
قیمت طال در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر قوی شــدن ارزش دالر با کاهش روبرو 
شــد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۷۷ دالر و 
۹۳ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای 
هر اونس طال با ۰.۱ درصــد کاهش، به ۱۷۷۸ دالر 
و ۱۰ سنت رسید.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی 
دیلی فارکس درباره روند بازار گفت: در معامالت روز 
جاری دالر آمریکا و بازده اوراق قرضه اندکی افزایش 
پیدا کرده اند و این عامل تاثیرگذار بر قیمت طال بوده 
است.شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب 
افزایش یافت و طال را برای خریداران غیرآمریکایی 

گرانتر کرد. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک 
به سطح ۱.۵۷۰ درصد ایســتاد.فعاالن بازار اکنون 
منتظر سیاست پولی دو روزه بانک مرکزی آمریکا 
هستند که روز چهارشنبه به پایان می رسد و اگرچه 
تغییر سیاست پولی عمده ای پیش بینی نمی شود 
اما ســرمایه گذاران به اظهارات جروم پاول، رییس 
بانک مرکزی آمریکا درباره اقتصــاد توجه دقیقی 
خواهند داشــت.بر اســاس گزارش رویترز، بانک 
مرکزی ژاپن سیاست پولی خود را بدون تغییر حفظ 
کرد و همزمان محدودیتهــای جدید برای مقابله با 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ چشم انداز احیای 
اقتصادی شکننده این کشور را تیره کرد.در این بین، 

هند روز دوشــنبه به نیروهای ارتش دستور داد به 
کمک برای مقابله با افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ 
بروند و کشــورها قول دادند به هند کمک پزشکی 
فوری بفرستند تا وضعیت اضطراری فعلی را کنترل 
کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم 
برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۲۹۲۰ 
دالر و ۷۸ سنت رســید. بهای این فلز ارزشمند روز 
دوشنبه تا مرز ۲۹۴۱ دالر صعود کرده بود.بهای هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، 
۲۶ دالر و ۱۲ ســنت معامله شــد. بهای هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، به 

۱۲۳۸ دالر و ۵۷ سنت رسید.

نشریه اکونومیســت در گزارشی هشــدار داد تالش 
کشورها برای کاهش وابســتگی اقتصادی به آمریکا 
شدت گرفته است.به گزارش ایسنا، نشریه اکونومیست 
در گزارشی با اشاره به اعمال تحریم های جدید توسط 
دولت بایدن بر ضد کشورهای مختلف نوشت: آن هایی 
که فکر می کردند با روی کار آمدن بایدن، سیاســت 
تحریمی آمریکا تغییر خواهد کرد بــا اعمال تحریم 
های گســترده جدید علیه چین و روسیه فهمیده اند 
که اشتباه فکر می کردند. این رویکرد نشان دهنده آن 
است که دالر به سالح تحریمی آمریکا و ابزار پیشبرد 
اهداف این کشــور در عرصه سیاست خارجی تبدیل 
شده است.  جک لو- وزیر خزانه داری سابق آمریکا- با 

هشدار نسبت به کاهش اثرگذاری تحریم ها در صورت 
استفاده بی رویه از این ابزار هشدار داد و افزود: تحریم 
بیش از حد جایگاه آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی را 
متزلزل خواهد کرد.  به گفته اکونومیست، در بلندمدت 
گســتردگی تحریم ها باعث خواهد شد تا کشورهای 
تحریم شــده به دنبال  کاهش وابســتگی به اقتصاد 
و فناوری آمریکایــی حرکت کنند. آمریکا از ســال 
۲۰۱۰ در تغییر رویکردی آشــکار، دایره تحریم ها را 
گســترش داد و تهدید کرد که طرف هــای همکار با 
نهاد یا فرد تحریم شده را نیز تحریم خواهد کرد. این 
رویکرد به ویژه در مســاله تحریم های ایران و تحریم 
ارتش چین مشهود بوده اســت.  این نشریه در بخش 

دیگری از گزارش خود با اشاره به جریمه ۸.۹ میلیارد 
دالری بانک بی ان پی پاری با فرانسه در سال ۲۰۱۴ 
به دلیل نقض تحریم های آمریکا نوشت: در بلندمدت 
طرف های تحریم شده به ست دور زدن تحریم ها می 
روند. در رابطه با تحریم های ایران شاهد ان بوده ایم 
که ترکیه و امارات به مرور به بسترهای اصلی دور زدن 
تحریم ها توسط ایران تبدیل شده اند.  چین که خود 
با تحریم های گسترده آمریکا مواجه شده، اکنون در 
تالش است تا وابســتگی خود را به دالر و نظام بانکی 
آمریکا کاهش دهد. بانک مرکزی چین به نخســتین 
بانک مرکزی جهان تبدیل شــده که در اســتانه راه 

اندازی رسمی ارز دیجیتالی ملی قرار دارد. 

آمارها بیانگر این است که در سال گذشته تعداد شرکت های زیان ده کاهش 
پیدا کرده اســت و در این بین صنایع صادرات محور چون فلزات اساســی و 
محصوالت شیمیایی رشد ســودآوری قابل توجهی داشتند اما شرکت های 
خودروسازی و ســاخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند.به 
گزارش ایسنا، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بررسی تولید صنعتی 
طبق اطالعات شرکت های بورســی تا پایان بهمن سال گذشته پرداخته که 
براساس آن، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در این زمان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد ۴.۸ درصد داشته و رشد باالی هشت و منفی ۱.۲ 
درصد در صنایع محصوالت شیمیایی)پتروشیمی( و فلزات اساسی عامل این 
بهبود اعالم شده است.از آنجا که بررسی تغییرات در موجودی انبار محصوالت، 
عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید ارائه می دهد، چون شاهدی 
از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می کنــد، می تواند در پیش بینی روند آتی تولید 
نیز کمک کند که این گزارش به تحلیل موجودی انبار محصوالت شرکت های 
بورسی نیز پرداخته است. طبق این گزارش، از تیر ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۳۹۹ رشد 
تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختالف داشتند و در ماه های اخیر رشد 
تولید بیشتر از رشد فروش بوده که همین امر باعث افزایش موجودی انبار شده 

است.بنابراین، افزایش موجودی انبار در ماه های اخیر و روند با ثبات متمایل 
به کاهش در رشد تولید صنعتی می تواند نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید 

در ماه های آتی باشد.

رشد تولید در صنایع محصوالت پتروشیمی 
رشد تولید در صنایع محصوالت شیمیایی در بهمن ماه به طور قابل توجهی 
افزایش داشت و به بیش از هشت درصد رسید که رشد فروش در این صنعت نیز 
حدود چهار درصد از رشد تولید بیشتر بوده است. این تغییرات نشان از ادامه 
دار بودن رشد مثبت در این صنعت دارد اما از طرف مقابل از اردیبهشت ماه تا 
بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد فروش محصوالت در صنعت فلزات اساسی کمتر از رشد 
تولید در این صنعت بوده است که نشانه کاهش در رشد تولید بوده که از دی 
ماه اتفاق افتاده و در بهمن نیز ادامه پیدا کرده است و تا زمانی که تعادل تولید 
و فروش در این صنعت برقرار شود، ادامه خواهد داشت.رشد تولید در برخی 
صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته اســت که بررسی ها نشان می دهد، 
از ابتدای ســال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایش رشد تولید صنعتی شروع شد تا 
مهرماه ۱۳۹۹ همواره رشد شرکت های صادراتی از شرکت های غیرصادراتی 

بیشتر بوده است اما در سه ماه آذر، دی و بهمن رشد تولید صنایع صادرات محور 
از رشد تولید سایر صنایع پایین تر بوده که این اختالف در بهمن ماه به حداقل 
رسیده است.از ســوی دیگر، در بهمن ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد 
تولید شرکت های واردات محور از رشد تولید شرکت های دیگر بیشتر شده که 
می توان گفت، شرکت ها توانسته اند خود را با محدودیت های ناشی از تحریم ها 

وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد.

کاهش تعداد شرکت های زیان ده
با توجه به اینکه برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود 
مطمئن از الزامات به شــمار می آید، آمارها نشان می دهد که طی شش ماهه 
۹۹ از ۴۴۱ شرکت ۵۷ شرکت زیانده وجود داشته که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۳ شرکت از تعداد شرکت های زیانده کمتر شده است. همچنین، 
در ۹ ماهه سال گذشته از ۴۱۷ شرکت که صورت های مالی مربوطه را منتشر 
کردند معادل۴۳ سرکت زیانده وجود داشــته است که نشان می دهد، تعداد 
شرکت های زیان ده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ شرکت کاهش پیدا 
کرده است. بنابراین، نکته قابل توجه کاهش محسوس شرکت های زیان ده در 

سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل است.در این بین، صنایعی که صادرات محور 
بوده اند مانند صنعت فلزات اساسی و صنعت محصوالت شیمیایی با رشد نرخ 

ارز در پاییز رشد سودآوری قابل توجهی داشتند. 

خودروسازان، زیان ده ترین شرکت در سال گذشته 
سود تجمیع شــده شــرکت های فعال در صنعت فلزات اساســی در ۹ماهه 
۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۴ درصد رشد داشته و سود 
شرکت های شیمیایی هم در این بازه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱.۶ 
درصد رشد داشــته اســت. عالوه براین، در تمامی صنایع تعداد شرکت های 
زیان ده در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نســبت به ۹ ماهه ۱۳۹۸ کاهش داشته است.  اما 
شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری 
دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن 
منفی می شود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹ 
معادل ۱۰ شرکت زیان ده در این صنعت فعالیت می کنند. البته زیان اسمی 
این صنعت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیشتر هم شده است که نشان 

از وضعیت نامناسب شرکت های این صنعت دارد.

آرامکوی ســعودی به منظور تهیه نقدینگی و جلب 
سرمایه گذاران بین المللی بیشــتر، در حال بررسی 
فروش سهمی در شــبکه خط لوله گاز طبیعی وسیع 
خود است.به گزارش ایسنا، این شرکت دولتی مذاکرات 
مقدماتی را برای این اقدام انجام داده اســت. هر گونه 
توافقی باتوجه به قراردادی که تنظیم می شــود، می 
تواند میلیاردها دالر برای آرامکو به همراه داشته باشد.
این غول نفتی در خط مقدم برنامه عربستان سعودی 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی و متنوع سازی 
اقتصاد این کشــور قرار دارد. آرامکو اوایل ماه جاری 
اعالم کرد بیش از ۱۲ میلیارد دالر از فروش سهمی در 
واحد خط لوله نفت خود به کنسرسیومی که در راس 
آن EIG گلوبال انرژی پارتنرز قرار دارد، تهیه خواهد 
کرد.بلومبرگ نیوز هفته گذشته گزارش کرده بود این 
شرکت در حال انجام یک بازبینی استراتژیک از کسب 

و کار باالدستی خود در حرکتی است که ممکن است به 
معرفی سرمایه گذاران خارجی به بخشی از دارایی های 
نفت و گازش منتهی شود. یاسر الرمیان، رئیس هیئت 
مدیره آرامکو فروش سهم در داراییهای غیراصلی را به 
منظور کمک به توان پرداخت ۷۵ میلیارد دالر سود 
نقدی به سهامداران که در راس آنها دولت عربستان 
ســعودی قرار دارد، آغاز کرده است.سیســتم مستر 
گاز آرامکو، شــبکه ای از خط لوله های گاز است که 
تولید را به پایگاههای فرآوری در سراســر عربستان 
ســعودی وصل می کند. طبق گزارش ساالنه آرامکو، 
این زیرساخت ظرفیت حدود ۹.۶ میلیارد فوت مکعب 
در روز را دارد.منابع آگاه اظهار کرده اند رایزنی ها در 
مراحل اولیه است و معلوم نیست که  که آرامکو چنین 
معامله ای را انجام دهد. این شــرکت سال گذشته در 
مدیریت ارشد خود تغییر و تحولی صورت داد و واحدی 

را ایجاد کرد که بر بهینه سازی دارایی هایش متمرکز 
اســت و به ارزیابی داراییهای فعلی و افزایش تقویت 
دسترسی به بازارهای رشد می پردازد. این واحد تحت 
مدیریت عبدالعزیز القدیمی قرار دارد که به امین ناصر، 
مدیرعامــل آرامکو گزارش می دهــد. طبق گزارش 
شرکت بریتیش پترولیوم، عربستان سعودی هشتمین 
ذخایر بزرگ گاز در جهان را دارد و پس از قطر صاحب 
بزرگترین ذخایر گاز در میان کشورهای عربی است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی تا پیش 
از این عمدتا به ذخایر نفتــی عظیم خود متمرکز بود 
اما در ســالهای اخیر که دولت این کشور تالش کرده 
تا اقتصاد را متنوع کرده و از ســوخت های پاک برای 
نیروگاههای داخلی استفاده کند، تولید گاز را افزایش 
 داده و تولیــد این کشــور در ســال ۲۰۲۰ به رکورد

 باالیی رسید.

