
یارانه معیشــتی با مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار 
تومان ســاعت ۲۴ روز پنج شــنبه به حســاب 

سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
به گزارش ایســنا، از آبان ماه ۱۳۹۸ و با افزایش 
قیمت بنزین ، پرداخت کمک معیشتی از محل 
مابه التفاوت قیمت بنزین در دســتور کار دولت 
قرار گرفت که دهم هر ماه به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شود ولی در ماه جاری پنج شنبه 
همزمان با نهم اردیبهشــت این پرداخت انجام 

می شود. 

 مشموالن دریافت این یارانه، حدود ۶۰ میلیون 
نفر از جمعیت ۷۸ میلیون نفــری یارانه بگیران 
هســتند که برای آنها به تناسب اعضای خانواده 
مبلغ متغیر است؛ به طوری که برای خانواده های 
یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه 
نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و 

بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.
هزینه پرداخت کمک معیشتی در ماه به حدود 
۲۵۰۰ میلیارد تومان می رسد و ساالنه هزینه ای 
حدود۳۰ هزار میلیارد تومان به همراه دارد که باید 

به هزینه های یارانه ای نقدی ساالنه، رقم ۴۲ هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و۵۰۰ تومانی 
را هم اضافه کرد که در مجموع به بیش از ۷۰ هزار 
میلیارد تومان در سال می رسد که دولت و مجلس 

اقدامی جهت اصالح این روند نکرده اند.
اما پنجمین قســط ازپرداخــت دومین مرحله 
وام یک میلیون تومانی کرونایی نیز  ازحســاب 
سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده 
اند، از یارانه معیشتی واریزی در ماه جاری کسر 

خواهد شد.      

براساس آمار نسبت اشتغال افراد ۶۵ ساله کشور 
در ۹ سال گذشته به طور میانگین ۱۲.۳ درصد 
بود و این شــاخص روند نزولی داشــته و از عدد 
۱۳.۷ درصد سال ۹۰ به ۱۱.۵ درصد در سال ۹۸ 

رسیده است.
بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که بر اساس 
آن فرد توان کاری اش کاهش یافته و دیگر قدرت 
و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد. 
در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و 
اجتماعی سن بازنشستگی می تواند متفاوت از ۵۵ 

سال گرفته تا ۷۰ ســال باشد. طبق قانون تامین 
اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، حداقل سن الزم 
بازنشستگی ۵۵ سال با ۳۰ سابقه و یا ۶۰ سال با 

کمتر از ۳۰ سال سابقه است.
اما بسیاری افراد پس از ســن بازنشستگی برای 
تامین مخارج زندگی، گذران اوقات و یا به هر دلیل 
دیگری دست از فعالیت برنمی دارند و دوباره وارد 

بازار کار می شوند.
طبق آخرین آمار اعالمی مرکز آمار کشور ۱۳.۷ 
درصد اشتغال کشور در سال ۹۰ در اختیار افراد 

۶۵ ساله و بیشتر بوده است. این رقم در سال های 
بعد همچنان روند نزولی داشته به این صورت که 
سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر ۱۳.۵ و ۱۲.۹ 

درصد بود.
از سال ۹۳ تا ۹۵ نســبت اشتغال گروه سنی ۶۵ 
ساله و بیشــتر بین ۱۱.۵ تا ۱۱.۸ درصد متغیر 
بود و از سال ۹۶ وارد محدوده ۱۲.۱ درصد شد. 
در ســال ۹۸ این رقم برابــر ۱۱.۵ درصد اعالم 
شده است که در مقایسه با سال ۹۰ کاهش ۲.۲ 

درصدی را نشان می دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال 
ورود یک شرکت چینی برای تامین 
مالی ساخت قطعه سوم آزادراه تهران- 
شــمال خبر داد. به گزارش خبرنگار 
اقتصادی  ایلنا؛ طبق گفته وزارت راه و 
شهرسازی در صورت تامین مالی، یک 
باند از قطعه دوم آزادراه تهران- شمال 
تا سه ماه دیگر به  بهره برداری می رسد 
و در این مسیر بلندترین تونل کشور 
به طول ۸.۵ کیلومتر با مسیرهای دو 
طرف، به افتتاح می رســد. قطعه اول 
این آزادراه هــم به طول ۳۲ کیلومتر 
اسفند ماه سال ۹۸ افتتاح شد و زیر بار 

