
شــرکت آمازون با رونمایی یک فناوری، به خریداران 
امکان می دهد کف دست خود را اسکن کرده و آن را به 
کارت اعتباری یا حساب کاربری آمازون خود مرتبط 
کرده و پول کاالهای خریداری شده را پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، آمازون فناوری پرداخت با کف دست 
را در بعضی از شعب فروشــگاههای زنجیره ای هول 
فودز نزدیک دفتر مرکزی آمریکای خود عرضه کرد که 
به خریداران کمک می کند صورتحساب خریدشان را 
سریعتر پرداخت کنند.این فناوری آمازون وان نام دارد 
و پس از تنظیمات اولیه که کمتر از یک دقیقه زمان می 
برد، خریداران می توانند دستشان را در بخش رجیستر 
اســکن کنند تا بدون نیاز به باز کردن کیف پول، پول 

مواد غذایــی که خریده اند را پرداخــت کنند.آمازون 
برای نخســتین بار این فناوری را اواخر سال گذشته 
عرضه کرد و در آن زمان اعالم کرده بود که این فناوری 
می تواند در استادیومها، ســاختمانهای اداری و سایر 
فروشگاهها مورد اســتفاده قرار گیرد. آمازون تاکنون 
از این فناوری در چندین فروشگاه بدون صندوق خود 
اســتفاده کرده و اعالم کرده است که هزاران نفر برای 
استفاده از آن ثبت نام کرده اند اما آمار مشخصی ارائه 
نداده است.کارشناســان حریم خصوصی نســبت به 
استفاده شــرکتها از اطالعات بیومتریک مانند اسکن 
چهره یا کف دست هشــدار داده اند زیرا ریسک هک 
شدن این اطالعات و سرقت وجود دارد. آمازون اعالم 

کرده که تصاویر کف دست را در بخش امنی از سرویس 
ابری خود نگهداری می کند و این اطالعات در دستگاه 
آمازون وان ذخیره نمی شوند. همچنین خریداران می 
 توانند هر زمان که بخواهند برای حذف اطالعاتشــان 

درخواست کنند.
بر اساس گزارش آسوشــیتدپرس، یک فروشگاه هول 
فودز در ســیاتل که خانه آمازون محســوب می شود 
اســتفاده از این فناوری را از روز چهارشنبه آغاز کرد. 
چندین شعبه دیگر این فروشگاه زنجیره ای هم استفاده 
از فناوری آمازون وان را تا چند ماه آینده آغاز می کنند. 
آمازون به اســتفاده از این فناوری در مکانهای دیگر 

اشاره ای نکرده است.

شرکت ریستاد انرژی پیش بینی کرد فراگیر شدن 
سریع خودروهای برقی در سراسر جهان باعث خواهد 
شد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۶ دو سال 
زودتر از پیش بینی قبلی به پیک برســد.به گزارش 
ایسنا، شرکت مشاوره انرژی "ریســتاد انرژی" در 
گزارش جدیدی اعالم کرد تقاضــای جهانی برای 
نفت در سال ۲۰۲۶ به پیک ۱۰۱.۶ میلیون بشکه در 
روز می رسد که دو سال زودتر از پیش بینی نوامبر 
"ریستاد انرژی"   از رسیدن پیک تقاضا برای نفت به 
۱۰۲.۲ میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۸ است.

تحلیلگران "ریســتاد انرژی" اظهار کردند: فراگیر 
شدن برقی ســازی در حمل و نقل و سایر بخشهای 

متکی به نفت، به روند پیک تقاضا برای نفت شتاب 
می بخشد و مصرف نفت ســریعتر و زودتر از آنچه 
تصور می رفت، رو به کاهش می رود.پیش از شیوع 
پاندمی کووید ۱۹ در اوایل ســال ۲۰۲۰، "ریستاد 
انرژی" پیش بینی می کرد تقاضای جهانی برای نفت 
در سال ۲۰۳۰ به پیک ۱۰۶ میلیون بشکه در روز می 
رسد.حمل و نقل جاده ای که ۴۸ درصد از تقاضای 
جهانی برای نفت را تشکیل می دهد، پیشران اصلی 
به اوج رسیدن تقاضا برای نفت خواهد شد. انتظار می 
رود خودروهای برقی ۲۳ درصد از کل فروش جهانی 
خودروهای سواری تا سال ۲۰۲۵ را تشکیل دهند که 
شش درصد باالتر از حال حاضر خواهد بود و سپس 

تا سال ۲۰۵۰ به ضریب نفوذ ۹۶ درصد برسند.بانک 
آمریکایی گلدمن ساکس هم با وجود موضع خوش 
بینانه ای که نسبت به تقاضای جهانی برای نفت در 
کوتاه مدت دارد، انتظــار دارد تقاضای بخش حمل 
و نقل برای نفت پس از ســال ۲۰۲۵ ضعیف شود و 
تقاضا برای ســوخت حمل و نقل در سال ۲۰۲۶ به 
پیک برســد.در تازه ترین تحوالت مربوط به تالش 
برای ممنوعیت خودروهای بنزینی، فرمانداران ۱۲ 
ایالت آمریکا شامل کالیفرنیا، نیویورک، ماساچوست 
و کارولینای شــمالی از جو بایــدن، رییس جمهور 
آمریکا درخواست کردند از پایان فروش خودروهای 

بنزینی تا سال ۲۰۳۵ حمایت کند.

ارزش دالر به ویژه مقابل ارزهای آسیایی کاهش یافت.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، 
کرونا کماکان روی بخش بزرگی از توان اقتصادی اروپا سایه افکنده است. در آلمان مردم 
در برلین مقابل پارلمان تجمع کردند تا نسبت به تداوم محدودیت های کرونایی و سیاست 
های سختگیرانه دولت اعتراض کنند. نتایج نظرسنجی های جدید حاکی از آن است که 
محبوبیت حزب حاکم به یکی از پایین ترین سطوح ۱۰ سال اخیر رسیده است. در انگلیس 
نیز بوریس جانسون- نخست وزیر این کشور- هشدار داده است که روند کاهشی شیوع 
کرونا در این کشور ممکن است به سادگی معکوس و کشور با موج سوم کرونا مواجه شود.  
در حالی که بحث ها بر سر لزوم تداوم حمایت از کسب و کارهای اقتصادی در آمریکا باال 
گرفته است، سناتور ارشد جمهوری خواه از حمایت سنا از اقدامات الزم برای بازگشت سریع 
تر به حالت عادی خبر داده و افزوده است بدون به جریان افتادن مجدد جریان سرمایه ای و 
اصالحات ساختاری به ویژه در حوزه مالیاتی، احیای رقابت پذیری کار دشواری 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 به 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 شده 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 توسط 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 مالیات 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 سال 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 است 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 است. دانمارک نیز پس از مشاهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکسن 
آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده 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.  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 ۱۴۴ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۴۴ مورد ابتال به کرونا گزارش شده 
است که در این بین سه میلیون و ۶۵ هزار و ۴۰۲ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین 
کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۲ هزار و ۶۶۸ نفر، برزیل با ۳۷۸ 
هزار و ۵۳۰ نفر، مکزیک با ۲۱۳ هزار و ۴۸ نفر، هند با ۱۸۴ هزار و ۶۱۰ نفر و انگلیس با ۱۲۷ 
هزار و ۳۲۷ 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 ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۱۲۷ واحد بسته 
شد.نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۰ 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 ۰.۰۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۳۹۲ دالر مبادله شــد. یورو ۰.۰۳ درصد باال رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۳ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۰۸.۱۰۲ ین رسید. 
در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۸۹ دالر مبادله شد. همچنین نرخ 

برابری دالر معادل ۶.۴۹۰ یوان چین اعالم شد.

در روزهای اخیر فعالیت نهنگ های اتریوم از بیتکوین پیشی 
گرفته است.به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، با تردید 
نسبت به روند بلندمدت بیتکوین، شمار سرمایه گذاران عمده 
در اتریوم افزایش قابل توجهی داشته است تا جایی که اکنون 
تعداد نهنگ های اتریوم که ۱۰ هزار عدد اتریوم یا بیشــتر از 
این رمزارز در اختیار دارند، به رکورد تاریخی تازه ای رسیده 
است. استفان ایزاک- مدیر موسسه الوین کپیتال- گفت: پایان 
بیتکوین اجتناب ناپذیر است. نگرانی های محیط زیستی و 
قانون گذاری های دولتی سرنوشت حتمی بیتکوین را رقم می 
زنند. نمی دانم چگونه و چه طور، اما پایان بیتکوین رقم خواهد 

خورد.  در ادامه روند ورود بانک های مرکزی مختلف جهان به 
عرصه ارزهای دیجیتالی، بانک مرکزی انگلیس که دومین بانک 
مرکزی قدیمی جهان نیز محسوب می شود اعالم کرد به دنبال 
راه انداز شکل جدیدی از پول دیجیتالی خواهد بود که توسط 
خانوارها و کسب و کارهای انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد 
اما این ارزها قرار نیست جای وجه نقد را بگیرند بلکه در کنار آن 
ها استفاده خواهند شد.  رابرت کاپالن- مدیر دفتر منطقه ای 
بانک مرکزی آمریکا در داالس- در جمع دانشجویان دانشگاه 
تگزاس ای اند ام با اعتراف به تبدیل شدن بیتکوین به عنوان 
ابزاری برای حفظ ارزش گفت: هنوز راه زیادی در پیش دارد. 

به طور واضح ارزش بیتکوین در این سال ها افزایش پیدا کرده 
است اما برای آن که به عنوان یک پول شناخته شود نیاز دارد تا 
با تعدیالت بیشتر، خود را با واقعیت های بازار پول سازگار کند.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
۲۰۷۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز 
قبل ۲.۱۱ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۴ درصد 
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۵ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

قرارداد توســعه میدان گازی منصوریــه عراق به 
ســینوپک چین واگــذار شــد.به گــزارش ایلنا 
از رویتــرز، وزارت نفت عراق روز سه شــنبه )۳۱ 
فروردین مــاه( اعالم کرد که شــرکت ســینوپک 
 چین موفق بــه دریافت قــرارداد طرح توســعه

 میدان گازی منصوریه عراق شــد.عراق پارســال 
قــرارداد توســعه این میــدان گازی بــا گروهی 
به رهبری شــرکت ملی نفــت ترکیــه را لغو و از 
شــرکت های  جهانی فعال در حــوزه انرژی برای 
شــرکت در مناقصه توســعه میــدان منصوریه 

دعوت کــرد.وزارت نفت عــراق در بیانیه ای اعالم 
کرد: ســینوپک در مناقصه ای که روز سه شــنبه 
 در وزارت نفت عــراق در بغداد برگزار شــده بود،

برنده شد.
در این بیانیه آمده است: شــرکت دولتی میدلند 
اویل عراق با ســینوپک در توسعه میدان منصوریه 

همکاری خواهد کرد.
بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، سینوپک ۴۹ درصد 
از ســهام این میدان نفتــی را در اختیــار خواهد 
داشــت و ۵۱ درصد ســهام آن در اختیار شرکت 

میدلند اویل خواهــد بود.دراین بیانیــه به نقل از 
احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق آمده اســت: 
ســینوپک به عراق در جمع آوری و فرآوری گاز از 
این میدان کمــک می کند و تولیــد آن را به ۳۰۰ 
میلیون فوت مکعــب در روز می رســاند، این رقم 
به عنوان مقدار تولید هدف این میدان نفتی تعیین 
شده است.هیچ جدول زمانی برای این پروژه ارائه 
نشده اســت.گاز برداشــتی از این میدان خوراک 
 نیروگاه های برق بغداد و اســتان دیالــه را تامین

 خواهد کرد.

زمان پیک تقاضا برای نفت جلوتر افتادبکارگیری فناوری پرداخت با کف دست آمازون در فروشگاه های آمریکا

افت دالر در معامالت خارجی

چین برنده مناقصه قرارداد توسعه میدان گازی عراق شداتریوم از بیتکوین جذاب تر شد
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سرمقاله

 ناکامی دولت
 در مهار تورم

تــورم و کنتــرل آن در 
ایران فرسایشــی شده و 
ســوءمدیریت ها بر رشد 
تورم دامن می زند. قیمت 
کاالها روزانه افزایش پیدا 
می کند و همیــن امر قدرت خریــد را از مردم 
گرفته است. مشاهده می کینم کاال در بازار وجود 
دارد اما کسی توان خرید آن را ندارد. مجموعه 
عواملی وجود دارد که تورم و گرانی را در ایران 

ایجاد کرده است...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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 سایه رکود و کسادی
 بر بازار پارچه 

فعالیت غیررسمی 
۱.۲میلیون ایرانی در 
بازار ارزهای دیجیتال

اقالم خوراکی در فروردین ماه  بیش از 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته اند

سیر صعودی تورم خوراکی ها
صفحه3
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سقف نرخ اجاره 2۵ درصد ماند

متوسط افزایش هزینه اجاره بها
 در زمستان  ۹۹ برای  تمدید قرارداد ، ٣٨,٦ درصد  اعالم شد

به دنبال شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلی 
های پشت سر هم بســیاری از اصناف در مرز 
ورشکســتگی و تعطیلی واحدهای صنفی قرار 
دارند. یکــی از اصنافی که متحمل بیشــترین 
خســارت از این بحران و حواشی مربوط به آن 
شــده صنف پارچه فروشان اســت. واحدهای 
پارچه فروشی متحمل ضررهای زیادی شده اند 
و در شــرایط فعلی روبه ورشکستگی هستند و 
اگر این شــرایط ادامه یابد، آسیب های جدی 
بر این صنف وارد می شود.با این حال مهم ترین 
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است 
که کرونا همچنان شایع است و شیوع آن مانع 
برپایی گردهمایی هایی همچون مراسم جشن 

و عزا می شود. در حالی که ...