اپل سرمایه گذاری آمریکایی خود را به میزان ۲۰ درصد 
در پنج سال آینده افزایش می دهد و ۴۳۰ میلیارد دالر 
برای توسعه نسل جدید سیلیکون و نوآوری فناوری بی 
ســیم ۵G در ۹ ایالت آمریکا اختصاص خواهد داد.به 
گزارش ایسنا، این شــرکت در بیانیه ای اعالم کرد ۲۰ 
هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد می کند و مقر جدیدی 
در کارولینای شمالی خواهد ساخت.سرمایه گذاریهای 
اپل طی سه سال گذشته از هدف پنج ساله ۳۵۰ میلیارد 
دالر که در سال ۲۰۱۸ تعیین کرده بود، فراتر رفته است 
اما اپل رشد هم کرده است و ارزش سهام این شرکت از 
آخرین برنامه سرمایه گذاری که در ژانویه سال ۲۰۱۸ 
اعالم کرده بود، حدود ۲۰۰ درصــد ترقی کرده و اپل 
اکنون بیش از دو تریلیــون دالر ارزش دارد. اپل اعالم 
کرد که بزرگترین مالیات دهنــده در آمریکا بوده و ۴۵ 
میلیارد دالر مالیات درآمد داخلی در پنج سال گذشته 

پرداخت کرده است.افزایش سرمایه گذاری در آمریکا در 
شرایطی از سوی اپل اعالم شــده که جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریــکا برنامه های جدیدی را بــرای افزایش 
مالیات از سود خارجی شرکتها به منظور کمک به تامین 
پروژه های زیرساخت داخلی اعالم کرده است. اپل و سایر 
شرکت های فناوری بزرگ اعالم کرده اند در سال مالی 
گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر سود در خارج از آمریکا 
داشته اند که آنها را به اهداف اصلی پیشنهاد اخیر رئیس 
جمهور آمریکا تبدیل می کند. تیم کوک، مدیر عامل اپل 
اعالم کرد در مقطع فعلی احیا و بازسازی، اپل تعهدات 
خود به نوآوری و تولید آمریکا را با ســرمایه گذاری که 
که شامل ۵۰ ایالت می شــود، مضاعف می کند.برنامه 
ســرمایه گذاری اپل شامل هزینه مســتقیم در تامین 
کنندگان مقیم آمریکا، ســرمایه گذاری در دیتاسنتر، 
مخارج سرمایه در آمریکا و سایر پروژه ها از جمله دهها 

تولید اپل تی وی پالس در ۲۰ ایالــت خواهد بود. اپل 
قصد دارد بیش از یک میلیارد دالر در کارولینای شمالی 
برای ساخت یک مقر جدید و هاب مهندسی در منطقه 
ریسرچ تریانگل سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری 
حداقل سه هزار شغل جدید در یادگیری ماشین، هوش 
مصنوعی، مهندسی نرم افزار و سایر زمینه های پیشرفته 
ایجاد خواهد کرد.اپل اعالم کرد در مســیر رسیدن به 
هدف سال ۲۰۱۸ خود برای ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید 
در آمریکا تا ســال ۲۰۲۳ قرار دارد. تعهد جدید برای 
اشتغال زایی شامل رشد تیم اپل در سن  دیه گو به بیش 
از پنج هزار کارمند تا سال ۲۰۲۶ است که ۵۰۰ درصد 
افزایش نسبت به هدف سال ۲۰۱۸ را نشان می دهند. 
اپل همچنین تیم مهندســی خود در بولدر کلرادو را به 
تعداد ۷۰۰ نفر تقویت کرده و صدها شغل در ماساچوست 

واشنگتون، آیووا و کلرادو ایجاد می کند. 

هشدار اکونومیست به آمریکا درباره ادامه رویه تحریمی فعلیقیمت طالی جهانی پایین رفت

کدام شرکت ها زیان ده و کدام سودده بودند؟ 

هدف گذاری اپل برای سرمایه گذاری ۴۳۰ میلیارد دالری در آمریکامذاکرات عربستان برای فروش بخشی از خطوط لوله گازی
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رانت در طرح های 
دولتی مسکن

ماهیت طرح های دولتی در 
رابطه با خانه دار کردن مردم 
بخصوص در مورد مسکن ملی 
رانت زا است. اینکه دولت پا 
پیش می گذارد و مسکن را با قیمتی بسیار کمتر از 
قیمت فعلی مسکن در بازار واگذار می کند موجب 
ایجاد رانت و فساد در شــبکه این طرح شده است. 
بنابراین مزیتی کــه دولت در این طــرح گنجانده 

است موضوع...

  مهدی ســلطان محمدی، 
کارشناس مسکن

۳متن کامل  د ر صفحه ۳
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کاهش 65 درصدی 
درآمد تاکسیرانان

 افزایش   فروشنده ها
 در بازار ارز

در بسته حمایتی دولت از بورس اقامت 5 ساله برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ شده است

10مصوبه برای حمایت از بورس
صفحه2
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سوداگری  با خرید و فروش 
امتیاز  مسکن  ملی

امتیازهای مسکن ملی به صورت دفترخانه ای و قانونی خرید و فروش می شود

امتیاز مسکن ملی پردیس 2۷0 میلیون تومان

افزایش هزینه های روزمره مردم بــه افزایش هزینه 
کرایه ها نیز ســرایت کرد. در حالی در سراسر کشور 
افزایش کرایه تاکســی، اتوبوس و مترو رقم خورد که 
این افزایش۳۵ درصدی برای مردم گران و برای ناوگان 
حمل و نقل همچنان مورد نارضایتی است. تاکسی داران 
که به روایت خودشان و برخی آمارها در موج کرونا افت 
درآمد بسیاری را تجربه کرده اند با افزایش ۳۵ درصدی 
کرایه ها نیز گویا ناراضی هستند و عنوان می کنند هزینه 
های نگهداری خودرو، بنزین و... از این راه جبران نمی 
شود.  مشاهدات از ســطح شهر تهران حاکی است که 
برخی رانندگان نرخ مصوب شورای شهر را رعایت نکرده 
و رشد ۵۰ درصدی کرایه تاکسی ها اتفاق افتاده است. 

این در حالی است که شورای شهر ...

قیمت ارز که از روزهای قبل وارد مســیر نزولی شده 
صبح روز گذشته در بازار متشکل و صرافی های بانکی 
با افزایش همراه شــد؛ صراف هــا معتقدند این اقدام 
موجب شــد تا جلوی ریزش بیشتر قیمت ارز گرفته 
شود.به گزارش تسنیم، سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز 
از هفته های گذشته آغاز شده و درحالی همچنان ادامه 
دارد که باردیگر چشــم بازاری ها به مذاکرات دوخته 
شــده و هر خبری از مذاکرات بیرون بیاید مستقیماً 
در این بازار اثر می گذارد.خوش بینی ها به دور جدید 
مذاکرات هسته ای موجب شده تا بازار طال و ارز شاهد 
ریزش قیمت ها باشند؛ جو روانی حاکم در بازار موجب 
شد تا قیمت دالر توان مقاومت در کانال ۲۴ هزار تومان 

را از دست بدهد،دالر چند روزی...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صمت:
خودروی باکیفیت باید تولید شود

وزیر صمت گفت: عالوه بر افزایش کمی محصوالت 
خودرویــی، بیش از پیــش برای ارتقــای کیفیت 
محصوالت باید اقدام کرد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در جلسه 
کمیته خودرو، با اشاره به بسیج مجموعه وزارت صمت 
برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه 
مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: به منظور 
عملیاتی شدن شعار سال جاری در صنعت خودرو، 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( باید 
ضمن تالش حداکثری، برنامه ریزی الزم را انجام دهد.

وی افزود: خودروسازان برای تأمین نیاز داخل باید 
ضمن برنامه ریزی برای افزایش کمی محصوالت خود، 
بیش از پیش در مسیر ارتقای کیفی و تولید خودروی 

باکیفیت و در شأن مردم گام بردارند.
لزوم داخلی سازی حداکثری قطعات 

خودرو
وزیر صنعــت، معدن و تجارت بر لزوم داخلی ســازی 
حداکثری قطعات خودرو تاکید کرد و گفت: شرکت های 
خودروسازی باید این مهم را به عنوان یکی از مهمترین 
اولویت های کاری مدنظر قرار داده و برای تحقق آن در 
سال جاری برنامه ریزی کنند.محسن صالحی نیا، رئیس 
هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( نیز در این جلســه با اشاره به برنامه ریزی های 
انجام گرفته برای افزایش تولید شرکت خودروسازی، 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته، خودروسازان 
در سال ۱۴۰۰، بیش از یک میلیون خودرو توسط دو 

خودروساز بزرگ تولید و روانه بازار خواهند کرد.

آغاز پذیره نویسی اوراق گواهی 
سپرده ۱۸ درصدی بانک آینده

بانک آینده اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه 
گذاری عام را پذیره نویســی می کند. این اوراق، با 
نرخ سود علی الحساب ســاالنه ۱8 درصد، نرخ سود 
بازخرید قبل از سررسید ۱۰ درصد ساالنه و مدت آن 
یک ساله است. فروش این اوراق تا پایان شهریورماه 
امسال، ادامه دارد.هم وطنان می توانند برای کسب 
اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده به شماره 

276632۰۰-۰2۱، تماس بگیرند.

اولویت ها و سیاستهای اجرایي بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰

مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران ضمن تقدیر 
از تالش همکاران براي تحقق اهداف و برنامه هاي سال 
۱3۹۹، اولویت ها و سیاست هاي اجرایي بانک در سال 
۱۴۰۰ را ابالغ کرد.در ادامه »اولویت ها و سیاست های 
اجرایي بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال ۱۴۰۰« 
را که توســط مدیرعامل بانک ابالغ شده است مطالعه 
مي کنید:خداوند متعال را شــاکرم که بــه مدد الهی و 
باهمت و تالش ارزنده همکارانم، بانک قرض الحســنه 
مهر ایران سال ۱3۹۹ را، با کسب موفقیت ها و افتخارات 
بسیار بزرگ و شاخص در نظام بانکي گذراند و با تجربه ها 
و دستاوردهاي ارزنده وارد سال ۱۴۰۰ شد؛ گذر از تعداد 
۱۰ میلیون مشتري، رشد 66 درصدي منابع، پرداخت 
بیش از 32۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت به بیش از 
2میلیون و 32۵ هزار نفر، پوشــش باالي ۹۰ درصدي 
هزینه ها از محل کارمزد، کسب بیش از 7 هزار میلیارد 
ریال سود، افزایش ســرمایه به 2۵هزار میلیارد ریال، 
برگزاري موفق مجمع براي سومین سال متوالي بدون 
هیچگونه بند حسابرسي، کاهش نسبت معوقات به زیر 
۱درصد، تقویت بانکــداري الکترونیک در قالب افتتاح 
حساب و تسهیالت آنالین بر بستر موبایل و... تنها بخشي 
از این دســتاوردهاي ارزنده اســت که در اینجا از همه 
کساني که در کسب این موفقیت هاي بي نظیر براي بانک 

تالش کرده اند تقدیر و تشکر کنم.

اعالم آمادگی بانک مسکن در 
اجرای طرح مجلس

رئیس قوه قضاییه صبح پنج شنبه گذشته در نشست 
»هم  اندیشی با اساتید، صاحب نظران و مدیران شبکه 
بانکی برای بررسی حقوقی و قضائی موانع تولید در حوزه 
بانکی«، حمایت از تولید و رفع موانع برای رونق تولید را 
نیاز جدی امروز کشور دانست.به گزارش پایگاه خبری 
بانک مسکن- هیبنا ، در این نشست، مدیرعامل بانک 
مسکن اعالم نمود با توجه به تخصیص سهمیه بخش 
مسکن توسط بانک مرکزی برای اجرای طرح مجلس 
مبنی بر ساخت یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد مسکونی 
در سراسر کشور، گفت: بانک مسکن مطابق سیاست های 
اعتباری مصوب خود در سال ۱۴۰۰، اولویت تخصیص 
منابع و تامین مالی در بخش مسکن و ساختمان را بر 
»ساخت و تولید انبوه مسکن برای اقشار متوسط جامعه 
و همچنین ارزان و حمایتی برای خانه دار کردن اقشار 

کم درآمد جامعه « پایه  ریزی کرده است.

