
وزیران اوپک پالس در دیدار روز چهارشــنبه، افزایش تولید 
گروهی نفت به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز را برای سپتامبر 

تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، این میزان افزایش، شکستی برای جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا، پس از سفر اخیرش به عربستان سعودی 
و درخواست از سران این کشور برای افزایش بیشتر تولید نفت 

و کمک به آمریکا و اقتصاد جهانی، محسوب می شود.
پس از چند هفته گمانه زنی که ســفر بایدن بــه خاورمیانه و 
موافقت با فروش سیستم دفاع موشــکی به عربستان سعودی 

و امارات متحده عربی، به تولید بیشــتر نفت منجر می شــود، 
این افزایش که معادل تنها ۰.۱ درصد از تقاضای جهانی است، 
تصویب شــد. طبق آمار اوپک، افزایش ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
تولید، یکی از پایینترین میزان افزایش تولید تصویب شــده از 
زمان معرفی سهمیه های اوپک در سال ۱۹۸۲ به شمار می رود.
اوپک پالس که شامل اوپک و متحدانش نظیر روسیه است، 
در سال ۲۰۱۷ تشکیل شد و از اواسط سال میالدی گذشته، 
هر ماه افزایش تولید به میزان ۴۳۰ هزار تا ۶۵۰ هزار بشــکه 
در روز را تصویب کرده تا بــه محدودیت عرضه ای که در اوج 

بحران پاندمی کووید به اجرا گذاشت، خاتمه دهد. با این حال 
عدم سرمایه گذاری در تولید جدید و تحریمها علیه بعضی از 
اعضای گروه باعث شده است این گروه برای رسیدن به اهداف 
تولید، به ســختی تقال کند. اگرچه محدودیت عرضه اوپک 
پالس تا سپتامبر باید به پایان برسد اما این گروه تا ژوئن، سه 
میلیون بشکه در روز کمتر از سهمیه تعیین شده، نفت تولید 

کرده است.
اوپک پالس که دیدار بعدی خود را پنجم ســپتامبر برگزار 
می کند، در بیانیه ای اعالم کرد ظرفیت مازاد تولید محدود، 

مستلزم آن اســت که با احتیاط زیاد در واکنش به اختالالت 
عرضه شدید، استفاده شود. همچنین این گروه اعالم کرد عدم 
سرمایه گذاری در صنعت نفت، پس از سال ۲۰۲۳ همچنان 
عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد. منابع آگاه در اوپک پالس که 
مایل نبودند نامشان فاش شود، به ضرورت همکاری با روسیه 

در چارچوب اوپک پالس اشاره کردند.
احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اظهار کرد تصمیم اوپک 
پالس برای افزایش تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشــکه در روز 
با هدف دســتیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارهای 

جهانی نفت بوده است. کاخ سفید پس از نشست وزیران اوپک 
پالس، اعالم کرد دولت بایدن به پایین نگه داشتن قیمت نفت 
متمرکز است. کارین ژان پی یر، سخنگوی کاخ سفید اظهار 
کرد: ما می خواستیم پیش از اعالم سفر بایدن به خاورمیانه، 
اندکی افزایش تولید را مشاهده کنیم و در واقع، در نخستین 

هفته ژوئن شاهد این افزایش بودیم.
بر اساس گزارش رویترز، بهای معامالت نفت برنت پس از اعالم 
تصمیم اوپک، حدود دو دالر در هر بشکه افزایش یافت و ۱۰۱ 

دالر در هر بشکه معامله شد.

بی ام و پیش بینی تولید خود را کاهش و در مورد نیمه 
دوم متغیر نیز هشدار داد و عرضه انرژی در اروپا و تراشه 
در سراسر جهان را به عنوان دو عامل مهم برای رسیدن 

خودروساز به اهداف درآمدی تمام سال معرفی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، الیور زیپس، مدیر 
اجرایی بــی ام و گفت: ســفارش های جدید در حال 
کاهش بودند اما فهرست سفارش برای چند ماه آینده 

پر باقی ماندند.
نیکالس پیتر، مدیر امور مالی افزود: به ویژه تقاضا برای 
مدل های الکتریکی باال بود. او گفت که این خودروساز 
ممتاز در مسیر رســیدن به هدف خود برای دوبرابر 
کردن فــروش خودروهای تمام برقی تا پایان ســال 

قرار داشت و انتظار می رفت که رشد فروش کل ۵ تا 
۱۰ درصد در نیمه دوم به دلیل بازارهای قوی آسیایی 

افزایش یابد.
با این حال، بی ام و انتظار دارد تحویل پایان سال کمتر 
از رکورد ۲.۵۲ میلیون در سال گذشته باشد. تشدید 
تحریم ها علیه روســیه، قطع عرضــه گاز یا احتمال 
گســترش جنگ در اوکراین در پیش بینی آن لحاظ 

نشده است.
بی ام و در آلمان و اتریش ساالنه حدود ۳۵۰۰ گیگاوات 
ساعت انرژی مصرف می کند که سه چهارم آن از گاز 

طبیعی تامین می شود.
نظرسنجی نشان داد که وضعیت تجاری خودروسازان 

آلمانی در ماه جوالی رو به وخامت است، به طوری که 
حجم سفارشات عقب افتاده و انتظارات قیمت کاهش 

یافته است.
بی ام و نسبت به رقیب مرسدس بنز که هفته گذشته 
چشــم انداز درآمد خود را برای سال بعد از رشد سود 
و درآمد در سه ماهه دوم علیرغم کاهش فروش واحد 

افزایش داد، منفی تر شد.
درآمد این خودروســاز مســتقر در مونیخ علیرغم 
درآمدهای رو به رشد، در ســه ماهه دوم با ۳۱ درصد 
کاهش به ۳.۴ میلیــارد یــورو )۳.۴۶ میلیارد دالر( 
همچنــان از پیش بینــی ۳.۱۳ میلیارد یــورو در 

نظرسنجی پیشی گرفته است.

خودروســازان از تقاضای کمتــر در اروپا و آمریکای 
شمالی خبر می دهند، در حالی که تحلیلگران اظهار 
کردند که شــواهد فزاینده ای وجود دارد که نشــان 
می دهد مصرف کنندگان از قیمت های باالتر اجتناب 

می کنند.
به گزارش ایسنا، اگرچه برخی از برندهای لوکس مانند 

فراری و مرسدس پیش بینی فروش خود را به دلیل 
تداوم تقاضای باال برای مدل های باال افزایش داده اند 

اما چشم انداز بخش عمده ای از صنعت تیره تر است.
مدیران گفتند که حتی با تولید کندتر از حد معمول 
و تحویل بسیار کمتر از سال گذشــته، زمان انتظار 
برای ســفارش های جدید کوتاه تر می شــود. الیور 

زیپس، مدیــر اجرایی بی ام و گفت: »ســفارش های 
دریافتی جدید در حال کاهش هستند«. خودروسازان 
تاکنون با افزایش قیمت ها از حاشیه سود محافظت 
می کردند امــا افزایش شــدید تــورم در آمریکای 
 شــمالی و اروپا می تواند عبور از افزایش هزینه ها را 

دشوارتر کند.

شرکت اپل به روزرســانی  بزرگ نرم افزار آی پد را 
با حدود یک ماه تاخیر منتشر می کند. به گزارش 
ایسنا، ســالیان متمادی اپل به روزرسانی های نرم 
افزار آی پد و آیفون که به iPadOS و iOS معروف 
هســتند را به صورت همزمان در سپتامبر منتشر 
کرده اســت. اما منابع آگاه اعالم کردند این بار اپل 
قصد دارد تنها iOS ۱۶ را منتشر کند و برای عرضه 

iPadOS ۱۶ تا اکتبر دست نگه خواهد داشت.
این تاخیر تا حدودی به دلیل تالش اپل برای اصالح 
قابلیت مولتی تســکینگ یا انجــام همزمان چند 
وظیفه در این نرم افزار بوده است. این به روزرسانی  
 Stage( ”شــامل قابلیتی به نام »اســتیج منیجر
Manager( است که به کاربران امکان می دهد 
چندین وظیفه را به صــورت همزمان انجام دهند، 

اندازه پنجره هــا را تغییر داده و بین دســته ای از 
اپلیکیشنهای مختلف، جا به جا شوند.

این تغییر برنامه انتشــار، عرضه iPadOS ۱۶ را 
به زمان عرضه ســخت افزار جدید آی پد نزدیکتر 
می کند. اپل قصد دارد مــدل جدید آی پد پرو که 
در ســاخت آن از تراشه M۲ اســتفاده شده است 
و همچنین یک مدل پایینتر و ســریعتر آی پد که 
پورت آن از نوع یو بی اس-سی است را معرفی کند.

حتی پیش از تاخیر اخیر، انتشار نرم افزارهای اپل 
امســال اندکی عقبتر از برنامه بــود و مرحله بتای 
عمومی به روزرســانی ها، دیرتر از حد معمول آغاز 
شــد. اما این شــرکت پیش از این هم با مشکالت 
 iOS مشــابه برخورد کرده بود و در زمان طراحی
۱۳ در سال ۲۰۱۹ چالشهای قابل توجهی داشت 

که روی زمــان معرفی آیفون ۱۱ تاثیر گذاشــت 
و باعث شــد اپل در برنامه به روزرســانی های نرم 
 iPadOS  افزاری خود تغییراتی دهد. به روزرسانی
۱۶ همچنین شــامل یک اپلیکیشن هواشناسی، 
حمایت بهبودیافته برای نمایشگرهای اکسترنال و 
کنترلهای مشابه مک برای اپلیکیشنهای بهره وری 
است. به روزرسانی های iOS ۱۶ شامل صفحه الک 
اسکرین بازطراحی شده، امکان برگرداندن پیامها 
در iMessage و اپلیکیشن هوم بازطراحی شده 
برای کنترلهای لوازم جانبی است. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اپل پیش از این اعالم کرده است چندین 
قابلیت برنامه ریزی شــده بــرای iPadOS ۱۶ و 
iOS ۱۶ در نســخه ابتدایی این نرم افزارها وجود 

نخواهند داشت.

قرار است یک ربات جراح کوچک به ایستگاه فضایی بین 
المللی ارسال شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ایندپندنت، این »دستیار رباتیک مینیاتوری درون تنی« 
یا Mira طوری تنظیم می شود تا داخل یک محفظه 
مخصوص آزمایش قرار گیرد و بتواند طی فرایند پرتاب 

موشک سالم بماند.

این ربات را می توان با ایجاد شــکافی کوچک در بدن 
قرار داد تا جراحی های شــکمی کم تهاجم انجام شود. 
همچنین ربات از راه دور قادر به فعالیت است. این ربات در 
آینده می تواند در وضعیت اورژانسی پزشکی و در حالتی 
به کار رود که اپراتور مایل ها با آن فاصله دارد. پیش از این 
در یک آزمایش ربات توانسته بود فعالیت هایی مشابه 

جراحی را در اتاق عمل در فاصله ۹۰۰ مایلی از جراح انجام 
دهد. قرار است این ربات در ایستگاه فضایی بین المللی 
طی عملیاتی که از راه دور کنترل می شــود، نوارهای 
الستیکی که ارتجاع یافته اند را قطع و حلقه های فلزی را 
همراه یک سیم فشار دهند تا حرکات حین عمل جراحی 

را شبیه سازی کنند.