بازار ســرمایه ماه هاســت که تبدیل بــه یکی از 
مشــکالت مهم اقتصادی شــده و در این میان ، 
ســرمایه گذاران خرد و حقیقی ها هر روز بیش از 
پیش متضرر می شــوند و عطای ادامه فعالیت در 
این بازار را به لقای آن می بخشند.در اواخر سال ۹۸ 
و با روند رو به رشد بورس،  بسیاری از مردم بدون 
داشتن دانش و آگهی کافی از این بازار و به صرف 
کسب ســودهای کالن در کوتاه مدت، یک شبه 
سرمایه گذار بورس شدند و برای حضور در این بازار 
برخی از خانه و ماشــین خود گذشتند و با فروش 

آنها، سبد خرید خود را ...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس اتاق ایران و کره خبر داد؛
اختصاص ۳۰ میلیــون دالر از 
اموال ایران در کره برای خرید 

واکسن کرونا
رئیس اتاق مشــترک ایــران و کره جنوبی گفت: 
۳۰ میلیون دالر از پول های بلوکه شــده ایران در 
کره جنوبی برای خرید واکسن کرونا پرداخت شده 
اســت.  به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، حســین تنهایی افزود: هفت 
میلیارد دالر از منابع ایران در کره جنوبی مسدود 
شده که ۳۰ میلیون دالر از آن برای خرید واکسن 
کرونا پرداخت شــده اســت و امیدواریم با روند 
مثبتی که در پیش گرفته شده به زودی خبرهای 
امیدوارکننده ای در این باره به اطالع مردم برسانیم.

وی درباره اجرایی شدن تفاهمنامه میان دو کشور 
گفت: تاکنون درصد اندکی از آن ها انجام شــده 
است، مقرر شده بود یک میلیارد دالر بدهی این 
کشور به صورت نقدی به ایران پرداخت شود، اما 
تاکنون در عمل شاهد اجرای آن نبوده ایم. از سال 
۲۰۱۸ هفت میلیارد دالر پول فروش نفت ایران در 
دو بانک کره جنوبی بلوکه شد و از آن زمان تاکنون 
مذاکرات بسیاری برای پرداخت این بدهی از سوی 
سئول به ایران انجام شده است. یکی از محورهای 
گفتگو میان چانگ سیه کیون، نخست وزیر سابق 
کره جنوبی و مسئوالن ایرانی در سفر وی به تهران 
چگونگی برگرداندن پول ایران به کشور بوده است.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، روز 
چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۹ در جمع خبرنگاران 
گفته بود از هفت میلیارد دالر از منابع ایران در کره 
جنوبی مسدود شده در مرحله نخست، یک میلیارد 
دالر از بدهی کره جنوبی به ایران به صورت نقدی به 

حساب بانک های ایرانی واریز می شود.

از سوی بانک مرکزی
ضوابط اســتفاده از رمزارزهای 
داخلی برای واردات تصویب شد

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی 
اســتفاده از رمزارزهــای حاصل از اســتخراج 
داخلی توســط واحدهای صنعتی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارت صمــت را صرفاً به منظور 
انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت 
مجموعه مقــررات ارزی تصویب کرد. به گزارش 
ایسنا، هیأت عامل این بانک با استناد به ماده )۱۱( 
قانون پولی و بانکی کشــور و در اجرای مصوبات 
شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ 
و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـــ مــورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ 
هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده 
از رمزارزهای حاصل از اســتخراج داخلی توسط 
واحدهای صنعتی دارای پروانــه بهره برداری از 
وزارت »صنعت، معدن و تجارت« را صرفاً به منظور 
انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت 

مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد. 

طــرح حمایــت از پرتفو های 
کوچک باید اجرا شود

عضو شورای عالی بورس گفت: به منظور آسیب 
کمتر به سهامداران حقیقی باید طرح هایی برای 

حمایت از آن ها مانند بیمه سهام اجرا شود.
سعید اسالمی بیدگلی عضو شورای عالی بورس 
در گفت و گو با خبرنگار بــورس گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اظهار نظر 
خود مبنی بر اینکه طرح های حمایتی سال ۹۹ 
در نهایت به نفع سهامداران بزرگ تمام شد، اظهار 
کرد: بخشی از پول پاشی به قصد خرید سهام در 
قیمت های باال به نفع سهامداران عمده تمام شد. 
یعنی عده ای ســهم ها را خریداری کردند و با باال 
رفتن قیمت سهام آن را فروختند. در نهایت اینکه  
ســهامداران خردی که ما قصد حمایت از آن ها 
را داشتیم، سودی نکردند. او ادامه داد:اگر هدف 
ما حمایت از ســرمایه گذاران خردی است که در 
سال ۹۹، با تشویق و حمایت مجموعه نهاد های 
حاکمیتی و دولت وارد بازار سرمایه شدند؛ باید به 
دنبال طرح هایی باشیم که در نهایت سهامداران 
خرد را حمایت کند. افرادی که به تازگی وارد بازار 
سرمایه شدند و حداقل این ادعا را دارند که ما به 
خاطر حمایت های دولت از بورس وارد بازار سرمایه 
شده ایم؛ باید این افراد را تحت حمایت قرار دهیم تا 

آسیب کمتری مورد توجه آن ها باشد.
اســالمی بیدگلی در پاســخ به اینکه آیا کانون 
سهامداران حقیقی می تواند گامی در جهت حمایت 
از این سهامداران باشد، تصریح کرد: شنیدن صدای 
ســهامداران خرد و پیگیری حقوق بدیهی آن ها 
مانند تشــکیل مجامع، حق رای آن ها، گرفتن 
سود های سهمی و ...؛ با توجه به این موارد به نظرم 
الزم است تا یک کانون قانونی وجود داشته باشد 

که این این مسائل را پیگیری کند.

اخبار

رئیــس اتحادیه مشــاور 
امالک گفت: امســال هم 
مانند سال گذشته مالکان 
حق افزایش نــرخ اجاره تا 

سقف ۲۵ درصد را دارند.
مصطفی قلی خســروی رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشوری در گفت و گو با خبرنگاران جوان، با 
بیان اینکه امسال هم همانند سال گذشته افزایش 
۲۵ درصدی برای نرخ اجاره تعیین شده است، گفت: 
طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تا سه ماه بعد از 
پایان کرونا مالکان باید قراردادهای اجاره مستاجران 

را تمدید کنند و حق تخلیه ملک را ندارند.
او ادامه داد: امســال بازار اجاره گیج است و هنوز 
وضعیت کنونی بازار اجاره، خریــد و فروش برای 

مردم و اصناف هم مشخص نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه بسیاری 
از خریداران معتقد هستند که بازار مسکن به سمت 
کاهش قیمت حرکت می کند، افزود: بســیاری از 
فروشندگان اعالم می کنند که در آستانه انتخابات 
بازار مســکن دچــار افزایش قیمت خواهد شــد؛ 
بنابراین تمایلی به خرید و فروش و یا معامله ندارند.

خسروی تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته و 

پیش بینی ها نشــان دهنده آن است که قیمت ها 
روندی کاهشی دارند و بازار اجاره و همچنین بازار 
خرید و فروش به ســمت آرامش و کاهش قیمت 

حرکت می کند.
او با بیان اینکــه تمامی معامالت مســکن که در 
مشاوران امالک انجام می شــوند باید از طریق کد 

رهگیری صورت گیرند و هیچ مشاور امالکی حق 
ندارد بدون کد رهگیری اقدام به انجام معامله کند، 
افزود: به گفته مشاوران امالک  بازار آرام است و به 

سمت ثبات قیمتی حرکت می کند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک در پایان تصریح 
کرد: طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی 

مشاوران امالک از هفته گذشته تعطیل هستند و 
هیچ مشاوری حق ندارد در این ایام فعالیت صنفی 

داشته باشد.
چندی پیش محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
و محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرده بودند که تمامــی قراردادهای اجاره به 
دلیل  تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا امسال تمدید 
شد می شود، اما هنوز ســقف نرخ برای بازار اجاره  
تعیین نشده و همزمان با شروع فصل نقل و انتقال، 
ستاد ملی مقابله با کرونا سقف نرخ اجاره بها را اعالم 

خواهد کرد.

افزایش بیش از ۳۸ درصدی اجاره بها در 
زمستان ۹۹

گفتنی است، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای 
خانوارهای واحدهای مسکونی که تمدید قرارداد 
داشته اند، در فصل زمســتان ۱۳۹۹ برابر با ۳۸.۶ 
درصد بوده اســت. نرخ تورم چهار فصل منتهی به 
فصل زمستان ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال 

قبل در بخش اجاره بها، برابر با ۲۷.۵ درصد است.
همچنین مرکــز آمــار از افزایــش ۴.۴ درصدی 
شــاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مســکونی 
 در مناطق شــهری در فصل زمستان سال ۹۹ خبر 

داده است.

غیررسمی اعالم شد؛

سقف نرخ اجاره ۲۵ درصد ماند

روحانی:
 تحریم حتی شامل مرغ هم شد

رییس جمهــوری گفت: نمــی توانم درک و 
هضم کنم که کسی عضو ملت ایران باشد و از 
برداشتن تحریم ناراحت شود. چطور می تواند 
ایرانی و مسلمان باشد و اعالم کند که من در 
میان و کنار مردم هســتم و برای آنها کار می 

کنم و از برداشتن تحریم ناراحت باشد.
روحانی تاکید کرد: گاهی اوقات بعضی ها می 
گویند تحریم چه کار به مــرغ دارد ، مرغ که 
تحریم نشده اســت. مردم باید بدانند که در 
مرغ اجداد آنهایی که وارد می کردیم تحریم 
شدیم و نگذاشتند و می خواستند اخالل ایجاد 
کنند که در داخل کشور اصال مرغ تولید نشود. 
از طرف دیگر نهاده هایی که وارد می کنیم از 
طریق ارز و سیستم بانکی است که با فشارها و 
مشکالتی که برای ما ایجاد کردند خرید و وارد 

کردن آنها با مشکالت فروانی توام بود.
رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه در تحریم 
ظالمانه ضد انسانی ترامپ که تا امروز هم ادامه 
دارد در همه جا این تحریــم تاثیرگذار بوده 
است، یادآور شد: البته عده ای آشنا نیستند، 
درصد درست می کنند و می گویند ۳۰ درصد 
مشکالت به خاطر تحریم است و ۷۰ درصد به 
دلیل مدیریت است که این حرف کامال و غلط و 
نادرست است چرا که آنها نمی دانند که تحریم 
در چه زمینه هایی تاثیرگذار است و مشکالت 
ایجاد می کند و نمی دانند که تحریم در کل 
تولید و در بخش کشــاورزی و صنعت تحریم 

تاثیرگذار است.
رییس جمهوری گفت: آنها نمی دانند که در 
بخش تولید و صنعت و کشــاورزی اگر نهاده 
های الزم و مواد اولیه به موقع وارد نشود، تولید 
متوقف می شود بنابراین تحریم در واردات و 

صادرات ما تاثیرگذار است.

