
رئیس پلیس راهور گفت: در ســال ۸۴ تا ۸۶ یکی از شاخصه های بسیار مهم 
که ۲۷ هزار کشته سوانح رانندگی را به ۱۶ هزار در سال رساند، بحث واردات 
خودروی استاندارد و ایمن بود.سردار سید کمال هادیان فر، با تشکر از رئیس 
جمهور به دلیل حضور در شــورای عالی ترافیک، اظهار داشت: نوروز امسال 

به دلیل اینکه مردم دو سال از سفرهای نوروزی منع شده بودند، خاص بود.
وی با اشاره به اینکه سفرهای نوروزی بیش تر از پیش بینی های ما بود، افزود: 
بیش از ۹۵ درصد از رانندگان به عنوان رانندگان قانون مدار در طرح نوروزی 
پلیس راهور شرکت کردند. هادیان فر تصریح کرد: در نوروز امسال هر ساعت 

۱.۶ یا همان ۲ نفر از هموطنان را در جاده ها و شهرها از دست دادیم.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه این پلیس امسال ۶۸ میلیون خدمت به مردم 
ارائه کرده است، بیان کرد: طرح نوروزی از ۱۰ اسفند در شهرها شروع شد و در 
۲۴ اسفند رزمایش برگزار و از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ طرح نوروزی در سراسر کشور 

به صورت رسمی آغاز شــد. وی ادامه داد: مقرر شد بیش از ۷۶ هزار نفر با ۲۶ 
هزار خودروی سبک و سنگین و ۷ هزار و ۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار و ۶۴ فروند 
بالگرد، جایروپلن و پهپاد تمام دســتگاه های دخیل در طرح نوروزی خدمات 

رسانی کنند.
هادیان فر خاطرنشان کرد: در مجموع ترددهای بین استانی به صورت رفت و 
برگشت بیش از ۸۶ میلیون و ۷۱۵ هزار تردد ثبت شده است و متوسط روزانه 
تردد بین استانی بیش از ۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تردد بوده است. به گفته رئیس 
پلیس راهور بیشترین تردد مربوط به روز ۵ فروردین با ۵ میلیون و ۲۹۳ هزار 

تردد بوده اســت.وی گفت: برای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار راننده پرخطر پیامک 
ارسال شده اســت و ۳۲۵ هزار خودرو اعمال قانون و ۳۵ هزار خودرو ساعتی 
توقیف شدند و ۶ هزار دستگاه خودرو به پارکینگ ها رفتند.هادیان فر بیان کرد: 
در ۹۶ درصد معابر هیچ گره ترافیکی نداشــتند و در محورهای قزوین، هراز، 
چالوس و فیروزکوه بیشترین ترافیک ها را داشتیم که در برخی از این محورها 
محدودیت های ســاعتی را اعمال کردیم.رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه 
امسال ۲۶ درصد کاهش فقره تصادفات را داشتیم، گفت: در تصادفات فوتی 
۸۳۶ نفر از هموطنان جان باختند که البته نسبت به سال ۱۴۰۰ که هزار و یک 

نفر جان باخته اند تعداد ۲۲۳ نفر یعنی ۲۱ درصد کاهش داشته ایم. در تعداد 
مصدومین ۵۹۰ نفر کاهش یعنی ۳.۳ کاهش داشته ایم.

وی گفت: در ســال ۱۴۰۰ در هر روز ۵۳ نفر از دست دادیم و در سال ۱۴۰۱ 
هر روز ۴۱.۹ از هموطنان را در تصادفات از دست دادیم. هادیان فر بیان کرد: 
امسال بیش از ۵۰۹ میلیون تردد بین شهرها را داشته ایم که ۴۰ درصد افزایش 
تردد بین شهری را داشته ایم.رئیس پلیس راهور اظهار کرد: بیش از ۵۳ درصد 
تصادفات مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، خراسان 

رضوی، اصفهان، مرکزی و خوزستان بوده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه بیشــترین ســاعت تصادفــات از ســاعت ۱۶ تا 
۲۰ رخ داده اســت، گفت: در تصادفــات ۷۰ درصد ســواری ها، ۲۰ درصد 
 موتوری هــا، ۶ درصــد وانــت بارهــا، ۴ درصــد کامیون ها و یــک درصد

 مسافربرهای عمومی نقش داشتند.

عضو شــورای شــهر تهران در پنجاه و هفتمین 
جلسه شــورا به افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض 
ساختمانی در مرحله صدور پروانه و نظارت فنی 
اشــاره کرد.ناصر امانی در تذکر پیش از دستور 
خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ســپهبد صیاد شیرازی 
و شهیدان روحانی در صحن مطهر رضوی گفت: 
تذکرات اعضای شورا به ویژه اعضای کمیسیون 
عمران و حمل و نقل در شــش ماهه دوم ســال 
گذشــته تاکید بر این موضوع بود. معاون مالی و 
اقتصاد شهری شــهرداری تهران هم در جلسات 
هم اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی 
خبر دادند که بر اساس آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای تأمیــن قطعات و لوازم یدکی 
قطارهای متــرو در دی ماه ســال ۱۴۰۰ تأمین 
می شــد.وی افزود: این قرارداد با شــرکت بهره 
برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی 

شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد. 
از مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان ۲۲۰ میلیارد تومان از 
محل تسهیالت کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار 
غیرنقدی شهرداری، ۴۷۰ میلیارد تومان از ردیف 
اعتبار تملک سرمایه ای و ۱۰ میلیارد تومان هم 

قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.
امانی تاکید کرد: از ۱۹ دی ماه ســال گذشــته 
این قرارداد آماده امضا و اجرایی شــدن بوده که 
متأسفانه تا امروز نهایی نشــده و امضا نگردیده 
اســت. پرســش من این اســت که کدام پروژه 
اولویت دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم تر 
اســت و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از 
مترو مهم تر و حیاتی تر است؟ چرا باید بیش از سه 
ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری 
معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان 
مدیریت جهــادی و انقالبی را یدک می کشــد؟ 
متأسفانه موفق نشده ایم متروی تهران را از بحران 

به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور 
دهیم و انبارهای این شرکت همچنان خالی است.

وی عنوان کــرد: یکی از لوایحی که شــهرداری 
تهران به شورای ششــم تقدیم کرد و در شورا با 
اصالحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت 
و ساز سال ۱۴۰۱ بود و حتی در کمیسیون تلفیق 
فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون 
هیچ گونه تغییری به تأیید رســید. آن گونه که 
هنگام بررسی این الیحه مطرح شد مناطق تهران 
به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون 
شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران 
در این الیحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل 
داشتند اما متأسفانه با ابالغ دستورالعمل مصوبه 
شــورا و اجرای آن به ویژه فرمول های پیچیده و 
چند بعدی که در دســتورالعمل قید شده شاهد 
افزایش های فوق العاده در عوارض صدور پروانه و 

نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم.

اداره آمار کانادا اعالم کرد که نرخ بیکاری در کانادا در ماه 
مارس به پایین ترین حد خود در طول تاریخ سقوط کرد 
زیرا افزایش شغل در سراسر اقتصاد ادامه داشت.در این 
گزارش آمده است که نرخ بیکاری به ۵.۳ درصد کاهش 
یافته است که دو دهم کمتر از ماه قبل و پایین ترین نرخ 
ثبت شــده از زمان در دســترس بودن داده های مشابه 
در ســال ۱۹۷۶ اســت.این آژانس گفت: »به استثنای 

افزایش در ژانویه ۲۰۲۲، نرخ بیــکاری به طور مداوم در 
ماه های اخیر کاهش یافته است«.بر اساس این گزارش، 
این کاهش زمانی رخ داد که اقتصاد در ماه گذشــته ۷۳ 
هزار شــغل ایجاد کرد که افزایش ۰.۴ درصدی ناشی از 
افزایش در میان زنان باالی ۵۵ ســال و مردان ۲۵ تا ۵۴ 
ساله  بود.رویس مندز مدیر بخش استراتژی های کالن 
در دژاردین گــروپ )Desjardins Group( گفت: 

کاهش نرخ بیکاری بیشتر از حد انتظار بود.در حالی که 
افزایش مشاغل از ۳۳۷هزار فرصت ایجاد شده در فوریه 
کاهش یافته، افزایش اشتغال در بحبوحه کاهش مداوم 
محدودیت های کوویــد-۱۹ رخ داده اســت که امکان 
بازگشــت به کار حضوری را فراهــم می کند.میانگین 
دستمزد ساعتی نســبت به مارس ۲۰۲۱ به میزان ۳.۴ 

درصد افزایش یافته است.

تحریم های اعمال شده علیه مســکو بر سر حمله 
نظامی روســیه بــه اوکراین، باعث شــده اســت 
ثروتمندان روسیه صدها میلیارد دالر از ثروتشان 
را تنها در مدت یک ماه از دست دهند.اوایل امسال 
این خبر که ثــروت ۱۰ ثروتمند بــزرگ جهان از 
ابتدای شیوع پاندمی دو برابر شده و به ۱.۵ تریلیون 
دالر رسیده اســت و همزمان ۱۶۳ میلیون نفر زیر 
خط فقر رفته اند، باعث حیرت و خشم جهانی شد. 
سازمان خیریه بین المللی آکسفام با این استدالل 
که ابرثروتمندان از تدابیر محرک مالی اجرا شــده 
از ســوی دولت ها به شــکل غیرمنصفانه ای سود 
برده اند، از دولت ها خواســت یک مالیات بر دارایی 
۹۹ درصدی برای ثروت بدست آمده در دوران کرونا 

وضع کنند.
هیچ کشوری به درخواست آکسفام گوش نکرد اما 
کلمبیا، فرانسه، نروژ، اسپانیا و سوئیس درآمدهایی 
از مالیات بر دارایی ثروتمندان در سال ۲۰۲۰ جمع 

کردند. با این حال نابرابری در ثروت، گواه دیگری 
بر این است که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند در 

حالی که فقیران فقیرتر می شوند، واقعیت دارد.
دقیقا شــش هفته از زمان حمله نظامی روسیه به 
اوکراین می گذرد. این جنگ بزرگترین ریسک را 
برای اروپا به دلیل وابستگی شدید به فرآورده های 
انرژی روسیه ایجاد کرده است. بانک جهانی هشدار 
داد که طوالنی شــدن این جنگ، آسیب پایداری 
به کشــورهای دارای درآمد اندک و متوسط وارد 

خواهد کرد.
اما ابرثروتمنــدان جهان تحت تاثیــر این جنگ 
وضعیت یکسانی نداشته اند. از یک سو ثروتمندان 
انرژی آمریکا با افزایش قیمتهای نفت و گاز از زمان 
آغاز حمله روسیه به همســایه خود، ثروتشان ۱۰ 
درصد افزایش پیدا کرده است. هارولد هام، جفری 
هیلدبرند، ریچارد کیندر، جورج بروس کیزر و دانین 
آوارا همگی شاهد رشد دو رقمی ثروتشان در شش 

هفته گذشته بوده اند که به مدد صعود ارزش سهام 
آنها در شــرکتهای بزرگ نفت و گاز بوده است. اما 
اکثر ثروتمندان جهان این روزها از بحران اوکراین 

آسیب دیده اند.
بر اساس آمار شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، در 
پی ســقوط بازارهای ســهام جهان از زمان حمله 
روســیه به اوکراین، مجموع ثروت میلیاردرهای 
جهان از رکورد ۱۳.۱ تریلیون دالر در سال میالدی 
گذشته به ۱۲.۷ تریلیون دالر نزول کرده است. ۴۰۰ 
میلیارد دالر از این ریزش مربوط به روسیه است و 
میلیاردرهای این کشور شاهد ریزش ۲۶۰ میلیارد 
دالری ثروتشان به دلیل تحریمهای گسترده علیه 

الیگارشهای روسیه بوده اند.
اگر چه میزان کاهش ثروت ثروتمندان جهان از نظر 
درصدی، بزرگ نبوده اســت اما آمار افرادی که از 
فهرست ابرثروتمندان خارج شده اند، گواه از اوضاع 

ناگوار می دهد.

