
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران 
۲۶.۳۸ مگابیت برثانیه اســت که رتبه ایران را به ۸۳ از میان 

۱۴۰ کشور می رساند.
به گزارش ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است که همواره 
برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات 
  Speedtest اینترنتی محســوب می شــود و وب ســایت

شاخص های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود 
اینترنت موبایــل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه و متوســط جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، 
۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی 

سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت 
آپلود  ۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.

طبق آخرین آمار منتشرشــده در اسپیدتست، تا ماه مارس 
سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 
۴۸.۴۰ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت 
موبایل، ۱۲.۶۰ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه است. 
در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط جهانی ســرعت دانلود، 
۹۸.۶۷ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۳.۲۲ 

مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.
طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتســت، تا ماه فوریه 
سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، 

۴۶.۹۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت 
موبایل،  ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه است. 
در حوزه اینترنت ثابت نیز متوســط جهانی ســرعت دانلود، 
۹۷.۵۲ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۷۹ 

مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه فوریه ۲۰۲۱، 
به ترتیب به امارات متحده عربی )۱۷۸.۵۲ مگابیت برثانیه(، 
کــره جنوبــی)۱۷۰.۵۲ مگابیت برثانیه(، قطــر )۱۶۷.۴۰ 
مگابیت برثانیه(، چین )۱۵۰.۴۰ مگابیت برثانیه( و عربستان 

سعودی )۱۳۳.۷۳ مگابیت برثانیه( تعلق دارد.
همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به 

ترتیب به سنگاپور )۲۳۴.۴۰ مگابیت برثانیه(، تایلند )۲۳۰.۵۹ 
مگابیت برثانیه(، هنگ کنگ )۲۲۴.۷۳ مگابیت برثانیه(، رومانی 
)۲۱۰.۸۲مگابیت برثانیه( و موناکو )۲۰۵.۴۴ مگابیت برثانیه( 
تعلق دارد. در حال حاضر متوســط ســرعت دانلود اینترنت 
موبایل در ایران ۲۶.۳۸ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود 
اینترنت موبایل، ۱۱.۵۹ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را 
به ۸۳ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که 
در ماه فوریه ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در 
ایران ۲۵.۵۷ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت 

موبایل، ۱۱.۴۷ مگابیت برثانیه بود.
همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر 

از گواتماال و جمهوری دومینیکن کندتــر و از کوبا و مالزی 
سریع تر است.

در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود 
در ایران، ۱۹.۱۳ مگابیت برثانیه و متوســط ســرعت آپلود 
۱۱.۲۹ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان 
۱۷۵ کشور می رساند. این درحالی است که در فوریه ۲۰۲۱ 
در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۵۵ 
مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۳۵ مگابیت برثانیه 

بود و ایران در جایگاه ۱۳۴ قرار داشت.
همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از 

توگو و بوتان کندتر و از موریس و تانزانیا سریع تر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه های هنگفتی 
از کشور در ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است 

گفت: ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: عدد 
هنگفتی از سرمایه های کشور در ۲.۵ میلیون واحد مسکونی 
خالی حبس شده اســت. تعداد قابل توجهی زمین مسکونی 
هم بدون استفاده رها شده است. این در حالی است که برای 
ساخت هر واحد مسکونی، ســرمایه های کشور مصرف می 
شــود. از طرف دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد 
برای زیرساختهای آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، 

مدرسه، بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه می شود. بنابراین 
نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند.

وی افزود: اگر خانه ها خالی بمانند حاکمیت باید شــهرها را 
توسعه دهد و محل جدید  برای ساخت و ساز نیازهای جدید 
ایجاد کند که هزینــه مضاعفی از منابــع عمومی می طبد. 
بنابراین منطق اصالحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مســتقیم 
این است که واحدهای مسکونی را خالی نگه نداریم تا کسانی 

که متقاضی مسکن هستند بتوانند استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه هرکس می تواند 
هرچقدر که می خواهد ملک داشته باشد گفت: اینکه ۱۰۰۰ 

واحد مسکونی در اختیار یک نفر باشــد به هیچکس ربطی 
ندارد و اگر خالی نماند مشــمول مالیات نمی شود. بنابراین 
هموطنان دغدغه ثبت امالک خود را نداشته باشند. در واقع 
فقط واحدهای اجاری با متراژ بیــش از ۱۵۰ متر در تهران و 
بیشتر از ۲۰۰ متر در شهرستانها مشمول مالیات اجاره است 

که رقم آن کمتر از مالیات واحدهای خالی است.
محمودزاده تصریح کرد: ســاکنان روستاها و شهرهای کمتر 
از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در صورتی که اطالعات ملکی خود 
را ثبت کنند مشمول مالیات نیستند. این در حالی است که 
بخش زیادی از شهرهای کشور کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 

دارند. این نشان می دهد که نیت قانون گذار، مدیریت کردن 
بازار مســکن اســت. بنابراین همه مردم باید از این موضوع 

استقبال ویژه کنند که موضوع مسکن قابل حل شود.
بنابراین گزارش، ثبت اطالعات ملکی و سکونتی خانوارها در 
سامانه امالک و اسکان به نشــانی amlak.mrud.ir از روز 
پنجشنبه )۱۹ فروردین( آغاز شــده است. کلیه سرپرستان 
خانوار اعم از شهری و روســتایی، مالک و مستاجر و تمامی 
مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل 
سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود )با مالکیت های 
رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی( را ظرف مدت دو 

ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در ســامانه امالک و اسکان 
درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به ســامانه ملی امالک و 
اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما 
از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت 
نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین 
رقم کد ملی آنها به ترتیــب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر 
است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس 
همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه 

تمامی افراد می توانند اطالعات ملکی خود را ثبت کنند.

قیمت نفت خام سنگین ایران براساس تازه ترین گزارش 
اوپک در ماه مارس نســبت به ماه فوریــه ۳ دالر و ۶۴ 
سنت برابر با شش درصد افزایش یافت. قیمت نفت خام 
ســنگین ایران در ماه مارس ۶۴ دالر و ۳۰ سنت ثبت 
شد، در حالی که در ماه فوریه هر بشــکه ۶۰ دالر و ۶۶ 
سنت بود. همچنین قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه 
فوریه با افزایش ۵.۷ درصدی به ۶۴ دالر و ۵۶ ســنت 
برای هر بشکه رسید که ۳ دالر و ۵۱ سنت بیشتر از ماه 

فوریه است.
واردات باالی نفت چین از ایران در ماه های اخیر تقاضا 

برای نفت تولیدکنندگان رقیب را به شدت کاهش داده 
و فروشندگان نفت کشورهای دیگر نظیر برزیل، آنگوال و 
روسیه را وادار کرده است قیمتهایشان را کاهش داده و 
نفتشان را به مقاصد هند و اروپا ارسال کنند. با وجود این 
که انتظار می رفت دولت بایدن مذاکرات با ایران برای 
احیای برجام را ازسربگیرد، افزایش خرید نفت ایران از 
سوی چین بازار را غافلگیر کرد و باعث محدود شدن رشد 

قیمتهای جهانی شد.
بر اساس گزارش رویترز، انتظار می رود خرید نفت چین 
از ایران ادامه پیدا کند، زیرا شرکت های خصوصی با فشار 

سیاسی چندانی برای رها کردن این خرید جذاب روبرو 
نیستند.

نرسی قربان کارشناس ارشــد حوزه انرژی در خصوص 
وضعیت بازار و نفت و جایگاه ایران در این میان به ایسنا 
گفت: سرنوشت نفت ایران رابطه مستقیمی با مذاکرات 
در حال انجام وین دارد و هیچ پیش بینی نمی توان در 
مورد مذاکرات داشت، اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد 
فروش نفت ایران آزاد می شــود و رفع تحریم ها  اتفاق 
 می افتد و در نتیجه ایران می توانــد به بازار های نفتی 

خود بازگردد.

ارزش دوج کوین طی یک هفتــه اخیر بیش از چهار 
برابر شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، بانک مرکزی 
ترکیه با صدور بیانیه ای اعالم کرد استفاده از ارزهای 
دیجیتالی به عنوان ابزار پرداخت در این کشور را ممنوع 
اعالم می کند چرا که این کار ممکن است خسارات غیر 
قابل جبرانی داشته باشد. طبق تصمیم بانک مرکزی، 
دارایی های دیجیتالی، ارزهای دیجیتالی یا هر چه که از 
فناوری نردبان غیرمتمرکز استفاده می کند نباید چه به 
طور مستقیم و چه غیرمستقیم برای پرداخت بهای کاال 

و خدمات مورد استفاده قرار گیرد. رالی قیمتی روزهای 
اخیر احتیاط معامله گران را افزایش داده است. مایک 
نوگراتز- بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری گلکسی 
دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتالی رشــد قیمت 
بی رویه ای داشته است. نه تنها بیتکوین بلکه ارزهای 
دیگری نظیر دوج کوین یا ریپل به سطوح قیمتی بیش 
از حدی رسیده اند که احتمال ترکیدن حباب قیمتی 
آن ها وجود دارد. تازه واردان با ریسک بزرگی مواجهند 

و بهتر است محتاط باشند.  
اداره پســت آمریکا در بیانیه ای مهــم اعالم کرد که 

استفاده از توکن های غیرقابل تعویض یا NFT را آغاز 
خواهد کرد و از تمبرهایی که در این قالب عرضه شوند، 
پشتیبانی می کند. اداره پست آمریکا به نخستین نهاد 
بزرگ جهان تبدیل می شود که در سطح ملی استفاده 
از NFT را تایید می کند. )توکن های غیر قابل معاوضه 
برخالف نوع قابل معاوضه، غیر یکسان و دارای ارزش 
متفاوت از هم هســتند( مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۲۴۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۲۵ 

درصد بیشتر شده است. 

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی با بیان اینکه 
افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای 
توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی است، گفت 
که به جز یک شرکت، تولیدکنندگان قیمت های جدید 
خود را اعمال نکرده اند و میزان دقیق افزایش قیمت هنوز 
مشخص نیســت. گزارش های میدانی حاکی از افزایش 
قیمت سیگار در بازار اســت که محمدرضا تاجدار در این 
رابطه در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شرکت های تولید 
سیگار، به جز یک شــرکت، هنوز افزایش قیمتی اعمال 
نکرده اند، اظهار کــرد: افزایش قیمت ســیگار در بازار به 

دلیل افزایش تقاضــای توزیع کنندگان عمده اســت. با 
توجه به افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هر کارتن ســیگار به 
دلیل اعمال مالیات نخی، قیمت هر بســته سیگار تقریبا 
۱۰۰۰ تومان گران می شود. همچنین حقوق و دستمزد 
در ســال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد وبه طور کلی هزینه 
حامل های انرژی و حمل و نقل هم افزایش خواهد داشت.  
به گفته وی این انتظار برای افزایش قیمت منجر به افزایش 
تقاضای توزیع کنندگان عمده شده تا بعد از اعمال قیمت 
جدید سیگار سود بیشتری ببرند. در نتیجه در پی افزایش 
تقاضا، قیمت سیگار در بازار تا حدودی افزایش یافته است.  

تاجدار همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تغییر نرخ 
ارز حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، تصریح کرد: 
این مصوبه  نیز بر انتظارات تورمــی در بازارهای مختلف 
از جمله سیگار تاثیر داشته است. به طور کلی اجرای این 
مصوبه بر تولیدکنندگان فشار می آورد.   از طرف دیگر به 
گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت دخانی در 
حال حاضر بیش از ۵۰۰ نــوع محصول دخانی از ۹۰ برند 
قاچاق در بازار وجود دارد که بیش از ۴۵۰ محصول از آنها در 
محدوده قیمتی برندهای ایرانی قرار دارد. به عبارت دیگر 
قاچاق از اساس کاالهای تولید داخل را هدف قرار داده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد؛ با توجه به 
تداوم شیوع بیماری کرونا و آثار اقتصادی آن، ستاد 
ملی کرونا با هدف مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، 
با تمدید مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش 

ماه موافقت کرد.
به گزارش تسنیم، نهاوندیان معاون اقتصادی رییس 
جمهور اعالم کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد 
ملی کرونا، مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل 
تسویه بدهی،تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می پذیرفت.

وی تاکید کرد : با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع 
در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا 
قرار گرفت و در جلســه هفته قبل کارگروه، بعد از 
بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع 
کرونا، تاکید شد این تمدید در جهت پشتیبانی از 
واحد های تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. 
لذا موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا 
مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین شده در 
مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا 

واحد های تولیدی با شــرایط مطلوبتری نسبت به 
تسویه بدهی اقدام کنند.