جهانپور:
 ســه شــرکت ایرانی داوطلب تولید 
مشترک واکسن روسی در ایران هستند

سخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: واکسن 
»اسپوتنیک وی« ســاخت روسیه با همکاری 
مشترک شرکت های ایرانی و شرکت گامالیای 

روسیه در ایران به صورت انبوه تولید می شود.
کیانوش جهانپور افزود: ســه شــرکت ایرانی 
داوطلــب تولید مشــترک واکســن کرونای 
اسپوتنیک در ایران هستند و از طریق سفارت 
ایران در روسیه به موسسه گامالیا معرفی شدند، 
یکی از این شرکت ها از بقیه جلوتر است البته 
دو شرکت دیگر هم پشت سر آن هستند و هر 
ســه شــرکت توانایی تولید این واکسن را در 

ایران دارند.
وی ادامه داد: به نظر می رســد زیرســاخت و 
خطوط تولید واکسن اسپوتنیک در ایران آماده 
است، مهم تامین مواد اولیه و جانبی است تا کار 
تولید شروع شود، به محض اینکه این امکانات 
آماده شود و طرف روس، سل بانک را در اختیار 
این شــرکت ها قرار دهد از زمــان در اختیار 
گذاشتن سل بانک به شرکت های ایرانی بعد 
از ۴۵ روز تــا دو ماه، اولین تولیدات واکســن 

اسپوتنیک در ایران وارد بازار می شود.
جهانپور گفــت: هنوز زمان دقیــق در اختیار 
گذاشتن سل بانک و شروع فرآیند تولید در این 
شرکت ها مشخص نیست اما به نظر می رسد 
حداقل دو ماه تا زمان تولید این واکسن ها در 

کشور زمان نیاز است.
وی گفت: فناوری تولید این واکسن مربوط به 
کشور روسیه است و شــرکت روسی امکانات 
خطوط تولید سه شرکت ایرانی را تایید کرده 
است. واکسن یک فرآورده بیولوژیک است. این 
شرکت ها قبال هم فرآورده های بیولوژیک تولید 
کرده اند و برخی زیرساخت ها و پلتفورم های 
آنها با زیرساخت های تولید واکسن، مشترک 
است اما تولید این واکسن به توافق دو طرف و 
فراهم شدن امکانات و مواد اولیه و جانبی تولید 

واکسن مربوط است.

به علت افزایش نرخ بیمه؛
افزایش  قیمت محصوالت ایران 

خودرو
شرکت ایران خودرو قیمت جدید محصوالت خود 
را اعالم کرد که به علت نرخ جدید بیمه، افزایش 

قیمت ۸۳۰ هزار تا ۸۵۰ هزار تومان داشته است.
= با تعیین و اعالم نرخ جدید بیمه نامه شــخص 
ثالث خودرو در سال ۱۴۰۰، گروه صنعتی ایران 
خودرو نیز قیمت محصوالت خود را مطابق با نرخ 
جدید بیمه نامه خودرو، بروزرسانی کرده و بر روی 

وبسایت خود قرار داده است.

اخبار
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قرار گرفتن در ماه نیمه تعطیل فروردین، اپیدمی 
ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر امالک و البته رشد 
سنگین قیمتها بازار مسکن شهر تهران را به رکود 
کشــانده و دفاتر امالک از ارایه تخفیفهای ۱۰ تا 
۱۵ درصد توسط برخی سازندگان خبر می دهند.

به گزارش ایســنا، رکود مطلق، واژه ای است که 
می توان برای این روزهای بازار مسکن به کار برد. 
در اولین روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مشاوران 
امالک در نقاط مختلف تهران از کسادی معامالت، 
ارایه تخفیف از سوی برخی سازندگان و کاهش ۱۰ 
تا ۱۵ درصدی قیمت نسبت به اسفندماه سخن 

می گویند.
همزمان با موج چهارم کرونــا دفاتر امالک از ۲۱ 
فروردین ماه تعطیل شده اند. به همین دلیل عمده 
تعامالت بازار مسکن در فضای مجازی انجام می 
شود. با اینکه پس از تعطیلی دفاتر مشاور امالک، 
تعداد آگهی ها مقداری کاهــش یافته، بازدید از 
آگهی ها افزایش پیدا کرده است. اما اغلب جست 
و جوها در اپلیکیشــنها و ســایتها برای اطالع از 

وضعیت قیمتها و معامالت است.
اطالعات به دست آمده از یک سامانه ملکی نشان 
می دهد که هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد 
آگهی ها با رشــد قابل توجهی مواجه شده اما با 
بسته شدن دفاتر امالک، تعداد آگهی ها نیز افت 

کرده است.
البته معموال فروردین به دلیل تعطیالت ۱۵ روزه 
آن کسادترین ماه در  بازار مســکن است اما سه 

عامل ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر و جهش قیمتها 
نیز رکود فروردین امســال را تشدید کرده است؛ 
چرا که طی دو سه سال گذشــته قیمت مسکن 
افزایش قابل توجهی پیدا کرد. ســال ۱۳۹۹ نیز 
بعد از بورس که ۱۵۵ درصد رشــد یافت، مسکن 
شهر تهران رتبه دوم بازدهی را با ۸۵ درصد رشد 
سالیانه بین بازارهای بورس، مسکن، طال و ارز به 

خود اختصاص داد.
از طرف دیگر قیمت مصالح ســاختمانی در سال 
۱۳۹۹ حــدود ۱۰۰ درصد افزایــش یافته که بر 
قیمت تمام شــده ســاخت تاثیر می گذارد اما 
واقعیت این اســت که بازار مسکن ظرفیت رشد 

قیمت را ندارد.

خریداران فعال منتظر انتخابات هستند
حتی اگر دفاتر نیز بازگشایی شود به نظر نمی رسد 
که رونق چندانی در بازار مسکن ایجاد شود. ارایه 
آمار از قیمت مسکن در فروردین ماه نیز احتماال 
به دلیل تعــداد پایین معامالت نمــی تواند قابل 
اتکا باشد. واسطه های ملکی می گویند که اغلب 
خریداران، دســت کم تا بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری صبر می کنند. بعد با توجه به شــرایط 
تصمیم خواهند گرفــت که آیا اقــدام به خرید 

کنند یا نه.
از این طرف تــا دلــت بخواهد فروشــنده زیاد 
اســت و اغلب واحدهای عرضه شــده در شمال 
تهران قــرار دارد. با توجه به زمزمــه های اعمال 

مالیات بر خانه های خالــی، جنب و جوش برای 
فروش یا اجاره این واحدها بیشــتر شــده است. 
در شــهر تهران تقریبا هر یک ثانیــه یک آگهی 
فروش ملک، اضافه یا تمدید می شــود؛ در حالی 
که کل معامالت اســفندماه ۱۳۹۹ فقط ۵۳۰۰ 
فقره بود که عمیق ترین رکود دســت کم در بین 
 ماههای اسفند ســالهای ۱۳۸۸ به بعد محسوب 

می شود.
در شــهر جدید پردیس هم متاثر از تهران، بازار 
فروش آپارتمان راکد شده و قیمتها نیز نسبت به 
بهمن و اسفند تغییر نکرده است. در حال حاضر 
قیمت واحدهــای تحویل آینــده در فاز ۱۱ بین 
۵۲۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان و واحدهای آماده بین 
۶۹۰ تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان است. در فاز ۹ 
عمدتا قیمتها کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان و در فاز 
۵ واحدهای آماده در طبقه همکف ۶۷۰ تا ۶۸۰ 

میلیون تومان خرید و فروش می شود.
با اینکه هنوز آمار تحوالت بازار مسکن شهر تهران 
در فروردین ماه از سوی بانک مرکزی ارایه نشده، 
گزارشــهای میدانی گویای آن است که احتمال 
تغییــرات معنادار در معامالت و قیمت مســکن 

در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می رسد.

تاثیر مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن
دولت در نظــر دارد واحدهای خالی از ســکنه را به 
منظور ایجــاد تعادل وارد بازار مســکن کند. از روز 
۱۹ اردیبهشت ماه ثبت اطالعات ملکی خانوارها در 

 amlak.mrud.ir سامانه امالک و اسکان به نشانی
آغاز شده که تا دو ماه ادامه دارد.

سید محمد مرتضویـ  عضو هیات مدیره کانون 
انبوه سازانـ  درباره تاثیر مالیات خانه های خالی 
بر بازار مسکن می گوید: اخذ مالیات مالیات از خانه 
های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده 
گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی 
را دوا نمی کند. دولت بایــد دو اقدام برای کاهش 
قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح 
ساختمانی تعیین کننده مثل فوالد، سیمان، آجر و 
تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار 
ســازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید 
انبوه برســاند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای 
گذشته نداشــته ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار 

مسکن ندارد.

مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
بنابراین گزارش، اسفند ســال گذشته متوسط 
قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ 
میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ 
درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشــان 
می دهد همچنین تعداد معامالت انجام شده در 
اسفند ماه ســال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود 
که نســبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در 
مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش 

نشان می دهد.

مدیرکل عملیات و تعهــدات ارزی بانک مرکزی با بیان 
اینکه عملیات تخصیص شش میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی مربوط به شش ماهه 
اول سال ۱۴۰۰ از ابتدای اسفند ماه ۹۹ آغاز شده است 
گفت: بر این اســاس طی دو ماه گذشــته )اسفند ۹۹ و 
فروردین ۱۴۰۰( ۱.۴ میلیارد دالر از سهمیه سال ۱۴۰۰ 
این کاالها که طبق تصمیم ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، مشخص شــده، تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ 

میلیون دالر آن تامین شده است.
به گزارش ایســنا به نقل از بانک مرکزی، شیوا رواشی با 
حضور در بخش خبری ۲۱ سیما به تشریح آخرین وضعیت 
تامین و تخصیص ارز کاالهای اساسی و نهاده های دامی 
پرداخت و تصریح کرد: واردات کاالهای اساسی و نهاده 
های دامی در سه سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و این موید آن 
است که علیرغم فشارهای وارده این موضوع مدیریت و 

کنترل شده است.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید 
بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید 
ارز نیســت و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.

وی ادامــه داد: ظرفیت صادراتی کشــور شــامل نفت، 
پتروشیمی، فوالد و تمام کاالهایی که در کشور قابلیت 
صادارت دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با 
مدیریت وزارتخانه های ذی ربط محقق و منجر به تولید 

ارز می شود.
راوشی تصریح کرد: پس از وصول این ارزها، نقش بانک 
مرکزی که مدیریت ارزهای حاصل از صادارت کشور به 

منظور واردات کاالهای موردنیاز است، آغاز می شود.
مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه در سه سال گذشته تحریم ها موجب تاخیر در 
صادرات و وصول درآمدها شــده است گفت: این تاخیر 

زمانی به واسطه تحریم در سه سال گذشته به وضوح دیده 
شــده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه ها فرآیند 

واردات کاالهای اساسی به کشور مدیریت شده است.
وی افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا 
روند تخصیص ارز واردات نیز کند می شود اما  مشخصا 
در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.

راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده 
یک باره نیست و به تدریج صورت می گیرد، تاکید کرد: 
بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کاالهای اساسی 
به کشور متوقف نشود تخصیص سهمیه ارز واردات سال 
۱۴۰۰ این کاالها را از ابتدای اســفند سال گذشته آغاز 
کرده و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشته و طی این 
دو ماه ۱.۴ میلیارد دالر از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کاالها 
تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دالر آن تامین شده است.

وی افزود: تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز 
توســط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از 

حسابهای فروشندگان نیز صادر شده است.
مدیر کل عملیات و تعهــدات ارزی بانک مرکزی با بیان 
اینکه مراقبت از موجودی کاال در کشــور و مدیریت آن 
وظیفه وزارتخانه هاســت، افزود: برخی مواقع علیرغم 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کاالیی کم و کاالیی به 

وفور در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اســاس تکالیف مشخص 
نسبت به تخصیص ارز کاالهای اساسی اقدام و این موضوع 
را در ابتدای ماه به وزارتخانه های متولی اعالم می کند، 
وزارتخانه های متولی باید اولویت ها را رعایت و وضعیت 
کاال ها را رصد کنند و به طور مثــال کاالیی که در حال 
نزدیک شدن به گمرک است و یا کاالیی که تخلیه شده 
یا روی کشــتی قرار دارد و ممکن است مشمول هزینه 
های جانبی شود در اولویت قرار دهند. راوشی همچنین 
به تشــریح مکانیزم اعتباری برای واردات کاال به کشور 
پرداخت و گفت: بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در 

زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشــت: بانک ها هریک برای خــود بنگاه های اقتصادی 
شــدند و وقتی دولت یا همان بانک مرکزی این اجازه را 
داده تا به سمت فعالیت های ســودده سوق پیدا می کند، 
دیگر جذابیتی برای او ندارد که من تولیدکننده به او سود 
پرداخت کنم. درحالی که همان پول را به بازار سکه، ارز و 

بیمه می برد و سود بیشتری کسب می کند.
نیما بصیری تهرانــی در گفت وگو با ایلنــا درباره میزان 
حمایت بانک ها از واحد های تولیدی اظهار کرد: مطمئنا 
آنطور که باید همکاری از سوی بانک ها وجود داشته باشد 
وجود ندارد اما نباید یک طرفه قضــاوت کرد، همه اینها 
به دولت بــاز می گردد. وقتی دولــت خدمات نمی دهد و 
خدمات مازادی از بانک ها یا تولیدکنندگان درخواســت 
می شــود، بین بانک ها و واحد های تولیدی هم اختالف 

ایجاد می شود.
وی با اشــاره به بنگاه داری بانک ها تصریح کرد: قوانین و 
تعاریف بانکی می گوید از طریق وام های با بهره می توانند 
منتفع شــوند اما با توجه به شــرایط اقتصــادی، روش 
بانکداری در این کشــور تغییر کرده اســت.  مسلما سود 
مجموع فعالیت هــا و خدمات بانک ها باید مثبت باشــد 
بنابرایــن و با توجه به شــرایط اقتصــادی، بانکداری به 

بنگاه داری تغییر کرده است. 
بصیری افــزود: بانک ها هریــک برای خــود بنگاه های 
اقتصادی شدند و وقتی دولت یا همان بانک مرکزی این 
اجازه را داده تا به ســمت فعالیت های سودده سوق پیدا 
می کند، دیگر جذابیتی برای او ندارد که من تولیدکننده 
به او سود پرداخت کنم. درحالی که همان پول را به بازار 
سکه، ارز و بیمه می برد و ســود بیشتری کسب می کند. 
واقعا وضعیت غیرقابل قبولی اســت که هــر بانکی یک 
شرکت بیمه هم دارد حتی شرکت های لیزینگ راه اندازی 
می کنند و خرید و فروش خودرو انجام می دهند یا خرید و 

فروش ملک و ارز می کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه 

کــرد: بنابراین دیگر دلیلــی ندارد کــه از تولیدکننده و 
صنعت گر حمایت کننــد یا پول خــود را در اختیار آنها 
بگذارند. برای بانک فرقی نمی کند تولیدکننده ورشکست 
شود یا نشــود، وقتی یک بنگاه مجبور به سودآوری باشد 
به این نقطه هم می رســد. اینها مشکالتی است که امروز 
جامعه با آن درگیر است و دولت هم آن را رها کرده است.