بازار ارزهــای دیجیتال هیچ گاه بدون شــگفتی نبوده 
است. در ســال ۲۰۲۱، شــیبا اینو از ناکجاآباد بیرون 
آمد و تبدیل به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال شــد. 
افزایش ۴۸میلیون درصــدی آن میلیونرهای زیادی از 

سرمایه گذاران کوچک ایجاد کرد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر، به نظر می رسد که ارز 
دیجیتال پیشرو در پایان یک بازار نزولی چند ماهه قرار 
دارد. به این ترتیب، می تواند زمان بســیار خوبی برای 
شروع جستجوی ارزهای دیجیتالی باشد که پتانسیل 
افزایش غیرمنتظره را دارند و به ســرمایه گذاران بازده 
باالیی می دهند. کوین گزارش کرد، بر اساس تجزیه و 
تحلیل های انجام شده، دو  ارز دیجیتال وجود دارد که 
می توانند به طور غیرمنتظره ای در روند صعودی بعدی 

ارزهای دیجیتال رشد کنند.
مدت زیادی از ایجاد اتریوم کالســیک )ETC( گذشته 
اســت. با این حال، اتریوم کالسیک ســال ها عملکرد 
کمتری نسبت به اتریوم داشته و علت آن انشعاب سال 
۲۰۱۶ است که شتاب بازار به سمت اتریوم تغییر و اتریوم 

کالسیک را به یک زنجیره پرت تبدیل کرد.
با این حال، تغییرات در بالک چین اتریوم شرایط عالی را 

ایجاد کرده که می تواند جان تازه ای به اتریوم کالسیک 
بدهد. یکی از این شرایط ادغام آینده اتریوم است. پس از 
ادغام، بالک چین اتریوم صرفا به عنوان یک شبکه اثبات 
 )ASIC( سهام اجرا می شود. ماینرهایی که دستگاه اسیک
دارند احتماال به اتریوم کالسیک روی می آورند. به این 
دلیل که  تنها ارز دیجیتال دیگری است که تجهیزات 

استخراج اتریوم با آن سازگار است.
اتریوم کالسیک یکی از بهترین ارزهای رمزنگاری شده 
در ماه جوالی محسوب می شود زیرا استخراج کنندگان 
اتریوم به آن روی آورند. همان طور که ماینرهای بیشتری 
به پشتیبانی از اتریوم کالســیک روی می آورد، شبکه 
ایمن تر می شود و می تواند پذیرش را نیز افزایش دهد. 
این عامل می تواند اتریوم کالسیک را به یکی از برترین 
ارزهای دیجیتال با احتمال عملکرد بهتر در بازار طی دوره 

صعودی بعدی تبدیل کند.
نئو )NEO( یکی دیگر از ارزهای دیجیتال قدیمی است 
که در آخرین دوره صعودی ارزهای دیجیتال عملکرد 
ضعیفی داشت و علت این اســت که ارزهای دیجیتال 
جدیدتر که سرمایه گذاران معتقدند چشم انداز بهتری 
دارند از نئو پیشی گرفتند. با این حال، فرصت مناسبی 

وجود دارد که نئو در آینده عملکرد خوبی داشته باشد. 
به این دلیل که گروه نئو، آن را دوباره طراحی کرده است 
و آن را برای پروژه های وب ۳.۰ جذاب کرده اســت. با 
توجه به اینکه انتظار می رود وب ۳.۰ مورد بزرگ بعدی 
در تکامل فناوری بالک چین باشــد، نئو نیز می تواند 
سرمایه گذاران را شگفت زده کند تا به بهترین ها بروند. 
عالوه بر این، نئو یکی از ساده ترین بالک چین ها برای 
هر کسی محســوب می شــود که به دنبال ایجاد یک 
قرارداد هوشــمند اســت. این عامل می تواند بسیاری 
از کسب وکارهایی را که به دنبال بســتن قراردادهای 
هوشمند بدون ســرمایه گذاری زیاد روی متخصصان 
کدنویسی هستند، جلب کند و یکی از عواملی است که 
می تواند نئو را شگفت انگیز کند به خصوص اکنون که 

دوباره شروع به جلب توجه کرده است.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۰۸ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۱.۹۸ درصد بیشــتر شده است. در 
حال حاضر ۴۱.۱۶ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین بوده که در یــک روز ۰.۱۳ درصد 

کاهش داشته است.

افزایش اندک تولید نفت در دیدار اوپک پالس تصویب شد

 اوضاع بی ام و وخیم خواهد شد؟

خودروهای جدید در انبارهای جهان ماندگار می شوند؟

انتشار نرم افزار آی پد اپل به تاخیر افتاد

ربات جراح به فضا می رود

دو رمزارز دیجیتال که سرمایه گذاران را شگفت زده خواهند کرد!
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وزیر نفت:

سود  بین  بانکی 
به ۲۰ درصد  برگشت

تغییر جهت صادرات و 
واردات در ابتدای 1401 

آمادگی داریم 
در سریعترین زمان 
به بازار نفت برگردیم
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kasbokarnews 

سرمقاله

شرایط تاثیر 
برجام بر قیمت ها 

آغاز دوبــاره مذاکــرات و 
ســفر هیات ایرانی برای از 
ســرگیری صحبتها قابل 
پیش بینی بود. از زمان سفر 
انریکه مورا به ایران می توانستیم پیش بینی کنیم 
که مقدمات از سرگیری مذاکرات در حال انجام بود. 
اما با این روند و با این رفت و آمدهای بی حاصلی که 
در چند مدت اخیر وجود داشته دیگر اخبار تاثیر 
چندانی بر بازارها نخواهند داشت. به عبارتی هر چه 

جلوتر می رویم...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 
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آرامش 
در بازار خودرو

زنگ خطر  تعطیلی 
صنایع کنسروسازی 

متقاضیان مصرفی مسکن عقب نشینی کردند

جوالن  سفته بازان  در بازار مسکن
صفحه2

صفحه4

استقبال   دالر  از  مذاکرات  برجامی
معامله گران   ارز   محتاط  شدند

بررســی تغییرات قیمت خودرو طی ۲۴ ســاعت 
گذشته، از ســکون قیمت ها حکایت دارد؛ تا جایی 
که اغلب خودروها بدون تغییر قیمت، مورد معامله 
قرار گرفتنــد. به گزارش خبرگــزاری خبرآنالین، 
روند بازار حاکی از آن است که معامله گران به انتظار 
نتیجه مذاکــرات وین نشســته اند. ناصر کنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز از عزیمت هیات 
مذاکره کننده کشورمان به وین جهت ادامه مذاکرات 
هسته ای خبر داد. وی در این رابطه گفت: در این دور 
از گفتگوها که به روال قبــل با هماهنگ کنندگی 
اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، در خصوص ایده های 
مطرح شده از سوی طرف ها از جمله ایده های ارائه 
شده از سوی جمهوری اسالمی ایران که هفته جاری 

به طرف مقابل ارایه شد...

اصراری که دولت برای ادامه قیمت گذاری دستوری 
برای انواع کاالها دارد سوال برانگیز شده است. تمامی 
صنایع از این اقدام آســیب دیده و خسارات زیادی 
متحمل شده اند. خطر تعطیلی بسیاری از صنایع 
را تهدید می کند.  مســعود بختیاری، نایب رئیس 
سندیکای صنایع کنســرو می گوید: قیمت گذاری 
دستوری در کنار ناتوانی در کنترل قیمت مواد اولیه، 
فشار مضاعفی بر صنایع کنسرو تحمیل کرده و اصرار 
بر تداوم این وضعیت، خطــر کاهش تولید را در پی 
دارد. میررضوی دبیر ســندیکای صنایع کنسروی 
نیز معتقد است: پس از ۳ماه هنوز دولت قیمت رب 
و کنسرو تن ماهی را اعالم نکرده در حالیکه االن اوج 
تولید است و عدم قیمت گذاری به موقع موجب وقفه 

در تولید رب و نیاز کشور به...



اقتصاد2
ایران

سود بین بانکی به ۲۰ درصد برگشت
پس از مخالفت بورسی ها با روند افزایشی سود بین 
بانکی و رسیدن آن به نرخ ۲۱ درصد، سیاستگذار 
بر کاهش این نرخ تصمیم گرفت که در حال حاضر 
نرخ سود در بازار بین بانکی با تداوم روند کاهشی به 
۲۰.۶۴ درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، روند 
افزایشی ســود بین بانکی و رسیدن آن به نرخ ۲۱ 
درصد در ماه  گذشته با مخالفت بورسی ها همراه شد 
که در جلسه فعاالن بازرار سرمایه با بانک مرکزی 

تصمیم بر کاهش و کنترل این نرخ گرفته شد.
ماجرای اعتراض بورســی ها به افزایش سود بین 
بانکی به این برمی گردد که فعاالن بازار سرمایه، 
افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج 
ســرمایه از آن تاثیرگذار می داننــد، درحالیکه 
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ  تاثیری 
بر تحوالت شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این 
نرخ در ماه های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده 
نه سیاست های ضدتورمی. اما سرانجام با گذشت 
دو روز از جلسه بورسی ها با بانکی ها برای کنترل 
سود بین بانکی، حرف بورسی ها به کرسی نشست 
و روند کاهشی سود بین بانکی آغاز شد و این نرخ از 

۲۱.۳ به ۲۱.۱ درصد رسید.
در حال حاضر نیــز، با تداوم روند کاهشــی این نرخ 
براساس آخرین تغییرات جدول نرخ ســود در بازار 
بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۶ درصد رســیده که طبق 
اعالم رئیس سازمان بورس، سود بین بانکی به کمتر از 
۲۰.۵ درصد هم خواهد رسید. طبق این گزارش، سود 
بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در 
بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت 
می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که 
آن ها در پایان دوره مالی کوتاه مــدت اعم از روزانه یا 
هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها 
در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.

حواشی ثبت سفارش در گمرک خیس!
در جریان آبگرفتگی گمرک زاهدان و خسارت به 
محموله های برنج، بحث برنج های بدون ثبت سفارش 
مطرح شد؛ آنهم در شرایطی که محموله های موجود 
در این گمرک از مرز زمینی وارد و تخلیه شده اند، 
یعنی مرزهایی که ورود کاال بدون ثبت ســفارش 
از آنها ممنوع اســت. به گزارش ایسنا، بعد از آنکه 
بارندگی در زاهــدان و آبگرفتگی گمرک موجب 
خیس شــدن محموله های برنج مانده در محوطه 
باز و وارد شدن خسارت به آنها شد، از اقدامات اولیه، 
ترخیص و یا انتقال این اقالم به انبارهای دیگر بود. 
گمرک زاهدان نیز اعــالم کرد برنج هایی که اظهار 

می شود بالفاصله ترخیص خواهد شد.

گمرک: همه از مرز زمینی آمده و ثبت 
سفارش دارند

 در این بین موضوع ثبت سفارش این اقالم جهت 
اظهار به  گمرک و ترخیص فوری آنها مطرح است.   
گمرک در این باره به ایسنا اعالم کرده با توجه به 
اینکه کاالهای موجود در گمرک زاهدان از مرزهای 
زمینی وارد شده، ۱۰۰ درصد کاالهای موجود در 
این گمرک که ۹۹ درصد آن برنج اســت، دارای 
ثبت سفارش هستند. حتی این، مورد اشاره قرار 
گرفت که هیچ کاالیی از مسیر دریایی و بندر )که 
بدون ثبت سفارش نیز به گمرک وارد می شود(، 
وارد گمرک زاهدان نشده و تمامی اقالم از مسیر 

زمینی آمده اند.

 برای بــدون ثبت ســفارش ها هم 
دستوالعمل صادر شد

با این حال اعالم برخــی واردکنندگان بیانگر آن 
است که محموله وارداتی آنها در گمرک زاهدان، 
بدون ثبت سفارش است، موضوعی که در اظهارات 
دبیر انجمن واردگنندگان برنج و توضیح او در مورد 
مصوبه اخیر شورای تامین جهت تعیین تکلیف 
فوری برنج های باران  زده، مورد تائید قرار گرفت و 
اعالم شد که برای محموله های بدون ثبت سفارش 
نیز تصمیم گیری شده است.  طبق گفته کشاورز، 
گمرک نمی تواند اجازه دهد محموله ای بدون ثبت 
سفارش، حتی به انبار تحت کلید خودش منتقل 
شود. براین اساس در مصوبه شورای تامین، برای 
تمامی برنج ها تعیین تکلیف شــده است و این 
محموله ها به گمرکات دیگر مانند چابهار منتقل 
شده اند.  بر اساس مصوبه شورای تامین قرار است 
تمامی برنج های گمرک زاهدان از آنهایی که ثبت 
سفارش شده اند و یا ثبت سفارش نشده اند، توسط 
وزارت بهداشت و سازمان استاندارد نمونه برداری 
شده و تا زمان مشخص شدن نتیجه آزمایش در 
انبارهای تحت کلید نگهداری و پس از مشخص 

شدن نتایج برای مصرف وارد بازار شوند.
این در حالی است که از اواخر سال گذشته، موضوع 
ثبت ســفارش برای کاالهای ورودی از مرزهای 

زمینی با حواشی همراه بوده است.

اخبار

با وجود آنکه ســهم غالب در 
بازار مسکن شــهر تهران از 
خانه های باالی یک میلیارد 
تومــان به واحدهــای بیش 
از ۲ میلیارد تومان رســیده، 
معامالت نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این نشان 
می دهد رشد قیمت ها نه تنها تاثیری در کاهش معامالت 
ندارد بلکه در خالء قوانین مالیاتی، هیجانات سفته بازی 
و ســوداگری در بازار ملک همچنان حکمفرما اســت. 
کارشناسان دالیلی همچون انتظارات تورمی، کاهش 
بازدهی بورس و رشد قیمت نهاده های ساختمانی را در 

رونق مسکن موثر می دانند.
به گزارش ایســنا، تیرماه امســال بیــش از ۶۷ درصد 
معامالت مسکن در تهران مربوط به خانه های باالی ۲ 
میلیارد تومان بوده و حدود ۸۰ درصد را واحدهای گرانتر 

از ۱.۵ میلیارد تومان در بر گرفت.
تیرماه سال گذشته که سطح قیمت ها کمتر از مقطع 
فعلی بود خانه های باالی یک میلیارد تومان سهم ۸۰ 
درصدی از معامالت داشــتند. تیرماه پارســال ۵۰۷۱ 
معامله در تهران منعقد شــد که امســال به ۱۰ هزار و 
۲۹۴ فقره رسیده اســت. در واقع اگرچه قیمت ها باال 
رفته اما خرید و فروش دو برابر شده است. طبق شاخص 
بانک مرکزی، اولین ماه از تابستان امسال قیمت هر متر 
مســکن در پایتخت به ۴۱ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان 
رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و در مقایسه با ماه 
مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد داشته است. معامالت 
نیز نسبت به خرداد امسال ۲۶ درصد کاهش یافته اما در 
مقایسه با تیر پارسال ۱۰۳ درصد رشد نشان می دهد. 
نمایه های مذکور گویای آن است که افزایش سطح قیمت 
ملک در تهران نه تنها تاثیری در افت معامالت نمی گذارد 
بلکه به عنوان یک عامل هیجانی منجر به رشد تمایل به 

سرمایه گذاری در این بازار می شود.

