

خودرو    روی    موج  گرانی
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آثار رکودی تورم فزاینده
کمیل طیبی، اقتصاددان

وضعیت بازارها بخصوص بازار کاالهای اساسی نشان می دهد کاری که باید در راستای تنظیم بازار انجام نشده است. اقدام موثری برای کنترل تورم شکل نگرفته است. همچنین برنامه خاصی از سوی دولت برای کنترل قیمتها 
وجود ندارد. تورم در ایران ساختاری و مزمن شده و آثار رکودی هم در اقتصاد دیده می شود. نقدینگی هم رشد بسیار باالیی دارد و غیر مولد اســت. بنابراین اگر اقدام موثری شکل نگیرد، با توجه به اینکه بودجه هم ناکارآمد 

است، انتظارات تورمی در عمل افزایش خواهد یافت. این انتظارات منجر به نرخ تورم باالتر به ویژه در زمینه کاالهای اساسی خواهد شد. 
از سوی دیگر اگر ارز ترجیحی هم حذف شود و برنامه ای برای جبران آن وجود نداشته باشد، این اقدام منجر به تحمیل هزینه های هنگفت به دولت خواهد شد. دولت مجبور است یارانه سنگینی را پرداخت کند. یعنی متحمل 

هزینه های باالیی در بودجه خواهد شد. چون منابع بسیار باالیی بعد از حذف ارز ترجیحی آزاد می شود.  
این در حالی است که وجود ارز دولتی به عنوان نرخ رسمی و سیستم چند نرخی هم زمینه ساز رانت و فساد است. وجود این ارز موجب انحراف منابع شده و حتی تورم زا هم بوده است. ارز 4200 تومانی در چند سال اخیر که از 
تخصیص آن می گذرد موجب التهابات در بازار آزاد شده است. با حذف این ارز منابع زیادی اعم از منابع ریالی  آزاد می شود و از آن طرف هزینه های مربوط به یارانه ها در بودجه نیز حذف خواهد شد. باید این منابع آزاد شده برای 
حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و حفظ قدرت خرید مردم اختصاص داده شود. باید با برنامه ریزی درست و دقیق جلوی بروز تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را گرفت. این منابع باید در قالب یک نظام تامین اجتماعی 

به گونه ای تخصیص داده شود تا لطمه ای به تولیدکننده و مصرف کننده وارد نشود. مردم نباید تفاوت حذف ارز را احساس کنند. تامین منابع باید به صورت اصولی باشد.

رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز تهران گفت: میزان 
مصرف حلیم در ماه رمضان افزایش پیدا مي کند از این رو 
مشاهده مي شود که اعضاي صنوف دیگر چون کبابي ها، 
قنادان، سبزي فروشي ها، نانوایان و جیگرکي  ها اقدام به 
فروش حلیم مي کنند. باید به مردم توصیه کنم که از این 

واحدها نیاز خود را تامین نکنند.
حسین محمدي، رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز 
تهران با اشاره به نرخ حلیم در ماه رمضان، گفت: هنوز 
نرخ فروش حلیم به اتحادیه ابالغ نشده است اما واحدهاي 
صنفي، حلیم ساده را کیلویي ۵۵ هزار تومان و حلیم با 
مخلفاتي چون گنجد و پوره گوشت را کیلویي ۶۵ هزار 
تومان بفروش مي رسانند. وي به مردم توصیه کرد؛ آش 
حلیم را تنها از واحدهاي صنفي مجاز که داراي پروانه 

کسب از اتحادیه هستند، خریداري کنند.
رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز تهران با اشاره به نحوه 
شناسایي واحدهاي مجاز فروش حلیم، خاطر نشان کرد: 
این واحدها با پارچه نوشته یکسان داراي آرم و لوگوي 
اتاق اصناف که روي آن نوشته شده عامالن فروش با مجوز 
رسمي از وزارت بهداشت و اتحادیه قابل شناسایي هستند. 
محمدي ادامه داد: در این بنرها کد عامل و تلفن شکایت 
درج شده اســت تا اگر خریداري از فروشنده و کیفیت 
حلیم خریداري شده رضایت نداشته باشد بتواند شکایت 

خود را به اتحادیه اعالم کند.

رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز تهران با بیان اینکه 
در سال هاي گذشته فعالیت واحدهاي صنفي غیرمجاز 
مشکالتي را براي مردم ایجاد کرد، افزود: میزان مصرف 
حلیم در ماه رمضــان افزایش پیدا مي کنــد از این رو 
مشاهده مي شود که اعضاي صنوف دیگر اقدام به فروش 
حلیم میکنند باید به مردم توصیه کنم که از این واحدها 
نیاز خود را تامین نکنند چرا که حلیم خوراکي است که 
طبخ آن نیاز به تخصص دارد و باید در پخت آن به نکات 

بهداشتي توجه ویژه کرد.
وي تصریح کرد: البته بازرســان اتحادیه با فروشندگان 
غیرمجاز فروش حلیم برخورد خواهند کرد. محمدي با 
رد شایعه ریختن پشــم و پنبه به جاي گوشت در طبخ 
حلیم، افزود: این خبر دروغ بزرگي است و حتي واحدهاي 
غیرمجاز در طبخ حلیم از پشم و پنبه استفاده نمي کنند.
محمدي با اشاره به عدم استقبال مردم از طبخ حلیم با 
گوشت بوقلمون، گفت: مردم در گذشته حلیم با گوشت 
بوقلمون زیاد خریداري مي کردنــد؛ اما در حال حاضر 
تمایل چنداني براي خرید این حلیم ندارند و از آنجاییکه 
گوشت بوقلمون گران است بسیاري از واحدهاي صنفي 
از این گوشت اســتفاده نمي کنند. وي در پاسخ به این 
پرســش که آیا گندم با نرخ دولتي به واحدهاي فروش 
حلیم داده شده است؟ گفت: واحدهاي صنفي گندم با 

نرخ آزاد خریداري مي کنند.

