
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش ۱۲ تا ۲۰ 
درصدی انواع موبایل در روزهای اخیر خبر داد و گفت که این کاهش قیمت باید در 
سایر کاالهای الکترونیکی از جمله تبلت هم رخ دهد.به گزارش ایسنا، نرخ ارز در 
بازار آزاد در مهر ماه امسال از ۳۲ هزار تومان گذشت، اما حاال حدودا در کانال ۲٤ 
هزار تومان است. با جهش نرخ ارز قیمت بسیاری از کاالها از جمله موبایل افزایش 
یافت و طبیعتا با کاهش قیمت دالر مردم منتظر کاهش قیمت کاالهایی هستند 
که به بهانه نرخ ارز گران شده است. در رابطه با قیمت تلفن همراه، واردکنندگان 
معتقدند که اکنون معادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل کاهش پیدا کرده است.

در این رابطه محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در مهرماه همزمان 
با کاهش عرضه موبایل به دلیل محدودیت واردات و عدم تخصیص ارز و افزایش 
تقاضا در پی آموزش آنالین افراد منجر به افزایش قیمت موبایل شد، اظهار کرد: 
البته عمده افزایش قیمــت مربوط به نرخ دالر بود، اما از یــک ماه قبل هم روند 
تخصیص ارز بهبود پیدا کرد و هم نرخ دالر کاهشی شد و به کانال ۲۶ هزار تومان 
وارد شد که در مجموع انتظار می رفت قیمت موبایل هم به همان نسبت کاهش 
پیدا کند، اما کاالهایی که از ارز ۲۶ هزار تومانی استفاده کردند تازه به کشور وارد 

شدند. بنابراین به گفته وی در حال حاضر شاهد کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی قیمت 
عمده موبایل ها و کاهش حتی ۲۰ درصدی قیمت، یعنی کاهش حدود ۱۲ میلیون 
تومانی موبایل های گران تر مثل آیفون ۱۲ پرومکس در بازار هستیم. البته قیمت 
این مدل آیفون در روزهای اول واردات به ۷۰ میلیون تومان هم رسید که بخش 
زیادی از آن حباب بود. عالیان با بیان اینکه طی شش ماهه اخیر هیچ وقت قیمت 
موبایل تا این کاهش نداشته، از پیشی گرفتن عرضه از تقاضای موبایل خبر داد و 
گفت که رقابت بین شرکت های واردکننده در این شرایط باعث شده آنها محصول 
خود را با حداقل سود عرضه کنند. سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت 

و لوازم جانبی با بیان اینکه در حال حاضر معــادل کاهش نرخ ارز قیمت موبایل 
نیز کاهش پیدا کرده، درباره کاهش قیمت تبلــت تصریح کرد: با توجه به اینکه 
رجیســتری برای تبلت انجام نمی شــود، بازار قاچاق این کاال رونق دارد و برای 
بازرگانان هم صرفه اقتصادی ندارد که با کاالهای آنها رقابت کنند. از طرف دیگر به 
دلیل همین شرایط نمی توان به طور دقیق درباره نوسانات قیمت تبلت اظهارنظر 
کرد، اما آنچه مشخص است این است که باید در تبلت و سایر کاالهای الکترونیکی 
هم شاهد چنین کاهش قیمتی باشیم و اگر این اتفاق رخ ندهد باید فروشندگان و 

سایر ذینفعان پاسخگو باشند.

شــاخص های بورســی اروپا و آمریکا عملکرد متفاوتی در پیــش گرفتند.به گزارش 
بلومبرگ، ترکیب تیم آینده دولت بایدن به تدریج در حال کامل تر شدن است و معرفی 
گزینه های میانه رو برای پست های کلیدی تا حد زیادی باعث آسودگی خاطر معامله 
گران از در پیش بودن روزهای متعادل تر شده است. طی روزهای آینده دموکرات ها که 
اکثریت کنگره را در دست دارند برای بار دوم ترامپ را استیضاح خواهند کرد و انتظار می 
رود نتیجه مشابهی مانند استیضاح قبلی تکرار شود یعنی استیضاح در کنگره رای بیاورد 
اما در سنا رد شود. هدف اصلی دموکرات ها از این اقدام به پایان رساندن عمر سیاسی 
ترامپ عنوان می شود.  هنوز معامله گران نسبت به پتانسیل اقتصادها برای احیای کامل 
تا پایان سال جاری مطمین نیستند و بسیاری از دشواری های ایجاد شده ناشی از کرونا 
به قوت خود باقی هستند. به گفته اتاق بازرگانی آمریکا، حدود ۶۱ درصد خرده فروشان 
آمریکایی اعالم کرده اند با کاهش تقاضای مصرفی در بین مشتریان خود مواجه شده اند. 
در بخش ساخت و ساز نیز ساخت ساختمان های جدید در این کشور در سال ۲۰۲۰ به 
نسبت سال قبل ۲۸.۹ درصد کاهش پیدا کرده است.  در حوزه بازار کار نیز با وجود آن 
که حدود ۲۲ میلیون فرصت شغلی در این کشور احیا شده است اما هنوز ۹.۸ میلیون 
نفر از شهروندان آمریکایی بیکار هســتند.با وجود کاهش اشتغال زایی اقتصاد آمریکا، 
نرخ بیکاری بزرگ ترین اقتصاد جهان تا پایان ماه دسامبر باز هم کاهشی شد و رقم ۶.۷ 
درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که ۰.۱ درصــد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ 
بیکاری این کشور در طول ۹ ماه اخیر است. تخمین زده می شود در این ماه حدود ۷۱ 
هزار فرصت شغلی ایجاد شده است تا بدین ترتیب کل فرصت های شغلی احیا شده از 
زمان شیوع ویروس کرونا در این کشور به حدود ۲۲ میلیون برسد.   با تایید رسمی نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توســط کنگره، جو بایدن از ابتدای بهمن به عنوان 
رئیس جمهور جدید این کشور کار خود را آغاز خواهد کرد. این تایید در حالی انجام شد 
که شماری از طرفداران ترامپ با ورود به بخش هایی از کنگره باعث ایجاد مشکالتی در 
کار کنگره شدند و در برخورد پلیس با معترضین نیز چهار نفر کشته و تعدادی دستگیر 

شدند. دونالد ترامپ در نهایت از تحویل قدرت به بایدن خبر داد اما ادعای خود مبنی بر 
نقلب در انتخابات ماه نوامبر را مجددا تکرار کرد.  طبق اعالم وزارت کار آلمان تا پایان ماه 
نوامبر متوسط نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ٤.۵ درصد رسید که در مقایسه 
با ماه قبل تغییری پیدا نکرده است تا بدین ترتیب باالترین نرخ بیکاری آلمان از دسامبر 
۲۰۱۵ تاکنون به ثبت برسد. طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۱۰ هزار نفر افزایش 
نسبت به ماه قبل یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفر رسیده و جمعیت شاغالن نیز در آلمان در 
این ماه با ۰.۰۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ٤۲ میلیون و ۱۷۰  هزار نفر رسیده 
است.پس از دولت و کنگره اکنون دموکرات ها به اکثریت مجلس سنا نیز دست یافته 
اند و این مساله بدان معنا خواهد بود که دولت بایدن برای اجرای سیاست های خود کار 
راحت تری را پیش رو خواهد داشت. با کسب دو کرسی ایالت جورجیا اکنون اکثریت 
این مجلس در اختیار دموکرات ها خواهد بــود. احتماال یکی از اصلی ترین تحوالت در 
دوران سلطه دموکرات ها، الیحه های مالیاتی خواهند بود. دموکرات ها از منتقدان اصلی 
الیحه های کاهش مالیاتی هستند که دوره ترامپ تصویب شــد و کارشناسان انتظار 
دارند تا دموکرات ها افزایش نرخ های مالیاتی به ویژه برای دهک های پردرآمد تر را در 
دستور کار خود قرار دهند.  با وخیم تر شدن شرایط کرونایی انگلیس، نخست وزیر این 
کشور دستور اعمال قرنطینه سراسری را صادر کرد. دولت همچنین ٤.۶ میلیارد پوند 
)۶.۲ میلیارد دالر( دیگر را برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور در برابر 
پیامدهای کرونا تخصیص داد. اقتصاد انگلیس که در نتیجه قرنطینه های تابستان سال 
قبل با رشد اقتصادی منفی بی سابقه ۲۵ درصدی مواجه شد، احتماال در نتیجه بازگشت 
قرنطینه ها در نخستین ماه از سال نو میالدی نیز با شرایط دشواری دست و پنجه نرم 
خواهد کرد و احیای رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ اروپا بیش از آنچه پیشتر تصور 
می شد، زمان خواهد برد.  تاکنون بیش از ۹۱ میلیون و ۶۲۰ هزار و ٤٤۵ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۹۶۰ هزار و ۷۶٤ نفر جان خود را از 
دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۸۶ هزار و 

٤۱۲ نفر، برزیل با ۲۰۳ هزار و ۷۳۵ نفر، هند با ۱۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر، مکزیک با ۱۳٤ هزار 
و ۳۶۸ نفر و انگلیس با ۸۳ هزار و ۲۰۳ نفر بوده است.کریس گافنی- تحلیلگر ارشد بازار 
سرمایه در موسسه تی آی بنک  - گفت: تزریق نقدینگی جدید به بازارها در قالب بسته 
های حمایتی جدید در شماری از کشورها باعث می شود تا معامله گران با خیال آسوده 
تری وقایع آینده را دنبال کنند. سال ۲۰۲۰ یک سال معمولی نبود و روند معامالت بازار 
نشان می دهد که با توجه به ریسک های ســال ۲۰۲۰ بازارها هنوز قادر به ادامه مسیر 
بدون حمایت های سیاست گذاران نیستند. نوسانات بازار در ماه های اخیر زیاد بوده است 

و بازگشت آرامش نیازمند زمان خواهد بود.  

بورس آمریکا  
در وال اســتریت، همه شــاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی 
بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۱ هزار و  ٤۰.۸۱ واحد بسته 
شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۰۵ درصد صعود تا سطح ۳۸۰۱.۶۲ واحدی باال 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۲۲ درصد جهش 

در سطح ۱۳ هزار و ۶٤.۷۰ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتســی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶۵ 
درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۷۵٤.۱۱ واحد بسته شد.  شاخص "دکس 
۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۰.۰۸ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار 
و ۹۲۵.۰۶ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ٤۰" بورس پاریس با افت ۰.۲ 
درصدی در سطح ۵۶۵۰.۹۷ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۱۵ 

درصد پایین رفت و به ۸۳٤۵.۹۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آســیا، شــاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی 
که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعــود ۰.۰۹ درصدی تا 
ســطح ۲۸ هزار و ۱۶٤.۳٤ واحدی باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس 
هنگ کنگ ۱.۳۲ درصــد باال رفت و در ســطح ۲۸ هــزار و ۲۷۶.۷۵ واحد 
بسته شــد. در چین شاخص "شــانگهای  کامپوزیت" صعود ۲.۸۵ درصدی 
را تجربه کرد و در ســطح ۵۵۹۶.۹۵ واحد بســته شد.در اســترالیا شاخص 
"اس اند پــی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس ســیدنی بــا ۰.۲۷ درصد کاهش 
و ایســتادن در ســطح ۶۶۷۹.۰۸  واحدی به کار خود خاتمــه داد. در بین 
دیگر شاخص های مهم آســیایی، شــاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود. 
 )معیار محاســبه تغییرات قیمتی، ســاعت پایانی معامــالت روزانه بورس 

نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با ۰.۳۲ درصد افزایش به ۵۲.۹۶ دالر رســید و نفت خام برنت 
دریای شمال با افزایش ۰.۱۵ درصدی به ازای ۵۶.٤۳ دالر در هر بشکه مبادله 

شد.