با وجود افزایش موارد بســتری کرونا در ۲۶ استان 
کشور در هفته دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ و مصادف 
با هفته ۱۱۱ همه گیری کرونا در کشور، اما درصد 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به شــدت کاهش 
یافته و روی خــط رعایت ۵۱ درصــدی حرکت 
می کند.بر اســاس اعالم وزارت بهداشت در هفته 
۱۱۱ همه گیری کووید ۱۹، در هفته دوم فروردین 
ماه ۱۴۰۱، افزایش یا ایستایی بیماری در ۲۶ استان 
کشور و همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۹ 
استان کشور گزارش شده است. همچنین بر اساس 
آخرین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور که از سوی 
وزارت بهداشت منتشر شده است، در حال حاضر ۳۴ 
شهر کشور در وضعیت قرمز، ۶۹ شهر در وضعیت 
نارنجی، ۲۹۱ شــهر در وضعیت زرد و ۵۴ شهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.
بر اســاس اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی در کشور در 

هفته منتهی به ۲۰ فروردین مــاه ۱۴۰۱ )از۱۳ تا 
۲۰ فروردین ماه(، همچنان پایین و بالغ بر ۵۱.۶۲  
درصد بوده اســت.در عین حــال میانگین میزان 
رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان های 
کشور در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۵۵.۶۰ درصد بوده اســت. در این شاخص 
بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با ۷۰.۴۱ 
درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان تهران 

۴۷.۴۲ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن 
عمومی کشــور از ۳ تا ۱۷ فروردین مــاه ۱۴۰۱، 
بالغ بر ۵۵.۶۰ بوده اســت که دانشگاه ها با ۹۷.۴۴ 
درصد بیشــترین میزان رعایت و مراکز ورزشــی 
با ۵۰.۲۳ درصد کمترین میــزان رعایت را در این 
شاخص داشته اند.میانگین اســتفاده از ماسک در 
شــاغلین و خدمت گیرندگان بــه تفکیک اماکن 
عمومی استان های کشور از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه 

۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ درصد بوده است که بیشترین 
میزان رعایت در استان هرمزگان با ۶۵.۸۲ درصد و 
کمترین میزان رعایت مربوط به مازندران با ۴۰.۲۴ 

درصد بوده است.
همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و 
خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور 
نیز از ۳ تا ۱۷ فروردین مــاه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸.۶۳ 
درصد بوده است که بیشــترین میزان استفاده از 
ماســک در اماکن عمومی مربوط به دانشگاه ها با 
۹۴.۸۷ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک 
مربوط به نانوایی ها با ۴۱.۳۱ درصد است. میانگین 
درصد رعایت پروتــکل فاصله گــذاری در اماکن 
عمومی استان های کشور از ۱۰ تا ۱۷ فروردین ماه 
۱۴۰۱، ۴۹.۷۱ درصد بوده است که بیشترین میزان 
رعایت مربوط به استان آذربایجان غربی با ۶۲.۲۰ 
درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به لرستان با 

۳۷.۶۱ درصد بوده است.

نرخ بیکاری در کانادا به پایین ترین حد خود رسیدافزایش ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی در مرحله صدور پروانه 

استفاده ۴۸ درصدی از ماسک در کشورثروت میلیاردرهای روسی ۴۰۰ میلیارد دالر آب رفت
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افزایش قیمت میلگرد 
وسیمان در بازار آزاد

 وام ۵۰۰۰ میلیاردی
 برای دانش بنیان ها

 قیمت خانه های
 نهضت ملی مسکن 

میلیاردی شده است؟

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 دالیل  افزایش
 نرخ دالر 

بانک مرکزی عامل اصلی 
تعیین کننده نرخ ارز است. 
بانک مرکــزی از هر گونه 
افزایش نرخ ارز اســتقبال 
می کند. تابلوی تعیین نرخ 
ارز این نهاد نیز در راســتای همراهی با نرخ ارز 
بازار آزاد است. در هفته های اخیر چه زمانی که 
دالر به زیر ۲۶ هزار تومان کاهش یافت و چه در 
شرایط فعلی که نرخ ارز به باالی ۲۸ هزار تومان 
رســیده، اتفاق مهم و خاصی که تاثیرگذار در 
 بازار باشد، اتفاق نیفتاده است. مذاکرات به گونه 

ماه های گذشته در ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه 3
3

2

 نوسان دالر  
د ر مرز  28هزار تومان

پیشتازی  خودروئی ها 
و بانک ها در بورس 

بر اساس گزارش   شامخ  اسفند 1400، شاخص میزان استخدام به کمترین مقدار در 1۷ ماه اخیر رسید

افت میزان استخدام نیروی کار
صفحه2

صفحه3

خودرو  بر مدار گرانی
سمند در یک روز  40 میلیون تومان گران شد

دالر آزاد که هفته گذشــته نوسانات بسیاری را 
تجربه کرد در معامالت روند افزایشی خود را ادامه 
داد و با قیمت ۲۸هزار تومان معامله شد. یکی از 
مهم ترین مسائلی که روی بازارهای دالر، طال و 
سکه در ایران اثر می گذارد مذاکرات وین است. 
به نظر می رسد افزایش انتشار اخبار مبهم در این 
زمینه، قیمت ها را در بازارهای مالی افزایشــی 
کرده است. برخی فعاالن بازار ارز بر این اعتقادند 
که بانک مرکزی می تواند نــرخ دالر را بین ۲۲ 
تا ۳۰ هزار تومان در بازار تعییــن کند. چرا که 
صالحیت تغییر نرخ ارز در دست این نهاد است. 
بنابراین اگر بگوییم بعد از تعطیالت نوروز با توجه 
به تقویت منابع ارزی کشــور قیمت ارزکاهشی 

شود، بستگی به نوع نگاه...

بازار سهام روز گذشــته همزمان با بازگشائی شستا 
شاهد پیشرو شدن گروه خودرو و بانک ها بود هر چند 
که در دقایق پایانی بازار روز گذشته صف خرید اغلب 
نماد ها واگذار و یا با ریزش مواجه شــد.روز گذشته 
یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۵.۳۲۷و احدی به 
رقم یک میلیون و ۴۷۴ هزار واحد رسید. شاخص کل 
هم وزن نیز با افزایش ۵۴۲۵ واحدی عدد ۳۸۳ هزار 
و ۵۰۰ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول 
اما با ۱۶ هزار و ۹۹ واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و ۱۵۱ هزار واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز 
با ۱۵.۸۰۰و احد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار 

واحد را تجربه کرد. در بورس...

نوروز امسال هر ساعت 2 نفر را در جاده ها و شهرها از دست دادیم

ارسال پیامک برای 2 میلیون و 2۰۰ هزار راننده پرخطر



اقتصاد2
ایران وجهان

ابالغ راهبردهای هفت گانه تعیین 
کننده خط مشــی بانک توسعه 

تعاون در سال 1401 است 
مدیر عامل بانک توســعه تعاون راهبردهای 
هفت گانــه بانــک را به عنوان خط مشــی 

مجموعه بانک در سال 1401 اعالم نمود.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون اظهار داشــت: راهبردهــای هفتگانه 
همواره تعیین کننده خط مشــی بانک برای 
ارائه خدمات بــا کیفیت بــه جامعه هدف و 
عموم مشتریان است.وی افزود: بانک توسعه 
تعاون به عنــوان بانکی دولتی و توســعه ای 
عهده دار تکالیف متعدد توســعه ای است و 
راهبردهای ابالغی می تواند اجزای سازمان 
را در مسیری هدایت کند تا نقش توسعه ای 
بانک به نحو مناســبی اجرایی شود.مهدیان 
با یادآوری شــعار ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری تحــت عنوان »تولیــد، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین گفت: نخســتین راهبرد سال 
جاری بانک معطوف بر این شعار مهم است و 
از این رو برنامه های متنوعی برای تامین مالی 
و تقویت شــرکت های دانش بنیان با اولویت 
تعاونی های دانش بنیان به اجرا در می آید.وی 
روان سازی و تسهیل اعطای تسهیالت خرد به 
ویژه تسهیالت ازدواج جوانان، قرض الحسنه و 
تســهیالت عمومی به صورت غیر حضوری و 
مبتنی بر اعتبار سنجی دقیق و سهولت در اخذ 
تضامین را به عنوان راهبرد دوم اعالم نمود و 
گفت: آســان گیری پرداخت تسهیالت خرد 
که مورد نظر مقامات ارشــد اقتصادی کشور 
قرار گرفته است همواره مورد تاکید اینجانب 
بوده و در همه دیدارها با همکاران شــعب بر 
اهمیت رعایت حال متقاضیان و سهل گیری 

در تسهیالت عمومی اصرار ورزیده ام.

پاسخگویی مســتقیم مدیرعامل 
بانک مسکن به شهروندان البرزی

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در ستاد 
مردمی ادارات تابعه راه و شهرســازی استان 
البرز در قالب نوزدهمین سفر استانی هیات 
دولت در ســال تولید؛دانش بنیان و اشتغال 
آفرینی روز پنجشنبه 18 فرودین به منظور 
گفتگو با مردم شریف اســتان البرز برای رفع 
مشکالت در سالن ستاد مردمی حضور یافت.
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا ؛ دکتر شایان مدیر عامل بانک 
مسکن و مهدی بلوچی مدیر شعب استان البرز 
با حضور در ستاد مردمی میز خدمت ادارات 
تابعه راه و شهر سازی مستقر در اداره کل راه و 
جاده های استان البرز از نزدیک با شهروندان 
البرزی دیدار و پاســخگوی درخواست ها و 
سواالت آنها بودند .دکتر شایان هدف برپائی 
میز خدمت را تکریم اربــاب رجوع و رعایت 
حقوق شهروندان دانست و گفت: میز خدمت 
رسیدگی به مشــکالت مردم و دیدار آسان و 
چهره به چهره مردم با مســوولین می باشد 
.وی با تاکیــد بر حفظ حقوق شــهروندان و 
ضرورت برپایی میز خدمت در تمامی استان 
ها اظهار داشــت: این میــز خدمت فرصتی 
برای کارگشــایی و کمک به مردم می باشد.
دکتر شــایان در میز خدمت بانک مسکن با 
شهروندان اســتان البرز به گفتگو پرداخت و 
دستور رســیدگی فوری برای رفع مشکالت 
مربوط به مراجعین میز خدمت را صادر کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در ستاد مردمی ادارات 
تابعه راه و شهرسازی از میزبانی مدیر کل راه و 

جاده ها نیز تشکر و قدردانی کرد.

توجه ویژه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به استان های کم برخوردارتر 

شایسته تقدیر است
سرتیپ دوم پاســدار حمید خرم دل تأکید 
کرد: فعالیت چشمگیر برای رفع مشکالت و 
مسائل مردم اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
نشان از حسن تدبیر و توجه ویژه مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران به استان های 
کم برخوردارتر دارد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، سرتیپ دوم 
پاسدار »حمید خرم دل« فرمانده سپاه فتح 
اســتان کهگیلویه و بویراحمــد از خدمات 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در این استان 
تقدیــر کرد.بانک قرض الحســنه مهر ایران 
همواره توجه ویژه ای نســبت به اســتان ها و 
اقشار کمتر برخوردار داشته است. این بانک 
افزون بر تســهیالت تکلیفی کــه در حوزه 
حمایتی پرداخــت می کند، ضمــن انعقاد 
تفاهم نامه با نهادهایی همچون کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، بنیاد برکت، بنیاد مســکن 
و... به توانمندســازی مددجویــان نهادهای 
حمایتــی و همچنیــن حمایت از توســعه 
کسب وکارهای خرد پرداخته است.عالوه بر 
این، بانک قرض الحســنه مهر ایران همواره 
پیشگام فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی 

در شبکه بانکی کشور بوده است. 

بانک ها

گزارش مرکــز پژوهش های 
اتاق ایران از شــامخ اسفند 
1400 نشــان می دهد: این 
شــاخص در باالتریــن رقم 
5 ماهه قــرار دارد و تقریباً با 
اسفند 1399 برابر شده؛ اما شاخص انتظارات تولید برای 

ماه آینده به کمترین میزان از اسفند 98 رسیده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران )PMI( در اسفند 
1400 به رقم 54,۷4 واحد رسیده که باالترین رقم در 5 
ماه قبل از آن محسوب می شود و تقریباً در سطح اسفند 
ســال قبل از آن )54.۷3( قرار دارد. از جمله نکات مهم 
گزارش شامخ اسفند 1400 این است که در این ماه از 
میان همه مؤلفه های اصلی شامخ، فقط شاخص میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 واحد 
ثبت شده است. طبق اطالعاتی که مرکز پژوهش های 
اتاق ایران در سی امین دوره گزارش شامخ منتشر کرده، 
در اسفند 1400، شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انســانی 44,8۲ واحد بوده که یکی از کمترین 

مقادیر در 1۷ ماه اخیر بوده است.
در این میان، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
پس از 4 ماه ثبت رقم کمتر از 50، به 55,44 واحد رسیده 
که باالترین رکورد در ۶ ماهه اخیر محسوب می شود؛ اما 
هم زمان شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در ماه آینده روی رقم 35.۲9 واحد ایســتاده 
که کمترین میزان از اســت. کاهش این شــاخص در 
اسفند 1400 تا حدودی طبق روال سال های گذشته 
ناشی از تعطیالت فروردین ماه بوده؛ اما به نظر می رسد 
مصادف شدن تعطیالت نوروز با آغاز ماه مبارک رمضان 
و همچنین بالتکلیفی فضــای بین المللی در خصوص 
حصول توافق و کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد کشور نیز 

بر کاهش این شاخص تأثیر داشته است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در اســفند 54,۷4 به دست آمده 
و شاخص کل به بیشــترین نرخ 5 ماهه اخیر از مهرماه 
رسیده است و عدد شاخص تقریباً مشــابه اسفندماه 
سال گذشته )54.۷3( است. در این ماه به غیراز میزان 
استخدام و به کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه های 
اصلی باالی 50 ثبت شده اند. در اسفندماه اکثر فعاالن 
اقتصادی در هر سه بخش اقتصادی وضعیت را بهتر از ماه 

قبل ارزیابی کرده اند.
شاخص میزان فعالیت های کســب وکار در اسفندماه 
)58,81( نسبت به بهمن ماه افزایش داشته و به یکی از 
بیشترین مقادیر خود طی 30 ماه گذشته از ابتدای شروع 