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به افزایش 
تولید گوشت قرمز به مرز یک میلیون تن، امکان تامین 
۱00 درصدی نیاز کشــور در داخل وجود دارد. آقای 
احمد مقدسی گفت: با توجه به تولید حدود یک  میلیون 
تن گوشت در کشور و مازاد دام روی دست تولیدکننده، 
نیازی به واردات نداریم. بــه گفته او، علی رغم صدور 
مجوز صادرات ۵0 هزار راس دام تنهــا 2 هزار راس 
گوسفند صادر شد، اما مافیای واردات با برهم زدن جو 

روانی بازار و گرانی گوشت جلوی صادرات را گرفتند.
آقای مقدســی می گوید: مافیای واردات به دنبال آن 
بودند که خرید حمایتی دام توسط پشتیبانی امور دام 
را متوقف کنند که در نهایت به سبب آنکه نتوانستند 
این موضوع را تحقق ببخشند، مجوز واردات ۱0 هزار 
تن گوشت گرم گوسفندی را گرفتند، در حالی که این 

میزان واردات تیشه به ریشه تولید داخل می زند. رئیس 
انجمن صنفی گاوداران گفت: گرچه مسئوالن اعالم 
می کنند که ۹۵ درصد نیاز کشــور در داخل تامین  
می شود، اما باالی ۱00 درصد نیاز کشور در داخل تولید 
می شود. برخی از کارشناسان صنعت دامپروری براین 
باورند که طی سال های اخیر ۱0 درصد نیاز کشور از 
طریق واردات تامین می شد که با کاهش سرانه مصرف 
از ۱2 کیلو به ۶ کیلو و همچنین افزایش تولید در داخل 
نه تنها نیازی به واردات نداریم، بلکه مازاد نیاز کشور به 
بازارهای هدف باید صادر شود. براین اساس در آبان 
سال گذشــته دولت مصوبه صادرات ۳00 هزار راس 
دام ســبک و ۵0 هزار راس دام سنگین را صادر کرد 
که این موضوع به دلیل گرانی گوشت در بازار داخل 

متوقف شد.

دبیرکل انجمن خرمای ایران با اشاره به افزایش 20 
تا 2۵ درصدی قیمت خرما نسبت به سال گذشته، از 
عرضه مستقیم این کاال در میادین میوه و تره بار خبر 
داد. مقداد تکلوزاده با اشــاره به اینکه قیمت خرما 
نسبت به سال گذشته بین 20 تا 2۵ درصد افزایش 
یافته است، گفت: این رقم از نرخ رسمی تورم نیز کمتر 
است ضمن اینکه ما در کشور حدود 400 نوع خرما 
داریم که هزینه های تولید، نگهداری و راندمان تولید 

آنها با هم متفاوت است.
وی اضافه کرد: در دنیا 4۵00 رقم خرما وجود دارد. 
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در ماه مبارک 
رمضان عمدتاً دو نوع خرمــای مضافتی و کبکاب 
)دشتستانی( در کشور مصرف می شود که ۹0 درصد 
خرمای مضافتی در کرمان و مابقی آن در سیستان 
و بلوچستان و بخش اندکی نیز در استان هرمزگان 
تولید می شود، خرمای کبکاب نیز در بوشهر تولید 
می شــود و قیمت این محصوالت در مبادی تولید 
حداکثر 2۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

داشته است. وی اضافه کرد: ممکن است در برخی 
نقاط به دلیل افزایش تقاضا، خرما را با قیمت های 
گزاف به مردم عرضه کنند که این سودجویی است 
و نمی توان آن را به کل کشور تعمیم داد. تکلوزاده 
تصریح کرد: با توافقی که وزارت جهاد کشاورزی با 
میادین میوه و تره بار انجام داده عرضه مستقیم خرما 
در این مراکز انجام می شود همچنین فروشگاه های 
زنجیره ای نیز دو هفته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان 
حاشــیه ســود خود را کاهش داده اند و خرما را با 
نرخ های کمتری عرضه می کنند که این اقدام تا آخر 

ماه مبارک ادامه دارد.
وی با بیان اینکه خرما نســبت بــه کاالهای دیگر 
افزایش قیمت قابل توجهی نداشته است، با اشاره 
به افزایش قیمت خرمای پیــارم به حدود کیلویی 
۱۵0 هزار تومان، گفت: ممکن است خرمای پیارم با 
کیفیت باال به این قیمت در برخی مناطق عرضه شود 
اما کل تولید خرمای پیارم در سال حدود 2۵ هزار تن 

است که عمدتاً نیز صادر می شود.

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران پیرامون وضعیت اخیر بازار طال و 
ارز گفت: به دنبال اینکه اونس جهاني و بازار ارز 
دستخوش تغییرات افزایشــي شده اند و جنگ 
میان روسیه و اوکراین رخ داده است، این مسائل 
به طور مستقیم بر قیمت طال تاثیر گذاشته اند 
و روند نسبتا افزایشي را در قیمت هاي طال و ارز 

ایجاد کرده اند.
ابراهیم محمدولي، رئیس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر تهران درباره وضعیت 
معامالت در بازار ادامــه داد: اگر وضعیت طال با 
کمي نوسان همراه باشد، داد و ستد در بازار ایجاد 
میشود و این داد و ستدها به حداقل مي رسد که 
قوه تصمیم گیري را سلب مي کند. وي ادامه داد: 
امروز در بازار مثل گذشــته ها داد و ستد وجود 
ندارد و مردم به دلیل مــاه مبارک رمضان کمتر 
به سمت و سوي بازار معامالت و خرید و فروش 
میروند در نتیجه آرامش بیشتري درون بازار از 
نظر تقاضا وجود دارد. باید دید بعد از ماه رمضان 

چه اتفاقاتي در بازار طال خواهد افتاد.
محمدولي پیش بیني خود در بازار طال و ســکه 
را اینگونه عنوان کرد: پیش بینــي در بازار طال 
و آینده قیمت آن سخت اســت، چراکه عوامل 
مختلفي در کل دنیا این فلــز را تحت تاثیر قرار 
مي دهند. امید است بازار به آرامش نسبي برسد. 

در این شرایط انتظارات بهتري میتوان داشت.
وي درباره عوامل تاثیرگــذار بر رونق بازار افزود: 
در شرایطي که جنگ اوکراین و روسیه ادامه پیدا 

نکند و بر اونس جهاني تاثیر نگذارد و همه چیز 
در صلح و سازش باشد میتوان انتظار داد و ستد و 
رفت و آمد بیشتر و رونق بازار طال را داشت. البته 
اگر نوسانات کم شود و آرامش به بازار ارز و اونس 
جهاني بازگردد. از طرفي مذاکرات به آن سمت و 
سویي که ایران انتظار دارد و در مسیر خود پیش 
برود مي توان انتظاري غیر از انتظار فعلي داشت 
و هم در بحث داد و ســتد و هم قیمت و بازار در 
ایران و کل دنیا میتواند اثرگذار باشد. انتظار مي 
رود تغییرات در زمان مناسب خود انجام شود و 

تحریمات ظالمانه از بین برود.
محمدولي همچنین درباره مذاکرات ادامه داد: 
مسئوالن اقتصادي در تالشند که بتوانند آرامش 
را به بازار به خصوص بــازار ارز بازگردانند. امید 
است قرن جدیدي که آغاز شده از همین اوایل 
سال نگاه ها به سمت و سویي باشد که اقتصاد در 
ایران و کل دنیا از وضعیت رکودي بیرون بیاید. 
هرچه امور به سمت مثبت پیش برود انتظارات 
بیشــتري در بازار طال درباره داد و ستد و طالي 
خام و... وجود خواهد داشــت. تالش و انتظارات 

مبني بر بازگشت آرامش به بازار است.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان طال و 
جواهر تهران در پایان تاکیــد کرد؛ به طور کلي 
میتوان گفت تا مشخص شدن وضعیت مذاکرات 
وین، توافقات برجــام و جنگ میان روســیه و 
اوکراین و اونس جهاني بازار طال و سکه در ابهام 
به سر میبرد و پیش بیني دقیقي از آینده نرخ ها 

در این شرایط وجود ندارد.