وی گفت: بر اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت 
که به دستگاه ها ابالغ شده است، رفع موانع تولید 
و پشــتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار 
گرفته و همه پیشــنهادهای دســتگاهها و بخش 
خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی 
از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورایعالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی 

نهایی است و متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد. 

متوسط سرعت اینترنت در ایران چقدر است؟

خانه های خالی ایران ۱۰ برابر انگلیس است

افزایش بیش از ۳ دالری قیمت نفت خام سنگین ایران

سیگار گران می شودبیت کوین عقب رفت

مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ۶ ماه تمدید شد
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سقوط قیمت  80   درصد بورس 

کاهش قیمت ارز با احیای برجام 
و لغو تحریم ها کلید می خورد ؟ 

بورس
 قرمز پوش ماند

استراتژی احتیاطی 
خریداران دالر 

 نباید در تریبون ها 
آرامش جامعه 
برهم زده 
شود

روحانی:

آمادگی ها را 
تا سر حد نیاز 

 افزایش 
دهید 
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رهبر انقالب در پیامی به مناسبت روز ارتش:

سرمقاله

عوامل تاثیرگذار 
بر آینده دالر

قیمت دالر در ایران بیشتر 
از رویکردهای سیاسی تاثیر 
می گیرد و مهم ترین مساله 
در رابطه با احیای برجام و 
رفع تحریم هاســت. البته به جز این موارد، بحث 
بیماری کرونا و محدودیت تجــارت و همچنین 
میزان رشــد اقتصادی و وضعیت شــاخص های 
کالن اقتصادی از جملــه پایه پولی و نقدینگی به 
عنوان عوامل تاثیرگذار در این موضوع شــناخته 
می شوند. از ســوی دیگر موضوع روی میز بودن 
مذاکرات توانسته پس از افت قیمت ارز به میزان 
۲۵ درصد، روند تثبیت در محــدوده های فعلی 
یعنی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان را ایجاد کند. در چنین 
 شــرایطی انتظارات تورمی اندکی فروکش کرده 

و دوره انتظار... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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گرانی دوباره مرغ 
در پیش است؟

افزایش ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی 
قیمت برنج، گوشت و شکر

کارشناسان نسبت به ریسک سرمایه گذاری  در بازار رمز ارزها  هشدار دادند

تب  خرید و فروش  ارزهای دیجیتال
صفحه۴

صفحه3

بالتکلیفی  بازار  خودرو
خریداران   در   بازار   خودرو   به   امید   کاهش   قیمت ها   هستند

در حالی جوجه یک روزه در کشور کمیاب یا به عبارت 
بهتر نایاب شده است که برخی فعاالن اقتصادی بر 
این باورند بی برنامگی وزارت جهاد منجر به کاهش 
تولید جوجه یک روزه تخم گذار شــده است. البته 
برخی فعاالن نیز از قاچاق جوجه یک روزه از کشور 
خبر داده اند که بر اساس آمارهای منتشر شده گویا 
این اظهارنظر تنها برای سرگرم کردن مردم و کمرنگ 
شــدن مقصران اصلی در این پرونده است.  به هر 
ترتیب نباید از بی تدبیری وزارت جهاد و کشاورزی 
به راحتی عبور کنیم چراکه بی برنامگی های وزارت 
جهاد کشاورزی منجر به کاهش تولید جوجه تخم 
گذار شد و در ماه های دی، بهمن، اسفند و فروردین 
تولید جوجه تخم گذار میانگین ماهانه به ۲ میلیون 

قطعه رسید که نسبت به...

بررسی جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صمت حاکی از افزایش ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی برنج، 
گوشت و شکر در اسفندماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه 
مشابه سال ۱۳۹۸ است. بر اساس این آمار بیشترین 
افزایش قیمت در اسفند ماه ۱۳۹۹ مربوط به برنج 
پاکستانی باســماتی بوده که قیمت آن با ۱۱۳.۶ 
درصد افزایش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اســفند 
سال ۱۳۹۸  به ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در ماه مشابه 
سال قبل رسیده است. قیمت برنج تایلندی نیز در 
این مدت با ۱۱۱.۱ درصد افزایش قیمت، از ۷۴۰۰ 
به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. البته قیمت 
برنج های داخلی طارم اعال و داخلی هاشمی درجه 
یک نیز در این مدت به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۳.۵ درصد 

افزایش داشته و در اسفند...



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت الکترونیک ســامان 
PSP برتر کشور شد

در آخرین گزارش اقتصادی شاپرک، شرکت  
پرداخت الکترونیک ســامان )سهامی عام(، 
با کســب باالترین درصد از ســهم تعدادی 
تراکنش در رتبه نخست این فهرست نشست.

بنابراین گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک 
سامان در اسفندماه سال 1399 در شاخص 
تعــداد تراکنش ها با کســب 19.88 درصد 
از ســهم تعداد تراکنش ها اختالف خود را با 
رتبه دوم به معادل 0.42درصد رســاند و با 
قدرت در مقام اول شرکت های PSP در حوزه 
پرداخت الکترونیک نشست.برنامه ریزی های 
دقیق و هدفمنــد این شــرکت در همه این 
سالها، رشد ســاالنه را در تمامی گزارش های 
شــاپرک در ده ســال گذشــته ثبت کرده 
اســت. به طوری که براســاس بررسی های 
شاپرک این شــرکت به طور متوسط ساالنه 
1درصد رشد را در کارنامه خود نشانده است.

مشتری، محور تمام برنامه ها و استراتژی های 
پرداخت الکترونیک سامان است، همین رویه 
باعث شده که در ســالهای گذشته با دریافت 
بازخوردهای ارزشمند از مشتریان این شرکت 
اعم از بانک ها، پذیرندگان و دارندگات کارت 
و اصالح محصوالت، خدمات و رویه ها رشــد 
مستمری را در ســهم بازار به نام خود کرده 
است و آخرین آمار نشان می دهد که در سال 
قبل، نزدیک به 20 درصد تراکنش های کل 

کشور از درگاه های سپ پردازش شده است.
اجــرای  تــدوام  مدیریــت،  ثبــات 
سیاســتگذاری های بلندمدت و همکاری با 
بانک های مطرح کشور این توان را در پرداخت 
الکترونیک سامان ایجاد کرده که همیشه رو به 
آینده حرکت و بهترین و مناسب ترین خدمات 
را در بازار رقابت ارائه کند تا گوی سبقت را از 

دیگران برباید.

دوره جامع آموزشی مبارزه با پولشویی 
در بانک توسعه تعاون آغاز شد 

دوره جامع آموزشــی مبارزه با پولشویی در 
بانک توسعه تعاون آغاز شدمدیر مرکز آموزش 
و پژوهش بانک توســعه تعاون با اعالم خبر 
شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 
1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه 
با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک 
توسعه تعاون خبر داد.کریم میرزاخانی مدیر 
مرکز آموزش و پژوهــش ضمن اعالم مطلب 
فوق اظهار داشــت: در راستای توسعه دانش 
همکاران صف در حوزه مبارزه با پولشــویی 
و پاســخگویی اثربخش به نهادهای نظارتی 
برنامه آموزشــی یکســاله تدوین و به همه 
مدیریت شعب استانها ابالغ شده است.مدیر 
مرکز آموزش و پژوهش با اشــاره به ضرورت 
طراحی برنامه آموزشــی یکســاله مبارزه با 
پولشــویی گفت: حوزه مذکور از زمینه های 
مورد توجه و تاکید بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد 
و تحقق این برنامه بر توســعه قانون گرایی، 
شفافیت و شهرت بانک توسعه تعاون کمک 
خواهد کرد.وی با اشــاره به حرکت در جهت 
تحقق شعار اضافه کرد: برنامه های آموزشی 
بانک توسعه تعاون در چارچوب راهبردهای 
ابالغی مدیرعامل بانک و همسو با شعار سال 

طراحی و تدوین شده است.

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران 
مطرح کرد:

ریل گــذاری بانک توســعه 
صادرات برای تحقق شعارسال

مدیرعامل بانک توســعه صادرات با تاکید بر 
اینکه یکی از محورهای تولید پایدار در کشور، 
تولید صادرات محور است، گفت: تجربه نشان 
داده تولید پایــدار نتیجه تقویت صادرات بوده 
و اقتصاد کشــورهایی که تولید صادرات محور 
دارند در مقابل نوســانات واتفاقات مختلف از 
تــاب آوری باالیی برخورداراســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران، 
دکتر علی صالح آبادی اظهار داشــت: کیفیت 
و قیمت کاالی صادراتی فارغ از اینکه در کشور 
رکود اقتصادی وجود داشــته باشد یا نداشته 
باشــد، بازارهای بین المللی را حفظ می کند.
وی با تاکید بر اینکه ضروری است همه شرکت 
های تولیدی کشور، بخشی از محصوالت خود 
را صادر کنند، گفت: با صادراتی شدن واحدهای 
تولیدی در کشــور زمینه برای ایجــاد نظام 
پایدارتولیدی فراهم خواهد شــد.صالح آبادی 
با اذعان به وظیفه خطیر بانک توسعه صادرات 
ایران در ایجاد بستر مناسب برای تولید پایدار، 
گفت: این بانک بدون هیــچ گونه محدودیت 
آمادگی دارد تامین مالی ســرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی و صادراتی را انجام دهد؛ در 
این راستا عالوه بر اعطای تسهیالت با نرخ های 
مناسب به شرکت های صادراتی، به بنگاه هایی 
که صادرکننده نیستند اما از ظرفیت صادراتی 
برخوردارند بــا ارائه قراردادهــای صادراتی، 

تسهیالت پرداخت می کند.

بانک ها

برگــه هــای حــق تقدم 
تســهیالت مســکن در 
معامالت امروز در بازه 4۵ 
تا ۵۵ هزار تومان در حال 

خرید و فروش است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش رکود مسکن، 
تعطیلی دو هفته ای بنگاه هــای معامالت ملکی و 
افزایش قیمت مســکن در هفته هــای اخیر که به 
کاهش قدرت خرید مســکن از ســوی خانوارها 
منجر شــد، نــرخ اوراق تســهیالت مســکن نیز 
 کاهشــی بوده و به کانال 40 هزار تومان بازگشته

 است.
آخرین باری کــه قیمــت اوراق گواهی حق تقدم 
تســهیالت مســکن در بازه 4۵ تا ۵0 هزار تومان 
قرار داشــت، به بهمن و اســفند ماه سال 1398 
برمی گردد. اما از اردیبهشت و خرداد سال 1399، 
نرخ این برگه ها به بازه ۷0 و مهر مــاه به 90 هزار 
تومان افزایش یافت. ســپس از آذر مــاه تا پایان 
 سال گذشــته در کانال های ۵0 و ۶0 هزار تومان

 در نوسان بود.
با توجــه بــه اینکه هنــوز برگه های تســهیالت 
مســکن 1400 به بازار تقاضا، عرضه نشده، یکی 
از بیشــترین تعداد برگه های به فروش رسیده در 
معامالت امروز شــنبه 28 فروردین 1400 به نماد 
معامالتی تســه 9911 )اوراق مسکن بهمن 99( 

با فروش 10 هزار برگه اختصاص داشــت. نرخ این 
 برگه ها از 49 هزار و 200 تومان تا ۵3 هزار تومان

 در نوسان بود.
از نمادهای پُرفروش اوراق تسهیالت مسکن امروز 
می توان با خرید ۵ هزار برگه به نماد معامالتی تسه 
9802 )اوراق مســکن اردیبهشت 98( اشاره کرد 
که به دلیل کاهش قیمت آن بــه 4۵ هزار و 4۶۶ 
 تا ۵0 هــزار و 100 تومان، با اســتقبال خریداران

 مواجه شد.

اوراق تســه 9912 )اوراق تسهیالت اسفند 99( با 
فروش 20 هزار برگه در رتبه نخســت تقاضا قرار 
داشــت که با نرخ ثابت ۵0 هزار تومــان به فروش 

رسید.
نماد تسه 9908 )اوراق تسهیالت مسکن صادر در 
آبان 99( نیز با تقاضای ۷ هزار برگه ای و قیمت 48 
هزار و ۶00 تا ۵2 هزار و 800 تومانی، جزو نمادهای 
پُرتقاضا در بازار امروز معامالت اوراق تســهیالت 

مسکن محسوب می شود.

با توجــه بــه سیاســت وزارت راه و شهرســازی 
بــرای انتقال بــازار مســکن از بخــش تحریک 
 تقاضــای خریــد، به تحریــک تقاضای ســاخت

 و همچنین اعمال سیاست های تشویقی از جمله 
افزایش وام نوســازی بافت فرســوده در تهران به 
ســازندگان حرفه ای تا 300 میلیــون تومان، به 
نظر می رســد بیشــتر خریــداران ایــن اوراق، 
دارندگان واحدهای فرســوده هســتند که برای 
 نوسازی واحد مسکونی اقدام به خرید این برگه ها 

می کنند.