طال و نقره
همچنیــن در بــازار فلــزات گران بهــا، بهــای هر اونــس طال بــا صعود 
۰.٤۵ درصــدی نســبت بــه روز قبــل در ســطح ۱۸٤۸.٤۳ دالر معامله 
 شــد. هر اونــس نقــره بــا صعــود ۰.۷۹ درصــدی بــه ازای ۲۵.۵۸ دالر

 مبادله شد.

میزان ســپرده ها و تســهیالت بانکی تا پایان مهر 
امسال نسبت به سال گذشته معادل ٤۰.۷ و  ٤۲.۸ 
درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، براساس 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها 
و تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسســات 
اعتباری به تفکیک استان در پایان مهر سال جاری، 
مانده کل ســپرده ها به رقم ۳۳۳۸ هــزار میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل و پایان سال گذشته معادل ٤۰.۷ و ۲۲.۹ درصد 
افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ 
سپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۸۱۳ 

هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۲۰۰ میلیارد 
تومان اســت.عالوه براین، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۲٤۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اســت 
که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال 
گذشــته معادل ٤۲.۸ و ۲۵ درصد افزایش داشته 
است.طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت 
نیز مربوط به اســتان تهران با مانــده ۱۵۵۷ هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم تریــن مبلغ مربوط به 
استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۸۲۰۰ میلیارد 
تومان است.نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از 

کسر سپرده قانونی ۷۹.۸ درصد است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 
۰.۲ و ۰.٤ واحد درصد افزایش را نشــان می دهد 
که نسبت مذکور در اســتان تهران ۹۳.٤ درصد و 
استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.٤  درصد است.
در این گــزارش، یکی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی 
سایر استان ها در اســتان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

خراسان رضوی با ورود واکسن کووید-۱۹ نوواکس 
)Novavax( به آزمایش های مرحله آخر، روسای 
ارشد این شــرکت دارویی ۳٤ میلیون پوند سود از 

تولید واکسن بالقوه کووید-۱۹ خود کسب کردند.
مدیر اجرایی نوواکس، اســتنلی ســی ارک و سه 
نفر از همکاران ارشــد وی، ســهام خود را در یک 
سری معامالت از ابتدای سال ۲۰۲۰ خالی کردند 
و ســرمایه خود را با رشــد تقریبا ۳۰۰۰ درصدی 
ســهام افزایش دادند.ارک در ســال ۲۰۲۰ سهام 
خود را به ارزش ۶.٤ میلیون پوند فروخت )تقریبا 
چهار برابر ارزش این شــرکت درمجموع پنج سال 

گذشــته( به این معنی که شــرکت مذکور بالغ بر 
۲۰ درصد از ســهام خود را فروخته اســت، مدیر 
بازرگانی شرکت، جان تریزینو ۹.۶ پوند سهام نقد 
کرد و رئیس تحقیق و توسعه نوواکس، گرگ گلن 
حدود ۹.۹ میلیون پوند و مدیر حقوقی شــرکت، 
 جان هرمــان نیز به میزان هشــت میلیــون پوند

 سهام فروخت.
این ارقام در حالی منتشر شــده است که نوواکس 

همچنان به دنبال تایید واکسن خود است.
کارفرمایان شــرکت فایزر )Pfizer( و شــرکت 
 )Johnson & Johnson( جانسون و جانسون

که شــرکت های واکســن های رقیب محســوب 
می شــوند نیز به ترتیب ۷.٤ میلیون و ۲.۹ میلیون 
پوند ســهام به فروش رســاندند.به گفتــه گروه 
ناظــر Accountable.US، مدیران شــرکت 
مدرنا )Moderna(، شــرکت دیگــری که اخیرا 
مجوز اســتفاده اضطراری واکســن کرونا دریافت 
کرده است، ســهام خود را به ارزش ۱۲۲ میلیون 
پوند فروخته است.شــایان ذکر است که نوواکس 
به طــور جداگانه بیــش از ۶۲ میلیــون پوند حق 
 اختیار ســهام به مدیران ازجمله ۳۰ میلیون پوند 

به ارک اعطاء کرده است.

قیمت موبایل تا ۱۵ درصد کاهش یافت

مسیر بورس ها در اروپا و آمریکا جدا شد

واکسن کرونا و سود ۳۴ میلیون پوندی شرکت دارویی نوواکسمردم امسال ۴۰ درصد بیشتر پول در بانک ها سپرده کردند

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2112| پنج شنبه 25 دی ماه  1399 |  30  جمادی االولی  1442 |  14  ژانویه  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه4

سخنگوی صنعت برق کشور خبر داد

 قطع برق
 ماینرهای مجاز در کشور

 دلیل کمبود
 گاز افزایش
 مصرف خانگی
 است

زنگنه:

  اگر منابع در اختیار 
بانک مرکزی قرار 

 بگیرد، قیمت دالر به
 ۱۵ هزار تومان می رسد
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روحانی:

سرمقاله

 راهکار فرار از
 داالن تورم ۴۰ درصدی

چنــد عامل اساســی در 
اقتصاد وجود دارد که از دو 
جبهه تقاضا و عرضه عامل 
اصلی ایجاد تورم هستند. 

عواملی که از ناحیه...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴
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دالر ۱۵هزار تومانی
قابل تحقق است؟

 از بین رفتن تعادل
 روانی بورس

مرکز پژوهش های مجلس نسبت به تورم 38 درصدی تا پایان سال هشدارداد

دوپینگ  تورم  تا  پایان  سال
صفحه۴

صفحه۳

رونق بازار مسکن با شوک مصنوعی ؟ 
امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق و سپرده گذاری فراهم شد

اکنون زمان خرید خانه است ؟

در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که کاهش قیمت دالر به زیــر ۲۰ هزار تومان 
نیازمند فاکتورهای بســیاری است اما رئیس 
جمهور در ســخنان خود اعالم کرده است که 
در صورت آزادســازی پول های بلوکه شده و 
منابع ارزی کشــور در خارج امکان رســیدن 
قیمت دالر به ۱۵ هزار تومان فراهم می شــود. 
روحانی در این رابطه گفت: اگر منابع در اختیار 
بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دالر 
از ۲۵هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می رسد.اما از 
نظر اقتصاددان ها رسیدن قیمت دالر به زیر ۲۰ 
هزار تومان حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت در 
حالی که بحران کرونا صادرات را محدود کرده 

است نیست و اگر بخواهیم کاهش...

روند نزولی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه داشت و 
شاخص کل این بازار روز گذشته بیش از ۳۰ هزار واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشته با ۳۰ هزار و ۸٤٤ واحد نزول تا رقم یک میلیون 
و ۲۲۹ هزار واحد کاهش یافت. شــاخص کل با معیار 
هم وزن هم با ۸٤۰۶ واحد کاهــش در رقم ٤۵٤ هزار 
و ۷۸۶ واحد ایستاد. معامله گران یک میلیون معامله 
به ارزش ۱۰۲ هزار و ۵۰٤ میلیــارد ریال انجام دادند. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان، بانک ملت، پاالیش نفت اصفهان 
و پتروشیمی جم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت...

يادداشت يک

يادداشت دو

 سیگنال بانک مرکزی
 به گرانی دالر

بازگشت سوداگران 
مسکن با انباشت تقاضا

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  منصور غیبی، کارشناس مسکن

صفحه ۳
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اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 دلیل کمبود گاز افزایش مصرف 

خانگی است
وزیر نفت با بیان اینکه پارس جنوبی امسال نسبت 
به سال گذشته حدود ۶۴میلیون مترمکعب افزایش 
تولید داشته است، دلیل کمبود گاز را افزایش مصرف 
خانگی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت به دالیل کمبود گاز در زمستان جاری اشاره 
کرد و گفت: دلیل چالش گازی ایجاد شده در زمستان 
جاری افزایش مصرف خانگی است نه افت فشار مخزن 
میدان گازی پارس جنوبی. وی با بیان اینکه مخزن 
میدان گزاری پارس جنوبی افت فشار نداشته است 
و امسال نسبت به سال گذشــته حدود ۶۴ میلیون 
مترمکعب )یعنی به اندازه دو و نیم فاز پارس جنوبی( 
افزایش تولید داشتیم. طبق اعالم خانه ملت، وزیر نفت 
با بیان اینکه هیچ تولیدکننده ای نمی تواند ۱۲ تا ۱۳ 
درصد رشد مصرف گاز را جوابگو باشد، ادامه داد: هیچ 
تولیدکننده ای نمی تواند چنین رشد شتابات مصرف 
را پاســخگو باشــد بنابراین کنترل مصرف تنها راه 
جلوگیری از کمبود گاز است البته نه آنکه رفاه مردم 

آسیب ببیند بلکه فقط مصرف کنترل شود.

پیش بینی کارشناسان از روند قیمت ها 
در بازار خودرو تا پایان امسال

کارشناسان پیش بینی می کنند تا پایان امسال و 
حتی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ شاهد بازاری آرام و 

باثبات با کمترین نوسان در خودرو باشیم.
به گزارش ایرنا، این روزها شــاهد آرامش و ثبات 
بیشتری نسبت به ماه های گذشته در بازار خودرو 
هستیم. برخی روزها بعضی اخبار مثبت یا منفی، 
از سیاست خارجی گرفته تا بدهی خودروسازان به 
قطعه سازان و قیمت گذاری های شورای رقابت و 
غیره، این بازار را دچار تالطماتی کوتاه مدت می کند 
که به صورت افزایش یا کاهش چند میلیون تومانی 
قیمت ها خودش را نشان می دهد، اما در مجموع 
نسبت به دو ماه گذشته روند بازار با ثبات همراه 
بوده اســت. در این زمینه یک فعال بازار خودرو 
به ایرنا گفت: برخی اخبار و شــایعات در روزهای 
گذشته قیمت خودروهای داخلی را حتی بین ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون تومان باال برد، اما چند روزی است 

که شاهد افت پنج تا ۶ میلیونی قیمت ها هستیم.
به گفته وی، شایعات بر بازار خودرو تاثیرگذار است 
و با توجه به وابســتگی قیمت خودرو به نرخ ارز، 
چنان چه قیمت دالر ریزش کند روی خودرو نیز 
تاثیر مستقیم خواهد داشت. این کارشناس افزود: 
این روزها اکثر مردم به امید کاهش بیشتر نرخ ارز 
و شکست قیمت دالر، از خرید دست کشیده و به 

انتظار کاهش قیمت ها نشسته اند.
وی، افت شدیدتری را در بازار خودروهای خارجی 
پیش بینی کرد و دلیل آن را رشد شدید و بی ضابطه 

قیمت ها در ماه های گذشته برشمرد.
این کارشناس خودرو گفت: اکنون قیمت ها در این 
بازار با افت متوسط ۳۰ درصدی در مقایسه با یک 
ماه و نیم گذشته ارائه می شود که در این قیمت ها 
نیز خریداری وجود ندارد. یک نمایشــگاه دار نیز 
در این زمینه معتقد اســت: در ماه های گذشته 
عرضه خوبی از سوی دو خودروساز بزرگ کشور 
شاهد بوده و هستیم و در صورت تداوم این روند، 
همچنین کاهشی شدن بیشتر نرخ ارز، قیمت ها باز 
هم ریزش خواهد کرد. وی تاکیدکرد:  اکنون فقط 
مصرف کننده واقعی به بازار مراجعه می کند و بازار 

برای دالالن و واسطه ها جذابیتی ندارد.
این نمایشگاه دار پیش بینی کرد: به احتمال زیاد 
شاهد خروج گسترده سرمایه واســطه ها از بازار 
خواهیم بود. وی، همچنین بازگشت قیمت ها به 
سایت های خرید و فروش خودرو را بی تاثیر عنوان 
کرد و گفت: به طور معمول افراد برای خرید خودرو 

به اخذ قیمت از یک جا بسنده نمی کنند.