افزایش ۵۶ درصدی معامالت واحدهای باالی 
۲۰ سال

جنس معامالت بازار مسکن از نوع سرمایه گذاری است اما 
توان تقاضای مصرفی در سوق یافتن مسیر سرمایه تاثیر 
می گذارد. به طور مثال اگرچه بنا به گفته واســطه های 
ملکی متقاضیان مصرفی خرید ملک حضور پررنگی در این 

بازار ندارند، آمار توضیح می دهد که سهم واحدهای باالی 
۲۰ سال ساخت از ۱۳.۱ درصد در تیرماه سال گذشته به 
۲۰.۵ درصد رسیده و در واقع نسبت به سال گذشته ۵۶ 
درصد رشد داشته اســت. این نمایه از یک طرف کاهش 
توان تقاضای مصرفی را به تصویر می کشد و از طرف دیگر 
می تواند نشانه ای از کاهش تزریق واحدهای کلیدنخورده 
به بازار باشد. بر اساس برخی آمارهای غیررسمی، ساخت 
و ساز در شهر تهران به حدود ۲۰۰۰ واحد در ماه رسیده و 
این در حالی است که اوایل دهه ۹۰ ماهیانه حدود ۲۰ هزار 
واحد در تهران تولید می شد. سهم واحدهای کلیدنخورده 
از کل معامالت در تهران به حدود یک پنجم رسیده، حال 
آنکه اغلب متقاضیان خرید در جست وجوی واحدهای 

نوساز هستند اما توان خرید ندارند.
بررســی ها  نشــان می دهد اولویت عمده خریداران، 
واحدهای ارزنده و فول امکانات است اما سهم واحدهای 
قدیمی از معامــالت، هر ماه افزایش پیــدا می کند. در 
واقــع تطبیق توان واقعی با ســطح قیمتها به مســیر 

سرمایه گذاری در بازار ملک سمت و سو می دهد.
افزایش تمایل به ســرمایه گذاری در بازار مسکن شهر 
تهران باعث شــد تا این بخش در سه ماه گذشته با سه 
رشد متوالی ۶.۱ درصد، ۸.۴ درصد و ۵.۸ درصدی قیمت 
مواجه شود. این روند صعودی در شرایطی رقم خورده 
که بــازار در پیک جابه جایی قرار داشــته اما نمی توان 
تاثیر انتظارات تورمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی 

و اثر ریسک های غیراقتصادی را بر بازار مسکن نادیده 
گرفت. به نظر می رســد با توجه به ثبات نسبی قیمت 
ارز، افت بازار بورس و کاهش قیمت خودرو بخشــی از 
ســرمایه ها به منظور حفظ ارزش دارایی به سمت بازار 

مسکن آمده است.
برخی گزارشهای غیررسمی نشان می دهد در ۱۳ روز 
ابتدای مردادماه نیز به دلیل رکــود بازارهای خودرو و 
بورس، بازار مسکن از رونق نسبی برخوردار است. در مرداد 
میانگین قیمتهای پیشنهادی هر متر مربع ۴.۱ درصد در 
مقایسه با تیرماه رشد نشان می دهد. برآورد فعاالن بازار 
مسکن این است که تعداد معامالت نیز در سطح باالی 
۱۰ هزار فقره باقی بماند و این شرایط تا پایان شهریورماه 

حکمفرما خواهد بود.
دو خالء قانونی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه و 
مالیات بر خانه های خالی، شرایط عمومی بازار مسکن 
را به نفع ســفته بازان و به ضرر مصرف کنندگان حفظ 
کرده است. از حدود سه ســال قبل که قوانین مذکور 
توسط دولت و مجلس مطرح شد تا کنون به دلیل نبود 
زیرساخت ها و داده های کافی شــکل اجرایی به خود 
نگرفته است. بر اســاس آخرین آماری که سازمان امور 
مالیاتی ارایه داده علیرغم آنکــه ۵۶۸ هزار واحد خالی 
از سکنه در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته شناسایی شده 
میزان دریافت مالیات از این واحدها در سه ماهه نخست 

امسال فقط ۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

ظرفیت بازار مسکن در اطراف تهران تکمیل 
شده است

سعید لطفیـ  کارشناس بازارمسکن در تشریح وضعیت 
فعلی این بازار به ایسنا می گوید: وضعیت سفته بازی و 
سوداگری که هم اکنون در بازار ملک مشاهده می کنیم 
ناشی از عواملی همچون تورم، رشد قیمت ارز، تالطمات 
بازارهای موازی و کمبود ســاخت و ساز، بخصوص در 

هشت سال اخیر است.
وی گفت: اقداماتی همچــون مالیات خانه های خالی و 
مالیات برعایدی سرمایه می تواند تا حدودی جلوی سفته 
بازی را بگیرد. اما قطعا این برنامه ها باید با مکمل عرضه 
متناسب با تقاضا تلفیق شود. یعنی ساخت و ساز رشد 

کند تا تعادل در بازار ایجاد شود.

فشار تقاضای مســکن به شهرهای اطراف 
کشیده شد

لطفی تاکید کرد: آنچه در کف بازار مسکن مشاهده می 
کنیم این است که فشار تقاضایی در کالنشهرها بخصوص 
شهر تهران برای مســکن وجود دارد. این تقاضا اگر به 
صورت خرید یا اجاره پاسخ داده نشود منجر به پدیده هایی 
مثل حاشیه نشــینی، بدمســکنی، بافتهای ناکارآمد، 
مهاجرت به حومه و غیره می شود. البته به نظر می رسد 
ظرفیت شهرهای اطراف هم تکمیل شده و قیمت مسکن 
در این مناطق نیز افزایش قابل توجهی داشته است. به 
گفته لطفی، دولت طرح نهضت ملی مســکن با هدف 
ساخت سالیانه یک میلیون واحد را برنامه ریزی کرده اما 
ظاهرا این برنامه با چالشهایی مواجه است که مهمترین 
آن به عدم واریز آورده ناشــی از کمبود توان متقاضیان 
مربوط می شود. این در حالی است که با تورم بیش از ۵۰ 
درصدی در نهاده های ساختمانی مواجه هستیم. دولت 
اعالم کرده در ماه های آینده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله 
افتتاح می رساند اما شاید این تعداد جوابگوی تقاضای 
موثر در بازار مسکن نباشد. این کارشناس بازار مسکن با 
طرح این پیشنهاد که دولت تسهیالت مناسبی در اختیار 
بخش خصوصی به منظور تولید مسکن قرار دهد گفت: 
کاهش هزینه های صدور پروانه، کاهش مالیات بر ساخت 
و ساز، ایجاد مالیات بر سوداگری، کنترل قیمت نهاده های 
ساختمانی و ارایه مشوقهایی به سازندگان می تواند روند 
ساخت و ساز را از حالت نزولی به صعودی برساند. در آن 
صورت می توان امیدوار بود که در میان مدت، ثبات نسبی 

در بازار مسکن ایجاد شود.

متقاضیان مصرفی مسکن عقب نشینی کردند

جوالن سفته بازان در بازار مسکن

ضرب العجل نهایی برای توافق بین ایران و آمریکا
فرصت آخر نجات برجام 

وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام غربی نوشته 
ایران و آمریکا فرصت دارند تا روز یک شنبه توافق 
کنند. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته ایران، 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپــا در حالی مذاکره 
کنندگانی را به وین می فرســتند تا برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ تصمیم بگیرند که هر دو 
طرف انتظارات زیادی بــرای  توافق پس از ماه ها 
توقف مذاکرات ندارند. این روزنامه نوشته تردید ها 
به حدی است که اروپایی ها مذاکره کنندگان ارشد 
خود را به وین نفرستادند.  یک مقام ارشد غربی به 
این روزنامه گفته این دور از مذاکرات آخرین دور 

است که از پنجشنبه آغاز می شود.
آنها که از دیوار سفارت انگلیس باال رفتند و پُست 
گرفتند؛ از علی فروغی تا عضو ستاد ابراهیم رئیسی
توئیت انگلیســی محمود احمدی نــژاد در پی 

درگذشت بیل راسل/ خدا رحمتش کند
به گفته او این دور مذاکرات فرصتی برای توافق بر 
سر نکات نهایی اســت. این توافق اکثر تحریم های 
بین المللی علیه ایران را در ازای محدودیت های شدید 

فعالیت های هسته ای این کشور لغو خواهد کرد.

ضرب العجل نهایی بــرای توافق بین 
ایران و آمریکا

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که ریاست مذاکرات را برعهده دارد، هفته گذشته 
گفت که متن پیش نویس نهایی را به طرفین ارائه 
کرده است و ایران و آمریکا باید به سرعت تصمیم 
گیری کنند که این پیش نویس را می پذیرند یا خیر؟  
او گفته که دیگر جایی برای انعطاف در متن وجود 
ندارد. مقام غربی گفت و گو کننده با وال استریت 
ژورنال زمان مذاکره را تــا آخر هفته میالدی)یک 
شنبه( دانسته و تاکید کرده تا این زمان باید توافقی 
حاصل شود.  این شــخص اظهار کرده، اگر مذاکره 
کنندگان به اجماع برسند، سپس از وزرای خارجه 

خواسته می شود تا برای تایید متن به وین بیایند.

توپ در زمین ایران است یا آمریکا؟
 به گزارش اقتصادنیوز، رابرت مالی، فرســتاده ویژه 
آمریکا در امــور ایران، پیــش از این دیــدار گفته: 
»انتظارات در حال بررسی است«. اما، او روز چهارشنبه 
در توییتی افزود: »ایاالت متحده از تالش های اتحادیه 
اروپا اســتقبال می کند و برای تالشی با حسن نیت 
برای دستیابی به توافق آماده است. به زودی مشخص 
خواهد شد که آیا ایران هم برای همین کار آماده است 
یا خیر؟ در مقابل علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده 
جمهوری اسالمی در توئیتی نوشته آمریکا قدردان 
فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم 
شده؛ توپ در زمین آنهاست تا از خود پختگی نشان 

داده و مسئوالنه عمل نماید.

جزئیات بده و بستان جدید ایران و غرب
به گزارش اکوایران، وال استریت ژورنال اعتقاد دارد: 
توافق نهایی در مورد چندین نکته کلیدی، از جمله 
درخواست ایران مبنی بر لغو تحریم های تروریستی 

علیه سپاه پاسداران ایران، دست نیافتنی است.
به گفته افرادی نزدیک به مذاکره کنندگان، ایران در 
حال حاضر موافقت کرده است که درخواست خود 
برای حذف فهرست تروریستی ایاالت متحده در 
سپاه پاسداران را کنار بگذارد. اما همچنان خواستار 
تضمین های قوی تر است مبنی بر اینکه واشنگتن 
دوباره این پیمان را رها نخواهد کرد یا تحریم ها را 

دوباره علیه تهران اعمال نخواهد کرد.

مخالفت آمریکا با یک شرط ایران
دیپلمات ها می گویند که مهمتــر از همه، ایران 
همچنین خواستار پایان دادن به تحقیقات آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته ای یافت 
شده در ایران است، شــرطی که ایاالت متحده و 
متحدان اروپایی اش مکرراً با آن موافقت نکرده اند.

این کشورها گفته اند که تحقیقات تنها زمانی پایان 
می یابد که آژانس قانع شــود که ایران به سؤاالت 
خود درباره منشأ آن ماده هسته ای و اینکه برای چه 

چیزی استفاده شده است، پاسخ داده باشد.
احیای توافق هسته ای غیرممکن می شود اگر ...

با نزدیک شــدن به انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمریکا در ماه نوامبر و پیشرفت سریع برنامه هسته 
ای ایران، دیپلمات های غربی می گویند شکست 
در در این دور می تواند احیای توافق هســته ای را 
غیرممکن کند. روز چهارشنبه، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی گزارشی را به کشورهای عضو، که توسط 
وال استریت ژورنال مشاهده شد، منتشر  و تأیید کرد 
که ایران برنامه های نصب صدها سانتریفیوژ پیشرفته، 
ماشین های تولید سوخت هسته ای، را در تاسیسات 
اصلی هسته ای خود در نطنز دنبال می کند. در این 
گزارش آمده اســت که این کشور همچنین شروع 
به تغذیه دو آبشار دیگر از سانتریفیوژهای اصلی با 

اورانیوم برای غنی سازی کرده است.

خبر
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رقم صادرات در نخستین ماه سال جاری ۳ میلیارد و 
۶۹۹ میلیون دالر به ثبت رسیده است که نسبت به رقم 
اسفند ماه ۱۴۰۰ کاهش قابل توجهی داشته، به عبارت 
دیگر در فروردین میزان صادرات غیر نفتی در کشور 
نسبت به ماه پایانی سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۵ میلیارد دالر 
کاهش یافته است. به گزارش اقتصادنیوز، رقم واردات 
ماهانه در اقتصاد ایران در خرداد ماه امسال نسبت به 
اردیبهشت بالغ بر ۲۳ درصد کاهش داشته، این کاهش 

به ارزش بالغ بر ۱.۲ میلیارد دالر برآورد شده است.
یکی از علل کاهش چشمگیر واردات در ماه خرداد را می 
توان ناشی از افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته دانست، 
از نظر اقتصادی با افزایش قیمت ارز اصطالحا واردات 
گران شده و دیگر خرید از خارج کشور به صرفه نیست.