طرح رسیده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )55,44( در 
اسفندماه پس از 4 ماه ثبت رقم کمتر از 50، به بیشترین 
مقدار ۶ ماهه اخیر رسیده است. اگرچه به عقیده فعاالن 
اقتصادی تقاضا همچنان متأثر از تورم و بالتکلیفی فضای 

بین المللی به مقادیر واقعی و باثبات خود نرسیده است.
شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده 
)54,۷4( بعد از ۶ ماه روند کاهشــی در اســفندماه به 

بیشــترین مقدار خود از ابتدای شــروع طرح رسیده 
است. البته این افزایش بیشــتر متأثر از بخش خدمات 
و کشاورزی بوده است و در بخش ساختمان شاخص با 

کاهش زیادی همراه بوده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)44,8۲( در اسفندماه به یکی از کمترین مقادیر خود 
طی 1۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص در هر سه 
بخش اقتصادی با کاهش همراه بوده و بخش خدمات 
و کشاورزی بیشترین کاهش را داشته است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی افزایش هزینه های نهاده های تولید 
و ارائه خدمــات ازجمله دســتمزدها، قیمت انرژی و 
تجهیزات باعث شده تا شرکت ها برای جبران هزینه ها 
ناچار به تعدیل نیرو در بعضــی از واحدهای اقتصادی 

شوند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۷8,4۷( در اسفندماه به بیشــترین مقدار 3 ماه اخیر 
رسیده است. شاخص قیمت فروش محصوالت تولید 
شده یا خدمات ارائه شده نیز )5۷.9۷( نسبت به بهمن ماه 
افزایش داشته است. همچنین بر اساس آخرین گزارش 
مرکز آمار ایران در اســفندماه، عدد شاخص کل برای 
خانوارهای کشور به 401.5 رسیده که نسبت به ماه قبل 

1.3 درصد افزایش نشان می دهد.
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیــت اقتصادی در ماه 
آینده )35,۲9( به کمترین میزان از اسفند 1398 رسیده 
اســت، کاهش این شاخص در اســفندماه، طبق روال 
سال های گذشته به دلیل تعطیالت فروردین ماه )اثرات 
فصلی( است که مصادف شدن آن با ماه مبارک رمضان 
و بالتکلیفی روابط بین المللی در کاهش بیشتر نرخ این 

شاخص تأثیرگذار بوده است.
هرچند بر اساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی 
در اسفندماه، شاخص مدیران خرید، نشان دهنده رونق 
فعالیت ها مشابه اسفندماه سال قبل است، اما بسیاری 
از فعاالن اقتصادی در اســفندماه بــه دلیل عدم وجود 
تناســب بین افزایش قیمت نهاده های تولید )از قبیل 
دستمزد، قیمت انرژی، قیمت مواد اولیه و تجهیزات( 
و قیمت فروش، با افزایش شدید هزینه ها روبرو هستند. 
بااین حال، هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا منتظر نتایج 
برجام و خوش بین به تأثیر نتایج مثبت آن بر گشایش 
فضای اقتصادی و به تبع آن سهولت در انجام مبادالت 

خارجی خود هستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش 
صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه 
عدد 5۶,43 به دست آمده اســت. رشد شاخص بخش 
صنعت، در مقایسه با اسفند سال 1399 )5۷.۲9( اندکی 
کمتر است. در اسفندماه در میان مؤلفه های اصلی، فقط 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد 
زیر 50 را به ثبت رسانده است. همچنین صنایع الستیک 
و پالستیک کمترین و چوب، کاغذ و مبلمان بیشترین 

عدد شاخص کل را به ثبت رسانده اند.
شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در اسفندماه 
)5۶,۷9( طی 3 ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده 

است و تقریباً مشابه اسفند سال قبل بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفندماه 
)59,9۲( نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بیشترین 
مقدار 10 ماهه خود رسیده است، اگرچه این شاخص 
نســبت به اســفند 1399 عدد کمتری داشته است. 
به عقیده فعاالن اقتصادی فشــاری تورمــی در بازار و 
بالتکلیفی سیاست بین المللی باعث شده تا طرف تقاضا 

به میزان مورد انتظار تقاضای خرید نداشته نباشد.
شاخص موجودی مواد اولیه در اسفندماه )51,۶0( به 
بیشترین مقدار 3 ماهه اخیر رسیده است. اندکی ثبات 
در نرخ ارز باعث شده تا صنایع راحت تر بتوانند مواد اولیه 

موردنیاز خود را تأمین کنند.
شاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)4۶,۶1( طی ۲3 ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود 
رسیده است. به عقیده فعاالن اقتصادی بخش صنعت، 
از یک سو بخشی از این کاهش شاخص ناشی از افزایش 
شــدید هزینه نهاده های تولید و کاهش نیروی انسانی 
برای جبران هزینه ها و از سوی دیگر بخش دیگری از آن 
به دلیل عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در خطوط تولید 
است که باعث کاهش این شاخص هم از طرف کارفرما 
و هم نیروی کار شده است. شاخص میزان صادرات کاال 
)53,0۲( به بیشترین مقدار طی 3 ماه اخیر رسیده است، 
شاخص صادرات صنایع غذایی بیشترین مقدار را در میان 

صنایع مختلف در اسفندماه داشته است.
شــاخص موجودی محصول نهایی در انبار )4۲,51( 
کاهش داشته است. از یک سو رشد بیشتر شاخص میزان 
فروش )59.۶9( نسبت به شاخص تولید )5۶.۷9( و از 
سوی دیگر افزایش در میزان تقاضا در کاهش موجودی 

محصول نهایی در انبار مؤثر بوده است. شاخص میزان 
فروش محصوالت )59,۶9( طی 10 ماه اخیر به بیشترین 
میزان خود رسیده است اما در مقایسه با رشد این شاخص 
در اسفند 1399 مقدار کمتر را ثبت نموده است. فعاالن 
اقتصادی کاهش قدرت خرید و تقاضا و سردرگمی ناشی 
از تصمیمات بین المللی را دلیــل کمتر بودن تمایل به 

خرید مشتریان عنوان کرده اند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده )34,80(، انتظار 
منفی فعاالن را به کاهش در تولید فروردین نشان می دهد 
که عالوه بــر تعطیالت فروردین مصادف شــدن با ماه 
مبارک رمضان و بالتکلیفی در روابط خارجی در تشدید 
آن مؤثر بوده است. تقریباً فعاالن اقتصادی در همه رشته 
فعالیت ها به جز صنایع کانی غیرفلزی و ســایر صنایع، 

انتظارات منفی برای فروردین ماه دارند.
به طورکلی در اسفندماه، شاخص میزان استخدام نیروی 
کار در اکثر رشته فعالیت ها با کاهش روبرو بوده است. از 
سوی دیگر با افزایش قیمت نهاده های تولید )دستمزدها، 
قیمت انرژی، تجهیزات و ...(، تولیدکنندگان برای جبران 
هزینه های تولید ناچار به تعدیل نیروی کار هســتند. 
همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با معضالت و قوانین 
دست و پاگیر در فرآیند ثبت سفارش و صادرات روبرو 
هســتند که بدون در نظر گرفتن شرایط و چالش های 

موجود آن ها صورت می گیرد.

مشــکالت اصلی از دید برخی از فعاالن 
اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۰

- علیرغم افزایش قیمت خرید مواد اولیه، قطعات، سوخت 
و دستمزد نیروی کار از سوی برخی از تشکل ها، هنوز 
اجازه افزایش قیمت ها به تولیدکنندگان داده نشده، در 
صورت ادامه همین روند برخی از تولیدکنندگان ناچار به 
تعدیل نیروی انسانی یا حتی تعطیلی برخی از خطوط 
برای پایین آوردن هزینه ها خواهند شد. )صنایع کانی 

غیرفلزی(
- عدم دسترسی به سیســتم بانکی سوئیفت و ضعف 
بسیار در نقل و انتقاالت بین المللی باعث شده تا بسیاری 
از تولیدکنندگان در صادرات به خارج از کشــور دچار 
ریسک های زیادی شوند و در بسیاری از موارد، طلب خود 
را با تأخیر یا بعضاً به ریال دریافت می کنند که با توجه به 
ثبت صادرات در سامانه جامع تجارت و الزام به بازگرداندن 
ارز حاصل از صادرات ناچارند ارز را در بازار آزاد در شرایط 
بی ثبات ارزی تهیه کنند که گاهی با قیمت های باالتر بوده 

و متحمل ضرر مالی می شوند. )صنایع کانی غیرفلزی)
- با توجه به برداشته شــدن ارز دولتی برای بسیاری از 
صنایع، سهولت دسترسی به تســهیالت بانکی برای 
بسیاری از تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مؤثر است 

)صنایع الستیک و پالستیک(
- افزایش قیمت گندم در سطح جهانی ناشی از جنگ بین 
دو تولیدکننده بزرگ این کاال یعنی روسیه و اکراین باعث 
افزایش قیمت شدید گندم شده است، از طرفی بی آبی 
نیز تولید داخل را تحت تأثیر قرار داده که تأمین کنندگان 
این کاال خواستار تســهیالت بانکی با توجه به افزایش 
شدید قیمت آن هستند. )محصوالت غذایی، بازرگانی 

عمده کاال(
- افزایش قیمت های مواد اولیه به خصوص در بورس کاال، 
تولیدکنندگان را با مشکل تأمین مواد روبرو کرده است. 

)صنایع شیمیایی(

بر اساس گزارش   شامخ  اسفند 1400، شاخص میزان استخدام به کمترین مقدار در 1۷ ماه اخیر رسید

افت میزان استخدام نیروی کار

افزایش قیمت میلگرد وسیمان 
در بازار آزاد

دبیر کانون سراسری انبوه ســازان مسکن از افزایش 
قیمت میلگرد به کیلویی 18 هزار و سیمان به کیسه 
ای ۶0 هزار تومان در روزهای اخیر خبر داد. فرشید 
پورحاجــت در گفت وگو با خبرنــگار مهر گفت: در 
روزهای اخیر قیمت دو قلم اصلی مصالح ساختمانی 
شامل سیمان و میلگرد افزایش داشته است. وی افزود: 
در حال حاضر حداقل قیمت میلگرد در سایزهای باال 
18 تا 3۲ حداقل کیلویی 18 هزار تومان اســت. در 
سایزهای کوچک تر )8 تا 1۶( نیز بین هزار و تا 1,500 

تومان به این رقم در هر کیلو افزوده می شود.
وی تأکید کرد: این افزایش قیمت میلگرد از سوی 
تولیدکنندگان اتفاق افتاده و آنها محصوالت را با 
قیمت های باال در بورس کاال عرضه می کنند. این 
در حالی است که میلگرد در اسفند ماه سال گذشته 
کیلویی 14 تــا 15 هزار تومان بــود. دبیر کانون 
سراسری انبوه سازان اظهار کرد: سیمان در بورس 
کاال کیسه ای 4۷ و در بازار مصرفی ۶0 هزار تومان 
فروخته می شــود؛ کرایه حمل، 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده، هزینه تخلیه و بارگیری، هزینه 
بنکداری و … نیز به آن افزوده می شود. وی با اشاره 
به اظهارات سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در 
سفری که اواخر اسفند گذشته به خوزستان داشت 
و در بازدید از فوالد خوزستان، وعده کاهش قیمت 
آهن و میلگرد داد، گفت: سیمان و میلگرد ظرف 3 
سال اخیر رشد عجیبی داشته اند و به یک بحران در 

بازار مسکن نوساز تبدیل شده اند.

دستمزد کارگر ساختمانی روزی ۳۰۰ 
هزار تومان شده است

پورحاجت یادآور شــد: دســتمزد کارگر روزمزد 
ساختمانی در روزهای اخیر به روزانه 300 هزار تومان 
افزایش یافته و بنا نیز دو برابر آن را مطالبه می کند. 
حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی هم 

افزایش قابل مالحظه ای داشته است.

گرانی میلگرد، کار فوالدی هاست
به گفته دبیــر کانون سراســری انبوه ســازان، 
پروژه هــای ســاختمانی دچار رکود شــده اند و 
تقاضایی از سوی بازار نیست که تولیدکنندگان 
فوالد و سیمان اقدام به افزایش محصوالت خود 
کرده اند. البته این افزایش قیمــت از قبل از عید 

نوروز از سوی تولیدکنندگان استارت خورده بود.

وزیر صمت )۲۰ اســفند ۱۴۰۰(: قیمت 
میلگرد تا یک هفته آینده کاهش می یابد

گفتنی است فاطمی امین وزیر صمت در سخنرانی 
پیش از خطبه های نمازجمعه ۲0 اســفند اظهار 
کرده بود: در روزهای اخیر به لحاظ درگیری های 
روسیه با اوکراین، قیمت مواد اولیه افزایش یافته 
که سبب افزایش نرخ میلگرد شــده، اما راه حل 
کنترل قیمت مواد اولیه میلگرد، اعمال عوارض 
بر صادرات است؛ مراحل آن در ستاد تنظیم بازار 
به پایان رسیده و هفته آینده ابالغ خواهد شد که 

به مرور به رفع التهاب بازار میلگرد منجر می شود.

