
دالر بر خالف انتظار برخی معامله گــران موفق به حفظ کانال 
۹۱ واحدی شد.

به گزارش رویترز، در حالی که بحث ها بر ســر لزوم داشتن یا 
نداشتن تداوم حمایت از کســب و کارهای اقتصادی در آمریکا 
باال گرفته است، سناتور ارشد جمهوری خواه از حمایت سنا از 
اقدامات الزم برای بازگشت ســریع تر به حالت عادی خبر داده 
و افزوده است بدون به جریان افتادن مجدد جریان سرمایه ای 
و اصالحات ســاختاری به ویژه در حوزه مالیاتی، احیای رقابت 
پذیری کار دشــواری خواهد بود. تیم اسکات همچنین ضمن 
اعتراف به پیامدهای سنگین ویروس کرونا بر عملکرد بزرگ ترین 
اقتصاد جهان در نیمه دوم سال قبل گفت: ما امسال نه تنها شاهد 
رشدهای دو رقمی خواهیم بود بلکه این رشدها به حدی نیرومند 
خواهد بود که شاید نظیر آن طی یک قرن اخیر دیده نشده است.  
جذابیت دارایی های دالری بــه ویژه در حالی که بانک مرکزی 
آمریکا بر سر دوراهی افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح کنونی 
قرار گرفته، در نظر معامله گران کمرنگ تر شــده است. چشم 
انداز صعودی بودن تورم در کنار احتمال رونمایی از بسته های 
حمایتی تریلیون دالری دیگر توسط دولت بایدن از جمله دالیلی 
است که معامله گران را به این نتیجه رسانده که انتظار دالری به 
نیرومندی دالر سال ۲۰۱۹ در کوتاه مدت را نداشته باشند. با ادامه 
تزریق نقدینگی به بازار حجم دالر در بازارهای مالی به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته است و برخی کارشناسان پولی آن را پمپاژ 

بی رویه اسکناس دانسته اند.  
به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته تورم در اروپا نیز صعودی 

بوده است تا جایی که متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه 
یورو در دوازده ماه منتهی به مارس با ۰.۴ درصد افزایش نسبت 
به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۳ درصد رسید تا نرخ تورم 
مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف گذاری شده 
توســط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه 
اروپا این نرخ به طور متوسط ۱.۷ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ 
درصد بیشتر شده است.  قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه 
۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای 

تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند.
انتقادات از تداوم سیاست های حمایتی دولت بایدن از اقتصاد 
آمریکا کم کم رو به افزایش است. لری کودلو- مشاور اقتصادی 
ترامپ- با بیان اینکه افزایش نرخ مالیــات ها تاثیر زیادی روی 
کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در ماه های آینده خواهد 
داشت، گفت: اقتصاد ما در حال حاضر مثل فردی است که تب و 
لرز دارد و حاال دولت بایدن با طرح هایش می خواهد یک پتوی 
خیس روی او بندازد! برنامه دولت بایدن جلوی میلیون ها میلیون 
اشتغال زایی را خواهد گرفت و آن ها باید از این رفتار خود خجالت 

بکشند. تنها با تغییر این رویکردها به رشد باال خواهیم رسید.  
دالر از ابتدای ســال جاری میالدی تحت فشار سنگینی قرار 
داشته اما انتظار کارشناسان بازار ارز این است که رفته رفته دالر 
به روزهای اوج خود به ویژه در نیمه دوم سال بازگردد. بازدهی 
دالر در دو هفته نخست آوریل بازدهی کمتری از متوسط ساالنه 
خود داشته اســت با این حال با توجه به افزایش ریسک های 
موجود بر سر راه اقتصاد جهانی تمایل معامله گران به دارایی های 

پرریسک کاهش یافته و یک بار دیگر رویکرد احتیاطی بر رفتار آن 
ها حکمفرما شده است. این مساله در میان مدت به نفع ارزهای 

امن خواهد بود.  
روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارشاتی 
از آثار زیانبار آن ها روی برخی از دریافت کنندگان، دچار اخالل 
شده است. در آمریکا استفاده از واکسن جانسون اند جانسون به 
حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی برای صادرات این واکسن به 
اروپا نیز ملغی شده اســت. دانمارک نیز پس از مشاهده چنین 
مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکســن آسترا زنکا، به 
عنوان نخستین کشــور جهان اســتفاده از این واکسن را کنار 
گذاشت. وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت برخی گزارشات 
مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا استفاده از آن 

را آغاز کند.  
در حالی که انتظار می رفت بانک مرکزی آمریکا در نتیجه افزایش 
تورم دست به تغییر نرخ بهره بزند، رییس این بانک در اظهارات 
تازه ای این مساله را منتفی دانسته و گفته حس ما این است که 
اکنون درست در نقطه ای قرار داریم که رشد اقتصادی خود را 
آغاز کنیم. در ماه های آینده میزان اشتغال زایی و رشد اقتصادی 
ما سریع خواهد شد.  در نیمه دوم امسال شاهد ثبت رشدهایی 
خواهیم بود که بسیار نیرومند خواهند بود و من انتظار آن را ندارم 

که دلیل قانع کننده ای برای تغییر نرخ بهره بیابیم.  
عملکرد دالر مقابل دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط 
به بســته های محرک دولت بایدن، روند واکسیناسیون و نیز 
بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری باقی مانده است. جروم 

پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا - در مصاحبه ای تایید کرده 
است که نگرانی از اوج گیری تورم بر روی تصمیمات معامله گران 
در بازارهای مالی تاثیر گذاشته است اما به تدریج ثبات بیشتری 
در بازارها حاکم خواهد شد و امید می رود که وضعیت بازار اوراق 
و همچنین موقعیت دالر در برابر دیگر ارزهای مهم جهانی در 

شرایط بهتری قرار گیرد.  
صندوق بین المللی پول از بانک های مرکزی در سراسر جهان 
خواست تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و جهان 
در میان مدت، در انتخاب سیاست های حمایتی خود نهایت دقت 
را خرج دهند چرا که اشتباه در این زمینه می تواند زمینه ساز 
نوسانات مالی و ریسک های جدیدی برای بازارهای پولی و مالی 
شود. این در حالی است که با توجه به باقی ماندن رشد اقتصادی 
در سطح ضعیف، بانک های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد 
نرخ بهره و انضباط بیشتر مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ 

های بهره در سطوح پایین کنونی قرار دارند.
تاکنون بیش از ۱۴۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۳۲ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۴۹ هزار و ۵۹۱ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 
تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۱ هزار و ۷۲۴ نفر، برزیل با ۳۷۵ هزار 
و ۴۹ نفر، مکزیک با ۲۱۲ هزار و ۴۶۶ نفر، هند با ۱۸۲ هزار و ۳۳۱ 

نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۳۰۷ نفر بوده است.
سیمون هاروی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه مونکس 
یوروپ - گفت: بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده 
نرسیده اند، چرا که اطالعات دریافتی معموال کم و متناقض است. 

تا وقتی که تصویر روشنی از اقتصاد و تصمیمات آتی فدرال رزرو 
نداشته باشیم حدس این که چه مسیری پیش روی دالر خواهد 
بود کار اسانی نیست. اگر بانک مرکزی آمریکا در عمل نشان دهد 
که تمایل دارد فضای مطلوب مالی برای فعالیت های اقتصادی را 

حفظ کند شاهد صعود دالر به قله های باالتر خواهیم بود.  

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۲۲ درصد افزایش نسبت 

به روز گذشته در سطح ۹۱.۲۵ واحد بسته شد.
نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۱ دالر اعالم شد. 
)نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۳۶ درصد کاهش نسبت به 
روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۳ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۹ درصد 

پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۲ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آســیایی، هــر دالر با ۰.۳۱ درصد 
افزایش به ۱۰۸.۱۲۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر 
دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۳ دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری 

دالر معادل ۶.۵۰۰ یوان چین اعالم شد.

اعالم گمرک ایران به ســازمان غذا و دارو نشــان 
می دهد که از ۱۵ بهمن ماه ســال گذشــته تا ۲۶ 
فروردین ماه امسال یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۸۰۰ 
دوز واکســن کرونا وارد، ترخیص و تحویل وزارت 

بهداشت شده است.
گمرک ایران طــی مکاتبه ای با وزارت بهداشــت 

جزئیات واردات واکسن را تشریح کرده است. 
در مکاتبه ارونقــی – معاون فنی گمــرک ایران 
– با شــانه ســاز – معاون وزیر بهداشت و رییس 
ســازمان غذا و دارو – اعالم شــده کــه تاکنون 
یک میلیون و ۹۹۵ هــزار و ۸۰۰ دوز واکســن از 
چهار کشــور و از طریــق فرودگاه امــام خمینی 
)ره( وارد کشــور شــده و پــس از تشــریفات 
گمرکی با حداقل اســناد به صورت حمل یکسره 
و شــبانه روزی در حداقل زمــان ممکن)کمتر از 
 ۱۵ دقیقه(تحویــل نمایندگان وزارت بهداشــت 

شده است. 
براســاس اعالم گمرک به وزارت بهداشت جریان 

واردات واکسن به این شرح است:
در ســال گذشــته در ۱۵ بهمن ماه ۲۰ هزار دوز 
واکسن اســپوتنیک روســیه، ۲۵ بهمن ماه ۱۰۰ 
هزار دوز اسپوتنیک روســی، ۱۰ اسفندماه ۲۵۰ 
هزار دوز واکســن چینی، ۱۴ اسفندماه ۲۰۰ هزار 

دوز واکســن اســپوتنیک روســی، ۲۰ اسفندماه 
 ۱۲۵ هــزار دوز واکســن هنــدی وارد ایــران 

شده است. 
این در حالی اســت که در ســال جــاری در پنج 
فروردین ماه ۱۰۰ هزار دوز واکســن اســپوتنیک 
روسی، ۱۲ فروردین ماه ۱۰۰ هزار دوز اسپوتنیک 
روســی، ۱۶ فروردین ماه ۷۰۰ هزار  و ۸۰۰ دوز ، 
کواکس کره جنوبــی و ۲۶ فروردین ماه ۴۰۰ هزار 
دوز واکســن چینی وارد کشــور  و تحویل وزارت 

بهداشت شده است.
جریان واردات واکسن کرونا از کانال دولت صورت 
گرفته اما از مدتی پیش موضــوع واردات از طریق 

بخش خصوصی نیز مطرح است.
این در حالی است که اخیرا همتی - رئیس کل بانک 
مرکزی - اعالم کرد که هرگونه درخواست و اعالم 
وزارت بهداشــت جهت پرداخت ارز بابت واردات 
واکسن تأمین می شود و تاکنون نیز بر اساس میزان 
تقاضا و درخواست برای خرید واکسن از کشورهای 
روسیه و چین، ارز الزم تأمین و واردات انجام شده 

است.
 به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در حال حاضر نیز 
تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی، براســاس 

دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین است.

شاخص های مهم بورسی جهان به ویژه در اروپا شدیدا 
ریزش کردند. به گزارش بلومبرگ، شماری از چهره های 
جمهوری خواه مخالفت خود را با تداوم اجرای بسته های 
حمایتی جدید در آمریکا توسط دولت بایدن بیشتر کرده 
اند. لری کودلو- مشاور اقتصادی دولت در دوره ترامپ- دو 
بسته حمایتی اخیر را یک مسکن موقت برای تقویت رشد 
اقتصادی دانسته که در بلند مدت به نفع کشورهای نظیر 
چین و به ضرر خود آمریکا است. او از اعضای جمهوری 
خواه در سنا و کنگره خواست تا جلوی تصویب و اجرایی 

شدن بسته های عظیم محرک جدید را بگیرند.  
آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت 
های بزرگ بورسی نشان می دهد که اگرچه این درآمدها 
نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان 
نسبت به چیزی که قبل از امســال انتظارش می رفت 
فاصله زیادی باقی مانده اســت. در نتیجه شیوع موج 
جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت 
به زندگی عادی فاصله زیادی دارند. احتماال کار تکمیل 
واکسیناسیون عمومی در بخش قابل توجهی از جهان 
امسال به پایان نخواهد رسید و به سال آینده کشیده می 
شــود.  دومین اقتصاد جهان موفق شد در اتفاقی خیره 
کننده به رشد تقریبا سه برابری نسبت به پایان سال قبل 
دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست 
سال ۲۰۲۱ رشد ۱۸.۳ درصدی را به ثبت رساند که در 

مقایسه با فصل قبل ۱۱.۸ درصد بیشتر شده است. این 
رشد اقتصادی هم چنین ۰.۳ درصد کمتر از نرخ پیش 
بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد 
اقتصادی فصلی چین در طول دو سال اخیر محسوب می 
شود. در آماری امیدوارکننده برای اقتصاد آمریکا، رشد 
بخش خرده فروشی در ماه مارس ۹.۸ درصد بوده که این 
رشد ۱۲.۵ درصد بیشتر از رشد این بخش در ماه قبل و 
باالترین رقم ماهانه ثبت شده از ماه می سال قبل تاکنون 
بوده اســت. با توجه به نقش باالی این بخش در رشد 
اقتصادی آمریکا انتظار می رود این آمار روی رشد فصلی 
تاثیر به سزایی داشته باشــد. به گفته دفتر سرشماری 
آمریکا، پوشاک با رشد ۱۸.۳ درصدی و خدمات غذایی 
با رشــد ۱۳.۴ درصدی، نقش زیادی در ثبت این رشد 
داشته اند.  نتایج مطالعات جدید صورت گرفته توسط 
موسسه ای پی اف آر نشان می دهد با وجود رشد سریع تر 
اقتصاد چین در مقایسه با آمریکا، سرمایه گذاران خارجی 
تمایل بیشتری به خرید سهام شرکت های آمریکایی در 
مقایسه با همتایان چینی دارند. چین نخستین کشور 
جهان بود که با شیوع گسترده کووید مواجه شد و اکنون 
وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر کشورها دارد. تا نیمه 
نخست آوریل حدود ۱۸۰ میلیارد دالر در بورس آمریکا 
سرمایه خارجی جذب شده که این رقم در چین حدود 

۳۰ میلیارد دالر بوده است.  