ترافیک رفت. 
قطعه چهارم آزادراه شمال هم به طول 
۲۰ کیلومترحدفاصل سه راهی دشت 
نظیر مرزن آباد - چالوس در روزهای 

پایانی دولت دهم؛ افتتاح شد.
تنها قطعه ای که هنوز اقدامی برای آن 
صورت نگرفته قطعه سوم این آزادراه 
است. این قطعه به طول احتماال ۴۷ 
کیلومتر در حدفاصل پــل زنگوله - 

سه راهی دشت نظیر و مرزن آباد قرار 
دارد. پیش از این قرار بود که با ساخت 
قطعه دوم، ترافیک به سمت جاده فعلی 
چالوس هدایت شود اما گویا تصمیمات 
جدیدی برای تکمیل آزادراه تهران- 

شمال گرفته شده  است.  
خیراهلل خادمی، مدیرعامل شــرکت 
ساخت و توســعه زیربناهای حمل و 
نقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا دربــاره آخرین تصمیمات برای 
قطعه ســوم آزادراه تهران- شــمال 
اظهار داشــت: ســاخت قطعه سوم 
آزادراه تهران- شمال نیازمند منابع 
مالی بسیار سنگینی است. وی با بیان 
اینکه برای ساخت قطعه سوم از منابع 
خارجی اســتفاده خواهد شد، گفت: 
برای تامین مالی قطعه ســوم آزادراه 
تهران- شمال با ۵ شرکت چینی وارد 
مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از این 
شرکت ها بســیار جدی است و دور 
جدیدی از مذاکرات فشــرده با این 

شرکت در حال انجام  است.

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال 
۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش 
حدود ۱۱ درصدی همراه بوده که حدود 
۲ واحد درصد آن ناشی از افت صادرات 
)۴ درصدی( و ۹ واحد درصد آن ناشی 
از افــت واردات )۱۶.۵ درصدی( بوده 
اســت. به گزارش ایلنا از اتاق بازرگانی 
تهران، تجارت کاالیی بدون نفت خام 
ایران با اتحادیه اوراسیا در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۲.۱ میلیارد دالر بوده که حدود 
یک میلیــارد دالر آن واردات ایران از 

این اتحادیه و ۱.۱ میلیارد دالر آن نیز 
صادرات ایران به این کشورها بوده است. 
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال 
۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با کاهش 
حدود ۱۱ درصدی همراه بوده که حدود 
۲ واحد درصد آن ناشی از افت صادرات 
)۴ درصدی( و ۹ واحد درصد آن ناشی 
از افــت واردات )۱۶.۵ درصدی( بوده 
اســت. کاهش توام صادرات و واردات 
در این سال را می  توان ناشی از بحران 

کووید-۱۹ دانست.

قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 
۵ و ۳۵ امروز )چهارشــنبه، هشتم 
اردیبهشت ماه( با ۲۶ سنت کاهش به 
۶۶ دالر و ۱۶ سنت و قیمت شاخص 
دبلیوتــی آی آمریکا با ۲۳ ســنت 
 کاهش به ۶۲ دالر و ۲۷ ســنت برای 

هر بشکه رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری 
رویترز، قیمت نهایی شــاخص نفت 
خــام برنــت روز سه شــنبه )هفتم 
اردیبهشت ماه(، ۶۶ دالر و ۴۲ سنت و 

قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۶۲ 
دالر و ۵۰ سنت بود. قیمت نفت امروز 
کاهش یافت و افزایش قیمت یک شبه 
آن تعدیل شد، زیرا افزایش موارد ابتال 
به ویروس کرونا در هنــد و افزایش 
بیش از حد انتظار ذخیره سازی نفت 
خام ایاالت متحده، اعتماد ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
و متحدانش )اوپک پالس( برای بهبود 
تقاضای جهانی ســوخت را با تردید 

روبه رو کرد.