وام ۵000 میلیاردی برای دانش بنیان ها
قانون بودجه سال جاری، بانک  مرکزی را مکلف 
کرده تا از طریق بانک هــای عامل معادل 5000 
میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
و خالق اختصاص دهــد. به گزارش ایســنا، در 
ســال های اخیر عمدتا تولید، محور شــعار سال 
قرار گرفته است که امسال نیز با عنوانی اقتصادی 
نام گذاری شد و به تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین 
اختصاص یافت. در شرایطی که رهبر معظم انقالب، 
تولید را کلید حل مشکالت اقتصادی کشور و تولید 
ملّی را راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های 
اقتصادی برای کشــور می دانند؛ یکی از مایحتاج 
اصلی تولید، پول و تامین مالی است تا چرخ تولید 
بچرخد که در اقتصاد ایران همواره بار تامین مالی 

برروی دوش نظام بانکی قرار دارد.
در این زمینــه، در قانون بودجه ســال جاری در 
بخش تســهیالت تکلیفی بانک ها آمده است: » 
در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خالق در 
سراسر کشور و تمامی استان ها با اولویت مناطق 
محروم، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ 5000 
میلیارد تومان از محل منابع سپرده های پس انداز و 
جاری قرض الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق 
نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان و 
خالق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیالت 
پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی تعیین می شود«.
وی همچنین بر این موضوع تاکید کرد که برای 
 امســال نیز حمایت نظام بانکی از شــرکت های 

دانش بنیان ادامه خواهد داشت.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2456| دوشنبه 22  فروردین ماه1401

بازار سهام روز گذشته همزمان با بازگشائی شستا شاهد 
پیشرو شدن گروه خودرو و بانک ها بود هر چند که در 
دقایق پایانی بازار روز گذشته صف خرید اغلب نماد ها 

واگذار و یا با ریزش مواجه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشــته یکشــنبه ۲1 
فروردین ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس تهران با افزایش 15.3۲۷و احدی به رقم یک 
میلیون و 4۷4 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن 
نیز با افزایش 54۲5 واحدی عــدد 383 هزار و 500 
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما با 1۶ 
هزار و 99 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 151 هزار 
واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با 15.800و 
احد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۷45 هزار واحد را تجربه 
کرد. در بورس تهران روز گذشته 1۲ میلیارد و ۲55 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 538 هزار و 
44 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر 5 هزار و 585 
میلیارد تومان را در برداشت. در فرابورس نیز شاخص 
کل این بازار با 1۷4و احد افزایش به رقم ۲0 هزار و ۶۲ 
واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری 4 میلیارد 
و ۲49 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش 

بیش از 4 هزار و ۶۶0 میلیارد تومان معامله شد.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل 
بورس تهران روز گذشته فوالد مبارکه با 1۷۶5و احد، 
گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید با 900 واحد و 
ایران خودرو با 8۶3 واحد افزایــش بودند در مقابل 
اما نمادهای صبا نور با 1۷3 واحد، گسترش سرمایه 
گذاری ایران خــودرو با 111 واحــد و پاالیش نفت 
اصفهان با 105 واحد کاهش بیشــترین تأثیر منفی 
بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص 
دادند. به گزارش مهر، معامله گران بازار سهام که این 
روزها ترجیح می دهند گام به گام با الگوهای تکنیکال 

در تاالر شیشه ای گام بردارند، به نظر می رسد رفتار 
حرکتی قیمت سهام در نماد معامالتی "شستا" را به 
عنوان یک شاخص جدید برای کلیت معامالت سهام 
بر خود فرض دانسته و همواره هرگونه نوسان در این 
سهم در تقابل میان خریداران و فروشندگان بر روند 
حرکتی سایر نمادهای معامالتی شاخص ساز بازار نیز 

تأثیر محسوس برجای می گذارد.
مارکت َکپ "شستا" هم اکنون از 1۶8 هزار میلیارد 
تومان فراتر رفته و کمتر از دو سوم حجم کل معامالت 
ســهام کل بازار در هر روز معامالتی به این ســهم 
اختصاص دارد. روز گذشته در گروه خودروئی ها نیز 
با وجود شکل گیری صف خریدهای میلیونی پایدار 
اما در دقایق پایانی معامالت روز گذشــته با افزایش 
تدریجی غلبه فروشندگان سهام و همسو با تأثیر رفتار 
کلی بازیگران بازار بویژه در شستا، شاهد ریزش صف 
خرید خودروئی ها در سقف دامنه نوسان مثبت قیمتی 
بودیم. در اوج این نوسان ها نماد معامالتی "خساپا" در 
محدوده صفر تابلو به دامنه نوسان منفی قیمت ها نزول 
کرد و به معامالت خود با روندی متعادل پایان داد. در 
گروه بانک ها نیز روز گذشته پس از عبور از یک اصالح 
قیمتی موقت دوباره اقبال برای جمع آوری سهام در 
این گروه مشهود بود. همچنین در گروه محصوالت 
شیمیایی و غذایی ها و همچنین زارعت و ساختمانی ها 
در کنار نماد معامالتی بورس ها همچنان معامله گران 

کوتاه مدت نگر به دنبال بازدهی های باالتر هستند.
به نظر می رسد اخبار پیرامونی بازار در زمینه مذاکرات 
برجام و همچنین انتظار برای انتشــار گزارش های 
عملکردی جذاب بخصوص در ســهم های شاخص 
ساز صادراتی در آستانه ورود به فصل مجامع می تواند 
همچنان تنور بازار ســهام را برای معامله گران اغلب 

حقیقی گرم نگه دارد.

شــگفتانه مدیرعامل شــهرهای جدید در یک برنامه 
تلویزیونی، اعالم قیمت متری 10 تا 15 میلیون تومان 
برای واحدهای نهضت ملی مســکن بــود که هزینه 
واحدها را به باالی یک میلیارد تومان می رساند؛ اگرچه 
روابط عمومی شرکت، این عدد را اشتباه لفظی دانسته 
اما محاسبات سازندگان بر اســاس قیمت نهاده های 
ساختمانی و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز مربوط 
به سال گذشته از عددهای باالی 800 میلیون تومان 

برای واحدهای 100 متری حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، هر روز اعداد و ارقام متفاوتی از قیمت 
واحدهای نهضت ملی مسکن از سوی مسئوالن شنیده 
می شود که منجر به سردرگمی متقاضیان شده است. 
پس از آن که محمود محمودزادهـ  معــاون وزیر راه و 
شهرسازی بر اساس فهرست بهای سال 1400 و با اتکا به 
برآورد سازمان برنامه و بودجه از پروژه های دولتی هزینه 
هر متر واحدهای نهضت ملی مســکن را 4.5 میلیون 
تومان اعالم کرد، روز گذشته رییس بنیاد مسکن گفت 
که نرخ هر متر از واحدهای واقع در بلوک های باالی شش 

طبقه کمتر از ۶ تا ۶.5 میلیون تومان نخواهد بود.
پیش از آن هم انبوه ســازان و ســازندگان با استناد به 
افزایش قیمت نهاده های ســاختمانی، نرخ دستمزد 
و ســایر هزینه های مرتبــط با صنعت ســاختمان از 
قیمت های متری ۷ تا 10 میلیون تومان برای واحدهای 

نهضت ملی مسکن سخن گفته بودند.
اما ماجرای سردرگمی متقاضیان نهضت ملی مسکن بین 
اعداد و رقم های مختلف به این جا ختم نمی شود. دیشب 
علیرضا جعفری - مدیرعامل شرکت عمران شهرهای 
جدید هزینه هر متر مربع از واحدهای پروژه مذکور را 
بین 10 تا 15 میلیون تومان اعالم کرده است. البته محمد 
نظری - مدیر روابط عمومی شرکت عمران به ایسنا گفت 
که این رقم باید اصالح شــود و احتماال اشتباه کالمی 

صورت گرفته است. از طرف دیگر، جعفری در سخنان 
خود به تسهیالت تا سقف 450 میلیون تومان اشاره کرد 
و گفت که اقساط این تسهیالت بین 3 تا 4 میلیون تومان 
است. نکته دیگر صحبت های مدیرعامل شرکت عمران 
این بود که به طور تلویحی اعالم کرد هزینه زیرساخت ها 
باید توسط متقاضیان پرداخت شــود. او در عین حال 
که تالش برنامه ریــزان تولید مســکن در وزارت راه و 
شهرسازی را به حداقل رساندن هزینه ساخت واحدها 
از طریق کاهش قیمت زمین عنــوان کرد از خدمات و 

زیرساخت هایی سخن گفت که قیمت ها را باال می برد.
او اظهار کرد: بســیاری از زمین ها نیاز به آماده سازی 
دارد. بر اساس تاکید وزیر، ما صرفا مسکن سازی نمی 
کنیم بلکه به زیربناها و مراکز خدماتــی مورد نیاز در 
نگاه شهرسازی توجه داریم. شــاید اشکال طرح های 
گذشته این بود که صرفا مســکن تولید شد و توجه به 
حوزه زیربنایی و روبنایی پروژه ها کمتر بوده اســت. ما 
باید بتوانیم هم زیست سکونتی متقاضیان را به صورت 
مطلوب درآوریم و هم زیســت اجتماعی شان را توجه 
کنیم. صحبت های جعفری در شرایطی عنوان شده که 
در طرح جهش تولید و تامین مسکن، اشاره ای به تامین 
منابع زیرساخت ها توسط متقاضیان نشده است. اما اگر 
قرار باشد این مبالغ توســط متقاضیان پرداخت شود 

قیمت واحدها چقدر خواهد بود؟
در این خصوص با یکی از سازندگان مسکن مهر شهر 
جدید هشتگرد صحبت کردیم که گفت توسعه شبکه 
آب، برق، گاز، محوطه سازی و آماده سازی برای هر واحد 

بین 100 تا 130 میلیون تومان خواهد بود.
حال، مروری داشته باشیم به قیمت تمام شده واحدهای 
نهضت ملی مســکن؛ طبق صحبت هــای مدیرعامل  
شرکت عمران شهرهای جدید هزینه ساخت یک واحد 

100 متری حدود 1.5 میلیارد تومان خواهد بود.

رشد ارزش معامالت بازار سهام؛

پیشتازی  خودروئی ها و بانک ها در بورس
سردرگمی متقاضیان نهضت ملی مسکن

قیمت خانه های نهضت ملی مسکن میلیاردی شده است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هرگرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان
روز گذشته ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان وهر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان معامله می شود. بر اساس 

اعالم اتحادیه طال و جواهر روز گذشته ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان رسید. 
قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان است. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱.۹۴۷ 

دالر )یک هزار و ۹۴۷ دالر( رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۳۰۳ هزار تومان معامله می شود.
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دالیل  افزایش نرخ دالر 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

بانک مرکزی عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز است. اینکه این نهاد اعالم می کند نگاهی به بازار ندارد کامال نادرست است. بانک مرکزی از هر گونه افزایش نرخ ارز استقبال می کند. تابلوی تعیین نرخ ارز این نهاد نیز در راستای 
همراهی با نرخ ارز بازار آزاد است. در هفته های اخیر چه زمانی که دالر به زیر 26 هزار تومان کاهش یافت و چه در شرایط فعلی که نرخ ارز به باالی 28 هزار تومان رسیده، اتفاق مهم و خاصی که تاثیرگذار در بازار باشد، اتفاق نیفتاده 

است. مذاکرات به گونه ماه های گذشته در رفت و برگشت بوده و اینکه اخبار مذاکرات بتواند تاثیر گذار باشد، در شرایط فعلی نادرست است. 
بانک مرکزی اراده ای در کنترل نرخ ارز ندارد. همراهی تابلوی نرخ ارز بانک مرکزی با نرخ بازار آزاد نشان می دهد این نهاد  تعیین کننده نرخ ها است. اما عواقب آن را در نظر نمی گیرد. این اقدام بر دیگر بازارها تاثیر می گذارد و با رشد 
قیمت، شاهد افزایش قیمتها در دیگر بازارها و افزایش قیمت تمام شده کاالها خواهیم بود. در نتیجه گرانی ایجاد خواهد شد. با اینکه بانک مرکزی موضوع همراهی با نرخ دالر بازار آزاد را قبول ندارد اما شواهد نشان دهنده موافقت 

این نهاد با رشد قیمت ارز است. 
در شرایط فعلی قیمت نفت هم افزایشی است بنابراین این عامل مهم نیز در راستای کاهشی شدن نرخ ارز حرکت کرده است. پس چرا باید نرخ ارز افزایشی باشد. البته در رابطه با مذاکرات هم نمی توان تاثیرپذیری بازار ارز را نادیده 

گرفت. اما در شرایط فعلی این گزینه تاثیرگذاری ندارد. در شرایط متفاوت تر، زمانی که مذاکرات به بن بست می رسد و یا توقف مذاکرات را شاهد هستیم، رشد نرخ ارز طبیعی است. 
از سوی دیگر هنگامی که مذاکرات از سر گرفته و اخبار مثبت از آن منتشر می شود، شاهد کاهش نرخ ارز و یک ثبات نسبی در بازار هستیم. در این شرایط سرمایه گذاران در فاز احتیاط می روند و در خصوص خرید و فروش های خود 
دقیق تر عمل می کنند. به هرترتیب ما کارشناسان انتظار افزایش نرخ ارز را داریم و در کشوری با 40 درصد تورم نیاز به این توضیح نیست که چرا تصور می کنیم قیمت ارز افزایش پیدا می کند. تصور ما از آینده قیمت ارز یک آینده 