بانک جهانی پیش بینی کرد قیمت های جهانی کاال 
پس از رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر 
رشد اقتصادی قوی پیدا کردند، تا پایان سال در همین 
حدود فعلی خواهند ماند.  به گزارش ایسنا، بانک جهانی 
اعالم کرد قیمت های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک 
سوم باالتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر 
بشکه نفت به ۵۶ دالر می رسد. قیمت ها در سال ۲۰۲۲ 
به ۶۰ دالر افزایش خواهــد یافت و مطابق با میانگین 
قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت 
و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ 
تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است. بانک جهانی 
همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد 
و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می کنند. 
اما قیمت فلزات احتماال بخشی از رشد امسال را از دست 
خواهند داد زیرا رشد ناشــی از تدابیر محرک مالی در 
سال ۲۰۲۲ ضعیف می شود. طبق گزارش بانک جهانی، 
پیش بینی می شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا 
برای کاالهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد باالتر 
بماند. با این حال پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ که 

عرضه جدید محقق می شود قیمت ها پایین تر بروند.
تعدیل سریعتر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی 

بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند ریسک نزولی 
برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت باالتر 
در آمریکا می تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، 
مس و ســنگ آهن حمایت کند.  بازارهای کشاورزی 
تحت تاثیر تقاضــای قوی چین و مشــکالت تولید 
در آمریکای جنوبی شــاهد رشــد قیمت ها بوده اند. 
اگرچه عمده بازارهای کاالهــای غذایی جهان از نظر 
استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده اند اما 
قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در باالترین رکورد 
چند سال گذشته معامله می شود. قیمت ها تحت تاثیر 
نگرانیهای امنیت غذایی و شــرایط جوی نامساعد در 

برزیل افزایش پیدا کرده اند.
 بانک جهانی اعالم کرد تــورم غذا در آمریکای التین، 
خاورمیانه و آمریکا به طور متوسط حدود ۹ درصد در 
ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر 
قیمت های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل 

شود، ریسک تورم قیمت باالتر وجود دارد.
 بر اســاس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی 
خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت 
مهار پاندمی کووید ۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در 

اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد.

خیز دوباره دالر در معامالت جهانی

سقوط آزاد بورس های جهانجزئیات واردات ۱.۹ میلیون دوز واکسن کرونا اعالم شد
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به بانک ها 

شاخص بورس بیش از 
۱۲ هزار واحد کاهش یافت
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شلیک به
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سرمقاله

شرط تاثیرگذاری 
وام ساخت مسکن

مجموعــه وام هایی که در 
حوزه مســکن برای تولید 
نیاز کشــور پرداخت می 
شود محل تامین منابع آن 
باشد مورد بررسی قرار گیرد. مجموعه ای از وامها 
پیش از وام ۴۵۰ میلیونی مسکن هم پرداخت 
شده یعنی قبل از این وام، وام هایی از این دست 
پرداخت شده است و باید میزان اثرگذاری آن با 
توجه به تورم موجــود و کاهش ارزش پول ملی 
بررسی شــود. در حال حاضر با توجه به تورم و 
کاهش ارزش پول این وام حجم خیلی کمی از 
هزینه های ســاخت و خرید مسکن را پوشش 
می دهد که بعید اســت در بازار بتواند تکانه ای 
ایجاد کند.  مهم ترین مساله این است که تورم 
زایی این وام باید مشخص شود. باید بررسی شود 

محل تامین...

  مهدی ســلطان محمدی، 
کارشناس مسکن 
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زمزمه
گرانی نان 

نگرانی دالالن بازار  ارز
 از ریزش قیمت ها

سال 1400 با افزایش ۵0 درصدی هزینه خانوارها نسبت به سال قبل آغاز شد

تورم   به  مرز ۵۰  درصد  رسید
صفحه2

صفحه3

رکود  بازار  ساخت  و  ساز  مسکن
فقط  2  درصد   تولید   مسکن   توسط   انبوه سازان   صورت   می گیرد

آیا   افزایش   وام   ساخت   مسکن   به   4۵۰  میلیون   باعث   رونق   این   بخش   می شود  ؟

فعاالن صنف نانوایی خواستار افزایش قیمت نان با 
توجه به رشــد صد در صدی تمام هزینه های این 
 صنف و همچنیــن افزایش بیــش از صد درصدی

 قیمت ها در شرایط فعلی هستند.  صنف نانوایان از آن 
دسته اصنافی هستند که علی رغم ادامه فعالیت در 
محدودیت های کرونایی متحمل هزینه های بسیار 
زیادی شده اند و همچنین با وجود رشد بیش از اندازه 
هزینه ها و قیمت آرد هنوز افزایش قیمتی را لحاظ 
نکرده اند. با توجه به اینکه نان قوت اصلی تمام مردم 
بوده و از اهمیت خاصی در سفره مردم برخوردار است 
باید دید این افزایش قیمت در چنین شرایطی که 
تورم بیداد می کند و بسیاری از مردم چشم به ثبات 
قیمت نان دارند چگونه امکان پذیر خواهد بود. اگر 

پای درد دل نانوایان هم...

قیمت ها در بــازار ارز با افزایــش احتمال موفقیت 
مذاکرات وین، روندی کاهشــی یافته است، بر این 
اساس، تردید و ســردرگمی در میان دالالن بازار 
ارز مشاهده می شود که نشــان دهنده انتظار برای 
کاهش بیشــتر قیمت ها در آینده نزدیک اســت، 
حتی برخی از دالر زیر ۲۰ هــزار تومان در روزهای 
آینده سخن می گویند. با توجه به تحوالت سیاست 
خارجی و افزایش امیــدواری به موفقیت مذاکرات 
وین، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر 
کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع 
ارز در روزهای اخیر روند کاهشی داشته است.  رصد 
 بازار غیر رسمی ارز در خیابان فردوسی تهران نشان 
می دهد که دوباره فضای تردید در این بازار حاکم 

شده و دالالن این بازار...

پیش بینی بانک جهانی از قیمت کاالها

گرانی رفتنی نیست!



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری: 
حمله به تیم مذاکــره کننده، 

شلیک به پای خود است 
 رقابت انتخاباتی به هر قیمتی سیاست نیست

معــاون اول رئیس جمهور نوشــت: حمله به 
تیم مذاکره کننده و دکتر ظریف در شرایطی 
که در حال مذاکرات حســاس هستیم،  مثل 
شلیک به پای خود است.اسحاق جهانگیری 
روز چهارشنبه در  حســاب کاربری خود در 
توییتر نوشــت: حمله به تیم مذاکره کننده 
و ظریف در شــرایطی که در حال مذاکراتی 
تا این حد حساس هســتیم، مثال شلیک به 
پای خود است. رقابت انتخاباتی به هر قیمتی 
سیاست نیست. به مصالح ملی ایران فکر کنید 

و صبور باشید.

خدمــات  ارائــه  توقــف 
غیرحضوری به مشتریان دارنده 

سیم کارت با مالکیت غیر
  تمــام مشــتریان بانــک ســامان کــه از 
ســیم کارت های با مالکیت غیر برای دریافت 
خدمات بانکی غیرحضوری استفاده می کنند، 
موظف به تملک و به نام زدن سیم کارت های 

خود شدند.
به گزارش ســامان رســانه، بر اساس قوانین 
جدید، تمامی بانک های کشور ازجمله بانک 
ســامان، برای افزایش امنیت تراکنش های 
برخــط و همچنیــن کاهش مــوارد جعل و 
کاله برداری، ملزم به توقف ارائه سرویس های 
بانکی برخط برای آن دسته از مشتریانی شدند 
که از سیم کارت با مالکیت غیر برای دریافت 

خدمات بانکی استفاده می کنند.
 ازاین رو، این دســته از مشــتریان در آینده 
نزدیک هنگام دریافت خدمات برخط بانکی، 
نظیر انتقال وجه کارت به کارت، حســاب به 
حساب، پایا، ســاتنا، پرداخت قبوض و خرید 
شــارژ و همچنین دریافت رمز یک بارمصرف 
و پیامک واریز و برداشت وجه با مشکل روبرو 
خواهند شد.بر این اســاس، بانک ها موظف 
هســتند که در هنگام انجام این تراکنش ها 
نســبت به تطبیق کد ملی صاحب حســاب 
با مشــخصات صاحب ســیم کارت از طریق 
سامانه شاهکار اقدام کنند و در صورت وجود 
مغایرت، ارائه خدمات غیــر حضوری به این 
دست از مشتریان تا زمان اصالح مشخصات 
هویتی ســیم کارت متوقف خواهد شد.الزم 
به ذکر است که این دســته از مشتریان باید 
در اولین فرصت با در دســت داشتن مدارک 
هویتی خود به همراه مالک اصلی سیم کارت 
به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا 
مرکز ارائه ســرویس تلفن همراه در سراسر 
 کشور مراجعه و نســبت به تملک سیم کارت

 خود اقدام کنند. 
همچنین اگر امکان تغییر مالکیت سیم کارت 
برای این دسته از مشتریان وجود ندارد، آن ها 
می توانند از طریق اپلیکیشن موبایلت بانک 
ســامان و همچنین مراجعه به یکی از شعب 
بانک سامان، نســبت به تغییر شماره تلفن 
همراه و ثبت شماره جدید تحت مالکیت خود 

اقدام کنند.
در همیــن ارتباط مرکــز ســامان ارتباط 
با شــماره تمــاس 0216422 داخلی 2 در 
تمامی ساعات شــبانه روز آماده پاسخگویی 
 بــه پرســش های احتمالــی مشــتریان

 است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ج.ا.ایران 
رتبه نخســت بانک آینده در 
کاهش میزان چک های عودتی

بانک مرکزی ج.ا.ایــران، رتبه بندی عملکرد 
بانک هــا در خصوص میزان عــودت چک ها 
به تفکیک چک های عهــده و واگذاری طی 
اســفند ماه ســال 1399 را اعالم کــرد. بر 
این اســاس، بانک آینده بــا کم ترین میزان 
عودت چک هــای عهده، جایگاه نخســت را 
 در شــبکه بانکی کشــور به  خود اختصاص

 داد.
آمار بانک مرکزی ج.ا.ایران نشــان می دهد؛ 
درصد چک های عادی عودتــی بانک آینده 
در بهمن ماه سال گذشته معادل 1.39 درصد 
بوده است که در نتیجه دقت همکاران محترم 
شعب در تعیین وضعیت چک های عهده، در 
اسفندماه همان سال به 1.28 درصد کاهش 

یافته است.

خبر

بانک ها

قیمت ها در بازار ارز با افزایش 
احتمال موفقیــت مذاکرات 
وین، روندی کاهشــی یافته 
است، بر این اساس، تردید و 
ســردرگمی در میان دالالن 
بازار ارز مشاهده می شــود که نشان دهنده انتظار برای 
کاهش بیشــتر قیمت ها در آینده نزدیک است، حتی 
برخی از دالر زیر 20 هزار تومان در روزهای آینده سخن 
می گویند.به گزارش ایرنا، با توجه به تحوالت سیاست 
خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و 
کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز در روزهای 
اخیر روند کاهشی داشته است.  رصد بازار غیر رسمی 
ارز در خیابان فردوسی تهران نشان می دهد که دوباره 
فضای تردید در این بازار حاکم شــده و دالالن این بازار 
انتظار کاهش قیمت ها را دارند. با وجود اینکه هنوز صف 
های فروش در این بازار شکل نگرفته، اما دالالن تالش 
می کنند که خریدهای خود را در قیمت های پایین انجام 
دهند تا در صورت ریزش قیمت ها، متضرر نشوند.اگرچه 
در ابتدای شــروع به کار دولت جو بایدن، چشــم انداز 
روشنی از آینده مذاکرات و احیای برجام وجود نداشت و 
به همین خاطر فعاالن بازار ارز چندان به کاهش قیمت ها 
در آینده نزدیک خوشبین نبودند، اما در روزهای اخیر 
شرایط حاکم بر بازار به کلی متفاوت است.به نظر می رسد 
با شروع روند کاهشی قیمت ارز و به ویژه دالر، چشم انداز 
روشنی از تداوم این روند در بازار ارز به وجود آمده است.  
جو حاکم بر بازار بیانگر این اســت که فعاالن و به ویژه 
دالالن ارز در باره کاهش بیشتر قیمت در روزهای آتی 
اطمینان دارند.  این روزها خیابان فردوسی که به عنوان 
بازار غیر رسمی ارز به شمار می رود، از شلوغی و ازدحام 

همیشگی برخوردار نبود. هرچند از گوشه و کنار میدان 
و پیاده روهای خیابان فردوسی صدای »دالر، دالر، یورو، 
خرید، فروش« به گوش می رسید اما به دلیل جو کاهشی 
حاکم بر بازار تعداد دالالن و معامله گران کمتر از گذشته و 
معامالت هم در مقیاس زیاد انجام نمی شد. خریدها کمتر 
انجام  و اگر هم متقاضی پیدا می شد پایین ترین قیمت را 
پیشنهاد می دادند و همان قیمت را هم در مراجعات بعدی 
فروشنده، پایین تر می آوردند.روز گذشته )سه شنبه( نیز 
فضای تردید در بازار ارز حکم فرما بود به طوری که دالالن 
حدود ساعت یازده و نیم قبل از ظهر، قیمت خرید را 23 
هزار و ۵00 تا 23 هزار و ۵۵0 و قیمت فروش را 23 هزار 
و ۷۵0 می گفتند اما بعد از ساعت 12 ظهر دالر را بیش از 

23 هزار و 300 خریدار نبودند.