در حالی که به تازگی بانک 
مرکزی از ابالغ بخشنامه 
پرداخــت وام ازدواج ۱20 
میلیونی با وثایقی سهل تر 
به شــبکه بانکی خبر داده 
است، اعالم برخی از بانک ها حاکی از آن است که 
فعال بخشنامه جدید ابالغ نشده و مبلغ وام ازدواج 
همان ۷0 میلیون تومان است. حمایت از زوج هاي 
جوان در شرایط اقتصادي کنوني امري ضروري و 
واجب به نظر مي رسد، اما از ســوي دیگر تنگناي 
کمبود منابع و ریســک اعتباري بانک ها هم اجازه 

گشاده دستي به آنها را نمي دهد.
از ســوی دیگر طبق قانــون بودجه ســال جاری 
بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از ســه مورد 
اعتبارســنجی، یعنی یک ضامن و ســفته یا سهم 
فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت 

بپذیرند اما اعالم متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن 
است که بانک ها یارانه افراد را اصال به عنوان ضامن به 
دلیل مبلغ کم آن نمی پذیرند و سخت گیری زیادی 

نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند.
پیروی نکردن بانک هــا از الزامی که قانون بر عهده 
آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار 
داده، این سوال را ایجاد می کند که اگر مبلغ  یارانه 
کفاف ضمانت وام را نمی دهد، چرا قانونگذار آن را 
به عنوان وثیقه در نظر گرفتــه و در غیر اینصورت 
چرا به تمکین نکردن بانک ها از این قانون نظارتی 

نمی شود؟
در همین رابطه عضو کمیسیون تلفیق مجلس می 
گوید: یکی از اصلی ترین موانع دریافت وام ازدواج، 
معرفی ضامن کارمند رســمی به بانک هاست در 
حالی که می توانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت 

به جوانان کمک کنند.
علی رضایی، در رابطه با میزان وام ازدواج برای سال 
آینده با بیان اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت 

منابع توسط بانک ها امری طبیعی است ولی نباید 
سختگیرانه باشد، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی 
فعلی جامعه و مشکل اشتغال که وجود دارد حدودا 
۹0 درصد زوجین در ابتدای زندگی شغل و درآمدی 
ندارند و بیشتر طالق ها هم به دلیل مشکالت مالی 

است.
وی افزود: طبق تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، 
تسهیالت قرض  الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج 
ها با بازپرداخت ۱0 ساله از از ۷0 میلیون به ۱20 
میلیون تومان افزایش یافت. وی ادامه داد: یکی از 
اصلی ترین موانع دریافت وام ازدواج، معرفی ضامن 
کارمند رسمی به بانک هاست. در حالی که بانک ها 
می توانند با تسهیل کردن شرایط ضمانت به جوانان 
کمک کنند ولی آنچه که به ما گزارش می شــود 
مبنی بر ســخت گیری بانک ها در ارائه وام بدون 
ضامن رسمی است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تسهیل در ارائه 
وام ازدواج و عدم سختگیری در پرداخت آن دو اصل 

مهم در جهت کمک بــه زوجین در ابتدای زندگی 
شان است که البته رئیس جمهور نیز اعالم کردند 
که وام زیر ۱00 میلیون در صورت داشــتن اعتبار 
کارمندی، نیــازی به ضامن ندارد و برای کســانی 

که جزو کارمندان نیستند، یک ضامن کافی است.
رضایی ضمن اشتباه دانســتن افزایش میزان وام 
ازدواج تاکید کرد: قبول داریم که اول زندگی باید 
دســت جوانان را بگیریم ولی باید توجه داشت که 
افزایش وام ازدواج به این معناست که زوجین باید 
اقساط  بیشتری با بازه زمانی طوالنی تری پرداخت 
کنند که قطعا این موضوع زندگی جوانان را تحت 
شعاع قرار خواهد داد زیرا ۹0 درصد زوجین ابتدای 
زندگی شغل و درآمدی ندارند لذا در صورت افزایش 

وام، بازپرداخت آن سخت خواهد بود.
اما یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: تقاضا برای تسهیالت خرد بخصوص 
وام ازدواج بســیار زیاد اســت. از طرفــی دیگر از 
ســوی بانکها نیز تمایلی برای پرداخت تسهیالت 
خرد وجود ندارد. به عبارتــی بانکها معتقدند این 
تسهیالت برای این سیستم صرفه ندارد. بنابراین 
به صورت عمده تســهیالتی که برای اموری چون 
ازدواج داده می شــود یا قرض الحســنه بوده و یا با 
سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است. بنابراین 
بانک ها تمایلی به پرداخت این تســهیالت ندارند. 
بانکها تمایــل دارند منابــع خود را بــه بازارهای 
 دیگری که بازدهی بیشــتری برای آن ها به دنبال 

دارد ببرند.
کامران ندری اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه 
نرخ سود این تسهیالت پایین اســت مردم، اعم از 
جوانانی که به تازگی ازدواج کرده یا سایر مردم مایل 
به دریافت این نوع از تسهیالت هستند، تقاضا زیاد 
و عرضه وام کم است. تمام آنچه در این بخش دیده 
می شود ناشی از دست کاری هایی است که در نظام 
پولی و بانکی توسط دولت یا مجلس صورت گرفته و 

تعادل را در این بازارها بر هم زده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گرانی ادامــه دار کاالهای 
اساسی و عدم تعیین تکلیف 
اختصــاص کارت اعتباری 
برای خرید اقالم اساســی 
موجب ســردرگمی مردم 
شده است. گرانی گوشت موجب انتشار خبر تخصیص 
رقم حدود ۳00هزار تومانی ایــن یارانه به هر خانوار 

شده است. از سوی دیگر گرانی های ادامه دار در بخش 
کاالهای اساســی و عدم توانایی تصمیم گیری برای 
حذف ارز دولتــی، خبر از تورم فزاینــده در ماههای 

آینده می دهد.  
البته بر اساس گزارش های منتشر شده در اسفند ماه 
۱۳۹۹، ۱۵ قلم مواد خوراکــی افزایش قیمت باالی 
۱00 درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۸ داشتند، در حالی 
که در اســفند ۱400 فقط ۳ کاال گرانی باالی ۱00 
درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۹ را تجربه کردند. اما به 

عقیده کارشناسان این اخبار موجب نخواهد شد خطر 
تورم فزآینده کمرنگ شود. 