از اردیبهشت ماه شــاهد روندی افزایشی در نرخ دالر 
بوده ایم و این جهش تقریبا در خرداد به اوج خود رسید، 
همین امر باعث شد تا میزان واردات نیز تحت تأثیر قرار 
گیرد و کاهش یابد.  البته با افزایش نرخ ارز بایســتی 
میزان صادرات نیز افزایش یابد چرا که در این زمان کاال 
های داخلی برای خارجیان ارزان شده و آن ها تمایل 

به مصرف از محصوالت کشور ما را پیدا خواهند کرد.
 اما در خرداد این موضوع رخ نداد و ارزش صادرات کمی 
نسبت به اردیبهشــت ماه کاهش یافت، البته کاهش 
میزان واردات در خرداد بسیار چشم گیر تر از کاهش 
صادرات بوده، به بیان دیگر ارزش صادرات غیر نفتی 
تنها حدود ۵ درصد در خرداد ماه کاهش یافته است و 
می توان تحریم ها را علت باال نرفتن صادرات در مواقع 

افزایش نرخ ارز در ایران دانست.
این گزارش به بررسی روند صادرات و واردات اقتصاد 

کشــور و همچنین تراز تجاری در ۱۵ ماه گذشــته 
پرداخته است.

تغییر جهت صادرات و واردات در ابتدای 14۰1
رقم صادرات در نخستین ماه سال جاری ۳ میلیارد و 
۶۹۹ میلیون دالر به ثبت رسیده است که نسبت به رقم 

اسفند ماه کاهش قابل توجهی داشته است.
به عبارت دیگر در فروردین میزان صادرات غیر نفتی 
در کشور نسبت به ماه پایانی سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر کاهش یافته است. این کاهش در خصوص 
واردات به شکل چشم گیری بیشتر بوده به طوری که 
رقم واردات از حدود ۶.۴ میلیارد دالر در اسفند به ۲.۸ 
میلیارد دالر در فروردین رسید. همین امر باعث شد 
تراز تجاری در ابتدای سال جاری مثبت ۸۷۵ میلیون 
دالر به ثبت برسد، در حالی که در اسفند ماه تراز تجاری 
منفی یک میلیــارد و ۳۳۲ میلیــون دالر بوده، البته 
بررسی ها نشــان می دهد عموما در ماه اول سال تراز 

تجاری مثبت و میزان واردات کاهشی می شود.

نوسان تراز تجاری بین مثبت و منفی
در اردیبهشــت ماه با جهش چشــمگیری در میزان 
واردات مواجه بوده ایم و ارزش ماهانه آن به نزدیکی ۵.۳ 
میلیارد دالر رسید، به بیان ساده تر ارزش ماهانه واردات 
در اردیبهشت ماه بالغ بر ۸۰ درصد نسبت به فروردین 
رشد داشت. با وجود اینکه میزان صادرات نیز در این ماه 
افزایش را تجربه کرده، به این دلیل که رشــد واردات 

بسیار باالتر بوده، باعث شــد تا تراز تجاری در این ماه 
منفی ۴۷۴ میلیون دالر به ثبت رسد. اما در خرداد ماه 
رویه تراز تجاری تغییر کرد. با وجود اینکه در ماه گذشته 
هم میزان صادرات کاهش یافته و هم میزان واردات، اما 
دقیقا بر خالف ماه قبلی کاهش در میزان واردات بیش از 
کاهش صادرات بوده و همین امر باعث شده است تا تراز 
تجاری مثبت شود. رقم واردات در خرداد ماه نسبت به 
اردیبهشت ماه حدود ۱.۲ میلیارد دالر و ارزش صادرات 

حدود ۲۷۰ میلیون دالر کاهش یافته است.
 

ارزش صادرات در 14۰۰
بررسی ها نشــان می دهد ارزش صادرات ماهانه غیر 
نفتی اقتصاد ایران در سال گذشــته نوسانات زیادی 
داشته اســت. کمترین مقدار صادرات غیر نفتی سال 
۱۴۰۰ در فروردیــن ماه به ارزش ۲ میلیــارد و ۹۶۸ 
میلیون دالر رقم خورده است. در دو ماه بعدی با روند 
صعودی در افزایش صادرات مواجه بوده ایم و این رقم 
در خرداد ماه به بالغ بر ۴.۳ میلیارد دالر رسید، این رقم 
باالترین مقدار صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست 
سال بوده اســت. اما از خرداد ماه بار دیگر روند نزولی 
در ارزش صادرات شکل گرفت. الزم به ذکر است رقم 

صادرات با احتساب میعانات گازی است.
 باالترین مقدار صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته 
در مهر ماه به ارزش ۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دالر رخ 
داده است، حجم صادرات انجام شده در این ماه بالغ بر 
۱۵ میلیون تن بوده اســت. به مانند روند قبلی باز هم 

صادرات در روند نزولی قرار گرفت و در دی ماه به ۳.۶ 
میلیارد دالر رسید. رقم صادرات غیر نفتی از حدود ۴.۷ 
میلیارد دالر در بهمن ماه به ۵ میلیارد و ۱۰۳ میلیون 
دالر در اسفند ماه رسید. به بیان دیگر در ماه پایانی سال 
ارزش صادرات غیر نفتی کشــور حدود ۴۰۰ میلیون 
دالر افزایش یافت. اما این روند صعودی نتوانســت در 

سال جدید نیز تداوم داشته باشد.

نوسان تراز تجاری در سال گذشته
تراز تجاری یکی از اصلی ترین اجزای تراز پرداخت ها 
است که تحلیل آن در اقتصاد کالن بسیار حائز اهمیت 
است، چراکه کســری یا مازاد تراز پرداخت ها بر روی 
بسیاری ار متغیر های کالن اقتصادی تاثیر گذار است. 
از میان دوازده سال گذشته در پنج ماه میزان صادرات 
بیش از واردات بوده یا به بیان دیگر تراز تجاری ماهانه 
مثبت بوده است و در هفت ماه نیز میزان واردات بیش 
از صادرات بوده است. تراز تجاری اقتصاد ایران در سال 
گذشــته منفی ۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دالر برآورد 
شده است. یکی از عمده ترین دالیل کاهش صادرات 
در ماه های پایانی ۱۴۰۰، کاهش رشد تولید کاال های 
واسطه در کشور بوده است، به گونه ای که میانگین رشد 
ماهانه تولید کاال های واسطه ای در شش ماهه دوم سال 
گذشته منفی برآورد شده است. با توجه به اینکه کاال 
های واسطه ای عموما کاال های صادراتی اقتصاد ایران 
هستند، کاهش رشد تولید در اینگونه اقالم به معنی کم 
رونق شدن صادرات است. بررسی ها نشان می دهد در 
فروردین ماه امسال مانند فروردین ۱۴۰۰ تراز تجاری 

مثبت بوده است.

بررسی تغییرات قیمت خودرو طی ۲۴ ساعت گذشته، از 
سکون قیمت ها حکایت دارد؛ تا جایی که اغلب خودروها 

بدون تغییر قیمت، مورد معامله قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالیــن، روند بازار حاکی از 
آن است که معامله گران به انتظار نتیجه مذاکرات وین 
نشسته اند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
دیروز از عزیمت هیات مذاکره کننده کشورمان به وین 

جهت ادامه مذاکرات هسته ای خبر داد.
وی در این رابطه گفت: در این دور از گفتگوها که به روال 
قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، 
در خصوص ایده های مطرح شده از سوی طرف ها از جمله 
ایده های ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی ایران که 
هفته جاری به طرف مقابل ارایه شد، بحث و تبادل نظر 

صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید مجدد بر عزم و اراده 
جمهوری اسالمی ایران بر دستیابی به یک توافق پایدار 
که ضامن حقوق و پاسدار منافع ملت ایران باشد، ابراز 
امیدواری کرد طرف های مقابل نیز با اتخاذ تصمیمات 
الزم و تمرکز جدی بر حل مسائل باقی مانده، شرایط را 

برای پیشبرد موثر گفت وگوها فراهم نمایند. در این میان، 
نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای توافق هسته ای 
در پیامی خبر داد که برای ازسرگیری این مذاکرات میان 
ایران و قدرت های جهانی راهی وین شده است. از سوی 
دیگر، به نظر می رسد که تغییرات یک هفته آینده، در 
ثبات قیمت ها در بازار خودرو بی تاثیر نبوده است. فعاالن 
بازار عنوان می کنند که این موضــوع، بازارها را وارد فاز 
جدیدی از رکود کرده است. بنا به این گزارش، بررسی 
قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که قیمت دناپالس 
دنده ای ســاده مدل ۱۴۰۱ کاهش ۲ میلیون تومانی را 
تجربه کرده و به ۴۴۱ میلیون تومان رسیده است. مدل 
۱۴۰۰ این خودرو نیز با افت ۲ میلیون تومانی با قیمت 
۴۲۲ میلیون تومان معامله شده است و مدل ۱۳۹۹ این 
خودرو نیز از ۴۱۴ میلیون تومان در روز گذشته امروز به 
۴۱۲ میلیون تومان رسیده است. دناپالس دنده ای توربو 
مدل ۱۴۰۱ نیز از ۴۹۵ میلیون تومان به ۴۹۰ میلیون 
تومان رسیده است. دنا پالس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ 
نیز ۳ میلیون تومان ارزان شــده و در حال حاضر ۵۰۵ 

میلیون تومان قیمت خورده است.

وزیر نفت ثبات و تدوام همکاری اوپک پالس در شرایط 
کنونی را کمک بزرگ بــه مصرف کنندگان بیان کرد و 
گفت: امیدوارم دولت های بزرگ غربی درک درستی از 
این حساسیت ها داشته باشند و در مسیر تحقق امنیت 
انرژی جهان، رفتاری منطقی در پیش بگیرند. زمستان 
امسال برای اروپایی ها و برای همه جهان بسیار مهم است 
و باید از هم اکنون به فکر باشند. به گزارش ایلنا از وزارت 
نفت، جواد اوجی در حاشیه سی ویکمین نشست سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش موسوم 
به ائتالف اوپک پالس اظهار کرد: این نشست در شرایطی 
برگزار شــد که بر اســاس روند تصمیم های ماه های 
پیشین، روی کاغذ مقدار کاهش تولید کشورهای عضو 
اوپک پالس در چارچوب توافق ژوئیه ۲۰۲۱، در انتهای 

ماه اوت سال ۲۰۲۲ در عمل صفر می شود.
وی با بیان اینکه  اوپک پالس به صورت ماهانه و به تدریج 
تصمیم به افزایش عرضه نفت خــود به بازار گرفت و بر 
اســاس برنامه ریزی در چارچوب توافق، ســطح تولید 
کشورهای اوپک پالس به سطح پیش از آغاز توافق در 
ژوئیه سال ۲۰۲۱ بازگشته اســت، تصریح کرد: با این 

حال، مطابق آنچه که پیش تر تصمیم گیری شده بود، 
توافق اوپک پالس تا پایان سال ۲۰۲۲ تمدید شده است و 
تولیدکنندگان حاضر در این توافق، به طور جدی خواهان 
ادامه همکاری برای حمایت از ثبات بازار نفت و حفاظت 
از دستاوردهای این توافق هستند. وزیر نفت گفت: آنچه 
که در این نشست از ســوی همه کشورهای عضو مورد 
تأکید قرار گرفت، تداوم همکاری اوپک و غیراوپک در 
زمینه حفظ و ارتقای ثبات بازار نفت است و جمهوری 
اسالمی ایران نیز در عالی ترین سطح، بر ادامه همکاری 
بین تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تأکید دارد و از آن 
حمایت می کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس تازه ترین 
آمار و گزارش های منتشــر شــده، پایبندی مناسب 
کشورهای عضو اوپک پالس در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ به 
سطح ۳۲۰ درصد رسید، افزود: دلیل اصلی افزایش سطح 
پایبندی، تولید نشدن به مقدار تعهد شده از سوی بعضی 
از کشورها بوده است، بازار نفت، با وجود برخی نگرانی ها 
از پیامدهای تنش های ژئوپلیتیکی برای رشد اقتصادی 
جهان و آسیب های احتمالی برای تقاضا، در مسیر توازن 

و ثبات در حال حرکت است.