تردید در خرید، تعجیل در فروش
آنچه که در بازار امروز جلب توجه می کرد، غلبه نوعی 
تعجیل معامالتی بر بازار در عین شک و تردید در خرید 

بود. از آنجایی که دالالن و معامله گران تقریباً از کاهش 
قیمت ها اطمینان داشتند در خرید ارز دچار نوعی تردید و 
دو دلی بودند. با این حال اگر هم پیشنهاد خرید می دادند  
اصرار زیادی داشتند تا به سرعت دالر و یورو را خریداری 
و با همان سرعت به فروش برسانند. این تعجیل از آنجا 
ناشی می شود که کاهش قیمت به صورت لحظه ای اتفاق 
می افتد. حتی تابلوهای دیجیتال صرافی ها نیز  این روند 
کاهشــی را به نمایش می گذاشتند.برای مثال در ضلع 
جنوبی میدان فردوسی یکی از صرافی ها در ساعت 11 
و 30 دقیقه قیمت خرید و فروش دالر را بر روی تابلوی 
خود به ترتیب 23 هزار و ۵0 تومــان و 23 هزار و 6۵0 
تومان اعالم کرده بود، اما همین صّرافی حدود یک ساعت 
بعد قیمت ها را به ترتیب به 22 هزار و 9۵0 و 23 هزار و 

۵۵0 تومان کاهش داد.

چشم انداز دالر کمتر از ۲۰ هزار تومان 
یکی از دالالن بــازار ارز که خود را معلم بازنشســته و 

با نام »ولدخانــی« معرفی کرد درباره جو کاهشــی و 
ریزشــی قیمت دالر به خبرنــگار ایرنا گفــت: بدون 
شــک توافق برجــام صــورت می گیــرد، امــا تاثیر 
 آن بر بازار ارز  بر اســاس نوع توافــق، متفاوت خواهد 
بود. اگر توافق جامعی صورت گیرد و تحریم ها به صورت 
معناداری برداشته شــود ریزش قیمت دالر به زیر 20 
هزار تومان بسیار محتمل اســت. اما اگر توافق وین به 
صورت نیم بند باشــد دالر تا محــدوده 20 هزار تومان 
کاهش پیدا می کند.»امیربهادر« یکی دیگر از جوانان 
فعال در بازار دالر در فردوســی گفــت: »اگر مخالفان 
داخلی و خارجی برجام بازی در نیاورند و توافقی صورت 
بگیرد و روابط منطقه ای نیز بهبود پیدا کند،  دالر بدون 
شــک تا 20 هزار تومان نیز کاهش خواهــد یافت اما 
به نظرم فعاًل روی این قیمت باقــی می ماند. اما بعد از 
 انتخابات، ما دالر 1۵ هزار و 14 هزار تومانی را هم خواهیم 

دید.

تردیدی در تداوم روند کاهشی قیمت دالر 
وجود ندارد

رصد بازار ارز نشــان می داد که اکثر دالالن بازار آزاد ارز 
تردیــدی در مورد کاهش قیمت ندارنــد. هیچ کس از 
افزایش حرف نمی زد و اگر قیمتی به فروشنده می دادند 
چند لحظه بعد همان قیمت را پایین تر اعالم می کردند. 
در گوشه ای از پیاده رو دو جوان حدود 3۵ ساله، هردو 
خریدار دالر بودند.یک جوان 30 ساله فعال بازار ارز به 
خبرنگار ایرنا گفت: »االن همه انتظار قیمت ها را دارند، ما 
خودمان از خرید دالر، نگرانیم، زیرا اگر ما دالر خریداری 
کنیم نمی دانیم که می توانیم آن را چند ساعت بعد به 
همان قیمت بفروشیم یا نه.« به گزارش ایرنا،  نرخ فروش 
دالر در صرافی های بانکی صبح امروز)چهارشــنبه( به 
23 هزار و 369 تومان رسید، بهای دالر دیروز 23 هزار 

و 443 تومان بود.

وضعیت خیابان فردوسی در جریان مذاکرات وین؛

نگرانی دالالن بازار  ارز  از ریزش قیمت ها

روحانی در جلسه هیات دولت:
واکسن برای کل ملت رایگان است

رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات احیای برجام عنوان 
کرد: بعضی ها پارســال و پیارسال درباره برجام فیلم 
درست کردند و روی دستشان باد کرده و حاال در حال 
پخش آن هستند، البته اینها تفکرات قدیم است و ما 
به آن کاری نداریم. عیبی هم ندارد که پخش بکنند 
چون ماهیت خودشان را افشا می کنند.حسن روحانی 
در هیات دولت، اظهار کرد: امــروز همه می دانند راه 
حل برای معضل هسته ای ایران اجرای توافق هسته 
ای است و این موضوع برای 1+4، 1+۵، اروپا، منطقه و 
همه روشن شده است که باید توافق به خوبی اجرا شود.

روحانی در ادامه یادآور شد: ما برای پرداخت ۵3 میلیون 
دالر پول واکسن سراغ هر کشور و حساب و سفیری 
رفتیم نشد اما به هر حال پرداخت کردیم. حاال کواکس 
قاضی عادل شده و به این دلیل که دیرتر پول را پرداخت 
کردیم نوبت ما را عقب انداخته است. من اینها را گفتم تا 
مردم بدانند ما در برخی مشکالت دچار محذور تحریم 
شدیم. حاال به هر حال واکســن وارد شده و تا به حال 
کادر درمان را پوشش داده و از این به بعد سراغ کسانی 
که سن شان باالست و یا بیماری های زمینه ای دارند و 
حدود شش تا هفت میلیون نفر هستند می رویم. وقتی 
این دور تمام شــود. یک امنیت روحی، روانی و جانی 
ویژه در کشور ایجاد می شود. چون ۷0 درصد فوتی ها 
از 60 سال به باال و یا با بیماری های زمینه ای هستند.
وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون برای کل ملت به 
صورت رایگان خواهد بود، اظهار کرد: ما در ستاد هم 
تصویب کرده ایم که بانک مرکزی عالوه بر آن خرید 
100 میلیون دالر دیگر هم ویژه واکسن روی میز بگذارد 
تا هر کسی که می تواند واکسن وارد کند که باید بخش 
خصوصی در این زمینه با وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو هماهنگ باشد. حتی می تواند با ارز 4200 تومانی 
بخرد و این واکسن را برای واکسیناسیون عمومی در 
اختیار وزارت بهداشت قرار دهد که این کار شروع هم 
شده است. االن یک بخش خصوصی وارد شده و قرارداد 
شش میلیون دوز واکسن را هم بسته که ان شاءاهلل وارد 
می شود. پس برای اینها و هر بخش خصوصی که می 
تواند برود و از هر کجا البته زیر نظر وزارت بهداشــت 
واکسن بیاورد ارز 4200 تومانی حاضر است و پولش را 
ما تامین می کنیم.وی اضافه کرد: یک بحث هم داریم 
که غیر از ارز 4200 تومانی و واکسنی است که ما داریم 
خریداری می کنیم و آن هم این است که اگر یک بخش 
خصوصی خواست واکسن با ارز نیمایی وارد کند که 
آن هم زیر نظر وزارت بهداشــت خواهد بود که کدام 
واکسن چگونه و طبق مقررات بهداشتی باشد، آن هم 
آزاد است که بیاورند و برای هر کسی خواست استفاده 
کنند. مثل بیمارستان دولتی که ما برای همه داریم و 
درکنار آن یک بیمارستان خصوصی هم هست که هر 
کسی خواست استفاده کند می تواند برود استفاده کند. 

تزریق ۵ هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی به بانکها 

بانک مرکــزی با تزریــق ۵0.0 هزار میلیــارد ریال 
نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه 
با حداقل نرخ 19.80 درصــد به بانک های متقاضی 
موافقت کرد.به گزارش  بانک مرکزی، پیرو اطالعیه 
روز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 مبنی بر برگزاری 
حراج خرید مدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات 
بازار باز، هفت بانک و یک مؤسسه اعتباری در مهلت 
تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب 
توافق بازخرید )ریپو( را در مجموع به ارزش 139.0 
هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین بانکی به 
بانک مرکزی ارسال کردند.با توجه به پیش بینی بانک 
مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع 
پولی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی بود. از 
این رو، بانک مرکزی با تزریق ۵0.0 هزار میلیارد ریال 
نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید 14 روزه 
با حداقل نرخ 19.80 درصــد به بانک های متقاضی 
موافقت کرد. معامالت مربوط به این عملیات توسط 
کارگزاری بانک مرکزی در روز دوشنبه 30 فروردین ماه 
انجام شد.به عالوه، در هفته منتهی به 30 فروردین، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری در نه نوبت از اعتبارگیری 
قاعده مند در مجموع به ارزش 2۵9.2 هزار میلیارد 
ریال اســتفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 
22۷.۵ هزار میلیارد ریال از ریپوی انجام شــده در 
قالب اعتبارگیری قاعده مند سررسید شد. بانک ها و 
مؤسســات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای 
شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت 
اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( مشروط به در اختیار 
داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید 
با نرخ سود ســقف داالن )22 درصد( استفاده کنند.
همچنین در هفته منتهی به 30 فروردین 60.۵ میلیارد 
ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط 
کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.شایان 
ذکر است، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی 
مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به 

صورت هفتگی اجرا می کند. 
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بازار ســرمایه روز گذشــته هم چراغ قرمز حرکت کرد و 
شــاخص کل بورس بیش از 12 هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شــاخص کل بورس با 12 هــزار و ۵2۷ واحد کاهش در 
رقم یک میلیون و 20۷ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم 1613 واحد کاهش یافت و رقم 430 
هزار و ۷0 واحد را ثبت کرد.در این بازار 23۷ هزار معامله 
به ارزش 39 هزار و 19 میلیارد ریال انجام شــد.صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد مبارکــه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، پاالیش 
نفت اصفهان و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شاخص 
کل فرابورس هم روز گذشــته با ۵۵ واحد کاهش تا رقم 
1۷ هــزار و ۷28 واحد عقب نشــینی کرد.معامله گران 
این بازار ۵3 هزار معامله انجــام دادند که ۵4 هزار و 14۷ 
میلیارد ریال ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، سهامی ذوب 

آهن اصفهان، پتروشیمی تندگویان، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس و گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.

نمی توان به تغییر دامنه نوسان خوش بین بود
یک تحلیلگر بازار سرمایه، تصمیم سازمان بورس مبنی بر 
تغییر دامنه نوسان از منفی 2 به منفی3 را دارای اثر مثبت در 
شاخص ندانست و گفت: نقدشوندگی فدای کاهش هر چه 
بیشتر شاخص و هیجانات فروش شده است.نوید اختری 
زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیم هیأت مدیره 
سازمان بورس مبنی بر تعیین دامنه نوسان به صورت مثبت 
6 و منفی 3 درصد و اجرای آن از امروز اول اردیبهشت ماه 
گفت: واکنش بازار نشان می دهد که تغییر دامنه نوسان از 

منفی 2 درصد به منفی 3 درصــد، اتفاق خاص و محرک 
ویژه ای برای سمت تقاضای بازار نیست و به نظر نمی رسد 
که دوایی برای درد برگشت بازار باشد.وی افزود: اگر دامنه 
نوسان را متقارن کنند، حتماً اثرات آن بیشتر خواهد شد؛ 
البته استدالل های ســازمان بورس نیز در این حوزه قابل 
درک است؛ چراکه به اعتقاد مقامات ارشد سازمان بورس، 
با تعیین دامنه نوسان نامتقارن و منفی 3 درصد، هیجان 
فروش کنترل می شود؛ اما به هر حال خود مقامات بورس هم 
به این نکته اذعان دارند که نقدشوندگی بازار را فدا کرده اند.