خبر

بانک ها

رئیس سازمان بورس از تصویب 
پیشنهادات ۱۰ گانه سازمان 
بــورس در دولت خبــر داد و 
جزئیات این بســته را تشریح 
کرد.به گزارش مهر، محمد علی 
دهقان دهنوی رئیس ســازمان بورس در ابتدای نشست 
خبری سخنگوی دولت جزئیات بســته جدید حمایت از 
بورس را تشریح کرد و گفت: امروز گزارشی در مورد بسته 
7+3 که پیشنهاد دهگانه ای بود که در هیئت دولت تصویب 
شــد ارائه خواهم داد. با تصویب این بسته در شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوا امکان ارائه بسته های حمایتی قوی 
فراهم می شود.دهقان دهنوی در تشریح جزئیات این بسته 
گفت: در مصوبه ای مقرر شــد یک درصد از منابع صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، 
لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی 2۰۰ میلیون دالر 
برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند تا از منابع 
برای حمایت از بازار استفاده کنیم.وی ادامه داد: شرکت های 
سرمایه گذاری، هلدینگ های بزرگ و نهادهای مالی بازار 
سرمایه ممنوعیت هایی برای استفاده از تسهیالت بانکی 
جهت خرید سهام و توسعه ســرمایه گذاری های خود در 
سهام داشتند که مقرر شد این ممنوعیت ها کنار گذاشته 
شود تا نهادهای مالی بتوانند برای توسعه سرمایه گذاری 

خود در پرتفوی سهام از تسهیالت بانکی استفاده کنند.
رئیس ســازمان بورس تصریح کرد: اعطــای اقامت پنج 
ساله برای ســرمایه گذاران خارجی داشتیم که مقرر شد 
خرید سهام در بازار سرمایه نیز به یکی از مصادیق سرمایه 
گذاری سرمایه گذاران خارجی تبدیل شود که از این طریق 
می توانند اقامت پنج ســاله دریافت کنند.دهقان دهنوی 

ادامه داد: این سه مورد مصوب و اجرا می شود و هفت مورد 
دیگر نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع خواهد 
شد که امیدواریم بتوانیم مصوبه این شورا را داشته باشیم.

وی در تشــریح این هفت مورد گفت: مقرر شد 8۰ درصد 
مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان 
آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار وارد شود و از این 
وجوه برای حمایت از بازار و تشویق سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه استفاده شود.رئیس ســازمان بورس گفت: جهت 
ترغیب شرکت هایی که در بورس فعال هستند، برای توسعه 
سرمایه گذاری ها و توان توسعه جدید مقرر شد سود انباشته 
این شرکت ها در صورتی که صرف افزایش سرمایه آنها شود، 
به همان اندازه از مالیات معاف شوند.وی افزود: شرکت هایی 

که نسبت به خرید سهام خود و یا زیرمجموعه های خودشان 
در جهت حمایت از بازار اقدام می کنند، تا ۵۰ درصد مبلغی 
که صرف خرید سهام کرده اند به عنوان امهال مالیاتی به مدت 
یک سال برای آنها منظور می شود. به عبارت دیگر اجازه داده 
می شود بخشی از مالیات شرکت ها را به مدت یک سال نزد 
خود نگهداری کنند و با آن منابع خرید سهام شرکت ها را 
انجام دهند و از این طریق هم طرف تقاضا را تقویت کنند 
و هم از فشار عرضه بکاهند.دهقان دهنوی اظهارداشت: از 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل عالقه مندی به سرمایه 
گذاری در بازار سرمایه و حمایت از سهامی که متعلق به آنها 
و زیرمجموعه هایشان بود، درخواست داشتیم که وارد بازار 
سرمایه شوند ولی مواد ۱6 و ۱7 قانون رفع موانع تولید مانع 

این کار بود و جرایمی را در نظر گرفته بود، بنابراین پیشنهاد 
شد اگر بانک ها و مؤسسات اعتباری وارد خرید سهام شدند 
یا اموال و دارایی های مازاد خود را وارد بازار سرمایه کردند، به 
مدت سه سال از شمول ماده ۱6 و ۱7 قانون رفع موانع تولید 
معاف شوند. این مصوبه کمک می کند منابع مالی بانک ها 
به حمایت از بازار سرمایه بیاید.رئیس سازمان بورس گفت: 
پیشنهاد شد امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در 
بازار سرمایه فراهم شــود. طبق اساسنامه صندوق توسعه 
ملی، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی جزو 
مصارف مجاز صندوق شمرده شده بود، لذا ما پیشنهاد دادیم 
بازار سرمایه داخلی که محل حضور بزرگترین و شفاف ترین 
شرکت های اقتصادی کشور اســت، نیز مشمول سرمایه 
گذاری صندوق توسعه ملی شــود. این موضوع در دولت 
تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
نیز تصویب شــود.وی ادامه داد: به صندوق تثبیت بازار و 
صندوق توسعه بازار اجازه داده شد تا سقف 2۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر کنند تا از محل 
این منابع بتوانند سیاست های حمایتی خود از بازار را دنبال 
کنند.رئیس سازمان بورس اظهارداشت: کسانی که صندوق 
قابل معامله پاالیش یکم یا ETF را از دولت خریداری کردند 
به دلیل نوسانات بازار متحمل زیان شدند، لذا مقرر شد زیان 
این دسته از افراد جبران شود.وی افزود: برای جبران زیان این 
افراد مقرر شد از طریق واحدهای سرمایه گذاری این صندوق 
یا سایر سهام هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت، 
سهامی به عنوان جایزه بین این افراد به اندازه ای که زیان 
کرده اند، هبه شود تا زیانشان از این محل جبران شود. این کار 
در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران و مسئولیت پذیری 
دولت به عنوان یک ناشر در بازار سرمایه مورد درخواست ما 

بود که موافقت شد.

در بسته حمایتی دولت از بورس اقامت 5 ساله برای سرمایه گذاران خارجی لحاظ شده است

10مصوبه برای حمایت از بورس

رئیس اتاق تهران:
خروج ســرمایه از کشور شتاب 

گرفته است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: رشد سرمایه گذاری 
طی سال های اخیر نسبت به استهالک منفی شده و در 
عمل خروج سرمایه شتاب گرفته است که تنها راه مقابله 
با این وضعیت کاهش دخالت دولت در اقتصاد است.به 
گزارش از اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری در 
خصوص نشست فعاالن اقتصادی با رئیس جمهوری، 
با بیان اینکه مدعوین این نشست عمدتاً از شرکت های 
دانش بنیان، شرکت های فعال در حوزه دارو، ساختمان، 
صادرات، پلیمر و نساجی بودند، اظهار داشت: در فرصت 
کوتاهی که پیش آمد، در این نشست درباره دو موضوع 
صحبت کردم. موضوع نخست، کنترل تحریم و تالش 
برای وخیم تر نشدن وضعیت بود که انصافاً دولت در این 
مورد موفق عمل کرد و اجازه نداد که کار کشور به بحران 
بزرگی برسد که در ذهن ترامپ بود.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران افزود: موضوع دوم هم مساله دیوانساالری بود که 
در حال حاضر به بزرگترین پاشنه آشیل دولت تبدیل 
شده و کار را برای بخش خصوصی بسیار دشوار کرده 
است. با صدور مجوزهای بیش از اندازه، وجود امضاهای 
طالیی و صدور روزانه بخشنامه های متعدد که در عمل، 
مخل کسب وکار است، بخش خصوصی امنیتی برای 
سرمایه گذاری احســاس نمی کند.خوانساری ادامه 
داد: به این ترتیب، رشد سرمایه گذاری طی سال های 
گذشته نســبت به استهالک منفی شــده و در عمل 
خروج سرمایه شتاب گرفته است. تنها راه مقابله با این 
وضعیت، کاهش دیوانساالری و کاهش دخالت دولت در 
تصدی گری و اقتصاد است.رئیس اتاق بازرگانی تهران 
توضیح داد: واکسن کرونا از دیگر دغدغه های فعاالن 
بخش خصوصی است که در دیدار با رئیس جمهور به آن 
اشاره کردم. ابتالی یک نفر در یک بنگاه تولیدی باعث 
نگرانی دیگر کارگران و ایجاد تشنج در محیط خواهد 
شد. بنابراین، برای رفع نگرانی کارگران و کارفرمایان 
از رئیس جمهور خواســتیم به فرآیند واردات واکسن 
سرعت بدهند.مسعود خوانساری با اشاره به فضای کلی 
این نشست عنوان کرد که دیگر کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی حاضر در این نشست هم به مشکالت مختلف 
حوزه فعالیت خود اشاره کردند از جمله شرکت های 
دانش بنیان اعالم کردند در چند ســال اخیر رشد این 
شرکت ها خوب بوده اما بوروکراسی اداری مانع رشد 
سریع تر آنها شده است.وی افزود: صادرکنندگان عمدتاً 
به مشکالت سال های گذشته اشاره کردند که رفع شده 
است. فعاالن در حوزه دارو به مسئله تخصیص ارز اشاره 
کردند که اگر به موقع انجام نشــود، زمینه ساز کمبود 
در بازار اســت و تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی را عامل 
کمبودها دانستند و اشاره کردند که اگر واردکنندگان 
از ارز آزاد استفاده کنند، واردات تسریع می شود. همین 
مسئله در مورد کاالهای اساسی هم مطرح شد که اگر 
ارز غیرترجیحی به واردات این کاالها تخصیص داده و 
یارانه ریالی از مسیر دیگری پرداخت شود، شاهد کمبود 
کاال در بازار نخواهیم بود.خوانســاری گفت: در ادامه 
آقای رئیس جمهور به چند مورد از دستاوردهای دولت 
اشاره کردند و قرار شد، آقای نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور مشکالت مطرح شده توسط کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی را دسته بندی کرده و حل مسائل را 

در ۱۰۰ روز باقی مانده پیگیری کند.

رئیس اتاق ایران :
دولت در فرصــت باقیمانده 

شفاف سازی کند
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به همراه تعدادی 
از فعاالن اقتصادی، با حسن روحانی، رئیس جمهوری 
دیدار کردند تا مشکالت اقتصادی را به طور مستقیم با 
رئیس قوه مجریه در میان بگذارند.در ابتدای این نشست 
رئیس پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد: در ماه های 
پایانی عمر دولت دوازدهم و در شــرایطی که در چند 
سال اخیر، کشور آماج شدیدترین تحریم های اقتصادی 
تجربه شده بشری برعلیه یک کشور بود و همزمان در 
بیش از یک سال پایانی با پدیده غریب همه گیر شدن 
یک بیماری ناشناخته و سرســخت دست وپنجه نرم 
کرد، جای گله گذاری و پند و اندرز و درخواســت های 
بلندپروازنه نیست. شایسته است به رغم همه نامالیمات 
به نمایندگی از بخش خصوصی، بــه رئیس جمهور، 
اعضای کابینه و تمامی مدیران ارشــد خسته نباشید 
عرض کنم.دومین موضوعی که رئیس اتاق ایران خطاب 
به حسن روحانی مطرح کرد، به موضوع بورس اختصاص 
داشت. غالمحسین شافعی گفت: اکنون بحث من این 
نیست که اوج گرفتن شاخص بورس در کشور در دوره ای 
که کشور با رکود عمیقی دست وپنجه نرم می کرد، روند 
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی یک دوره ۱۰ ساله 
نزولی بود و حجم فروش اکثر شرکت ها و صادرات شان 
به دلیل اپیدمی کرونا کاهشی بود، نمی توانست ناشی از 
بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه های کشور 
باشد. به نظر ما آنچه اکنون مهم است اعتبار نهاد دولت و 
حاکمیت در ایران و بازسازی اعتماد ازدست رفته مردم 

به بورس و به عنوان یک نهاد تأمین مالی سالم است.
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بر اســاس گزارش »تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
فروردین ماه ســال ۱۴۰۰« در این ماه، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به 2.۱ هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 6۰.3 درصد کاهش 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 68.۵ درصد افزایش نشان 
می دهد.این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه 
ثبت معامالت امالک و مســتغالت کشور است و توسط 
اداره بررسی ها و سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی 
تهیه و منتشر می شــود، حاکی از این است که متوسط 
قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
در فروردین امسال 2۹3.2 میلیون ریال بوده که نسبت به 
ماه قبل 3.۱ درصد کاهش نشان می دهد.حجم معامالت 
مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه 
۱۴۰۰ حاکی از آن اســت که از مجمــوع 2۰۹۴ واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 
3۵.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل حدود 6.۵ 
واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با 
قدمت باال در گروه های 6 تا ۱۰،۱۱ تا ۱۵ و ۱6 تا 2۰ سال 
ساخت افزوده شده است.توزیع تعداد معامالت انجام شده 
برحسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال 
۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر 

تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۱ درصدی از کل معامالت، 
بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص 
داده است.همچنین مناطق 2 و ۱۰ به ترتیب با اختصاص 
ســهم های ۹.۴ و 8.2 درصدی در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. درمجموع 7۱.8 درصد از کل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه امسال، مربوط 
به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشــترین فراوانی شامل 
مناطق ۵،2،۱۰،۴،۱۵،8،7،۱۴،۱ و ۱۱( بوده و ۱2 منطقه 
باقیمانده 28.2 درصد از کل تعــداد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
در فروردین ماه ســال ۱۴۰۰، متوســط قیمت یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 2۹3.2 میلیون 
ریال بود که نســبت به ماه قبل 3.۱ درصد کاهش و 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۹۱.7 درصد افزایش 
نشــان می دهد.در میان مناطق 22 گانه شهرداری 
تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شــده معادل 668 میلیون ریال به 
منطقه ۱ و کمترین آن با ۱3۴.۵ میلیون ریال به منطقه 
۱8 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه 
سال ۱3۹۹ به ترتیب ۱۱3.3 و 8۱.۴ درصد افزایش 

نشان می دهند.