بانــک تخصصی بخش مســکن 
امــکان آن را فراهــم کــرده تا 
مشــتریان با ســپرده گــذاری، 
وام مســکن بــا بازپرداخــت 
 ۵ ســاله و ســود صفــر درصــد 

دریافت کنند.
به گــزارش بانک عامــل بخش 
مســکن، ایــن بانــک اخیــراً 
حســابی با نــام »صفــر و صفر« 
بــا قابلیــت بازگشــایی بــرای 
 عموم مــردم راه انــدازی کرده 

است.
حســاب »صفر و صفر« روشــی 
جدیــد بــرای بهــره منــدی 
متقاضیــان از تســهیالت بانک 
تخصصــی بخش مســکن با نرخ 
بهره صفــر درصدی اســت. در 
واقع یکــی از مهمتریــن مزایای 
این حســاب امکان بهــره مندی 
دارندگان حســاب از تســهیالت 
 بــا نــرخ بهــره صفــر درصدی 

است. 

در مقابل این حساب برای استفاده 
افرادی طراحی شــده اســت که 
به هر دلیلی تمایلــی به دریافت 
ســود بانکی ناشــی از ســپرده 
گذاری ندارنــد و در مقابل تمایل 
دارند در زمان مشــخص نسبت 
به اســتفاده از تسهیالت بانکی بر 
 پایه این حســاب بدون پرداخت 

سود اقدام کنند.
در طرح یاد شــده، دامنه شمول 
پرداخت تســهیالت از بســتگان 
درجه یــک به بســتگان نزدیک 
ســپرده گذار مطابق بــا تعریف 
صندوق هــای پس انداز مســکن 
شــامل پدر، مادر، همسر، فرزند، 
بــرادر، خواهــر، پدربــزرگ، 
مادربزرگ و نوه گســترش یافته 

است.
اعطای تسهیالت مسکن با مدت 
بازپرداخــت حداکثر ۵ ســال در 
 قالــب ایــن طــرح امکان پذیر 

است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی علت 
کاهش عرضه بنزین سوپر را کاهش تقاضا برای این نوع 

سوخت اعالم کرد.
فاطمه کاهی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه ایران 
اکنون ظرفیت تولید روزانه تا ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین را 
در کشور دارد، اظهار کرد: تا پیش از سهمیه بندی بنزین 
و شیوع کرونا، سهم بنزین سوپر از مصرف کلی بیشتر 
بوده که با توجه به کاهش مصرف بنزین در یک سال 

گذشته وهمچنین کاهش تقاضا به دلیل اختالف نرخ، 
کاهش بیشتری  داشته است.

وی بــا تاکید بر اینکه بنزین درخواســتی از ســوی 
جایگاه داران بنزین عادی و یا بنزین سوپر کامال تامین 
می شود و هیچ مشکلی برای تامین بنزین نداریم، گفت: 
با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین سوپر کاهش یافته 

توزیع آن نیز کاهش  یافته است.
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با بیان 

اینکه به صورت روزانه بنزین سوپر در جایگاه های نواحی 
غرب و شرق و شمال تهران توزیع می شود، اظهار کرد: 
توزیع بنزین سوپر فقط در جایگاه هایی انجام می شود 
که در فهرست توزیع کنندگان بنزین سوپر قرار دارند و 

شامل همه جایگاه ها  نمی شود.
به گفته کاهی در حال حاضر توزیع بنزین سوپر در حد 
نیاز کشور است و اگر میزان تقاضا افزایش یابد نیز می 

توانیم میزان بیشتری را  توزیع کنیم.