ثبات و آرامش بازار
»ســعید موتمنی« رییس اتحادیه نمایشــگاه 
داران خــودروی پایتخت در گفت وگــو با ایرنا 
پیش بینی کــرد که تا عید و حتــی یک ماه پس 
از نوروز ۱۴۰۰ شــاهد ثبات یا حداکثر نوسانات 
جزئی در بازار باشم. به گفته وی، این روزها پس 
از نوسان های اخیر ناشــی از افزایش قیمت ارز یا 
صحبت های رییس شورای رقابت، قیمت ها مجدد 
به قیمت های ابتدای آبان که شاهد افت بیش از ۳۰ 

درصدی نرخ ها بودیم بازگشته است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد:  ثبات نسبی دالر 
در کانال ۲۴ هزار تومان در روزهای اخیر نیز سبب 
شده تا مشتری ها به انتظار کاهش بیش از پیش نرخ 

ارز، دست از خرید بکشند.
وی بیان داشت: بازار خودرو آرام است و کسی مثل 
سابق به دنبال قیمت سازی و اعالم باالی قیمت ها 
نیست، همچنین مشــتریان واقعی برای خرید 

مراجعه می کنند.

اخبار

روند نزولی بازار ســرمایه روز 
گذشــته هم ادامه داشــت و 
شــاخص کل این بــازار روز 
گذشته بیش از ۳۰ هزار واحد 
کاهش یافت. به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس روز گذشته با ۳۰ هزار و ۸۴۴ واحد نزول 
تا رقم یک میلیون و ۲۲۹ هزار واحد کاهش یافت. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم با ۸۴۰۶ واحد کاهش در رقم ۴۵۴ 
هزار و ۷۸۶ واحد ایستاد. معامله گران یک میلیون معامله به 
ارزش ۱۰۲ هزار و ۵۰۴ میلیــارد ریال انجام دادند. صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، بانک ملت، پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی جم 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند. لیست نمادهای پربیننده 
این بازار از سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران خودرو، 
بهساز کاشانه تهران، پاالیش نفت اصفهان، سایپا، لیزینگ 
پارسیان و ملی صنایع مس ایران تشکیل شده است. شاخص 
کل فرابورس هــم با ۳۸۱ واحد کاهش تــا رقم ۱۸ هزار و 
۳۲۰ واحد کاهش یافت. معامله گــران این بازار ۵۹۹ هزار 
معامله به ارزش ۱۴۹ هزار و ۶۵ میلیارد ریال انجام دادند. 
پلیمر آریاساسول، سنگ آهن گوهرزمین، صنعتی مینو، 
پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان و فوالد هرمزگان 
جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
همچنین سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، صنایع چوب 
خزر کاسپین، سپیدار سیستم آسیا، برق و انرژی پیوندگستر 
پارس، توســعه مســیر برق گیالن، پلیمر آریاساسول و 
پتروشــیمی ارومیه نمادهای پربیننده فرابورس بوده اند.
قیمت گذاری دستوری، ماهیت بورس را زیرسوال می برد 

عضو شــورای عالی بورس با انتقاد از مصوبه مجلس مبنی 
بر تعیین ســقف و کف قیمتی فوالد توسط وزارت صنعت 
گفت: این تصمیم ماهیت شورای عالی بورس را زیر سوال 
خواهد برد. حسین سالح ورزی در گفتگو با مهر با اشاره به 

مصوبه مجلس که براساس آن وزارت صنعت باید سقف و 
کف قیمتی برای فوالد تعیین کند، گفت: متأسفانه مجلس 
در مصوبه خود اختیار تعیین قیمت فوالد را به وزارت صمت 
واگذار کرده که این مصوبه ای بسیار خطرناک است. عضو 
شــورای عالی بورس افزود: اینکه قانونگذار، شورای عالی 
بورس را با ترکیب متنوع و جامع در تصمیم گیری ها مد نظر 
قرار نداده و سیاستگذاری در حوزه بورس ها چه بورس اوراق 
بهادار و چه بورس های کاالیی را که جزو وظایف شورای عالی 

بورس است، نادیده گرفته، جای تعجب دارد.
وی تصریح کرد: تصمیمات این چنینی باعث از کار انداختن 
مکانیزم بورس شده و اثرات بسیار نامطلوبی را در پی خواهد 
داشت و امیدواریم این مصوبه هنگام ارائه به صحن علنی، به 
تصویب نمایندگان نرسد. وی تاکید کرد: قیمت گذاری بر 
روی کاالهایی که در بورس عرضه می شوند ضمن ایجاد رانت 
عظیم برای گروهی خاص، منجر به خدشه دار شدن و زیان 
منافع میلیون ها سهامداری می شود که سهام شرکتهای 

تولیدکننده این کاالها را خریداری کرده اند.
موضوع قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال و ابالغ 
شیوه نامه جدید نرخ گذاری این محصول طی هفته گذشته 
سر و صدای زیادی به پا کرده است که بر این اساس، معاون 
اول رئیس جمهور روز شنبه در جلسه ای که با فعاالن بورسی 
داشت، تاکید کرد که سازوکارهای بورس باید مالک عمل 
قرار بگیرد ضمن اینکه رئیس جمهور نیز عالوه بر تاکید بر 

ضرورت عرضه هر چه بیشتر کاالها در بورس کاال، به صراحت 
اعالم کرد که مکانیزم های مورد تائید و تصمیمات شورای 
عالی بورس، مالک عمل دولت در تصمیم گیری ها خواهد 
بود؛ این در شرایطی اســت که بورس کاال نیز اعالم کرده 
که شــیوه نامه نرخ گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مخالف قوانین بورســی بوده و آن را اجرایی نخواهد کرد و 
تصمیم گیری درباره آن را به شــورای عالی بورس سپرده 
است. در عین حال دیروز در مجلس کلیات طرح »توسعه 
و تولید پایدار زنجیره فوالد با رویکرد اصالح سیاست های 
تنظیم بازار«، پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان، با 
۱۸۶ رأی موافق در مجلس تصویب شد. نگاهی به محورهای 
این مصوبه نشان می دهد این مصوبه بیش از ابالغیه وزارت 

صمت چالش و رانت ایجاد خواهد کرد.

چه بر سر بورس آمده است؟
بازار سرمایه که تا شــش ماه پیش از سوی دولت به عنوان 
یک محل طالیی برای ســرمایه گذاری معرفی می شد و 
توجه سرمایه گذاران بســیاری را به خود جلب کرده بود 
حاال به روزهای سخت رسیده اســت. درحالی که تقریبا 
پارامترهای اقتصادی برای حرکت صعودی این بازار فراهم 
است، حواشی مختلف و از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران 
باعث روشن ماندن پیاپی چراغ قرمز بورس شده و سرمایه 
بسیاری از مردم در دل این چراغ درحال سوختن است. به 

گزارش ایسنا، زمانی که دولتی ها به عناوین مختلف مردم را 
برای سرمایه گذاری در بورس تشویق و این بازار را بهترین 
بازار برای سرمایه گذاری معرفی می کردند، به نظر می رسید 
برنامه  جامعی برای بازار سرمایه داشته باشند. حتی وزیر 
اقتصاد بارها و در بازه های زمانی مختلف بر این موضوع تاکید 
کرد که بازار سرمایه کریدور سوم تامین مالی است و البته که 
گام های قابل توجهی نیز در مسیر توسعه این بازار در اوایل 
سال برداشته شد؛ اما در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که 
دولت در اوج قیمت ها  سهام خود و شرکتهای زیر مجموعه 
اش را در بورس عرضه کرد و ناگهان بورس و سهامداران که 
به اعتماد حرف های مسئوالن به این بازار روی آورده بودند 

را به حال خود رها کرد.

از بین رفتن تعادل روانی بورس
هرچند در حال حاضر عملکرد شرکت ها و وضعیت بنیادین 
آن ها نسبت به ابتدای سال بهتر و پارامترهای اقتصادی برای 
صعود بازار فراهم است اما  بال اعتماد مردم شکسته شده و 
این بار ســهامداران خرد به جای رقابت در خرید سهم، در 
خارج کردن سرمایه خود از این بازار با یکدیگر رقابت می 
کنند. درواقع دولت نه تنها فرایند عرضه و تقاضا و همچنین 
ورورد نقدینگی به بورس را برهم زد، بلکه باعث از بین رفتن 
تعادل روانی بازار شــد؛ به طوریکه این بازار به هیچ پارامتر 
دیگری توجه نمی کند و قیمت سهم ها هر روز بیشتر از قبل 
کاهش می یابد و باعث شده بخش زیادی از نقدینگی مردم 

حبس شود و از بین برود.
البته نمی توان دالیل اقتصادی مانند انتظار بازار از کاهش 
قیمت دالر را نادیده گرفت. برخی بر این باورند که دالر تا 
محدوده حدود ۲۱ هزار تومان یعنی ۲۰ درصد پایین تر از 
نرخ فعلی کاهش می یابد، زیرا دوره ریاست جمهوری ترامپ 
پایان یافته و زمزمه های آزادسازی بیش از هفت میلیارد دالر 

پول بلوکه ایران در کره جنوبی نیز به گوش می رسد.
اما این تنها یک وجه ریزش بازار اســت و باید گفت آنچه 
که تیشه به ریشــه بورس زده، از بین رفتن اعتماد مردم 
است. حتی صندوق پاالیشی یکم که مردم به اعتماد حرف 
مســئوالن اقدام به خرید آن کردند، بیش از ۳۵ درصد در 
ضرر است و این باعث شد طناب اعتماد مردم به مسئوالن در 

زمینه بازار سرمایه به حداقل برسد.