 توزیع فراوانی تعداد معامالت برحســب 
قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین ماه سال 
۱۴۰۰ حاکی از آن اســت که واحدهای مسکونی در 
دامنه های قیمتی ۱۵۰ تا 2۰۰ و 2۰۰ تا 2۵۰ میلیون 
ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم مشابه ۱6.2 درصد، 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ و 
2۵۰ تا 3۰۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱3.۱ 
و ۱۱.7 درصد در رتبه های بعدی قــرار گرفته اند. در 
این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده اســت 
که 6۰.7 درصد واحدهای مســکونی با قیمتی کمتر 
از متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر 
تهران )2۹3.2 میلیون ریال)معامله شــده اند.توزیع 
فراوانی تعداد معامالت برحســب سطح زیربنای هر 
واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی 
در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد، بیشترین 
سهم از معامالت انجام شــده به واحدهای مسکونی 
با زیربنــای 6۰ تا 7۰ مترمربع با ســهم ۱۵/7 درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا 
6۰ و ۴۰ تا ۵۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۴.3 و 
۱2.۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. درمجموع 

در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر 
از 8۰ مترمربع، ۵6.7 درصد از معامالت انجام شده را به 

خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معامالت برحســب 
ارزش هر واحد مسکونی

 در فروردین ماه ســال ۱۴۰۰، توزیــع فراوانی تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شــده برحسب ارزش هر 
واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی 
مورد بررسی، واحدهای مســکونی با ارزش ۵ تا ۱۰ 
میلیارد ریال با اختصاص سهم 22.۵ درصد، بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند. 
واحدهــای دارای ارزش ۱۰ تا ۱۵ و ۱۵ تا 2۰ میلیارد 
ریال به ترتیب بــا اختصاص ســهم های ۱6.7 و ۱۱ 
درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع 
در این ماه، حدود ۵3.۱ درصد از معامالت به واحدهای 
مسکونی با ارزش کمتر از 2۰ میلیارد ریال اختصاص 

داشته است.

 تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مســکن اجاری در شهر تهران 
و در کل مناطق شــهری در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ 
نشــان دهنده رشــد به ترتیب معادل 32.3 و 36.۱ 

درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

طبق آخرین آمار اعالمی مرکز ملی آمار، استان کرمانشاه 
با ۴2.۹ درصد باالترین و قم با 3۵.8 درصد کمترین نرخ 
تورم ۱2 ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۰ را داشتند.به 
گزارش ایرنا، در فروردین ماه ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم 
ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ 
درصد افزایــش و کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط به 
استان   های  تهران و چهارمحال وبختیاری با ۱.7 درصد 
افزایش است.  درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای 
کشور ۴۹.۵ درصد است. بیشــترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان ایالم )۵8.۱ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان قم )۴2.8 درصد( است.  نرخ تورم دوازده 

ماهه منتهی به فروردین مــاه ۱۴۰۰ برای خانوارهای 
کشور به عدد 38.۹ درصد رســید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اســتان کرمانشاه )۴2.۹ درصد( 

و کمترین آن مربوط به استان قم )3۵.8 درصد( است.

خانوارهای شهری
در نخســتین ماه ۱۴۰۰ یشــترین نرخ تــورم ماهانه 
خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان  و بلوچستان 
با ۴.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان  تهران با ۱.7 درصد افزایش است.  درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۴8.8 درصد است. 

بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شــهری 
مربوط به اســتان چهارمحال وبختیاری )۵8.2 درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان قم )۴2.7 درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای شهری به عدد 38.6 درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان )۴2.7 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان  آذربایجان غربی 

)3۵.3 درصد( است.

خانوارهای روستایی
در فروردین ماه ۱۴۰۰ بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان خوزستان با 

۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان  چهارمحال وبختیاری با ۰.7 درصد افزایش 
است.  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( بــرای خانوارهای 
روستایی ۵3 درصد است.  بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه مربوط به اســتان  ایــالم )63.3 درصد( و 
کمترین آن مربوط به استان قم )۴3.۵ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ 
برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۰.6 درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  
همدان )۴7.۱درصد( و کمترین آن مربوط به استان  

سیستان وبلوچستان )3۵.7 درصد( است.

قیمت ارز که از روزهای قبل وارد مســیر نزولی شــده 
صبح روز گذشته در بازار متشکل و صرافی های بانکی با 
افزایش همراه شد؛ صراف ها معتقدند این اقدام موجب 

شد تا جلوی ریزش بیشتر قیمت ارز گرفته شود.
به گزارش تسنیم، ســیر نزولی قیمت ها در بازار ارز از 
هفته های گذشته آغاز شــده و درحالی همچنان ادامه 
دارد که باردیگر چشم بازاری ها به مذاکرات دوخته شده 
و هر خبری از مذاکرات بیرون بیاید مستقیماً در این بازار 
اثر می گذارد.خوش بینی ها به دور جدید مذاکرات هسته 
ای موجب شده تا بازار طال و ارز شاهد ریزش قیمت ها 
باشــند؛ جو روانی حاکم در بازار موجب شــد تا قیمت 
دالر توان مقاومت در کانال 2۴ هزار تومان را از دســت 

بدهد،دالر چند روزی است که در کانال 23 هزار تومان 
درجا می زند.تغییر کانال در بازار ســکه نیز تا حدودی 
مشاهده می شود؛ دیروز برای ســاعتی قیمت سکه از 
کانال ۱۰ میلیون تومان به ۹ میلیون تومان بازگشــت 
ولی خیلی روی این کانال دوام نیاورد و بازهم به کانال ۱۰ 
میلیونی برگشت.گفت وگوی خبرنگار تسنیم با تعدادی 
از صراف های خیابان فردوسی بیانگر آن است که باوجود 
تعطیلی بازار به دلیل محدودیت های کرونایی ولی بازهم 
با کاهش قیمت ها، بر تعداد فروشنده ها در بازار افزوده 
شده و خریداری برای ارز در روزهای اخیر وجود نداشته 
اســت.صراف ها می گویند: بازار ُشل است و تا مشخص 
شــدن تکلیف مذاکرات احتماالً همیــن روند را طی 

خواهد کرد البته اگر صرافی های بانکی و بازار متشکل 
اجازه دهند!گالیه اصلی صراف ها از قیمت هایی اســت 
که همزمان با روزهای ریزشی بازار از سوی صرافی های 
بانکی و بازار متشکل اعالم می شود؛ آنها می گویند روز 
گذشته قیمت دالر می توانست با توجه به اخبار موجود 
و جو روانی حاکم در بازار 23 هزار تومان شود ولی قیمت 
هایی که در آغاز معامالت از ســوی بازار متشکل اعالم 
شد،  مانع ریزش بیشتر قیمت ها شــد؛ دالر هم اکنون 
بین 23 هزار و 6۰۰ تومان تا 23 هزار و 7۰۰ تومان در 
نوسان اســت.قیمت دالر عمده در بازار متشکل ارزی 
صبح سه شــنبه ابتدا 23 هزار و ۱72 تومان ثبت شد و 
در نیمه روز به 23 هزار و ۹۹ تومان رسید.  قیمت دالر 

خرده فروشی )ســنا( نیز در صبح روز 23 هزار و ۴۰3 
تومان اعالم شــد و در نیمه روز 23 هزار و 33۰ تومان 
ثبت شد.قیمت یورو در بازار متشکل روز گذشته ابتدا 27 
هزار و 7۰۰ تومان ثبت شد سپس در نیمه روز با افزایش 
۹۱ تومانی به قیمت 27 هزار و 7۹۱ تومان رسید. قیمت 
یورو سنا نیز ابتدا 27 هزار و ۹77 تومان اعالم شد و در 
نیمه روز 28 هزار و 6۹ تومان ثبت شد.صراف ها و فعاالن 
بازار تأکید دارند: در روزهایی که بازار ریزشــی اســت، 
چشم ها به قیمت هایی دوخته می شود که از بازار متشکل 
و صرافی های بانکی بیرون می آید، و اگر این قیمت ها 
برخالف جهت بازار در ساعات پایانی روز قبل باشد،  به 

بازار سیگنال داده می شود.

کاهش قیمت مسکن   در فروردین  1400

جزئیات نرخ تورم استان ها در نخستین ماه ۱۴۰۰؛

کرمانشاه باالترین   و قم کمترین   نرخ تورم

صراف ها: نرخ شکنی در بازار متشکل ارزی؛ جلوی دالر 23 هزاری را گرفتند

افزایش  فروشنده ها در بازار ارز

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد ۶۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران  )سه شنبه، هفتم اردیبهشت ماه( با ۶۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.روند نزولی 

قیمت ها در بازار سکه و طال در روزهای اخیر، تشدید شده است.به نظر می رسد که به دلیل تحوالت سیاست خارجی و چشم انداز کاهشی نرخ دالر، قیمت ها در بازار سکه و طال تمایل به افت بیشتر دارد، 
به طوری که فعاالن این بازار کاهش بیشتر قیمت ها را انتظار دارند.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ 

میلیون و ۹۰۰ هزارتومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون تومان قیمت خورد.
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یک مقام مســئول ارزش پرونده های تخلف صنفی و 
غیرصنفی تشکیل شده در سال گذشته را ۱۹ هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: از این رقم، میزان وصول جریمه 
۱۸۷ میلیاردتومان بوده است.سید مجتبی سجادی جزی، 
مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در مورد وضعیت بازرسی از 
استان ها، اظهار داشت: در راستای نظم دهی و انسجام 
بیشتر فرایند تنظیم بازار، بازرسی های مستمر توسط 
اکیپ های بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و 
تجارت استان ها صورت می گیرد و طی سال ۹۹ بدین 
صورت بوده است که تعداد ۱۵۹ هزار و ۴۹۴ گشت مشترک 
با حضور بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه های 
ذیصالح از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها و… انجام 
گرفته است که نهایتاً ۶۹ هزار و ۳۳۱ فقره پرونده تخلفاتی 
به ارزش تقریبی ۱۹ میلیارد و ۵۴۳ میلیون ریال تشکیل 

و جهت رســیدگی و صدور رأی به ادارات کل تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان افزود: همچنین طی سال 
۹۹ در مجموع ۲۴۰ هزار و ۴۲ فقره شکایت مردمی در 
خصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ 
ستاد خبری استان ها دریافت شده است که از این تعداد ۸۸ 
درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۲ درصد باقی 
مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعالم حقوقی از 
سوی مراجع ذیربط اســت. عمده گزارشات مردمی در 
بخش کاالیی، مربوط به عرضه نان، میوه و سبزی و در بخش 
خدمات، مربوط به تعمیر خودروهای سبک و رستوران ها 

بوده که عمده آن گرانفروشی و تقلب بوده است.
سجادی گفت: طی این مدت تعداد ۶۳۷ فقره پرونده نیز 
توسط سازمان حمایت به ادارات کل تعزیرات حکومتی 
ارسال شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۶۲۶ درصد افزایش داشته است.

۱۹هزارمیلیاردتومان ارزش پرونده های تخلف صنفی و غیرصنفی

رانت در طرح های دولتی مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

ماهیت طرح های دولتی در رابطه با خانه دار کردن مردم بخصوص در مورد مسکن ملی رانت زا است. اینکه دولت پا پیش می گذارد و مسکن را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت فعلی مسکن در بازار واگذار می کند موجب ایجاد رانت 
و فساد در شبکه این طرح شده است. بنابراین مزیتی که دولت در این طرح گنجانده است موضوع واگذاری زمین های ارزان قیمت است. 

اینکه دولت زمین هایی را که دارایی های عمومی نام گرفته اند به قیمت ناچیز و رایگان به متقاضیان واگذار می کند موجب بروز این اتفاقات می شود. فرض را بر این بگیرید که امتیاز مسکن ملی در حال حاضر با قیمت های میلیونی 
قابل خرید و فروش است چرا فرد متقاضی و دارنده امتیاز متتظر بماند تا ببیند سالهای آینده آیا این مسکن که قولش را داده اند به وی تعلق می گیرد یا خیر. پس چرا نقد را به نسیه واگذار کند و االن امتیاز مسکن ملی خود را که 

میلیونی قیمت گذاری شده است نفروشد. بنابراین ماهیت و خاصیت طرح هایی از این دست به این شکل است. 
واگذاری زمین های ارزان قیمت چه به سازنده، شرکت های ساخت ساز، انبوه سازان، افراد متقاضی و .... واگذار شود همین فرآیند رانت زا بودن را طی خواهند کرد و طرح هنوز چند سال مانده به اتمام آن در جریان سوداگری قرار 
خواهد گرفت. بنابراین همین واگذاری در بطن خود رانت ایجاد می کند و طبیعی است که میزان بسیاری متقاضی برای این طرح وجود داشته باشد چراکه متقاضیان در اولین فرصت مناسب سهم رانت موجود در طرح را برداشته 

و واگذاری امتیاز رونق می کگیرد. 