به هر ترتیب درحالــی که یکی از نماینــدگان اتاق 
کشــاورزی در اتاق بازرگانی ایــران درباره پرداخت 
رقم حدود ۳00هزارتومانی ایــن یارانه به هر خانوار 
گمانه زنی کرده بود، برخی کارشناســان درباره ابعاد 
این طرح و آثار پرداخت نقدی مستقیم به کارت بانکی 
سرپرست خانوار نظرات مختلفی را مطرح کردند که 

پرداختن به آن ها خالی از لطف نیست. 

علی اصغر نجاری، معاون اجرایی خانه کارگر استان 
زنجان در واکنش به این تصمیم احتمالی دولت که از 
سوی مجلس مطرح شده است، گفت: به نظر می رسد 
یک ناهماهنگــی در بین مجلــس و دولت در زمینه 
اجرای طرح بعد از حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد 
و مشخص نیست که این اقدام براساس چه میزان کار 
کارشناسی و با چه حجم و براساس چه معیاری قرار 
است انجام شود. نه تعداد دهک ها و نه حجم پرداختی 

دولت در این زمینه مشخص و تعیین شده است.

تورم سنگین در راه است؟

گرانی ادامه دار کاالهای اساسی 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

وام 120 میلیون تومانی ازدواج منتفی شد؟

سخت گیری خودسرانه بانک ها در پرداخت وام ازدواج
بخشنامه جدید نیامده و وام فعال ۷0 میلیون تومان است 

تولید گوشت قرمز کشور به یک میلیون تن رسید

اونس جهاني و بازار ارز دستخوش تغییرات افزایشي

ریختن پشم و پنبه به جاي گوشت؛ دروغي بزرگ است

آغاز عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار

خرما ۲۵ درصد گران شد
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توقيف 34 ميليون دالر رمزارز از فروشنده دارک وب
منطقه جنوبی فلوریدا در اقدامی موفق شد کوین و توکن به ارزش حدود 
۳۴ میلیون دالر را از یک فروشــنده در دارک وب توقیف کند که وزارت 
دادگستری آن را بزرگترین مصادره مدنی رمزارز در تاریخ آمریکا اعالم کرد.

این رمزارز غیرقانونی از یک شهروند فلوریدای جنوبی توقیف شد که از نام 
مستعار آنالین برای فروش بیش از ۱۰۰ هزار آیتم غیرقانونی در بازاری در 
دارک وب استفاده کرده بود. گفته شده است عمده این فروش از حسابهای 
هک شده در شماری از سرویســهای بزرگ مانند اچ بی او، نت فلیکس و 

اوبر بوده است.
دادســتانهای منطقه جنوبی فلوریدا اعالم کردند این فرد از TOR برای 
دسترسی به دارک وب استفاده کرده و برای پنهان کردن منبع خود، از یک 
مجموعه تامبلر برای تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر استفاده کرده است. 
این مجموعه اقدامات نوعی پولشویی محسوب می شود که در سطح ایالتی 

و فدرال ممنوع است.
بر اساس گزارش وب سایت انگجت، اگرچه ۳۴ میلیون دالر رمزارز توقیف 
شده، مبلغ قابل توجهی محسوب می شــود اما با رشد محبوبیت رمزارز، 

مطمئنا برای مدت طوالنی در زمره یکی از توقیفهای بزرگ نمی ماند.

نظرسنجی ماسك از كاربران توييتر برای دكمه ويرايش
ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تســال، یک نظرسنجی در توییتر ارسال 
کرد و از کاربران درباره تمایلشان برای وجود دکمه ویرایش در این شبکه 
اجتماعی سوال کرد. ماســک در توییتی نوشــت: آیا دکمه ویرایش می 
خواهید؟ پاراگ آگراوال، مدیرعامل توییتر هم در توییتی نوشت: نتایج این 

نظرسنجی مهم خواهد بود. لطفا با دقت رای دهید.
مدیرعامل تســال فاش کرد ۹.۲ درصد سهم در توییتر به ارزش حدود سه 
میلیارد دالر خریداری کرده اســت که وی را به بزرگترین ســهامدار این 
شرکت شبکه اجتماعی تبدیل کرده است. اعالم این خبر رشد بیش از ۲۷ 
درصدی سهام توییتر را به دنبال داشت. این اقدام ماسک که در اظهارنامه 
ارائه شده به رگوالتوری فاش شد، پس از آن صورت گرفت که وی از تمایل 
خود برای ساخت یک پلتفرم شــبکه اجتماعی جدید پرده برداشته بود و 

پایبندی توییتر به آزادی بیان را زیر سوال برده بود.
در کمتر از سه ساعت از آغاز نظرسنجی ماسک درباره دکمه ویرایش، بیش 
از ۱.۲ میلیون کاربر رای دادند و بیــش از ۷۵ درصد آنها از گزینه ویرایش 
توییت حمایت کردند. در نظرسنجی هفته پیش ماسک که پرسیده بود آیا 
الگوریتم توییتر باید کد باز باشد، بیش از ۸۲ درصد رای موافق داده بودند در 
حالی که جک دورسی، مدیرعامل سابق توییتر گفته است انتخاب این که 

کدام الگوریتم استفاده شود یا نشود، باید برای همه فراهم باشد.
ماسک از زمان پیوستن به توییتر در سال ۲۰۰۹، بیش از ۸۰ میلیون هوادار 
در این پلتفرم دارد و از این پلتفرم برای اعالم اخبار از جمله انتشــار یک 
قرارداد برای تسال که باعث گشــایش تحقیقات رگوالتوری شد، استفاده 
کرده اســت. با این حال ثروتمندترین مرد جهان اخیــرا منتقد توییتر و 
سیاستهایش شده و به تازگی در نظرسنجی از کاربران پرسیده بود آیا بر 
این باورند که توییتر به اصول آزاد بیان پایبند بوده اســت که بیش از ۷۰ 

درصد رای "خیر" دادند.
ماسک که طبق اعالم فوربس، ثروتی برابر با حدود ۳۰۰ میلیارد دالر دارد، 
از نوامبر گذشته سرگرم کاهش سهم در تسال بوده و ۱۰ درصد از سهمش در 
این شرکت خودروسازی برقی را واگذار کرده است. وی از آن زمان سهامی 

به ارزش ۱۶.۴ میلیارد دالر فروخته است.
طبق اظهارنامه ارائه شده به رگوالتوری، ماسک ۷۳.۵ میلیون سهم توییتر 
را دارد و ونگارد با ۸.۷۹ درصد سهم، دومین سهامدار بزرگ توییتر است.بر 
اساس گزارش رویترز، ارزش سهام توییتر در ۱۲ ماه گذشته تا روز جمعه 
۳۸ درصد نزول کرده است. با این حال روز دوشنبه تحت تاثیر خبر خرید 
سهام این شرکت توســط ایالن ماســک، ۲۷.۱ درصد افزایش یافت و در 

۴۹.۹۷ دالر بسته شد.