کاهش بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص بورس

از بین رفتن تعادل روانی بورس

روحانی:
 اگر منابع در اختیار بانک مرکزی 
قرار بگیرد، قیمت دالر به ۱۵ هزار 

تومان می رسد
رییس جمهور با بیان اینکه برای سال آینده قیمت دالر را 
۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در نظر گرفته ایم گفت: 
اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح 
قیمت دالر از ۲۵ به ۱۵ هزار تومان می رســد.  رییس 
جمهوری گفت: امروز در پایان این ســه ســال جنگ، 
خشونت و اقدامات تروریستی در کشور در پایان سال ۹۹ 
علی رغم همه فشارها شاهد یک حرکت و ثبات در اقتصاد 
کشور هستیم و انتظارات تورمی امروز شرایط دیگری 
پیدا کرد و مردم افق روشن تری را در پیش چشم خود 
می بینند. روحانی با بیان اینکه وضعیت رشد اقتصادی 
ما تغییر کرده است،گفت: در سال ۹۹ با همه فشارها و 
ویروس کرونا اقتصاد مثبت در ۶ ماهه بودیم و در پایان 
شش ماهه دوم هم همه عالئم به ما می گوید اقتصاد با 
نفت و اقتصاد بی نفت مثبت خواهد بود. رییس دولت 
تدبیر و امید گفت: امروز شاهد رشد ۶ و نیم درصدی در 
بخش صنعت هستیم و این نشان می دهد جهش و رونق 
تولید چیزی است که در جامعه خودمان وجود دارد. وی 
اضافه کرد: در صنعت ســاختمان که شاهد یک رکود 
بودیم امروز شاهد یک حرکت مناسب در ساختمان های 
مناطق شهری با رشد ۴.۲ درصد هستیم؛ وقتی مسکن 
حرکت می کند پیشران حرکت در بسیاری از مشاغل و 
صنایع است و می توانیم شاهد روند خوبی باشیم. روحانی 
با اشاره به اینکه در تجارت کشور هم شاهد رشد و حتی 
در ماه های اخیر شاهد رشد در صادرات هستیم، تصریح 
کرد: همه این حقایق این واقعیت را به ما می گوید نه تنها 
سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با 
شکســت قطعی و حتمی مواجه است که طراحان این 

سیاست هم در حال سرنگونی هستند.

خبر
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قیمت سکه طرح جدید ۲۴ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار 

تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۵۶ دالر و ۱۲ 
سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۴ تومان است.
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سیگنال بانک مرکزی به گرانی دالر
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

امکان تحقق دالر 15 هزار تومانی به عوامل بسیاری بستگی دارد. در درجه اول خود دولت باید بخواهد تا نرخ ارز کاهش پیدا کند. چراکه این بانک مرکزی است که روزانه تابلو قیمت ارز را روشن می کند و بازار به دنبال 
آن نرخ را تعیین می کند. خود بانک مرکزی مقصر اصلی افزایش نرخ ارز در بازار است. صرافی های بانکی تحت نظر بانک مرکزی، معموال هر چند روز یک بار به جای کاهش قیمت ارز در بازار نرخ این کاال را در تابلوهای 
فروش افزایش می دهند این موضوع باعث می شود تا سیگنال گرانی به بازار آزاد داده شود درحالی که اگر بانک مرکزی بخواهد قیمت ارز را در بازار کاهشی کند قیمت ارز را در صرافی های بانکی پایین در نظر می گیرد 

تا کسی به سراغ ارز آزاد گران نرود.
این در حالی است که زمانی که ما ذخایر ارزی کشور بلوکه نمی شد و با دور زدن تحریم ها منابع ارزی به کشور برمی گشت دالر در محدوده قیمتی 10 تا 12 هزار تومان ثابت مانده بود. اما بعد از سنگین شدن تحریم ها ارز 
به این قیمت ها رسید. بنابراین آنگونه که مشاهده می شود بانک مرکزی دغدغه ثبات بخشی بازار ارز را ندارد و اگر انگیزه ای برای این کار را داشت، نرخ ارز صرافی ها را باال نمی برد تا بازار آزاد نیز به تبع گرانی ارز صرافی 
ها، قیمت ها را در بازار آزاد افزیش دهد. بانک مرکزی چنانچه با هدف انگیزه توسعه صادرات و ارزآوری دست به افزایش قیمت ارز صرافی بانک ها می دهد، باید عواقب آنرا را به خوبی بسنجد چرا که مردم اکنون در شرایط 

سخت اقتصادی قرار دارند و هر گونه افزایش قیمتی فشار مضاعفی را به مردم وارد می کند.
اگر به شرایط ارزی سابق برگردیم بله این امکان وجود دارد که در کنار تصمیم دولت برای کاهش نرخ ارز به دالر 15 هزار تومانی برسیم. اما این نگرانی هم وجود دارد که چون اقتصاد کشور شاهد ارز با قیمت 32 هزار تومان 
هم بوده است این کاهش تحقق پیدا نکند. دولت این روزها بیشتر سعی دارد با ایجاد خوشبینی و وعده دادن اعتماد را به خود برگرداند. اما باز هم تاکید می شود که در در صورت کاهش تحریم ها اگر دولت نخواهد نرخ ارز 
کاهش پیدا نمی کند. خوشبینی برای برداشتن تمام تحریم ها و بازگشت به دوران بدون تحریم نیز امکان پذیر نیست. بنابراین این دولت است که باید تصمیم را بگیرد که می خواهد نرخ ارز را کاهش دهد یا خیر. در حال 

حاضر این بی اعتمادی که به دولت ایجاد شده مخصوصا در حوزه بورس باید اصالح شود. بنابراین مردم به این صحبت ها خوشبین نیستند. 

در حالی که کارشناســان 
اقتصادی بر ایــن باورند که 
کاهش قیمــت دالر به زیر 
20 هــزار تومــان نیازمند 
فاکتورهای بســیاری است 
اما رئیس جمهور در ســخنان خود اعالم کرده است 
که در صورت آزادسازی پول های بلوکه شده و منابع 

ارزی کشور در خارج امکان رسیدن قیمت دالر به 15 
هزار تومان فراهم می شود. روحانی در این رابطه گفت: 
اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح 
قیمت دالر از 25هزار تومان به 15 هزار تومان می رسد.
اما از نظر اقتصاددان ها رســیدن قیمت دالر به زیر 
20 هزار تومان حداقل در بــازه زمانی کوتاه مدت در 
حالی که بحران کرونا صادرات را محدود کرده است 
نیست و اگر بخواهیم کاهش قیمت ارز را تا این میزان 
داشته باشیم باید به بهبود تمام متغییرهای اقتصادی 
بپردازیم. به هر ترتیب نرخ ارز یکی از مسائل اساسی در 

اقتصاد ایران است. به همین دلیل اگر بخواهیم قیمت 
دالر را با توجه به فرمولی پولی و نقدینگی حســاب 

کنیم، قیمت آن باید بین 15 تا 1۸ هزار تومان باشد.
رامین پوالد رگ، کارشــناس مســائل اقتصادی در 
این رابطه می گوید: قیمــت دالر باید خیلی کمتر از 
حاال باشــد. در یک برهه زمانی قیمت دالر افزایش 
افسارگیخته ای داشت، اما همه کارشناسان پیش بینی 
می کردند که قیمت دالر ریزش پیدا می کند و کم می 
شــود. چون نرخ دالر هیچ ارتباطی به عوامل بیرونی 

ندارد و کامال داخلی است. 

ادعای رئیس جمهور در حالیســت که بســیاری از 
کارشناســان عقیده دارند با وضعیت کسری بودجه 
قیمت دالر به سختی ممکن است نرخ های پایینی را 
تجربه کند. از نگاه برخی کارشناسان، بازار سهام در 
حال حاضر با دالر زیر 20 هزار تومان معامله می شود و 
کارشناسان عقیده دارند بازار سهام انتظار کاهش قیمت 
دالر را پیش خور کرده است. با توجه به ارزمحور بودن 
بورس اگر دالر تا 15 هزار تومان ریزش کند بورس نیز 
نیازمند اصالح خواهد بود و ریزش بیشتر شاخص کل 

محتمل است.

ادعای رئیس جمهور برای تحقق دالر 15 هزار تومانی امکان پذیر است؟

همه  متهمان  گرانی  ارز
شایلی قرائی
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سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت 
جهاد کشاورزی وظیفه تولید مرغ و تخم مرغ را 
برعهده دارد و پیگیری اینکه مرغ و تخم مرغ در 
بازار با چه قیمتی فروخته می شود برعهده این 

وزارتخانه نیست.
محمد مهدی برومندی اظهار کرد: ۷5 میلیون و 
۸۶۴هزار و 25۴ مرغ تخمگذار در کشور وجود 
دارد و روزانه 30۴۸ تن تخم مرغ تولید می شود. 
در مراکز تولید، قیمت تخم مرغ در مرغداری ها 
کیلویی 1۴ هزار تومان اســت و حداقل 500 تا 
حداکثر ۹00 تومان هزینه حمل و نقل هر کیلو از 
آن به میادین و اتحادیه ها است.وی با بیان اینکه 
وظیفه وزارت جهاد کشــاورزی توجه به تولید 
است، اظهار کرد: اینکه بعد از تولید، تخم مرغ با 

چه قیمتی به دست مصرف کننده می رسد برای 
ما نیز سوال است و پیگیری گرانفروشی آن نیز در 

حیطه وظایف ما نیست.
سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد:در 
حال حاضر شــرکت  پشــتیبانی اموردام یک 
شــانه تخم مرغ یک کیلو و ۸00گرمــی تا دو 
کیلوگرم را با قیمت 32 هــزار تومان عرضه می 
کند.وی همچین  به قیمت مرغ در بازار اشــاره 
کرد و گفت: هیچ مشــکلی در تولید مرغ نداریم 
وقیمت آن نیز در بازار 20 هــزار و ۴00 تومان 
است. اما اینکه مرغ در بسته بندی های مختلف 
یا اشــکال مختلف با قیمت های چنــد برابر به 
 فروش مــی رود، پیگیری آن هــم جزو وظایف 

وزارتخانه نیست.

بر اســاس اعالم مدیرعامل 
بانک مسکن دریافت وام خرید 
مسکن بدون نیاز به »خرید 
اوراق تسهیالت« و همچنین 
»سپرده گذاری« امکان پذیر 
شد. این در حالی است که در گزارش های منتشر شده 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن باز هم کاهش یافته و به 
کمترین میزان خود رسیده است فعاالن بازار دلیل این 
کاهش بی سابقه را اعالم امکان دریافت وام مسکن بدون 
خرید اوراق اعالم کرده اند.  این خبر در حالی اعالم شد 
که مدت هاست بازار مسکن در رکود به سر می برد و به 
دلیل افزایش نجومی قیمت ها خریداری در بازار وجود 
ندارد. در ماههای اخیر به گفته فعــاالن بازار معامالت 
مسکن به کمترین میزان خود رسیده و رکود بی سابقه 
ای بر این بازار حاکم شده است. کارشناسان بازار مسکن بر 
این باروند که امکان دریافت وام مسکن بدون خرید اوراق 
و سپرده گذاری شاید بتواند کمی از بار رکود را در این بازار 
بکاهد و متقاضیان را ترغیب به خرید ملک و مسکن نماید.  