با وجــود اعــالم وزارت راه 
و شهرســازی مبنــی بــر 
ممنوعیت خریــد و فروش 
مسکن ملی مشــاهدات از 
بــازار این حوزه نشــان می 
دهد که امتیاز مســکن ملی میلیونی خرید و فروش 
و واگذار می شــود. گزارش های منتشر شده از مبالغ 
واگذاری امتیاز مسکن ملی نشان می دهد این امتیاز 
تا ۲۷۰ میلیون تومان نیز به فروش رسیده است. یکی 
از طرح های دولت برای خانه دار کردن مردم مسکن 
ملی بوده که برای اقشار آسیب پذیر آماده خواهد شد. 
در حالی که قرار بر این بود که قیمت تمام شده هر متر 
مســکن ملی ۲ میلیون تومان باشد آمار منتشر شده 

حکایت از افزایش ۵ میلیونی قیمت قیمت تمام شده 
هر متر مسکن ملی دارد که توان خرید مردم را به طرز 
شگفت آوری کاهش داده است. این موضوع و همچنین 
فعالیت دالالن در در این حوزه موجب شده تا تب خرید 
و فروش امتیاز مسکن ملی افزایش پیدا کند و دالالن 
و افراد د ارای امتیاز به خرید و فروش امتیاز این طرح 

روی بیاورند. 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این رابطه 
گفته است که خرید و فروش طرح ملی مسکن تخلف 
است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و 
هر کس این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت شده 
در ســامانه حذف می شــود.وی تاکید کرد: این کار 

سودجویی است و با آن به شدت برخورد می کنیم.
اما این اتفاق تا جایی پیش رفته است که حتی مرکز 
تخصصی فروش امتیاز مسکن ملی نیز راه اندازی شده 

است. با وجود آنکه مسئوالن بارها از غیرقانونی بودن 
فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن صحبت 
کرده اند، ظاهرا خرید و فروش ها به شکل غیررسمی در 
جریان است تا جایی که برخی افراد در فضای مجازی 
آگهی هایی با عنوان »مرکز تخصصی خرید و فروش 

امتیاز مسکن ملی« درج می کنند. 
به هر ترتیب با توجه به بررســی های میدانی و رصد 
فضای مجازی برخی از شــهروندان نسبت به خرید و 
فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه 
سامانه اقدام ملی مبادرت می کنند که این کار مشکالت 
عدیده حقوقی را ایجاد کرده است. مسئوالن می گویند 
اقدام به خرید و فروش این واحدها به صورت وکالتی 
فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده، ضمن 
لغو امتیاز متقاضیان، از طریق مراجع قضایی با دفاتر 
ثبت اســناد و مشــاورین امالک که در این فعالیت 

مشــارکت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد. در 
همین رابطه یکی از انتشار دهندگان این آگهی با بیان 
اینکه مجوز خرید و فروش امتیاز مسکن ملی آزاد شده 
است گفت: ارزش امتیاز مســکن ملی در پردیس در 
مقایسه با دماوند بسیار باالتر است و امتیازهای مسکن 
ملی در دماوند ارزش چندانی ندارد.او ادامه داد: خرید 
و فروش امتیازهای مسکن ملی در پردیس به صورت 
دفترخانه ای انجام می شود و به صورت قانونی انجام 
شــده و جای هیچ نگرانی ندارد.این مشــاور امالک 
بیان کــرد: ۶۰۰ میلیون تومان ســفته متقاضی اول 
از متقاضی دوم دریافت مــی کند که تمامی اقدامات 
خرید وفروش و مراحل انجــام کار را انجام دهند. او 
اظهار کرد: امتیاز یک واحد مســکن ملــی با آورده 
 ۴۰ میلیون تومانی اولیه حــدود ۲۷۰ میلیون تومان 

خرید و فروش می شود.

امتیازهای مسکن ملی به صورت دفترخانه ای و قانونی خرید و فروش می شود

سوداگری با خرید و فروش امتیاز مسکن ملی
امتیاز مسکن ملی با آورده 40 میلیونی ؛ 270 میلیون تومان
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افزایش هزینه هــای روزمره 
مردم بــه افزایش هزینه کرایه 
ها نیز ســرایت کرد. در حالی 
در سراسر کشور افزایش کرایه 
تاکســی، اتوبوس و مترو رقم 
خورد که این افزایش۳۵ درصدی برای مردم گران و برای 
ناوگان حمل و نقل همچنان مورد نارضایتی است. تاکسی 
داران که به روایت خودشــان و برخی آمارها در موج کرونا 
افت درآمد بسیاری را تجربه کرده اند با افزایش ۳۵ درصدی 
کرایه ها نیز گویا ناراضی هستند و عنوان می کنند هزینه 
های نگهداری خــودرو، بنزین و... از ایــن راه جبران نمی 
شود.  مشاهدات از سطح شهر تهران حاکی است که برخی 
رانندگان نرخ مصوب شورای شهر را رعایت نکرده و رشد ۵۰ 
درصدی کرایه تاکســی ها اتفاق افتاده است. این در حالی 
است که شورای شهر می گوید با در نظر گرفتن تمام جوانب 
امر و شرایط اقتصادی مردم و همچنین افزایش هزینه های 
صاحبان تاکسی و اتوبوس ها نرخ های جدید را اعالم کردند. 
از سوی دیگر برای مردم بخصوص قشر کارگر که بسیاری 
از آنها به توجه به قیمت ها سرسام آور خودروهای داخلی از 
داشتن خودروی سخصی محروم مانده اند این رشد کرایه ها 
برایشان بسیار گران تمام شده است. اگر پای درد دل این قشر 
از جامعه بنشینیم با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم 
شد که نزدیک به نیمی از حقوق ناچیز آنها برای کرایه خانه 
احتصاص می یابد و با بقیه آن باید هزینه های ماهانه خانواده 
خود را تامین کنند بنابراین سهم کرایه های تاکسی در سبد 

هزینه هایشان افزایش بسیاری داشته است. 
در همین رابطه محمد علیخانی رییس کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره قیمت بلیت مترو گفت: 
با توجه به کاهش مســافر و افزایش هزینه ها، قیمت تمام 
شده بلیت در سال ۱۴۰۰، معادل ۱۹ هزار و ۸۵۹ تومان در 
شرایط کرونایی برآورد شده است. با توجه به اینکه ۹ درصد 
از آن سهم شــهروندان در نظر گرفته شده است، متوسط 

افزایش نرخ بلیت مترو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ 
برابر با ۲۴.۷۵ درصد می باشــد. وی درباره نرخ تاکسی نیز 
گفت: نرخ گذاری تاکسی متفاوت با مترو و اتوبوس است، 
چرا که وسیله نقلیه شخصی است و یارانه مترو و اتوبوس 
را ندارد. لذا به شهرداری تهران اجازه داده می شود براساس 
نرخ خطوط تاکسی به طور متوسط تا سقف ۳۵ درصد کرایه 
تاکسی را افزایش دهد. وی افزود: متوسط افزایش نرخ بلیت 
اتوبوس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر ۳۵ درصد 
می باشد و به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای 
اردیبهشت ســال ۱۴۰۰ نرخ کرایه اتوبوسرانی را تا سقف 
۳۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داده به نحوی که 

متوسط افزایش نرخ از ۲۵ درصد فراتر نرود.
اما علی اصالنی« درباره تاثیــر کرونا بر بخش حمل و نقل 
شهری و بخش تاکســیرانی، گفت: در نزدیک به یک سال 
گذشته، کرونا درآمد تاکسیرانان را به نیمه رسانده و میانگین 
درآمد روزانه را ۶۵ درصد کاهش داده است. وی ادامه داد: 
۱۲۳ هزار و ۸۸۸ دستگاه تاکسی با متوسط درآمد روزانه 
۱۸۰ هزار تومان در کالن شهرها فعال هستند و ۲۹۶ هزارو 

۱۱۲ دســتگاه نیز با میانگین درآمد ۱۱۰ هزار تومان در 
شهرهای دیگر فعالیت دارند. بر این اساس درآمد ماهانه یک 
تاکسیران تهران کمتر از ۵,۵ میلیون تومان است که بیش از 

نیمی از آن خرج بنزین و نگه داری خودرو می شود.
اصالنی درباره بسته های حمایتی برای رانندگان تاکسی،  
گفت: جز وام ۶ میلیون تومانی حمایت خاص دیگری در 
نظر گرفته نشده است. ما لیست تمام رانندگان تاکسی را 
در اختیار وزارت کار، تعاون قــرار دادیم و هنوز آمار تعداد 
رانندگانی که از این وام استفاده کرده اند به ما اعالم نشده 
است. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
کشور در رابطه در همین رابطه به "کسب و کار" گفت: با 
افزایش کرایه تاکسی ها اگر مردم تخلفی را در حوزه اخذ 
کرایه باالتر مشاهده کردند می توانند شکایات خود را ثبت 
کنند. درگاهها و شماره تلفن های مختص به امر می تواند به 
شهروندان برای اطالع رسانی تخلفات کمک کند. میانگین 
افزایش کرایه تاکسی در شهرهای کشور در سال جاری بین 
۲۵ تا ۳۵ درصد است که در شهرهای مختلف این میزان 

بستگی به مصوبات مربوط به شوراهای اسالمی شهر دارد.

ضامنی افزود: در پیک اول کرونا بــا کاهش ۷۰ درصدی 
مسافران مواجه شدیم که آسیب های فراوانی را به این صنف 
وارد کرد. این مساله لطمه زیادی به رانندگان تاکسیرانی به 
عنوان اقشاری که منبع درآمد آنها از محل حمل و نقل مسافر 
است، وارد کرد. همچنین متاسفانه تعداد بسیار زیادی از 
همکارانمان را به دلیل بحران کرونا از دســت دادیم که به 
اعتقاد بنده بزرگترین ضربه را کرونا به این صنف وارد کرده 
است. خسارت جانی و مالی. تاکنون یک هزار و ۳۸۳ نفر از 
رانندگان تاکسی به ویروس کرونا مبتال شده اند و از این تعداد 

متاسفانه ۱۵۲ نفر فوت کردند.
ضامنی ادامه داد: بر اساس پروتکل های اعالم شده تعداد 
مسافران تاکســی از چهار نفر به ســه نفر کاهش یافته و 
رانندگان موظف شدند به صورت مستمر از ماسک استفاده 
و خودروی خود را ضدعفونی کنند. همچنین مسافران نیز 
باید از ماسک استفاده کنند و در این بخش درخواست داریم 
شهروندان همکاری بیشتری را داشــته باشند و براساس 
مصوبات مربوطه افراد خاطی در این بخش نیز مشــمول 

جریمه خواهند شد.

افزایش ۳5 درصدی كرایه اتوبوس و تاكسی به مذاق رانندگان خوش نیامد؟!

کاهش 65 درصدی درآمد تاکسیرانان
وام ۶ میلیون تومانی به رانندگان تاكسی نرسید!
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رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه 
ادامه مبارزه با قاچاق کتاب به صدور متناســب احکام 
پرونده هاي قبل بســتگي دارد گفــت: نمي توانیم جان 
همکاران مان را به خطر بیندازیــم. آن ها مي توانند هزار 
بال ســر همکاران ما بیاورند. اگر ببینیم احکام صادره با 
پرونده ها تناســب دارد، به نحو دیگري عمل مي کنیم.