اختری زاده گفت: با توجه به شرایط، سازمان بورس باید یکی 
از این گزینه ها یعنی حفظ نقدشوندگی یا کاهش هیجان 
کاذب در فروش ها را انتخاب می کــرد؛ چراکه هم اکنون 
بازار، گارد نزولی داشته و خرسی است، پس ممکن است از 
یک جهت این تصمیم توجیه داشته باشد، اما اثر خاصی بر 

بازار نخواهد داشت.وی اظهار داشت: نباید تصور کنیم که 
با تغییر دامنه نوسان از منفی دو به منفی سه، بازار سرمایه 
واکنش خیلی خوبی نشان دهد؛ به خصوص اینکه به نظر من 
فارغ از شرایط، این تصمیم یک راهکار کارشناسی نیست؛ 
البته یک سناریو هم این است که سازمان بورس با توجه به 
اتفاقات سیاسی کشور، به دنبال زمان خریدن باشد تا از افت 
هر چه بیشتر بورس جلوگیری کند.اختری زاده گفت: به 
نظر می رسد سازمان بورس منتظر است تا یک خبر خوب و 
بنیادی به بازار تزریق شود که این خبر می تواند به سرانجام 
رسیدن مذاکرات هسته ای باشــد؛ البته چند روزی است 
که در بازار این شایعه قوت گرفته که به خاطر بحث کرونا 
و شروع موج پنجم، انتخابات ریاست جمهوری چند ماه یا 
حتی یکسال عقب خواهد افتاد که البته در حد شایعه است؛ 
اما ممکن است صبر کردن ســازمان بورس، به این دلیل 
باشد که قیمت ها کاهش کمتری داشته باشد تا یک اتفاق 
خوب در کشور رخ داده و بازار به آن روی خوش نشان دهد.

نرخ تورم نقطه ای در فروردین ماه 1400 به عدد 49.۵ 
درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگین 49.۵ درصد بیشتر از فروردین 1399 برای 
خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 
کرده اند. مرکز آمار ایران اعالم کرد نرخ تورم ســاالنه 
فروردین ماه 1400 برای خانوارهای کشــور به 38.9 
درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 2.۵ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ تورم 
نقطه ای در فروردین مــاه 1400 به عدد 49.۵ درصد 
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 
49.۵ درصد بیشتر از فروردین 1399 برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای فروردین ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 
0.8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« با کاهش 
3.۵ واحد درصدی به 63.1 درصد و گروه »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« با افزایــش 2.۵ واحد درصدی به 43 

درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری 48.8 درصد می باشد که نسبت به 
ماه قبل 1 واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این 
نرخ برای خانوارهای روستایی ۵3 درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل 0.3 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت، نسبت به ماه قبل می باشــد. نرخ تورم ماهانه 
فروردین 1400 به 2.۷ درصد رسیده که در مقایسه با 
همین اطالع در ماه قبل، 0.9 واحد درصد افزایش داشته 
است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیر خوراکی و 

خدمات« به ترتیب 2.9 درصد و 2.6 درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای 
شهری 2.6 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل 0.8 
واحد درصد افزایش داشته است. هم چنین این نرخ برای 

خانوارهای روستایی 3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 
1.4 واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به 
دوره مشابه قبل از آن می باشد. نرخ تورم ساالنه فروردین 
ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 38.9 درصد رسیده 
که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 2.۵ واحد درصد 
افزایش نشان می دهد. هم چنین نرخ تورم ساالنه برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 38.6 درصد و 
40.6 درصد می باشد که برای خانوارهای شهری 2.4  
واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روســتایی 2.9 

واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده » خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »سبزیجات« )کاهو، گوجه فرنگی و کرفس(، 
گروه »گوشت قرمز و ســفید و فرآورده های آنها« 
)گوشت گوسفند، گوشــت گاو و گوساله و گوشت 
مرغ( و گروه » آشامیدنی ها « )آب معدنی، آب هویج 
و آب میوه( می باشــد. در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات«، گروه »کاال و خدمات متفرقه« 
)حق بیمه اتومبیل(، گروه »خدمات نگهدارئ و تعمیر 
واحد مســکونی« )گچ کاری ساختمان، سفت کاری 
ساختمان( و گروه »هتل و رستوران« )کرایه اقامت 
در هتل، هزینه تاالر پذیرایی( بیشــترین افزایش 
قیمت را نســبت به ماه قبل داشته اند. همچنین در 
این ماه گروه »سبزیجات« )سبزی خورش،سبزی 
 خوردن، اسفناج( نســبت به ماه قبل کاهش قیمت 

داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک 
های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در فروردین ماه 1400 
برای دهک های مختلف هزینه ای از 3۷.۵ درصد برای 

دهک اول تا 4۵.8 درصد برای دهک دهم است.

در حالی که تقریبا دو هفته از مهلت دو ماهه ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک 
و اسکان گذشته، کســانی که تا 19 خردادماه اطالعات خود را ثبت نکنند از 1۵ 
خدمت اجتماعی مثل ثبت نام مدارس، آب و برق، یارانه، گذرنامه و پالک خودرو 
محروم می شوند.به گزارش ایسنا، از 19 فروردین ماه تمامی سرپرستان خانوار اعم 
از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی به مدت 
دو ماه فرصت دارند تا اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان به نشانی 

amlak.mrud.ir ثبت کنند.

ثبت نام مدارس، یارانه، گواهینامه، گذرنامه و ابالغیه مشروط به 
دریافت کد یکتا

طبق ماده ۷ از تبصره 8 ماده ۵4 مکرر قانــون اصالح موادی از قانون مالیاتهای 
مستقیم، پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات 
خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال 
سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پالک خودرو، فروش 
انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارســال اسناد و مدارک مانند گواهینامه 
رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابالغیه، ثبت نام مدارس در منطقه 

محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد 
ملی  و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی 
آنان در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند.همچنین حداکثر ظرف مدت 
شش ماه پس از الزم االجرا شدن این تبصره، کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی 
از قبیل آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطالعات 
مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام 

مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

باالترین تعرفه برق برای کسانی که امالک خود را ثبت نکنند
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق شمارشگر )کنتور( هایی که ساکنان آنها در 
سامانه امالک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند را با باالترین پلکان قیمتی 
محاسبه نماید.کلیه دستگاههای اجرایی و خدمات رسان مکلفند محل اقامت 
اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 
مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی 
سازمان ثبت احوال کشور و سامانه امالک و اسکان کشور تعیین می شود، استعالم 
نمایند و اخذ هرگونه اطالعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به 

مراجع انتظامی مربوطه معرفی می شود. تبادل اطالعات موضوع این ماده بین 
دستگاههای اجرایی، رایگان می باشد.هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای 
باالی یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور در 
مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی 
و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، در سال اول معادل شش برابر، سال دوم 12 
برابر و سال سوم 18 برابر مالیات متعلقه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجاره می شود.واحدهای نوساز پس از 12 ماه و در طرحهای انبوه سازی پس از 18 
ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشمول مالیات موضوع این ماده 
می شوند.سرپرستان خانوارهای تک نفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را 
)یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان( حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار 
دستورالعمل مذکور در بند )1( این تبصره، در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت 
نمایند.عالوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می تواند یکی از واحدهای تحت تملک 
خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت 
نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، 
خانوار مذکور می تواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در 

همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید.

شاخص بورس بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت

اگر امالک خود را ثبت نکنیم چه می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۱۸۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. روز گذشته همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

است.

سال 1400 با افزایش ۵0 درصدی هزینه خانوارها نسبت به سال قبل آغاز شد

تورم  به مرز ۵۰ درصد رسید
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شرط تاثیرگذاری وام ساخت مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن 

مجموعه وام هایی که در حوزه مسکن برای تولید نیاز کشور پرداخت می شود محل تامین منابع آن باشد مورد بررسی قرار گیرد. مجموعه ای از وامها پیش از وام 450 میلیونی مسکن هم پرداخت شده یعنی قبل از این وام، وام هایی از این 
دست پرداخت شده است و باید میزان اثرگذاری آن با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی بررسی شود. در حال حاضر با توجه به تورم و کاهش ارزش پول این وام حجم خیلی کمی از هزینه های ساخت و خرید مسکن را پوشش 
می دهد که بعید است در بازار بتواند تکانه ای ایجاد کند.  مهم ترین مساله این است که تورم زایی این وام باید مشخص شود. باید بررسی شود محل تامین منابع وام 450 میلیون تومانی  از کجاست. اگر محل تامین منابع از سپرده های مردم 
باشد اقدامی سازنده خواهد بود اما اگر محل تامین از خطوط اعتباری بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی باشد تورم زا خواهد بود. بانک ها دارای اوراق ثانویه هستند که می توانند بخشی از وام را از آنها تامین کنند.  در ایران 
افزایش وام مسکن به اینکه بانک ها دارای منابع و از قدرت پرداخت وام برخوردار هستند بستگی دارد. اصوال بانک ها باید منابع مورد نیاز وام مسکن را از طریق سپرده های مردم تامین کنند طبیعتا چون به نرخ سپرده های مردمی ۱۸ درصد 
سود می دهند عددی که باید به مردم وام بپردازند با احتساب هزینه های بانکی و ریسک های موجود روی ۲4 درصد می رسد. عددی که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی برای مردم امکان پرداخت آن وجود ندارد مگر اینکه دولت برای 
کمک به خانه دار کردن مردم مایل به پرداخت یارانه باشد که با توجه به کسری بودجه دولت چنین امکانی نیز از بین می رود. در حالیکه ما سالیانه به حداقل یک میلیون واحد نیاز داریم، اما متاسفانه طی این سال ها حداکثر 400 هزار واحد 
ساخته شده، به عبارت دیگر میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن منفی بوده که این مسئله به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست. زیرا زمانی که عرضه کم باشد و در مقابل آن تقاضا بیشتر قاعدتا قیمت ها با افزایش روبرو می شود. بنابراین باید 

دولت زمینه ای را فراهم کند، تا سرمایه گذاری در بخش مسکن با افزایش روبرو شود، تا میزان عرضه به بازار نیز متعادل شود.

در حالی مسووالن از افزایش 
وام مســکن به 450 میلیون 
تومان خبر مــی دهند که به 
باور بســیاری از کارشناسان 
این وام ها در صورتیکه از محل 
منابع بانک مرکزی تامی شود تورم زا بوده و مشکالت بازار 

مسکن را صد چندان خواهد کرد. 
هیچ کجای دنیا قیمت مسکن دچار افزایش قیمتی تا به 
این میزان نمی شود. در ایران عوامل بسیاری دست به 
دست هم داده اند تا قیمت مسکن با رشد نجومی روبرو 
باشد که حتی به عقیده فعاالن بازار مسکن این عددهای 
میلیونی و وام های حمایتی هم از عهده تورم در این بخش 
برنمی آیند. در حالی مردم امید حمایت مسووالن برای 
خانه دار شدن دارند که منطق حمایت در ایران با دیگر 
کشورهای جهان تفاوت بسیاری تا به امروز داشته است. 
نسخه دولت برای خانه دار شدن مردم اعطای وام های 
متنوع مســکن به متقاضیان بوده که راهی پر از اشتباه 
و سو مدیریت است. در تمام کشورهای موفق جهان در 
حوزه مسکن شاهد هستیم که وام های در این سطوح 
به سازندگان و تولیدکننگان مسکن تعلق می گیرد تا با 
کاهش هزینه ساخت و ســاز قیمت تمام شده مسکن 
کاهش پیدا کند و دسترســی مردم به سقف باالی سر 

راحت تر شود. 
در همین رابطه مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام 
ساخت مسکن تا سقف 450 میلیون تومان در صورت 
استفاده از فناوری های نوین توسط انبوه سازان خبر داد. 
محمود شــایان اظهار کرد: در تهران و کالنشهرها وام 
ساخت مسکن تا سقف 450 میلیون تومان افزایش یافت.