این در حالی است که قیمت اوراق تسهیالت مسکن در 
معامالت بازار ســرمایه و همزمان با انتشار خبر اعطای 
تسهیالت خرید مسکن بدون نیاز به سپرده، به 53 هزار 
تومان کاهش یافت. پس از آنکه بانک عامل حوزه مسکن 
از آغاز اعطای تسهیالت خرید مسکن به مناسبت سالگرد 
تأسیس این بانک از فردا 25 دی ماه تا 22 بهمن بدون 
نیاز به ســپرده گذاری در صندوق ممتاز و خرید اوراق 
تسهیالت مسکن خبر داد، نرخ اوراق تسهیالت مسکن 

نیز در معامالت روز چهارشنبه 2۴ دی فرابورس با کاهش 
مواجه شده است. همچنین بسیاری از دارندگان این اوراق 
از عرضه آن در معامالت خودداری کرده اند که سبب شد 
تا تعداد برگه های فروخته شــده در معامالت امروز، به 

شدت کاهش یابد.
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در رابطه با این 
خبر می گوید: از 25 دی ماه ســال جاری به مناسبت 
سالروز تأســیس بانک، طرح اعطای تسهیالت خرید 

مسکن به صورت توأم )بدون سپرده و اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن( در دستور کار شعب 
بانک قرار می گیرد. بانک مسکن با هدف کمک به خانه 
دار شدن اقشــار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید 
متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده را از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه در دستور 
کار قرار داده است. وی به سقف تسهیالت جدید خرید 
مسکن اشــاره و اضافه کرد: همه شعب بانک مسکن به 
متقاضیانی که در بازه زمانی این طرح درخواســت بهره 
مندی از تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را دارند، تسهیالت 
موصوف را به صورت توأم )بخشی از محل اعتبار داخلی 
بانک و بخشی از محل اوراق مذکور( پرداخت می کند. وی 
درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیالت توضیح داد: 
پرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده به نحوی 
است که 50 درصد مبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن و 50 درصد مابقی 
از محل منابع بدون سپرده )مجموعاً تا سقف های ابالغی 
تسهیالت خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم(، پرداخت 
می شــود. به این ترتیب متقاضیان فقط برای نیمی از 

تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند.

امکان دریافت وام مسکن بدون نیاز به خرید اوراق و سپرده گذاری فراهم شد

رونق بازار مسکن با شوک مصنوعی ؟ 
اكنون زمان خرید خانه است ؟

بازگشت سوداگران مسکن با انباشت تقاضا
منصور غیبی، کارشناس مسکن

امکان دریافت وام مسکن بدون خرید اوراق و سپرده گذاری شاید اقدام مثبتی باشد اما به این سرعت تاثیرگذار نیست. این اقدام حامل پیامی است که عوامل اجرایی هم به دنبال ایجاد شوک مثبت در بازار مسکن هستند تا روند رکود را بهبود ببخشند 
چراکه این نگرانی وجود دارد که این رکود ماندگار باشد. هدف سیاستگذاران در بازار مسکن این است که از طریق یک سری تکانه ها از جمله اعطای وام و اخذ مالیات در پی تحقق شعار عدالت و همچنین فرهنگ سازی اجتماعی هستند که اعالم 
کنند که مسئوالن به فکر مردم هستند.  بنابراین این اقدام کنونی هم نمی تواند به تنهایی راهگشای بازار مسکن شود. فعال تقاضایی برای خرید خانه های کلنگی یا حتی کوچک متراژها نیز وجود ندارد. با افزایش سرسام آور قیمت مسکن سازندگان 
خانه نیز برای خرید خانه ها کلنگی عقب نشینی کرده اند. اما فرآیند اینباره رکود در اقتصاد مسکن با سالهای قبل فرق دارد. این نگرانی در این مدل از رکود وجود دارد که همزمان با رکود در اقتصاد مسکن ما رکود معامالت را در بازارهای موازی نیز 
داریم. بازر ارز، طال، سکه، خودرو و آنچه که قابلیت خرید و فروش و سرمایه گذاری برای مردم را دارد با سکون و رکود همراه است. بسیار بی سابقه است که تمام این بازارها بدین گونه همه باهم در رکود قرار بگیرند و پیش بینی می شود این فرآیند 
اینچنین پیش نرود و انرژی به بازار خواهد برگشت و اقتصاد مسکن و معامالت ملکی به رونق خواهد رفت. شاید این رکود را بتوان به آرامش قبل از طوفان تشبیه کرد.  بنابراین در حال حاضر بهترین فرصت برای خریداران با قدرت چانه زنی بسیار باال 
است. اگر آن هجمه و طوفانی که از آن یاد کردیم برگشت انرژی و رونق به بازار مسکن همراه شود این فرصت از بین خواهد رفت و سوداگران مجدد وارد بازار مسکن خواهند شد. در حال حاضر انباشت تقاضایی که از اولویت اول خرید ملک و مسکن 
در تهران است، خود را به حالت انتظار و سپس حمله به بازار در آتی طراحی می کند که اگر کوچک ترین تحرک اقتصادی صورت بگیرد، این منتظران ورود خواهند کرد و دوباره داد و ستد و رونق دست به دست که باعث افزایش قیمت در کالن شهر 
تهران می شود دوباره اتفاق خواهد افتاد. نکته دیگری که الزم است به آن اشاره شود لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات برای مالکان بیش از دو خانه است. کسانی که دارا تر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و از همین جهت اجرای این 
قانون می تواند گام موثرتر و عملیاتی تری برای کنترل بازار رهن و اجاره و حتی قیمت مسکن باشد. کسانی که خانه های خود را خالی نگاه داشته اند یعنی نیازی به اجاره بهای آن ندارند و از طرف دیگر کسانی که بیش از دو خانه در اختیار دارند 

هم نشانه تمکن مالی آنهاست و باید از آنها مالیات اخذ شود چرا که عدم فروش آنها باعث به وجود آمدن یک تقاضای زیاد نسبت به عرضه در بازار مسکن شده و قیمت ها را باال می برد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اســتاندار تهران با اشاره به ســهم 1۷ درصدی 
آالیندگی هوای تهران توســط پاالیشــگاه ها، 
نیروگاه ها و صنایع بر لزوم ارائه جدول خاموشی 
های تهران تأکید کرد.انوشیروان محسنی بندپی 
در خصوص افزایــش آالیندگی هوا و تمهیدات 
استانداری تهران برای این وضعیت گفت: همه 
عواملی که مربوط به کاهش خطر بوده مد نظر 
قرار گرفته شــده و تمهیدات الزم اتخاذ شــده 
است به شــکلی که مراکز تولید شــن و ماسه 
فعالیت شان متوقف شــده، از تردد خودروهای 
دیزلی دودزا ممانعت به عمل می آید، همچنین 
تردد کامیون ها در شب ها به ویژه کامیون های 
با عمر باالی 20 سال جلوگیری می شود. تمام 
این تدابیر در راستای کاهش عوامل خطر انجام 

شده است.
وی افزود: ساعت 1۹:30 شــب گذشته جلسه 
کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل شد 
و تمهیدات الزم اندیشــیده شد اما در خصوص 
تعطیلی ما پیشنهاداتمان را به وزارت بهداشت 
انعکاس دادیم اما تعطیلــی پایتخت موضوعی 
اســت که باید در جلســه هیأت دولت توسط 
وزیر بهداشــت پیشنهاد شــود و در آن جلسه 
تصمیم گیری الزم انجام شود.اســتاندار تهران 
در خصوص علت افزایش آلودگی هوا در تهران 
گفت: در فصول سرد سال در شهرهای صنعتی 
به ویژه در نیمه دوم ســال بــا موضوع وارونگی 
هوا مواجه هستیم که امســال در تهران شاهد 
تشکیل دو الیه اینورژن هستیم که این موضوع 
باعث انباشــت آالینده ها در هوای شهر تهران 

شده است.

وی در پاسخ به این ســوال که تمامی تمهیدات 
شب گذشــته در جلســه قبلی کمیته اضطرار 
آلودگی هوا اتخاذ شده اما وضعیت آلودگی هوا 
بحرانی تر شده است و آیا نیاز به اتخاذ تصمیمی 
جدی تر وجود ندارد، گفت: بعد از جلسه کمیته 
اضطرار در هفته گذشــته با وزش باد در تهران 
مواجه شدیم که شــرایط هوا را در آستانه پاک 
قرار داد. براساس پیش بینی سازمان هواشناسی 
برای روزهای آینده نیز چنین شــرایطی وجود 
خواهد داشــت. بی تردید تعطیل کردن تهران 
شــرایط خاصی دارد و باید جوانب مختلف آن 

مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: روز گذشــته از 2۷ ایســتگاه ما 
میانگین شــاخص عدد 1۷۶ بود و سه ایستگاه 
باالتر از 200 را نشــان می دادنــد اما هیچ یک 
از ایســتگاه ها در تهران به عدد 500 نرسید و 
این موضــوع صحت ندارد.محســنی بندپی در 
پاسخ به ســوالی در خصوص قطع برق در شهر 
تهران بدون اطالع رسانی تأکید کرد: بی تردید 
حتما باید اطالع رسانی در خصوص قطعی برق 
انجام شــود و جدول قطعی برق تدوین شود. ما 
این موضوع را مورد تأکید قرار داده ایم که باید 
اطالع رســانی در این حوزه بــه مصرف کننده 
تجاری، خانگی و... به صورت جدول خاموشــی 
برق انجام شــود و مــی طلبد که ایــن موضوع 
اجرایی شود. دستگاه های مختلف مکلف شده 
اند که این موضوع را رعایت کنند اما متأســفانه 
روز گذشــته این موضوع رعایت نشد و قطعی 
 برق بدون اطالع رســانی به شــهروندان انجام 

شده است.

نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مسکن 
در سایتهای اینترنتی ارایه می شود که بعضا 1۸0 درجه با 
هم فرق دارد؛ عده ای که رشــد قیمت مسکن را نه تعیین 
قیمت در ســایتها بلکه اثرات اقتصاد کالن می دانند، می 
گویند که سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی 
ناتوان کرده بود. اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به ایجاد 
فضای رقابتی می انجامد و روند صعودی به بازار ملک می 
دهد. به هر ترتیب به نظر می رسد بخش مسکن در برهه ای 
حساس قرار گرفته و با توجه به رشد 3۶۷ درصدی قیمت 
طی سه سال گذشــته، بازار دیگر تحمل قیمتهای حباب 
گونه را ندارد. از دو روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت که 
از اردیبهشت امسال اعمال شده بود، بنا به دستور دادستانی 
نرخ گذاری در آگهی های فروش مسکن مجددا آزاد شد. 
چهار روز قبل از آن هم قیمت خودرو در اپلیکشــنها قابل 
مشاهده شد. این رفع محدودیت قطعا به افزایش آگهی ها و 
بازدیدها منجر می شود؛ بازدیدهایی که بعضا به یک پنجم 
قبل از محدودیت رسیده بود. رفع این ممنوعیت به همان 
اندازه که صاحبان کسب و کارهای مجازی و برخی فعاالن 
بازار ملک را خوشــحال کرد نگرانی هایــی را درخصوص 
احتمال رشد قیمتهای پیشنهادی در پی داشت؛ قیمتهایی 
که بر اساس داده های یک سامانه ملکی از اواسط آبان ماه تا 

کنون حدود 22 درصد کاهش یافته است.
واکنشــها به رفع محدودیت قیمت گذاری مســکن در 
سایتهای اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه 22 دی ماه 
پس از حدود هشت ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز 
هویت در سامانه امتا و همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، 
مجددا در سایتهای فروش مسکن قابل رویت شد؛ اتفاقی 
که فعاالن کسب و کارهای مجازی از مدتها قبل پیگیرش 
بودند، کسانی که معتقدند حذف قیمتها شفافیت را از بازار 
می گیرد. مسئوالن سایتهای اینترنتی در هفته های اخیر 
رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان 
برای بازگشــت مجدد قیمتها انجامید تا جایی که مهدی 
ـ گفت: حذف قیمت  ـ سخنگوی کمیسیون عمران  طغیانی 
خودرو و مسکن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت ها نداشته، بلکه 
باعث افزایش 35 درصدی قیمت خودرو طی مدت اخیر شده 
است. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت مسکن 