بصیری خاطرنشــان کرد: اینکه در قرن ۲۱ ما همچنان 
درگیر صف مرغ و روغن باشیم، در شأن و شخصیت این 
مردم نیســت. این مردم در همه صحنه ها حضور داشتند 
و هیچگاه حتی در سخت ترین شرایط، مسائل دیگر را به 
کشور خود ترجیح نداده اند. جنگ ایران و عراق خسارت 
کمی را به مردم وارد نکرد و هنوز هم در شهرهایی مانند 
خرمشهر و اهواز شاهد آثار آن هستیم. در شأن این مردم 
نیست که در صف مرغ یا به فکر تزریق واکسن باشند، در 
هیچ جای دنیا چنین شــرایطی دیده نمی شــود. چطور 
ترکیه که پنجاه سال پیش از فرط بی امنی کامیونی حاضر 
به عبور از آن نبود امروز به چنین جهش اقتصادی دست 

پیدا کرده است؟ 
وی با تاکید بر لزوم اســتفاده از تجربیات دیگر کشورها 
گفت: نیازی نیست که همیشــه چرخ را از نو بسازیم، به 
راحتی می توان از الگوهای دیگر کشــورها مانند مالزی 
و امارات اســتفاده کرد. چــرا باید وقــت و زندگی مردم 
صرف اتفاقات کم اهمیت در دیگر کشــورها شود؟ به ما 
چه ارتباطی دارد که مثال در هلند چــه اتفاقی می افتد؟ 
ما در دنیا که یک دهکــده جهانی اســت، در همه امور 
دخالت می کنیم اما در کار خودمــان که وظیفه اصلی ما 

است مانده ایم. 
بصیری در ادامه اضافه کرد: همه دولتمردان ما این نکات 
را بهتر می دانند، اما کســی که خود را به خــواب زده را 
نمی توان بیدار کرد. این مشــکالت را دولت مردان بهتر 
از همه می دانند اما متاســفانه ما خود را به خواب زده ایم. 
شــرافتی که در دوران جنگ داشــتیم امروز برای رشد 

کشورمان نداریم.

رکود بازار مسکن در موج چهارم کرونا

مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد

تخصیص ۱.۴ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:

بانک ها به خرید و فروش ملک و ارز روی آورده اند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

طال و سکه در مدار کاهش قیمت؛ سکه ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. ) دوم اردیبهشت ۱4۰۰( قیمت هر قطعه سکه طرح 
جدید به  ۱۰ میلیون ۹۰ هزار تومان رسید، نیم سکه 5 میلیون و 6۰۰ هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 6۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون   تومان است.  همچنین قیمت هر 

اونس طال در بازار های جهانی  به یک هزار  و 7۹۱دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و۱۲  هزار تومان معامله می شود. قیمت سکه نسبت به آخرین معامالت دیروز بیش 
از ۱۲۰ هزار تومان کاهش یافته است.
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تورم و کنترل آن در ایران فرسایشی شده و سومدیریت ها بر رشد تورم دامن می زند. قیمت کاالها روزانه افزایش پیدا می کند و همین امر قدرت خرید را از مردم گرفته است. مشاهده می کینم کاال در بازار وجود دارد اما کسی توان خرید آن را ندارد. 
مجموعه عواملی وجود دارد که تورم و گرانی را در ایران ایجاد کرده است. دولت مقصر اصلی گرانی های ایجاد شده است و باید برای این اتفاق پاسخگو باشد. 

اینکه اعالم می کنند در کنترل تورم با توجه به شرایط موجود و تحریم ها موفق بوده ایم اصال درست نیست. این درست نیست که تمام مشکالت را بر سر تحریم ها آوار کنیم و اشتباهات و سومدیریت های خودمان را نادیده بگیریم. 
بله بخشی از مشکالت اقتصادی ایران مربوط به تحریم ها می شود اما نه تمام آنها. اینطور که دولت وانمود می کند این است که تالش های بسیاری برای مهار تورم و بازگشت رفاه برای مردم انجام داده است اما تحریم ها نمی گذارند 

مزه این تالش ها و کاهش نرخ تورم برای مردم ملموس شود. 
گرانی کاالها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت است. دولت در بازار کاالهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است. مشکالت دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر 
دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکالت فراوان شوند. امروز شرایط طوری است که خانواده ها حتی برای خرید میوه نیز باید حساب و کتاب داشته 
باشند و قدرت خرید تا سطح بسیار زیادی کاهش یافته است. دولت مقصر تمام اتفاقات و مشکالت را به گردن دیگران انداخته است. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما 

اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است.
از سوی دیگر تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین تولید، صادرات و واردات برقرار و این چرخه را درست کنیم، مشکل کاهش ارزش پول ادامه خواهد داشت و هیچ تغییری نخواهد کرد. چه از واحد پولی صفر کم شود چه اضافه، در این وضعیت تغییری 
حاصل نمی شود. بنابراین به جای اینکه به واحد پول فکر کنیم باید سعی کنیم تولید را افزایش بدهیم. تورم بیکاری ایجاد می کند و بیکاری مجددا دولت را مجبور به چاپ پول می کند و دقیقا مثل چیزی که در این سال ها اتفاق افتاده و این سیکل 

معیوب همچنان ادامه می یابد. دلیل اینکه چرا دولت به تولید توجه نمی کند این است که اصوال دولت ما در هیچ زمانی به تولید اهمیت نداده است و هر زمانی که پول داشتیم، بازرگانی کرده و هیچگاه تولیدنکرده ایم.

آمارهای موبــوط به نرخ 
تــورم کاالهــا در حالــی 
اعالم شد که در میان تمام 
کاالها روغن با رشد تا ۱۱۰ 
درصد بیشــترین گرانی را 
به خود اختصاص داده است. نرخ تورم نقطه ای در 
فروردین ماه ۱٤۰۰ به عدد ٤٩,٥ درصد رســیده 
یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٥ درصد 
بیشتر از فروردین ۱٣٩٩ برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
در شــرایطی که بارها راه حل های مقابله با گرانی 
از ســوی کارشناسان بیان شــده اما باز هم شاهد 
جوالن تورم و گرانی دراقتصاد هســتیم. مسئوالن 
هم هر چنــد وقت یک  بار وعــده کاهش قیمت ها 
را می دهند اما در عمل اغلــب این وعده ها محقق 
نمی شود. اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور 
ناشــی از تحریم ها و فشــارهای اقتصادی عوامل 
خارجی اســت، اما بخش مهم آن، نتیجه عملکرد 
مدیران و دست اندرکاران اقتصادی کشور است که 
از فرصت ها و تهدیدات به درستی و به موقع استفاده 

نمی کنند. 
رشد نقدینگی در ایران حدود سالی ٤۰ درصد است. 
با این میزان طبعا قیمت ها باال می رود. در کشورهای 
پیشرفته صنعتی از جمله کشورهای منطقه یورو، 
افزایش حجم پول حدود ۸ درصد اســت. در بقیه 
کشورهای نفت خیز برای اینکه جلوی این پدیده را 
بگیرند، بخش عمده درآمدهای نفت را به صندوق 
یا حساب ذخیره ارزی واریز می کنند. در ایران هم 

چنین صندوقی ایجاد شده اما نتوانسته کاری بکند 
چرا که دولت ها، هرگاه احتیاج به پول پیدا کرده اند، 
از آن برداشت کرده اند. در حال حاضر چیز زیادی 

در این حساب باقی  نمانده است.
افزایش تورم در ماه گذشته به نحوی بوده که کاال 
و خدمات بین ۲۰ تا ۱۱۰ درصد نسبت به پارسال 
افزایش قیمت داشــته و »روغــن و چربی ها« در 
صدر این گرانی قرار دارد. در فروردین ماه باالترین 
افزایش قیمت نسبت به پارسال به گروه »روغن و 
چربی ها« با ۱۰٩.٣ درصــد اختصاص دارد بعد از 
آن گروه »شــیر، پنیر و تخم مرغ« با ۷۷.٤ درصد 
و همچنین گروه »چای، قهوه و نوشــابه« با ۱.۷٥ 
درصد قرار دارد. کمترین افزایش قیمت نسبت به 
فروردین ماه ســال ۱٣٩٩ برای گروه »آب، برق و 

سوخت« با ۲۰.٤ درصد ثبت شده است.
پایان فروردین ماه ســال جاری با افزایش تورم و 

ثبت ارقام باال در این شاخص همراه بود؛ به طوری 
که کاال و خدمات در مقایسه با اسفندماه ۲.۷ درصد 
)تورم ماهانه( افزایش قیمت داشت. از سویی تورم 
نقطه به نقطه ٤٩.٥ درصد اعالم شد که نشان داد 
هزینه خانوارها به طور متوســط تا مرز ٥۰ درصد 
نسبت به فروردین ماه سال ۱٣٩٩ افزایش دارد و 
از ســویی تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین  ٩.٣۸ 
درصد گزارش شد. اما بررسی جزییات این تورم در 
فروردین ماه از این حکایــت دارد  که خوراکی ها و 
آشامیدنی های مورد اســتفاده مردم تا بیش از ۶٣ 
درصد نسبت به پارسال و ۲.٩ درصد در مقایسه با 
اسفندماه افزایش قیمت دارد. در بین آنها خوراکی 

ها ۶۲.٩ درصد افزایش تورم داشته است.  
در بین کاال و خدمات در شــاخص تــورم ماهانه 
باالترین افزایش مربوط به »هتل و رســتوران« با 
۶.۲ درصد، »گوشــت قرمز و ماکیان« ٥.۸ درصد 

و همچنین گروه »گوشت قرمز و سفید و فرآورده 
های آن« با ٥.٥ درصد است.  سبزیجات تنها کاالیی 
اســت که در فروردین ماه ارزان شده و تورم منفی 
۰.۲ درصد دارد و گروه »شــیر، پنیر و تخم مرغ« 
نیز جزو اقالم با کمترین تورم ماهانه با ۰.۲ درصد 
در فروردین ماه باالترین افزایش قیمت نســبت به 
پارسال به گروه »روغن و چربی ها« با ۱۰٩.٣ درصد 
اختصاص دارد بعد از آن گروه »شــیر، پنیر و تخم 
مرغ« با ۷۷.٤ درصد و همچنین گروه »چای، قهوه 
و نوشابه« با ۷٥.۱ درصد قرار دارد. کمترین افزایش 
قیمت نسبت به فروردین ماه سال ۱٣٩٩ برای گروه 
»آب، برق و سوخت« با ۲۰.٤ درصد ثبت شده است. 
بررسی جریان تورم ساالنه نیز از این حکایت دارد که 
بیشترین تورم برای میوه و خشکبار با ٥٤.٩ و بعد از 
آن گروه »روغن و چربی ها« و همچنین »شیر، پنیر 

و تخم مرغ« با حدود ٥٣ درصد است.  