وی با یادآوری این که بانک مســکن پیش تر وام بافت 

فرسوده نیز به 300 میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: 
افزایش وام ساخت با روش های صنعتی سازی برای آن 
دسته از انبوه سازانی اســت که در بانک مسکن حساب 
سپرده دارند. مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: وام در 
شهرهای باالی ۲00 هزار نفر جمعیت 400 میلیون و در 
سایر شهرها 300 میلیون تومان پرداخت می شود. شایان 

نرخ سود این تسهیالت را ۱۸ درصد اعالم کرد.
اما در همیــن زمینه عضو هیئت مدیــره انجمن انبوه 
سازان گفت: افزایش تسهیالت ساخت مسکن به 450 
میلیون تومان خوب است، اما شروطی که برای ۱0 درصد 
رسوب ته حساب سازندگان گذاشته شده استفاده از آن 
را محدود کرده است. حسن محتشم با بیان این مطلب 
گفت: بسیاری از انبوه سازان در سایر بانک ها غیر از بانک 
مسکن حساب دارند از این جهت این ۱0 درصد رسوب 
حساب مشکل ساز است. وی تصریح کرد: هجوم یکباره 
سرمایه های ســرگردان بازار مسکن را به هم می ریزد و 
همین نوع سرمایه هاست که باعث شد در سال ۹۹ بعد 
از آن هم افزایش، بار دیگر بازار مسکن شاهد ۹0 درصد 

رشد قیمت و تورم باشد. محتشم با بیان این که ساخت و 
سازها کاهش پیدا کرده افزود: تقاضا هم به واسطه کاهش 
درآمد سرانه و نبود پس انداز و توان خرید به شدت کاهش 
پیدا کرده است. او با بیان این که افزایش قیمت مسکن 
متناســب با میزان تورم به معنی این است که مسکن 
افزایش قیمت نداشــته گفت: قیمت مســکن کاهش 
نمی یابد، چون قیمت همه نهاده های مسکن و مصالح 
باال رفته است. عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان با 
بیان این که اقتصاد تابع دستور نیست گفت: در هر کشور 
حدود 5 تا ۱0 درصد خانه ها باید خالی باشد و این طبیعی 
است، اما در قانون مالیات بر خانه های خالی دولت باید 
برای تولیدکنندگان و انبوه سازان واقعی فرصت کافی 

برای عرضه واحدهای ساخته شده اش در نظر بگیرد.
وی درباره تاثیر ساخت و عرضه واحدهی مسکن ملی هم 
گفت: اگر این واحدها به ســرعت ساخته شود و به موقع 
عرضه شود تاثیر مثبت خواهد داشت. حسین عبداللهی 
کارشناس اقتصاد مسکن نیز با اشاره به کاهش ساخت و 
ساز مسکن در کشور گفت: از سال ۹3 به این سو ۹3 درصد 

ساخت و سازها کاهش پیدا کرده است. عبداللهی با بیان این 
که افزایش وام به خودی خود کار خوبی است گفت:، اما این 
هم خیلی مهم است که این وام را چگونه به دست سازنده 
برسانیم و به نظر می رسد که این وام فقط به صنعتی سازها 
و انبوه سازها تعلق می گیرد، اما فقط ۲ درصد تولید مسکن 
توسط انبوه سازان صورت می گیرد و این نشان می دهد که 
ما داریم به ۲ درصد وام می دهیم که عمال خیلی تاثیر ندارد. 
وی با بیان این که حداقل هزینه ساخت و ساز به متری 5 
میلیون تومان رسیده است گفت: مشکل ما این است که به 
همه بازار مولد وام می دهیم، اما به مسکن که موتور اقتصاد 
است اصال از بابت وام توجه نمی کنیم، ارزش وام ها کاهش 
پیدا کرده و در عوض هزینه ها باال رفته و رکود ساخت و ساز 
اتفاق افتاده است. عبداللهی گفت: سود وام ساخت و ساز 
باالست و باید کمتر شود و مدت بازپرداخت آن هم از ۱۲ 
سال باید به ۲0 سال برسد. او طرح مالیات برعایدی سرمایه 
را ســتود و گفت: اجرای دقیق این طرح ثبات اقتصادی 
در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد و باعث می شود قیمت 

مسکن متعادل و آرام باال برود.

آیا افزایش وام ساخت مسکن به 450 میلیون باعث رونق این بخش می شود؟

رکود بازار ساخت و ساز مسکن
فقط 2 درصد تولید مسکن توسط انبوه سازان صورت می گیرد                                                                                           وام ساخت مسکن بدون مشتری
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فعــاالن صنــف نانوایی 
خواســتار افزایش قیمت 
نان با توجه به رشد صد در 
صدی تمام هزینه های این 
صنف و همچنین افزایش 
بیش از صــد درصدی قیمت ها در شــرایط فعلی 

هستند. 
صنف نانوایان از آن دسته اصنافی هستند که علی 
رغم ادامه فعالیــت در محدودیت هــای کرونایی 
متحمل هزینه های بسیار زیادی شده اند و همچنین 
با وجود رشــد بیش از اندازه هزینه ها و قیمت آرد 
هنوز افزایش قیمتی را لحاظ نکرده اند. با توجه به 
اینکه نان قوت اصلی تمام مــردم بوده و از اهمیت 
خاصی در سفره مردم برخوردار است باید دید این 
افزایش قیمت در چنین شرایطی که تورم بیداد می 
کند و بسیاری از مردم چشــم به ثبات قیمت نان 
دارند چگونه امکان پذیر خواهــد بود. اگر پای درد 
دل نانوایان هم بنشینید متوجه خواهید شد که این 
صنف نیز درخواســت چندان زیادی نداشته و تنها 
برای سر به سر شدن هزینه ها و امکان ادامه فعالیت 

خواهان افزایش قیمت است. 
نانوایان در شرایط بحران کرونا به فعالیت های خود 
از ابتدای آغاز این بیماری ادامه داده اند اما به گفته 
بسیاری از آنها هیچ گونه حمایتی از آنها تا به امروز 
نشده است. این در حالی است که این روزها بسیاری 
از نانوایان با مشکل کمبود آرد رو به رو هستند. این 
در حالی است که بســیاری از نانوایان نصف میزان 
الزم برای پخت نان، سهمیه آرد دریافت می کنند. 
همچنین متأســفانه دولت آردی که بــه نانوایان 
می دهد بی کیفیت و گاهاً از بین می رود و وقتی که 
عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد، نانوایان مجبور 

هستند آرد بفروشند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در این رابطه با اشاره 
به صحبت هایی مبنی بــر افزایش قیمت نان، بیان 
کرد: هر ســاله افزایش قیمت نان انجام می شود و 
ارتباطی با کمبود آرد ندارد. آبان ماه سال ۹۸ پس از 
پنج سال نرخ گذاری نان برای بخش دولتی مجددا 
انجام شد. در سال ۹۹ با وجود تورم موجود در کشور 
و اینکه از آبان مــاه تاکنون مایه خمیر ۱00 درصد 
افزایش قیمت داشــته  و از ابتدای فروردین با 30 
درصد افزایش قیمت در بیمه تامین اجتماعی مواجه 

بودیم، باید این افزایش قیمت انجام شود.
مصطفی کشتگر درباره ضرورت تعادل بین کیفیت 
و قیمت اعالم کرد: ما همواره از لزوم حفظ کیفیت 
صحبــت می کنیــم، در حالی که کیفیــت رابطه 
مستقیمی با قیمت و کارگر متخصص دارد و اگر ما 
نتوانیم هزینه یک کارگر را برابر چیزی که قانون کار 
اعالم کرده ، پرداخت کنیم، در نانوایی نخواهد ماند.

 بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان ســنتي 
تهــران در رابطه با وضعیت این صنف در شــرایط 
فعلی و بحران کرونا به "کسب و کار" گفت: نانوایان 

امروز با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند 
و تأمین اقالم و مواد اولیه موردنیاز واحدهای نانوایی 
از جمله تهیه خمیر مایه، نمک و سایر اقالم موجب 
شده تا فعاالن این واحدها با مشکالت بسیاری دست 
و پنجه نرم کنند. ما امروز شاهد هجوم هزینه های 
قابل توجهی هســتیم که به نانوایان تحمیل شده 
است و هیچ مسئولی در این زمینه پاسخگو نیست.

 نوروز مقدم افزود: یک محاسبه سرانگشتی از هزینه 
های نانوایان نشــان می دهد که با توجه به رشــد 
صد در صدی قیمت ها در تمــام بخش ها نانوایان 
با مشکالت زیادی روبرو هســتند. تمام قیمت ها 
افزایش پیدا کرده و هزینه های تحمیل شــده به 

واحدهای صنفی این بخش بسیار زیاد است. 
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران ادامه داد: از 
سویی از دست دادن کارگران می توانست به کاهش 
تولید نان و مشکالت مختلفی منجر شود. از این رو 
برای حفظ کارگران و ممانعت از بازگشت آن ها به 
شهرستان ها نانواداران مجبور شدند حقوق و مزایای 
کارگران را افزایش دهند البته که این افزایش هزینه 

همراه با افزایش قیمت نان نبود و در کنار افزایش 
هزینه های تولید یک بار جدید بر دوش نانواداران 
تحمیل شد. این در حالی است که  با توجه به افزایش 
هزینه های تولید همچون دستمزد کارگر، هزینه 
حمل و نقل، افزایش بهای آب و برق و غیره، قیمت 
تمام شده نان بیش از میزان مصوبه است که موجب 
شــده نانوایان ضرر کرده و از سویی اجازه تعطیلی 

واحد صنفی خود را ندارند.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران خاطرنشان 
کرد: با این شــرایط و با توجه به اینکه قیمت ها در 
تمام حوزه ها افزایش پیدا کرده انــد اما آیا در نان 
افزایش قیمتی را داشته ایم. حقوق کارگران از یک 
سو و افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی دیگر 
موجب شــده تا نانوایی ها با افزایش دور از انتظار 
هزینه های خود روبرو باشند. آب، برق، گاز واجاره 
مغازه ها و همچنین دیگــر کاالهای مصرفي براي 
نانوایي ها افزایش قیمت داشــته اند و البته روزانه 
گرانتر هم می شــوند اما دولت توجهی به شرایط 

بحرانی نانوایان نمی کند. 

كرونا و تعدیل كارگران به كاهش تولید نان منجر می شود؟

زمزمه  گرانی  نان 
نانوایان مجبور هستند آرد بفروشند!
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یک کارشناس صنعت تایر با انتقاد از تغییر در فرآیند 
ثبت و توزیع تایر سنگین گفت: تصمیم جدید وزارت 
صمت موجب بر هم خوردن آرامش بازار خواهد شد. 
پس از آن که کمبود تایر سنگین در سال ۱3۹7 باعث 
اختالل در شبکه حمل و نقل باری و مسافری کشور شد و 
احتمال وقوع یک بحران ملی وجود داشت، وزارت صمت 
با همکاری سازمان راهداری پس از بررسی ابعاد مختلف 
موضوع از نحوه تأیید ثبت سفارش ــها  تــا نظام توزیع 
معیوب، در نهایت یک نظام توزیع سیستمی بقرار کرد. 

با آغاز این شــیوه توزیع، رصد کلیه تایرهای ســنگین 
وارداتی و تولیدی از مبدا گمرک و کارخانه تا رسیدن به 
دست مصرف کننده بر اساس استحقاق ناوگان )با توجه به 
پیمایش( محقق شده و وزارت صمت از ابتدای سال ۱3۹۸ 
موفق به مهار بحران کمبود و گرانی تایر سنگین شد. با 
توجه به اینکه در نیمه اول سال ۱3۹۹ قیمت بازار آزاد تایر 
سواری به دو برابر قیمت مصوب رسیده بود، تصمیم گرفته 
شد که طرح توزیع سیســتمی تایر سنگین به تایرهای 
سواری نیز تعمیم یابد. بنابراین در نیمه دوم سال گذشته 
با ثبت بیش از ۲.600.000 سند خرده فروشی تایر در 
سامانه جامع تجارت، نزول قیمت ها به زیر قیمت مصوب 

آغاز شده و بار دیگر بازار تایر با آرامش نسبی همراه شد.
وحید خراسانی کارشــناس صنعت الستیک، گفت: 
اخیرا وزارت صمت طی نامه شــماره 60/3645۸  بر 
خالف ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده ۱۸ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، تصمیم گرفته اســت که  بخشی از 
تایرهای سنگین را از شبکه توزیع سیستمی خارج کند. 
به نظر می رسد که با توجه به تجربه های پیشین باعث 
عدم اطمینان به داده های سامانه توزیع تایر و متعاقب آن 
موجب بر هم خوردن آرامش نسبی موجود در بازار این 

کاالی اساسی و استراتژیک خواهد شد. خراسانی با بیان 
اینکه حل مشکل رسوب تایر راهکارهای سیستمی دارد، 
گفت: در این زمینه به عنوان مثال می توان  میزان سهمیه 
رانندگان را افزایش داد؛ اما اتخاذ تصمیم غیرکارشناسی 
و خالف قانون توزیع خارج از سامانه باعث بر هم خوردن 
رویه سیستمی موجود و بازگشــت به دوران ابالغ های 
کاغذی و امضاهای طالیی می شــود. این کارشناس 
صنعت تایر ادامه داد: متأسفانه در بخش دیگری از نامه 
قائم مقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی، الزام صدور کد 
رزرو و درج قیمت در سامانه برای خرید تایرهای سنگین 
برداشته شده که این اقدام که بر خالف مصوبات کمیته 
پایش حمل و نقل کشور مبنی بر توزیع تایر بر مبنای 
پیمایش ناوگان است. به گفته خراسانی این مسئله باعث 
عدم ثبت اســناد در آخرین و مهمترین حلقه زنجیره 
تأمین و توزیع تایر یعنی فروش به مصرف کننده خواهد 
شد و عمال ثبت سیستمی اســناد در دیگر حلقه های 
زنجیره را بی ارزش خواهد کــرد. وی با انتقاد از اعمال 
معافیت برای خرده فروشــان از ثبت قیمت فروش به 
مصرف کننده در سامانه توزیع تایر افزود: در صورتی که 
قیمت فروش به مصرف کننده در سامانه توزیع سیستمی 
تایر درج نشود داده های سامانه کمکی به بازرسان جهت 
رصد بازار نخواهد کرد و به عبارت دیگر شفافیت بازار 
به طور کلی مخدوش می شود. این کارشناس صنعت 
الستیک در پایان اظهار داشــت: پس از اقدام صحیح 
وزارت صمت در سیستمی کردن توزیع تایر سنگین در 
دو سال گذشته، این اقدام جدید نوعی عقبگرد در جهت 
نابودی زیرساخت ایجاد شده جهت شفافیت و رصد بازار 
تایر بوده و مشکالت عدیده ای را برای دولت بعد در حوزه 