خودروساز چينی توليد خودروهای بنزينی را متوقف كرد
شرکت BYD، بزرگترین خودروساز برقی چین اعالم کرد از ماه قبل تولید 
موتورهای احتراقی را متوقف کرده و اکنون فقط خودروهای تمام برقی و 
هیبریدی تولید می کند. این شرکت در بیانیه ای برای بورس هنگ کنگ 
نوشت: در آینده BYD در حوزه اتومبیل سازی، روی خودرو های برقی و 

هیبریدی تمرکز می کند.
البته شرکت چینی ساخت موتورهای بنزینی را به طور کامل متوقف نمی 
کند زیرا موتورهای کوچک تر و بســیار کارآمد همچنان در خودروهای 

هیبریدی به کار می روند.
این اقدام در واکنش به درخواست دولت چین برای ارتقای مصرف انرژی 
پاک انجام شده اســت. BYD یکی از ۶ خودروسازی است که کمپینی 
جهانی برای توقف تولیــد خودروهایی با موتورهــای احتراقی تا ۲۰۴۰ 
میالدی را امضا کرده اند. ۵ خودروساز دیگر این کمپین ولوو، فورد، جنرال 

موتورز، مرسدس بنز و جاگوارلندروور هستند.

خريدار اپ ترامپ با چالش روبرو شد
روز گذشته سهام شرکتی که تصمیم داشت شبکه اجتماعی دونالد ترامپ را 
بخرد، سقوط کرد زیرا گزارش ها نشان داد دو تن از مدیران کلیدی این شرکت 

استعفا کرده اند. 
سهام شــرکت »دیجیتال ورد اکوزیشن« روز گذشــته با ۱۰ درصد کاهش 
روبرو شــد زیرا به گفته دو منبع ناشناس، مدیر ارشــد فناوری و مدیر ارشد 
تولید این شرکت از سمت خود استعفا کرده اند. هیچ یک از این مدیران ارشد 
به درخواست ها برای اظهار نظر پاســخی نداده اند اما یک منبع آگاه به شرط 

ناشناس ماندن، خروج هر دوی آنها از شرکت را تایید کرد.
هنوز مشخص نیست چرا جاش آدامز )مدیر ارشد فناوری( و بیلی بوزر )مدیر 
ارشد تولید( تصمیم به ترک شرکت گرفته اند، اما استعفای آنها در زمانی اعالم 
شده که شرکت برای جذب کاربر با چالش هایی روبرو است.پیش از خروج آنها از 
شرکت نیز اعالم شده بود حسابداران نیازمند مدت زمان بیشتری هستند تا آمار 
مالی شرکت را قبل از گزارش ساالنه آن بررسی کنند. هرچند بسیاری از شرکت 
های ســهامی عام خواســتار تمدید مهلت ارائه گزارش مالی ساالنه خود می 
شوند. اما عرضه نابهنگام و پر چالش اپلیکیشن ترامپ)Truth( در ماه فوریه، 
سهامداران این شــرکت را نگران کرد. تا روز گذشته حدود ۱.۵ میلیون کاربر 
احتمالی منتظر دریافت اجازه دسترســی به اپ مذکور بودند.در پاییز ۲۰۲۱ 
هنگامیکه شرکت دیجیتال ورد قصد خرید شــبکه اجتماعی ترامپ را اعالم 
کرد، ارزش سهام آن بیشتر از ۱۰۰ دالر شد.هفته گذشته دو پسر ترامپ دست 
محتوا در این پلتفرم را آغاز کردند. اما دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا 
حدود یک ماه و نیم قبلی پستی در شبکه اجتماعی ارسال کرده و از آن زمان 
تاکنون هیچ فعالیتی نداشته است.هرچند هنگامیکه اپ مذکور در ماه فوریه در 
اپ استور عرضه شد، با استقبال زیادی روبرو شد، اما آمار نشان می دهد تعداد 

دانلود آن کاهش یافته و هم اکنون جزو ۲۰۰ اپ برتر این فروشگاه نیست.

اخبار

خدمات کلود مایکروسافت زیر ذره بین ضدانحصار اتحادیه اروپا
رگوالتورهای ضدانحصار اتحادیه اروپا از رقبای مایکروسافت و مشتریان این شرکت درباره خدمات کلود آن سؤاالتی کرده اند.تحقیقات از مایکروسافت در مورد خدمات کلود این شرکت 

می تواند منجر به تحقیقات رسمی از آن و بررسی مجدد شرایط فعالیت این شرکت نرم افزاری ایاالت متحده در اروپا منجر شود.کمیسیون اروپا در دهه گذشته مایکروسافت را به دلیل نقض 
قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا و رعایت نکردن دستورهای خود برای توقف اقدامات ضدرقابتی، مجموعا 1.6 میلیارد یورو )1.8 میلیارد دالر( جریمه کرده بود.این شرکت پس از شکایت 

های موسسات نرم افزاری آلمانی و فرانسوی در مورد رویه های انحصارطلبانه مایکروسافت برای ارائه خدمات کلود، دوباره مورد پیگرد اتحادیه اروپا قرار گرفت.

مرحله دوم فــروش بلیط 
بازی هــای جام جهانــی 
وضعیــت متفاوتی خواهد 
داشــت و از سه شنبه ۱۶ 
فروردیــن ۱۴۰۱ )پنــج 
آوریل ۲۰۲۲( آغاز می شود. در این مرحله گروه ها و 