اقالم خوراكی  در فروردین ماه  بیش از 62 درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته اند

سیر صعودی تورم خوراکی ها
شایلی قرائی
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به دنبال شــیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی های پشت 
سر هم بسیاری از اصناف 
در مــرز ورشکســتگی و 
تعطیلی واحدهای صنفی 
قرار دارند. یکی از اصنافی که متحمل بیشــترین 
خسارت از این بحران و حواشی مربوط به آن شده 
صنف پارچه فروشان است. واحدهای پارچه فروشی 
متحمل ضررهای زیادی شده اند و در شرایط فعلی 
روبه ورشکستگی هســتند و اگر این شرایط ادامه 

یابد، آسیب های جدی بر این صنف وارد می شود.
با این حال مهم ترین مشــکلی که در حال حاضر 
وجود دارد، این است که کرونا همچنان شایع است 
و شــیوع آن مانع برپایی گردهمایی هایی همچون 
مراسم جشــن و عزا می شــود. در حالی که مردم 
به دلیل همین مراســم ها به خرید پارچه و لباس 
گرایش پیدا می کنند. فعــاالن صنف پارچه بر این 
باورند که در شرایط فعلی واحدهای پارچه فروشی 
باید از پرداخت مالیات معاف شــوند. اما عالوه بر 
این که دولت هیچ گونه تســهیالتی از بابت جبران 
خســارت های کرونا به واحدهای پارچه فروشــی 

پرداخت نکرده بلکه مالیات نیز می خواهد.
به هر ترتیب شــیوع ویروس کرونا تقریبا بر تمامی 
مشاغل اثر گذاشت و حتی منجر به تعطیلی بسیاری 
از آنها شده اســت، پارچه فروشــان هم از این امر 
مستثنی نبوده اند. اما نمی شود اصناف که مستقیماً 
بار اقتصادی جامعــه را دارند و در این بخش تالش 
می کنند و ارتباط بانکی دارند، تعطیلی یک طرفه 
باشد و بانک ها باز باشند تا چک ها را برگشت بزنند 
و اصناف تعهدات  بدهی را قبول کرده و باید دیون 
خود را به طلب کاران ادا کنــد اما زمانی که به طور 
ناگهانی اصناف تعطیــل می  کنند، اصناف با وجود 

همراهــی همچنان دیون بانکــی در زمان مقرر بر 
سرجای خود باقی است.

محمد حســین نورایي آشــتیاني، رئیس اتحادیه 
پارچه فروشــان در رابطه با وضعیت صنف متبوع 
خود به "کســب و کار" گفــت: هنگامی که صنف 
پارچه فروشان با تعطیلی های مداوم روبرو می شوند 
بیم آن می رود که با موجی از چک های برگشتی 
روبر شــوند. این بدان معناست که ســازمان امور 
مالیاتی بدون توجه به اینکه در این زمان ها اصناف 

درآمدی ندارند به فکر اخذ مالیات است. 
نورایي آشتیاني افزود: دولت و سازمان امور مالیاتی 
باید با مدیریت درست در این دوره به کمک اصناف 
بخصوص صنف پارچه فروشان بیاید و ضرورت دارد 
وصول چک ها را به عقب بیاندازد تا اصناف بتوانند 
ضرر و زیان های ناشی از این بحران را جبران کنند. 
رئیس اتحادیه پارچه فروشان عنوان کرد: در سالی 
که پشت سر گذاشــتیم واحدهای صنفی تعطیل 
و نیمــه تعطیل بوده اند بنابراین درآمدی کســب 
نکرده اند تا بتوانند مالیات وضع شــده را بپردازند 

و همچنیــن در این بی درآمــدی پولی برای پاس 
کردن چک های خود ندارند. در حال حاضر فعالیت 
تجاری صنف پارچه فروشــان، با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا، از ســوی ســتاد ملی کرونا، ممنوع 
اعالم شــده و با توجه به این شــرایط فعاالن این 
صنف برای تامین اجاره بهــا، حق بیمه کارگری و 
پرداخت دستمزد و حقوق کارگران دچار مشکالت 
فراوانی شده اند. متاسفانه فعاالن این رسته شغلی 
متضررشده و راهی جزء تعطیلی واحد های صنفی 

خود نداشته اند.
رئیس اتحادیه پارچه فروشــان تهران همچنین با 
انتقاد از وضعیت گرانی ها گفت: بــه دنبال گرانی 
هامردم دیگر تــوان خرید پارچــه را ندارندو تنها 
بدنبال هزینه های ضروری خانواده خود می باشند. 
در حال حاضر این بحران موجب شده تا بسیاری از 
واحدهای پارچه فروشی به دلیل افزایش هزینه های 
اولیه تولیــد، قیمت پارچه تولید داخل به شــدت 
افزایش یافتــه و همین اتفاق رقابــت داخلی ها با 
پارچه های وارداتی را بشــدت کاهش داده چراکه 

در حال حاضر پارچه های داخلی و وارداتی از لحاظ 
قیمت تفاوت چندانی ندارند. 

به گفته نورایي آشــتیاني، قیمت انواع محصوالت 
پارچه نســبت به ســال گذشــته با افزایش ۱۰۰ 
درصدی مواجه بوده است که این موضوع شرایط را 
برای صنوف فعال در این بخش را بسیار سخت کرده 
و فاجعه ای کم نظیر رادر ایــن بازار به وجود آورده 
است. محمدحسین نورایي آشــتیاني اظهار کرد: 
متاسفانه به دلیل ورود جنس دوخته از کشورهاي 
هند و چین و تایلند، مردم کمتــر به خرید پارچه 
تمایل نشــان مي دهند. از طرفــي هزینه دوخت 
باالســت به عنوان مثال هزینه دوخت یک دست 
کت شلوار شاید به ٣۰۰ تا ٤۰۰ هزار تومان برسد 
در حالي که کت و شــلوار دوخته چیني به قیمت 
نازل ٤۰ تا ٥۰ هزار تومان در مغازه ها قابل دسترس 
است. مردم به دلیل اینکه براي دوخت یک پیراهن 
مردانه باید حداقل ۱٥ هزار تومان هزینه کنند در 
حالي که با این رقم شاید بتوانند چنددست لباس 

دوخته داشته باشند.

تعطیلی گسترده و تعدیل نیروی كار در واحدهای فروش پارچه بیداد می كند

سایه رکود و کسادی بر بازار  پارچه 
افزایش صد در صدی قیمت پارچه                                                                                                                                                      كت و شلوار چینی 50 هزار تومان!
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رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشان و کافه قنادي 
تهران با بیان اینکه در کشور کمبود مواد اولیه نداریم؛ 
اما در بحث توزیع مشــکل داریم. گفت: قناد مواد 
اولیه خود را به صــورت آزاد باید تامین کند چراکه 
شکر مصرف خانوار ۸۷۰۰ تومان به فروش مي رسد 
اما شکر مصرف صنعت و اصناف به قیمت ۱۱٥۰۰ 
تومان که با احتســاب هزینه حمــل و نقل تفاوت 

چنداني با قیمت آزاد ندارد.
علي بهرمند، رئیس اتحادیه قنادان، شیریني فروشان 
و کافه قنادي تهران ادامه داد: روغن یکي از مشکالت 
بغرنجي بود که سال گذشــته با آن در گیر بودیم. 
عمده مصرف روغن ما تخصصي است و روغن خانوار 
به درد قنادي نمیخورد. روغن در بازار آزاد بود اما با 
قیمت دو سه برابر! با پیگیریهاي انجام شده مقداري 
روغن به ما دادند که قابل توجه نبود و مجبور شدیم 
نیاز صنف را از طریق بــازار آزاد تامین کنیم.وي با 
تاکید بر اینکه افزایش قیمت اقالم مصرفي گاهي 
تا ۷۰ درصد میرسید، گفت: قیمت کلیه اقالمي که 
شامل سیاست گذاري میشد در سال ٩٩ نسبت به 
سال گذشته ٣۰ درصد افزایش قیمت یافت؛ با این 
وجود باتوجه به وضعیت جامعه امروز که سفره امروز 

کوچک شده تالشمان بر درنظرگرفتن جامعه بود.
بهرمند درپاســخ به اینکه در ســال ۱٤۰۰ که به 
نام "تولید، پشــتیبانیها و مانع زدائیها" نامگذاري 
شده، جه توقعي از دولت دارید، گفت: ما تا جائي که 
وظیفه داشتیم بر اساس مانع زدائي در مسیر صدور 
پروانههاي قنادان عمل کردیم؛ اما از دولت هم توقع 
داریم که در تهیه و تامین مواد اولیه و تعیین میزان 
مالیات ما را کمک کنند چون توان پرداخت مالیات 
را همکاران ما ندارند حتي مواردي داشــتیم که به 
خاطر عدم توان پرداخت مالیات مجبور به تعطیلي 

واحد خود شده اند.
وي با انتقاد از عدم کمک دولتي باوجود شــرایط 
ســخت اقتصادي در دوران کرونا گفت: علي رغم 
اینکه صنف قنادان جزو مشــاغل آســیب دیده از 
کرونا محسوب شــد اما تا امروز حتي یک ریال هم 
از سوي دولت به ما کمک نشده است حتي در حوزه 
مالیات و بیمه هم نه تنها کمکي نشــد بلکه میزان 
آن را هم افزایش دادند که بــا ادامه این روند قطعا 
به مشکل برمي خوریم.بهرمند از فعالیت مستقیم 
۸۰ هزار نفر در تهران در صنف قنادان گفت: یکي 
از معضالت صنف ما حق بیمههاست قنادي شغل 
بسیار اشتغالزایي است که ضریب اشتغال و امنیتش 
نسبت به سرمایه گذاري انجام شده حتي از صنایع 

کوچک هم باالتر است.
وي با بیان اینکه ما جزو مشــاغل یک ستاد کرونا و 
بیرون بر حساب میشویم، تصریح کرد: طبق آیتمهاي 
کمیسیون فني، واحدهاي قنادي و شیریني فروشي 
براســاس فرآیند تولید مواداولیه و نیروي انساني و 

فضاي فروشگاه به درجه یک و دو تقسیم مي شوند.

بهرمند هرواحد صنفــي را موظف به نصب تابلوي 
درجه کیفیت خود در مغازه دانســت و افزود: نبود 
این تابلــو در هر واحدي جریمــه دارد و مردم مي 
توانند براساس این رتبه بندي محصول خود را تهیه 
کنند؛ این درجه بندي ربطي بــه منطقه ندارد اما 
قیمت گذاري را تعیین میکند مثال قیمت هر کیلو 
شیرینیتر در واحدهاي درجه یک ۶۰ هزارتومان و در 
واحدهاي درجه دو ٥۰هزارتومان به فروش مي رسد.

وي در مورد چگونگي رعایت پروتکلهاي بهداشتي 
از سوي قنادان گفت: باهدف رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي منشورهایي به اعضا داده شده و ٣۰ بازرس 
فعال در مناطق از سوي صنف مشغول هستند و به 
طور صددرصد اطمینان مي دهم که واحدهاي داراي 
پروانه کسب، گذشته از رصد اتحادیه تمام توصیه 
هاي ستاد کرونا را رعایت کرده و مردم مي توانند با 

اطمینان خاطر از آن ها محصول تهیه کنند.
بهرمند با انتقاد از فروش شیریني از سوي نانوایان 
فانتزي گفت: وزارت بهداشت همه جا را نظارت نمي 
کند تنها واحدهایي که مجوز داشته و ما استعالم 
گرفته ایم را مورد نظارت قرار مي دهد؛ متاســفانه 
برخي به طور زیرزمیني در کارگاه ها و واحدهایي 
مشغول کار قنادي هستند.رئیس اتحادیه قنادان، 
شیریني فروشان و کافه قنادي با بیان اینکه در ماه 
رمضان حتي آهنگري داریم که زولبیا مي فروشد 
گفت: این کارگاه هاي غیربهداشتي و بدون مجوز 
را به اتاق اصناف معرفي کرده ایم اما هنوز با آن ها 
برخوردي نشده است و نظارتي روي کارشان نیست 
و محصوالتشان را به سایر صنوف که مجاز به فروش 
محصوالت قنادي نیســتند مي فروشند و تداخل 

صنفي بوجود مي آید
بهرمند گفت: این صنف با هزار و ۱۷۰ واحد قنادي 
لوازم فنادي و تولید شیریني داراي پروانه کسب فعال 
است و ۲۰۰ تا ۲٣۰ واحد نیز درحال دریافت پروانه 
کسب هستند.وي با بیان اینکه سال گذشته به دلیل 
ورود کرونا سال خوبي براي هیچ کدام از اصناف نبود، 
افزود: با ورود کرونا نتوانستیم تولیدات و محصوالت 
خود را به فروش برسانیم و بسیاري از همکاران ما 
سرمایه هاي خود را از دست دادند البته زیان کمتري 

نسبت به پارسال تحمل کردند
وي درخصوص مشــکالت صنف قنادان در سال 
گذشته گفت: دغدغه تهیه مواد اولیه در اواخر سال 
٩٩ گریبانگیر این صنف شــد مثل شکر و روغن؛ 
هرچند دولت با قیمت ۱۱ هــزار و ٥۰۰ تومان در 
اختیار صنف قــرار میدهد که با هزینــه حمل از 
شهرستان براي تولیدکننده ۱۲ و خردهاي در میآید 
اما دولت براي ما یارانه اي درنظر نگرفت.از مشکالت 
قنادان نام برد و گفت: فعالیت این واحدها با قنادان 
تداخل داشته است و رســته هاي شغلي در قانون 
نظام صنفي براي همه صنوف شفاف شده است اما 

متاسفانه بسیاري از مشاغل رعایت نمیکنند .