بررسی جدیدترین گزارش طرح »شــامخ« )شاخص مدیران 
خرید( نشان می دهد شامخ کل در اسفند ماه به باالترین عدد 

در سال گذشته رسیده است.
به گــزارش ایســنا، معاونت اقتصــادی و برنامه ریــزی اتاق 
اصناف ایــران هر ماه گــزارش طرح شــاخص مدیران خرید 
)PMI( که »شــامخ« نامیده می شود را منتشر می کند که بر 
 )PMI( اساس جدیدترین گزارش، شــاخص مدیران خرید
خرده فروشی اسفند ۱۳۹۹، عدد ۵۸.۳۳ را نشان می دهد که 
این عدد گواه بهبود وضعیت و رونق نسبی بخش خرده فروشی 
در اسفند ماه ۱۳۹۹ نســبت به بهمن ماه است که عدد شامخ 

۵۶.۷۳ بود. عدد شامخ باالی ۵۰ مفهوم رونق دارد.
از طرف دیگر عدد شامخ در خرداد تا بهمن سال قبل به ترتیب 

۵۰.۸۹، ۳۷.۵، ۵۱.۱۹، ۳۸.۷۸، ۳۳.۶۹، ۳۵.۷۱، ۴۵.۱۲، ۵۴ و 
۵۶.۷۳ بوده که نشان می دهد عدد شامخ در اسفند ماه به باالترین 
رقم رسیده است. همچنین بر اساس این اعداد خرده فروشی ها 
در ماه های خرداد، مرداد، دی، بهمن و اســفند رونق داشــتند. 
اتاق اصناف در گــزارش خود فروش پایان ســال، اهدای کارت 
خرید به کارکنان ادارات و ارائه تخفیفات فروشــگاهی را عامل 
بهبود وضعیت خرده فروشی ها در اسفند نسبت به بهمن ۱۳۹۹ 
عنوان کرده است. همچنین برخی از سیاست های فروشگاه های 
زنجیــره ای در خصوص اعمــال تخفیفات پایان ســال بر روی 
محصوالت خود، سبب افزایش شــاخص فروش کاال و شاخص 

میزان سفارشات جدید مشتریان شد.
همچنین در اســفند ماه شــاخص میزان سفارشــات جدید 

مشتریان با افزایش ۲۸.۴۹ درصدی به ۵۳٫۱۳ در اسفند رسیده 
که بیشترین میزان درصد تغییر شاخص ها در بین پنج مولفه 
اصلی شامخ بوده است. دلیل عمده این افزایش می تواند ناشی 

از افزایش تقاضا در ماه های پایانی سال باشد.
در نتیجه رشــد شــاخص قبلی، شــاهد رونق و افزایش در 
شــاخص های میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
)۱۱٫۳۴ درصد افزایش نســبت به ماه قبل(، شاخص میزان 
فــروش کاال )۱۶٫۲۶ درصد افزایش نســبت به مــاه قبل( و 
همچنین کاهش ۱۴٫۵۸ درصدی شاخص موجودی محصول 

نهایی در انبار هستیم.
همچنین کاهــش ۰٫۹۹ درصدی قیمت خریــد مواد اولیه و 
همچنین افزایــش میزان فروش کاالها و خدمات نســبت به 

ماه قبل منجر به افزایش ۸٫۳۳ درصدی شاخص انتظارات در 
ارتباط با فعالیت ها شرکت در ماه آینده شده است.

شامخ چیست؟
شاخص مدیران خرید )شامخ(، شــاخصی است که به صورت 
ماهانه، اطالعات مورد نیاز فعاالن اقتصادی، ســرمایه گذاران 
و همچنین برنامه ریزان کشــور در مورد وضعیت رونق و رکود 
را بیان می کند. در واقع شــامخ )PMI( مقیاســی است که 
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایــران، از طریق دریافت 
پاسخ بنگاه های نمونه در صنایع مختلف به سواالت مشخص 