هومان حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران درباره اینکه به نظر مي رسد مبارزه با قاچاق کتاب 
کمرنگ تر شده است، اظهار داشــت: شاید بشود گفت 
مبارزه با قاچاق کتاب شل گرفته شده است. در واقع یک 
سري انگیزه ها بعد از مدتي کاهش پیدا مي کند که این 
موضوع به این دلیل است که باید نتیجه کار را هم ببینیم. 
وي تصریح کرد: باید ببینیم با پرونده کســاني که قبال 
گرفت هایم، چه کردهاند. نمي شود که جان همکاران مان 
را به خطر بیندازیم و شب و روز و نیمه شب پي کتاب هاي 
قاچاق باشند؛ آنها میتوانند هزار بال سر همکاران ما بیاورند. 
اگر ببینیم احکام صادره با پرونده ها تناسب دارد، به نحو 
دیگري عمل مي کنیم. اگر ما تومانینه به خرج مي دهیم 
به خاطر این است که باید متناسب با شرایط تصمیم گیري 
کنیم و بارمان را اضافه نکنیم وگرنه قاچاقچیان جري مي 
شوند و اگر احکام متناسب نباشد، جریتر میشوند و ما آن 

زمان نباید این کار را بکنیم.
حســن پور درباره افزایش قاچاقچیان کتاب با تعطیلي 
کتابفروشیها و برخورد با دستفروشان کتاب در خیابان 
ها، گفت: تاکنون هربار برخوردي با دست فروشان شده و 
آنها را جمع کرده اند، به درخواست اتحادیه بوده است. ما از 
قاضي حکم گرفتیم و بعد به نیروي انتظامي گفتیم جمع 
کنید.وي با تاکید بر اینکه طبق قوانین کشور جمعآوري 
دستفروشان کار نیروي انتظامي نیست و شهرداري باید 

انجام بدهد که نمي دهد ادامه داد: تز اشتباهي رایج شده 
که اینها دستفروش هســتند در حالي که هیچکدام از 
اینها دستفروش نیستند؛ بلکه کتاب گستران شبکه اي 
اند یعني یکنفر ۵۰ تا بساط دارد و براي هرکدام یک نفر 
را گذاشــته، همین آدم در مترو و ایستگاه اتوبوس غرفه 
دارد و در نهادها و سازمان ها نمایشگاه مي گذارد. همه 
اینها یک نفر است و نمي توانید بگویید دستفروش است 
و دستش خالي است و گناه دارد. رئیس اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان تهران ادامه داد: شهرداري دوست دارد با 
این نگاه به این پدیده نگاه کند. مشخص است که این فرد 
دستفروش نیست، چه دستفروشي است که هم خیابان 
را دارد هم در مترو هست؟ مگر میشود دستفروش چنین 
توانایي اي داشته باشد؟ این چه نوع ضعف و ناتواني مالي 
است که این فرد دارد؟ اگر تاکنون مبارزه و برخوردي بوده 
به همت اتحادیه ناشران، با موافقت قوه قضاییه و همکاري 
نیروي انتظامي بوده است. حسن پور گفت: تعطیلي کتاب 
فروشي ها از دو سه هفته قبل از اعالم رسمي قرنطینه براي 
ما مشخص بود بنابراین نامه هایي به اتاق اصناف تهران و 
ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و آقاي زالي از ستاد 
مبارزه با کرونا زدیم و شرایط را به آنها توضیح دادیم که به 
این دالیل تعطیلي کتابفروشي ها اشتباه است، اما نتیجه 

اي نگرفتیم. در واقع ما به صورت سیستمي عمل کردیم.
وي تصریح کرد: با تعطیلي مغــازه ها جمعیت در پیاده 
روهاي شهر دوبرابر شده و این تعطیلي فقط به یکسري 
لطمه میزند. چقدر کتابفروشان را نگه داریم؛ خسته مي 
شوند. همه اینها را باید درنظر گرفت. من معتقدم روزي 
قرنطینه جواب مي دهد که همه صنوف بســته شوند 
جز مراکز درماني، نان و فروشگاه لبنیاتي تا آدم آرامش 

داشته باشد.

در شرایطی که هزاران تن میوه در انبارها فاسد شده، 
هیچ کس مسئولیت آن را به گردن نمی گیرد. این در 
حالی است که دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت 
)صنعت، معدن و تجارت( در تنظیم بازار از جمله بازار 
شب عید دخالت دارند، اما وضعیت فعلی بیشتر حاکی 

از سوء مدیریت است.
اخیرا رئیس اتحادیه بار فروشان گفته هزاران تن پرتقال 
و سیب در انبارها فاسد شده است؛ موضوعی که دوباره به 
چالشی برای وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی شده 
اســت. این بار اما نه خود وزارتخانه ها بلکه تشکل های 
زیرمجموعه آن ها اظهار نظر کردند و در حالی که رئیس 
نظام صنفی کشاورزی معتقد است همه مسئولیت های 
بعد از تولید یعنی عرضه و فــروش و ... با وزارت صمت 
است، اما رئیس اتاق اصناف می گوید دپوی مقداری میوه 
در انبارها و سردخانه ها ربطی به وزارت صمت و تنظیم 
بازار میوه شب عید ندارد و مقصر این اتفاق خریدارانی 
هستند که میوه را در انبارها و سردخانه ها دپو کردند و 
حاضر نبودند در زمانی که تقاضا در بازار وجود داشت، 

میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند.
اما این اولین بار نیست که تداخل وظایف دو وزارتخانه 
باعث شده هیچ کدام تقصیر مشکالت بازار را به گردن 
نگیرند. جدیدترین و مهم ترین نمونه این وضعیت بازار 
پرتالطم مرغ بود. سال گذشته قیمت مصوب مرغ در 
ستاد تنظیم بازار دو بار افزایش یافت و در نهایت قیمت 
مصوب آن ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان شد، اما در اسفندماه 
قیمت هر کیلو گوشت مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم 
رسید. در نهایت با وجود اینکه دبیر ستاد تنظیم بازار 
اعالم کرده بود قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان 
تغییر نمی کند، ۱۲ فروردین ماه قرارگاه ساماندهی مرغ 
با متولی گری وزارت کشاورزی در اولین جلسه کاری 
خود نرخ مصوب مرغ را ۴۵۰۰ تومان افزایش داد. بر این 
اســاس  حداکثر قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف 

کننده  کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
 مســئوالن وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( 
علت گرانی مرغ را کمبود عرضه عنوان می کردند که 
مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است. در 
طرف دیگر ماجرا اما وزارت جهاد کشاورزی می گفت 
نهاده ها را در سامانه بازارگاه توزیع کرده و گران فروشی 
در ســطح بازار اتفاق می افتد که مسئولیتش با وزارت 
صمت است. در این میان مرغداران می گویند قیمت تمام 
شده برای آن ها بیش از نرخ مصوب است و همچنین از 

انحراف شدید در توزیع مرغ خبر می دادند. البته اخباری 
هم از حضور دالالن منتشــر می شــد که یا خوراک 
پرندگان را گران می کنند یا در میــدان بهمن تهران 

بخشی از مرغ را به بازار آزاد می برند.
اما اینکه چرا این دو وزارتخانه همواره یکدیگر را مقصر 
وضعیت بازار می دانند احتماال به یک قانون قدیمی بر 
می گردد. بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز 
وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت مکلف شده 
که همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار 
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل 
را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت 
جهادکشــاورزی واگذار کند. با روی کار آمدن دولت 
یازدهم، اجرای قوانین بالتکلیف از جمله قانون انتزاع در 

دستور کار قرار گرفت.
اما در نهایت مرداد سال ۱۳۹۸ با ابالغ معاون اول رئیس 
جمهور، این قانون لغو شد و رســما بخشی از وظایف 
بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت انتقال یافت 
و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت که به نظر 
می رسد خبر احتمال شــکل گیری معاونت بازرگانی 
در نهاد ریاست جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی در 
این تصمیم تاثیر داشته اســت. بر این اساس شرکت 
بازرگانــی دولتی به وزارت صمت رفت و این شــرکت 
مکلف شد که به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
شامل گندم، دانه های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر 
مطابق مصوبات شــورای اقتصاد و دستورالعمل های 
مربوط اقدام کند؛ اما شرکت پشتیبانی امور دام در وزارت 
جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست ها و 
مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی الزم 
را انجام دهد. بنابراین مسئولیت ذخایر راهبردی کاالهای 
نهایی شــامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و 
گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کاالها به وزارت 
صمت منتقل  شد و نهاده های دامی شامل ذرت، انواع 
کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.

اما آبان ماه سال ۱۳۹۹ دوباره تغییراتی در این زمینه 
ایجاد شد و با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
مقرر شد مسئولیت تنظیم بازار کلیه کاالهای اساسی و 
ضروری، از جمله محصوالت کشاورزی و دامی در مرحله 
توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت باشد، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم 
بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت 

مصوب به وزارت جهاد کشاورزی محول شد.

چرا کسی زیر بار مشکالت تنظیم بازار نمی رود؟!

لزوم جدي گرفتن مبارزه با قاچاق كتاب

کتاب گستران شبکه اي ؛ دستفروش دست خالي نیستند
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واكسن، تاریخ وسياست 
  یاسر هاشمی  ) فروردین 1400 (

می گویند یک واژه فرانسوی است و در واقع برای هر بیماری، از میکروب 
ضعیف شــده همان بیماری ســاخته می شــود. معادل این واژه در زبان 
 فارسی »مایه« است و واکسیناسیون را »مایه کوبی« می خوانند. هرچند 
بعضی ها سیر تدریجی ساخت کلمه واکســن را برگرفته از واژه های کهن 
»َوَزن«،  »َوَژن«،  »اََجن«، »آجین«،  »َدرَزن « و نهایتاً سوزن می دانند؛  اما 
آنچه در تاریخ استفاده بشر از واکسن آمده،  برای پیشگیری،  بهبود و درمان 
بیماری های عفونی از طریق ایجاد ایمنی در بدن بوده و می گویند اولین بار 
»ادوارد جنر« ,  یک پزشک انگلیسی برای درمان پسری که مبتال به بیماری 

آبله گاوی بود، واکسن مقابله با آن را ساخت.
از انواع واکسن های باکتریایی و ویروسی می گذریم که نه در این مقاله می 
گنجد و نه نگارنده تخصصش را دارد؛ آنچه مرا بر آن داشت که در این باره 
دست به قلم ببرم؛ اوالً مرگ به قول مسئولین؛ سه رقمی روزانه هم وطنانم  
و ثانیاً  نشستن این واژه در صدر اخبار سیاسی جهان به خصوص ایران است، 
به گونه ای که امروزه از تما م رسانه ها و در هر شهر و روستا ، هرجا حتی دو 
نفر برای هر موضوعی با هم بنشینند ، ؛ موضوع واکسن در گفتگوها جا باز 

می کند ؛ که البته واکسن در ایران تاریخی شنیدنی و خواندنی دارد.
بیماری های عفونی واگیردار همیشه ایرانیان را رنج می داد و بزرگان پزشکی 
ایران اگرچه فحول دانشمندان این رشــته در دنیا بودند؛ اما یا در  موضوع 
ساخت واکسن ها ورود پیدا نکردند و یا همه واکسن ها مثل واکسن کوئید 
۱۹ پیچیده و زمان بر بوده است تا اینکه ۱۰۲ ســال پیش؛ یعنی ۱۲۹۸ 
هجری شمسی عزم ایران برای ساختن واکســن جذم شد و در تاریخ ۳۰ 
دی ۱۲۹۹ »موسسه پاستور ایران« و سه سال بعد؛ یعنی ۱۳۰۳ »موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی« راه اندازی شدند که از حصبه شروع 
کردند و به ســرعت واکســن های آبله، ب ث ژ، و با ، هپاتیت دی، هاری، 
طاعون، سرخک، اوریون، سرخجه، کزاز، پنوموکوک، روتا ویروس، دیفتری، 
سل، تیفوئید، منژیت،سیاه سرفه، ابوال و سرانجام فلج اطفال، ساخته شدند.

نکته تلخ و شیرین واکسیناســیون در ایران گریه امیرکبیر برای مقاومت 
مردم جهت تزریق واکسن است که وقتی داســتان خیالی تزریق ماده یا 
دستگاهی از طریق واکسن کرونا به بدن انسان را همین روزها در رسانه ها 
می خوانیم و می شنویم که با واکسن کرونا ریز تراشه های قابل ردگیری  در 
بدن انسان ها قرار می گیرد و یا واکسن کرونا  DNA انسان ها را دستکاری 
می کند، به یاد شایعه ورود جن به خون انسان ها از طریق واکسن می افتیم 
که وقتی خبرش به امیرکبیر رســید، فرمان داد تا  هر کس آبله نزند ، باید 
۵ تومان جریمه بدهد؛  اما نفوذ سخن شایعه پردازان ناآگاه در مردم بیشتر 
بود؛  چون پولدارها ۵ تومان  را پرداختند تا آبله کوبی نشوند و قاطبه مردم از 
ترس مأموران وقت اداره بهداشت و تزریق واکسن، فرزندان خویش را پنهان 
می کردند که این کار اشک امیرکبیر را درآورده بود که البته جهل و خرافه 

پرستی مردم را نتیجه کم کاری مسئوالن در فرهنگ سازی می دانست.
از سیر تدریجی واکسیناسیون ایرانیان در تاریخ قاجار و پهلوی می گذریم 
و به انقالب اسالمی می پردازیم که شاید جوانان و نوجوانان افسانه بدانند؛ 
اما میانساالن و معمرین انبوهی از فرزندان ایرانی را در خیابانها و خانواده ها 
می دیدند که فلج بودند و معروف بود که در دنیا از هر ۲۰۰ کودک مبتال به 
فلج اطفال؛  یک کودک فلج می شد و دردناک تر اینکه این بیماری مسری 

بود و واهمه از ابتالی فرزندان ، امنیت روانی خانواده ها را مختل کرده بود.
حق مردم ایران بود که عزم ملی برای مقابله با این بیماری ایجاد شود، اما 
اتفاقات سالهای ابتدای پیروزی انقالب ، اختالفات سیاسی ،  درگیری های 
خیابانی و سرانجام جنگ تحمیلی ۸ ساله،  فرصتی برای مردم و مسئوالن 
نمی گذاشت که به چاره اندیشی بنشینند تا اینکه دولت سازندگی در ایران 
تشکیل شد. دولتی که بر خالف ادعاهای غیرمستند منتقدان مخالف و یا 
مخالفانی که ردای انتقاد به تن کرده بودند ، به ســازندگی شاخص های 
متعددی داد و یکی از برنامه هایش توسعه  پزشــکی در همه علوم میان 