وضعیت تیم ها مشخص شده است
خرید بلیط جام جهانی قطر از روز سه شــنبه ۱۶ 
فروردین ۱۴۰۱ )پنج آوریــل ۲۰۲۲( امکان پذیر 
شــد. با توجه به اینکه در مرحله دوم فروش بلیط، 
وضعیت بیشــتر تیم های حاضر در جــام جهانی 
مشخص شده و قرعه کشــی گروه ها انجام گرفته، 
باید منتظر استقبال بیشتری از ســوی هواداران 
باشــیم. هرچند این آخرین فرصت نیست و قرار 
شده در روز های پایانی هم یک فرصت لحظه آخری 
درنظر گرفته شود تا صندلی ها خالی نمانند. خود 
فیفا یک سایت تمیز و شسته رفته طراحی کرده تا 
هواداران در سرتاسر دنیا بتوانند برای خرید بلیط 
تماشای بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به صورت 
مستقیم اقدام کنند، اما حدس بزنید مشکل من و 
شما کجاست؟ آفرین! چون در مرحله آخر این کار، 
باید هزینه ها را با اســتفاده از کارت های اعتباری 
بین المللی مثل ویزا کارت و مستر کارت پرداخت 
کرد، دســت ایرانی ها از خرید بلیط کوتاه است. در 
عوض تا دلتان بخواهد ســایت و کارگزاری و... در 
اینترنت پیدا می شوند که ادعا دارند می توانند برای 
ایرانی ها بلیط تماشای بازی های تیم ملی در جام 

جهانی قطر بخرند.
به گزارش فرارو، این نوشــته به شــش سوال مهم 
درباره خرید بلیط جام جهانی قطر پاسخ می دهد. 
بلیط تماشــای بازی های جــام جهانی ۲۰۲۲ که 
در قطر برگزار می شــود، توسط فدراسیون جهانی 
فوتبال در چند مرحله انجام می گیرد. قطر کشــور 
کوچکی است و توانایی پذیرفتن یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تماشاچی پیش بینی شده برای جام جهانی را 
ندارد با این حال آمار هــا می گویند در مرحله اول 
فروش بلیط جام جهانی ۲۰۲۲، حدود یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند. در این مرحله قرار 
نبوده کسی پولی پرداخت کند. وضعیت گروه ها و 
تیم ها هم که نامشــخص بوده، بنابراین باید آن را 
تجربه و امتحان عالقمندان و حتی دور خیز دالل ها 

به حساب آورد.
مرحله دوم فــروش بلیط بازی هــای جام جهانی 
وضعیت متفاوتی خواهد داشــت و از سه شنبه ۱۶ 
فروردین ۱۴۰۱ )پنج آوریل ۲۰۲۲( آغاز می شود. 
در این مرحله گروه ها و وضعیت تیم ها مشــخص 
شــده بنابراین می دانید تیم ملی کشــورمان روز 
دوشنبه ۳۰ آبان با انگلستان بازی می کند. جمعه 
چهارم آذر به دیدار برنده پلی آف اروپا می رود و سه 
شنبه هشت آذر در دیداری حساس مقابل تیم ملی 
آمریکا صف آرایی خواهد کرد. یعنی برای تماشای 
بازی های مرحله گروهی باید از ۳۰ آبان تا هشت آذر 
)حدود ۱۰ روز( در قطر دنبال جا و مکان بگردید. 
موقع خرید بلیط بازی های ایران در جام جهانی قطر، 
گوشه چشمی هم به هزینه خورد و خوراک و جا و 

مکان داشته باشید.

قیمت بلیط رفت و برگشت به قطر از ایران 
بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است

قیمت بلیط بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ توســط 
فیفا بین ۶۹ تا ۲۲۰ دالر تعیین شده است. این عدد 
برای بازی نهایی به ۶۰۴ تا هزار و ۶۰۰ دالر افزایش 
پیدا می کند. بسته به اینکه صندلی در کدام قسمت 
زمین قرار گرفته باشد، قیمت بلیط متفاوت خواهد 
بود. رده یک، گران ترین و رده چهار ارزان ترین بلیط 
خواهد بود، اما صندلی های ارزان را کشور میزبان 

برای خود قطری ها رزرو کــرده و از آن ها ۴۰ ریال 
قطر، معادل ۱۰ دالر دریافت می کند. قیمت بلیط 
رده ســه جام جهانی ۲۰۲۲، دو هزار و ۲۰۰ ریال 
قطر، معادل ۶۰۴ دالر خواهد بود. تماشاچیان برای 
بلیط رده دو باید سه هزار و ۶۵۰ ریال قطر، معادل 
هزار و دو دالر پرداخت کنند. خرید بلیط صندلی در 
رده یک، پنج هزار و ۸۵۰ ریال قطر، معادل هزار و 

۶۰۶ دالر هزینه دارد.
خرید بلیط جام جهانی قطر به گفته فیفا می تواند 
به صورت تک مسابقه ، سری اســتادیومی یا سری 
بلیت های یک تیم خاص انجام بگیرد. گزینه سری 
بلیت های اســتادیومی به هواداران امکان می دهد 
در یکی از بازی های چهار اســتادیوم مختلف جام 
جهانی، روز خاصی را انتخاب کنند و به ورزشــگاه 
بیایند. خریداران سری بلیت های خاص، یک تیم 
را انتخاب می کنند و هزینه سه بازی آن در مرحله 
گروهی را می پردازند. شاید برای ما ایرانی ها، خرید 
سه دیدار کافی به نظر برسد، اما هواداران تیم های 
قدرتمندتر شاید دوست داشــته باشند دست به 
ریســک بزنند و برای هفت بازی بلیط خریداری 
کنند. در صورتی که تیم مورد عالقه این افراد حذف 
شــود، خریدار می تواند با بلیط خود در استادیوم 

حاضر شود یا بلیط خود را بفروشد.

چطور می توان از ایران بلیط جام جهانی 
قطر خرید؟

خرید بلیط جام جهانی به صورت مســتقیم برای 
هواداران فوتبال از ایران امکان پذیر نیســت، چون 
آن ها به کارت های اعتباری بین المللی دسترســی 
ندارند. در ســال های گذشــته معموال فدراسیون 
فوتبال کشــورمان بــا هماهنگی فیفــا پورتالی 
مخصوص این کار معرفی می کرد کــه با توجه به 
فاصله نسبتا زیاد تا شروع مسابقات این گزینه هنوز 
در دسترس قرار نگرفته اســت. بعضی سایت های 
اینترنتی در قالب کارگزاری هــا و برگزارکنندگان 
تور های گردشــگری ادعا می کنند از همین حاال 
برای ثبت نام و خرید بلیط به هواداران فوتبال ایران 
کمک می کنند و هزینه آن را می گیرند. قطعا اعتماد 
کردن به آن ها ریسک دارد و باید دل را به  دریا زد. 
فراموش نکنید که خود فیفا هم هنوز فروش بلیط 

جام جهانی قطر را به شکل قطعی آغاز نکرده است.