صعودی است و شرط اینکه ما از این روند انحراف داشته باشیم مذاکرات است که روند افزایشی را متوقف کند و جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لبنیات سنتي تهران 
گفت: در بحث تامین شــیر خام تولیدکنندگان در 
تبریز با چالش هاي جدي مواجه شده اند و در نتیجه 
میزان تولید این محصول کاهش چشــم گیري پیدا 
کرده است از این رو شاهد افزایش نرخ پنیر لیقوان در 
بازار هستیم.علي رجبي، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لبنیات سنتي تهران با اشاره به تامین محصوالت لبني 
در ماه رمضان، گفت: قیمت محصوالت لبني در سال 
جاري تغییر محسوسي نکرده است؛ تنها محصول 
 لبني که در ماه رمضان افزایش نرخ را تجربه کرده پنیر

 لیقوان است.
وي دربــاره دالیل افزایش نرخ پنیــر لیقوان، گفت: 
در بحث تامین شیر خام تولیدکنندگان در تبریز با 
چالشهاي جدي مواجه شــدهاند و در نتیجه میزان 
تولید این محصول کاهش چشمگیري پیدا کرده است 
از اینرو شاهد افزایش نرخ پنیر لیقوان در بازار هستیم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتي تهران ادامه 
داد: قیمت یک حلب پنیر لیقوان ۱2.۵ کیلویي که 
سال گذشــته یک میلیون و 600 هزار تومان بود در 

حال حاضر 2 میلیون و 200 هزار تومان شده است.
به گفته رجبــي میزان مصرف پنیر لیقــوان در ماه 
رمضان نسبت به سایر محصوالت لبني افزایش پیدا 
میکند. اما افزایش نرخ این محصول در سال جاري 
در میزان فروش خرده فروشي ها نیز تاثیر گذاشته و 

میزان فروش روند کاهشي به خود گرفته است.رئیس 
اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتي تهران با بیان اینکه 
امکان تولید پنیر لیقوان در تهران وجود ندارد، خاطر 
نشان کرد: پنیر لیقوان، در روستاي لیقوان تبریز تولید 

و در تهران توزیع میشود.
وي در پاسخ به این پرسش که مصرف کنندگان چگونه 
سالمت و اصالت یک محصول لبني به خصوص پنیر 
لیقوان را تشخیص بدهند؟ گفت: اتحادیه فروشندگان 
محصوالت لبني با نظارت وزارت بهداشت به زودي 
از طرحي رونمایي مي کند کــه امیدواریم با اجرایي 
کردن آن بسیاري از معضالت و مشکالت خریداران 
محصوالت لبني از جمله چگونگي تشخیص تقلب در 

محصوالت لبني رفع شود.
رجبي تصریح کرد: اتحادیه با همکاري وزارت بهداشت 
اپلیکیشني طراحي کرده اســت که مطابق با آن بر 
محصوالت لبني کد QR درج میشود که مشتریان مي 
توانند از طریق این اپلیکیشن اصالت کاال و چگونگي 
نظارت بر واحد صنفي را رصد کند. چند سالي است که 
اتحادیه تالش دارند که این موضوع را به نتیجه برساند 
اما با شــیوع بیماري کرونا و تغییر اولویتهاي وزارت 

بهداشت این طرح مسکوت ماند.
وي با اشاره به افزایش تقاضا براي خرید لبنیات سنتي، 
گفت: بدون تردید کیفیت و مزه لبنیات ســنتي و 

صنعتي متفاوت است .

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران اظهار داشت: 
این اتحادیه براي تحقق عملي شعار سال از سوي مقام 
معظم رهبري مبني بر"تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین" در حیطه خدمات خودرویي آمادگي کامل 
جهت فعال نمودن استارت اپ هاي نوین صنفي را دارد. 
علیرضا نیک آئین، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران 
خودرو تهران با اشاره به نامگذاري سال جدید از سوي 
مقام معظم رهبري به ســال "تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین" بیان کرد: این امر نشان دهنده اهمیت 
اقتصاد به عنوان اولویت نخست کشور است؛ لذا همگي 
باید تالش کنیم بسترها و راهکارهاي مناسب براي 

تحقق عملي شعار امسال را فراهم سازیم.
نیک آئین افزود: طراحي و ساخت اولین استارت آپ 
تخصصي اتاق اصناف تهران، اپلیکیشن اتواپ از سال 
۹4 مطرح شــد. هدف این استاراپ تعمیرات شفاف 
و سازماندهي شده در سطح اســتان بود. از سال ۹6 
طراحي و برنامه نویسي آن صورت گرفت و سال ۹8 
توسط فرماندهي نیروي انتظامي تهران بزرگ، هیئت 
رئیسه اتاق اصناف تهران و هیئت مدیره اتحادیه صنف 
تعمیرکاران خودرو تهران افتتاح و نصب و راه اندازي 
گردید. رئیــس اتحادیه صنف تعمیــرکاران خودرو 
تهران در همین خصوص ادامه داد: نسخه نرم افزاري 
اپلیکیشن اتواپ وارد اپلیکیشن هایي نظیر کافه بازار 
و ... شده است. متاسفانه مشــکالت و گرفتاري هاي 

بسیاري در مسیر خدمت رساني این نرم افزار وجود 
دارد؛ مانند قوانین مربوط به این موضوع، محدودسازي 
سرویسدهندگان خارجي و مسدود کردن آنها، وضعیت 
سرعت اینترنت و آنتن دهي خطوط که خود مشکالت 
بسیار عمده اي دارد. نیک آیین با ابراز تاسف از وضعیت 
استارآپ ها در ایران تاکید کرد: متاسفانه ۹0 درصد 
استارت آپ ها در ایران با شکست مواجه شده است. به 
هیچ عنوان به اپلیکیشن هایي که جهت سهولت امور 
مردم به حوزه اصناف مربوط مي شود بهایي داده نشده 
است. وي تصریح کرد: متاسفانه در ارتباط با اپلیکیشن 
هایي که توسط اتاق اصناف علي رغم نامالیمتي هاي 
بسیار صورت گرفته، همکاري و پشتیباني وجود ندارد؛ 
لذا نیاز به دستورات و حمایت هاي مقام معظم رهبري 
و دولت محترم با هدف تحقق الگوي اقتصاد و حمایت از 
ایجاد و توسعه کسب وکارهاي اینترنتي در سال تولید؛ 
دانشبنیان، اشتغاآلفرین" مي باشیم. نیک آیین تصریح 
کرد: در راستاي دانش بنیان شدن و توسعه فناوري در 
اتحادیه تعمیرکاران خودرو برنامه هاي جدي در حال 
اجرا داریم. وي همچنین گفت: شرایط خاص اقتصادي 
و شیوع ویروس کرونا، کســب و کار هاي مجازي را 
توجیه پذیر کرده و فرصت مناسبي براي بروز و ظهور 
آنها فراهم شده اســت؛ لذا با حمایت دولت محترم، 
اتحادیه هاي صنفي مي توانند از این فرصت به نحو 

شایسته استفاده کنند .

با وجود سه هزار سال قدمت تولید زعفران و سهم 80 
درصدی در دنیا، آخرین آمار ها ســهم ایران در بازار 
جهانی این محصول را ۵ درصد گزارش کرده است. 
۹2 تا ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود 
در حالی که به سبب بی توجهی به سیاست استفاده 
از فرآورش زعفران  و صادرات محصوالت فرآورده این 
محصول تنها ۵ درصد از بازار جهانی در دست ایران 
است. آقای غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی 
زعفران گفت: با توجه به آنکه ۹2 تا ۹۳ درصد تولید 
زعفران را عهده دار هستیم؛ بنابراین مدیریت زعفران 
در بازارهای جهانی مستلزم سرمایه گذاری جدید و 
ثبات اقتصادی است. به گفته او، با وجود هزینه کار 
تحقیقاتی سرمایه گذاران حاضر به پذیرفتن ریسک 
آن نیستند که براین اساس در شرایط ثبات اقتصادی 

باید به سمت و سوی صنایع تبدیلی رفت.
نائب رئیس شــورای ملی زعفران گفت: در شرایط 
کنونی ارز آوری حاصل از صادرات  ۳20 میلیون دالر 
اســت، درحالی که با صادرات فرآورده های زعفران 
ارزآوری افزایش خواهد یافت. آقای علی حســینی 
عضو شورای ملی زعفران گفت: هم اکنون در سیاست 
واردات زعفران ایران به چین، بزرگترین تولیدکننده 

در تعیین سیاست ها نقشی ندارد.
حسینی می گوید: با وجود نبود استراتژی و استاندارد 
واحد برای زعفران همچنان ســرگرم سیاست خام 
فروشی هستیم و تنها شعار بزرگترین تولیدکننده را 
می دهیم. گرچه بی توجهی به شناسنامه دار کردن 
زعفران شاه کلید نیست، اما یکی از راه های توسعه 

صادرات اســت که متاســفانه اجرای آن از ۱0 سال 
گذشته تاکنون مغفول مانده است. به گفته حسینی، 
بیش از ۷۵ درصد زعفران کاران کمتر از یک هکتار 
زعفران کاری دارند که با استراتژی مناسب می توان به 

خام فروشی و تجارت پایان داد.
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی گفت: علی رغم آنکه در تولید محصوالت 
کشاورزی شرایط مساعدی داریم، اما در بحث فرآوری 
و تجارت ضعیف هســتیم.به گفته او، بــا توجه به 
مشکالت فرآوری محصوالت استراتژیکی همچون 
زعفران ناشی از کمبود صنایع تبدیلی نیاز است که 
تشــکل های صنفی وارد مدار شوند و کارهای بسته 
بندی را انجام دهند تا صــادرات به صورت خام و فله 
انجام نشود. پیشه ور می گوید: با وجود فقدان تشکل 
های بازرگانی، کشاورزان برای دستیابی سریع الوصول 
به نقدینگی ناشی از هزینه های باالی تولید و بدهی 

های معوق چاره ای جز خام فروشی ندارند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: 
با واگذاری قانون انتزاع می توان انتظار داشــت که 
بازرگانی در واردات و صادرات دیده شود  چرا که برای 
حل مســائل تولید و افزایــش ارزاوری توجه به این 
موضوع باید در دســتور کار قرار گیرد. گرچه کشور 
ما از ۳ هزار ســال پیش پرچم دار تولید زعفران در 
دنیاست، اما با سیاست گذاری نامناسب ممکن است 
جایگاه بزرگترین تولیدکننده را از دست بدهیم که 
با این وجود اتخاذ استراتژی بی طرفانه منافع ملی و 

کشاورزان را در بر می گیرد.

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
با بیان اینکه مرغ مــازاد تولیدکنندگان با نرخ 
مصوب خریداری می شــود، گفــت: مرغداران 
نگران مازاد تولیدشان نباشند. به گزارش وزارت 
جهاد کشــاورزی، محسن ســالمی با اشاره به 
افزایشی بودن تولید مرغ در کشور طی ماه های 
گذشته، افزود: این افزایش تولید از هفته گذشته 
با کاهش مصرف همراه شده و مازاد تولید را برای 

تولید کنندگان فراهم آورده است.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
برای حمایت از تولیــد، اقدام به خرید تضمینی 

مرغ با نرخ مصوب در تمام استان ها کرده است. 
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام با بیان 
اینکه این خرید بــدون محدودیت و در تمامی 
استان ها در حال انجام است، تاکید کرد: مرغ های 
خریداری شده به صورت منجمد در سردخانه ها 

ذخیره می شوند.
سالمی تاکید کرد: مرغداران با خیال آسوده به 
تولید ادامه دهند و هر جا که مازاد تولید ایجاد 
شد و نتوانستند تولیداتشــان را به بازار عرضه 
کنند بالفاصله شرکت پشتیبانی ورود و میزان 

محصول مازاد را خریداری می کند.

توقــف مذاکــرات برجام، 
اظهارات ضد و نقیض در رابطه 
با واردات خودرو، رشد قیمت 
ارز و... موجب گرانی خودرو در 
روزهای اخیر شده است. این 
افزایش قیمت رکود ماه های اخیر خود را شکانده و قیمت 
سمند در یک روز 40 میلیون تومان افزایش یافته است. 