قیمت وام زوجین؛ ۲۳ میلیون تومان
ســقف وام خرید مســکن برای زوجیــن تهرانی 
 200 میلیــون تومان بــا نرخ ســود 1۷.۵ درصد
وام  تومــان  میلیــون   40 همــراه  بــه   
 جعالــه بــا نــرخ ســود 18 درصــد اســت 
که متقاضی دریافت این تسهیالت )240 میلیون 
تومانــی( از بانــک تخصصی بخش مســکن باید 
 480 برگه گواهی حق تقدم تســهیالت مســکن

 با میانگین هر برگه 48 هزار تومان خریداری کند؛ 
 هزینه تمام شده دریافت این وام، 23 میلیون تومان

 خواهد بود.
این تســهیالت برای متقاضی فــردی در تهران تا 
ســقف 140 میلیون تومان بوده که با احتساب هر 
برگه 48 هــزار تومان، نیازمند خریــد 280 برگه 
تسهیالت مسکن به قیمت 13 میلیون و 440 هزار 

تومان خواهد بود.

ورودبه کانال ۴۰هزار تومان

اوراق تسهیالت مسکن به نرخ بهمن۹۸ بازگشت

 پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به مناسبت 
روز ارتش :

 آمادگی ها را تا ســر حد نیاز 
افزایش دهید 

فرمانده معظم کل قوا به مناســبت ســالروز 
ارتش جمهوری اسالمی و حماسه آفرینی های 
نیروی زمینی، پیامی صادر کردند.به گزارش 
ایسنا،  متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به 

این شرح است:
امیر سرلشــکر ســّید عبدالرحیم موســوی 
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی 

ایران
ســالم من را به همه ی کارکنان عزیز ارتش و 
خانواده های محترمشان برسانید. امروز ارتش 
در صحنه و آماده ی انجام مأموریت است. این 
آمادگی ها را همچنان تا سر حد نیاز افزایش 

بدهید و نقش آفرینی کنید.

روحانی:
 نباید در تریبون هــا آرامش 

جامعه برهم زده شود
رئیس جمهور گفت: هفته ای که در آن هستیم هفته ی 
سختی اســت و البته همه باید مراعات کنیم و واقعا 
رعایت پروتکل ها به 90 درصد برسد.حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلســه امروز )شنبه 28 فروردین( 
ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه با ویروس جدید 
انگلیسی در کشور مواجه هستیم که قدرت سرایتش 
۷0 درصد بیشتر از ویروس قبلی است، اظهار داشت: 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که شرایط در دو 
ماه گذشته نگران کننده بوده و در این مدت، هر هفته 
سرایت ویروس دو برابر شــده و حتی کشور هایی که 
کمتر با ایین بیماری مواجه بودند، با مشکالت زیادی 
مواجه شدند.وی افزود: برای موفقیت در مقابله با این 
موج، فقط یک پروتکل نمی تواند چاره ســاز باشد و 
همه پروتکل ها اعم از ماسک، شستن دست ها، عدم 
تردد، فاصله گذاری و تجمعات، تهویه فضای حضور 
افراد و جداسازی فرد مبتال از جامعه باید همگی با هم 
انجام بشود و هیچ عاملی به تنهایی نمی تواند مسئله 
را حل کند و بلکه همه عوامل باید با هم انجام بگیرد. 
باید سبک زندگی تغییر یابد؛ سبک زندگی که شامل 
پروتکل های بهداشتی باشد.رئیس ستاد ملی مقابله با 
کرونا تصریح کرد: معموال در شرایط آرامش و زمانی 
که تعداد مرگ و میر ها کاهش می یابد، یک مسابقه 
شروع می شــود؛ هر فرد می گوید "من کار درستی 
انجام دادم" و هر مسئولی، نام دستگاه متبوع خود را 
می برد و وقتی که شــرایط سخت می شود، هرکسی 
می خواهد این را به گردن دیگری بیندازد و هر مسئولی 
می گوید "من درست عمل کردم و بخش های دیگر 
به خوبی عمل نکردند"؛ وقتی مشکل پیش می آید همه 
دست به دست یکدیگر دهیم و ممکن است یک بخش 
مشکل درست کرده باشد و باید به یکدیگر کمک کنیم. 
باید در تریبون ها هم هشدار و هم آرامش باشد و نباید 
آرامش جامعه برهم زده بشود.روحانی خاطر نشان کرد: 
ما از آغاز مقابله این بیماری تاکنون سه موج داشتیم و 
از سه موج هم عبور کردیم و به گونه ای نبوده که موج ها 
سنگین تر از موج های اروپا و دیگر مناطق باشد؛ ما در 
این عرصه تجربه داریم و البته موچ جهارم ســخت تر 
است و باید از تجارب استفاده کرد تا از این شرایط عبور 
کنیم. هفته ای که در آن هستیم هفته ی سختی است 
و البته همه باید مراعات کنیم و واقعا رعایت پروتکل ها 

به 90 درصد برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛
۷میلیون ایرانی فاقد ســهام 
عدالت در ســال ۱۴۰۰سهام 

دریافت خواهند کرد 
سید غنی نظری با اشاره به اینکه اخیرا گزارش های 
ناخوشایندی از دخالت برخی مسئوالن دولتی در 
جریان انتخابات هیات مدیره دفاتر استانی سهام 
عدالت به گوش می رســد، گفت: این روند به هیچ 
عنوان مــورد تایید کمیســیون اقتصادی مجلس 
نیســت.مهدی بیک؛  نماینده مــردم خلخال در 
مجلس با اشاره به اجرای طرح ثبت نام از جاماندگان 
ســهام عدالت گفت: یکی از اهدافی که کمیسیون 
اقتصادی از ابتدای تشــکیل مجلــس یازدهم در 
راســتای تحقق عدالت، آن را پیگیــری می کند، 
موضوع ثبت نام خانواده هایی است که بنا به دالیل 
گوناگون موفق به دریافت ســهام عدالت نشده اند. 
منابع مورد نظر این طــرح در بودجه 1400 دیده 
شده و عزم نمایندگان برای اجرای این طرح، جزم 
است. برای این منظور در بودجه، 1۵0هزار میلیارد 
تومان سهام شــرکت های دولتی برای ثبت نام از 
جاماندگان در نظر گرفته شده است.نظری در ادامه 
به گستره خانواده های فاقد سهام عدالت اشاره کرد 
و افزود: در حال حاضر بیــش از 21 میلیون نفر از 

ایرانیان فاقد سهام عدالت هستند. 

اخبار
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در اولیــن روز کاری هفته قیمت ســهام اغلب 
نمادهای بــازار کاهش یافت به طــوری که 81 
درصد بازار با افت قیمت مواجه بودند.به گزارش 
اقتصادنیوز ، در معامالت روز گذشته بورس تهران 
شاخص کل با افت 9 هزار و ۶34 واحدی به رقم 
یک میلیــون و 233 هزار و ۷23 واحد رســید. 
شــاخص هم وزن نیز هــزار و 121 واحد پائین 
آمد و در سطح 433 هزار و 33۶ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابوس ۷0 واحد افت کرد 

و به رقم 1۷ هزار و 880 واحد رسید.

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته »فوالد«، »فملی« و »شستا« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیــر منفی را 
بر شاخص داشــتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس فملی صدرنشــین اســت و اپال 
و ســیتا در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس 
نیز بگیالن، آریا و بپــاس پرتراکنش  ترین نمادها 

هستند.
خروج پول حقیقی   

در روز شنبه بار دیگر شــاهد خروج پول حقیقی 
از بورس بودیم و ارزش تغییــر مالکیت حقیقی 
به حقوقی بازار به 491 میلیارد تومان رسید. در 
معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
را سهام بانک ملت )وبملت( داشت که ارزش تغییر 
مالکیت حقیقی به حقوقی آن 49 میلیارد تومان 
بود. پس از وبملت، فملی )شــرکت ملی صنایع 
مس ایران( و شســتا )شرکت ســرمایه گذاری 
 تامین اجتماعی( بیشــترین خروج پول حقیقی

 را داشتند.

گروه های قرمز
در اولیــن روز کاری هفته قیمت ســهام اغلب 
نمادهای بــازار کاهش یافت به طــوری که 81 
درصد بــازار با افت قیمــت مواجــه بودند. روز 
گذشــته تمام شــرکت های گروه های خودرو و 
ســاخت قطعات، فلزات اساســی، شرکت های 
چندرشــته ای صنعتی، فراورده های نفتی، کک 
و سوخت هســته ای، مواد و محصوالت دارویی، 
بیمه و صندوق بازنشســتگی و سرمایه گذاری ها 
کاهش یافت.در دو گروه محصوالت شــیمیایی 
و اســتخراج کانه های فلزی نیز به اســتثنای دو 
 نماد شــصدف و کگهر باقی نمادهــای کاهش

 قیمت داشتند.

افت ارزش معامالت سهام
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار ســهام به 
رقــم 12 هــزار و ۷۷ میلیارد تومان رســید که 
نسبت به روز   چهارشنبه ۶۶ درصد افزایش یافته 
اســت.  ارزش معامالت خرد نیز بــا کاهش ۶0 
درصدی نسبت به روز چهارشــنبه به رقم هزار و 
 28۷ میلیارد تومان رســید که کمترین رقم در 

یک سال گذشته است. 

افزایش ارزش صف های فروش
در پایان معامالت روز گذشــته ارزش صف های 
خرید نسبت به روز چهارشنبه 2۶ درصد کاهش 
یافت و دررقم ۶0 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش 
صف های فروش نیز 3۶ درصــد افزایش یافت و 
4 هزار و 8۷۷ میلیارد تومان شــد.روز گذشــته 
شــرکت پگاه گیالن )با نماد معامالتی غگیال( با 
صف  خرید 44 میلیارد تومانــی در صدر جدول 
تقاضای بازار قرار گرفت. پس از غگیال، شــصدف 
)صنعتی دوده فام( و ســاراب )ســیمان داراب( 
بیشــترین صف خرید را داشتند.  بیشترین صف 
فروش نیز به بنو )بیمه تجارت نو( تعلق داشــت 
 که در پایان معامالت صــف فروش 184 میلیارد 

تومانی داشت. 

رییس سازمان بورس: بازار سرمایه از لحاظ 
شفافیت و نقدشــوندگی وضعیت مطلوبی 

ندارد
رییس ســازمان بورس با اشــاره به این که بازار 
ســرمایه باید از همه پارامترها و زیرساخت های 
الزم برای شفافیت و نقدشوندگی برخوردار باشد، 
گفت: هیچکس ادعا نمیکند که بازار سرمایه در 
حال حاضر از لحاظ این زیرساخت ها در وضعیت 
مطلوبی قرار دارد.به گزارش تسنیم، محمدعلی 
دهقان دهنوی جمعه شــب)2۷ فروردین ماه( 
طی نشستی در کالب هاوس گفت: سال گذشته 
بازار سرمایه به رغم همه فراز و نشیب ها جایگاه 
جدیدی را در اقتصاد کشور به نام خود ثبت کرد و 
امروز نام بورس به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی 

در کشور مطرح است.

خانواده 57 میلیونی بازار سرمایه
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادارادامه داد: 
به واسطه آزادسازی ســهام عدالت، خانواده بازار 
ســرمایه به مرز ۵۷ میلیون نفر رســیده و بیش از 
90 درصد جمعیت کشور با این نهاد مهم اقتصادی 
در ارتباط هســتند. با توجه به این فراگیری نقش 
جدیدی برای جایگاه مهم بازار سرمایه در اقتصاد 
تعریف شد.دهقان دهنوی با بیان اینکه بازار سرمایه 
در معادالت اقتصادی کشــور به عنوان یک متغیر 
مهم در نظر گرفته می شود، افزود: در این شرایط، 
چگونگی توســعه بازار ســوال اصلی است. بر این 
اساس رویکرد جدیدی برای توسعه بازار در دستور 
کار نهاد ناظر بازار ســرمایه قــرار دارد و محور آن 
توســعه مولفه های درونی بــازار در میان مدت و 
بلندمدت است.وی با اشاره به اینکه ظرفیت های 
بی نظیری همچون نهادهای مالی و ابزارهای مالی 
درون بازار ســرمایه وجــود دارد، ادامه داد: حذف 
موانع و قوانین دست و پاگیر پیش روی شرکت های 
سرمایه گذاری و هلدینگ ها، اولین گام بود و باید 
از ظرفیت نهادهای مالی بازار برای توسعه استفاده 

کنیم که نمونه آن را در اسفندماه شاهد بودیم.