قیمت خرید بلیط جام جهانی از واسطه ها 
چقدر است؟

فروش بلیط جام جهانی قطر توســط چند سایت 
نسبتا معتبر در حال انجام است. معتبر از این نظر که 
خودشان هم ادعای عجیب غریبی مطرح نمی کنند 
و می گویند تنهــا به نیابت از افــراد مراحل خرید 
بلیط جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر را انجام می دهند. 
طبق قوانین فیفا هر نفر می تواند در هر بازی برای 
شش نفر بلیط خریداری کند و در مرحله پرداخت 
اگر تنها یک نفر از این شــش نفــر کارت اعتباری 
بین المللی داشــته باشــد، اجازه دارد هزینه ها را 
بپردازد. همچنین در بخشــی از توضیحات آمده 
در صورت رد درخواست توسط فیفا در سریع ترین 
زمان ممکن هزینه را به خریدار بــاز می گردانند. 
روش خرید هر چه باشــد، تکلیف تماشــاچیان 
جام جهانی تا دو هفته مانده به شــروع مسابقات 
مشخص نمی شود، چون فیفا در همان تاریخ برای 
صدور بلیط نهایی جــام جهانی قطر اقدام می کند. 
برای خرید بلیط سه بازی ایران در مرحله گروهی 
جام جهانی از این سایت ها باید بین شش میلیون و 
۲۳۴ هزار تومان تا ۷۷ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان 
بپردازید. ارزان ترین انتخاب خرید بلیط صندلی رده 
سوم برای سه بازی ایران در مرحله گروهی با هزینه 
شــش میلیون و ۲۳۴ هزار تومان اســت. صندلی 
خریداران این بلیط بازی های ایران در جام جهانی 

را از پشت دروازه ها تماشا می کنند.
خرید بلیط ســه بازی ایران در مرحله گروهی جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر و نشســتن روی صندلی ها رده 
دو در ایــن روش ۱۴ میلیــون و ۷۷۲ هزار تومان 
هزینه روی دست تماشــاچیان می گذارد. صندلی 
اختصاص پیدا کرده به این دسته بلیط در گوشه های 
استادیوم قرار گرفته اســت، اما اگر بخواهید در دو 
طرف ورزشگاه مستقر و شــوید و با خیال آسوده 
سه بازی ایران در مرحله گروهی جام جهانی قطر 
را تماشا کنید، باید ۱۹ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان 
پول خرج کنید. امکان خرید بلیط VIP هم وجود 
دارد. در این حالت باید برای یک بازی، ۲۵ میلیون 
و ۷۴۶ هزار تومان، برای دو بازی، ۵۱ میلیون و ۴۹۲ 
هزار تومان و برای تماشای هر ســه بازی ایران در 
مرحله گروهی جام جهانی قطر از روی صندلی های 
VIP ورزشگاه، باید ۷۷ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان 
خرج کنید. هزینه ها براساس دالر ۲۷ هزار و ۱۰۰ 
تومانی محاسبه شده و با تغییر وضعیت بازار ارز، باال 

و پایین می شود.
خرید بلیط جــام جهانی قطر بــرای آن هایی که 
مشکل کارت اعتباری و پرداخت اعتباری ندارند، 
ساده است. برای این کار به ســایت فیفا به نشانی 
fifa.com بروید و ثبت نام کنید. سپس در گوشه 
باال ســمت راســت، گزینه Tickets را انتخاب 
 Apply نماییــد. در صفحه بعــدی، روی گزینه
For Tickets Here کلیــک کنیــد. در ادامه، 
نشــانگر ماوس یا انگشــت خــود را روی گزینه 
International قرار داده و ضربه بزنید. ســپس 
روی گزینه Submit کلیک کنید. در صفحه بعدی، 
نحوه انجام بلیت فروشی را مشخص خواهید کرد. با 
انتخاب گزینه اول از سمت چپ، می توانید بلیت هر 
بازی را به طور جداگانه خریداری کنید. بازی های 
موردنظر را پیدا کرده و روی گزینه Select ضربه 

بزنید.
گزینه بنفش در وسط، امکان خرید پکیج چهارتایی 
استادیوم ها را فراهم می کند. با کلیک روی گزینه 
Show match details می توانیــد تیم هــای 
رقیب در هر استادیوم را مشــاهده کنید و پس از 
 Select پیدا کردن پکیــج دلخــواه، روی گزینه
ضربه بزنید. گزینه سوم )اول از سمت راست( امکان 
خرید بلیت کشور ها بر اساس مراحل صعودشان را 
در اختیار شما قرار می دهد. در صورت انتخاب هر 
بلیت، به صفحه ای منتقل می شوید. باید در قسمت 
Category مشخص کنید مایل به نشستن در چه 
مکانی از استادیوم هســتید. نتخاب هر کتگوری، 
مبلغی را بــه هزینه نهایی اضافه می کند. ســپس 
تعداد بلیت ها را مشــخص کنید. حاال روی گزینه 
Confirm کلیک کرده و در پنجره پاپ آپ، دکمه 
Submit My Ticket Application را فشار 
دهید. قیمت نهایی در این پنجره به شما نشان داده 
می شــود. در صفحه بعدی اطالعات خــود را وارد 
کرده، تیم مورد حمایت خود را انتخاب کنید و روی 
دکمه Confirm My Details ضربه بزنید. اگر 
می خواهید کنار دوستان و آشنایان خود بنشینید، 
 Join an existing Group ID روی دکمــه

ضربه زده و شناسه گروهی را وارد کنید.

حال روی دکمه Continue کلیــک کنید تا به 
پایین صفحه منتقل شوید. با انتخاب کتگوری های 
دیگر می توانید شــانس خود برای خرید بلیت )در 
جای دیگری از اســتادیوم( را افزایش دهید نهایتا 
در پایین صفحه، شــرایط فروش را پذیرفته و روی 
 Submit Your Ticket Application گزینه
ضربه بزنید. با این کار، یک ایمیل حاوی اطالعات 
و جزییات خرید برایتان ارســال می شود. پرداخت 
هزینه ها به بعد موکول شــده اســت و شاید تا آن 
زمان بتوانید فکری برای نداشــتن مسترکارت یا 
ســایر کارت های اعتباری بین اللملی کرد. بعضی 
سایت های اینترنتی در ایران با دریافت هزینه ۵۰۰ 