قیمت محصوالت ایران خودرو روز یکشنبه 2۱ فروردین 
۱40۱ تا 40 میلیون افزایش قیمت داشت. بدین ترتیب 
پژو 206 تیپ دو به 282 میلیون تومان و سمند EF7 به 
۳00 میلیون تومان رسید. قیمت محصوالت یکشنبه 
2۱ فروردین ۱40۱ نوسانی دو تا هفت میلیون تومانی را 
تجربه کرد. تیبا امروز با دو میلیون تومان کاهش قیمت 
به ۱۷۹ میلیون تومان، تیبا دو با دو میلیون تومان کاهش 
قیمت به ۱84 میلیون تومان و تیبــا دو پالس با هفت 
میلیون تومان افزایش قیمت بــه 20۷ میلیون تومان 
رســید. پراید ۱۳۱ امروز چهار میلیــون گران تر از روز 

گذشته بود و به ۱۷۳ میلیون تومان رسید. در حالیکه 
سایپا ۱۵۱ پالس امروز پنج میلیون تومان کاهش قیمت 

را تجربه کرد و به ۱۷6 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا تیپ یک یکشنبه 2۱ فروردین ۱40۱ با چهار 
میلیون تومان افزایش به ۳۷۳ میلیون تومان رسید. پژو 
پارس امروز 2۳ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد 
و به 2۹۹ میلیون تومان رسید. پژو 206 تیپ دو امروز 20 
میلیون تومان گرانتر از روز گذشته بودو با قیمت 282 
میلیون تومان به فروش رسید. پژو 206 صندوقدار هم 
چهار میلیون افزایش قیمت را تجربه کرد و امروز در بازار 
آزاد خودرو 2۱۷ میلیون تومان بود. سمند LX امروز با 
۱۷ میلیون تومان افزایش قیمت به 2۷6 میلیون تومان، 
سمند EF7 با 40 میلیون تومان افزایش قیمت به ۳00 
میلیون تومان، سمند EF7 دو گانه سوز با ۳۳ میلیون 

تومان افزایش قیمت به ۳۵۵ میلیون تومان رسید.
وانت آریســان ارزان ترین خودرو تولیدی ایران خودرو 
در بازار آزاد محســوب می شــود و در دسته وانت های 
تک کابین قرار می گیرد. ارزان ترین خودرو سواری تولید 
شده ایران خودرو در بازار آزاد رانا LX است. رانا با موتور 

TU5 از نظر پیشرانه با خودرو های 206 تیپ پنج، پژو 
پارس، پژو 20۷ و پــژو 40۵ رقابت دارد. با وجود توقف 
تولید رانا، نسخه به روزرسانی شــده رانا پالس توسط 
ایران خودرو روانه بازار شــد. بعد از رانا LX، پژو 40۵ و 
سمند Lx ارزان ترین محصوالت داخلی ایران خودرو به 
حساب می آیند. درسوی مقابل گران ترین خودرو داخلی 
ایران خودور دنا پالس توربو اتوماتیک است. دنا پالس 
توربو اتوماتیک از موتور EF7 توربو بهره می برد و مجهز 
به جعبه دنده شش سرعته است. همچنین جدیدترین 
خودرو داخلی ایران خودرو تارا دنده دستی است و همین 
حاال دومین محصول گران قیمت ایران خودرو به شمار 
می رود. همچنین قرار است نسخه اتوماتیک تارا به زودی 
وارد بازار شود. پژو پارس اتوماتیک نیز ارزان ترین محصول 
ایران خودرو با جعبه دنده اتوماتیک است. بین مدل های 
مونتاژی ایران خودور پژو ۵08 بیشترین قیمت را دارد و 
کنار سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک در دسته خودرو های 

گران تر از یک میلیارد قرار می گیرد.
پراید ۱۳2 ارزان ترین خودرو ســایپا است. پراید وانت 
قیمت بیشتری نسبت به دیگر مدل های خانواده پراید 

دارد و پراید وانت پالس نیز از کوئیک دنده ای و ســاینا 
دنده ای قیمت بیشــتری دارد. تیبا به عنوان جایگزین 
پراید روانه بازار شد و در حال حاضر مدل صندوقدار این 
خودرو ارزان ترین محصول تولیدی سایپا به شمار می رود.

بعد از تیبا صندوقدار، ساینا دنده ای ارزان ترین خودرو در 
حال تولید توسط سایپا محسوب می شود. ساینا دنده ای 
در واقع نسخه به روزرسانی شده تیبا است. تیبا دو یا تیبا 
هاچبک بعد از تیبا صندوقدار و ساینا، ارزان ترین خودرو 
تولید شده سایپا هستند. همه تولیدات داخلی سایپا از 
جمله تیبا، تیبا2، ســاینا، کوئیک، ساینا s، کوئیک در 
بخش پیشرانه یکسان هســتند. این خودرو ها به یک 
پیشرانه ۱۵00 سی سی و جعبه  دنده پنج سرعته مجهز 
شده اند. گران ترین خودرو تولید داخل سایپا در بازار آزاد 

شاهین است.
شــاهین جدیدترین خودرو تولیدی سایپا نیز به شمار 
می رود. شاهین از نظر پیشرانه دارای همان موتور تیبا 
اســت که برای جبران توان ناکافی به توربو مجهز شده 
است. تنها خودرو شرکت سایپا با جعبه دنده اتوماتیک، 
کوئیک اتومات است. کوئیک اتوماتیک پالس هم به تنها 
پیشرانه تولید شده سایپا یعنی M15 مجهز شده است. 
بین مدل های مونتاژی سایپا نیز سیتروئن C3 و کیا سراتو 

قیمت بیشری دارند.
در همین رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: نوسانات ارزی و 
همچنین مباحث مطرح شــده در رابطه با ممنوعیت 
واردات خودرو نیز بر افزایش قیمت خودرو در روزهای 

اخیر موثر بوده است.  
ســعید موتمنی اضافه کرد: در روزهای نخســت سال 
اختالف قیمت خودروهای مدل ۱40۱ با خودروهای 
مدل ۱400 حدود ۱۵ تا ۱6 میلیون تومان بود که این 
اختالف قیمت اکنون بین 20 تا 22 میلیون تومان است. 
متأسفانه به دلیل تولید و عرضه کم، خودرو در کشور از 
یک کاالی مصرفی تبدیل به یک کاالی سرمایه ای شده و 
کوچک ترین خبری چه مثبت و چه منفی، روی این بازار 
تأثیر می گذارد. اخیراً نیز انتشار خبر تداوم ممنوعیت 
واردات خودرو و البته افزایش نرخ ارز، اثرات روانی خود 

را بر بازار گذاشت.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

دالر آزاد که هفته گذشته 
نوسانات بسیاری را تجربه 
کــرد در معامــالت روند 
افزایشــی خود را ادامه داد 
و با قیمت 28هــزار تومان 
معامله شــد. یکــی از مهم ترین مســائلی که روی 

بازارهای دالر، طال و ســکه در ایــران اثر می گذارد 
مذاکرات وین است. به نظر می رسد افزایش انتشار 
اخبار مبهم در این زمینه، قیمت هــا را در بازارهای 
مالی افزایشی کرده اســت. برخی فعاالن بازار ارز بر 
این اعتقادند که بانک مرکزی مــی تواند نرخ دالر 
را بین 22 تا ۳0 هزار تومان در بازار تعیین کند. چرا 
که صالحیت تغییر نرخ ارز در دست این نهاد است. 
بنابراین اگر بگوییم بعد از تعطیالت نوروز با توجه به 

تقویت منابع ارزی کشــور قیمت ارزکاهشی شود، 
بستگی به نوع نگاه بانک مرکزی دارد. 

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که 
تا زمانی که بانک مرکزی تکلیفــش را با رژیم ارزی 
کشور مشــخص نکند و اختیارش را به دست بازار 
متشکل ارزی بدهد، بازار ارز متشــنج خواهد بود. 
تا زمانی که خود به هر میزان ارزی که شــهروندان 
می خواهند در اختیارشــان قــرار ندهیم عماًل یک 

بازار آزادی وجود خواهد داشت مانند همین اتفاقی 
که برای ارز مسافری افتاده است و مسافر اگر بیشتر 
از دو هزار و دویســت دالر ارز بخواهــد باید آن را از 
بازار آزاد تهیه کند. بانک مرکزی اگر ارز مســافرتی 
را تأمین کند دیگر بازار دومی به وجود نخواهد آمد 
و حال در این بین بانک مرکزی نیز به نوبه خود رژیم 
 ارزی نامشــخصی دارد و خود عامــل این باال بودن 

نرخ ارز است.

دالر با ادامه روند افزایشی وارد کانال 28 هزار تومانی شد 

نوسان دالر د ر مرز  28هزار تومان

سمند در یک روز  40 میلیون تومان گران شد

خودرو  بر مدار گرانی

مصرف لبنيات سنتي بيشتر شد

آمادگي اتحاديه تعميرکاران براي راه اندازي استارتاپ هاي نوين

زعفران ايرانی از بازارهای جهانی جا مانده است

مرغ مازاد توليدکنندگان را با نرخ مصوب می خريم

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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بيت كوين ركورد زد
۶۳ درصد از کل عرضه بیت کوین در سال گذشته غیر نقدی باقی مانده است که ۰.۳ 
درصد کمتر از باالترین رکورد جدید تاریخ اســت. عالوه بر افزایش عرضه درازمدت، 
نشانه ای از »دست های ضعیف« وجود دارد که در مقایسه با سرمایه گذارانی که مدت ها 
پیش بیت کوین را خریداری کرده اند، فعال تر سهام خود را می فروشند. همان طور که 
داده های ارائه شده توسط ویل کلمنته، تحلیلگر بیت کوین نشان می دهد، عرضه ای که 
در بیش از یک سال تغییر نکرده در حال افزایش است و بیان می کند که سرمایه گذاران 
بیشتری ترجیح می دهند سفته بازی و معامالت فعال را حفظ کنند.در حالی که ممکن 
است افزایش عرضه غیر نقدی را از نظر اقتصاد ســنتی منفی در نظر بگیریم، طبق 
قانون ساده عرضه و تقاضا، افزایش قیمت ســکه های مصرف نشده منجر به افزایش 
تدریجی قیمت یک دارایی می شود. حداقل در یک سال گذشــته ۶۳.۱۵ درصد از 
عرضه بیت کوین جابه جا نشده اســت و این تنها ۰.۳ درصد کمتر از باالترین رکورد 
تاریخ است. از آنجایی که عرضه کمتری برای تجارت، نگهداری و استفاده در دسترس 
وجود دارد در حالی که تقاضا ثابت باقی مانده است، قیمت دارایی به احتمال زیاد در 
طول زمان افزایش خواهد یافت اما بازار و دارندگان بیت کوین در معرض عوامل دیگری 
مانند شرایط ناخوشایند سرمایه گذاری، مقررات و سایر محدودیت ها هستند.پس از 
اصالح چهار ماهه در بازار، بیت کوین سرانجام از محدوده بلندمدتی که در آن تقریبا 
۵۵ روز به طور مداوم از ۴۵هزار دالر به ۳۷هزار دالر در حال حرکت بود، خارج شد. به 
دلیل جریان های ورودی به بازار ارزهای دیجیتال، اولین ارز دیجیتال می تواند در کمتر 
از یک ماه بیش از ۲۰ درصد ارزش خود را به دســت آورد. مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۹ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۱.۲۷ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۴۰.۹۵ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
 از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل

 گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵.۸۹ میلیارد دالر است 
که ۳۷.۳۸ درصد افزایش داشته اســت. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال 
حاضر ۸۰.۰۷ میلیارد دالر است که ۱۴.۴۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۴۵.۱۵ میلیارد دالر است که ۸۰.۷۸ 

درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ويندوز 12 نخستين سيستم عامل ابری مايكروسافت 
می شود؟

شایع شده که مایکروسافت کار روی ویندوز ۱۲ را آغاز کرده است. مایکروسافت هفته 
گذشته مجموعه ارتقاهایی را برای ویندوز ۱۱ رونمایی کرد که به عنوان سیستم عامل 
دوران "کار ترکیبی" )هیبریدی( شناخته شده است. این ارتقاء شامل فایل اکسپلورر با 
ظاهر جدید، امکانات بهبود یافته کنفرانس ویدیویی و ارتقاهای امنیتی مختلف هستند.
با این حــال در بعضی از قابلیتهای اعالم شــده، نشــانه هایی از وضعیت آینده 
سیستم های عامل مایکروسافت دیده می شود و اگر بخواهیم شایعات را جدی 
بگیریم، مایکروســافت کار روی ویندوز ۱۲ را شروع کرده است. تمرکز نقشه راه 
ویندوز ۱۱ روی تحرک پذیری )موبیلیتی( بهبود یافته و تاکید دوباره بر ویندوز 
۳۶۵ که مجموعه "رایانه شخصی به شکل یک سرویس" مایکروسافت است، نشان 
می دهد آینده ویندوز در ابر استوار است به خصوص در فضای تجاری.در دنیایی که 
اتصال پذیری به شکل فزاینده ای رایج می شود، دور از احتمال نیست که ویندوز ۱۲ 
به نخستین سیستم عامل ابری مایکروسافت تبدیل شود و خارج از دستگاه میزبانی 
شده و در راستای یک بسته اشتراک به همراه نیروی رایانشی و ظرفیت ذخیره 
سازی عرضه شود. این سیستم از بسیاری از جهات، شبیه ساختار دسکتاپ مجازی 
است که سال هاست از سوی شرکت ها استفاده می شود اما قیمت و ساختارهای 
پیکربندی ســاده تری را ارائه کرده و در دسترس مخاطبان گسترده تری شامل 
مصرف کنندگان قرار می گیرد.مطمئنا مایکروسافت عالقمند به تغییر جهت به 
سوی یک ترتیب ترکیبی )هیبریدی( است. ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت 
هفته گذشته در جریان سخنرانی در رویدادی گفته بود مرزهای بین رایانه شخصی 
و ابر، در حال کمرنگ شدن هستند. در حال حاضر ایده این است که فرآیند گذار 
بین رایانه شخصی و دسکتاپهای ویندوز ۳۶۵ ساده شود به طوری که کاربر قادر 
نباشد بگوید اپلیکیشنها، رایانش و ذخیره سازی در ابر هستند یا در دستگاهش. 
اما گام منطقی بعدی ممکن است انتقال امکانات و قابلیتهای بیشتری به ابر باشد. 
مایکروسافت پیش از این اعالم کرده است به مشتریان ویندوز ۳۶۵ اجازه خواهد داد 
سیستم عامل داخلی را دور زده و مستقیما وارد دسکتاپ ابری خود شوند که یگ 
گام عقب تر از نسخه تماما ابری است.در یک فضای سازمانی، انتقال به سیستم کامال 
ابری به مدیران فناوری اطالعات، اعمال کنترل دقیق تر تنظیمات امنیتی و مدیریت 
هویت و نظارت کامل بر نحوه استفاده از دستگاه ها را فراهم می کند. اما به شکل 
گسترده تر، انتقال به یک سیستم ابری، مدلهای جدیدی از مصرف را امکان پذیر 
می کند. ویندوز ۳۶۵ به عنوان سرویسی شناخته می شود که به متخصصان، انعطاف 
پذیری بدون رقیب از نظر مکان و دستگاهی که با آن کار می کنند را فراهم می کند 
و همچنین منابع موجود را در اختیار آنها قرار می دهد. در حال حاضر ۱۲ پیکربندی 
کلود پی سی )Cloud PC( جداگانه وجود دارد که هر یک میزان منابع مختلفی 
را عرضه می کنند و مشتریان می توانند در هر زمانی بین آنها جابجا شوند.بر اساس 
گزارش وب سایت تِک رادار، مایکروسافت ممکن است از یک سیستم عامل مبتنی 
 بر ابر جدید به عنوان بنیانی برای یک حرکت متمرکزتر به سوی "رایانه شخصی 
به عنوان یک سرویس" استفاده کرده و هر رایانه شخصی را به یک ورک استیشن 
یا حلقه بازی قدرتمند تبدیل کند. تحت این ترتیب، مشتریان ممکن است برای 
سخت افزار رایانه شخصی در کنار رایانش و ذخیره سازی ابری به صورت قسطی 
پول پرداخت کنند که مشابه تلفنهای هوشمندی است که در حال حاضر فروخته 

می شوند.