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
گفت: رشد۲۲ درصدی مصرف برق در فروردین امسال 
کم سابقه است.محمد حسن متولی زاده در نخستین 
اقدام فراگیر سال ۱٤۰۰ با محوریت عبور موفق از پیک 
بار افزود: چندسال اخیر هیچ زمانی رشد مصرف برق 
به میزان ۲۲ درصد را نداشته ایم و این امر در فروردین 

امسال یک رکورد است.
وی ادامه داد: گرمای زودرس امسال که به طور متوسط 
٥ درجه گرمای بیشــتری به همراه داشت سبب این 
میزان رشد در فروردین شــده است.مدیرعامل توانیر 
گفت: گرمای زودرس از طرف دیگر روشن شدن پیش 
از موعد چاه های کشاورزی را به همراه داشته که این 
خود سبب رشد بار فروردین شده است.متولی زاده ادامه 
داد: کاهش ٤۰ درصدی حجم آب درمخازن سدهایی 
برق آبی تابستان خیلی حساسی را برای صنعت برق 

رقم زده است که شرایط تامین برق را با مشکل همراه 
خواهد کرد.

وی با اشــاره به گســترش بیماری کرونا در کشوربر 
ضرورت مدیریت مصرف برق تاکید کرد و خاطرنشان 
ساخت: صنعت برق امســال در گام نخست مدیریت 
مصرف را از خود شــروع کــرده و مکلف شــده ٥۰ 
 درصد کاهــش مصرف در ســاختمان هــای اداری 

اعمال کند.
مدیرعامل توانیر افزود: امســال نیروگاه های برق آبی 
با کمبود ٤۰ درصدی همراه هســتند که با اقدام های 
مدیریت مصرف امید است جبران شود.متولی زاده بر 
ضرورت تداوم همکاری مردم برای پشت سرگذاشتن 
تابستانی کم مشکل تاکید کرد.نخستین اقدام فراگیر 
صنعت برق با محوریت عبور از پیک بار مصرف از امروز 

کلید خورد.

تهران- ایرنا- بررســی ها از عملکرد فوالدسازان 
بزرگ کشور حاکی اســت در سالی که گذشت 
تولید شــمش فوالدی با رشــد هشت درصدی 
در مقایسه با ســال ٩۸ از مرز ۲۲.٥ میلیون تن 
عبور کرد. فــوالد خوزســتان، ذوب آهن، فوالد 
آلیــاژی، میدکــو، فــوالد کاوه جنــوب، فوالد 
خراســان، چادرملو، آهن و فــوالد ارفع، فوالد 
بناب و جهان فوالد ســیرجان، شرکت های یاد 
شــده ســال ٩٩ را با جمع تولید ۲۲ میلیون و 
 ٥٤۰ هــزار و ۸٣٩ تنــی شــمش بــه پایــان 

بردند.
این شرکت ها تنها در ماه پایانی پارسال )اسفند( 
موفق به تولید ۲ میلیون و ٤۰ هزار و ۸٩۰ تنی 
شمش فوالد شــدند که در مقایسه با اسفند٩۸ 
رشد ۱۷ درصدی داشــته اســت.در این آمار، 
شــرکت فوالد مبارکه با ثبت تولید ٩.۸ میلیون 
تنی بهترین عملکرد را داشــت و بیشترین رشد 
تولید نیز متعلق به جهان فوالد سیرجان با ۱٤۱ 

درصد رشد بود.
واکاوی آمارهای منتشــره شــرکت های فوالد 
مبارکــه، ذوب آهن، فــوالد آذربایجــان، فوالد 
خراســان، فوالد آلیــاژی ایران، جهــان فوالد 

ســیرجان، نورد و لولــه اهواز، فوالد اکســین، 
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، فوالد بناب 
و فوالد کویر، حاکی از تولید ۱٤ میلیون و ٥۸۸ 
هزار و ٩٣۲ تن انواع  محصوالت فوالدی اســت. 
آماری که در مقایسه با سال ٩۸ رشد سه درصدی 

نشان می دهد.
یک میلیون و ۲٤۶ هــزار و ۷٤۸ تن از مجموع 
تولیدات یاد شــده مربوط به آمار اسفندماه این 
شرکت ها است که رشد ٩ درصدی در مقایسه با 
اسفند ٩۸ داشته است.بیشترین تولید محصوالت 
فوالدی مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
هشت میلیون و ٣۲ هزار و ٩۱۰ تن بود و شرکت 
جهان فوالد سیرجان با ثبت رشد ۱۲٩ درصدی، 
بیشترین رشد تولید را در بین شرکت های مذکور 

ثبت کرد.
میلگرد، میلگرد آلیاژی مهندسی، چهارگوش، 
تســمه و کالف، ورق عریــض، ورق گالوانیزه و 
تیرآهن، عمده محصوالت فوالدی شــرکت ها 
را تشــکیل می دهند. جمهوری اســالمی ایران 
اکنون دهمین فوالدساز جهان محسوب و برآورد 
می شــود در افق ۱٤۰٤ به جایگاه هفتم جهانی 

برسد.

كمبود مواد اولیه نداریم، مشکل در توزیع آن است

فروش شيريني، زولبيا و باميه در فروشگاه هاي نان ممنوع است

رشدکم سابقه ۲۲ درصدی مصرف برق فروردين امسال

عبور توليد شمش فوالد از رکورد ۲۲.۵ ميليون تن در سال ۹۹
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شــكوفایی اقتصاد در گرو ادامه حمایت از دانش 
بنيان ها است

یک استاد دانشگاه، شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشور را در گرو ادامه راه فعلی در 
حمایت از دانش بنیان ها و توجه هرچه بیشتر دولت آینده به نخبگان و فناوران دانست. 
رضا سهم دینی با اشاره به موفقیت های روزافزون حوزه دانش بنیان کشور در توسعه 
فناوری در عرصه های مختلف از جمله صنعت و حوزه پزشکی، نقش جامعه فناوران و 
نخبگان را در توسعه زیست بوم نوآوری در کشور بسیار اثربخش خواند.وی با اشاره به نام 
گذاری سال جاری با عنوان "»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اظهارکرد: دغدغه 
رهبر معظم انقالب برای نیل به اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور در طول سالهای 
گذشته که بسیار منطقی و راهبردی بوده است، همواره جلب توجه مسووالن اجرایی 
کشور به تولید داخلی و اتکا به توانمندی های جامعه نخبگان و فناوران بوده است.این 
دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار)DBA( با اشاره به شکل گیری بیش از پنج هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور در طول سالهای گذشته، تاکیدکرد: طبق اعالم مسووالن 
میزان درآمد این شرکت ها در سال جاری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 
و این روند رو به رشد بیانگر تاثیرگذاری این بخش در اقتصاد کشور است.وی درعین حال 
با اشاره به برخی موانع در مسیر تولید در کشور، گفت: متاسفانه برخی قوانین و مقررات 
همچون سد محکمی روند تولید و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله حوزه 
دانش بنیان را که متشکل از فناوران و نخبگان است را مختل کرده است و این نیازمند 
اهتمام جدی مجلس شورای اسالمی و دولت برای رسیدگی است.سهم دینی با بیان 
اینکه، در طول سالهای گذشته اقدامات و البته گفتمان سازی مناسبی در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان کشور بعنوان راهبرد اصلی توسعه کشور به همت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری شکل گرفته است، ایجاد همگرایی هرچه بیشتر و تعامل مثبت بین 
ذی نفعان، فعاالن و مدیران بخش های مختلف حاکمیت و بخش خصوصی در این 
حوزه را بسیار با اهمیت خواند.وی در ادامه، اقتصاد دانش بنیان را الگو و بنیان نوین و 
جدیدی در اقتصاد جهانی به منظور افزایش هرچه بیشتر بهره وری، کیفیت و رقابت 
پذیری دانست که بر تمامی شاخص های اقتصاد داخلی و جهانی اثرگذار خواهد بود.

این استاد دانشگاه معتقد است: توجه ویژه به بخش علمی رو به رشد کشور و پیوند هرچه 
بیشتر دانشگاه ها با بخش های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات با همراهی نخبگان 
و فناوران در زیست بوم نوآوری و فناوری به طور حتم باعث خودکفایی و البته خنثی 
سازی تحریم ها خواهد شد.وی تاکید کرد:حرکت رو به رشد شرکت های فناور مستقر 
در پارک ها و مراکز علمی به سوی بومی سازی بسیاری از تجهیزات و کاالهای مورد 
نیاز بخش های مختلف و پتانسیل موجود در این عرصه برای درآمدزایی مناسب برای 
کشور، خروج از اقتصاد تک محصولی نفت، جذب و اشتغالزایی هرچه بیشتر جامعه بیکار 
تحصیل کرده دانشگاهی که روز به روز شاهد افزایش آنان در جامعه هستیم، به طور حتم 

ضرورت توجه هرچه بیشتر به این حوزه را دوچندان کرده است.

اطالعات جدیدترین محصوالت اپل توسط هكرها 
به سرقت رفت

همزمان با رونمایی جدیدترین محصوالت آی پد و آی مک اپل، یکی از تولیدکنندگان 
قراردادی این شرکت هدف حمله باج افزاری قرار گرفت که عامالنش مدعی به سرقت بردن 
اطالعات جدیدترین محصوالت اپل شدند.گروه باج افزاری REvil که به نام سودینوکیبی 
هم شناخته می شود، در وبالگی در دارک وب مدعی شد به شبکه رایانه شرکت "کوانتا 
کامپیوتر" نفوذ کرده است. این شرکت تایوانی یکی از تولیدکنندگان اصلی محصوالت اپل 
است و عمدتا رایانه های آی مک را تولید می کند. همچنین محصوالت شرکتهایی نظیر 
HP، فیس بوک و گوگل را هم تولید می کند.چهره عمومی گروه REvil در دارک وب 
که کاربری با نام ناشناس )Unknown( در انجمن خالفکاران سایبری XXS است، روز 
یکشنبه اعالم کرده بود این گروه باج افزاری بزودی بزرگترین حمله خود را اعالم خواهد 
کرد. این پست به زبان روسی و در کانالی منتشر شده بود که گروه REvil از طریق آن 
به عضوگیری می پردازد.این گروه در سایت هپی بالگ که در آن نام قربانیان حمالت باج 
افزاری خود را به امید تحت فشار قرار دادن آنها برای دریافت باج اعالم می کند، اعالم کرد 
کوانتا جدیدترین قربانی این گروه بوده است. این هکرها مدعی شدند تا تاریخ رونمایی 
جدیدترین محصوالت اپل برای افشای رخنه به شرکت کوانتا دست نگه داشتند و اعالم 
کردند این تولیدکننده قراردادی تمایلی به پرداخت پول برای پس گرفتن اطالعات مسروقه 
ندارد.کوانتا به این هک بدون توضیح این که چه میزان از اطالعاتش به سرقت رفته است، 
اذعان کرد و در بیانیه ای گفت: تیم امنیت اطالعات کوانتا کامپیوتر با کارشناسان مستقل 
IT برای واکنش به حمالت سایبری به شمار کوچکی از سرورهایش همکاری می کند. 
شرکت کوانتا کامپیوتر در واکنش به گزارشهای رسانه ای از این حمله باج افزاری، اعالم کرد 
انتظار ندارد کسب و کارش از این اتفاق متاثر شود.زمانی که مراسم رونمایی محصوالت اپل 
به پایان رسید، گروه REvil جزییات فنی یک لپ تاپ جدید از جمله ۱۵ تصویر که به 
تشریح طراحی مک بوک می پرداختند و مربوط به مارس ۲۰۲۱ بودند را در اینترنت ارسال 
کرد. این گروه اکنون در تالش برای ترساندن اپل به منظور دریافت باج برای اطالعاتی است 
که به سرقت برده است. هکرها از اپل خواسته اند تا اول ماه مه باج آنها را بپردازد در غیر این 
صورت هر روز فایلهای جدیدی را منتشر خواهند کرد.باج افزار نوعی فایل مخرب است که 
اطالعات یا شبکه رایانه های یک قربانی را رمزنگاری می کند و سپس هکرهای عامل آن 
برای بازگرداندن اطالعات یا عدم فروش اطالعات محرمانه باج درخواست می کند. این 
اواخر در موارد متعددی گروههای خالفکار سایبری اطالعات را به سرقت برده و تهدید به 
افشای آنها در صورت عدم دریافت پول از قربانی کرده اند. گروه هکری REvil در سال 
۲۰۲۰ حمله باج افزاری علیه یک شرکت حقوقی انجام داد که مدعی بود زمانی نماینده 

بعضی از شرکتهای تلویزیونی دونالد ترامپ بوده است.