عرضه تایر سنگین و سواری ایجاد خواهد کرد

رئیس انجمــن صنایع خوراک دام، طیــور و آبزیان از 
کیفیت پایین نهاده هــای دامی انتقــاد و بیان کرد: 
کیفیت نهاده های دامی به شدت کاهش پیدا کرده و 
استانداردهای الزم را ندارد و از مجلس شورای اسالمی 
درخواست می کنیم که به این قضیه نیز ورود کند.دکتر 
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، 
طیور و آبزیان در مورد موانع پیش روی تولید و عرضه 
نهاده های دامی گفت: مشــکالتی که ما در نابسامانی 
نهاده های دامی در سال گذشته تجربه کردیم به اذعان 
فعاالن حوزه تولید محصوالت پروتئینی طیور در تاریخ 
چهل پنجاه سال اخیر بی سابقه بوده است. وی افزود: 
نمونه این نابسامانی ها تخصیص ارز 4۲00 تومانی به 
نهاده ها بود که متاسفانه در نهایت با ارز ۲6 هزار تومانی 
و 30 هزار تومانی به دست تولیدکنندگان رسید و این 
اوج ناکارآمدی و سوء مدیریت در بدنه دولت را نشان می 
دهد. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان 
مشــکالت این حوزه را در دو بخش داخلی و خارجی 
بررسی کرد و گفت: بخشی از مشکالت خارجی مربوط 
به کرونا و تحریم ها و انتقــال ارز و فروش نفت بود که 
ارتباطی به تولیدکنندگان و وزارت جهاد نداشــت اما 
بخشی از مشکالت هم مستقیماً به موضوعات مدیریتی 
وزارت جهاد و صمت و حتی بانک مرکزی برمی گردد. 
موافق قدیری از نبود شبکه توزیع مناسب نهاده های 
دامی در کشــور انتقاد و اظهارکرد: با وجود راه اندازی 
سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی، اما این 

سامانه هنوز کارایی الزم را پیدا نکرده است. وی از وجود 
۱ میلیون و ۲00 هزار تن نهاده دامی دپو شده در بنادر 
خبرداد و گفت: بانک مرکزی هنــوز ارز اینها را تأمین 
نکرده و متاسفانه با مشــکل مواجهیم.رئیس انجمن 
صنایع خــوراک دام، طیور و آبزیان یادآورشــد: بانک 
مرکزی از اول اسفند تاکنون ارزی را تأمین نکرده اما ادعا 
می کند که ارز دو ماه ابتدای سال را در اسفند پرداخت 
کرده و این بسیار خطرناک است و امنیت غذایی مردم 

را به خطر میندازد.
موافق قدیــری تصریح کــرد: ما تا زمانی کــه مرغ و 
محصوالت پروتئینی را یک محصول سیاسی بدانیم که 
با آن محبوبیت بخریم آن هم از جیب تولیدکننده قطعاً 

به جایی نمی رسیم.
وی با بیان اینکه عدم تعیین به موقع قیمتها باعث متضرر 
شدن تعداد زیادی از تولیدکنندگان و کاهش تولید می 
شود افزود: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی تا به این 
لحظه قیمت ارزی و داخلی نهاده های دامی را اصالح 
نکرده و به همین دلیل هم واردکنندگان نهاده های دامی 
قیمتها را در سامانه بازارگاه ارائه نمی کنند.رئیس انجمن 
صنایع خــوراک دام، طیور و آبزیان از عملکرد ســتاد 
تنظیم بازار در سه چهار سال اخیر انتقادکرد و گفت: اگر 
قرار باشد این همه ستاد و نهاد و کارگروه داشته باشیم 
و در نهایت هم مردم و تولیدکننده و حتی خود دولت 
ناراضی باشند چه فایده ای دارد و چه دلیلی دارد که این 

همه بودجه صرف این نهاد کنیم!؟

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان 
گفت: هم اکنون در بندر امــام خمینی بیش از 
3میلیون و ۸00هزار تن کاالی اساسی برای نیاز 
کشور ذخیره سازی شده اســت. عادل دریس با 
بیان اینکه بندر امام خمینــی)ره( دروازه ورود 
بیش از ۹0 درصد از کاال های اساســی به کشور 
است، اظهار داشت:  از ابتدای سال تاکنون بیش 
از یک میلیون و ۲00 هزار تن کاالی اساســی از 
طریق این بندر، وارد کشور شده است که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸درصدی را 

نشان می دهد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان 
با بیان اینکــه از ابتدای ســال ۱400 تا کنون، 
بارگیری و ترخیص کاال در بنــدر امام خمینی 
افزایش ۲0درصدی داشته است، افزود: در زمان 
حاضر روزانه بیش از 60 هزار تن کاالی اساسی از 

کشتی ها به کامیون ها و حدود 50 هزار تن کاالی 
اساسی از انبار ها به کامیون ها منتقل می شود.

وی با یادآوری اینکه کاال های اساســی شــامل 
گندم، ذرت، شکر، برنج، روغن خوراکی و کنجاله 
سویا ست، خاطر نشان کرد: تمهیدات انجام گرفته 
در رونــد تخلیــه و بارگیــری در یک میلیون و 
600هزار مترمربع انبار، ســرعت خروج کاال را 
نسبت به سال های گذشته دوچندان کرده است.

دریس با اعالم اینکه "هم اکنــون در بندر امام 
خمینی بیش از 3 میلیون و ۸00 هزار تن کاالی 
اساســی برای نیاز کشــور ذخیره ســازی شده 
اســت"، تصریح کرد:  بیــش از ۲00 هزار تن از 
کاال های اساسی و نهاده های دامی در بندر امام 
خمینی تخلیه شده اســت  تا در روز های آینده 
 پس از انجام مراحل ترخیص به سراســر کشور 

ارسال شود.

قیمت گــذاری ۱0 هزار تومانی بــرای هر کیلوگرم 
هندوانه، نشان از عدم نظارت مناسب بر اصناف و خرده 
فروشی های سطح شهر دارد که به حال خود رها شده 
اند و کنترلی بر روی آن هــا صورت نمی گیرد و از نیاز 
مردم روزه دار در این ایام سوء استفاده می شود. هندوانه 
در روز های اخیر قیمت های عجیبی را از خود به جای 
گذشته است به طوری که هر کیلوگرم از این محصول 
در تهران بر اساس مشاهدات میدانی6 تا ۱0 هزار تومان 

به فروش می رسد.
در ادامه افزایش قیمت برخــی از کاال های مصرفی 
مردم در ماه رمضان و ناکامی دولــت در تنظیم بازار 
این محصوالت این بار نوبت هنداونه شد که قیمت آن 

افزایش یابد به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی 
هر کیلوگرم از این محصول در تهــران 6 تا ۱0 هزار 

تومان در مغازه ها به فروش می رسد.
هندوانه، اما در میادین میوه و تره بار قیمت های منطقی 
تری دارد به طوری که نرخ هرکیلوگرم از این محصول 
4450 تومان به فروش می رسد و این محصول حتی 
توسط وانت های دوره گرد سطح شهر حدود 4 تا 5 هزار 
تومان عرضه می شود که البته کیفیت پایین تری دارد.

نرخ عمده فروشــی هر کیلوگرم هندوانه در میدان 
مرکزی میوه و تره بار نیز باال قیمت گذاری شده است 
به طوری که نرخ هر کیلوگرم از این محصول 4 تا 6 هزار 

تومان است.

احتمال وقوع مجدد بحران در نظام حمل و نقل كشور

عقبگرد وزارت صمت در روند توزیع تایر سنگین

مجلس ورود كند

کاهش شدید کیفیت نهاده های دامی

200هزار تن  كاال   به سراسر كشور ارسال می شود 

ذخیره سازی 3 میلیون و 800 هزار تن کاالی اساسی در بندر امام 

قیمت عجیب هندوانه در بازار 
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پنل خورشيدی برای دستگاه های اینترنت اشيا ابداع شد
محققان روسی و ایتالیایی پنل خورشیدی برای تامین انرژی دستگاه های اینترنت 
اشیا ابداع کرده اند که با نور داخلی خانه نیز شارژ می شود. محققان دانشگاه ملی 
علم و فناوری روسیه )MISiS( با همکاری پژوهشگران دانشگاه ورگاتا رم )ایتالیا( 
نوع جدیدی از سلول های انرژی فوتوولتائیک برای تأمین برق تجهیزات با استفاده 
از انرژی خورشید و نور اتاق ابداع کرده اند.به گفته محققان سلول های فتوولتائیک 
مذکور قادر به تأمین برق دستگاه های مجهز به فناوری اینترنت اشیا، ردیاب های 
سالمتی، ساعت های هوشمند و هدفون ها هستند.رشد سریع بازار دستگاه های بی 
سیم و حســگرهای هوش مصنوعی نیازمند منابع انرژی خودکار با مصرف اندک 
و بازده حدود یک میکرو وات است. درهمین راســتا محققان یک سلول ولتائیک 
پروسکایت ابداع کرده اند که می تواند حتی با نور داخلی خانه شارژ شود و ذخیره 
برق فراهم کند.پروسکایت ها نوعی از مواد معدنی با ساختار کریستالی و چند ویژگی 
یگانه هستند که در صنعت انرژی کاربرد فراوانی دارند. میزان کارآمدی پنل های 
خورشیدی پروسکایت ۲۵ درصد است که با نیمه رساناها قابل مقایسه است. نسل 
جدید باتری های مبتنی بر پنل خورشیدی پروسکایت نیازی به نور زیاد ندارند.این 
محققان یک طرح جدید سلول فتوولتاییک با استفاده از نانوذراتNiO و ساختار 
اصلی ارائه کرده اند که فناوری تولید را ساده تر و هدر رفت انرژی را کمتر می کند.

برقی که با استفاده از این سیستم تأمین می شود نه تنها برای حسگرهای کوچک، 
بلکه برای هدفون یا کیبورد وایرلس کافی است.عالوه برآن از سلول جدید می توان 
برای کارت های بانکی هوشمند، ریموت کنترل، دستگاه های خانگی، ماوس رایانه 
و کیبورد، گجت های پوشیدنی و همچنین دستگاه های اینترنت اشیا استفاده کرد.

گوگل 10 هزار شغل تمام وقت ایجاد می كند
شرکت گوگل امســال هفت میلیارد دالر در دفاتر و دیتاسنترهای سراسر آمریکا 
ســرمایه گذاری خواهد کرد که کمتر از ۱۰ میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۰ خواهد 
بود و ۱۰ هزار شــغل تمام وقت ایجاد می کند.جدیدترین سرمایه گذاری گوگل 
شامل طرحهای توسعه برای دیتاسنترهای نبراسکا، کارولینای جنوبی و تگزاس، 
دفاترش در آتالنتا، واشنگتن، شــیکاگو و نیویورک خواهد بود.گوگل یک میلیارد 
دالر در کالیفرنیا که مقر اصلی این شرکت است، هزینه می کند. گوگل در شرایطی 
به این اقدام دست می زند که بسیاری از شرکتها در حال خروج از منطقه سیلیکون 
ولی هستند زیرا شیوع ویروس کرونا و متداول شدن دورکاری باعث شد شرکتها 
هزینه های عملیاتی باالتر و مالیاتهای ســنگین این ایالت را مــورد بازبینی قرار 
دهند و تصمیم بگیرند به منطقه کم هزینه تری نقل مکان کنند.ساندرای پیچای، 
مدیرعامل گوگل اظهار کرد: این سرمایه گذاری دستکم ۱۰ هزار شغل تمام وقت 
جدید در گوگل ایجاد خواهد کرد. این شرکت در حال حاضر بیش از ۸۴ هزار کارمند 
در آمریکا دارد.بر اساس گزارش رویترز، پیچای خاطرنشان کرد خدمات گوگل در 
سال ۲۰۲۰ در فعالیت اقتصادی به ارزش ۴۲۶ میلیارد دالر در آمریکا سهیم بودند.