و خودرو را برداشت.
اگر پایان سال 13۹۶ را مبنای رشد بازار مسکن بدانیم که 
از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت مسکن در تهران 3۶۷ 
درصد افزایش یافته است. اسفندماه 13۹۶ متوسط قیمت 

هر متر خانه در تهران 5 میلیون و ۷۶0 هزار تومان بود که در 
آذرماه 13۹۹ به 2۶ میلیون و ۹10 هزار تومان رسیده که 
رشد 3۶۷ درصد را نشان می دهد. این رشد لجام گسیخته 
بازار مسکن را به رکود کشاند تا جایی که در آذرماه 13۹۹ 
فقط 2555 فقره معامله مســکن در تهران به ثبت رسید. 
معامالت نسبت به ماه قبل ۴3 درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۷3 درصد کاهش یافت.اما از هشت ماه قبل که 
نرخگذاری در سایتها حذف شــده بود روند صعودی بازار 
مسکن متوقف نشد و قیمتها طی این مدت حدود ۶0 درصد 
افزایش پیدا کرد. با اینکه برخی کارشناسان و فعاالن بازار 
ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت 
مسکن بی ثاثیر است، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد 
اسالمیـ  وزیر راه و شهرســازیـ  معتقدند نرخگذاری به 
ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن می انجامد. او از مردادماه 
نیز جلوی گزارشهای ماهیانه بازار مسکن شهر تهران که از 
سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه متبوعش منتشر می 
شد را گرفت؛ زیرا اسالمی بر این باور است که اعالم قیمتهای 
تهران تاثیر منفی بر دیگر شهرها می گذارد. روسها ضرب 
المثلی دارند که می گوید هر بازاری دو نــادان دارد؛ اولی 
آن شخصی است که قیمت خیلی پایینی برای محصولش 
تعیین می کند و دومی شخصی که قیمت را خیلی باال می 
گذارد. اما سوال اینجاست: قیمت درست چیست؟ چگونه 
می توان هم نرخهای متعادل در بازار مسکن ایجاد کرد و 
هم به بازار رونق داد. آن هم در شرایطی که مسکن کاالیی 
ناهمگن اســت و البته در رکود مطلق قرار دارد. وزیر راه و 
شهرسازی روز گذشته درباره بازگشت مجدد قیمت به آگهی 
های فروش مسکن گفته است: شــدیدا مخالف بازگشت 
قیمتها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم؛ چرا که قیمتها 
بدون مبنا و توهم زا درج می شود. او این را هم بیان کرد که 
حتما پیگیر از ســرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی 
های مسکن خواهیم بود.معاون اسالمی هم با او موافق است. 
محمود محمودزادهـ  معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرسازی در این باره گفت: از مدتها قبل قرار بود اصالت و 
مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن منتشر می کنند 
محرز شود ولی این اتفاق نیفتاد. به همین لحاظ ممکن است 
واحدی در سایتها عرضه شود که متعلق به آگهی دهنده 
نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمتها می انجامد. 
متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به طور پیاپی آگهی 
های غیرواقعی منتشــر می کنند که این اقدام آنها روند 

صعودی بازار را در پی دارد.

لبه تیغ قیمت گذاری مسکن در سایتها

بازار مسکن جان ندارد؛ جو ندهید

سهم 1۷ درصدی نیروگاه ها و صنایع در آلودگی هوا

لزوم تهیه جدول قطعی برق در تهران

سخنگوی وزارت جهاد كشاورزی:

گرانفروشی مرغ و تخم مرغ به ما ربطی ندارد
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مخالفت وزير راه با بازگشت قيمت به آگهی های 
فروش مسكن

وزیر راه و شهرسازی در واکنش به بازگشــت قیمت خرید و فروش مسکن به سایت ها 
و پلتفرم های اینترنتی گفت: شــدیدا مخالف درج آگهی های فروش مسکن هستم و 
حتما پیگیر لغو رفع محدودیت خواهم بود.محمد اسالمی در پاسخ به اینکه آیا بازگشت 
آگهی های فروش مسکن با هماهنگی و موافقت وزارت راه و شهرسازی است، اظهار داشت: 
خیر؛ من شدیدا مخالف بازگشت قیمت ها به سایت ها و پلتفرم های مجازی هستم چرا 
که قیمت ها بدون مبنا و توهم زا درج می شود.اسالمی درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری 
برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر 
از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود. قیمت های توهم زا نباید موجب 
افزایش قیمت مسکن شود آن هم در شرایطی که قیمت مسکن در ماه گذشته رشدی 

نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.

مركز توسعه تجارت الكترونيكی به دنبال تسهيل 
ارائه مجوز به كسب وكارهای مجازی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شواری عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری 
اطالعات پیشنهاد داده  تا کسب و کارها آنالین در دوره زمانی محدود ۶ ماه تا یکسال درگیر 
دریافت مجوزهای مختلف از سوی نهادهای گوناگون نشوند و فارغ از دریافت مجوزهای 
مختلف با احراز صالحیت مقعطی و برخط اجازه فعالیت داشته باشند و در صورت ادامه دار 
بودن فعالیت کسب و کار به دریافت مجوزهای الزم اقدام کند.محمدجواد هادی، معاون 
تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست »تجارت 
الکترونیکی،بایدها و نبایدها« در ششمین نمایشگاه تراکنش با اعالم این خبر گفت: » البته 
هنوز این پیشنهاد مورد تصویب نهادهای ناظر قرار نگرفته است و برای اجرایی شدنش 
نیاز به توافق تمامی طرف های درگیر با موضوع است.«معاون تسهیل تجاری و توسعه 
کاربردهای مرکز توســعه تجارت الکترونیکی همچنین اعالم کرد این مرکز به تازگی 
رتبه اعتماد الکترونیکی را راه اندازی کرده است. رتبه اعتماد ستاره های زیر نماد اعتماد 
الکترونیکی است که  کسب وکارها پس از دریافت نماد الکترونیکی، براساس شاخص هایی 
آن را دریافت می کنند.در ادامه این نشست پیمان طبری، مدیرعامل شرکت ایران کیش 
با اعالم اینکه مرکز توسعه تجارت در کنار اهدای نماد اعتماد الکترونیکی نسبت به آن نیز 
اطالع رسانی کند، گفت: »عموم مصرف کنندگان باید به این آگاهی برسند که رتبه اعتماد 
شامل چه شاخص هایی است. بیشتر مردم این نماد و رتبه اعتماد را نمی شناسند. وقتی 
اطالع رسانی شود ارزش این نماد هم افزایش پیدا می کند. وقتی مردم با آگاهی از رتبه 
اعتماد از سایت ها خرید کنند، به این صورت میزان رضایتمندی مشتری هم باال می رود.«
در این نشست همچنین علی نجات، معاون مدیر نظارت و پیگیری معاونت فضای مجازی 
دادستانی کل کشور هم با بیان اینکه سایتی که دارای نماد باشد، نماد به فعالیت آن سایت 
رسمیت می بخشد، گفت: »از مرکز توسعه تجارت انتظاراتی داریم. بسیاری از افراد که به 
ما مراجعه می کنند یا مرتکب جرمی می شوند، اصال در این حوزه آموزش ندیده اند. اصال با 
قانون جرایم رایانه ای و قانون پولشویی و حتی در مورد قانون صنفی خود هم آشنا نیستند. 

در این مورد باید آموزش الزم به کسب وکارها داده شود.«

تعلل معاونت حقوقی ریاست  جمهوری در ســاماندهی شکایات 
دستگاه های دولتی از کسب وکارهای آنالین

»زودل« به درخواست سازمان غذا و دارو فيلتر شد
پلتفرم عمده فروشی آنالین زودل از روز یکشنبه با درخواست سازمان غذا و دارو فیلتر 
شد. به گفته بنیانگذار وبسایت زودل این وبسایت بدون هیچ گونه اخطار قبلی و با شکایت 

سازمان غذا و دارو در کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است.
نیما طهرانی در این رابطه می گوید: »در پی  از دسترس خارج شدن زودل پیگیری های 
ما از تیم فنی و اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی نشان داد که مشکلی در فعالیت 
زودل وجود ندارد و پس از گذشت ۴۸ ساعت متوجه شدیم زودل به درخواست سازمان 
غذا و دارو فیلتر شده است.زودل در سال ۹۴ با هدف کمک به شرکت های ایرانی برای 
صادرات محصوالت تولید ایران راه اندازی شــد و پس از ۵ سال فعالیت در حال حاضر 
۱۶ هزار شرکت ایرانی محصوالت خود را در پلتفرم زودل برای صادرات ارائه می کنند. 
در طول ۵ سال گذشته به تولیدکنندگان ایرانی در زمینه تولید محتوا، ترجمه مطالب 
پیرامون محصوالت و عکاسی صنعتی کمک کردیم و محتوای مربوط به تولیدات ایران را 

به خریدارهای خارجی ارائه و برای شرکت های ایرانی بازاریابی کردیم.«
طهرانی با بیان اینکه زودل یک شرکت دانش بنیان است و با مجوز اتحادیه کشوری کسب 
و کارهای مجازی فعالیت می کند، می گوید: »ما ۸ طبقه بندی و گروه کاالیی داریم که 
۱۶ هزار تولید کننده ایران ۲۴ هزار محصول خود را در آن  ارائه می کنند. در حال حاضر 
به دلیل شکایت سازمان غذا و دارو از ارائه عمده مکمل های غذایی که توسط شرکت های 
دارویی صورت می گیرد فروش تمام ۸ گروه کاالیی زودل متوقف شده است. در ماه ۲۱ 
هزار کاربر خارجی برای محصوالت ایرانی در زودل درخواست خرید می فرستند. ما به 
فروشندگان و خریداران کاال تعهد داریم ولی با وجود پیگیری های مستمر هیچ پاسخ 

شفافی در رابطه با دلیل فیلتر زودل به ما ارائه نشده است.«

بحران فيشينگ با رمز پويا
اعتماد مردم به ارسال رمز پویا به وسیله پیامک توسط بانک ها باعث شده تا کسب وکار 
کالهبرداران اینترنتی این روزها داغ تر شود.از چند ماه قبل برای مقابله با فیشینگ یا 
کالهبرداری از کاربران برای سرقت آنالین از حساب های بانکی شان، رمز پویا بعد از مدت ها 
پیگیری بانک مرکزی وارد چرخه زندگی مردم شد. از همان موقع  در چندین گزارش 
تأکید کرد هرچند استفاده از رمز پویا یا یکبارمصرف کاری قابل تقدیر است اما نمی تواند 
مشکل فیشینگ را به طور کامل در کشور حل کند.طی هفته های اخیر بیشتر از هر زمان 
دیگری رمز پویا مثل شمشیری دولبه عمل کرده است. از یک سو استفاده از رمز پویا باعث 
شده تا امکان سرقت از حساب بانکی درصورت لو رفتن رمز به حدود ۲ دقیقه محدود شود 
اما از سوی دیگر ارسال رمز پویا از سوی سامانه های جعلی یا گسترش بدافزارهای ساخته 