بازاربدهی به کمک بازار سرمایه می آید
رییس سازمان بورس افزود: توسعه ابزارها و بهره 
برداری حداکثــری از آنها از جملــه ریپو نیز در 
دستور کار قرار دارد. دستور العمل قرارداد ریپو در 
حال بررسی است و شرکت ها می توانند با این ابزار 
از منابع مالی مازاد یکدیگر بهره برداری کنند. این 
مساله افزایش کارایی شرکت ها و افزایش دارایی 
پورتفوی آنها را به همراه دارد. ضمن این که بازار 

بدهی نیز به کمک بازار سرمایه می آید.

بازار سرمایه در مسیر توسعه
سخنگوی شورایعالی بورس با تاکید بر اینکه موارد 
ذکر شده تنها بخشی از برنامه های جدید نهاد ناظر 
بازار است، گفت: تســهیل همه فرایندها، تقویت 
نظارت، حمایت از حقوق سهامداران خرد، افزایش 
شفافیت و موارد مهم دیگر برای حرکت در مسیر 

توسعه بازار سرمایه به زودی اجرایی می شود.

انتشار ۲4 هزار میلیاردتومان اوراق در 
گام نخست

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حجم انتشار اوراق 
در سال گذشــته و برنامه های سال جاری گفت: 
سال گذشــته 220 هزار میلیارد  تومان اوراق در 
بازار سرمایه منتشر شد که از این میزان 180 هزار 
میلیارد تومان اوراق دولتی بود و مابقی به اوراق 
شرکت ها تعلق داشت. بیش از 400 درصد رشد 
انتشار اوراق خصوصی را در این سال شاهد بودیم و 
هم اکنون راه برای حضور گسترده شرکتها در بازار 
سرمایه هموار است. این درحالی است که در اولین 
گام شرکت ها برای انتشار 24 هزار میلیارد تومان 
اوراق اعالم آمادگی کردند.رییس سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان اینکه موانع انتشار اوراق برای 
شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های بزرگ 
برداشته شده است، ابراز داشت: البته طبیعی است 
که شرکت ها بر اســاس منافع خود عمل کنند و 
سهام شــرکت های مدنظر خود را مورد حمایت 
قرار دهند. اما سازمان بورس و اوراق بهادار به طور 
جد بر این موضوع نظــارت دارد که منابع حاصل 
از انتشار این اوراق در بازار سرمایه و خرید سهام 
صرف شود.دهقان دهنوی ابراز امیدواری کرد که 
حجم این اوراق از 24 هزار میلیارد تومان فراتر رود 
و با بیان اینکه دولت حجم باالیی تامین مالی را از 
طریق بازار سرمایه انجام داده، تصریح کرد: البته 
باید توجه داشت که انتشار اوراق شرکتی در سال 
گذشــته به 3۶ هزار میلیارد تومان رسیده که 4 
برابر سال پیش از آن است.وی با اشاره به افزایش 
سرمایه 20۶ هزار میلیارد تومانی شرکت ها، ادامه 
داد: از برنامه های ســازمان بورس، انجام عرضه 
های اولیه از طریق صرف سهام است.سخنگوی 
ســازمان بورس با اشــاره به اینکه تعداد شرکت 
های سهامی عام بسیار اندک اســت و بازار اولیه 
باید تقویت شود، ابراز داشت: هر برنامه توسعه ای 
در این زمینه، بازگشت به بازار و تقویت اقتصاد را 
به دنبال دارد. این در حالی است که بازارگردانی 
در اولویت برنامه ها قرار گرفته است که البته باید 
نواقص آن برطرف شــود.وی با اشاره به اینکه در 
مقطعی از بانک ها و حقوقی هــا برای حمایت از 
بازار درخواست همکاری و کمک شد، گفت: این 
امر موجب می شود تا فضای با ثبات تری را شاهد 
باشیم. از سوی دیگر، انتشار اوراق فروش تبعی و 
همچنین سهام خزانه اقدام بسیار مناسبی بود که 

باید توسعه یابد. 

بررســی جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی 
وزارت صمت حاکی از افزایش 40 تا 113 درصدی 
برنج، گوشت و شکر در اســفندماه سال 1399 

نسبت به ماه مشابه سال 1398 است.
به گزارش ایســنا، بر اســاس این آمار بیشترین 
افزایش قیمت در اسفند ماه 1399 مربوط به برنج 
پاکستانی باســماتی بوده که قیمت آن با 113.۶ 
درصد افزایش از 11 هزار و ۵00 تومان در اسفند 
سال 1398  به 24 هزار و ۶00 تومان در ماه مشابه 
سال قبل رسیده است. قیمت برنج تایلندی نیز در 
این مدت با 111.1 درصد افزایش قیمت، از ۷400 

به 1۵ هزار و ۷00 تومان رسیده است.
البته قیمت برنج های داخلی طارم اعال و داخلی 
هاشمی درجه یک نیز در این مدت به ترتیب 4۶.2 
و 43.۵ درصد افزایش داشته و در اسفند 1399  
به حدود 34 هزار و 300  تومان، 33 هزار و 400 

تومان رسیده است.

قیمت گوشــت مرغ هم با 8۷ درصــد افزایش از 
12 هزار و ۷00 تومان در اســفند سال 1398 به 
حدود 23 هزار و 800 تومان در اسفند سال 1399 

رسیده است.
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم 
بــازار دو بار افزایــش یافــت و در نهایت قیمت 
مصوب آن 20 هــزار و 400 تومان شــد، اما در 
اسفندماه قیمت هر کیلو گوشــت مرغ به بیش 
از 40 هزار تومان هم رســید. در نهایت با وجود 
اینکه دبیر ســتاد تنظیم بازار اعــالم کرده بود 
قیمت مصوب مرغ تــا پایان مــاه رمضان تغییر 
نمی کند، دوازدهم فروردین ماه قرارگاه ساماندهی 
مرغ کشــور به ریاســت وزیر جهاد کشاورزی و 

با حضــور نمایندگانی از ارگان هــای مختلف از 
جمله قوه قضاییــه و وزارت صمــت در آخرین 
جلسه خود مســئول ســاماندهی تولید گوشت 
مرغ شد و در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب 
مرغ را 4۵00 تومان افزایش داد. بر این اســاس  
حداکثر قیمــت مصوب مرغ گــرم برای مصرف 
 کننده  کیلویی 24 هزارو 900 تومان تعیین شده 

است.
قیمت شکر ســفید و شــکر 900 گرمی نیز در 
اسفند سال 1399 به ترتیب ۷2.1 و ۷4.۷ درصد 
نسبت به ماه مشابه ســال 1398 افزایش یافته 
اســت؛  به طوری که قیمت هر کیلوگرم شــکر 
سفید و هر بســته 900 گرمی شــکر در اسفند 

 1399 به حدود 10 هزار و ۵00 تومان رســیده 
است.

در این میان کمترین افزایــش قیمت مربوط به 
گوشت گوساله و گوســفندی است که قیمت هر 
کیلو از این دو محصول با 4۵.2 و 40 درصدافزایش 
قیمت در اسفند 1399  به حدود 108 هرار تومان 
و 124 هزار تومان رســیده است. قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفندی و گوســاله در ماه مشابه سال 
1398 حدود ۷4 هزار تومــان و 89 هزار تومان 

بوده است.   
بررســی قیمت این اقالم اساسی طی یک ماه نیز 
نشان می دهد به جز برنج تایلندی با کاهش 1.8 
درصدی،   قیمت همه اقالم یاد شــده در اسفند 
1399  نســبت به ماه قبل از آن افزایش یافته و 
میزان افزایش قیمت ها طی یک ماه هم بین 1.1 
درصد )برنج پاکستانی( تا 13.8 درصد )شکر بسته 

بندی( بوده است.

سقوط قیمت  8۰   درصد بورس 

بورس قرمز پوش ماند 

در اسفند ماه سال ۱۳99 رخ داد

افزایش ۴۰ تا ۱۱۳ درصدی قیمت برنج، گوشت و شکر

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیونی با نوسان همراه شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران  )شنبه، ۲۸فروردین ( با ۷۰ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.ارزش هر قطعه 

سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین امروز نیم سکه بهار 
آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 

۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۳ هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۵۲۰ هزار تومان معامله شد.
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عوامل تاثیرگذار بر آینده دالر
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

قیمت دالر در ایران بیشتر از رویکردهای سیاسی تاثیر می گیرد و مهم ترین مساله در رابطه با احیای برجام و رفع تحریم هاست. البته به جز این موارد، بحث بیماری کرونا و محدودیت تجارت و همچنین میزان رشد اقتصادی و وضعیت شاخص های کالن 
اقتصادی از جمله پایه پولی و نقدینگی به عنوان عوامل تاثیرگذار در این موضوع شناخته می شوند. از سوی دیگر موضوع روی میز بودن مذاکرات توانسته پس از افت قیمت ارز به میزان 25 درصد، روند تثبیت در محدوده های فعلی یعنی 24 تا 25 هزار تومان 
را ایجاد کند. در چنین شرایطی انتظارات تورمی اندکی فروکش کرده و دوره انتظار حکمفرما شده و فعاالن بازار را به سمت استراتژی احتیاطی سوق می دهد البته موضوع انتخابات نیز بر وضعیت اقتصادی سیاسی و روند قیمت ارز تاثیرگذار است. اما این 
تاثیرات بیشتر بر مبنای رویکرد سیاسی و موضوع برجام است. طوالنی شدن روند اقتصاد و وابستگی خواسته یا ناخواسته اقتصادی به موضوع تحریم ها بی ثباتی و انتظار را به رکود متصل می کند و و در چنین حالتی تصمیمات کالن اقتصادی هم در دولت 
و هم در بین فعاالن اقتصادی به تاخیر می افتد. در ماه های پایانی هر دولتی کاهش اقتدار با تضعیف مدیریت همگرا همراه است چراکه برخی مدیران در صدد تقابل و عدم همگرایی با دولت در جهت ادامه کرسی مدیریتی خود در دولت بعدی هستند.  در 
ماههای پیش رو در صورت به درازا کشیدن مذاکرات قیمت ارز در همین محدوده ها خواهد بود و اگر مذاکرات به رفع تحریم ها منجر شود با توجه به کیفیت و مقدار تحریم های لغو شده 10 تا 20 درصد می توان کاهش قیمت ارز را شاهد بود. البته با توجه 
به اینکه قیمت کاالهای وارداتی و متناسب با آنها برخی کاالهای داخلی با دالر باالی 30 هزار تومانی در حال معامله است بنابراین افت بیشتر قیمت ارز پیش خور شده و کاهش بیشتر قیمت آن صادرات غیرنفتی را تحت تاثیر قرار می دهد و کاهش صادرات 
غیرنفتی به منزله کاهش درآمد ارزی و افزایش قیمت ارز خواهد شد. به نظر می رسد تنها بی نتیجه بودن مذاکرات در گام اول و یا فرسایشی بودن مذاکرت در گام دوم می تواند اندکی بر قیمت ارز اضافه کند. بدیهی است اگر مذاکرات در دولت فعلی نتیجه 
بخش نباشد با توجه به رویکرد کاندیداها احتمال به مشکل خوردن مذاکرات در دولت بعدی وجود دارد و این می تواند قیمت ارز را تحت تاثیر قرار دهد اما تا زمانی که مذاکرات روی میز باشد شاهد شوک در بازار ارز چه افزایشی و چه کاهشی نخواهیم بود. 