امكان سرمایه گذاری بيشتر روی استارتاپ ها فراهم شد
صندوق نوآوری و شــکوفایی در جدیدترین اقدام، با شراکت با شتابدهنده ها امکان 
سرمایه گذاری بیشتر روی استارتاپ ها را فراهم آورده است.صندوق نوآوری و شکوفایی 
یک مدل سرمایه گذاری جدید تحت عنوان »هم سرمایه گذاری با شتابدهنده ها« را 
به خدمات خود اضافه کرد.در این مدل صندوق نوآوری و شکوفایی، با شتابدهنده های 
دانش بنیان قرارداد مشارکت با عنوان هم سرمایه گذاری یا co-investment منعقد 
می کند. طی این قرارداد مبلغی به عنوان اعتبار به شتابدهنده تعلق می گیرد.طی این 
فرایند صندوق بابت هر استارت آپی که از سوی شتابدهنده پذیرش می شود و به شرط 
سرمایه گذاری یک واحد پول از سوی آن شتابدهنده بر روی آن استارت آپ، دو واحد 
پول از اعتبار مذکور را نقداً در اختیار شتابدهنده قرار می دهد تا آن پول نیز به صورت 
حداقل ۷۰ درصد نقد یا حداکثر ۳۰ درصد غیرنقد به استارت آپ مذکور تزریق شود.در 
این مدل شتابدهنده می تواند به صالحدید خود استارت آپ ها و شرکت های نوپای حائز 
صالحیت را پذیرش کرده و روی آنها سرمایه گذاری کند و صندوق نوآوری و شکوفایی 
در ارزیابی فنی یا مالی طرح ها )که می تواند شامل شرکت ثبت شده یا تیم استارت آپی 
باشد( ورود نمی کند و تزریق پول از سوی صندوق مبتنی بر آورده شتابدهنده خواهد بود 
و بر این اصل استوار است که از آنجایی که شتابدهنده خود منابعش را در آن استارت آپ 
درگیر کرده، پس در کنار پایش سرمایه خود، می تواند مراقب سرمایه تزریق شده از سوی 
صندوق نیز باشد و حداکثر تالش خود را برای موفقیت استارت آپ بکار گیرد.توضیح 
بیشتر در خصوص نحوه فعالیت شتابدهنده ها آنکه این مجموعه ها طی دوره هایی که 
برگزار می کنند تیم های مختلفی را به صالحدید خود پذیرش می کنند و عالوه بر برپایی 
دوره های آموزشی، ارائه محل فعالیت، ارائه دسترسی به زیرساخت های الزم؛ مبالغی 
پول را نیز در اختیار استارتاپ ها قرار می دهند تا فعالیت خود را به پیش برده و نیازهای 
طرح را تأمین کنند، و در عوض در صورتی که آن استارت آپ به موفقیت های تعیین شده 
در دوره های تعریف شده دست یابد، به صورت شرکت ثبت شده )اگر قباًل ثبت نشده 

باشد(  بخشی از سهام آن استارت آپ به نام شتابدهنده ثبت می شود.

اخبار

ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی تصویب شد
هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت های 

ـ مورخ  ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.هیأت عامل این بانک با استناد به ماده )11( قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره 58144/ت/55637ه
ـ مورخ 1399.7.3۰ هیأت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از  1398.5.13 و 86573/ت58۰78ه

وزارت »صنعت، معدن و تجارت« را صرفاً به منظور انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

۱
بازار ســرمایه ماه هاست که 
تبدیل به یکی از مشــکالت 
مهم اقتصادی شده و در این 
میان ، سرمایه گذاران خرد 
و حقیقی ها هر روز بیش از پیش متضرر می شــوند 
و عطای ادامه فعالیت در این بــازار را به لقای آن می 
بخشند.در اواخر ســال ۹۸ و با روند رو به رشد بورس،  
بســیاری از مردم بدون داشــتن دانش و آگهی کافی 
از این بازار و به صرف کســب سودهای کالن در کوتاه 
مدت، یک شبه سرمایه گذار بورس شدند و برای حضور 
در این بازار برخی از خانه و ماشین خود گذشتند و با 
فروش آنها، سبد خرید خود را هر روز سنگین تر کردند. 
در چند ماه نخست سال ۹۹ روند ســوددهی در بازار 
سرمایه آنچنان دورنمای خوبی داشت که برخی افراد 
در کوتاه ترین زمان ممکن به ســودهای کالن دست 
یافتند اما از مرداد ماه ورق اقبال از این بازار برگشــت 
و بورس به صورت مداوم در پشــت چراغ قرمز ریزش 

سهام توقف کرد.
در مدت زمان ۹ مــاه یعنی از مــرداد ۹۹ تا فروردین 
۱۴۰۰ هر روز بر میزان خــروج حقیقی ها در این بازار 
افزوده شد و بعید به نظر می رســد با روند فعلی دیگر 
تمایلی برای ادامه حضور در این بازار نزد سایر حقوقی 
ها باقی مانده باشــد .علیرضا باغانی، کارشناس بازار 
سرمایه گفت: مردم فراوانی از سوی افراد مهم جامعه 
، دولت و حاکمیت به شــکل توده وار به بورس دعوت 
شــدند و نباید در این راه از اقدامات بانک مرکزی نیز 
غافل شــد.علیرضا باغانی اظهار کرد: اقدامات زیرکانه 
بانک مرکزی برای افزایش نرخ سودســپرده بانکی در 
اســفند ۹۸ با هدف محدود کردن دامنه نوسان بازار 
و ممانعت از باالنرفتن بازار سبب شد تا تعداد فراوانی 

از افراد حقیقی به شکل توده وار وارد این بازار شوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در آن شرایط مردم به اشتباه 
برای حضور در بورس دعوت شدند و تعداد فراوانی برای 
حفظ سرمایه به این بازار پناه آوردند .البته باید توجه 
داشت هنگامی که شما وارد بورس شده و تمام ریسک 
ها را قبول کرده و امضا می کنید در نهایت نمی توانید 
اعتراض کنید.باغانی تاکید کرد: اکنون مردم در حال 
فرار از این بازار هستند و ریشه این شرایط را باید در بی 
اعتمادی و تداوم ریزش مکرر بورس جستجو کرد.این 
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در سابقه ۵۰ساله 
بازار ســرمایه چنین شــرایطی واقعا بی سابقه است، 
بورس در ۹ ماه گذشته با ریزش مداوم همراه بوده و غیر 
از تنفسی که در آذرماه ایجاد شد، این بازار همواره در 
حال ریزش بوده و شاخص بورس از ۲ میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحدی که در اوج به آن دســت یافت، اکنون در 
کانال یک میلیون و ۱۰۰ هــزار واحدی در حال درجا 

زدن است.

وی افزود: بعضی از تحلیلگران بر این باورند در صورت 
شکستن حمایت ها و مقاومت هایی که شاخص از خود 
نشان می دهد ، شاخص به زیر یک میلیون واحد خواهد 
رسید.باغانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این شرایط 
هیچ کس پاسخگوی وضعیت اسفناک بورس نیست و 
فقط به سرمایه گذاران توصیه به نگاه بلند مدت به این 
بازار می کنند در حالی که باید پرسید  مردم تا چه زمانی 

باید این شرایط را تحمل کنند؟
وی بیان کرد: در ایــاالت متحده آمریــکا تقریبا ۹۲ 
درصد جمعیت از طریق صندوق های سرمایه گذاری، 
سهام دار هستند و از این طریق سرمایه گذاری کرده 
و صندوق هــای حرفه ای برای خریــد و فروش اقدام 
می کنند. اما مردم در ایران به شــکل مســتقیم وارد 
بازار شدند.وی افزود: سال ۹۹ بازار سرمایه به بدترین 
شکل ممکن ، روزگار را سپری کرد البته بنده قبول دارم 
در سال گذشــته با بحران های مختلف دست و پنجه 
نرم کردیم و درگیر جنگ اقتصــادی با آمریکا بودیم 
و تحریم های فراوان علیه ایران اعمال شد اما در عین 
حال دعوت از مردم عادی برای حضور در بورس با هدف 

کنترل نقدینگی در جامعه، اصال اقدام صحیحی نبود.
وی تاکید کرد: بسیاری از افراد با بنیه اقتصادی ضعیف 
و از اقشار مختلف جامعه برای سرمایه گذاری در بورس 
اقدام کردند و اکنون ســرمایه های آنها از بین رفته و 
سوخت شده اســت .باغانی درباره تاثیر سیگنال های 
نشست های برجامی بر بازار سرمایه توضیح داد: بدون 
تردید یکی از علل ریزش بازار سرمایه، تحوالت برجامی 

و تحریم هاست.
وی ادامه داد: اکنــون معامله گران حرفــه ای و نیمه 
حرفه ای بــورس به این نتیجه رســیده اند در صورت 
حصول توافقات باید با نگاه بلند مــدت و میان مدت 
نســبت به ســرمایه گذاری اقدام کنند البته باید در 
نظر داشــت که عده زیــادی از مــردم غیرحرفه ای 
در بورس حضور دارنــد که اعتماد خود را از دســت 
داده اند که برای نجات ســرمایه های اندک خود که 
ارزششان نصف شده به دنبال خروج از بورس هستند. 
وی تاکید کرد: نگاه ها درباره بازار ســرمایه متفاوت 
اســت. بنابراین کســانی که با علم بورس آشــنایی 
دارند، می توانند تشــخیص دهند که اگر اکنون برای 
 خرید ســهام بنیادی اقدام کنند ســال دیگر به سود

 می رسند.
این کارشناس بازار بورس عنوان کرد: گفته می شود در 
کشور ۵۷ میلیون سهامدار بازار سرمایه داریم در حالی 
که این آمار اصال درســت نیست زیرا عده ای زیادی از 
سهام داران اجباری ودارندگان سهام عدالت تشکیل می 
دهند که دارای کمترین دانش درباره این بازار هستند. 
وی توضیح داد: عده زیادی از مردم نســبت به خرید 
سهام شرکت هایی اقدام کرده اند که بعید است دوباره 
به ســوددهی برگردند مگر اینکه در سه تا چهار سال 
آینده دوباره با تورمی همانند سال ۹۹ مواجه شویم که 
به سوددهی برسند.باغانی خاطرنشان کرد: متاسفانه 
نتوانستیم از فرصتی که برای به راه افتادن و توسعه بازار 

سرمایه ایجاد شده بود، استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: فلسفه بازار سرمایه در سایر کشورهای 
دنیا این اســت که برای بخش تولید، تامین مالی می 
کند برای نمونه اگر قرار باشــد یکی از شــرکت های 
خودروســازی داخلی به دنبال پیاده سازی پلت فرم 
شرکت رنو باشد نباید وام بگیرد و قرض کند و یا دنبال 
گرفتن تســهیالت از دولت باشد بلکه با عرضه بخشی 
از سهام خود در بازار سرمایه ، مردم با نگاه بلند مدت 
نسبت به سرمایه گذاری در این شرکت اقدام کنند و 
در مقابل این شرکت اقدام به طرح توسعه برنامه های 

خود کند.
این کارشناس بازار ســرمایه گفت: متاسفانه از بورس 
۹۹ فقط سفته بازان و سوداگران استفاده کردند و عده 
زیادی از مردم نیز بدبخت شدند.باغانی گفت: در سال 
۹۹ متاسفانه از بورس به عنوان یک راهبرد استفاده شد 
تا بخشی از نقدینگی ناشی از انتظارات تورمی و التهابات 
ناشــی از خروج ترامپ از برجام بود را کنترل کنند در 
نتیجه بازار ســرمایه تبدیل به محلی برای سوزاندن و 
مهار حجم عظیم نقدینگی شد .وی تصریح کرد: سال 
گذشته بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی 
در بازار به فروش رسیده و همچنین در کنار آن دولت 
به صورت مستقیم و غیر مســتقیم بیش از ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان درآمد از این بازار کسب کرده به طوری 
که در صندوق های دارا یکم و پاالیش یکم سهام خود 
را به فروش رسانده و هم ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات 

نقل و انتقال سهام دریافت کرده است.
باغانی درباره تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و توجه 
ویژه نامزدهای انتخاباتی به بــورس بیان کرد: بورس 
به حتم در شــعارهای نامزدهای انتخاباتی اســتفاده 
خواهد شــد و بورس برای این افراد مهم اســت زیرا 
۵۶ تا ۶۰ میلیون نفر به ناچار دنبــال کننده این بازار 
هســتند اما باید دید آیا اراده ای برای باالبردن بورس 
وجود دارد یا خیر این در حالی اســت کــه به اعتقاد 
بنده دولت و حاکمیت قدرت انجــام این کار را دارند.

وی تاکید کرد: اکنــون اراده باالبــردن بورس وجود 
ندارد و دلیل این مساله نیز ترس از بازگشت نقدینگی 

مردم به حالت اول اســت که کنتــرل آن در اقتصاد 
ســخت خواهد بود و این حجم از نقدینگی می تواند 
 مخرب بــوده و بازارهای مختلف را با آســیب مواجه

 کند.
باغانی درباره گرایش شدید جوانان ایرانی برای سرمایه 
گذاری در بــازار رمزارزها بیان کرد: بســیار عجیب و 
تأسف انگیز است که حدود ۱.۲ میلیون ایرانی به شکل 
غیررســمی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هســتند.