تغییر جهت صادرات و واردات در ابتدای 14۰1 

آمادگی داریم در سریعترین زمان به بازار نفت برگردیمآرامش در بازار خودرو
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عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ظروف 
یکبار مصرف ایران از افزایش دو برابری تقاضای 
ظروف پالستیکی نسبت به محرم سال قبل خبر 
داد و گفت: قیمت  ظروف پالستیکی نیز نسبت 
به محرم سال قبل ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته 
است. مهدی صمدی اظهار کرد: با توجه به کمتر 
شدن شــیوع ویروس کرونا نسبت به سال قبل، 
بازگشــایی هیئت ها و افزایش نذری ها، تقاضا 

ظروف پالستیکی هم افزایش داشته است.
وی در پاســخ به ســوالی درباره افزایش قیمت 
ظروف پالســتیکی نیز گفت: قیمت مواد اولیه 
طی ۲۰ روز اخیر تقریبا نزولی بــوده، بنابراین 
قیمت ظروف پالستیکی در آســتانه ماه محرم 
نسبت به ماه های قبل افزایش نداشته است. اما 
به گفته عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 

ظروف یکبار مصرف، به دلیــل افزایش قیمت 
مواد اولیه، قیمت  ظروف پالســتیکی نســبت 
 به محرم ســال قبل ۳۰ تا ۵۰ درصــد افزایش 

داشته است.
صمدی با اشاره به مشــکالت تامین مواد اولیه، 
تصریح کرد: با ایجاد ســامانه های جدید، دولت 
سهمیه برخی تولیدکنندگان را کم کرده است. 
مشــکالتی هم در بورس وجود دارد که مجموع 
این شرایط باعث شــده تامین مواد اولیه نسبت 
به سال قبل هم سخت تر شــده باشد. در مقابل 
کارخانه ها مجبورند مواد اولیــه مورد نیاز خود 
را از بازار غیر رســمی تهیه کننــد. وی افزود: 
درخواست ما این است که دولت در خرید مواد 
اولیه، تامین سرمایه، فاکتورهای رسمی و غیره 

به تولیدکنندگان کمک کند.

رئیس اتحادیه چاپخانه  داران تهران گفت: مسئله 
فرسودگي ناوگان چاپ وارد مسیر بحراني شده 
است و اگر به همین منوال پیش رویم، بازار چاپ 
ایران به زودي به دســت ترکیه مي  افتد. احمد 
ابوالحسني از برگزاري مراســم بزرگداشت روز 
ملي صنعت چاپ همزمان با ۱۱ شــهریور خبر 
داد و گفت: از آنجایي که در چند ســال گذشته 
وزارت ارشــاد برنامه روز ملي صنعت چاپ را در 
زمان دیگري غیر از ۱۱ شهریور برگزار کرده که 
در تقویم به نام روز ملي چاپ نامگذاري شده، ما 
در اتحادیه تصمیم گرفتیــم تا زماني که هیئت 
مدیره فعلي در اتحادیــه فعالیت مي کنند، روز 
بزرگداشــت صنعت چاپ را با هزینــه اتحادیه 

برگزار کنیم.
وي ادامــه داد: در این دوره نیز پنجشــنبه، ۱۰ 
شهریور در مؤسسه اطالعات مراسمي را برگزار 
و از کارگران نمونه صنعت چاپ تجلیل خواهیم 
کرد. ابوالحســني همچنین با اشاره به وضعیت 
صنعت چاپ در کشور گفت: صنعت چاپ رابطه 
مستقیمي با دیگر صنایع از جمله تولید دارد. از 
آنجا که اقتصاد تولید در کشور اقتصادي سالمي 
نیست، صنعت چاپ نیز وضعتي چندان خوبي 
ندارد. البته در حوزه چاپ لیبل و بســته بندي 
البته وضعیت به مراتب بهتر از نشــر و تبلیغات 

است.
وي با اشاره به فرسودگي ناوگان صنعت چاپ در 
ایران ادامه داد: ناوگان صنعت چاپ ایران قریب 

به اتفاق فرسوده اســت. دولت ها هم هیچ گونه 
حمایتي در این راســتا نکــرده و نمي کنند. در 
صنعت چاپ هر ماشیني که بخواهد خریداري و 
به کشور کشور وارد شود، نیاز به سرمایه اي بالغ 
بر یک میلیون یورو دارد، چه توجیهي وجود دارد 
که یک چاپخانه، مبلــغ۶۰ میلیارد تومان براي 
وارد کردن یک دســتگاه بپردازد؟ وارد کند که 
چه چیزي چاپ کند؟ چطور باید ســرمایه اش 

بازگردد؟
رئیس اتحادیــه چاپخانه داران تهــران افزود: 
چون هیچ توجیه اقتصادي ندارد، برخي فعاالن 
صنف در دورهاي روي به واردات دســتگاه هاي 
زیر مدرن کردنــد که اکنون آن هــم به صرفه 
نیســت؛ چون هزینه نگهداري و تأمین قطعات 
آن باالســت. وي ادامه داد: اگر دولت حمایتي 
نکند و به همین منوال پیش رویم، در آیندهاي 
نه چندان دور بازار چاپ داخل ایران هم به دست 
ترکیه مي افتد. اکنون ترکیه ۴۵ درصد بازار کل 
منطقه را در دست دارد و به سرعت نیز در حال 
پیش روي است. ابوالحسني با اشاره به حمایت 
هاي مدنظر در این زمینه از ســوي دولت گفت: 
ما نیازمند تســهیالت بانکي با نرخ سود پایین 
هستیم، متاســفانه بارها این خواسته را با دولت 
مطرح کردیم؛ اما از وزارت ارشاد گرفته تا وزارت 
صنعت و معدن در این زمینه ما را یاري نکردند. 
این در حالي اســت که تولید در کشور نیازمند 

صنعت چاپ است.

نشست وب  کنفرانس مدیریت عرضه محصوالت 
دخاني با محوریت تمرکز بر راهکارهاي مبارزه با 
قاچاق و محصوالت تقلبي در راستاي ساماندهي 
و کاهش سطح عرضه محصوالت دخاني با حضور 
قاسم نوده فراهاني، نماینده وزیر صمت در اتاق 
اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف تهران، هوشیار 
فقیهي، دبیــرکل و بهنام نیک منــش، معاون 
بازرسي و نظارت اتاق اصناف ایران، روساي اتاق  
هاي اصناف مراکز استان به همراه روساي اتحادیه 
هاي صنفي مرتبط با عرضه محصوالت دخاني در 
مراکز استان ها، مدیران بازرسي و نظارت مراکز 
اســتان ها و نمایندگان ارگان  ها و سازمان هاي 

ذیربط برگزار شد.
دراین نشست قاسم نوده فراهاني، نماینده وزیر 
صمت در اتاق اصناف ایران با بیان اینکه مبارزه 
با عرضه دخانیــات وکاالي قاچاق عزم ملي مي 
خواهد و الزم است همه مجموعه ها و ارگان ها 
براي مبارزه بــا کاالي دخاني و قاچاق همکاري 
داشــته باشــند اظهار کرد: به طور کلي شاهد 
هستیم که بار کاالي قاچاق همراه با تریلي بدون 
هیچ گونــه برخورد و توقیفي هــزاران کیلومتر 
مسیر را تا مرز استاني طي مي کنند؛ اما زماني که 
به درب واحد صنفي مي رسد تخلف محسوب مي 
شود، بنابراین باید همه مجموعه ها براي ریشه 
کن شدن کاالي قاچاق و دخاني تالش کنند و در 

این راستا آموزش و فرهنگ سازي نیز نقش بسیار 
موثري خواهد داشت.

فراهاني با تاکید بر اینکه تمامي واحدهاي عرضه 
کاالي دخاني بایســتي پروانه کسب و QR کد 
داشته باشــند تاکید کرد: چند سالي است که 
موضوع ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب 
مطرح و در حال پیگیري است که هنوز به نتیجه 
دلخواه نرسیدیم امسال عزم جدي در ساماندهي 
فعالیت واحدهاي بدون پروانه کسب را در دستور 

کار داریم.
در این نشســت ضمن تاکید بر ضرورت اصالح 
قانون مبارزه با قاچــاق کاال در خصوص احیاي 
ماده ۶۲ قانون نظام صنفــي و همچنین اصالح 
دســتورالعمل موضوع ماده ۷ مبــارزه با قاچاق 
محصوالت دخاني مبني بر اضافه شدن اتحادیه 
دکه داران و جراید به اتحادیه هاي مجاز و مرتبط 
محصوالت دخاني مقرر گردیــد اتحادیه هاي 
صنفي بر اساس مصوبات ســیزدهمین جلسه 
ستاد مبارزه با کاالهاي قاچاق و تقلبي محصوالت 
دخاني وزارت صمت بــا توجه به موافقت مهلت 
یک ساله از ســوي وزارت بهداشت به واحدهاي 
صنفي دکه داران و جراید هرچه سریع تر نسبت 
به استعالم از وزارت بهداشت، صدور پروانه کسب 
و ساماندهي فعالیت واحدهاي فاقد پروانه کسب 

اقدام نمایند.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت  داران و مواد پروتئیني تهران در خصوص 
مردمي بودن سوپرمارکت داران و ارتباطات صمیمي که این صنف 
با اکثریت جامعه دارد بیان داشت: بیشترین تعامل در میان صنوف 
مختلف با مردم به سوپرمارکت داران و خوارو بارفروشان بر مي گردد. 
صمیمت و گرمي که بین افراد با این قشــر از کسبه دارند به نسبت 
دیگر صنوف غیر قابل قیاس است. داود فکوري ادامه داد: با اینکه دنیا 
به سمت و ســوي مدرنیته پیش مي رود برخي تصور دارند با ورود 
فروشگاه هاي زنجیره اي، خرده فروشان و فروشگاه هاي مویرگي کم 
کم از دور خارج مي شوند اما این تصور غلطي است؛ چرا که فروشگاه 
هاي زنجیره اي تنها ۲۰ درصد از فروشگاه ها را تشکیل مي دهند و 

۸۰ درصد دیگر در دست خرده فروشان است.
وي در مزایاي سوپرمارکت ها مقابل فروشگاه هاي بزرگ ادامه داد: 
سوپرمارکت ها ۷۰ تا ۱۰۰ متر متراژ دارند و از قدیم آنچه را که مردم 

به صورت روزمره بدان نیاز دارند تمام و کمال به فروش مي رسانند. 
در بسیاري از فروشگاه هاي زنجیره اي تنها دو برند از یک محصول 
وجود دارد؛ اما در سوپرمارکت ها در هر کاالیي حداقل پنج برند وجود 
داشته و دائم در حال شارژ شدن است. فکوري تصریح کرد: از سوي 
دیگر تعامل و دوستي که بین مردم و سوپرمارکت داران وجود دارد 
اصال بین فروشگاه هاي زنجیره اي نیست و همین موضوع منجر به 

مراجعات روزانه بسیاري مي شود.
رئیس اتحادیه ســوپرمارکت داران و مواد پروتئیني تهران در ادامه 
تصریح کرد: ما باید در کنار فروشگاه هاي زنجیره اي با رقابت سالم 
ادامه دهیم. مي توانیم بطور هم پارچه، همدست و هم صدا، زنجیره 
اي را بسازیم و یکدست عمل کنیم. سخت است اما شدني است. اینجا 
فرماندهي به دست اتحادیه است؛ لذا چندي است که تالش مي کنیم 
با شــرکت هاي تولیدي و پخش در خصوص حاشیه سود تعامالتي 

داشته باشیم که در این صورت موفقیت در فروش دو چندان مي شود. 
فکوري با بیان اینکه مردم به دنبال یکپارچگي در قیمت ها، فراواني 
برندها و کاالهاي مورد نیازشان هستند افزود: به هیچ وجه معتقد به 
مقابله با فروشگاهه اي زنجیره اي نیستیم. هر دو در کنار هم باعث مي 
شود تا خریدار انتخاب درست و شایسته را انجام دهد و هر گروهي 

خدمت و سرویس بهتري انجام دهد قطعاً موفق تر عمل مي کند.
وي با تاکید بر اینکه به جاي مقابله باید خودمان را قوي کنیم ادامه 
داد: از مدت ها پیش تمامي سوپرمارکت داران مجهز به دستگاه هاي 
پوز، صندوق هاي فروشــگاهي، بارکد هاي حرفه اي و حسابداري 
هستند تا جایي هم که ممکن است شرایط راحتي را براي خرید افراد 
از جمله وجود سبد و چرخ خرید مهیا کرده اند. همچنین تنوع کاالیي 
و تازگي اجناس نشــان از توجه به سلیقه و نیاز مشتري دارد که مي 

توان در سوپر مارکت ها به وضوح دید.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت تهران گفت: 
دوچرخه در آینده نزدیک در کشور تولید خواهد شد. محمد خادم 
منصوري افزود: تجاري کــه واردکننده دوچرخــه بودند امروز به 
ســمت تولید دوچرخه در داخل رو آورده اند. رئیس اتحادیه صنف 
فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران گفت: در حال حاضر دو 
چرخه در تبریز تولید میشود ولي تکنولوژي این محصول باید به روز 
شود. وي در ادامه اظهار امیدواري کرد که به همت تولیدکنندگان 
دوچرخه در داخل تولید و با قیمت مناســب به بازار مصرف عرضه 
شود. منصوري افزود: تولید دوچرخه خیلي پیچیده نیست؛ منتها 

باید از تولیدکنندگان به معناي واقعي حمایت شود.
وي عنوان کرد: وقتي تولیدکنندگان داخلي نتوانند با واردکنندگان 
رقابت کنند و در عین حال تولید توجیه اقتصادي نداشــته باشــد 
بدون شک رغبتي به ادامه فعالیت از خود در کشور نشان نخواهند 
داد. رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان دوچرخه و موتورسیکلت 

تهران گفت: مشــکل تولید دوچرخه در کشور فناوري نیست بلکه 
قیمت تمام شده است. وي افزود: واردکنندگان دوچرخه به تاسیس 
انجمن رو آورده اند و دنبال این هســتند کــه محصول مزبور را در 

داخل تولید کنند.
منصوري بیان داشــت: این اتحادیه یک هزار و ۴۰۰ عضو در رسته 
دوچرخه، موتورســیکلت و لــوازم یدکي وابســته دارد که از این 
تعداد ۴۰۰ عضو واردکننده و فروشــنده دوچرخه هســتند. وي 
ادامه داد: در حال حاضر دوچرخه گران شــده به همین دلیل بازار 
فروش دوچرخه چندان رونقي ندارد و بیشتر مردم به سمت تعمیر 
دوچرخه رو آورده اند. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دوچرخه 
و موتورسیکلت تهران گفت: تجاري که دوچرخه وارد میکنند این 
توانمندي را دارند که بتوانند دوچرخــه را در داخل تولید کنند و 
 از نظر فني نیز هیچ گونه مشــکلي ندارند چــون از اطالعات کافي 

برخوردارند.