هزار تومانی همین مراحل را انجام می دهند.
خرید بلیط جام جهانی قطر تــا دو هفته مانده به 
شروع بازی ها تکمیل نمی شــود. فیفا در آن زمان 
بلیط نهایی را چاپ و منتشر می کند. تا آن زمان باید 
فکر پاســپورت، ویزا، اقامت و... بقیه چیز ها باشید. 
شرایط ویژه کرونا هم برای خودش ماجرایی دارد. 
به عنوان مثال باید تست PCR، تست آنتی بادی، 
کارت واکسن معتبر و بین المللی ارائه دهید. قطر 
فعال واکسن برکت را معتبر نمی داند. برای دریافت 
ویزای قطر به اصل پاسپورت با اعتبار حداقل شش 
ماه، عکس ســه درچهار، رزرو بلیط رفت و برگشت 
هواپیما، وچر هتل، گردش حساب بانکی تایید شده 
و ۷۵ دالر پول نقد نیاز پیدا می کنید. اگر بخواهید 
با تور به قطر ســفر کنید، کــف قیمت آژانس های 
مســافرتی ایرانی در شــرایط عادی برای اقامت 
به مدت سه شب و چهار روز حدود ۱۲ میلیون تومان 
است که البته این تور شامل خدماتی، چون صبحانه، 
بیمه مسافرتی، گشت خرید، ترانسفر فرودگاهی، 
راهنمای تور و اخذ ویزای توریســتی می شود. در 
صورتی که برای تماشای هر سه بازی ایران در جام 
جهانی ۲۰۲۲ برنامه ریــزی می کنید، حداقل باید 

روی اقامت ۱۰ روزه حساب باز کرد.
رئیس کمسیون گردشــگری و عضو هیات مدیره 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر چند ماه پیش در 
گفتگو با سایت تجارت نیوز گفته بود هزینه مورد نیاز 
برای خرید بلیط ســه بازی مقدماتی ایران در جام 
جهانی قطر برای هر نفر بدون هزینه پرواز، هتل و 
خدمات دیگر حدود ۲۲ میلیون تومان می شود، اما 
اگر مجموع هزینه های بلیت تماشای بازی، پرواز، 
هتل و خدمات را در نظر بگیریم، با عدد هایی مثل 
پنج هزار و ۶۰۰ دالر که حدود ۱۵۰ میلیون تومان 
می شود، روبرو خواهیم شد، ولی بررسی های فرارو 
نشان می دهد اقامت سوییت های اقتصادی المیرقب 
که معادل هتل های دو ســتاره هستند، به صورت 
گروهی با پرداخت هزینه دو، ســه میلیون تومان 
برای هر شب میسر است. اگر تعدادتان بیشتر باشد 
هم ویال های ام السالل توصیه شده اند که برای هر 
نفر شــبی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه خواهد 
داشت. قیمت بلیط رفت و برگشت به قطر از ایران 
بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است یعنی حدود شش 
میلیون تومان برای رفت و شش میلیون تومان برای 

پرواز در مسیر برگشت.

شش سوال اقتصادی كه فكر هواداران فوتبال را مشغول كرده اند

خرید بلیط جام جهانی برای ایرانی ها چقدر تمام می شود؟
News kasbokar@gmail.com

بر اساس مصوبه مجلس شــورای اسالمی، یکپارچه سازی 
و امنیت داده و اطالعات ملی بر عهده شــورای عالی فضای 
مجازی است.در جلسه علنی )سه شنبه، ۱۶ فروردین ماه( 
مجلس شورای اسالمی، موادی از طرح مدیریت یکپارچه 
داده ها و اطالعات ملی به تصویب نمایندگان رســید.ماده 
۱- اصطالح های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: 
الف- دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است 
از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده )۱( قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، ماده )۵( قانون خدمات کشوری 
و ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی و 
بند )د( ماده )۱( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
ماده )۱( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران با اصالحات و الحاقات بعدی و ماده 
)۱( قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری 

اسالمی ایران
تبصره- نهادهــای تحت امر مقام معظم رهبــری منوط به اذن 
معظم له می باشد. ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم گران 
بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و 

مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری )اپراتوری( و یا قوانین و 
مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع 
موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.پ 
-پایگاه داده و اطالعات پایه: کلیه پایگاه های داده و اطالعاتی که 
در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای 
الکترونیکی نقش پایه ای داشــته و ارائه این خدمــات و اجرای 
فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطالعات و داده 
این پایگاه های پایه است.ت -داده و اطالعات ملی: داده و اطالعات 
دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطالعات که 
به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه ها و نهادهای مشمول 
این قانون قرار دارند، داده و اطالعات ملی نامیده می شود.مطابق 
با ماده ۲ این طرح، سیاســت گذاری و تصویب راهبردهای کالن 
نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل 
و امنیت داده و اطالعات ملی بــا هدف افزایش قدرت حکمرانی، 
ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده و اطالعات، گسترش 
تبادل اطالعات میان دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون و 
تسهیل دسترســی به اطالعات پایه برای کسب وکارهای بخش 

خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون یک 
میلیون و ۴۸۹ هزار و ۴۹۴ دامنه ثبت شده که از میان 
آنها، پســوند ir با یک میلیون و ۴۸۱ هزار دامنه  فعال 
در صدر قرار دارد. دامین یا دامنه )Domain( نامی 
است که وب ســایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و 
به طور کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. 
نام دامنه بخشی اســت که گویای نام برند یا فعالیت 
شــما بوده و آن را به دلخواه خــود انتخاب می کنید. 
پسوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی هستند 
که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها 
یعنی آیکن )ICANN( تأیید شده باشند. نمونه های 
پسوندهای متداول com، org و ir هستند و انتخاب 
نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در 
رتبه بندی )Ranking( نتایج جست وجوی گوگل نیز 
تأثیرگذار است.در ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی 
از جمله مراکز اصلی برای ثبت دامنه های اینترنتی به 
شمار می رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه ای 
برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت 

این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور 
مراجعه کند. این پژوهشگاه هم چنین آماری دقیق از 

دامنه های ایرانی را به دست می دهد.  
طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشوری 
ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون 
یک میلیون و ۴۸۹ هزار و ۴۹۴ دامنه ثبت شده است 
و از بین پسوندهای ثبت شــده ی فارسی، پسوند ir با 
یک میلیون و ۴۸۱ هــزار و ۲۱۵ دامنه  فعال در صدر 
قرار دارد که نشان می دهد بیش ترین سهم متعلق به 
همین پسوند اســت.  پس از دامنه ir، دامنه co.ir با 
 ac.ir ۴۱۳۹ مورد، دامنه ایران با ۱۵۶۴ مورد و دامنه
با ۱۲۲۱ دامنه ی فعال هســتند. هم چنین دامنه های 
دیگری وجود دارند که کمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آن ها 
 sch.ir با ۶۴۴ مورد، دامنه id.ir ثبت شده است. دامنه
gov. با ۲۴۰ مورد و دامنه org.ir با ۲۴۱ مورد،  دامنه

ir با ۲۰۳ مورد نیز در رتبه های بعدی لیست قرار دارند. 
کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق به دامنه net.ir با 

۲۷ دامنه فعال است.

با موافقت نمايندگان؛

شورای عالی فضای مجازی متولی یکپارچه سازی اطالعات ملی شد
از سوی پژوهشگاه دانش های بنيادی

آخرین آمار دامنه های فارسی اعالم شد