استخراج می کند.  
این شاخص از طریق جمع آوری اطالعات از مدیران مهم ترین 

بنگاه های اقتصادی )دارای بیشترین ارزش افزوده، میزان تولید 
و نیروی انسانی(، تهیه شده و بر اساس آن اطالعات واقعی )و 
نه حدس یا نظر شخصی(، در مورد وضعیت متغیرهای مهمی 
از قبیل »مقدار تولید«، »سفارشات جدید«، »سرعت انجام و 
تحویل سفارش«، »موجودی مواد اولیه« و »میزان استخدام 
شرکت« در ماه مورد نظر، نسبت به ماه قبل )بیشتر، کمتر یا 
مانند( دریافت می شود. موسسات جهانی معتبر نیز این شاخص 
را با همکاری بیش از ۴۰ کشور دنیا به صورت ماهانه محاسبه 

و منتشر می کنند.
گفتنی اســت که بــا توجه به دشــواری های بررســی تمام 
خرده فروشی، در این گزارش بر خرده فروشی های زیرمجموعه 

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای تمرکز شده است.

چند درصد از اشتغال کشور مربوط به افراد باالی ۶۵ سال است؟یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی کی واریز می شود؟ 

احتمال ورود چینی ها به آزادراه تهران- شمال

تردید در بهبود تقاضا قیمت نفت را کاهش داد۲۵ درصد از کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا

امکان دریافت وام مسکن با سود صفر درصد فراهم شد چرا بنزین سوپر کم شده است؟

بهبود وضعیت خرده فروشی ها در اسفند ۹۹
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متغیرهای تاثیرگذار
 بر آینده شاخص

رکود بازار خودرو 
تا کی ادامه دارد؟

اقتصاد ایران از متغیرهای 
کالن تاثیر می پذیرد. بازار 
ســرمایه نیز از متغیرهایی 
همچون نرخ بهره، نرخ تورم، 
نرخ دالر در اقتصاد تاثیر می گیرد. در حوزه کالن 
نیز در حال حاضر، مذاکرات برجامی و جهت گیری 
بعد از انتخابات بر بورس و روند شاخص تاثیرگذار 
است. این شرایط و متغیرهای تاثیرگذار هر سال 

متفاوت است.

    پیمان مولوی،کارشــناس 
اقتصادی

    امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

متن کامل  د ر صفحه ۲
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۲

قاچاق جوجه یک روزه 
با کارتن موز

خانه های یک میلیاردی 
در صدر معامالت مسکن 

فروردین ماه

آیا اجرای بسته حمایتی 10گانه منجر به بهبود شاخص و بازگشت اعتماد سهامداران می شود؟

واکنش مثبت بورس به بسته حمایتی
صفحه۲

صفحه3

ریزش  قیمت ها  در بازار  راکد  خودرو
بازار   خودرو   در   سال   ۱۴۰۰   چه   سرنوشتی   را   به   خود   خواهد   دید؟

با توجه به اینکه ســهم قاچاق جوجه یکروزه یک 
درصد کل تقاضا را شامل می شود نمی توان تقصیر 
نایاب شــدن جوحه یک روزه را به گــردن قاچاق 
انداخت. جوحه یک روزه در کارتن های موز از بانه 
به دیگر کشورها قاچاق می شود اما سهم چندانی از 
تقاضا را شمل نمی شود. در حالی که برخی از تولید 
کنندگان معتقدند در سایه نبود نظارت، بخش زیادی 
از جوجه های تولیدی به صورت غیرقانونی از کشور 
خارج می شود و همین عامل باعث افزایش قیمت 
جوجه یکروزه شده است، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یکروزه می گوید ممکن است قاچاق جوجه به 
دلیل اختالف نرخ ارز در آن طرف مرزها باعث التهاب 
بازار شده باشد اما دلیل اصلی افزایش قیمت جوجه 

یکروزه باال رفتن هزینه...