وي با اشاره به اینکه مشکل ترین بخش تولید دوچرخه تنه و دو شاخ 
اســت، افزود: تولیدکنندگان مي گویند قادر به تولید تنه و دو شاخ 
دوچرخه در داخل هســتند. منصوري اظهارداشت: در حال حاضر 
قطعات یدکي دوچرخه در مملکت تولید مي شود اگر تنه و دو شاخ 
هم در داخل تولید شود که خیلي کار پیچیده و مشکلي نیست امید 
میرود در مدت یکســال آینده دوچرخه درکشــور تولید و به بازار 

مصرف عرضه شود.
وي در ادامه با بیان اینکه دوچرخه ها روز به روز کم وزنتر مي شوند، 
گفت: دوچرخه هاي امروز به کشور وارد میشوند که وزن آنها ۶۰۰ 
گرم و خیلي راحت قابل حمل اســت. منصوري افزود: جنس این 
نوع دوچرخه ها از آلومینیوم بوده و از کشــور تایلند وارد مي شود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران افزود: 
تکنولوژي ساخت دوچرخه نیز در دنیا روز به روز در حال ارتقا و به 

روز شدن است.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران در اهمیت 
بازپس گیري جایگاه فرش دستباف ایران در بازارهاي جهاني 
تصریح کرد: ورود تمامي دستگاه ها، مسئوالن و رایزن هاي 
مستقر در ســفارت خانه هاي خارج از کشــور در برقراري 
ارتباط با عوامل و مسئوالن اقتصادي کشورها براي حفاظت 
 و صیانــت از کیان فرش دســتباف ایراني یــک ضرورت و 

وظیفه است.
 مســعود ســپهرزاد، رئیــس اتحادیــه فرش دســتباف 
تهران گفت: فــرش ایراني یعنــي هویت، یعنــي اصالت و 
موجودیــت ایــران و هنر دســتان مردمان این مــرزو بوم 
که مــي توانند تنها با چنــد کالف نخ، شــاهکاري ماندگار 
براي اعصــار مختلــف بــه وجــود بیاورند. خالــق نقش 
 و نگاري باشــند که چشــمان هر بیننده اي را محســور و

 گرفتار مي کند.

ســپهرزاد در ادامه تاکید کرد: سال هاســت که عمر خود 
را در گــرو آمیختگــي با مهمتریــن هنر صنعت کشــور- 
فرش دســتباف- نمــوده ام؛ لذا یقیــن دارم بســیاري از 
موانعي که امروزه بر ســر راه اســت مي توانــد هر صنعتي 
را از پــاي بیندازد؛ اما خوب مي دانم خواســتن توانســتن 
اســت. چه مانعي جز جهل و ناآگاهــي و منفعل بودن مي 
 تواند بدتــر از دیگر عوامــل؛ کشــوري را از کارزار فعالیت 

بیرون افکند؟
وي تصریح کرد: مي گویند تحریم، قبول داریم که تحریم بر 
هر کشوري فاجعه اســت، اما پایان کار نیست، خوشبختانه 
سیاست هاي ارتباطات که با دیگر کشورها توانسته موجب 
صادرات انواع صنایع و محصوالت شود و مشتریان خارجي 
را پا گیــر کند مي توانــد در رواج و رونق دوبــاره این هنر-

صنعت کهــن ایراني موثر واقع شــود. فرش ایــران نگیني 

است که هر انگشــتري را ارزشــمند مي کند. در هر خانه و 
کاشانه و محفلي که باشــد به آن مکان هویت و موجودیت 
 مي بخشد؛ اما متاســفانه به پاي بي مهري بسیاري از افراد 

سوخته است.
رئیــس اتحادیه فــرش دســتباف تهــران تاکیــد کرد: 
سیاســت هاي غلط و در بســیاري از مواقــع منفعالنه در 
درخشــش فرش ایراني، امروز باعث شــده دیگر کشورها، 
تولیدکننــده و صادرکننــده فرش و نقشــه هــاي ایراني 
شوند. چه بســا در دهه پیش رو کشــورهاي دیگري ادعاي 
فرش ایراني را داشــته باشــند و فــرش ایراني بــه مانند 
 کودکي یتیم و بــي پناه درمانــده و ســوگوارانه، بي دفاع 

خاموش بماند.
ســپهرزاد با اشــاره به خانــواده ۱۲ میلیــون نفري فرش 
ایراني تصریح کــرد: با وجود ۳ میلیــون تولیدکننده فرش 

ایراني بــه انضمام خانــواده هایشــان که همگــي بافنده 
و تولیدکننــده هســتند و جمعیتــي بالغ بــر ۱۲ میلیون 
نفــر را در کشــور تشــکیل مي دهنــد، افــرادي که هیچ 
توقعــي از هیچ براي جا و مــکان بافندگي در اختیارشــان 
قرار نمــي گیرد؛ دولت تنهــا باید رایزن بــراي صادرات در 
کشــورهایي بیابد کــه براحتــي و بدرســتي طالب فرش 
 ایراني هســتند. آنها بهتــر از خودمان ارزش فــرش ایران 

را مي دانند.
وي ادامه داد: ســفیران و کاردان هاي ایراني در کشورهاي 
هم راستا با سیاست هاي ایران، در این رابطه فعالیت کنند. 
خود مي دانند که از هویت ایران و ۱۲ میلیون جمعیت دفاع 
خواهند کرد. بسادگي مي توان فرش ایران را جایگزین نفت 
خام کرد. چه بســا این کار جدید نیست، متاسفانه بازارهاي 

جهاني منتظر هیچ کشور و فردي نمي ماند.

ســپهرزاد با اشــاره به تاثیــر برنامــه هاي صدا و ســیما 
در ایــن راســتا گفــت: باید بــراي بــاز پســگیري جاي 
از دســت داده فــرش ایرانــي تــالش کنیم؛ بــازاري که 
امــروز در دســت چیني هــا، افغان هــا و... افتاده اســت. 
 تا دیرتر نشــده نگذاریم پرچــم فرش ایراني از افراشــتگي

 بیفتد. 
مســئوالن صدا و ســیما نقش بســیار مهمي مــي توانند 
در این راســتا داشــته باشــند. به این صورت که در تمامي 
اســتیج هــاي نمایش خــود در عرصــه هــاي مختلف و 
شــبکه هاي متفــاوت از فــرش ایرانــي اســتفاده کنند. 
اتحادیه تمام قد از این حرکت اســتقبال مــي کند. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف در پایــان تصریح 
 کرد: امید اســت دوبــاره فرش ایراني نفســي تــازه کند 

و رونق گیرد.

اصراری که دولت برای ادامه 
قیمت گذاری دســتوری 
برای انواع کاالها دارد سوال 
برانگیز شــده است. تمامی 
صنایع از این اقدام آســیب 
دیده و خسارات زیادی متحمل شده اند. خطر تعطیلی 
بسیاری از صنایع را تهدید می کند.  مسعود بختیاری، 
نایب رئیس ســندیکای صنایع کنســرو می گوید: 
قیمت گذاری دســتوری در کنار ناتوانی در کنترل 
قیمت مواد اولیه، فشــار مضاعفی بر صنایع کنسرو 
تحمیل کرده و اصرار بر تــداوم این وضعیت، خطر 

کاهش تولید را در پی دارد.
میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسروی نیز معتقد 
است: پس از ۳ماه هنوز دولت قیمت رب و کنسرو تن 
ماهی را اعالم نکرده در حالیکه االن اوج تولید است و 
عدم قیمت گذاری به موقع موجب وقفه در تولید رب و 
نیاز کشور به واردات می شود. صنایع کنسروی کشور 
نیز مانند صنایع دیگر با چالش های بسیاری مواجه 
اســت. با این وجود اصلی ترین چالش این روزهای 
این صنعت به محصول پرمصرف رب گوجه فرنگی بر 
میگردد که به دلیل عدم اعالم قیمت این محصول از 
سوی بخش دولتی، تولیدکنندگان در چند ماه گذشته 

بالتکلیف مانده اند.
وی در گفت و گو با »بازار« اظهار داشت: پس از ۳ماه 
هنوز دولت قیمت رب و کنســرو تن ماهی را اعالم 
نکرده در حالیکه االن اوج تولید اســت و عدم قیمت 
گذاری بموقع موجب وقفه در تولید رب و نیاز کشور 
به واردات میشود. گفت: در بحث قیمت  گذاری رب 
گوجه فرنگی و کنسرو تن ماهی که در بین ۱۵۰ قلم 
کاالی کنسروی روی این دو محصول قیمت  گذاری 
دستوری اجرا شده است، مشکل داریم. در حالی که 
قیمت گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا مرسوم 

نیست.
میررضوی افزود: ضمن اینکه در حال حاضر در مورد 

رب گوجه فرنگی چون اوج تولید اســت و واحدهای 
تولید کننده باید برای یکســال آینده برای کشــور 
تولید کنند که نیازمند به واردات رب گوجه فرنگی 
نباشیم اما االن همه بالتکلیف هستند و نمی دانیم با 
چه قیمتی باید رب را به بازار عرضه کنیم. وی خاطر 
نشان کرد: کلیه آنالیزهای رب را چندین بار به سازمان 
حمایت و وزارت جهاد داده ایم و وزارت جهاد هم این 
آنالیز قیمت را تایید کرده است اما تا این لحظه هنوز در 
مورد قیمت گذاری محصول رب گوجه فرنگی که باید 
توسط خود دولت صورت بگیرد؛ هیچ اقدامی صورت 

نگرفته است.
میررضوی بــا بیان اینکــه ما افزایــش قیمت نمی  
خواهیم بلکه خواهان قیمت واقعی هســتیم، افزود: 
هیچ واحد تولیدکننده ای عالقمند نیســت قیمت 
محصول تولیــدی افزایش یابد چون ســهم فروش 
کاهش پیدا می کند. بنابراین مطالبه ما از مسئولین 
قیمت عادالنه و قیمت واقعی است. دبیر سندیکای 
صنایع کنســروی ایــران در ادامه اظهار داشــت: 
ما حتی با مســئولین تراز اول از جملــه معاون اول 
 رئیس جمهور مکاتبه داشــتیم و بیش از صد واحد 
تولید کننده رب درخواست کردند که آنالیز قیمت رب 
را بررسی کنند و قیمت را به ما اعالم کنند آن هم در 

شرایطی که ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد هم آن را 
قبول کرده است اما هنوز قیمت را اعالم نکرده اند و نمی 
دانیم چه خصومتی با این صنف و صنعت وجود دارد. 
اگر به دلیل عدم قیمت گذاری، در تولید وقفه ایجاد 
شود و تولید به کارخانه نرسد مسلما مجبوریم خواهیم 

شد رب گوجه فرنگی از خارج از کشور وارد کنیم
میررضوی در پاسخ به این سوال که اعالم نشدن به 
موقع قیمت رب گوجه و کنسرو تن ماهی چه تبعاتی 
در پی دارد، گفت: وقتی محصول تولید شــده باید 
در بازار توزیع شود اما وقتی قیمت مشخص نیست 
محصول به بازار می رود و مسئولین تعزیراتی می آیند 
و سریعا اقدام به جریمه کردن می کنند؛ به این معنا 
که بســیاری از واحدهای ما پرونده تعزیراتی دارند و 
میلیونها تومان جریمه شده اند. وی تصریح کرد: به 
عبارتی می توان گفت یک سیستم رعب و وحشت در 
صنعت ایجاد کرده اند. لذا واحدهای تولیدی که توان 
دارند دیرتر محصول شان را به بازار عرضه می کنند اما 
آنهایی که چندان توان ندارند کامال بالتکلیف هستند. 
بنابراین مسئولین باید احساس مسئولیت کنند نه 
اینکه موضوعی به این مهمی را به حال خود رها کنند. 
این فعال صنعت گفت: اگر مسئولین فکر می کنند 
قیمت گوجه فرنگی پایین می آید واحدهای تولیدی ما 

آمادگی دارند که در صورت پایین آمدن قیمت گوجه، 
قیمت رب را تعدیل کنند. وی افزود: البته با وضعیت 
فعلی و وقوع سیل در کشور قطعا قیمت گوجه فرنگی 
پایین نمی آید و االن هم قیمت گوجه فرنگی برای 
کارخانه داران بیش از ۴هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر 
کیلوگرم است. میررضوی با بیان اینکه امسال قیمت 
گوجه فرنگی نسبت به سال قبل ۳برابر شده است، 
گفت: با این وجود واحدهای تولیدی رب گوجه فرنگی 
خواهان قیمت عادالنه هستند تا بتواند سرپا بایستند.