فعاالن بازار ارز بر این باورند 
که نوسانات نرخ دالر کامال 
طبیعی و به اقتضــای بازار 
است. نوســان در قیمت ارز 
با توجه به میــزان عرضه و 
تقاضای بازار رخ می دهد و بــه همین علت قیمت ها 
گاهی باالتر و یا پایین تر می آیند. نوسانات هزار تومانی 

در نرخ دالر طی یک هفته، خیلی مهم نیست و اگر در 
همین میزان نرخ ها نوسان داشــته باشند، می توانیم 
وضعیت بازار را باثبات قلمداد کنیم. این در حالی است 
که رفع تحریم ها عامل مهمی در کاهش نرخ دالر است. 
چنانچه صادرات نفت از سر گرفته شود و به میزان قبل 
از تحریم ها برسد، ارز حاصل از فروش آن می تواند تأثیر 
قابل مالحظه ای در کاهش قیمت در بازار ارز داشــته 
باشد. مسائل بنیادی دیگری ازجمله رشد نقدینگی نیز 
در قیمت دالر مؤثر است که به کسری بودجه و ایجاد 
مشکالت ساختاری دولت ارتباط پیدا می کند. اگر رشد 

نقدینگی کنترل نشود و تورم در اقتصاد استمرار پیدا 
کند، همه بازار ها ازجمله ارز را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. پس از یک دوره طوالنی التهاب، بازار ارز مدتهاست 
در بازه قیمتی 24 هزار تومان تا 25 هزار تومان نوسان 
دارد و در برخی موارد به دلیل انتشــار اخبار سیاسی 
و اقتصادی تمایل کمی به افزایــش به باالی 25 هزار 
تومان نشان می دهد که این اتفاق پیش بینی قیمت 
این ارز سرنوشت ســاز در اقتصاد ایران را کمی دشوار 

کرده است.
به این حال بسیاری از کارشناسان بازار ارز بر این باورند 

که حداقل برای سه ماه اول سال و در فصل بهار نوسان 
چندانی برای نرخ ارز وجود ندارد و تمایل این ارز برای 
ماندن در کانال 24 هزار تومانی ادامه خواهد داشــت. 
مذاکرات وین امروز یکی از اصلــی ترین چالش های 
کاهش نرخ ارز است. ادامه دار شدن این مذاکرات نشان 
داده است که برای کاهش قیمت دالر و منطقی شدن 
آن باید راه درازی طی شود. همچنین تالش برای احیای 
برجام در خالل این مذاکرات نیز دیده می شود. یکی 
از اتفاقاتی که بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین عامل 

تاثیرگذار در کاهش نرخ ارز عنوان می کنند. 

كاهش قیمت ارز با احیای برجام و لغو تحریم ها كلید می خورد ؟ 

استراتژی احتیاطی خریداران دالر 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در حالی جوجه یک روزه در 
کشور کمیاب یا به عبارت بهتر 
نایاب شده اســت که برخی 
فعاالن اقتصادی بر این باورند 
بی برنامگی وزارت جهاد منجر 
به کاهش تولید جوجه یک روزه تخم گذار شــده است. 
البته برخی فعاالن نیز از قاچاق جوجه یک روزه از کشور 
خبر داده اند که بر اساس آمارهای منتشر شده گویا این 
اظهارنظر تنها برای سرگرم کردن مردم و کمرنگ شدن 
مقصران اصلی در این پرونده است.  به هر ترتیب نباید از 
بی تدبیری وزارت جهاد و کشاورزی به راحتی عبور کنیم 
چراکه بی برنامگی های وزارت جهاد کشاورزی منجر به 
کاهش تولید جوجه تخم گذار شــد و در ماه های دی، 
بهمن، اسفند و فروردین تولید جوجه تخم گذار میانگین 
ماهانه به 2 میلیون قطعه رسید که نسبت به 4 میلیون 

قطعه مورد نیاز، به نصف کاهش یافته است.
مسئوالن از جمله کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
مدعی شده اند که علت کمیابی و گرانی جوجه یک روزه 
قاچاق به دیگر کشورهاســت. در این میان مالک یک 
مرغداری می گوید که هزینه خرید جوجه ۶ هزار تومان 
بسیار زیاد است و به این دلیل نتوانستم برای جوجه ریزی 
اقدام کنم. تولیدکنندگان مرغ می گویند علی رغم قیمت 
مصوب 4200 تومان، جوجه به قیمت ۶ هزار تومان هم 
پیدا نمی شود و این زنگ هشداری برای افزایش دوباره 
قیمت مرغ در بازار است. در این زمینه مشایخی، یکی 
از تولیدکنندگان می گوید در ماه های گذشته بسیاری 
از مرغداران نهاده ها را تحویل گرفتند اما جوجه تولید 
نکردند مثال در اصفهان تولید جوجه در فروردین، نسبت 
به اسفند تقریبا نصف شــده و تبعات آن اکنون نمایان 

شده است.
به هر ترتیب علی رغم قیمت مصــوب 4200 تومان، 
جوجه به قیمت ۶ هزار تومان هم پیدا نمی شــود و این 

زنگ هشداری برای افزایش دوباره قیمت مرغ در بازار 
است. سعیده مشایخی تولیدکننده مرغ گفت: جوجه 
در بازار بسیار کم شده و علی رغم اینکه دولت نرخ 4200 
تومان مصوب کرده، اما به قیمت ۶ هزار تومان هم پیدا 
نمی شود و این زنگ هشداری است که اگر چنین وضعی 
ادامه یابد، قیمت مرغ دوباره به شدت گران خواهد شد. 
وی که یک مرغداری 30 هزار قطعه ای دارد، می گوید: 
هزینه خرید جوجه ۶ هزار تومان بسیار زیاد است و به این 

دلیل نتوانستم برای جوجه ریزی اقدام کند.
وی با استناد به صحبت های چند روز اخیر وزیر جهاد 
کشاورزی که گفته بود جوجه به خارج از کشور قاچاق 
می شــود، گفت: چرا مســئوالن در این مورد نظارتی 
نمی کنند، جوجه زیربنا یا به نوعی بســتر اولیه تولید 
مرغ اســت که هرکدام از آنها پس از 45 روز به مرغ 2.5 
کیلویی تبدیل می شود. مشایخی همچنین گفت: عالوه 
بر گفته های وزیر درباره قاچاق، تولید جوجه هم کم شده 
است؛ در ماه های گذشته بسیاری از مرغداران نهاده ها را 
تحویل گرفتند اما جوجه تولید نکردند و تبعات آن اکنون 
نمایان شده است.  وی با بیان اینکه جوجه ریزی در کشور 

کاهش یافته است، گفت: مثال در استانی مثل اصفهان 
در دی ماه 12 میلیون قطعه جوجه ریزی ثبت شده بود 
که این رقم در فروردین به ۶ میلیون هم نمی رسد و اثرات 
این کاهش جوجه ریزی در ماه بعد مشــخص خواهد 
شد.این تولیدکننده اصفهانی گفت: تعداد کارخانه های 
جوجه کشی کشور کمتر از 40 کارخانه است و نظارت 
بر آنها کار دشواری نیست. مسئوالن نظارتی می توانند 
آنها را کنترل کنند تا جوجه تولیدی آنها به جای قاچاق 
به مرغداری ها هدایت شود. وی با انتقاد مسئوالن گفت: 
زمانی که قیمت مرغ باال می رود همه مسئوالن مرغداران 
را مورد عتاب قرار می دهند اما اکنون کسی برای وضعیت 
مرغداری ها که نمی توانند جوجه به نرخ مصوب دولتی 

تأمین کنند توجهی نمی کند.
مشایخی در ادامه در پاســخ به اینکه نرخ جوجه های 
»آرین« ایران چقدر است و چرا استفاده نمی کنید گفت: 
آرین به قیمت 5500 تومان است اما مرغداری ها به دلیل 
ضریب تبدیل باالیی که دارند استفاده از آن را اقتصادی 
نمی دانند و ترجیح می دهند از جوجه های نژاد راس که 
قدمت 45 ساله دارند و در بین تولیدکنندگان کاماًل جا 

افتاده است اســتفاده کنند. نژاد آرین ایرانی است که 
وزارت جهاد کشاورزی می گوید امسال تولید آن را دوباره 
احیا کرده و در 70 درصد مرغداری ها از این نژاد استفاده 
می شود. در سالهای گذشته بیش از 90 درصد نژادهای 
مرغی که استفاده می شــد راس انگلیس بود که اخیراً 
شامل تحریم شده است.  ناصر نبی پور، رئیس اتحادیه 
مرغ تخم گذار اســتان تهران در این رابطه به "کسب و 
کار" گفت: وزارت کشاورزی در رابطه با مشکالت بخش 
جوجه ریزی و جوجه تخم گذار موفق عمل نکرد. در ایم 
بین هر اتفاقی در بازار مرغ افتاد و می افتد همه به دنبال 
این بخش هستند و مشکالت را از این سمت می بینند. 

نبی پور ادامه داد: ســاالنه به حدود 42 میلیون قطعه 
جوجه یک روزه تخم گذار نیــاز داریم اما کاهش تولید 
جوجه یک روزه موجب شــده که قیمت هر یک جوجه 
تخم گذار به 15 تا 17 هزار تومان برسد، عرضه کنندگان، 
جوجه را ۸ هزار تومان فاکتور می کنند و بین 15 تا 17 
هزار تومان به مرغداران می فروشند. جوجه در بازار بسیار 
کم شده و علی رغم اینکه دولت نرخ 4200 تومان مصوب 
کرده، اما به قیمت ۶ هزار تومان هم پیدا نمی شود و این 
زنگ هشداری اســت که اگر چنین وضعی ادامه یابد، 

قیمت مرغ دوباره به شدت گران خواهد شد.
وی افزود: متأسفانه نهاده دامی مورد نیاز فعاالن صنعت 
پرورش دام و طیــور تأمین نشــده و در صورت تأمین 
خوراک دام مورد نیاز نیز قیمت هر کیلوگرم از نهاده های 
مختلف مورد استفاده در روند پرورش طیور بیش از 30 

درصد افزایش قیمت را در ماه اخیر تجربه کرده است.
ناصر نبی پور با بیان اینکه به دلیل مشکالت اقتصادی 
بیش از ۸ میلیون قطعه مرغ تخمگذار راهی کشتارگاه 
شــده و اکنون بســیاری از مرغدارها در حال تعطیلی 
هســتند، افزود: هزینه های اصلی راه اندازی دوباره این 
واحدهای مرغ تخم گذار شامل خرید پولت و نهاده های 
تولید می شود. وی ادامه داد: طی کمتر از یک هفته فقط 
در پولت شــاهد افزایش 11 هزار تومانی در هر قطعه 
بوده ایم. قیمت هر قطعه پولت از 34 هزار تومان به 45 

هزار تومان رسیده است.

جوجه یک روزه در بازار حکم طال پیدا كرد و نایاب شده است 

گرانی دوباره مرغ  در  پیش است؟ 
افزایش 11 هزار تومانی یک جوجه مرغ تخم گذار                                                        داد مرغداران از بی تدبیری وزارت كشاورزی بلند شد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه سراسری باغبانی ایران با اشاره به 
لزوم تقویت تشکل های بخش خصوصی، گفت: این 
مســاله از اصلی ترین راهکارهای کنترل بازار میوه و 
حذف واسطه هاســت.مدیرعامل اتحادیه سراسری 
باغبانی ایران با اشاره به لزوم تقویت تشکل های بخش 
خصوصی، گفت: این مساله از اصلی ترین راهکارهای 
کنترل بازار میوه و حذف واسطه هاست.کمال یداللهی 
با اشاره به تفاوت قیمتی میوه و محصوالت باغبانی از 
مزرعه تا بازار، گفت: متأسفانه این اختالف قیمت بسیار 

چشمگیر است و هر سال نیز تکرار می شود.
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، 
تقویت تشکل های بخش کشاورزی است بدین ترتیب 
که بهتر است دولت تســهیالتی را که آخر هر سال 

برای تنظیم بازار میوه شب عید، اختصاص می دهد، 
زمان برداشت محصول در اختیار تشکل ها قرار دهد 
تا آنها میوه کشاورز را با قیمت مناسبی خریداری و در 
زمان عرضه نیز آن را با نرخ معقولی به مصرف کننده 
عرضه کنند. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای 
کشاورزی باغداران ایران: دولت با تقویت تشکل ها و 
نظارت دقیق بر کار آنها، می تواند چالش بازار میوه را به 
راحتی حل کند.یداللهی با اشاره به اجرای طرح روستا 
بازار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز افزود: 
بر این اساس در غرفه هایی که در تمام طول سال در 
اقصی نقاط کشور ایجاد می شود، محصوالت کشاورزی 
به صورت مستقیم عرضه خواهد شد و واسطه ها از این 

میان حذف می شوند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: 
بازگشت برخی از شرکت های خارجی تولیدکننده 
لوازم خانگی که در زمان تحریم ایران را ترک کردند، 
می تواند باعث بیکاری چندین هزار کارگر ایرانی و در 
دراز مدت باعث کاهش سطح تولید در کشور شود. 
ماجرای واردات از کشورهای دیگر ماجرایی تکراری 
اســت. در حالی که اکثر کاالهای وارداتی در داخل 
کشور تولید می شود شاهد گسترش روز افزون واردات 
هســتیم. افزایش واردات سال هاست که تن نحیف 
صنعت ایران را زخم می زند و روز به روز وحشــت 

بیکاری برای کارگران ایران را بیش تر می کند.
در این میان واردات گسترده از کشور چین موضوعی 
است که مدت ها مورد انتقاد اقشار مختلف جامعه و 
به خصوص کارشناسان حوزه اقتصاد قرار گرفته است. 
این در حالی اســت که برخی از این کاالها به حدی 
دارای کیفیت پایینی هستند که بایستی از آن ها به 

عنوان کاالهای یک بار مصرف یاد کرد. این موضوع در 
شرایطی رخ می دهد که همان کاالها با کیفیتی چند 
برابر بهتر در داخل تولید می شود اما همین واردات 
گسترده موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی 
در داخل ایران شده است.سال 1400 از سوی مقام 
معظم رهبری با عنوان تولید. پشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها نامگذاری شــد. یکی از موانع در این مسیر 

کنترل واردات بی رویه است.
کارشناسان معتقد هستند که با واردات کاال بیکاری 
تولید می شــود.هادی ابوی. دبیــرکل کانون عالی 
انجمن های صنفــی کارگران دربــاره واردات کاال 
میگوید:افزایش استفاده از سطح فناوری نباید بهانه 
ای برای ورود بی رویه کاال به داخل کشور شود. امری 
که بعضا توســط برخی از افراد با بهانه  هایی مانند 
تامین رفاه مردم منجر به واردات سنگین به کشور 

شده است.