رشته ای و مشخصاً مقابله با بیماری های مسری و به ویژه فلج اطفال بود.
از انجا که، در زمان زندان دوران مبارزه ایت اهلل هاشمی رفسنجانی ، خواهرم 
فاطمه به این بیماری مبتال شده بود ، ایشان به حق دریافته بود که وجود 
یک کودک بیمار چگونه روحیه افسردگی را به خانواده و جامعه تزریق می 
کند. با شروع مســئولیت اجرایی خویش مبارزه ی جدی با بیماری های 
مسری و به ویژه فلج اطفال  را از مسئوالن وقت بهداشت و درمان مطالبه 
کرد که در اقدامی بسیار کارساز، مبارزه همگانی با این بیماری در روز جمعه 
۲۶ فروردین ۱۳۷۳ با عنوان »طرح ملی ریشه کنی فلج اطفال«  برگزار شد 
که طی آن در ۱۲ ساعت ۹ میلیون کودک ایران واکسینه شدند که البته 
طی دو مرحله دیگر در ســال های ۷۴ و ۷۵ خیال همه ایرانیان را از خطر 

ابتالی به این بیماری راحت کرد  
ریشــه کن کردن فلج اطفال یکی از مهم ترین موفقیت های بهداشت و 
درمان ایران در صد ســال گذشــته و اجرای همگانی واکسیناسیون فلج 
اطفال در ایران یکی از بزرگترین طرح های بهداشــتی در جهان شناخته 
شد زیرا این اقدام در نصف روز برای نه میلیون کودک زیر پنج  سال در کل 
کشور به اجرا درآمد وپوشش واکسیناسیون این بیماری از بیست درصد به 
بیش از نودو پنج درصد رسید که در نهایت اقای کارول بالمی مدیر اجرایی 
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در نامه ای به آیت اهلل اکبر هاشمی 
رفسنجانی رییس جمهوری وقت اجرای یک روزه برنامه واکسن ضد فلج 

کودکان را موفقیتی بزرگ و طرحی بی نظیر خواند .
حاال از آن روزها، ســالها می گذرد ، آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی نیز 
آسمانی شــد ؛ اما این بار یک ویروس دیگر، همزمان با دنیا ؛ ایران عزیز ما 
را نیز در نوردید و سخت است که در آمار رســمی بشنویم نزدیک به  ۷۰ 
هزار هم وطن ما را بــه کام مرگ برد و اگر هر قربانی کرونا ، ســه خانواده 
را به سوگ نشانده باشــد؛  ۲۱۰ هزار خانوار را ســیاه پوش کرده است و 
 میلیون ها ایرانی به صورت مستقیم و غیر مســتقیم درگیر این بیماری و 

عوارض آن شده اند.
با شروع ســال ۱۴۰۰ که نقطه آغاز یک قرن جدید است،  به خاطر موج 
چهارم جدال ایرانیان و کرونا ، یک بار دیگر واژه واکسن بر سر زبان ها افتاد 
و همه از اهمیت آن می گویند و بعضی ها که اندک انصاف سیاسی دارند،  از 
تجربه دولت سازندگی می گویند که چگونه در آن شرایط بحرانی که تحریم 
مثل این روزها بود، با یک بسیج عمومی کاری کرد که امروزه با یقین کامل 
می توانیم ادعا کنیم که بیماری فلج اطفال در ایران از بین رفت؛ اما دریغ و 
درد که سیاست و نگاه غیر کارشناسانه  یک موضوع کاماًل انسانی را  گروگان 
گرفته و آلوده به  برنامه های خویش کرده  و مصداق ضرب المثلی شد  که » 

کسانی از آب گل آلود ماهی می گیرند. «  
متاسفانه امروز در ایران، آب که در این شرایط همان واکسن کروناست، به 
ِگل سیاست آلوده شد و متاســفانه تر، ماهی این آب گل آلود جان انسان 
هاست که دالالن با قالب دالر به صید آن مشغول اند و آدم هر چه می خواهد 
به برنامه های مسئولین و اظهار نظرهای آنان خوش بین باشد ؛ وقتی اتفاقات 
این روزهای بهشت زهرا و سایر آرامستان های شهرهای بزرگ را  از طریق 

رسانه های رسمی و بعضاً فضای مجازی می بیند و می شنود، نمی شود.

اخبار

مایکروسافت و اینتل از استخراج غیرقانونی رمزارز جلوگیری می کنند
مایکروسافت سعی دارد با استفاده از فناوری اینتل از استخراج غیرقانونی رمزارز در رایانه ها جلوگیری کند.نرم افزار Microsoft Defender Endpoint که یک راه 
حل امنیتی برای شرکت ها است، استفاده از فناوری »ردیابی تهدید اینتل«)TDT( را گسترش داده تا با استخراج غیرقانونی رمزارز مقابله کند.فناوری TDT اینتل با 
استفاده از اطالعات تله متریک هرگونه ناهنجاری در عملکرد CPU را ردیابی می کند. با کمک این روش، بدافزار قبل از مبتال کردن رایانه و استخراج رمزارز، شناسایی 

می شود.در حال حاضر مجرمان از روش های مختلفی استفاده می کنند تا نرم افزارهای آنتی ویروس نتوانند آنها را ردیابی کنند. 

بررســی ها نشــان می دهد 
فقدان زیرســاخت حقوقی 
و ذات شــفافیت گریز پدیده 
ارزهای دیجیتال، کار را برای 
احقاق حقوق مالباختگان و 
شاکیان پرونده های رمزارز تقریباً ناممکن کرده است.با 
سرایت ویروس کرونا به اقتصادهای بزرگ جهان، توجه 
به سرمایه گذاری در بازارهایی نظیر طال و رمزارز شدت 
گرفته است. تا جایی که هر اونس جهانی طال در مرداد 
سال گذشته به ۲۰۶۰ دالر رسید و بیت کوین هم اخیراً 
تا قله ۶۴ هزار دالری باال آمد و اخیراً در محدوده ۵۰ هزار 
دالری نوسان می کند. در ســال های اخیر در ایران نیز 
موج جدیدی از سرمایه گذاری در بازار رمزارزها شکل 
گرفته که نسبت به آن بیم و امیدهایی وجود دارد. شاید 
مهم ترین دلیل استقبال مردم کشورمان از بازار رمزارزها، 
بهره مندی از افزایش نــرخ ارز و افزایش قیمت جهانی 
رمزارزها باشد؛ اتفاقی که ناشی از ارزش گذاری دالری 

رمزارزهایی مانند بیت کوین است.
فارغ از دوران صعودی قیمت رمزارزها، ریزش های اخیر 
بازار ارز و کاهش قیمت بیت کوین، ۲ مؤلفه مهم برای 
افت تصاعدی ارزش دارایی برای سرمایه گذاران ایرانی 
بازار رمزارزها محسوب می شود. آخرین تحول قیمتی در 
بازارهای ارزهای دیجیتال نیز مربوط به سیاست گذاری 
اقتصادی آمریکا با رونمایی از یک بسته مالیاتی بود که 
نشان گر اثرپذیری و دهن بینی نرخ ها در این بازار دارد.در 
این باره، ریزش شدید قیمت بیت کوین که سابقه آن به 
ریزش ۸۰ درصدی قیمت در حد فاصل دسامبر ۲۰۱۳ 
تا ژانویه ۲۰۱۵ و نیز ریزش ۷۲ درصدی قیمت بیت کوین 
در سال ۲۰۱۸ باز می گردد، از یک سو و امکان کاهش 
نرخ ارز در ایران از سوی دیگر، )بر فرض مصون ماندن از 
هرگونه کالهبرداری و مسدودی(، خطر کاهش ارزش 

دارایی مردم در این بازار را گوشزد می کند.
فارغ از نوسانات شــدید قیمتی، در روزهای اخیر اخبار 
بدی از کشــور ترکیه به گوش معامله گران بازار رمزارز 

 )thodex( رسیده است. چندی پیش، صرافی تودکس
از دســترس خارج و مدیر این صرافی با ۲ میلیارد دالر 
رمز ارز متواری شد؛ از سوی دیگر، صرافی وبیت کوین 
)vebitcoin( نیز در ابتدای این هفته از سوی ناظر مالی 
ترکیه تعطیل و تمامی حساب های بانکی این صرافی 

مسدود و کارکنان آن دستگیر شدند.
بررسی ها نشان می دهد، فقدان زیرساخت حقوقی و ذات 
شفافیت گریز ارزهای دیجیتال، کار را برای احقاق حقوق 
مالباختگان و شاکیان پرونده های رمزارز تقریباً ناممکن 
کرده اســت؛ حال آنکه این امر به دلیل مسدود شدن 
کیف پول برخی ایرانی ها در شــرایط تحریم و افزایش 
کالهبرداری ها از افراد ناآگاه و مشتاق به سرمایه گذاری 
در حوزه اســتخراج یا معامله رمزارزها بیش از ســایر 

کشورهای جهان به چشم می خورد.
در همین ارتباط، سرهنگ رجبی، رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در یک گفت وگوی 
تلویزیونی با بیان اینکه تعداد تخلفات در حوزه ارزهای 
دیجیتال افزایش پیدا کــرده، گفت: عمده پرونده های 
ثبتی در پلیــس فتا مربوط به مالباختگانی اســت که 
اطالع و شــناختی نســبت به پدیده رمزارز و فرآیند 
استخراج و معامله آن نداشته و سرمایه خود را با انگیزه 

سرمایه گذاری در اختیار کالهبرداران قرار می دهند.
وی در خصوص مخاطرات سرمایه گذاری در بازار رمزارزها 
اظهار داشت: سرمایه گذاری به صورت پانزی یکی دیگر 
از دام هایی است که کالهبرداران برای سرمایه گذاران 
پهن کرده اند. در این روش افراد سرمایه خود را در اختیار 
شرکت هایی قرار داده که قول سود چشمگیر ماهیانه به 
آنان می دهند. عمده این شرکت ها خارج از کشور هستند 
و تا زمانی که هرم ســرمایه گذاری تکمیل نشده باشد، 
به اعضا سود می دهند. اما پس از تکمیل هرم، اقدام به 
کالهبرداری کرده و دیگر اثری از آن شرکت نخواهد بود.

از طرفی، اخیراً اصغر بالســینی درباره آینده قیمت ها 
در ارزهای دیجیتال گفت: تجربه نشان داده در چنین 
بازارهایی ریســک عدم نفع و تحمیل زیان به سرمایه 
گذاران بسیار جدی و کلیدی اســت، همانطور که در 
روزهای اخیر بخش قابــل توجهی از خریداران کریپتو 
کارنســی ها و بیت کوین که با قیمت های بسیار باالیی 

اقدام به خرید کرده بودند، دچار خســران و زیان جدی 
شدند. این اقتصاددان هشــدار داد: آن چه که می تواند 
باعث نگرانی جدی شود ورود بخش هایی از جامعه برای 
سرمایه گذاری در این حوزه است در حالی که متأسفانه 
تجربه و تحلیل دقیــق و آگاهانه از رونــد بازار کریپتو 
کارنســی ها، نحوه قیمت گذاری، استخراج و معامالت 
ندارند و بر اساس جو روانی و فضای تبلیغاتی به وجود 

آمده وارد چنین بازاری می شوند.
بر اساس آنچه مطرح شد، امکان اثرپذیری قیمت ها در بازار 
ارزهای دیجیتال از سیاست های اقتصادی دولت ها، تمرکز 
باالی چینی ها در فرآیند استخراج و مدیریت آتی بازار، 
انتظار اصالح عمومی قیمت ها و النه گزینی کالهبرداران 
در زوایای پنهان پدیده رمزارز، مخاطرات بین المللی برای 
کلیه سرمایه گذاران محسوب می شود و به همین دلیل 
اغلب کارشناسان سهم حداقلی برای ارزهای دیجیتال در 

سبدهای سرمایه گذاری قائل هستند.
زوایای کمتر شناخته شده و پشت پرده پیچیده ارزهای 
دیجیتال به لحاظ فنی، بازار رمزارزها را بستری ایده آل 
برای اقدامات مجرمانه ای نظیر پولشویی، تأمین مالی 
تروریســم، کالهبرداری و تأمین منابع ســایت های 
شرط بندی کرده و همین مساله ریسک سرمایه گذاری 

در معامالت رمز ارزها را افزایش داده است.

در ایران مدتی اســت گروهی از کارشناسان اقتصادی 
نسبت به تکرار ســناریوی ریزش مردادماه ۱۳۹۹ بازار 
بورس در بازار ارزهای دیجیتال هشدار می دهند. استدالل 
این گــروه، به اصــالح توأمان قیمت جهانــی ارزهای 
دیجیتال و کاهش نرخ ارز بازمی گردد و از فقدان پشتوانه 
در ازای این دارایی پرحاشیه خبر می دهند. این در حالی 
است که برخی از سرمایه گذاران، برای فرار از ریسک بازار 
ســهام و در امان ماندن از زیان هایی نظیر ریزش سال 
گذشته بازار سهام، وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده اند.