معاون وزیر ارتباطات:
ارجــاع مجدد طــرح دفاتر پيشــخوان دولت به 

كميسيون اجتماعی
معاون امور مجلس وزیر ارتباطات گفت: طرح دفاتر پیشــخوان خدمات 
دولت به دلیل اخطار قانون اساســی، برای تنظیم مجدد به کمیســیون 
اجتماعی مجلس ارجاع شد.رضا باقری اصل در توئیتی نوشت: طرح دفاتر 
پیشــخوان خدمات دولت با اخطار قانون اساسی نمایندگان مواجه شد و 
جهت تنظیم مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است. معاون امور 
مجلس وزیر ارتباطات همچنین از تمدید اساســنامه شرکت ملی پست 
توسط مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت: پست باید در اجرای برنامه 
تحول دولت نقش جدیدی در اقتصاد دیجیتال کشــور ایفا کند. از این رو 
با همکاری شرکت ملی پست، اساســنامه دائمی و جدیدی به این منظور 
تدوین و الیحه ای تقدیم مجلس خواهیم کرد.وی در مورد اینکه چرا دولت 
با طرح دوام )طرح مدیریت یکپارچه داده ها و اطالعات ملی( مخالفت کرد، 
گفت: این مخالفت دلیل حقوقی داشت؛ به واسطه تشکیل کارگروه تعامل 
پذیری توسط جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، ورود مجلس می تواند 
مغایر چند اصل قانون اساسی از جمله اصول ۱۱۰،۸۵ و ۱۳۸ و ۶۰ باشد. 
اما یک دلیل دیگر تقویت نهاد نوپای کارگروه به جای تغییر آن است. باقری 
اصل افزود: اما سایر مواد این طرح، جز اصالحات جزئی و ویرایشی می تواند 
منجر به ایجاد ضمانت اجرا برای مصوبات کارگروه تعامل پذیری شود و از 

این جهت مفاد آن قابل دفاع است.

اخبار

مایکروسافت ۷ دامنه هکرهای روسی را توقیف کرد
مایکروسافت ۷ دامنه متعلق به گروهی از هکرهای روسیه به نام Fancy Bear یا APT28 را توقیف کرده است. ادعا می شود این گروه با آژانس اطالعات ارتش روسیه همکاری می کنند. 

مایکروسافت در یک پست وبالگی ادعا کرد جاسوس های روسی با استفاده از این وب سایت ها رسانه های اوکراینی، سازمان های مشاوره سیاست خارجی و سازمان های دولتی در آمریکا و 
اتحادیه اروپا را هدف می گرفتند. این شرکت فناوری در ۶ آوریل حکم دادگاه را دریافت کرد و پس از آن دامنه های یاد شده را به یک سرور که توسط کارشناسان امنیت سایبری برای به دام 

انداختن و تحلیل ارتباطات خطرناک استفاده می شود، منتقل کرد. مایکروسافت مدعی است پیش از این ۱۰۰ دامنه تحت کنترل این گروه را توقیف کرده بوده است.

قیمــت هــر گیگابایــت 
اینترنت برای مشــترکان 
ADSL بین حداقل ۳۷۵ 
تومان تا حداکثر هزار ۸۰۰ 
تومان تمام می شــود. این 
 TD-LTE عدد برای مشترکان اینترنت موبایل و
به ترتیب سه هزار تومان و هزار و ۵۰۰ تومان خواهد 
بود. اینترنت در ایــران با چالــش جدیدی روبرو 
شده اســت؛ کاربران ادعا می کنند قیمت اینترنت 
باال رفته، شــرکت های خدمات دهنده اینترنت از 
خودشان دفاع می کنند و می گویند از سال ۱۳۹۶ 
هیچ گونه افزایشــی در قیمت هایشان نداشته اند و 
وزارت ارتباطات که در اطالعیه ای اعالم کرده اگرچه 
هنوز گرانی اینترنت اتفاق نیفتاده اما افزایش قیمت 
اینترنت را باید امری قطعی، ناگزیر و قریب الوقوع 

دانست. هر سه گروه به نوعی حق دارند.
به گزارش فرارو، عیســی زارع پــور وزیر ارتباطات 
مدتی پیش درباره ســرعت اینترنــت گالیه کرد. 
موضوعی که اولین بار از طرف کاربران مطرح شود 
و آمار های سایت اسپیدتســت، منبع بین المللی 
تست و رتبه بندی ســرعت اینترنت در دنیا آن را 
تایید می کند. در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰، میانگین 
سرعت اینترنت ثابت در ایران معادل ۹.۷۸ مگابیت 
بر ثانیه بود و ایران از این نظر بین ۱۸۱ کشور دنیا، 

در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت. 
در همین ایــران خودمان می توانید با اســتفاده از 
اینترنت موبایل ســرعت دانلود ۲۲.۴۲ مگابیت بر 
ثانیه را تجربه کنید. آمار های ســایت اسپیدتست 
نشــان می دهد وضعیت اینترنت کشــور پارسال 
پس رفت داشته و متوســط سرعت دانلود اینترنت 
موبایل حدود سه مگابیت بر ثانیه و متوسط سرعت 
دانلود اینترنــت ثابت حدود هفــت صدم درصد 
آب رفته اســت. با این حال وقتی گالیــه مردم از 
کیفیت پایین اینترنــت در بخش اینترنت خانگی 
به گوش وزیر رسید، شرکت های خدمات دهنده در 
مقام توجیه برآمدند و گفتنــد به خاطر جلوگیری 
از افزایش تعرفه ها در چهار، پنج ســال گذشــته 

نتوانسته اند شبکه و خدمات خود را توسعه دهند.
در پایان هفته ســوم فروردین، زمزمه هایی درباره 
افزایش ناگهانی و چشــمگیر قیمــت اینترنت به 
گوش رسید. بعضی ها میزان رشد قیمت اینترنت 
را تا ۱۰۰ درصد عنوان کرده اند و ســازمان تنظیم 
مقررات در پاسخ به کاربران گفته ناچار است به خاطر 
حفظ کیفیت خدمات با درخواست گرانی اینترنت 
موافقت کند، اما چاره ما کاربران چیست. آیا قیمت 
جدید اینترنت ADSL، صرفــه اقتصادی خرید 
آن را از بیــن می برد یا با توجه بــه قیمت اینترنت 
موبایل یا اینترنت TD-LTE هنوز می توان به آن 
وفادار ماند؟ در این نوشته قرار است همین مسئله 

را بررسی کنیم.

قیمت اینترنت ADSL چقدر است؟
گرانی اینترنت یا افزایــش قیمت اینترنت خانگی 
را باید بر اســاس جدول تعرفه خدمات دهنده های 
مشهور ADSL مثل پیشگامان، صبانت، شاتل، 
پارس آنالین، های وب و در راس همه آن ها شرکت 
مخابرات قضاوت کرد. جایی کــه در حال حاضر با 

پرداخت حداقل ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان می توان 
یک اشــتراک با ســرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه و 
حجمی معــادل پنج تا ۱۰ گیگابایــت برای مدت 
یک ماه خریداری کرد. قطعا می دانید این ســرعت 
و حجم در حالت معمول کارآیــی چندانی ندارد. 
 ADSL برای همین سرویس دهنده های اینترنت
خانگی معموال حداکثر سرعت سرویس های خود 
را روی ۱۶ مگابیت برثانیه تعیین می کنند و دست 
مشتریان را باز می گذارند تا بر اساس نیازشان بین 
۸۰ تا ۴۰۰ گیگابایت ترافیک سفارش دهند. به جز 
شــرکت مخابرات که در قالب فیبرنوری می تواند 
به مشــترکان سرویس هایی با ســرعت ۲۰، ۳۰ و 
۵۰ مگابیت بــر ثانیه با ترافیــک ۵۰۰ گیگابایت 

عرضه کند.
گرانــی اینترنت؛ از گالیــه و شــکایت کاربران تا 
واقعیت های اقتصادیقیمت هر گیگابایت اینترنت 
برای مشترکان ADSL بین حداقل ۳۷۵ تومان تا 

هزار و هزار و ۷۰۰، ۸۰۰ تومان تمام می شود
اگر مبنای محاسبه قیمت اینترنت خانگی را همان 
سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه در نظر بگیریم، شرکت 
پیشگامان با پرداخت حداقل ۸۰ هزار تومان، ۸۰ 
گیگابایت ترافیک خارجی )معادل ۲۴۰ گیگابایت 
ترافیک داخلی( در اختیارتان می گذارد. این حجم 
برای یک یا نهایتا دو کاربر پرمصرف کفایت می کند

قیمت اینترنــت ADSL شــرکت صبانت برای 
یک ســرویس ۱۶ مگابیت بر ثانیه با ترافیک ۳۰۰ 
گیگابایت، ۱۵۸ هزار تومان اســت. اگر دو تا کاربر 
پرمصرف باشــید می توانید ۲۳ هزار تومان کمتر 
بپردازید و بســته ای با همین ســرعت، با میزان 
ترافیک خارجــی ۲۰۰ گیگابایت بخرید. به عنوان 
مجرد نه چندان پرمصرف، می توانید خرید بســته 
۱۶ مگابیت برثانیه ای با حجم ترافیک خارجی ۵۰ 

گیگابایت را از صبانت بررسی کنید.
قیمت ســرویس اینترنت ADSL مخابرات برای 
اشتراک با ســرعت ۱۶ مگابیت برثانیه با ترافیک 
خارجی معادل ۱۷۵ گیگابایــت، ۸۰ هزار تومان 
است. آن دسته از مشتریان که به کیفیت اینترنت 
مخابرات اعتماد دارند می توانند همین ســرویس 
را برای دوره های سه ماهه، شــش ماهه و ۱۲ ماهه 
به ترتیب بــا قیمت ۲۳۳ هزار تومــان، ۴۵۰ هزار 
تومان و ۸۴۵ هزار تومان خریداری کنند. مشتریان 
شــرکت مخابرات همچنین قادر هستند برخالف 
بقیه شــرکت ها سرویس هایی با ســرعت باالتر از 
۱۶ مگابیت بر ثانیه سفارش دهند. به عنوان مقال 
اگر یک اشــتراک با ســرعت ۵۰ مگابیت برثانیه 
سفارش دهید، ۵۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل 
در اختیارتان قرار می گیرد که قیمت آن برای دوره 
یک ماهه ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود. اگر آن را برای 
دوره سه ماهه سفارش دهید باید ۴۷۰ هزار تومان 
پرداخت کنید. قیمت سرویس در دوره شش ماهه 
۹۲۰ هزار تومان و در دوره یک ساله یک میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
بسته اینترنت ADSL با سرعت ۱۶ مگابیت برثانیه 
با دو قیمت عرضه شده است؛ اگر یک نفرید و دست 
برقضا به شــدت مقتصد و صرفه جو هستید یا مثال 
می توانید بخشی از نیاز خود را با استفاده از اینترنت 
موبایل برطرف کنید، ۴۰ هــزار تومان بدهید و با 
خرید بســته ای که معادل ۲۰ گیگابایت اینترنت 
بین الملل حجــم دارد کلــک کار را بکنید. در غیر 
این صورت باید به خرید ترافیک ۱۰۰ گیگابایت با 

قیمت ۱۶۰ هزار تومان فکر کرد.
پارس آنالین بســته های خود را در دو مدل زمرد 
و برنز به صــورت یک ماهه عرضــه می کند. قیمت 
بسته اینترنت ADSL پارس آنالین با سرعت ۱۶ 
مگابیت بر ثانیه با حجــم ۴۰۰ گیگابایت ترافیک 
خارجی )معــادل ۸۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی( 
ماهی ۱۵۰ هزار تومان اســت. مشترکان سرویس 
برنز همین سرعت اینترنت را با حجم ۸۰ گیگابایت 
به قیمت ۸۰ هزار تومان از پارس آنالین خریداری 
می کنند. با پرداخت ۱۵۰ هــزار تومان به صورت 
ماهانه می توان از شــرکت هاوی وب یک اشتراک 
اینرتنت ADSL با سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه و 
۴۰۰ گیگابایت ترافیــک بین الملل خرید. کاربران 
کم مصرف می توانند همین ســرعت ۱۶ مگابیتی 
را با حجم ۸۰ گیگابایت بــه قیمت ۸۰ هزار تومان 
خریداری کنند. به این ترتیب قیمت هر گیگابایت 
اینترنت بــرای مشــترکان ADSL بین حداقل 
۳۷۵ تومان تا هزار و هزار و ۷۰۰، ۸۰۰ تومان تمام 

می شود.