تجهيزات سازمانی در خطر آسيب پذیری سایبری
در تجهیزات ســازمانی پنج آســیب پذیری وجود دارد که هکرها بــرای نفوذ به 
شبکه های شرکتی و دولتی، در حال اســتفاده از آنها هستند.روابط عمومی مرکز 
مدیریت راهبردی افتا، در تجهیزات سازمانی پنج آسیب پذیری وجود دارد، همه 
این پنج آسیب پذیری کاماًل شناخته شده اند و از آنها در حمالت مهاجمان دولتی 
و گروه های جرایم اینترنتی استفاده شده اســت. هکرها به طور مکرر شبکه های 
سیستم های آسیب پذیری  شده را اسکن می کنند و در تالش برای به دست آوردن 
اطالعات احراز هویت برای دسترسی بیشــتر هستند.سه آژانس امنیتی و امنیت 
ســایبری آمریکا، شامل آژانس امنیت ســایبری و زیرســاخت )CISA( ، اداره 
 SVR ایــن هکرها را ، )NSA( و آژانس امنیت ملی )FBI( تحقیقات فــدرال
)سرویس اطالعات خارجی روسیه( خوانده اند. بر اساس هشدار امنیتی مشترک 
آمریکا و انگلیس که در ژوئیه سال ۲۰۲۰ منتشر شــد،SVR   از چهار نوع از این 
آسیب پذیری ها برای هدف قراردادن و نفوذ به شــبکه های شرکت های فعال در 
ساخت واکسن کرونا اســتفاده کرده اند. آژانس امنیت ملی آمریکا )NSA(  نیز 
در دسامبر سال ۲۰۲۰ به شــرکت های آمریکایی هشــدار داده بود که هکرهای 
روسی از آسیب پذیری VMWare بعنوان پنجمین باگ سوءاستفاده می کنند.با 
استفاده از آسیب پذیری های پنجگانه جدید، مهاجمان ممکن است سعی کنند از 
یک نقطه ضعف در یک رایانه یا برنامه سمت اینترنت با استفاده از نرم افزار، داده ها 
یا دستورات، استفاده کنند تا رفتاری ناخواسته و یا پیش بینی نشده ای انجام دهند. 
ممکن است مهاجمان از سرویس های از راه دور خارجی که برای دسترسی اولیه 
در شبکه استفاده می کنند، کمک بگیرند؛ سرویس های از راه دور مانند VPNها، 
  )RDP( و سایر مکانیزم های دسترسی به ویژه پروتکل ریموت دسکتاپ  Citrix
که به کاربران امکان می دهنــد از مکان های خارجی )اینترنت( به منابع شــبکه 

سازمانی داخلی متصل شوند.

 اجرای طرح پيمایــش انشــعابات آب مطابق با 
كاربری های واگذار شده

مدیــر دفتــر خدمات 
مشترکین آبفای استان 
اصفهان از نظارت دقیق 
و سخت گیرانه بر مصرف 
آب در کاربــری هــای 
مختلف خبر داد. میثم 
اعالیی گفت: طرح پایش 
هاي دوره اي محسوس و نامحسوس انشــعابات آب با هدف نظارت بر انطباق 
مصرف آب با کاربری های تعیین شده و استفاده متناسب از ظرفیت مشخص 
شده، با قدرت در حال اجرا است.  وی با بیان این که این طرح به منظور صیانت 
از حقوق شهروندان عملیاتی می شود، اظهارداشت: الزم است مشترکین، آب 
شبکه توزیع را فقط مطابق با در کاربري مجاز تعریف شده مصرف کنند در غیر 
این صورت بر اساس ضوابط و اختیارات قانوني موجود، با متخلفان برخورد می 
شود. وی با تاکید بر این نکته که مصرف آب در هر نوع کاربري به غیر از کاربري 
تعریف شده در قرارداد واگذاري انشعاب آب ممنوع است، بیان داشت: نه تنها 
استفاده از آب شرب براي مواردي همچون ساخت و ساز، غیرمجاز است، بلکه 
نمی توان از آب کاربري هاي خانگي براي مصارف غیرخانگي نظیر اماکن تجاري 
نیز استفاده کرد و انجام این کار خالف قانون است.  وی در ادامه به سیاست سخت 
گیرانه شرکت آب و فاضالب استان براي واگذاري انشعاب  به اماکن غیر مسکوني 
مانند باغ، کارواش، استخر و کاربري هایي از این دست پرداخت و افزود: با توجه به 
این که به دلیل وقوع خشکسالی های مستمر، با بحران کم آبی در استان مواجه 
هستیم، مدیریت مصارف آب شرب و بهداشت در استان از اهمیت به سزایی 
برخوردار است و سال هاست که واگذاري آب به مصارف غیر مسکوني مشروط به 
اخذ تاییدیه در کارگروه تخصیص آب شرکت است .اعالیی ادامه داد: در مواردي 
که واگذاري انشعاب به کاربري هاي غیرمسکوني انجام شود، ظرفیت تخصیص 
یافته فقط در حد تامین آب شرب و بهداشت کارکنان آن مجموعه خواهد بود 
و شرکت آب و فاضالب تعهدي در خصوص تامین آب در مصارف غیر از شرب 

و بهداشت ندارد.

اخبار

استان ها

چین هزار ماهواره به مدار زمین می فرستد
فرمانده نیروی فضایی آمریکا پیش بینی می کند چین تا ۲۰۳۰ میالدی هزار ماهواره به مدار زمین می فرستد. چین در حال حاضر ۴۰۰ ماهواره در مدار زمین دارد و پیش بینی می شود تا پایان دهه ۲۰۲۰ میالدی 

تعداد آنها را حداقل به هزار دستگاه برساند.ژنرال جیمز دیکینسون، فرمانده نیروی فضایی آمریکا هنگام سخنرانی در سنا گفت: در سال ۲۰۱۰ میالدی آنها ۷۰ ماهواره در مدار زمین داشتند و امروز تعداد 
ماهواره هایشان به ۴۰۰ دستگاه رسیده است.وی در ادامه پیش بینی کرد پکن تا ۲۰۳۰ میالدی هزار ماهواره در مدار زمین خواهد داشت.به گفته دیکینسون چین هم اکنون سرویس های فضایی قدرتمند و 

توانایی توسعه داده که شامل سیستم های جاسوسی مبتنی بر فضا، نظارت و شناسایی است. همچنین این کشور مشغول ارتقا وسایل پرتاب فضایی خود و ماهواره های جهت یابی است.

کارشناســان عقیده دارند 
فعال بزرگ ترین ریسک بازار 
رمزارزهــا تهدید و یا تحریم 
رمزارزهــا از ســوی وزارت 
خزانه داری آمریکا است. اما 

چقدر احتمال دارد این اتفاق رخ دهد؟
یکی از دالیل ریزش بیت کوین از محدوده ۶۴ هزار دالر 
پخش  شایعه ای بود مبنی بر اینکه وزارت خزانه داری 
آمریکا قرار است با ارز دیجیتال مقابله کند اما به نظر 
می رسد این موضوع فقط در حد یک شایعه بود. حسین 
شیبانی، کارشــناس و تحلیلگر بازارهای مالی عقیده 
دارد اگر شایعات در مورد تهدیدات نهادهای آمریکایی 
درست باشد و این نهاد بخواهد این تهدیدها را عملی 
کند بازار کریپتو دچار هیجان منفی می شود و می تواند 

باعث جو منفی در این بازار شود.
اما از طرفی اخبار خوب هم برای رمزارزها کم نیست 
و این بازار نوپا هر روز در حال گســترش خود در ابعاد 
جدید اســت.چند وقت پیش کوین بیس بزرگ ترین 
شرکت خرید و فروش ارزهای دیجیتال که درآمدش 
از کارمزد فروش این ارزها است در بازار نزدک )بورس 
نیویورک( عرضه شد. روزنامه نیویورک تایمز اعالم کرد 

که اشــتراک خود را با ارزهای دیجیتال نیز در اختیار 
مردم قرار می دهد. شرکت تسال نیز اعالم کرده است 

که خودروهای خود را با ارزهای دیجیتال می فروشد.
اخبار فاندامنتال به نفع بازار رمزارزهاست اما دولت ها 
نسبت به این بازار جبهه دارند و حتی در ترکیه و هند 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال ممنوع شــده است. 
اما بسیاری از کارشناســان عقیده دارند دولت ها هم 
نمی توانند جلــوی این ارزها را بگیرنــد و فقط مقابله 
با آنها باعث می شــود شتاب رشــد این ارزها گرفته 
شود. مریم محبی، کارشــناس بازارهای مالی گفت: 
بازارهای مالی از تک تک افراد و دولت ها قوی تر هستند 
 و در نهایــت ضربه را کســی می خورد که بــا بازار لج

 کرده است.
بعد از اینکه بیت کوین سقف تاریخی خود را شکست 
و به ۶۴ هزار دالر رســید بازار کریپتوکارنسی وارد فاز 
اصالحی شد و تا محدوده ۵۰ هزار دالر ریزش کرد. اما 

فاز اصالحی بازار کی تمام می شود؟
این روزها بازار رمزارزها با ریسک زیادی همراه شده و 
نوسان زیادی دارد. اما روند صعودی کریپتوکارنسی ها 
دوباره از ســر گرفته می شــود؟ حســین شــیبانی، 
کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی در رابطه با وضعیت 
بازار رمزارزها گفت: ترس در بازار مانده است و به نظر 
می رسد اصالح در بازار ادامه دارد. اگر کف های حمایتی 

دیروز شکسته شود رند نزولی ادامه دارد.

این کارشناس در رابطه با احتمال روند نزولی بیت کوین 
گفت: اگر امروز بیت کوین به زیر ۵۵ هزار دالر برســد 
پتانســیل حرکت به زیر عدد ۵۰ هــزار دالر را دارد. 
بیت کوین یک محــدوده حمایتی قــوی بین ۴۴ تا 
۴۸ هــزار دالر دارد که فکر نمی کنــم از این محدوده 

پایین تر بیاید.
این کارشناس در ادامه گفت: در روند صعودی قیمت 
بیت کوین، شــرایط قیمتی رمزازهای دیگر متفاوت 
بود. اما در روند نزولــی همه ارزها روندی شــبیه به 

بیت کوین دارند و تــا زمانی که بیت کویــن به ثبات 
نرسد وضعیت بازار همین اســت و ریزش بیت کوین 
همه ارزهــا را نزولی می کند. اصــالح دیروز هم قوی 
نبود و به نظر می رســه زور اصالح دارد کم می شــود. 
شیبانی با اشــاره به بزرگ ترین ریســک بازار گفت: 
بزرگ ترین ریسک بازار این است که وزارت خزانه داری 
آمریکا شــایعاتی را کــه در مورد تهدیدهــای علیه 
 بیت کوین مطرح شــده را عملی کند اما فکر نمی کنم 

فعال این اتفاق بیفتد.

بزرگ ترین ریسك بازار رمزارزها 

احتمال ریزش بیت کوین چقدر است؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

»دســتور جلســات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به 
درخواست نمایندگان دولت محرمانه  شده اند و همین امر 
موجب شده تا دولت از تصمیماتی که خود آمر آن بوده برای 

جهت دهی به افکار عمومی بهره برداری کند.«
اپلیکیشن شبکه اجتماعی چت صوتی تحت عنوان کالب 
هاوس )Clubhouse( در ســال 9۸ راه اندازی شد و با 
حمایت های کالن سرمایه گذاران خارجی هویت تازه ای 
یافت و راه خود را به گوشی های کاربران اینترنتی پیدا کرد. 
این برنامه در ماه های ابتدایی انتشار و همه گیری ویروس 
کووید۱9 و همچنین پس از سرمایه گذاری ۱۲ میلیون 
دالری از شرکتی که توســط مارک اندرسین راه اندازی 
شده محبوبیت پیدا کرد. شبکه اجتماعی کالب هاوس 
به تازگی موفق به جذب ســرمایه »اندروچن« از شرکت 
 DST اندرسن هوروویتز« و چند شرکت دیگر ازجمله«
Global و Tiger Global بوده است و حاال ارزش این 
شرکت به حدود ۴ میلیارد دالر رسیده است.کالب هاوس 
دارای طیف گســترده ای از اتاق های مجــازی با مکالمه 
در موضوعــات مختلف به عنــوان برنامه های گفت وگو، 
موسیقی، اجراها و از همه مهم تر در وضعیت کنونی کشور 
ما بحث های سیاسی اســت. با ورود چهره های شاخص و 
همچنین مسوالن کشور، فضای داغی در مکالمات مجازی 
کالب هاوس پیدا شده و هویت خاصی به این فضا بخشیده 
است.استفاده از نام افراد شناخته شده در جهان مهم ترین 
ترفند این شبکه اجتماعی برای عمومی شدن بود. بصورتی 
که در فضای کشــور ایران حضور وزیر امور خارجه و وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات بود که در ابتدا به این شبکه 
اجتماعی هویت بخشید. در ادامه شــاهد ورود گسترده 
چهره های سیاسی و شناخته شــده جامعه به این شبکه 
اجتماعی بودیم و به دنبال آن مباحث مطرح شــده پس 
از ورود این قشر در رسانه های رسمی کشور به خود کالب 
هاوس رسمیت بخشید.اما استقبال ویژه عموم از این شبکه 

اجتماعی مدتی بعد به یک محل اختــالف برای مراجع 
تصمیم گیر تبدیل شد، به طوری که مسئوالن مرتبط در 
شبکه های اجتماعی خود نسبت به اتفاقات پیرامون کالب 
هاوس واکنش نشان دادند. موضوعی که منجر به آن می شد 
تا کالب هاوس هم به جرگه شبکه های اجتماعی فیلتر شده 

غربی در کشور بپیوندد.
به دنبال این مسائل پس از تعطیالت نوروزی سال ۱۴۰۰، 
دادستان کل کشور اعالم کرد که در حال حاضر برنامه ای 
برای فیلتر کالب هاوس در کشور وجود ندارد و همچنین 
محمد جــواد آذری جهرمی در یکــی از گفت وگوهای 
جلسات کالب هاوساعالم کرده بود که خبری از دستور 

فیلترینگ کالب هاوس نیست.
اما درتاریخ ۱9 فروردین شــبکه اجتماعی کالب هاوس 
با اختاللی بر روی اپراتور های تلفن همراه برخوردار شد 
موضوعی که با پیگیری برخی از رســانه ها به این نتیجه 
رسید که هیچ یک از این اپراتورها دستوری مبنی بر فیلتر 
کردن کالب هاوس از هیچ نهادی دریافت نکرده اند و این 
اختالل ها بصورت کامال اتفاقی رخ داده است و در این میان 
وزارت ارتباطات تاکید می کنــد اپراتورهای تلفن همراه 
دریافت حکم یا اختالل عمدی را رد می کنند اما در ادامه، 
شواهد وجود اختاللی جدی را در این شبکه نشان می دهد.