هرچند بازار خودرو هفته جاری را با ثبات نسبی قیمت 
ها آغاز کرده اما معامالت در این بازار همچنان کند است 
و خریداران منتظر کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت 
های بازار خودرو هستند. در عین حال، فروشندگان نیز 
به دنبال عرضه خودرو با قیمت های متاثر از نرخ تورم 
هســتند. به گزارش فارس هرچند بازار خودرو هفته 
گذشته شاهد رشد دوباره قیمت ها بود اما ثبات نرخ 
ارز باعث تثبیت نسبی قیمت خودرو طی نخستین روز 
هفته جاری شده و قیمت بیشتر خودروها رشد دوباره 
نداشته است. این در حالی است که کارشناسان بازار 
خودرو معتقدند همچنان بازار خودرو با حباب قیمتی 
همراه است و در صورت کاهش نرخ ارز قیمت خودرو 
نیز کاهش خواهد یافت. البته این اتفاق در شرایطی 
خواهد افتاد که تولید شــرکت های خودروساز روند 
مناسبی را طی کند و شاهد افزایش تیراژ تولید باشیم.

بررسی بازار خودرو نشان می دهد در حال حاضر هر دستگاه 
پژو 20۶ تیپ 2  معادل 209 میلیون تومان و پژو 20۶ تیپ 
5 معادل 257 میلیون تومان در بازار معامله می شــوند 
که تغییری نسبت به نرخ های هفته گذشته نداشته اند. 
همچنین قیمت پژو 20۶ صندوقدار با رشد یک میلیون 
تومانی نسبت به هفته قبل، با قیمت 2۶9 میلیون تومان 
 207i به خریداران عرضه می شود. در عین حال قیمت پژو
دنده ای با رشد 5 میلیون تومانی به 295 میلیون تومان و 
پژو 207i دنده اتوماتیک سقف شیشه ای با افت ۶ میلیون 

تومانی به قیمت 397 میلیون تومان به فروش می رسد.

بالتکلیفی معامالت در بازار خودرو
در همین حال، قیمت هر دستگاه کوئیک دنده ای در بازار 
با رشد یک میلیون تومانی به 152 میلیون تومان رسیده و 
تندر 90 مدل E2 معادل 332 میلیون تومان به مشتریان 
عرضه می شود. در مورد قیمت هایما S7 در بازار نیز باید 
به نرخ ۶۸5 میلیون تومانی این خودرو اشاره کنیم که 10 
میلیون تومان پایین تر از قیمت هفته پیش است. قیمت 
سمند ال ایکس نیز بدون تغییر، 193 میلیون تومان، پژو 
405 معادل 1۸7 میلیون تومان و رانا 20۶ میلیون تومان 
است. همچنین تیبا صندوق دار با قیمت 129 میلیون 
تومان، تیبا هاچ بک 13۶ میلیون تومــان، دنا با قیمت 
2۶3 میلیون تومان، دنا پالس دنده ای توربو 350 میلیون 
تومان، سایپا 111 با رشد 3 میلیون تومانی با قیمت 130 

میلیون تومان، ســایپا 131 با افزایش 2 میلیون تومانی 
به قیمت 112 میلیون تومان و ساینا نیز با قیمت 14۶ 

میلیون تومان به مشتریان عرضه می شوند.

سردرگمی خریدار و فروشنده
احسان علی احمدی، یک فعال بازار در مورد وضعیت 
قیمت خودرو در بازار به فارس گفت: با توجه به صحبت 
های مطرح شده در خصوص مذاکرات برجام و احتمال 
کاهش قیمت ارز، خریداران در بازار خودرو دست نگه 
داشــته اند تا نرخ ها پایین تر بیاید. وی با بیان اینکه 
در حال حاضــر قدرت چانه زنی خریداران بیشــتر از 
فروشندگان است، افزود: نامشخص بودن وضعیت قیمت 
ارز از یک طرف و در عین حال تورم سال جدید باعث 
شده تا نوعی سردرگمی برای خریداران و فروشندگان 
وجود داشته باشد به طوری که خریداران منتظر کاهش 
قیمت ها و فروشندگان منتظر افزایش دوباره قیمت ها 
هستند. به گفته این فعال بازار، هر ساله با فرا رسیدن ماه 
رمضان، خرید و فروش در بازار خودرو کاهش می یافت 
اما امسال با توجه به وضعیت نامعلوم قیمت ها، خرید و 

فروش تقریباً صفر است و معامله ای صورت نمی گیرد.

فراز و نشیب بازار با تحریکات شورای رقابت
بازار خودرو در حالی در رکود به ســر می برد که پس از 
تعطیالت نــوروز، صحبت های رییس شــورای رقابت 
مبنی بر تصمیم این شورا برای افزایش قیمت کارخانه 
ای خودروها باعث اوج گرفتــن دوباره قیمت ها در بازار 
شد، چرا که قیمت خودرو در بازار تابعی از نرخ کارخانه ای 
خودروها است و هر نوع اظهار نظر در مورد تغییر قیمت 
خودروسازان تاثیر مســتقیم بر نرخ های بازار خواهد 
داشت. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد گفته 
بود: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که ۶ ماه است 
هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر 
سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با 
افزایش قیمت نکرد. وی با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری 
همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار می دهیم، گفته بود: 
برای تصمیم گیری قیمت خودرو در ســه ماه اول سال 
جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی 
آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، 

قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. 

تقویت تشکل های کشاورزی راهکار اصلی کنترل بازار میوه است

ازسرگیری واردات لوازم خانگی هزاران کارگر را بیکار می کند

" فراخوان شناسایی سرمایه گذاران 
و سازندگان ذیصالح جهت مشاركت در ساخت"

شرکت عمران و مسکن سازان استان گلســتان در نظر دارد اجرای هشت پروژه ی طرح 
آفتاب1 گرگان را به مساحت 81000 مترمربع جهت ساخت به صورت مشارکت واگذار نماید. 
در این راستا از کلیه ســرمایه گذاران و مجریان ذیصالح دعوت به عمل می آید نسبت به 
تحویل رزومه کاری خود حداکثر تا تاریخ 1400/02/05 به دفتر شرکت، به آدرس: گرگان، 

خیابان ملل، ملل 5، کوچه احسان فر 2 اقدام نمایند. 
قابل ذکر است پس از توان سنجی متقاضیان، اسناد، نقشه ها و اطالعات تکمیلی از مورخ 

1400/2/09 جهت ارائه پیشنهاد تحویل اشخاص ذیصالح خواهد شد.
شماره های تماس : 017-32221700  - 09123752501

 شرکت عمران و مسکن سازان استان گلستان

خریداران در بازار خودرو به امید كاهش قیمت ها هستند

بالتکلیفی بازار خودرو
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پيگيری مجلس برای قانونمند كردن رمزارزها در كشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارز ها 
در کشور است گفت: در شرایط تحریمی یکی از راه های خنثی سازی تحریم ها از مسیر 

تخصصی، می تواند موضوع رمزارز ها باشد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که هفته آینده 
گزارش این کمیسیون در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارز های جهان روا و 
مبادالت داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد تصریح کرد: ما قصد داریم 
پس از ارائه این گزارش براساس ماده 45 آیین نامه داخلی آن را به طرحی تبدیل کنیم 
که در آن سازوکار های جدیدی برای رمزارز ها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت به 
عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیت های اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی 
که برق مورد نیاز این مجموعه ها را تأمین می کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به 
عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادالت را فراهم می نماید، مجموعه تصمیماتی که 
وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور می گیرد و نیز بانک مرکزی به 
عنوان رابط در تبدیل ارز های دیجیتالی از محور های اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح 

مجلس برای هر کدام از این مجموعه ها تکالیفی درنظر گرفته خواهد شد.
وی گفت: هدف این اســت که مجموعه ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون 
تبدیل خواهد شد مشخص نماییم و در آن تکالیف هر یک از دستگاه ها در زمینه رمزارز ها 

مشخص شود.
پورابراهیمی گفت: این ظرفیت می تواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی 
مورد نیاز کشور را در مقیاس های خرد فراهم نماید.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: در شرایط تحریمی یکی از راه های خنثی ســازی تحریم ها از مسیر تخصصی، 

می تواند موضوع رمزارز ها باشد.
به گفته پورابراهیمی سایر کشور نیز در این زمینه ورود پیدا کرده اند بگونه ای که برخی 
از کشــور ها ضابطه مندی را به طور کامل پذیرفته و برخی دیگر نیز هنوز اقدام نکرده 
اند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: ما اعتقاد داریم به دلیل شفاف نبودن 

مجموعه ای از ارکان تصمیم گیری در موضوع رمزارزها، نیازمند تنظیم قانون هستیم.
وی افزود: ما قصد داریم از این قانون برای خلق ثروت در اقتصاد کشور استفاده کنیم که 
براساس آن صرافی های تخصصی نیز در حوزه رمزارز ها ایجاد خواهد شد.پورابراهیمی 
تصریح کرد: استفاده از رمزارز های داخلی به جای خارجی می تواند تعهدات به مردم را در 

زمینه این صنعت عملی سازد.

واگذاری سهام هوش مصنوعی
توليد لپ تاپ و موبایل با همکاری چينی ها

یک کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات با تشریح جزئیات سند توافق همکاری ایران 
و چین در حوزه فاوا از تشکیل کارگروه نیازسنجی موضوعات مرتبط با این همکاری در 
مرکز ملی فضای مجازی خبر داد.محمدامین احمدلو در خصوص جزئیات سند همکاری 
توافق ایران و چین در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی اظهار داشت: 
متن تفاهمنامه ای که میان ایران و چین امضا شد، هنوز منتشر نشده است. اما در تیرماه 
سال ۹۹ پیش نویسی از طرف وزارت امور خارجه منتشر شد که در واقع به عنوان پایه 
اصلی این توافقنامه شناخته می شود و گفته شده که کلیات این پیش نویس با توافقنامه 

نهایی تفاوت و تغییرات چندانی ندارد.
وی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد که این سند در چند الیه مختلف به همکاری دو 
کشور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید دارد، گفت: در این سند کالن، قراردادی 
به معنای تعهد و تعریف پروژه دیده نمی شود و ابعاد آن نشان می دهد که فعاًل تفاهم دو 

کشور روی کلیات موضوع است.
کارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات اندیشکده ایتان با اشاره به اینکه بررسی پیش 
نویس این تفاهمنامه حاکی از آن است که این توافق دارای یک ساختار چند الیه شامل 
مأموریت ها، اهداف اساسی و در نهایت زمینه های همکاری و اقدامات اجرایی است، ادامه 
داد: در بحث اهداف اساسی داخل پیش نویس بند مرتبط با فاوا به توسعه همکاری های 
علمی، فنی و اقتصادی و حقوقی در حوزه های مختلف فضای مجازی و تجهیزات کاربر 