وی ادامه داد: مساله حیاتی این است که اگر در تولید 
وقفه ایجاد شود و تولید به کارخانه نرسد مسلما مجبور 
خواهیم شد رب از خارج از کشور وارد کنیم و این برای 
ما تاسف بار خواهد بود. با توجه به قیمت دالر، صادرات 
برای واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی دارد لذا اگر 
روند تولید محصوالت طبیعی باشد صادرات هم خوب 

پیش می رود
میر رضوی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می 
توان چشم انداز صادراتی برای محصوالت کنسروی به 
کشورهای مورد اشاره وزیر جهاد یعنی چین و روسیه 
متصور شد، گفت: همانطور که می دانید با توجه به 
اتفاقات اخیر و جنگ روسیه و اوکراین در بخش مواد 
غذایی مشکالتی ایجاد شــده و بازار در مورد برخی 
محصوالت از جمله غالت و همچنین صنایع کنسروی 
به نحوی است که قیمتها هنوز تثبیت نشده است و 

باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد.
وی ادامه داد: با این وجود اگــر تولید محصوالت ما 
روند طبیعی داشته باشــد روند صادرات هم خوب 
پیش مــی رود. به طــوری که در مــورد رب گوجه 
فرنگی ما االن حــرف اول را در منطقه می زنیم. اما 
متاسفانه تصمیم گیری نهایی مســئولین در مورد 
قیمت گذاری رب ۳ ماه ما را بالتکلیف گذاشته است 
و این می تواند به صادرات آســیب بزنــد. این مقام 
مسئول خاطر نشــان کرد: به عبارت دیگر ما امکان 
صادرات صنایع کنسروی از جمله رب گوجه فرنگی 
را داریم و بــا توجه به اینکه قیمت دالر هم بســیار 
موثر اســت صادرات توجیه دارد. البته باز هم تاکید 
می کنم مشــروط بر اینکه تولید بموقع انجام شود 
 در غیر اینصــورت میزان ضرر و زیان کشــاورزان و 

کارخانه های صنعتی بسیار باال خواهد بود.
وی در پایان در خصوص میزان تولید ساالنه رب گوجه 
فرنگی در کشور نیز گفت: ساالنه بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار 
تن رب گوجه تولید داریم. البته در سالهایی که نزوالت 
کاهش پیدا می کند میزان تولید تقریبا تا ۱۰۰ هزار 

تن کمتر می شود.

News kasbokar@gmail.com

اصراربرقیمتگذاریدستوری،تولیدصنایعکنسروراکاهشمیدهد

خطر تعطیلی صنایع کنسروسازی 
ربوتنماهیدربالتکلیفیقیمت

تقاضای ظروف پالستیکی ۲ برابر شد

ترکیهبازارایرانراقبضهمیکند

وضعیت بحرانی ناوگان چاپ

کااليقاچاقبدونبرخوردوتوقیفهزارانکیلومترطیمیکند

ضرورت ريشه کن شدن کاالي قاچاق و دخاني

مردمبهدنبالیکپارچگيدرقیمتهاوفراوانيبرندها

فروشگاه هاي زنجیره اي تنها دو برند از يک محصول را دارند 

دوچرخه در آينده نزديک در کشور تولید می شود

بازار فرش به دست چیني ها و افغان ها افتاده است
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معاون تســهیالت و تجاری سازی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی گفت: این صندوق از 
صنایعی که بــا شــرکت های دانش بنیان 
همکاری می کنند حمایت می کند. به گزارش 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، دکتر روح اهلل 
ذوالفقاری در نشست با صاحبان صنایع استان 
لرستان که در محل اتاق بازرگانی این استان 
برگزار شــد، ضمن ارائه توضیحاتی درباره 
مزایای همکاری صنعت استان با زیست بوم 
نوآوری، گفت: کشــور در ۱۰ سال گذشته 
در حوزه علم و فناوری رویکردهای جدیدی 
را اختیار کرده اســت. در ســنوات گذشته 
ساختاری که کشور در تحقیق و توسعه پی 
می گرفت، مبتنی بر ساختارهای دولتی بود 
که معایب خود را نشــان داد و حاصلی جز 
هزینه های هنگفت بدون خروجی اقتصادی 

نداشت.
وی افزود: از سال ۹۰ رویکرد جدیدی تعریف 
شد که به بخش خصوصی کمک شود تا به 
سراغ توســعه فناوری برود، لذا مفهومی به 
نام شرکت های دانش بنیان شکل گرفت که 
قوانین حمایتی متعددی هم برای آن ها در 
نظر گرفته شد. برای آن که این نهال نوپایی 
که در حوزه فناوری بر بستر بخش خصوصی 

توسعه پیدا کرده مسیرش را راحت تر ادامه 
دهد، برنامه هــای حمایتــی متنوعی نیز 

پیرامون این فضا شکل گرفته است.
ذوالفقاری بیان کرد: اجرای این برنامه از سال 
۹۲ آغاز شد. در آن سال تعداد شرکت های 
دانش بنیان کشور تنها به ۵۰ عدد می رسید. 
سازوکار حمایت از شرکت های دانش بنیان 
نیز بدین گونه بود که این شرکت ها توسط 
یک مرجع بــا کارگروهــی تخصصی باید 
عنوان دانش بنیان اخذ می کردند تا بتوانند 
از چند مزیــت اصلی نظیــر خدمات مالی 
متنوع از انواع وام هــا و کمک های بالعوض 
گرفته تا ســرمایه گذاری ها استفاده  کنند. 
این شرکت ها همچنین از معافیت مالیاتی 
برخوردارند و کســب و کارشان از پرداخت 
مالیات معاف است و در حوزه مقررات نیز به 
روش های مختلف از مزیت هایی برخوردار 
می شــوند. به گفتــه معاون تســهیالت و 
تجاری ســازی صندوق نوآوری و شکوفایی 
تعداد شرکت های دانش بنیان کشور امروز 
به ۷ هزار و ۱۰۰ شرکت رسیده است که در 
حوزه های مختلف از فناوری اطالعات گرفته 
تا تجهیزات پزشکی، کشاورزی و ماشین آالت 
در حال فعالیت هســتند. وی با بین اینکه 

امروز بیش از ۳۰۰ هزار نفر در شرکت های 
دانش بنیان مشغول فعالیت هستند، گفت: 
این افــراد از نیروهای آزمــوده و متخصص 
کشور به حساب می آیند و توانسته اند نقش 
جدی تــری را در اقتصاد کشــور ایفا کنند. 
ذوالفقاری درباره زیست بوم نوآوری استان 
لرستان نیز گفت: استان لرستان متاسفانه 
سهم کمی از زیســت بوم نوآوری کل کشور 
دارد. با وجود اینکه این استان از نظر نسبت 
جمعیتی و پهنه سرزمینی، سهم خوبی در 
کشور دارد اما تعداد شرکت های دانش بنیان 
آن تنها به ۳۲ شــرکت می رسد که همگی 
این شــرکت ها نیز فعال نیســتند. معاون 
تسهیالت و تجاری سازی صندوق نوآوری و 
شکوفایی در بخش دیگری از سخنان خود 
اظهار کرد: امروز به ندرت در دنیا می بینیم 
که خود ســازمان ها کارمند استخدام کنند 
و از خدمــات بهره بگیرند. امــروز در دنیا از 
رویکرد نوآوری باز استفاده می کنند. به همین 
دلیل کسب وکارهای خرد و متوسط در کنار 
شرکت  های بزرگ شــکل می گیرند و کار 
تحقیق و توسعه آنها را انجام می دهند و نقش 
بسزایی در توسعه و ســودآوری این صنایع 

بزرگ ایفا می کنند.

حمایت صندوق نوآوری از صنایع برای همکاری با شرکت های دانش بنیان
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قیمت و سرعت تغییر نکرد
كاهش ضريب نفوذ اينترنت ثابت ايران در بهار

طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه اول سال 
جاری، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت، حدود ۱۱میلیون و 
۳۵ هزار نفر را شامل  می شود که ضریب نفوذ را به ۱۳.۰۳ رسانده است. به گزارش 
تسنیم، در ایران متناسب با ویژگی های متفاوت اقلیمی و مکانی، انواع سرویس های 
اینترنت از جمله همراه و ثابت ارائه می شود. سرویس های پرسرعت فراهم شده از 
سرویس های ثابت تا همراه را شامل می شوند که هر سرویس نیز در خود دارای انواع 
مختلفی سرویس های متمایز از هم است که کاربران اینترنتی بسته به شرایط و نیاز 
خود می توانند مناسب ترین سرویس را انتخاب کنند. اینترنت در ایران در سطح 
جامعه اکثراً محدود به وب گردی و ارتباطات راه دور و اخیراً پس از فراگیری کرونا 
منجر به دورکاری سیستم های اداری و آموزش مجازی در دانشگاه ها و مدارس و 
تحقیقات علمی است؛همچنین تجارت الکترونیک یکی دیگر از حوزه هایی است 
که به تازگی مورد استفاده از شبکه اینترنت قرار گرفته است که البته به علت نبود 
زیرساخت ها و قوانین الزم به طور موقت در ســطح محدودی ارائه می گردد. اما 
تحقیقات جدید نشان می دهد که تجارت الکترونیکی و وبگاه های تجاری ایران در 

سطح منطقه پربازدیدتر از کشورهای همسایه هستند.
در سال های گذشته و اخیر با توجه به تعداد زیاد شرکت های ارائه دهنده خدمات 
ارتباطی به ویژه خدمات پهنای بانــد و ADSL در کشــور، در قالب مجوزهای 
ISP/ISDP یا PAP سازمان تنظیم مقرراترادیویی ایران به عنوان مرجع صدور 
پروانه های ارتباطی و مخابراتی در ایران، تصمیم به ســاماندهی این تعداد زیاد 
از اپراتورها و ارائه دهنــدگان خدمات ارتباط ثابــت در زمینه های ارتباط تلفن 
ثابت یا پهنای باند اینترنت گرفت و ارائه مجوزهای " ارائه خدمات ارتباطی ثابت 
)ServCo(” و " ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت )FCP(” نتیجه این 
اقدامات است. در حال حاضر ۱۷ شرکت دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه 
ارتباطات ثابت )FCP( هستند که فهرست آنها در وب سایت سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی آمده است و کاربران با مقایسه تعرفه ها و خدمات این شرکت ها 

می توانند سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنند.
اینترنت ADSL یا همان Asymmetric Digital Subscriber Line جزو 
قدیمی ترین سرویس های اینترنت در جهان است که با استفاده از خطوط تلفن 
 ADSL ثابت، اطالعات را از مراکز مخابراتی به روی مودم می آورد. اتصال اینترنت
را می توان روی خطوط تلفن ثابت ایجاد کرد و نیازی به کابل کشی و نصب خطوط 
جدید ندارد. اینترنتADSL ، ارزان و نســبت به انواع دیگر اینترنت پهن باند در 
دسترس  و راه اندازی سریع و ســاده تری دارد؛ با تمام این تفاسیر طی سال های 
گذشته، روند اســتفاده از اینترنت از سرعت های کیلوبیتی در اینترنت دایال آپ، 
رفته رفته جای خود را به فناوری ADSL داد که سرعتی به مراتب بیش تر داشته و 
سرعت هایی تا ۵۲۱ کیلوبیت برثانیه و حتی ۱6 مگابیت را هم پوشش می داد با وجود 
این، محدودیت هایی از جمله سرعت دانلود کمتر از ۲4 مگابیت بر ثانیه و سرعت 
Very-high- یا همان VDSL آپلود کمتر از دو مگابیت روبه روســت. اینترنت

bitrate Digital Subscriber Line   روی بسترهای کابل های شبکه است؛ 
بنابراین برخالف ADSL از خطوط تلفن ثابت شهری برای انتقال اطالعات استفاده 
نمی کند و نیاز به کابل کشی دارد. البته سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک 
به پنج برابر سرعت دانلود ADSL است و سرعت آپلود آن نیز ۱۰ برابر ADSL است. 
اینترنت فیبر نوری )FTTx( مبتنی بر کابل های فیبر نوری است و از کابل های مسی 
یا خطوط تلفن اســتفاده نمی کند و کابل های فیبر نوری انتقال دهنده اطالعات 
هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری از سیگنال های نوری، کیفیت و سرعت 
بیش تری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می تواند یک کیفیت و سرعت را بدون 
در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس دهنده ارائه دهد. همچنین فیبر نوری می تواند 
سرعت های دانلود و آپلودی بالغ بر یک گیگابیت ارائه دهد. عیسی زارع پور، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، از ابتــدای آغاز به کار دولت جدید بر این امر تاکید 
داشته که هدف گذاری وزارت ارتباطات این است که تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ 
میلیون پوشش ایجاد شود و 8۰ درصد خانوارهای کشور زیر پوشش فیبر نوری قرار 
گیرند. طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه اول 
سال ۱4۰۱، مشترکان خانگی و تجاری ارتباطات پهن باند ثابت، حدود ۱۱میلیون 
و ۳۵ هزار نفر را شامل  می شود که ضریب نفوذ را به ۱۳.۰۳ رسانده، این در حالی 
است که تا پایان سه ماهه چهارم ۱4۰۰، تعداد مشترکان ارتباطات پهن باند ثابت، 

حدود ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار نفر بوده و ضریب نفوذ به ۱۳.۱۵ رسیده بود.
این آمارها نشان می دهد که تا پایان ســه ماهه اول سال ۱4۰۱، بیشترین کاربران 
از فناوری ADSL و VDSL که سرعت بیشــتری دارد استفاده می کنند که بالغ بر 
8 میلیون و 6۷8 هزار ۱۰۷ کاربر است. در جایگاه دوم، اینترنت TD-LTE قرار دارد 
که بالغ بر ۱ میلیون و ۷۵8 هزار کاربر است. پس از آن، کاربران وای فای هستند که 
حدود ۳88 هزار مشترک را شامل می شوند. کاربران FTTx یا اینترنت فیبر نوری، 
در جایگاه بعدی قرار دارند که ۲۰۹ هزار و ۷۱۹ مشــترک هستند. در همین راستا 
در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه جهانی مخابرات اعالم کرد که ایران یکی از 
ارزان ترین اینترنت های دنیا را دارد. اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط 
به سال ۲۰۲۰ می شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دالر، شاخص درصد 

درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.