کمی بعد حسین مجلســی راد، مدیرکل حوزه ریاست 
همراه اول شایعه صدور حکم قضائی فیلتر کالب هاوس 
را رد می کند و می گوید: "هیچ حکم قضایی یا دستوری 
از کارگروه فیلترینگ برای ما ارســال نشــده است."در 
ادامه وزارت ارتباطات این اختالل ها را غیرعادی دانسته 
و سازمان تنظیم مقررات با ارسال هشداری به اپراتورهای 

کشور به آنها اولتیماتوم ۲۴ ساعته واگذار می کند تا اختالل 
بوجود آمده را در این شبکه برطرف کنند و از آنها رونوشت 
نامه قضایی در صورت وجود را خواستار می شود. در متن این 
نامه ارسالی آمده است که در صورت استمرار اختالل های 
بوجود آمده با توجه به جمع آوری ادله فنی، گزارش رخداد 
جرم، برای پیگیری قضایی به دادســرا ارائه و درخواست 
پیگرد عامالن اختالل پیگیری خواهد شــد. الزم به ذکر 
است هشدار مذکور به اســتناد ماده 737 قانون مجازات 
اسالمی که ایجاد اختالل در ارتباطات را جرم انگاری کرده 
مورد استفاده قرار گرفته است.باید خاطرنشان کرد بحث 
فیلتر شدن کالب هاوس برای اولین بار در گروه مصاحبه با 
رئیس کل بانک مرکزی در این شبکه توسط کاربران اعالم 
شد؛ در همان زمان و همان گروه وزیر ارتباطات این موضوع 
را تکذیب می کند.حال بیش از ۱۰ روز است که کاربران 
اپراتورهای تلفن همراه بدون فیلترشکن امکان دسترسی 
به این شبکه اجتماعی را ندارند. همچنین پس از اولتیماتوم 
۲۴ ساعته وزارت ارتباطات به اپراتورهای کشور همچنان 
اختالل این شبکه برطرف نشــده است و به دنبال همین 
موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شکایت علیه 
مدیران این اپراتور ها نزد دادستانی تهران را گام بعدی خود 
قرار داده است که سیدجمال هادیان، رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز در توییتی به همین مورد ذکر شده اشاره می  کند.وزارت 
ارتباطات وفناوری اطالعات برای برداشته شدن اختالل 
های پیش آمده 3 اقدام مهم را در دســتور کار خود قرار 
داده است. در گام اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی خود را موظف به جمع آوری مستندات فنی، همراه 

با اولتیماتوم ۲۴ ساعته برای همکاری اپراتورها دانست. 
در گام دوم درصورتی که فرصت ۲۴ ســاعته اپراتورها به 
اتمام برسد و آنها اقدامی را برای رفع مشکل انجام ندهند 
رگوالتوری خود را موظف به اجــرای جریمه روزانه ۵۰ 
میلیارد تومانی می داند. در گام ســوم در صورت مرتفع 
نشدن اختالل پیش آمده از سوی اپراتورها پس از گذشت 
دو هفته حکم ۲ سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه 
در نظر گرفته خواهد شد. علیرضا معزی، معاون ارتباطات و 
اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری در توییتی اعالم کرد: به 
پیشنهاد وزیر ارتباطات در هیئت وزیران جرائم سنگینی به 

خاطر این تخلف اپراتور ها در نظر گرفته شده است.
اما از طرفی دیگر »مجتبی توانگر« نماینده و رییس کمیته 
اقتصاد انرژی مجلس در توییتــی تلویحا اعالم کرده که 
دســتور فیلترینگ کالب هاوس صادر شده اما محرمانه 
اســت. او در این توییت بیان داشــت: »دستور جلسات 
کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان 
دولت محرمانه  شده اند و همین امر موجب شده تا دولت 
از تصمیماتی که خود آمر آن بوده بــرای جهت دهی به 
افکار عمومــی بهره برداری کند.« بنابرایــن باید دید آیا 
حرکت وزارت ارتباطات درخصوص شفاف سازی ماجرای 
فیلترینگ کالب هاوس فرار رو به جلو حســاب می شود 
یا خیر؟!همچنین با توجه به اظهــارات مقامات باید دید 
فیلترینگ شبکه اجتماعی کالب هاوس به مقصد مشخصی 

خواهد رسید یا در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند؟ 
کالب هاوس حاال ظاهرا حــدود ۱۰ میلیون کاربر فعال 
هفتگی دارد و امســال تعدادکارمندان خود را چهار برابر 
کرده تا بتواند با چالش های موجود کنار بیاید و راحت تر به 
رشد خود ادامه دهد.در نهایت آینده این شبکه اجتماعی 
همچنان شفاف نیست و معلوم نیســت در آینده همان 
سیاست شــبکه های اجتماعی دیگر را در پیش خواهد 

گرفت و یا سرنوشت دیگری برای آن رقم خواهد خورد.

معاون فناوری وزارت ارتباطــات گفت: پیش بینی 
می شود صرفه جویی ارزی بیش از یک میلیارد دالری 
با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند 
حاصل شود.ستار هاشمی »معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات« با اعالم فراخوان حمایت از تولید 
گوشی همراه هوشــمند و تبلت، از تولیدکنندگان 
واجد شرایط دعوت کرد تا در این طرح ملی شرکت 

کنند. 
معاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: با هدف عمــل به منویات مقام 
معظم رهبری و تحقق شعار ســال با عنوان »تولید، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« اجرای برنامه حمایتی 
دولت برای افزایش سهم بازار گوشی های هوشمند 
تلفن همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات آغاز شد.  
وی تصریح کرد: از سال 9۸ شناســایی تولید تلفن 
همراه هوشمند، حرکت در عرضه و تقاضا، ظرفیت 
ســازی در بازار و بهره مندی از ظرفیت اپراتوری در 
حوزه ارتباطات در قالب یک برنامه منسجم به صورت 
یک ماموریت ویژه در دســتور کار معاونت فناوری 
و نوآوری وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات قرار 
گرفت که الزم بود پیش از تخصیص و راهبری منابع 
مالی، اقدامات و تعامالت جدی با تمامی بازیگران و 
ذینفعان حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت گیرد.  

معاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات خاطرنشان کرد: این معاونت برنامه حمایتی 
جامعی را با همــکاری نهادهای ذی ربــط از جمله 
ســازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت، مرکز 
ملی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه 
تولید و واردات گوشی همراه هوشمند پیگیری کرد در 
نهایت منجر به تدوین »طرح جامع حمایت از توسعه 
زیست بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی 
های هوشمند داخلی« شــد.  هاشمی درباره هدف 
اجرای این طرح توضیح داد: ارتقای ســهم اقتصاد 
دیجیتال در توسعه ارتباطات، بهره مندی اقشار جامعه 
از ابزارهای نوین ارتباطی، توسعه عدالت ارتباطی با 
تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت از طریق تامین 
زیرساخت های تولید شامل تامین فضای تولید، تست 
و ارزیابی محصوالت و تامین مالی واحدهای تولیدی 
و در نهایت تحقق اهداف مصوب شورای عالی فضای 
مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار 
گوشــی های هوشــمند به تولیدات داخلی تا سال  
را از جمله اهــداف این طــرح ۱۴۰۴ ذکر کرد.وی 
افزود: در طرح مذکور حمایت مالی از طریق اعطای 
تسهیالت کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری 
ثابت، سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادرات 
محصوالت در نظر گرفته شده است.معاون فناوری و 
نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد: 

با دستور و مســاعدت رییس جمهوری به نهادهای 
ذیربط و موافقت ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر 
تأمین منابع مالی طرح از محل تبصره »۱۸« قانون 
بودجه مرتبط با وجوه اداره  شــده وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، طــرح مذکور با راهبری معاونت 
فناوری و نوآوری وزارت اجرا می شود.  وی ادامه داد: 
این معاونت با اعالم »فراخوان حمایت از تولید گوشی 
همراه هوشــمند و تبلــت« از تولیدکنندگان واجد 
شــرایط دعوت می کند تا در این طرح ملی شرکت 
کنند، این طرح بر مبنای سیاســت توسعه صنعتی 
زیست بوم همراه هوشمند تدوین شده است.هاشمی 
گفت: مزایای اجرای این طرح شامل: جلب مشارکت 
تولیدکنندگان با مشــخصه های تولیدِی باکیفیت و 
تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات 
محصوالت، ایجاد ظرفیت تولید با فناوری SKD با 
مشــارکت و حمایت تولیدکننــدگان برتر و ارتقای 
فناوری تولید حداقل به صورت CKD و افزایش عمق 
ساخت و توانمندی های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی 
گوشی تلفن همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه 

در سال های اجرایی است.  
وی افزود: حمایت از بخــش عرضه)تولیدکننده( و 
تقاضا )مصرف کننده( با تأکید بــر عدالت ارتباطی 
و نیز اقدامات بنیــادی در حوزه تجهیــزات همراه 
هوشــمند از جمله تحقیق و توســعه و دستیابی به 

فاز طراحی محصول، ســرویس های پایه و نرم افزار 
از ویژگی های دیگر این طرح است.   هاشمی تصریح 
کرد: پیش بینی می شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای 
این طرح، ایجاد اشــتغال پایدار برای ۴3 هزار نفر به 
صورت مستقیم و غیرمســتقیم و صرفه جویی ارزی 
بیش از یک میلیارد دالر با تولید ۱۴ میلیون دستگاه 
گوشی همراه هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.معاون 
فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
خاطرنشان کرد: عالوه بر حمایتهای مالی مستقیم، 
پیش بینی شده است که بر اساس توافق های صورت 
گرفته با بانک ها و موسسات مالی پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیــدی از منابع داخلی بانک ها انجام 
شــده و وزارت متبوع در چارچوب دســتورالعمل 
های قانونی نسبت به پرداخت یارانه سود تسهیالت 
مذکور اقدام کند و این موجب تخصیص منابع مالی 
قابل توجهی به منظور تامین و اســتقرار تجهیزات 
خطوط تولید می شــود.  هاشــمی تصریح کرد: با 
مشارکت اپراتورها و باندلینگ سرویس های ارتباطی 
روی ســیم کارت منصوبه در گوشــی های ایرانی و 
تامین پلتفرم های فروش اقساطی گوشی به مصرف 
کنندگان نهایی به صــورت B۲B و B۲C، حرکت 
خوبی در بخش تقاضای گوشی هوشمند تولید داخل 
ایجاد می شود و به اهداف در نظر گرفته شده در سهم 

بازار دست می یابیم.

ســازمان نظام صنفی رایانه ای اعالم کرد کــه امکان حضور 
رایگان و ویژه شــرکتهای IT ایرانی در بزرگترین نشست نرم 
افزار اروپا را فراهم کرده است.ششــمین نشســت دوساالنه 
Software Days با همکاری دولت های اتریش و ســوئد 
۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت سال جاری برگزار می شود.امسال برای 
نخستین بار به دلیل همه گیری ویروس کرونا، این نشست به 

صورت آنالین برگزار می شود و به همین دلیل می تواند فرصت 
خوبی برای حضور شرکت های ایرانی در این نشست بین المللی 
باشد.نشست Software Days بزرگترین نشست نرم افزار 
در اروپای مرکزی است که هر دو سال یک بار در شهر وین اتریش 

برگزار می شود.پیرو مذاکرات انجام شده با »شبکه کسب و کار 
اروپا« و حمایت »معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری«، 
»مرکز تحول و پیشرفت« و »ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند 
سازی«، امکان حضور رایگان و ویژه شرکت های ICT ایرانی در 

بزرگترین نشست نرم افزار اروپا فراهم شده است.در این نشست 
بیش از ۲۰۰۰ شرکت، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی، دانشگاه و 
 ، B۲B سرمایه گذار حضور خواهند داشت. عالوه بر جلسات
امکان استفاده از سخنرانی های کلیدی و کارگاه های تخصصی 
 Ericson ، Linkedin، که توســط شــرکت هایی مانند
SAAB ، Amazon و … برگزار خواهد شد نیز وجود دارد.

پشت پرده جریمه سنگین اپراتورها به بهانه اخالل 
در شبکه های اجتماعی 

پیش بینی صرفه جویی1 میلیارد دالری با تولید 14 میلیون گوشی ایرانی

امکان حضور رایگان شرکت های IT در نشست نرم افزار اروپا 