آنچه در این میان حائز اهمیت و قابل تأمل است، مراجعه 
حجم باالی مالباختگان رمزارز و نیز مسدود شدن برخی 
کیف های پول سرمایه گذاران ایرانی به بهانه های مختلف 
در بازار ارزهای دیجیتال اســت؛ پدیده ای که بارها در 
رسانه ها مورد اشاره قرار گرفته و ریسک های مواجهه با آن 
مکرر بیان شده است؛ بنظر می رسد اطالع رسانی عمومی 
نسبت به ابعاد پیدا و پنهان بازار رمز ارزها می تواند نقش 
مهمی در افزایش آگاهی مردم نسبت به این بازار جدید 
داشته و از مغبون شدن بسیاری از سرمایه گذاران که با 
حداقل دانش و شناخت، ســرمایه خود را وارد این بازار 
می کنند، جلوگیری کند. مسئولیتی که بنظر می رسد 
مشترکا متوجه دستگاه سیاست گذار حوزه رمز ارز، یعنی 

بانک مرکزی و نیروی انتظامی است.

ریسك استخراج و سرمایه گذاری بر رمزارز در ایران مضاعف است

تکرار سناریوی مالباختگان بورس در بازار رمزارز؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدیر توانمندســازی صندوق نوآوری گفت: صندوق 
نوآوری تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون دالر برای اجرای 
آنها تامین مالی کرده است و ۴۵۰ شرکت دانش بنیان 
صادراتی نیز بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات داشته اند.

دکتر مرضیه شاوردی، جایگاه ایران در زمینه توسعه 
نوآوری را قابل توجه دانســت و گفت: در بین رهبران 
نوآوری در جهان، ایران جایگاه ۶۷ را کسب کرده و در 
منطقه نیز جزو سه کشور اول برتر قرار دارد. این جایگاه 
به دلیل خروجی های باالی دانشی و خالقانه در ایران 
است. جایگاه ایران در زمینه سرانه ثبت پتنت در رتبه ۱۴ 
و در زمینه سرانه ثبت عالمت تجاری در جایگاه اول و در 
زمینه سرانه ثبت طرح صنعتی در جایگاه ۱۴ قرار دارد.

شاوردی در مورد نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در 
زیست بوم نوآوری کشور نیز گفت: صندوق نوآوری در 
عالی ترین سطح برای تامین مالی زیست بوم نوآوری 
طراحی شده و از نهادهای تامین مالی کوچکتر مانند 
صندوق هــای پژوهش و فنــاوری نیز برای توســعه 
خدمت رسانی به این اکوسیستم حمایت کرده است. 
بر اســاس این رویکرد صندوق نوآوری تاکنون ۳ هزار 
پروژه نوآورانه را تایید کرده و حدود ۴۰۰ میلیون دالر 

برای اجرای آنها تامین مالی کرده است و ۴۵۰ شرکت 
دانش بنیــان صادراتی نیز بالغ بر یــک میلیارد دالر 
صادرات داشته اند. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 
و شکوفایی ادامه داد: خدمات مالکیت فکری صندوق 
نوآوری از اواسط سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۵۰۰ 
درخواست را بررسی کردیم و امیدواریم شاخص جهانی 
ایران را در این زمینه ارتقاء دهیم. در ادامه این همایش 
دکتر ذبیح اهلل خدائیان، معاون رئیــس قوه قضائیه و 
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ضمن اشاره 
به رویکرد این سازمان در قبال نامگذاری سال ۱۴۰۰ 
به عنوان سال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری 
در ســال های اخیر و نامگذاری ســال جاری با عنوان 
»تولید، پشــتیبانیها و مانع زداییها«، در برنامه های 
پیش روی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، خاصه 
سند برنامه تحول پنج ساله قوه قضائیه سعی شده است 
موضوع حمایت و کمک به شــرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها به عنوان موتور محرک اصلی چرخه 
تولید و رشد اقتصادی به نحو جدی مورد توجه خاص 
قرار گیرد. وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی و 

هوشمندسازی سامانه ها، ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی، 
ارتقاء آگاهی عمومــی و خصوصی و همچنین کمک 
به تجاری ســازی مالکیت های صنعتی در برنامه های 
سازمان وارد شده است. مرکز مالکیت معنوی نیز کمک 
به تسهیل خدمات برای شرکت های کوچک و متوسط، 
شــرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها را یکی از 
اهداف مهم خود قرار داده است. در ادامه این همایش 
محمدحســن کیانی، رئیس مرکــز مالکیت معنوی 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور، کسب و کارهای 
کوچک و متوسط را یکی از نیروهای پیش برنده اقتصاد 
مدرن عنوان کرد و گفت: SMEها نقش به ســزایی 
در بهبود فرصت های اشــتغال، کارآفرینی، شناسایی 
و خلق فرصت هــا در بازارهای داخلــی و بین المللی، 
افزایش صادرات و تقویت نوآوری هــای فناورانه ایفا 
می کنند؛ بر این اساس گام های مهمی برای کمک به 
تجاری سازی و ارائه خدمات به شرکت های کوچک و 
متوسط، شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و 
فناوری در سازمان برداشته شده است. همچنین در این 
رویداد آنگ، مدیر کل دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه 
سازمان جهانی مالکیت معنوی بر ضرورت حمایت از 

ایده های نوآورانه تا رســیدن به مرحله تجاری سازی 
تاکید کرد و گفت: جامعه امروز با وجود چالش هایی که 
با بیماری کووید۱۹ داشته به لحاظ تکنولوژی بسیار 
رشد کرده و این تکنولوژی های نوین مستلزم حمایت 
و حفاظت از دارایی هستند. باید توجه داشته باشیم که 
بعد از پاندمی ما بــا افزایش تکنولوژی مواجه خواهیم 
بود؛ تکنولوژی هایی چون  IOT، بالکچین، کوانتوم 
و تکنولوژی های هوشــمند که بایــد مورد محافظت 
IP سیستم قرار گیرند. مدیرکل دفتر منطقه ای آسیا 
و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی ادامه داد: 
ما نیاز داریم که در سازماندهی و مدیریت IP سیستم 
تغییراتی ایجاد کنیم که بتوانیم به سرعت از ایده های 
ایجاد شده تا رسیدن به مرحله تجاری سازی حفاظت 
کنیم. کسب و کارهای کوچک نقش بزرگی در زمان 
پاندمی بازی کردند. این مشاغل به دلیل عدم آگاهی 
از چالش های مالکیت فکری نیازمند ثبت مالکیت و 
حفاظت از دارایی های دانشی خود هستند. وی در پایان 
خاطرنشان کرد: وایپو کمک می کند تا کسب و کارهای 
کوچک بتوانند محصوالت جدید و پروژه ها و دارایی های 

جدید خود را ثبت کنند.

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: ما در 
راستای صیانت از حقوق مردم از بانک مرکزی 
درخواست کردیم درگاه شاپرک صرافی هایی که 
اقدام به عرضه رمزارزها می کنند را مسدود کند.

محســن علیزاده، عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با بیان اینکه ریزش 
بازار ســرمایه منجر به گرایش مردم به سرمایه 
گذاری در بازار رمزارزها شد، گفت: این موضوع 
از زمان شروع به کار مجلس یازدهم در دستور 
کار نمایندگان و به ویژه کمیســیون اقتصادی 

قرار گرفت.
وی افــزود: از همــان ابتــدای شــروع به کار 
کمیســیون، بانک مرکزی اعالم کرد که آئین 
نامه ی مرتبط با رمزارزها تدوین شده و طی یکی 
دو هفته آینده هم ابالغ می شود اما از این وعده 
یکی دو هفته آینده ی بانک مرکزی یک ســال 
گذشته و متأســفانه هنوز هم ابالغ نشده است.

علیزاده یادآورشــد: ما در جلسه ای که پیش از 
تعطیالت سال جدید در مجلس با بانک مرکزی 
داشتیم دوســتان موضوعی را مطرح کردند که 
گویا یک ایرادی در دستگاه امنیتی است و این 
قول را به ما دادند کــه در عرض چند هفته این 
 ایراد را برطرف می کنند و این آئین نامه هم ابالغ 

خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 

یکی از موضوعات مهم جلســات کمیســیون 
موضوع رمزارزهاست، گفت: ما از دولت و بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد درخواســت کردیم که 
ســریعاً به این موضوع بپردازند.وی عنوان کرد: 
مجلس شورای اسالمی این آمادگی را دارد که 
تدوین قانون در این زمینــه را با قید فوریت در 
دستور کار قرار دهد و با توجه به حساسیتی که 
در حوزه رمزارزها وجود دارد مطمئناً این را در 

دستور کار ویژه قرار می دهد.
علیزاده بــا بیان اینکــه موضــوع رمزارزها در 
یک کمیته تخصصی در کمیســیون اقتصادی 
پیگیری می شود، افزود: ما در راستای صیانت از 
حقوق مردم از بانک مرکزی درخواست کردیم 
که تا زمان ابالغ این آئین نامه، درگاه شــاپرک 
صرافی هایی که اقدام به عرضــه رمزارزها می 
کنند را مسدود کند تا بعد از ابالغ آئین نامه، به 

صورت قانونی کار کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: 
همان نهادی که مجوز فعالیت صرافی ها را صادر 
کرده باید جلوی فعالیت ها را بگیرد و در حقیقت 
این بانک مرکزی اســت که بایــد نظارت کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر کم کاری در 
این زمینه صورت گرفته از جانب بانک مرکزی 
بوده اما االن بانک مرکزی به دنبال این است که 

رمزارز ملی را تعریف کند.

قیمت بیت کوین در حالی که بازار ارزهای رمزنگاری 
شده هفته گذشته روند کاهشی داشت، دوباره سر به 
فلک کشید.قیمت طال و نقره در معامالت روز دوشنبه، 
اندکی افزایش داشــتند.هر دو فلــز همچنان از روند 
صعودی قیمتی کوتاه مدت روزانه برخوردار هستند. 
معامالت آتی طال در ژوئن )تیر( با ۰,۷۰ دالر افزایش 
به ۱,۷۷۸,۴۰ دالر رسید و نقره با ۰,۱۰ دالر افزایش با 
۲۶,۱۷۵ دالر در هر اونس معامله شد. مهمترین رویداد 
اقتصادی هفته ، جلســه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 
)FOMC( است که صبح روز سه شنبه آغاز می شود و 
بعد از ظهر چهارشنبه با بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی از 
رئیس فدرال پاول پایان پیدا می کند. در حالی که هیچ 
تغییری در سیاست های پولی آمریکا انتظار نمی رود ، 
بازار چشم انداز تورم ترسیم شده از سوی  فدرال رزرو 
و هرگونه اظهار نظر در مورد مسیر آینده سیاست های 
پولی را به دقت بررسی می کند. پیش بینی می شود اگر 
بازار عالمت تورمی دریافت کند شاخص دالر تضعیف 
شود و قیمت طال تقویت. در روز گذشته دالر به یک 
طرف حرکت کرد و بازده خزانــه داری آمریکا اندکی 
افزایش یافت ، قیمت طال روز دوشنبه کمی باالتر رفت. 
کمبود حرکت گزارش سفارش کاالهای با دوام قوی تر 
از حد انتظار در آمریکا، نشان می دهد که اقتصاد آمریکا 
رشد صعودی دارد. در حال حاضر ارزش دالر با کاهش 

اندک به ۹۰.۷۸۵ واحد رسید.
بازارهای سهام جهانی یک شبه دگرگون شدند. شاخص 

های سهام ایاالت متحده در ظهر کمی افزایش یافت. 
تاجران و سرمایه گذاران جنبه  تقویت اقتصاد جهانی 
را که پس از همه گیری در حال ریکاوری است، ارزیابی 
می کنند ، اما آنها به جنبه ای که هنوز از کرونا اثر می 
گیر توجه دارندبه خصوص در برخی نقاط مانند هند که 
گرقتار یک بحران بزرگ هستند. یک بحران بزرگ در 
هند ادامه دارد ، ادامه می دهد.بر اساس گزارش سی 
ان بی سی، قیمت بیت کوین در حالی که بازار ارزهای 
رمزنگاری شده هفته گذشــته روند کاهشی داشت، 
 Coin دوباره سر به فلک کشــید. بر اساس داده های
Metrics ، ، قیمت ارزشــمندترین ارز دیجیتال در 
جهان با بیش از ۸٪ افزایش به ۵۳هــزار و ۷۵۷ دالر 
رســید. دو توکن دیجیتال کوچکتر ، اتر و XRP به 
ترتیب ۹٪ و ۱۵٪ افزایش یافتند.هفته گذشته ، بیت 
کوین برای اولین بار از اوایل ماه مارس )اردیبهشت( 
پس از افزایش پیشنهادی مالیات بر افزایش سرمایه 
از ســوی رئیس جمهور آمریکا، جو بیدن ، منجر به 
موج فروش ، زیر ۵۰هزار دالر ســقوط کرد. کل بازار 
رمزنگاری بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر ارزش در یک روز 
ضرر کرد. جی پی مورگان )یک موسسه سرمایه گذاری 
بین المللی( در حال آماده سازی برای ارائه یک صندوق 
بیت کوین به طور فعال مدیریت شده به مشتریان خاص 
است ، تبدیل شدن به جدیدترین ، بزرگترین مگا بانک 
ایاالت متحده برای پذیرفتن رمزگذاری به عنوان یک 

کالس دارایی است.
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4۵0 شرکت دانش بنیان بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات داشتند