قیمت اینترنت موبایل چقدر است؟
قیمت بهترین بســته اینترنت همراه اول با اعتبار 
یک ماهه، ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان است. با پرداخت 
این پول می توانیــد ۱۵ گیگابایت حجم خریداری 
کنید. در ایــن روش هر گیگابایــت اینترنت برای 
شــما دو هزار و ۴۶۰ تومان تمام می شــود. امکان 
خرید بســته اینترنت یک ماهه همراه اول با حجم 
۱۰ گیگابایت و قیمت ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان فراهم 
است. مشترکان همراه اول همچنین قادر هستند 
بسته های هفت گیگابایتی، پنج گیگابایتی، چهار 
گیگابایتی، ســه گیگابایتــی، دو گیگابایتی و یک 
گیگابایتی یک ماهه را به ترتیب با قیمت ۲۸ هزار و 
۲۰۰ تومان، ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان، ۲۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان، ۱۹ هزار تومان، ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۰ 

هزار و ۴۰۰ تومان سفارش دهند.
قیمت بهترین بســته اینترنت همراه ایرانســل با 
اعتبار یک ماهــه، ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان اســت. با 
پرداخت این پــول ۱۰ گیگابایــت حجم اینترنت 
خریداری خواهید کرد. یعنی هــر گیگ اینترنت 
برای شما دو هزار و ۹۵۰ تومان تمام می شود. دست 
مشترکان ایرانسل همچنین برای انتخاب و خرید 
بسته یک ماهه هفت گیگابایتی با قیمت ۲۸ هزار و 
۲۰۰ تومان، بسته پنج گیگابایتی با قیمت ۲۳ هزار 
و ۶۰۰ تومان، بســته چهار گیگابایتی با قیمت ۲۱ 
هزار و ۳۰۰ تومان، بسته سه گیگابایتی با قیمت ۱۹ 

هزار تومان، بسته دو گیگابایتی با قیمت ۱۴ هزار 
تومان و بســته یک گیگابایتی با قیمت ۱۰ هزار و 

۵۰۰ تومان باز است.

قیمت اینترنت TD-LTE چقدر است؟
اینترنت TD-LTE یا اینترنت ثابت نسل چهار، 
به دســته ای از مشــترکان توصیه می شود که به 
جابجایی مــداوم در چند نقطه به صــورت روزانه، 
هفتگی و... نیــاز دارند یــا جابجایی های فصلی و 
سالیانه )مستاجران( در طالع شــان وجود دارد یا 
در منطقه محل موردنظرشان امکان خدمات دهی 
سرویس ADSL وجود ندارد. این دسته کاربران 
در حال حاضر بیشتر می توانند از دو اپراتور ایرانسل 
و مبین نت خدمات بگیرند )اگرچه چند ســرویس 

دهنده دیگر با ابعاد کوچکتر وجود دارد(.
قیمت ارزان ترین بست اینترنت TD-LTE مبین 
نت، به ۳۰ هزار تومان برای یک ماه می رســد. این 
بســته هفت گیگابایت ترافیک در اختیار مشتری 
می گذارد. مشترکان مبین نت می توانند بسته هایی 
با حجــم ۱۰، ۱۵ و ۲۵ گیگابایت هــم خریداری 
کنند، اما احتماال بسته هایی با حجم ۴۰، ۵۰ و ۱۰۰ 
گیگابایت بیشتر منطقی و عاقالنه به نظر برسد. برای 
این بسته ها باید به ترتیب ماهیانه ۶۵ هزار تومان، 
۷۵ هزار تومان و ۱۱۴ هــزار و ۹۰۰ تومان هزینه 
بپردازید. بهترین بسته اینترنت TD-LTE مبین 
نت برای مشترکان پرمصرف ۱۸۰ گیگابایت حجم 
و ۱۹۹ هزار تومان هزینه دربرخواهد داشت. در این 
حالت به ازای هر گیگابایــت اینترنت، هزار و ۱۰۰ 

تومان پرداخت خواهید کرد.
 TD-LTE قیمت ارزان ترین بســته اینترنــت
ایرانســل، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اســت. اگر برای 
خرید این بسته اقدام کنید فقط ۹ گیگابایت حجم 
در طول یک ماهه خواهید داشــت. ایرانســل کال 
مشــترکان خود را به صورت پیش فرش کم مصرف 
به حساب آورده و برای آن ها بســته های ۱۲، ۱۶، 
۲۰، ۲۴، ۳۲ و نهایتا ۴۲ گیگابایت ماهیانه درنظر 
گرفته است. در این حالت مشترکان باید برای هر 
کدام این بسته ها به ترتیب ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان، 
۴۰ هزار تومان، ۴۴ هزار تومــان، ۵۲ هزار تومان 
و ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان هزینــه بپردازند. در مورد 
آخر، قیمت هر گیگابایت اینترنت به پای مشترک 
هزار و ۴۱۶ تومان تمام می شود. ایرانسل با این نظام 
تعرفه گذاری تالش می کند مشــترکان خود را به 
خرید بسته های بلندمدت ســه ماهه، شش ماهه و 

یک ساله تشویق کند.
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معاون وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، توجه 
ویژه به توسعه آموزش های مهارتی و کارآفرینی 
در اقتصــاد دانش بنیان را ضرورت امروز کشــور 
برشــمرده و می گوید: امروز از۱۰ شــرکت اول 
ثروتمند جهان، حداقل ۹ شرکت به طور مستقیم 
با نوآوری و فناوری های دانش بنیان عجین هستند 

و از آغاز با طرح های دانش بنیان همراه بودند.
ســال ۱۴۰۱ از ســوی مقام معظــم رهبری با 
نام"تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین" نامگذاری 
شده است. بر این اساس اســتفاده از ظرفیتهای 
شــرکتهای دانش بنیان به عنوان شرکتهایی نوپا 
و با ارزش افزوده باال در دســتور کار قرار گرفته و 
ضرورت ایجاد اشتغال دانش بنیان و تولید مبتنی 
بر دانش از سوی کارشناسان مورد تاکید واقع شده 
است. به اعتقاد کارشناســان، اقتصاد دانش بنیان 
می تواند کلید پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران 
در قرن جدید باشد و بستر مناسبی برای فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در ســال ۱۴۰۱ فراهم 

کند.
در همین راستا، غالمحسین حسینی نیا - معاون 

وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
ضمن اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام 
معظم رهبــری، عمده رویکرد کســب و کارهای 
دانش بنیان را تولیدی، تجاری، Hi - Tec و ارزش 
افزا عنوان کرده و می گوید: کسب و کارهای دانش 
بنیان بــرای راه اندازی نیازمنــد دانش و مهارت 
تخصصی بهره گیــری از فناوری های نوین برای 
خلق ارزش افزوده، بهبود بهره وری ملی، ارتقای 
کیفیت محصوالت و خدمات عرضه شده به بازار 

هستند.
به گفته وی، امروزه از ۱۰ شــرکت اول ثروتمند 
جهان، حداقل ۹ شرکت به طور مستقیم با نوآوری 
و فناوری های دانش بنیان عجین هســتند و همه 
آن ها از همان آغاز با طرح های دانش بنیان همراه 
بودند. معاون وزیر کار می افزاید:در شرکت های 
دانش بنیان، موضوع خالقیت، نــوآوری دانش، 

کارآفرینی و مهارت، نقــش مهمی ایفا می کند و 
این بدان معنی اســت که باید گستره هم افزایی 
اکوسیســتم آموزش و کارآفرینــی در جامعه به 
وجود آید تا پشــتیبان و تســهیل کننده ایجاد و 
افزایش اشــتغال، افزایش ســطح دســتمزد و 
درآمد و افزایش میزان ســرمایه گذاری باشــد.  
حسینی نیا معتقد است هرچه  بنگاه های اقتصادی 
دانش بنیــان از مهارت افزایی در ســاختار منابع 
انســانی خود بیشــتر اســتفاده کنند، برارزش 
 آن ها افزوده شــده و چرخه تکامــل یافته تری از 

بالندگی ایجاد می شود.
در حال حاضر ســازمان آمــوزش فنی وحرفه ای 
کشــور با عزم جدی، مســئولیت مهــم مهارت 
آموزی افراد را با اســتفاده از ظرفیت های سخت 
افزاری )بهره گیری از ماشــین آالت و تجهیزات 
پیشــرفته درمراکز آمــوزش فنــی و حرفه ای(، 

ظرفیت هــای نرم افــزاری )رویکردهــای نوین 
هیبریدی آموزش های مهارتــی و کارآفرینی( و 
مغز افزاری )منابع انســانی توانمند در حوزه های 
کوچینــگ، منتورینگ و مربیان و کارشناســان 
فنی و مهندســی( برعهده دارد که بــا هم افزایی 
سایر نهادهای تاثیرگذار دراکوسیستم کارآفرینی 
و مهارت، تحقق شــعار "تولید، دانــش بنیان و 
اشتغال آفرین" را با هدف افزایش تولید ناخالص 
 ملی، رشد اقتصادی، رشد بهره وری ملی و ارزش

 افزوده میسر می سازد.
شــرکت های دانش بنیان اگرچه نوپا هســتند 
اما توانســته اند در عرصه های مختلفی همچون 
هــوش مصنوعــی، فنــاوری زیســتی، فناوری 
اطالعات، فناوری های نانو و تولیــد مواد غذایی 
و کشــاورزی فعالیت ها و دســتاوردهای خوبی 
از خود نشــان بدهند؛ از این رو انتظار می رود با 
توجه به نامگذاری شــعار ســال از پتانسیل های 
این مجموعه ها در تولید و اشــتغال بیش از پیش 
استفاده شود و اشتغالزایی و تولید مبتنی بر مهارت 

و دانش روز در واحدها گسترش یابد.

واتس اپ تغییراتی در نســخه جدید خود ایجاد کرده تا 
ذخیره عکس ها توسط کاربران در حالت ارسال پیام یک بار 
مصرف ممکن نشود. واتس اپ ممکن است پرکاربردترین 
پلتفرم پیام رسان جهان باشد، اما همچنان برخی مشکالت 
عجیب و ابتدایی دارد که کاربران را آزار می دهد. با وجود 
افزوده شــدن ویژگی های جدید به واتس اپ در ماه های 
اخیر، برخی از این مشکالت هنوز برطرف نشده اند.در برخی 
موارد، ویژگی های جدید اضافه شده منجر به مشکالتی 
تازه شده که حتی قبل از آن وجود نداشت. به عنوان مثال، 

ویژگی پیام های ناپدید شونده واتس اپ که چند ماه پیش 
در دسترس قرار گرفت خود به یک معضل مبدل شده است. 
یکی از مشکالت مهم مردم در مورد پیام های ناپدید شونده 
این بود که تصاویر ارســال و دریافت شده توسط کاربران 
همچنان به صورت خودکار در گالری های گوشی هایشان 
ذخیره می شد.واتس اپ گزینه ای را برای برداشتن تیک 

دانلود خودکار فایل های چندرسانه ای در نظر گرفته، اما 
برخی از کاربران ممکن است به اندازه کافی با این قابلیت ها 
آشنا نباشند تا آنها را شناسایی و تصور کنند فایل های ارسال 
شده بدین شیوه به طور خودکار ذخیره نمی شوند. واتس اپ 
برای حل این مشکل در به روزرسانی آینده قصد دارد این 
مشکل را برطرف کند.نسخه جدید واتس اپ - که در حال 

حاضر برای برخی از کاربران عرضه شده - دیگر فایل های 
چندرسانه ای ارسالی و دریافتی یک بار مصرف را ذخیره 
نمی کند. این به روزرسانی با هدف حفظ حریم خصوصی 
کاربران انجام می شود. با توجه به اینکه دلیل اصلی انتخاب 
این گزینه توسط کاربران واتس اپ این است که پیام ها )و 
فایل های چندرسانه ای( ارسال شده را خصوصی نگه دارند، 
ذخیره خودکار فایل های رسانه ای مذکور بر روی حافظه 
تلفن به نوعی نقض غرض است به نظر می رسد واتس اپ 

باالخره به این موضوع پی برده است.

تمركز شركتهای ثروتمند جهان بر فناوری های دانش بنيان
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عدم ذخیره عکس های یک بار مصرف در واتس اپ