نهایی تاکید شده است.
وی افزود: در خصوص زمینه های همکاری دو کشور شاهد تعریف 4 سطح در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی هستیم. به این معنی که تعریف پروژه های مشترک 
برای توسعه و تقویت شبکه زیرســاخت هایی ارتباطی و اطالعاتی، تعریف پروژه های 
مشترک آزمایشی در حوزه فناوری های هوشمند و هوش مصنوعی، تقویت همکاری ها 
در طرح های مرتبط با فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس های ماهواره در صحنه 
بین المللی و انجام تحقیقات مشترک در حوزه دانشگاهی توسط شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپها این 4 سطح را تشکیل می دهند.
احمدلو با بیان اینکه بعد اقدامات اجرایی این سند در حوزه فاوا، مربوط به کالن پروژه هایی 
می شود که به زمینه های همکاری مشترک به صورت جزئی تر اشاره دارد، خاطرنشان کرد: 
در این الیه، بحث توسعه نسل پنجم ارتباطات )۵G(، خدمات پایه کاربردی شامل موتور 
جستجو، پست الکترونیک و پیام رسان و نیز بحث تجهیزات ارتباطی شامل مسیریاب ها، 
سوئیچ ها، روترها، سرور و تجهیزات مراکز و اســتوریج و GPS، مطرح شده است.وی 
گفت: در مورد تجهیزات کاربر نهایی نیز در این سند به همکاری در تولید تلفن همراه، 
تبلت و لپ تاپ اشاره شده است. بررسی همکاری در حوزه های نرم افزاری مانند سیستم 
عامل رایانه و تلفن همراه، مرورگر، آنتی ویروس ها و سایر حوزه هایی که ابعاد نرم افزاری 
دارند نیز در این بخش دیده است.این کارشناس با بیان اینکه در الیه اقدامات اجرایی در 
سند همکاری ایران و چین در حوزه فاوا، پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام شهرک هوش 
مصنوعی چین به سرمایه گذاران ایرانی نیز مطرح شــده است، افزود: هماهنگی برای 
تدوین قوانین و کنوانسیون های بین المللی در حوزه حاکمیت دولت ها در فضای مجازی 
از دیگر موارد این سند است تا دو طرف بتوانند همکاری های مشترکی در این فضا داشته 
باشند. همچنین همکاری در زمینه های مرتبط با رسانه های برخط در اشکال مختلف که 
مبادله اطالعات میان کشورها باشد و تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ای ملی دو 
کشور برای امضای تفاهم نامه در حوزه امنیت سایبری در این سند مطرح شده است.وی 
با اشاره به تشکیل کارگروه هایی در ذیل دبیرخانه همکاری ایران و چین، ادامه داد: یکی از 
کارگروه های ایجاد شده مرتبط با بحث فضای مجازی و حوزه فاوا بوده است که با محوریت 
مرکز ملی فضای مجازی و به ریاست رئیس این مرکز، جلساتی با حضور کارشناسان و 
نمایندگان دستگاه ها، تشکیل و طرح موضوع و نیازمندی های مربوطه ارائه شد.احمدلو 
با تاکید بر اینکه این کارگروه در فضایی کارشناسی و برای رفع نیازمندی ها شکل گرفته 
است، افزود: نظرات نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان در این حوزه گردآوری شد 
و مورد بررسی قرار گرفت. در این کارگروه پیشنهادهای مختلف از سوی کارشناسان در 
بخش های مختلف ارائه و جمع بندی نهایی بر این بوده که الزم است که مبتنی بر این سند 
تفاهم، در حوزه فاوا برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود و طبق آن 
اصول کارها جلو برود. وی با بیان اینکه این توافق حتماً برای کشور خوب و مورد نیاز است، 
گفت: الزم است که بخش نخبگانی و دغدغه مندان کشور به پروژه های مورد نیاز متمرکز 
شوند تا بتوانیم حداکثر منفعت را برای کشورمان در بخش های مختلف داشته باشیم. بر 
این اساس ابعاد پروژه ها و اینکه به چه شکلی با طرف چینی توافق شود باید مورد توجه 
قرار گیرد.این کارشناس با اشاره به اینکه طرف چینی به صورت کلی عالقه مند بوده که 
پروژه ها از سمت ایران مطرح شود و به همین دلیل در این سند، عمده موضوعات مبتنی بر 
نیازمندی های کشور و موضوعات مورد عالقه کشور است، گفت: بررسی ها نشان می دهد 
که در زمینه های مطرح شده در این سند در حوزه فاوا، کشور سابقه درخشانی نداشته و 
عمدتاً سعی کرده ایم از سرمایه گذاری خارجی به معنای خرید تجهیزات استفاده کنیم و 
تاکنون در داخل کشور نتوانسته ایم با استفاده از همکاری های بین المللی شاهد ارتقای 

توان داخلی و تولید شویم.

اخبار

گوگلارثتغییرات۳۷سالهزمینرانشانمیدهد
نرمافزارگوگلارثبعدازچهارسالبهطوراساسیبهروزرسانیشدهوامکاناتجالبتوجهیمانندمشاهدهتغییرات۳۷سالهزمینبهآناضافهشدهاست.یکقابلیتتایملپستازهدرگوگلارثبه
کاربرانامکانمیدهدتاتغییراتنقاطمختلفزمینراطیمدت۳۷سالاخیرمشاهدهکنند.عالقمندانمیتوانندبامراجعهبهآدرس g.co/Timelapseوواردکردنموقعیتمکانیمدنظرخودتغییرات
جغرافیاییگوناگونیکمنطقهخاصرادرگذرزمانتماشاکنند.برایافزودهشدناینقابلیتبهگوگلارثازبیشاز۲۴میلیونعکسماهوارهایاستفادهشدهاستکهمربوطبهسال۱۹۸۴بهبعد

است.قابلیتیادشدهبهخوبینشانمیدهدچگونهگسترششهرنشینی،جنگلزداییوگرمایشزمینتغییراتمهموتخریبهایقابلتوجهیرادرسطحزمینایجادکردهاست.

در ماه هــای اخیــر حتــی 
کارشناسان رمزارز به کاهش 
ســهم ســرمایه گذاری در 
حوزه ارزهــای دیجیتال به 
منظور مصونیت از تکانه های 
قیمتی،کالهبرداری  وسرقت یا مســدودی احتمالی 
کیف پول های دیجیتال توصیه می کنند.پس از شیوع 
بیماری کرونا و ناتوانی اقتصادهــای مطرح جهانی در 
مهار این ویروس مرگبار، تمایل به ســرمایه گذاری در 
حوزه ارزهای دیجیتال در سراسر جهان افزایش یافت؛ 
به گونه ای که نرخ رمزارز بیت کوین را از محدوده 5 هزار 
دالری به مرز ۶۰ هزار دالر کشاند.رشد قیمتی که توجه 
به اخبار و رویدادهای حوزه رمزارزها را برجسته کرده و 
نگرانی های ناشی از پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این 
بازار نوظهور و کمتر شناخته شده را افزایش داده است. به 
عبارت دیگر، سرمایه گذاران خرد و کالن با مشاهده روند 
رو به رشد قیمت انواع رمزارزها تمایل بیشتری نسبت 
به ســرمایه گذاری در این بازار پرریسک از خود نشان 
می دهند. البته اخیراً اعالم شد که بانک مرکزی به زودی 
مجوز واردات کاال با رمزارزهای تولیدشــده داخلی را از 
طریق بانک ها و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار 
است آئین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به 
تصویب برساند )جزئیات(؛ اما تا نهایی شدن این آئین نامه 
و مشخص شدن چارچوب برای مبادالت رسمی و قانونی 
رمز ارزها )که ممکن است این مبادالت رسمی مشمول 
رمزارزهای خارجی همچون بیت کوین هم نشــود(، 
شناخت مخاطرات ورود به هر بازاری از جمله بازار رمزارز 

امری عقالنی و اجتناب ناپذیر است.

حباب بیت کوین می ترکد؟!
بررسی روند قیمت رمزارزها در سال های اخیر حاکی است، 
همواره در پی هر فاز شدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل 
۷5 تا ۸۰ درصد در انتظار ارزهای دیجیتال بوده است. برخی 

این اصالحات شدید قیمتی که در سال های ۲۰۱4 و ۲۰۱۸ نیز 
برای رمزارزهایی نظیر بیت کوین رقم خورد را ناشی از خروج 
سرمایه گذاران زیان دیده خرد از این بازار و وضع سیاست هایی 
از ســوی اقتصادهای بزرگ جهان می دانند کــه می تواند 
هشــداری برای افراد ناآگاه که ورود هیجانی به بازار رمزارز 
داشته اند، باشد.به موازات فراگیر شدن تب استخراج و معامله 
ارزهای دیجیتال در دنیا، تریبون های تبلیغاتی و اغواگرایانه ای 
برای سوق دادن سرمایه گذاران به بازار ارزهای دیجیتال در 
داخل کشور نیز مشغول فعالیت شده اند و این موضوع در کنار 
انفعال چند ساله بانک مرکزی در مواجهه با این پدیده نوظهور، 
منجر به تنوع کالهبرداری از سرمایه گذاران ناآگاه و هیجان زده 

در ماه های اخیر شده است.

چرا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی 
پرریسک است؟

فقدان چارچوب های قانونی و حقوقی در داخل و خارج 
از کشور و نوسانات شــدید قیمت رمزارزها از یک سو، 
ابهام جدی پیرامون نقش ارزهــای دیجیتال در آینده 
مبادالت مالی و سیاســت گذاری اقتصادهای برجسته 
دنیا برای مدیریت این بازار، چالش های غیرقابل انکاری 
هستند که در کنار تمرکز کالهبرداران بر جذب نقدینگی 
ســرمایه گذاران با پیشــنهادهایی نظیر مشارکت در 
اســتخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه ســکه، فضای 
پرریسکی در این بازار ایجاد کرده اند.نکته جالب توجه 
در ماه های اخیر توصیه کارشناســان رمزارز به کاهش 
سهم سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به منظور 
مصونیت از تکانه های قیمتی، کالهبرداری های شایع و 
سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.

خطر زیان ۴۰ درصدی در یک روز!
این موضوع بویژه در ماههای اخیر که بسیاری از سرمایه 
گذاران بازار سهام به ســرمایه گذاری در بازار رمز ارزها 
تمایل پیدا کرده اند، بر دامنه نگرانی ها افزوده اســت؛ 
دانیال دارایــی، تحلیلگر بازار ســرمایه در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به روند مهاجرت سرمایه ها از بورس 
به بــازار ارزهای دیجیتال گفت: برخــی از مردم بدون 

مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد 
بازار کریپتوکارنسی ها می شوند و متأسفانه نه تنها سود 
نمی برند، بلکه بخش عمده ای از ســرمایه خود را هم از 
دست می دهند. روزبه شــریعتی دیگر کارشناس بازار 
سرمایه هم از افزایش جســت وجوها پیرامون رمزارزها 
خبر داد و گفت: افرادی کــه در بورس ضرر کرده اند، در 
حال خرید بیت کوین هستند. نوسان پذیری رمزارزها 
به قدری زیاد است که ممکن اســت فرد یک روزه 4۰ 

درصد ضرر ببیند.

تالطم شدید قیمت ها در بازار رمزارز نسبت 
به سایر بازارها

مصطفی نقی پور، کارشناس حوزه رمزارز نیز با اشاره به 
لزوم برخورداری از دانش و اطالعات کافی برای ورود به 
انواع بازارها خصوصاً بازار رمز ارز گفت: بازار رمز ارز یک 
بازار نوآورانه است که از ســال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت 
کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود هشت 
ســال می گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی 
حجم و باال بودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن 
آن، قطعاً تالطم شدیدی نســبت به دیگر بازارها نظیر 
طال، ارز و… خواهد داشت.این کارشناس ارز دیجیتال 

ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی کاملی از بازار بورس 
و فارکس داشته و موفق باشند اما در بازار رمز ارز دچار 
شکست شده و متضرر شوند. بنابراین داشتن اطالعات 
کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود به این بازار 
ضروری است.وی درباره احتمال خطر نابودی سرمایه 
مردم در بازار رمز ارز گفت: ممکن اســت افرادی که از 
طریق صرافی های خارجی اقدام به ســرمایه گذاری در 
حوزه رمز ارز کرده اند، دارایی خود را از دســت بدهند. 
چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، 
دارایی آنان به دلیل تحریم های ظالمانه ایاالت متحده 
بالک و مسدود شود.نقی پور افزود: کالهبرداری در این 
حوزه از طریق صرافی های غیرقانونی و نیز افرادی که با 
وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می کنند، صورت 
می گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه 
مالک دارایی خود باشــند.این کارشناس ارز دیجیتال 
با بیان این که خرید و فروش در بیت کوین باید توسط 
شخص ســرمایه گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید 
به این عرصه ورود کنند، گفت: تنهــا با افزایش دانش 
در حوزه فنــاوری بالک چین که فناوری زیرســاختی 
 تمام رمز ارزهاســت می توان اقدام به ســرمایه گذاری

 در این حوزه کرد.

كارشناسان نسبت به ریسك سرمایه گذاری  در بازار رمز ارزها  هشدار دادند

تب  خرید و فروش  ارزهای دیجیتال
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

بانک مرکزی ترکیه در مورد هشدار ریسک باالی 
تراکنش بــا ارزهای دیجیتال بــرای خرید کاال و 
خدمات هشدار داد و این تراکنش ها را ممنوع کرد.