شده در این رابطه، خود باعث باال رفتن آمار فیشینگ شده است.
فیشــینگ به زبان ســاده دزدی و ســرقت آنالین پول مردم با ســاخت صفحه های 
جعلی شبیه به صفحه درگاه بانکی اســت. اکنون کالهبرداران و ســارقان اینترنتی 
 کاری کرده اند کــه در همان مــدت کوتاه اعتبار رمز پویا هم حســاب فــرد را خالی 

می کنند.
 اکثر مردم به خاطر مراحل سخت و گاها پیچیده استفاده از اپلیکیشن های رمز ساز از روش 
پیامکی ارسال رمز پویا استفاده می کنند. به همین خاطر بسیاری از کاربران وقتی وارد 
صفحه ای می شوند و با کلیک کردن روی دکمه ارسال رمز پویا، پیامک بانک را دریافت 
می کنند خیال شان تخت می شود که خبری از کالهبرداری نیست و به سایت اعتماد 
می کنند. یاشار شاهین زاده، کارشناس امنیت اطالعات در این رابطه می گوید: اگر شما 
پای تلفن مشخصات کارت تان را به یک نفر بگویید و بعد از آن هم رمز ارسال شده توسط 
پیامک را به او اعالم کنید در مدت زمان اعتبار رمز پویا آن فرد می تواند اقدام به برداشت از 
حساب تان کند. حاال به جای این فرد پشت تلفن یک سرور را فرض کنید. در واقع مهاجم 
روی یک سرور سامانه فیشینگ نصب می کند و می تواند این فرایند را اتوماتیک سازی 
کند. این سامانه یک صفحه جعلی را به کاربر نشان می دهد و اطالعات وارد شده توسط 
او ازجمله شماره کارت، کد CVV2 و تاریخ انقضا را به بانک می فرستد. این کار توسط 
این سامانه فیشینگ در پشت پرده روی یک درگاه واقعی بانک صورت می گیرد. در همان 
لحظه هم بانک به خاطر ورود اطالعات از طریق این سامانه فیشینگ، رمز پویا را برای 
شماره تلفن همراه کاربر ارسال و فرد قربانی آن را وارد صفحه جعلی  می کند. از این زمان 
تا پایان اعتبار رمز پویا مثال حدود ۲ دقیقه سرقت و خالی کردن حساب فرد با داشتن همه 

اطالعات الزم ممکن می شود.

اخبار

پشت پرده افزایش بی حساب و کتاب شرکت ها دانش بنیان
  یک کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت:  گزارش داده اند درآمد شرکت های دانش بنیان از ۲۰۰میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۷هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید. 

این آمار کمی گمراه کننده است. باید اضافه کرد تعداد شرکت های دانش بنیان هم از ۵۲ شرکت به نزدیک ۶ هزار شرکت رسیده است. این حجم از اعطای امتیاز دانش بنیانی به شرکت ها 
شاید به درد آمار دادن بخورد، اما معلوم نیست که در جهت منافع ملی باشد.

گــزارش مرکــز پژوهــش 
هــای مجلــس از تــورم 
افسارگسیخته سال ۹۹ در 
حالی مخابره می شــود که 
اقتصاد در بحــران جدال با 
تورم رکودی در ماه های سرد سال است. این در حالی 
است که واقعیت های اقتصاد نشان دهنده نه تورم، بلکه 
ابرتورمی مزمن است که هر روز نمود آن بر سفره خانوار 

شرایط را برای زندگی سخت تر می کند. 
در این میان ادعای بانک مرکــزی برای هدف گذاری 
تورم ۲۲ درصدی خنده را به لب مرغ پخته شــده بر 
سر سفره می نشاند؛ چراکه پیش بینی می شود تورم 
نقطه به نقطه تا پایان ســال در حــدود ۴۵ درصد و 
تورم ســالیانه در محدوده 3۸ درصد قرار گیرد که با 
 هدف تورمی اعالم شــده بانک مرکزی، فاصله زیادی

 دارد.
شــاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱3۹۹ مجدداً 
روند فزاینده را آغاز کرده اســت. نرخ تــورم نقطه به 
نقطه در ســال ۱3۹۹ پیوســته روند صعودی داشته 

است. همچنین نرخ تورم ماهیانه در مهرماه با 7 درصد 
باالترین نرخ تورم ماهیانه طی سالیان گذشته را به ثبت 
رسانده و حتی این نرخ بسیار فزاینده، باعث نشده تا در 
آبان ماه شاهد کاهش شدید نرخ تورم باشیم و نرخ تورم 

ماهیانه در آبان ماه نیز بالغ بر ۵.۲ درصد بوده است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، رشــد 
شاخص قیمت باعث شــده تا تورم نقطه به نقطه در 
آبان بــه ۴۶.۴ درصد و نرخ تورم متوســط ســالیانه 
به ۲۹ درصد برســد. نکته قابل توجه آنکه شــاخص 
قیمــت مصرف کننــده در آبــان ۱3۹۹ نســبت به 
اســفند ۱3۹۸، در حدود 37.۱۵ درصد رشد داشته، 
یعنی در هشــت ماه نخســت ســال، از هدف تورمی 
 ۲۲ درصد که برای کل ســال تعیین شده بود، فاصله

بسیاری داریم.
حتی اگر هدف تورمی ۲۲ درصدی متوسط سالیانه نیز 
مدنظر بوده )که اصوالً هدف گذاری صحیحی نیست، 
زیرا نرخ متوسط ســالیانه تحت تأثیر ۲۴ ماه شاخص 
قیمت قــرار دارد(، با تورم ۲۹ درصــد در آبان ۱3۹۹ 
از این هدف عبور کرده و تا پایان ســال، این فاصله نیز 

بیشتر خواهد شد.
بررسی ها نشان می دهد، دالیل افزایش شاخص قیمت 

در سال ۱3۹۹ را می توان در یک نگاه کلی، افزایش قابل 
توجه انتظارات تورمی، افزایش نرخ ارز، سیاست پولی 
و سیاست مالی دانست. درحالی که انتظارات تورمی و 
افزایش نرخ ارز در دسته بندی عوامل کوتاه مدت مؤثر 
بر نرخ تورم قرار داشته و سیاســت پولی و مالی جزء 
عوامل بلند مدت هستند، اما هرکدام متأثر از دیگری 

نیز هستند.

چشم انداز نرخ تورم
نرخ تورم تا پایان سال ۱3۹۹ و همچنین در سال ۱۴00 
تحت تأثیرعوامل متعددی قراردارد که مهم ترین آنها 
»انتظارات تورمی« و »کسری بودجه و رشد پایه پولی« 
اســت. »کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 
چگونگی فرود آمدن این تورم بر سر اقتصاد ما و راهکار 

کاهش آن را بررسی می کند. 

مركز پژوهش های مجلس نسبت به تورم 38 درصدی تا پايان سال هشدارداد

دوپینگ تورم تا پایان سال

راهکار فرار از داالن تورم 40 درصدی
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

چند عامل اساسی در اقتصاد وجود دارد که از دو جبهه تقاضا و عرضه عامل اصلی ایجاد تورم هستند. عواملی که از ناحیه تقاضا شکل می گیرند، در دوره شکل گیری روی ناحیه تقاضا تاثیر دارند؛ اما در یک یا دو دوره آینده تاثیر 
خود را روی ناحیه عرضه به جا می گذارند. به همین دلیل تداخل در عاملی هم شکل می گیرد. 

در بخش تقاضا بخش قابل توجهی از این عوامل ایجادکننده تورم برمی گردد به عناصری که تقاضای کل را باال می برند و آنها هم چیزی نیســتند جز عناصری که تاثیر جدی روی سیســتم نقدینگی و رشــد نقدینگی و پول 
دارند یعنی ما در چارچوب اقتصاد مدلی از ارتباط ارگانیک بیــن روش های تامین مالی بودجه و روش بانکداری تجاری و روش بانکداری مرکزی را انتخاب کردیم و ایــن روش ها، روش های مبتنی بر نظریه و تئوری های بین 
المللی نیستند، بلکه روش های خوددرآمدی هستند که از سال های دهه ۱3۶0 که کشــور خواسته بانکداری اسالمی را رعایت کند مجبور شــده هر بار یک روش من درآوردی را به کار ببرد و ازآنجا که این روش ها مبتنی بر 
نظریه ها و تئوری های اصیل این حوزه نیستند، تنها ســعی کردند چارچوب های حســابداری مربوطه را رعایت کنند. به همین دلیل به بنیان های ساختاری و فلســفی نظریه ها توجهی نکردند. به همین علت ما دچار یک 
شکست یا یک نارسایی و نقص ســاختاری در حوزه مدل های مربوطه ای هســتیم که ۱. تامین مالی بودجه می کند؛ ۲. بانکداری تجاری را اداره می کند؛ 3. بانکداری مرکزی و ارتباط سه گانه بین این سه را برقرار می کنند. 
اینها با هم بخش تقاضای کل را به شــدت تحت تاثیر قرار می دهند و در فرم و فرمتی که کشور ما می توانســت نفت بفروشد و براســاس فروش نفت آن فرایند را طی کند و این پول نفت تبدیل به بودجه شود، بعد به نقدینگی 
ورود کند و بعد به نظارت های بانک برود و آن حوزه ها را پوشش دهد، به طور ســنتی از این روش تورمی ۲0 درصدی را شاهد بودیم که در بهترین شــرایطی که تورم کنترل می شد، به ۱۵ درصد می رسید و در شرایط عادی 
 که نوســاناتی داشــت به ۲۵ درصد و زیر 30 درصد؛ لذا یک داالن ۲0 به اضافه و منهای ۵ درصد اتفاق می افتاد که تقریبا در کل ۴0 ســال قبل از ۱3۹7 این را می شــد دید؛ مگر برخی ســال ها مثل سال ۱37۴ که این رقم

 به باالی ۵0 درصد رسید.
امــا داســتان از ســال ۱3۹0 بــا اتفاقاتــی جدیــد رقــم خــورد کــه مــا اســم آن را »تحریــم هــای جــدی« مــی گذاریــم. ایــن تحریــم هــای جــدی باعــث شــد کــه مــا نــه تنهــا از یــک طــرف در 
حقیقــت مــورد تحریــم قــرار بگیریــم و نتوانیــم بســیاری از کاالهــا و محصــوالت مــورد نیــاز بخــش تولیدمــان را وارد کنیــم، از آن ســو نتوانیــم دالرهایــی کــه ناشــی از فــروش نفــت اســت 
را به کشــور وارد کنیم و لــذا این دالرها در خارج از کشــور مــورد هجوم بخشــنامه های تحریمی ســازمان ملــل و اتحادیه اروپــا و آمریکا قرار مــی گرفت و به همیــن دلیل ما به آن دالرها هم دسترســی نداشــتیم. 
 لذا پولی داشــتیم که ناشــی از فروش نفــت بود. این پــول نزد خریدار نفــت ما یا بانــک مربوط به مرجــع او قرار مــی گرفت و بلوکه می شــد یا در بانــک مرکزی آن کشــور بلوکه می شــد و ما عمال به آن دسترســی 