خبر

انتشار نرم افزار آی پد اپل به تاخیر افتاد
شرکت اپل به روزرسانی  بزرگ نرم افزار آی پد را با حدود یک ماه تاخیر منتشر می کند. سالیان متمادی اپل به روزرسانی های نرم افزار آی پد و آیفون که به iPadOS و iOS معروف هستند را 

به صورت همزمان در سپتامبر منتشر کرده است. اما منابع آگاه اعالم کردند این بار اپل قصد دارد تنها iOS ۱۶ را منتشر کند و برای عرضه  iPadOS ۱۶ تا اکتبر دست نگه خواهد داشت.
این تاخیر تا حدودی به دلیل تالش اپل برای اصالح قابلیت مولتی تسکینگ یا انجام همزمان چند وظیفه در این نرم افزار بوده است. این به روزرسانی  شامل قابلیتی به نام "استیج منیجر” 
)Stage Manager( است که به کاربران امکان می دهد چندین وظیفه را به صورت همزمان انجام دهند، اندازه پنجره ها را تغییر داده و بین دسته ای از اپلیکیشنهای مختلف، جا به جا شوند. 

تیم مذاکــره کننده ایران 
به ریاســت علــی باقری 
کنی بــرای از ســرگیری 
مذاکرات وارد وین پایتخت 
اتریش شده اســت. سفر 
ناگهانی و خبر شــروع مذاکرات تا چــه اندازه می 
تواند بر ســیر قیمتها در بازارهــای دارایی ایران 
موثر باشــد. فعاالن اقتصــادی معتقدند این خبر 
 منجر به کاهش قیمــت دالر در چنــد روز اخیر 

شده است. 
هرچند تکانه های مذاکرات برجامی هر بار منجر به 
تغییر قیمتها در بازارها شده اما به نظر می رسد این 

بار موضوع تفاوت دارد. 
به گزارش انتخاب و براســاس ادعای وال استریت 
ژورنال، ایران درخواســت حذف ســپاه از لیست 
تروریسم را کنار گذاشــته، اما همچنان خواستار 
تضمین های قوی تر از امریکاست. اما سفر ناگهانی 

هیات مذاکره کننده مثبت به نظر می رسد. با تحقق 
برجام و تاثیر آن بر ریزش قیمت ارز دیگر بازارهای 
دارایی نیز در مسیر کاهش قیمتها هدایت خواهند 
شد. هرچند ممکن اســت گاهش قیمتها مقطعی 
 باشد اما در شرایط فعلی نیاز اقتصاد به آن ضروری 

به نظر می رسد. 
در همیــن رابطــه جــواد فالحیان، کارشــناس 
بازارهای مالی می گوید: در صورت احیای برجام، 
بازارهای مالی موقتا کاهشــی می شــوند. اما در 
صورت شکست مذاکرات، احتماال فنر قیمتی آنها 
شکسته خواهد شــد. به اعتقاد او، آینده بازارهای 
مالی به اخبار برجامی و تاثیر شــاخص های کالن 
 اقتصادی بستگی دارد که دومی سیگنال صعودی 

را ارسال می کند.
در بازار ارز قیمت دالر باالخره کوتاه آمده و به ۳۱ 
هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است. حاال دالر فقط دو 
گام تا ورود به کانال ۳۰ هزار تومانی فاصله دارد. آیا 

دالر دوباره ارزان می شود. 
عده ای از معامله گران می گفتند که در شــرایط 
فعلی بازار به حالت آماده بــاش درآمده و بازیگران 

ارزی کمتر در موقعیت خرید اسکناس آمریکایی 
قرار مــی گیرند. البتــه برخــی از تحلیلگران در 
کنــار اخبار جدید برجــام  باور دارند در شــرایط 
 فعلــی تعطیالت محرم موجب شــده کــه خرید 

دالر به تعویق بیفتد. تاثیر مذاکرات بر روند قیمتی 
در بازار ارز و دیگر بازارهای موازی تا چه اندازه است. 
باید دید نتیجه مذاکرات بازارها را به چه ســمت و 

سویی هدایت خواهد کرد. 

معامله گران   ارز   محتاط  شدند

استقبال   دالر  از  مذاکرات  برجامی

شرایط تاثیر برجام بر قیمتها 
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

آغاز دوباره مذاکرات و سفر هیات ایرانی برای از سرگیری صحبتها قابل پیش بینی بود. از زمان سفر انریکه مورا به ایران می توانستیم پیش بینی کنیم که مقدمات از سرگیری مذاکرات در حال انجام بود. اما با این روند و 
با این رفت و آمدهای بی حاصلی که در چند مدت اخیر وجود داشته دیگر اخبار تاثیر چندانی بر بازارها نخواهند داشت. به عبارتی هر چه جلوتر می رویم اثراتی که می توانستیم در ابتدای توافق بر بازارها داشته باشیم 
کمرنگ تر شده است. در شرایط فعلی بازارها اعم از بازار ارز، طال و سکه خیلی تحت تاثیر این اتفاقات قرار نمی گیرند. شرایط لوث شده و تاثیر آن بر بازارها خنثی شده است. بنابراین نمی تواند آن کارایی را که ابتدا می 

توانست در بازارها داشته باشد، در این شرایط بر بازارها تحمیل کند. 
االن تنها نتیجه قطعی است که می تواند اثرگذار شود. اگر در ظرف همین روزها قراردادی امضا شود می تواند بر بازارها اثرگذار باشد. در غیر این صورت این رفت و آمد ها دیگر جذابیتی ندارد. فقط توافق است که مهم 
بوده و اخبار مربوطه نیز نمی تواند تکانی به بازارها بدهد. در شرایطی که نرخ تسعیر ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان، در بازار آزاد ۳۲ هزار تومان و در بازار متشکل ارزی ۳۱ هزار تومان است، با تحقق برجام هم نرخ ارز به 

زیر ۲۷ هزار تومان نخواهد رسید. نرخ ارز کمتر از ۲۷ هزار تومان بسیار بعید است. 
چراکه در حال حاضر نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی در گمرک اعمال می شود. تفاوت نرخ ارز با بازار آزاد اگر در بهترین حالت ۱۰ درصد هم بشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قیمت دالر کمتر از ۲۷ هزار تومان نخواهد 
شد. باید توافقی بزرگ اتفاق بیفتد و سرمایه گذارانی وارد ایران شوند تا بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. آن زمان با ورود بیشتر دالر به کشور می توان انتظار کاهش قیمتها و دالر زیر ۲۷ هزار تومان را داشت. این توافق 

اصال برای دالر کمتر از ۲۷ هزار تومان کافی نیست.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

فعاالن بازار رمــزارز اعالم کردند که شــرکت نومد 
Nomad در ایاالت متحده در جدیدترین ســرقت 
بخش دارایی های دیجیتال، هدف سرقت ۱۹۰ میلیون 
دالری قرار گرفته است. فعاالن بازار رمزارز اعالم کردند 
که شرکت ارز رمزنگاری شــده  نومد Nomad در 
ایاالت متحده در جدیدترین سرقت بخش دارایی های 
دیجیتال، هدف ســرقت ۱۹۰ میلیــون دالری قرار 

گرفته است. 
شــرکت نومد بدون اینکه به جزئیات بیشــتری یا به 
ارزش سرقت انجام شده اشاره ای کند، در توئیتی اعالم 

کرد که "از این حادثه مطلع است" و در حال حاضر در 
حال تحقیق است.

 PeckShield شرکت تحلیلی رمزارز پک شیلد
به رویترز گفت کــه ۱۹۰ میلیــون دالر ارزهای 
رمزنگاری شــده کاربران این شــرکت از جمله 
 اتر و اســتیبل کویــن دالر USDC به ســرقت 

رفته است. 
شــرکت نومد که در سانفرانسیســکوی آمریکا 
مستقر اســت، بالفاصله به درخواست برای اظهار 
نظر پاسخ نداد. این شرکت در بیانیه ای به پایگاه 

خبری رمزارز کوین دسکCoinDesk  گفت که 
این شرکت به مجریان قانون در این باره اطالع داده 
است و با شرکت های تحقیقاتی بالک چین تالش 
می کند تا حساب های درگیر را شناسایی کند و 

وجوه را پس بگیرد.
نومد که هفته گذشته ۲۲ میلیون دالر از سرمایه 
گذاران از جملــه صرافی بزرگ ایــاالت متحده 
 Coinbase موســوم به کوین بیــس گلوبــال
Global  جمع آوری کرد، نرم افزاری تولید می 
کند که بالک چین های مختلف را به هم متصل 

می کند. این سرقت "پل" نومد را هدف قرار داد؛ 
ابزاری که به کاربران اجازه می دهد توکن ها را بین 
بالک چین ها منتقل کنند. پل های بالک چین به 
طور فزاینده ای به هدف ســارقان تبدیل شده اند 
که مدت هاســت بخش رمز ارز را با مشکل مواجه 

کرده است. 
 Elliptic به گفته شــرکت تحلیلی بالک چیــن
مســتقر در لندن، تاکنون بیش از یــک میلیارد 
 دالر در ســال ۲۰۲۲ از پــل هــا بــه ســرقت 

رفته است.

به منظور حفاظــت از اطالعــات در برابر هکرها و 
باج افزارها، یکی از شــرکت های فناور نــرم افزار 
محافظتی را ارائه کرد که قادر است با ایجاد الیه های 
محافظتی، سد محکمی در مقابل نفوذ، ایجاد کند. 
علی رفیعی فرد، عضو هیات مدیره این شرکت فناور 
با اشاره به عرضه نرم افزار در این شرکت، گفت: این 
نرم افزار در زمینه حفاظت از اطالعات سازمانی به 
کار می رود و همچون سایر نرم افزارهای حفاظتی 
به سادگی از بین نمی رود و نمی توان آن را از مدار 

خارج کرد.

وی با بیان اینکه باج افزارها با استفاده از تکنیک های 
مختلفــی حافظه های جانبــی را آلــوده کرده و 
می توانند به سیســتم هدف راه یابنــد، ادامه داد: 
باج افزارها پس از ورود به سیســتم قربانی عموما 
شروع به وارسی کل منابع متصل به سیستم شامل 
هارد دیسک، حافظه های جانبی، پوشه های ارسال 
شــده و ســایر اطالعات می کنند و بعد از انتخاب 
حیاتی تریــن فایل های کاربر به ســرعت اقدام به 
رمزنگاری اطالعات موجــود می کنند. در همین 
زمینه با اســتفاده از این نرم افــزار می توان محل 

اطالعات مهم را مشخص کرد و برای آن حدنگاری 
کرد تا به صورت ویژه از آن قسمت از سرور محافظت 

شود. 
بــه نقل از مرکــز اطالع رســانی معاونــت علمی 
ریاســت جمهوری، رفیعی فــرد بــا بیــان اینکه 
حفاظت در مقابل باج افزارهــا، هکرها و مخربین 
از ماموریت های این نرم افزار اســت و اجازه نفوذ یا 
تخریب یا ســرقت اطالعات نمی دهــد، ادامه داد: 
نرم افزار طراحی شده معموال به عنوان یک قابلیت 
در برخی آنتی ویروس ها وجود دارد که به سادگی 

دور زده می شود یا به وسیله باج افزار از بین می رود و 
به همین علت بر آن شدیم تا در ساختاری مجزا این 
نرم افزار حفاظتی را طراحی کنیم تا اطالعات با دقت 

بیشتری محافظت شود. 
به گفته وی، امکان سفارشی ســازی این محصول 
بر اســاس نیاز مشــتری، قابلیت انعطاف پذیری و 
ســازگاری با انواع نرم افزارهای موجود در ســرور، 
تشخیص تهدیدات صرفا بر اســاس تحلیل رفتار 
باج افزارها و تضمین عدم نفوذ باج افزارها به سرور از 

ویژگی های این نرم افزار است.

دزدی ۱۹۰ میلیون دالری از کاربران شرکت رمزارز در آمریکا

نوبت دوم

توسط فناوران كشور انجام شد؛

ایجاد سد حفاظتی جلوگیری از نفوذ به اطالعات سازمانی با نرم افزار ایرانی