بانک مرکزی ترکیه در مورد هشدار ریسک باالی 
تراکنش بــا ارزهای دیجیتال بــرای خرید کاال و 
خدمات هشدار داد و این تراکنش ها را ممنوع کرد. 
این ممنوعیت از ۳۰ آوریل الزم االجرا خواهد بود.

بانک مرکزی ترکیه در بیانیــه ای که در روزنامه 
گازته ترکیه منتشــر شــد اعالم کرد: رمزارزها 
و ســایر دارایی هــای دیجیتــال را نمی توان به 
شــکل مســتقیم یا غیرمســتقیم به عنوان ابزار 

پرداخت مورد اســتفاده قــرار داد.در این بیانیه 
بانک مرکزی همچنین آمده اســت: شــرکت ها 
و ارائه کننــدگان خدمات پرداخــت نمی توانند 
مدل های تجاری خود را به شکلی ایجاد کنند که 

 فضا یا ابزاری برای پرداخت بــا ارزهای دیجیتال
 ارائه کند.

بانک مرکزی ترکیه علت این اقدام جدید را فقدان 
نظارت و کنتــرل مرکزی بر ارزهــای دیجیتالی 
اعالم کرده و هشدار داده است که این تراکنش ها 
ضررهای جبــران ناپذیری برای افــراد به وجود 

خواهند آورد.

درحالی که کاربران فقط بــا لینک دعوت یکی  از 
اعضای کالب هــاوس می توانند وارد این شــبکه 
اجتماعی شوند، کالهبرداران از فروش لینک های 
جعلی دعوتنامه سوء اســتفاده می کنند.  شــبکه 
اجتماعــی کالب هاوس بــدون اتکا بــه عکس، 
ویدئو و نوشــته، توانســته بین کاربران ایرانی به 
خصوص برخی مشاهیر سیاســی و اجتماعی جا 
باز کند، در این پلتفرم افــراد می توانند به صورت 
زنده با یکدیگــر صحبت کنند و نظــرات خود را 
به اشــتراک بگذارند. در این اپلیکیشن برخالف 
سایر شبکه های اجتماعی تنها می توانید از صوت 
برای برقراری ارتباط اســتفاده کنید. همچنین 
اتاق های گفت وگو مختلفــی به صورت مجازی با 
موضوعات گوناگونی وجود دارد که همه اتفاق ها 
در آن زنــده و همزمان از طریــق گفت وگو بین 

افراد رخ می دهد.  هر ســرویس جدیدی متناسب 
با ویژگی هایی که دارد با اقبال کاربران و مخاطبان 
مواجه می شود. راه اندازی برخی از این سرویس ها 
به دانش فنی باال، زیرساخت های ارتباطی گسترده 
و هزینه های بسیار زیاد نیاز دارد. اپلیکیشن شبکه 
اجتماعی کالب هاوس به افــراد اجازه می دهد در 
چت روم های صوتی به صحبت درباره موضوعات 
مختلف بپردازند که این روزهــا محبوبیت رو به 
رشــدی پیدا کرده اســت و البته به محلی برای 
گفت وگوی مســووالن هم تبدیل شــده است و 
محمدجــواد آذری جهرمی-وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعات- که معموال در شــبکه های 

اجتماعی حضور پیدا می کند هم به یکی از حاضران 
چت روم های مختلف این اپلیکیشن تبدیل شده 
است. با توجه به اینکه کاربران فقط با لینک دعوت 
یکی از اعضــای کالب هاوس می تواننــد وارد این 
اتاق های مجازی شــود و تعداد لینک های دعوت 
محدود است، بازار ســیاه فروش دعوتنامه کالب 
هاوس به راه افتاده و گاهی در برخی از ســایت ها 
قیمت های باالیی برای ایــن دعوتنامه ها در نظر 
گرفته شــده اســت. کالهبرداران با سوء استفاده 
از این ویژگی های کالب هــاوس اقدام به فروش 
لینک های جعلی دعوتنامه هــای اتاق گفت وگو 
می کنند، به نحوی کــه کاربر پس از خرید و واریز 

وجه، متوجه می شود که این لینک جعلی است و 
قادر به ورود به اتاق گفت وگوی مدنظر نمی شود. 
   از طرف دیگر،   یکی از اقدامات کالهبرداران این 
اســت که با راه اندازی سایت های جعلی که شبیه 
به ســایت های اصلی اســت، به ربودن اطالعات 
افراد، اغلب بــرای سوءاســتفاده های مالی اقدام 
می کنند؛ در این شیوه که اصطالحاً به فیشینگ 
معروف اســت، کالهبــرداران از طریق اطالعات 
واردشــده توســط کاربران در صفحات جعلی، 
برای جمــع آوری اطالعــات کاربــران  و از آنها 
اســتفاده می کنند. بنابرایــن  از آنجایی که هیچ 
منبع رســمی برای فروش لینک دعوتنامه های 
کالب هــاوس وجود نــدارد، مــردم نباید فریب 
 کالهبردارانی که اقدام به فروش این دعوتنامه ها 

می کنند را بخورند.    

سودجویان با طراحی و بارگذاری لینک های فیشینگ، 
کاربران را برای ورود بــه صفحات جعلی پرداخت برای 
کالهبرداری ســوق می دهند، بنابراین الزم است قبل 
از پرداخت وجه از اصلی بودن درگاه پرداخت و نشانی 
اینترنتی آن مطمئن شوید.با توجه به افزایش بیماری 
کرونا در کشور بسیاری از شــهروندان برای فروش کاال 
نو و دسته دوم خود از ســایت های نیازمندی استفاده 
کرده و کالهبــرداران با سوءاســتفاده از این موضوع با 
ارسال صفحات جعلی تمدید آگهی از آنان کالهبرداری 

می کنند.
ســودجویان با طراحی و بارگــذاری لینک های جعلی 

تمدیــد آگهی و موارد مشــابه، کاربــران را برای ورود 
به صفحــات جعلی پرداخت برای کالهبرداری ســوق 
می دهند. بنابراین الزم است قبل از پرداخت وجه حتی 
مبالغی بســیار اندک از اصلی بــودن درگاه پرداخت و 
نشانی اینترنتی آن مطمئن شوید تا در دام درگاه های 

جعلی قرار نگیرید.
شــهروندان با وجود هشدارهای پلیســی بازهم مورد 
سودجویی کالهبرداران سایبری قرار می گیرند. پلیس 
فتا نســبت به کالهبرداری از طریق ارســال صفحات 

جعلی پرداخت در فضای مجازی و ترفندهای مختلف 
کالهبرداران سایبری در خریدهای مجازی هشدار داد و 
اینکه قبل از تماس و قرار مالقات با فرد حتماً برای خرید 
کاال، ابتدا نام، شرکت سازنده و برخی اطالعات دیگر در 
خصوص آن را از طریق جست وجو در اینترنت به دست 

آورده و از قیمت حدودی آن نیز مطلع شوید.
همچنین پایین بــودن بیش از حد قیمــت می تواند 
ترفندی برای ایجاد هیجان و عجله در افراد برای خرید 
سریع کاال باشــد، بنابراین بهتر است هنگام خرید کاال 

اطمینان حاصل کنید که سرقتی نباشد.  قبل از انجام 
معامله و پرداخت هزینه، نیز ابتدا شماره تلفن و نشانی 
طرف معامله را بررســی کرده و از صحت آن اطمینان 

حاصل کنید.
وی افزود: لینک های ارسالی از سوی فروشنده احتمال 
دارد درگاه فیشــینگ بانکی باشــد پس قبل از واریز 
هرگونه وجهی از طریق این لینک ها مطمئن شوید که 
درگاه بانکی ارسالی فیشینگ نیست. اگر فروشنده کاال 
اطالعات شــخصی یا اطالعات بانکی خود را ارائه کرد،  
دلیل بر اعتماد کردن به ایشــان نیســت، ممکن است 

اطالعات شخص دیگری را اعالم کرده باشد.

براســاس رده بندی جهانی »اسپیدتســت« سرعت 
اینترنت موبایل و ثابت ایران در ماه مارس افزایش یافته 
اســت. این درحالی است که متوســط جهانی سرعت 
اینترنت ثابت و موبایل نیز نسبت به فوریه افزایش یافته 
است.وب ســایت اسپید تســت جدیدترین گزارش از 
متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل در سراسر جهان 
در ماه مارس ۲۰۲۱ را منتشــر کرده اســت. طبق این 
گزارش در سومین ماه ۲۰۲۱ میالدی متوسط جهانی 
سرعت اینترنت موبایل 4۸.4۰ و متوسط جهانی سرعت 

اینترنت ثابت ۹۸.۶۷ مگابیت بر ثانیه بوده است.
همچنین طبق گزارش اســپید تست متوسط سرعت 
اینترنت موبایل ایران در مــاه مارس ۲۶.۳۸ مگابیت بر 
ثانیه بوده است. به این ترتیب ایران در رده ۸۳ فهرست 
رتبه بندی سرعت اینترنت موبایل کشورهای جهان قرار 
است. با توجه به آمار ثبت شده در ماه گذشته میالدی، 
جایگاه ایران در این فهرست یک پله صعود کرده است.
از سوی دیگر متوسط ســرعت اینترنت ثابت کشور نیز 

۱۹.۱۳ مگابیت بر ثانیه بوده و در رده ۱۳۲ فهرســت 
سرعت اینترنت ثابت کشورها قرار دارد. رده ایران در این 

بخش نیز نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است.
براساس این گزارش در ماه مارس امارات متحده عربی 
مانند ماه گذشته در رده نخســت فهرست کشورهایی 
با بیشترین ســرعت اینترنت موبایل قرار دارد. سرعت 
اینترنت موبایل این کشور ۱۷۸.5۲ مگابیت برثانیه اعالم 
شده اســت. در رده دوم کره جنوبی با سرعت ۱۷۰.5۲ 
مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در فهرست 
نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. اما در رده 
سوم قطر با ســرعت اینترنت ۱۶۷.4۰ مگابیت بر ثانیه 
قرار دارد. این کشور در فوریه ۲۰۲۱ میالدی در رده دوم 
قرار داشت.این درحالی است که کشورهایی که در رده 

چهارم، پنجم، ششــم، هفتم و هشتم این فهرست قرار 
دارند نسبت به ماه پیش تغییری نکرده اند. این کشورها 
به ترتیب عبارتند از چین )با سرعت ۱5۰.4۰ مگابیت 
برثانیه(، عربستان سعودی )۱۳۳.۷۳ مگابیت برثانیه(، 
نــروژ )۱۱۸.۲۰ مگابیت برثانیه(، اســترالیا )۱۰۹.۳۳ 

مگابیت برثانیه( و هلند )۱۰۳.۳۷ مگابیت برثانیه(.
در جایگاه نهم این فهرست کشور بلغارستان با سرعت 
اینترنت موبایل ۹۶.۲۷ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. جایگاه 
بلغارستان در این رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله 
صعود کرده اســت. در رده دهم نیز سوئیس با سرعت 
اینترنت ۹5.۲۷ مگابیت برثانیه قرارداد. و جایگاه آن در 

این رده بندی دو پله صعود کرده است.
در رده بندی کشورهایی با بیشــترین سرعت اینترنت 

ثابت، جایگاه نخست مانند ماه های گذشته به سنگاپور 
با سرعت اینترنت ۲۳4.4۰ مگابیت برثانیه تعلق دارد. 
در رده دوم تایلند با ســرعت ۲۳۰.5۹ مگابیت برثانیه 
قرار دارد. جایگاه این کشــور نسبت به ماه گذشته یک 
پله صعود کرده است. هنگ کنگ که ماه گذشته در رده 
دوم قرار داشت، در ماه مارس با سرعت ۲۲4.۷۳ مگابیت 
برثانیه با یک پله ســقوط در رده سوم قرار گرفته است. 
رده چهارم مانند ماه گذشته به رومانی با سرعت ۲۱۰.۸۲ 

مگابیت برثانیه تعلق دارد.
اما موناکو با ســرعت ۲۰5.44 مگابیت برثانیه در رده 
پنجم قرار دارد. این کشور در رده بندی پرسرعت ترین 
های اینترنت ثابت جهان 5 پله صعود کرده است. در رده 
ششم دانمارک با سرعت ۲۰۲.۱۶ مگابیت برثانیه قرار 
دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط 
کرده است. فرانسه با سرعت اینترنت ۱۹۳.4۶ مگابیت 
برثانیه در رده هفتم قرار دارد. این کشور ماه گذشته در 

رده دهم قرار داشت.

ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتالی در پرداخت را ممنوع کرد
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ایران 2 پله صعود كرد

متوسط سرعت جهانی اینترنت ثابت به ۹۸ مگ رسید
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