نداشتیم. 
در زمان برجام کمی در این روند تنفس ایجاد شــد و تا ســال ۱3۹7 اعتمادی به کشــور برگشــت و توانســتیم مقداری از این پول ها را آزاد کنیم و این روند باعث شــد که مــا از نرخ تورم ۲0 درصد عــدول کنیم و به نرخ 
تورم زیر ۱0 درصد در ســال ۱3۹۶ برســیم؛ اما چون رویه بانکداری تجاری، بانکداری مرکزی و تامین مالــی بودجه تغییر پیدا نکرده بود عمــال این انحراف ها را به آینــده منتقل کرده بود. حاال با خــروج آمریکا از برجام 
و اعمال بسیار شــدید تحریم ها مواجه شــدیم. بنابراین نه تنها تمام انحرافات به سیســتم اقتصاد برگشــت بلکه آن پول هایی که قبال به هر شــیوه ممکن بود برای واردات در ۴0 سال گذشته استفاده شــود و ما را در تورم 
داالن ۲0 درصدی نگــه دارد، حاال آن پول ها دیگر قابل دسترســی نبــود در حالی که ما آن پول ها را عمال بدون آنکه به آنها دسترســی داشــته باشــیم به بانک مرکزی مــی فروختیم و معادل آن ریال مــی گرفتیم، این 
روش ما را از داالن ۲0 درصــدی به داالن ۴0 درصدی منتقل مــی کند زیرا قبال وارداتی با آن پول صورت می گرفت و بخشــی از نقدینگی اضافه شــکل گرفته با واردات خنثی می شــد و فقط ۲0 درصــد نقدینگی  و تورم 
افزایش می یافــت اما در حال حاضر با فشــار تحریم ها وارداتی امکان پذیر نیســت. پس کل حجــم نقدینگی ۴0، ۵0 درصــدی که به صورت کلی و موثر شــکل می گیرد می توانــد ما را در داالن تورمی بــزرگ تری قرار 
دهد. ما در ســال ۱3۹7، ۱3۹۸ و ۱3۹۹ عمال وارد داالن جدید تورمی شــدیم که به ســادگی قابل کنترل نیســت مگر اینکه اصالحات ســاختاری جدی انجام بدهیم. ایــن اصالحات جدی قاعدتا باید از بودجه نویســی 
شروع شود و این بودجه نویســی هم باید با سیاســت های مربوط به حوزه های بودجه نویســی براســاس عملیات صورت بگیرد یعنی اگر ما یک ریال به موسســه ای بودجه می دهیم باید براســاس یک ریال از آن کارکرد 
 بخواهیم و اگر این بودجه نویســی برمبنای صفر یا بودجه نویســی برمبنای عملیات و فعالیت اتفاق بیفتد بخــش قابل توجهی از ردیف های بودجه ای کــه در حال حاضر مصرف می کننــد از بودجه عمومی حذف خواهند

 شد. 
نکته بعدی این است که پیش از این بانک ها و شرکت های دولتی هرگاه وام می گرفتند پس می دادند و بانک مرکزی به شیوه ای از طرقی که دارایی های دولت بود آن را تسویه می کرد. این در حالی است که در چند وقت اخیر 
دولت و شرکت های دولتی نتواسنتند آن را تسویه کنند. بانک مرکزی این بدهی ها را جابه جا کرده و نهایتا با توجه به اینکه همه این بدهی ها جزء منابع پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی قرار می گیرند همه اینها بخش قابل 
توجهی از عامل اصلی رشد نقدینگی شده که قبال به چشم نمی خورد ولی االن به جدیت دیده می شود. این مقدار بیش از ۹0 هزار میلیارد تومان است. ما نیازمند بازنگری در روند نحوه بودجه نویسی و تامین مالی بودجه هستیم 
که با شرایط جدید تحریم نفتی و عدم دسترسی به پول های ایران، نمی توانیم حاتم بخشی های گذشته را در بخش بودجه داشته باشــیم و باید بودجه را به روش درست تری بنویسیم و اگر این بودجه اصالح نشود نمی توانیم 

جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیریم. 
حجم بزرگ نقدینگی به دنبال خود انحرافی را دارد. این حجم بزرگ نقدینگی و بی اعتمادی به فرایندهای دولتی و اقتصاد و آینده اقتصاد به همراه یکدیگر روی عناصر هزینه تولید تاثیر می گذارند. بیش از 70 درصد مواد اولیه 

کارخانه ها از واردات تامین می شود و این مورد روی قیمت ارز و به تبع قیمت ارز به شدت روی هزینه تمام شده تمام محصوالت تولیدی تاثیر می گذارد. 
بنابراین افزایــش قیمت ارز از ناحیه انباشــت های نقدینگی های شــکل گرفته بــه وجود می آید، ایجــاد تقاضای اضافه بــرای ارز می کند و باعث می شــود قیمــت ارز و به تبع انتظــارات تورمی افزایــش یابد. افزایش 
قیمت ارز و انتظــارات تورمــی روی عرضه کل تاثیر مــی گذارد و ایــن دو مورد وقتی در آغاز ســال بــا افزایش دســتمزد نیروی کار همراه می شــود عمــال از ناحیــه عرضه عامل افزایــش قیمت ها می شــود که این 
 هم طرف دیگر بازار اســت. وقتــی ناحیه عرضه بــه آن اضافه می شــود نه تنها تــورم داریم، رکــود هم داریم و نــوع بیماری از نــوع تورم رکــودی نمایان می شــود و عمال ضریب فالکت در این شــرایط خــود را ظاهر 

می کند. 
با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی بسیار باالست با ابرتورم مواجهیم. در عمل این حجم بزرگ پول بیش از 3 هزار هزار میلیارد تومان در بازار است. این در حالی است که در ابتدای سال ۱۹00 هزار میلیارد تومان بود. ما بیش از 

۴0 درصد افزایش نقدینگی داریم که تازه هنوز زمستان را در پیش داریم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: ۲۶0 مگاوات از 
انشعابات مجاز بیت کوین را قطع کرده ایم و از روز 
گذشته ماینر های مجاز از دسترس خارج شده اند. 
مصطفی رجبی مشــهدی سخنگوی صنعت برق 
کشور در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در 
پاسخ به این سوال که استخراج بیت کوین در ایران 
چقدر هزینه دارد؟ گفت: در واقع هزینه این بخش 
به ســرمایه گذاران برمی گردد، ولی به طور کلی 
طبق تعرفه قیمت متوســط صادرات برق حدود 

۱000 کیلو وات ساعت است.
او ادامه داد: یک بیت کوین بــه اندازه مصرف ۲۴ 
واحد مسکونی در ســال برق مصرف می کند، این 
یعنی احتماال اســتخراج هــر بیت کوین 7۲هزار 

کیلووات ساعت برق مصرف می کند، این مصرف 
برق معادل روشن بودن 7۲0 هزار المپ ۱00وات 

به اندازه یک ساعت است.
رجبی مشهدی بیان کرد: در حال حاضر با توجه 
به خاموشی ها در برخی از مناطق تهران و برخی 
از شهرها چیزی بالغ بر ۲۶0 مگاوات از انشعابات 
مجاز بیت کوین یا همان ماینر ها را قطع کرده ایم 
به طوری که از روز گذشــته ماینر هــای مجاز از 
دسترس خارج شده اند. او با بیان اینکه  استخراج 

رمز ارز به معنای فشار بســیار زیاد به شبکه برق 
اســت، اظهار کرد: هر واحد تولید استخراج رمز 
ارز در کشــور به میزان ۲۸ تا 3۵ مشترک برق به 
صورت متوسط برق مصرف می کند که با افزایش 
چشمگیر این واحد ها در سراسر کشور به خصوص 
در کالنشــهر هایی از جمله تهران و تبریز شبکه 
توزیع نیروی برق دچار خسارت هایی جدی خواهد 
شد و در ســاعات اوج مصرف کمبود و قطعی برق 

خواهیم داشت.

ســخنگوی صنعت برق کشــور بیان کرد: تا االن 
گزارشی مبنی بر قطع شدن برق در تهران گزارش 
نشده است، اما به منظور حفظ پایداری شبکه برق 
کشــور بخشــی از برق صنایع و ادارات را محدود 
کرده ایم و در صورت تخلف با ادارات متخلف هم 

برخوردد می کنیم.
گفتنی اســت؛ بــرق الزم برای اســتخراج یک 
بیت کوین حدود 3۶ میلیون تومــان در ماه های 
غیرگرم سال هزینه دارد و  قیمت بیت کوین تقریبا 
۲۲ برابر هزینه های اســتخراج آن است، تازه اگر 
این هزینه با تعرفه مجاز محاسبه شود. اما اگر برق 
به صورت غیرمجاز مصرف شــود، سود استخراج 

بیت کوین سر به فلک می کشد.

رئیس دفتر رئیس جمهــوری در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد حســن روحانــی بــه وزرای اطالعت و 
کشــور ماموریت داده اســت تا موضوع استخراج 
 غیر قانونــی رمــز ارز را پیگیری و بــا متخلفان،

 برخورد کنند.
 خاموشــی های اخیر در ســطح کشــور و کمبور 
برق که با آلودگی هوای ناشــی از سوخت مازوت 
در نیروگاه هــا همــراه شــده اســت، اعتراضات 
زیادی را به دنبال داشــته اســت. در همین حال 
برخی از رســانه ها از احتمال ارتباط کمبود برق با 
اســتخراج بیت کوین در کشور ســخن گفته اند. 
همچنیــن در روزهای اخیر اعالم شــد در منطقه 

آزاد رفســنجان، گروه توســعه ســرمایه گذاری 
ایران و چین، مزرعه بزرگ اســتخراج بیت کوین 
راه اندازی کرده اســت. ایــن گــروه، مجوزهای 
 الزم بــرای اســتخراج بیت کویــن را دریافــت

 کرده اند.
 )چهارشــنبه( محمود واعظی، رئیس دفتر رییس 
جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع 
خبرنگاران درخصوص ارتباط خاموشی های اخیر 

با استخراج بیت کوین توسط دولت، گفت: »اینکه 
گفته شود که دولت بیت کوین را استفاده می کند، 
این اصال یک جفا است، دولت اصال وارد این مسائل 
نمی شود و اما اینکه در یک سال گذشته در جاهای 
مختلف بیت کوین اســتخراج می شده، فشار روی 
دولت آمد که به نوعی بتواننــد این را ضابطه مند و 
قانونمند کنند و لذا دو بار در دولت مورد بررســی 
قرار گرفت و مقرر شــد تــا از وزارت صمت اجازه 

بگیرند و وزارت نیــرو هم اســتفاده از آن را تایید 
کند.«

واعظی افــزود: »البته امــروز در دولــت ادعایی 
هم شــد که عالوه بر آنهایــی که اجــازه گرفتند 
در برخــی مرغداری هــا و جاهای مختلــف از آن 
اســتفاده می کنند که آقای رئیــس جمهور اجازه 
دادنــد وزارت اطالعات و وزارت کشــور با جدیت 
دنبال کنند و اگر جایی اســتفاده می شود محکم 
بــا اینها برخــورد کنند چــون کــه االن از حقی 
که مردم بــرای دمای منــزل یا روشــنایی خانه 
 خود الزم دارنــد، اینها بــرای این کار، اســتفاده

 می کنند.«

سخنگوی صنعت برق كشور خبر داد

قطع برق ماینرهای مجاز در کشور

رئيس دفتر رئيس جمهوری اعالم كرد

دستور روحانی برای برخورد با ماینینگ غیر مجاز
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