وی ادامه داد: با توجه به اشــاره رییس سازمان بورس 
در کالب هاوس، بسیار تأســف برانگیزتر اینکه هیچ 
محدودتی بــرای خروج پــول از درگاه های پرداخت 
آنالین برای این گونه رمزارزها اعمال نشــده اســت.

وی تاکید کرد: این در حالی اســت که بانک مرکزی 
برداشت بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت آنالین را 
از حساب خرید اینترنتی ممنوع اعالم کرده  در حالی 
که در برخی صرافی هــا، درگاه پرداخت آنالین وجود 
دارد که شــما به راحتی ریال را تبدیل به بیت کوین، 
اتریوم و ســایر ارزها می کنید .این کارشــناس بازار 
سرمایه اظهار کرد: به طریق بسیار آســان و زیبا، ارز 
در حال خارج شدن از کشور است در حالی که صرافی 
هااجازه ندارند بیش از ۲ هزار دالر به مردم بدهند اما 
درگاه های متعــدد پرداخت آنالین در کشــور وجود 
 دارد که به راحتی در آنها ریال به ارز دیجیتال تبدیل

 می شود.
وی عنوان کرد: به نظر نمی رســد مســووالن نسبت 
به این وضعیت بی اطالع باشــند و شــاید برنامه ای 
برای این مساله وجود دارد و شــاید هم در نظر دارند 
تا بخشی از نقدینگی ریالی در قالب ارزهای دیجیتال 
از بین برود و سیاست ســوخت ثروت و دارایی در آن 
فضا دنبال شــود.باغانی گفت: اکنون بــازار ارزهای 
دیجیتال با رشد شــدیدی همراه شــده و پول های 
بدون پشــتوانه ای که در این فضا سرمایه گذاری می 
شــود، اما اطمینان دارم در آینده بخشــی از سرمایه 
های فعاالن این بازار و ایرانیان از بین می رود بنابراین 
 برای ممانعت از ضرر هموطنان، حاکمیت باید نسبت 

به این مساله چاره اندیشی کند.

خروج بی حساب و كتاب سرمایه از درگاه های آنالین ادامه دارد 

فعالیت غیررسمی ۱.۲میلیون ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال
گروه فناوری
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در نشست کمیســیون کســب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایــران درباره بندهای ۱۶گانــه طرح جهش تولید 
دانش بنیان گفت وگو شــد؛ قرار شد گزارشــی درباره 
مشــکالت این حوزه به  نهادهای تاثیرگذار ارائه شــود.

در اولین نشست کمیسیون کسب کارهای دانش بنیان 
اتاق ایران در سال ۱۴۰۰ اعضای این کمیسیون درباره 
سه موضوع محوری، بررسی کلیات طرح جهش تولید 
دانش بنیان، نام گذاری سال ۱۴۰۰ به سال »تولید، مانع 
زدایی ها و پشــتیبانی ها« و آسیب شناسی اکوسیستم 
اقتصاد دانش بنیان مــورد بحــث و تبادل نظر کردند.

در ابتدای نشست افشــین کالهی، رئیس کمیسیون 
کســب وکار های دانش بنیان اتاق ایران از اعضا خواست 
که روی بندهای طرح جهش تولید دانش بنیان نظرات 
خود را اعالم کنند. کلیات طرح پیش از این به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده اســت.در ادامه بهرامی 
عضو کمیسیون کســب کارهای دانش بنیان گفت: باید 
ارتباط اتاق های بازرگانی استانی با کمیسیون دانش بنیان 
شکل بگیرد و تقویت شــود؛ زیرا ظرفیت های همکاری 
بســیاری میان طرفین وجود دارد.او افزود: در بندهای 
۱۶ گانه طرح جهش تولید دانش بنیان ظرفیتی وجود 
دارد تا جایگاه اتاق های بازرگانی پررنگتر شود و همینطور 
ماده ۱۳ که به بخش خصوصی تکلیف شده تا ارتباط میان 
واحدهای تولیدی و صنعت با دانشگاه ها را برقرار کند که 
چنین مواردی هیچ گاه با نگاه دستوری امکان پذیر نیست.

کالهی در ادامه از اعضا درخواست کرد که به طور مشخص 
پیشنهاد دهند که نقش اتاق های بازرگانی به چه صورتی 
در طرح لحاظ شود.بعد از آن طبق نامه هیات رئیسه اتاق 
ایران به کمیســیون های تخصصی از اعضا خواسته شد 
در زمینه نام گذاری امسال و تحقق شعار سال اظها نظر 
کنند.مجتبی اندرزیان، عضو کمیسیون کسب کارهای 
دانش بنیان اتاق ایران نیز با بیان اینکه شــعاری عمل 
کردن با رویکرد توســعه پایدار در تضاد است گفت: در 
زمینه جایگاه اتاق ایران در نگاه مجلس نشان می دهد که 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نتوانسته 
جایگاه واقعی خود را به دولت ثابــت کند. در حالی  که 

اتاق نماینده یک ضلع از جامعه است و قوی ترین رکن 
تشکلی در کشور است بنابراین باید برنامه منسجم برای 
اثربخشی روی دولت و مجلس و جامعه به طور همزمان 
داشته باشد.کالهی افزود: این یک موضوع چالشی است 
در صورت تمایل اعضا در دستور جلسه نشست های آینده 
قرار خواهد گرفت.کالهی در ادامه نشست آسیب شناسی 
اکوسیستم دانش بنیان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن را از 
امور مهم دانست و گفت: باید گزارشی به نهادهای اثرگذار 
در این حوزه ارائه شود به خصوص اینکه به زودی دولت 
جدید هم روی کار می آید.در ادامه براتی به ارائه گزارشی 
از مطالعات تطبیقی انجام شده با عنوان آسیب شناسی 
ساختار دانش بنیان کشور با مطالعه تطبیقی کشورهای 
منتخب پرداخت.براتی با بیان اینکــه از نظر قوانین در 
حوزه کسب وکارهای دانش بنیان خالیی در کشور وجود 
نداریم مشکالت در بخش های دیگر مثل عدم اجراست، 
گفت: تعریف دانش بنیان شرکت هایی است که در حوزه 
فناوری های برتر با ارزش افــزوده باال فعالیت می کنند. 
مهمترین بازیگران این حــوزه دولت و زیرمجموعه  آن 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صندوق 
نوآوری و شکوفایی و همینطور اتاق های بازرگانی، اتاق 

تعاون، سازمان مالکیت صنعتی و غیره هستند.
او به چالش های حوزه دانش بنیان در کشوراشاره کرد و 
گفت: رژیم نهادی و اقتصادی قوی، جذب سرمایه گذاری 
خارجی، دستیابی به جهش تولید، نظام آموزش عالی، 
حقوق مالکیت فکری، ســهم D&R از تولید ناخالص 
داخلی، سطح فناوری در تولید و قدرت رقابت بین المللی 
و غیره از جمله این چالش ها به شمار می رود.او به رژیم 
اقتصادی قوی اشاره کرد و افزود: مهمترین نهاد این عرصه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که اگر یک 
رئیس جمهور در دوره بعدی وجود آن را به صالح نداند، 
ساختار قانونی کافی در این حوزه داریم.به گفته اودر زمینه 
جذب سرمایه گذار خارجی هم که به طور معمول توسط 
شرکت های چند ملیتی انجام می شود و روش متداولی 
در دنیا به شمار می رود. متاســفانه به دلیل نبود دیدگاه 
مثبت در کشور تنها ۰/۳ درصد توفیق داشته ایم. در زمینه 

انتقال فناوری هم توجه چندانی نشده است. او با اشاره به 
رتبه کارآفرینی در کشور گفت: رتبه ایران در کارآفرینی 
خوب است ولی باید به صوت هدفمند برنامه ریزی شود به 
 GDP به R&D خصوص در زمینه آموزش.براتی سهم
را اندک دانست و گفت: این سهم به نیم درصد هم نرسیده 
در حالیکه باید سه درصد باشد.او در ادامه گزارش خود به 
بررسی وضعیت اکوسیستم دانش بنیان در کشورهای 
دیگر پرداخت و گفت: در ترکیه برنامه توسعه ملی شامل 
۲۵ طرح است که تاکید زیادی بر R&D شده است. در 
کره جنوبی هفت برنامه توسعه ۵ ســاله وجود دارد که 
طبق آن باید از ســال ۱۹۶۰ سرانه تولید ناخالص بیش 
از ۱۲ برابر شــود. همینطور فاز اصالح رژیم اقتصادی و 
توســعه اقتصاد دانش بنیان و برنامه عملیاتی سه ساله 
تدوین کردند تا به استانداردهای توسعه ای برسند.براتی 
افزود: در هند انقالب سفید و سبز را داشتند تا طی آن از 
وارد کننده به صادرکننده تبدیل شوند و طی آن به انتقال 
فناوری و تربیت نیروی متخصص به زبان انگلیسی اهمیت 
فراوانی دادند. در فنالند که اقتصاد کوچکی داشتند نظام 
آموزشی جامع با رویکرد گســترده توجه به نوآوریهای 
غیرفناورانه تدوین کردند و همینطور بر تعهد دولت به 
سیاست های بلند مدت که با تغییر دولت ها موجب از 
هم پاشیدن برنامه نشــود تاکید داشتند.کشور مالزی 
نیز که قبال تحت اســتعمار بود برنامه توسعه ۳۰ ساله 
ای تا ســال ۲۰۲۰ تدوین کرد تا به یک کشور پیشرفته 
و صنعتی تبدیل شود. در کشورهای عربی ارتقای منابع 
انسانی بهبود بازار خارجی و تسهیل تجارت خارجی در 
اولویت قرار گرفت.براتی در پایان گفت: همه کشورهای 
چه توسعه یافته و چه توسعه نیافته در حال فعالیت جدی 
روی اقتصاد دانش بنیان هستند. دولت ها نقش اساسی 
در حمایت و قانون گذاری دارند وزارت خانه های علوم و 
صنعت به طور مستقیم درگیر هستند. در کشور ما معاونت 
رئیس جمهوری معموال وجهه قانونی ندارد و باید یک نهاد 
فراقوه ای سیاست های اقتصادی را تنظیم کند.او افزود: 
اکثر کشورها برنامه توسعه دارند وجود برنامه برای کشور ما 
هم حداقل ضوابط را به صورت مکتوب مشخص می سازد 

هرچند کشورهای دیگر هم دچار مشکالتی هستند مانند 
هند که فرار مغزها دارد یا سهم R&D در ترکیه اندک 
است و هند هنوز موفق به قانونگذاریهای منجسم نشده 

است ولی در مواردی هم پیشرفت هایی داشته اند.
براتی در پایان به طرح پیشــنهاداتی پرداخت و گفت: 
ایجاد نظام های پیشرفته قضایی که قوانین متعارض را 
حذف کند. ایجاد برنامه عملیاتی در فازهای مختلف رشد، 
جهش تولید، بلوغ. ایجاد برنامه ای مدون تا این فازها در 

حین اجرا رصد شود.
کالهی ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده، گفت: تاکنون 
به تاثیر نظام آموزشی کشور بر اکوسیستم دانش بنیان 
توجهی نشده است. همینطور انتظار می رود که مجلس 
وقت بگذارد و قوانین قدیمی و متعارض را بررسی کند و 
حتی برخی را حذف کند. تسهیلگری روال های کاری و 
ایجاد و همکاری با شرکت های بین المللی هم ایده های 

خوبی است که باید به آن پرداخته شود.
براتی در ذکر مثالی برای قوانین متعارض گفت: معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاسیس شرکت های 
مجازی موافقت کرد ولی شــهرداری و اماکن همچنان 
درخواست سند مسکونی یا اجاره نامه می کنند و عمال این 

قانون را غیرقابل اجرا کردند.
کالهی در تایید این صحبت گفت: این شرکت ها به دلیل 
نداشتن مدارک و ســند ملک یا اجاره نامه حتی امکان 
دریافت کارت بازرگانی را هم ندارنــد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم تاکنون همراهی نکرده است.راوند 
عضو کمیســیون نیز در خصوص استقرار شرکت های 
دانش بنیان در اماکن مســکونی، افزود: این اتفاق طی 
تفاهم نامه شهرداری با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری محقق شده است. الزم است کمیسیون پیگیری 
کند تا فقط شرکت دانش بنیان شامل این قانون نباشد 
بلکه به طور مشخص با ذکر عناوین فضاهای کار اشتراکی، 
شتابدهنده ها و غیره هم بتوانند از مزایای آن بهره مند 
شوند.کالهی در پاسخ گفت: طی نامه ای به هیات دولت 
از طریق اتاق های ایــران و تهران این مســئله در حال 

پیگیری است.

در نشست كميسيون كسب و كار های دانش بنيان مطرح شد:

خالیی در قوانین حوزه دانش بنیان نداریم؛ مشکل در اجراست