بررســی جدیدترین گزارش رسمی از بازار مسکن 
حاکی از آن است واحدهای مسکونی ۵۰۰ میلیون تا 
یک میلیارد تومانی بیشترین سهم معامالت فروردین 
را به خود اختصاص داده است.بررسی جدیدترین 
گزارش منتشر شده از بازار مسکن حاکی از آن است 
در فروردین امسال واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ 
تا یک میلیارد تومان با سهم ۲۲.۵ درصدی بیشترین 
سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص  داده 
اســت.واحدهای دارای ارزش یک میلیارد تا ۱.۵ 
میلیارد تومان و ۱.۵ تــا ۲ میلیارد تومان به ترتیب 
با سهم ۱۶.۷ و ۱۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار 

گرفته اند.در مجموع طی...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس سازمان بورس :
۵ هزار میلیارد تومان به بورس 

تزریق می شود
رئیس سازمان بورس گفت: تخصیص منابع از صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در دست 
اجرا است و ۲۰۰ میلیون دالر معادل ۵ هزار میلیارد 
تومان به بازار تزریق می شود.به گزارش خبرآنالین، 
محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه تیتر امشب گفت: 
مصوبات سه شــنبه به بازار ثبات می دهد. بر اساس 
مصوبات جدید شرکت های سرمایه گذاری باید در 
دوره های رکود از سرمایه گذاری خود حمایت کنند.

وی افزود: هر خرید و فروش در بازار مشمول مالیات 
است که مجموع آن در سال، قابل توجه است. پیشنهاد 
شده ۸۰ درصد از این مبلغ به حساب تثبیت بازار واریز 
شود.دهقان دهنوی با بیان اینکه هدف تقویت بازار در 
جریان مستمر است و این شروع اولیه است، گفت: در 
مصوبه ای مقرر شد یک درصد از منابع صندوق توسعه 
ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود، لذا 
مقرر شــد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون 
دالر برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند.

وی  با بیان اینکه با این مصوبات منابع جدیدی برای 
تقاضاهای جدید در بازار اتخاذ می شود. افزود: امیدوار 
هستیم مجموع منابع بیشتری را در روزهای آینده 
با استمرار بهتری ارائه دهیم.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: هدف رونق بازار سرمایه است حتی 
اقامت پنج ساله برای کسانی که در بازار سرمایه سرمایه 
گذاری می کنند؛ مصوب شده است. هدف این است که 
سرمایه گذاری خارجی را در کشور تقویت کنیم.وی 
افزود: این کار در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران 
و مسئولیت پذیری در بازار سرمایه است.وی افزود: 
مقرر شــده ۸۰ درصد مالیات حاصل از نقل و انتقال 
سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب 
صندوق تثبیت بازار وارد شود.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: قرار شد که این مبلغ به جای واریز به 
خزانه همان آورده دولت محسوب شود.دهقان دهنوی 
گفت: شرکت هایی که نسبت به خرید سهام خود و یا 
زیرمجموعه های خودشان در جهت حمایت از بازار 
اقدام می کنند، تا مبلغی به عنوان امهال مالیاتی به 

مدت یک سال برای آن ها منظور می شود.

سرمایه گذاری بانک ها بدون بنگاه 
داری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بانک ها باید 
بدون وارد شدن در بنگاه داری، وارد سرمایه گذاری 
شوند و این می تواند بازار سرمایه را با رونق مواجه کند 
و این سرمایه گذاری مورد تمایل بانک ها هم هست و 
انگیزه بانک ها را دو برابر می کند.دهقان دهنوی افزود: 
از بانک ها و مؤسسات اعتباری به دلیل عالقه مندی به 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حمایت از سهامی که 
متعلق به آن ها و زیرمجموعه هایشان بود، درخواست 
داشتیم که وارد بازار سرمایه شوند، ولی موانعی بود، 
اما با این مصوبات، موانع و جرایم رفع شده است.وی 
افزود: نباید صندوق ها و بانک ها در بورس وارد بنگاه 

داری شوند. 

تکالیف بودجه۱۴۰۰ به نظام 
بانکی ابالغ شد 

بانک مرکزی مهم ترین تکالیف شــبکه بانکی کشور 
مقرر در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور را ابالغ 
کرد.بــه گــزارش اقتصادآنالین، بانــک مرکزی در 
بخشنامه ای اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشــور را به شرح زیر 

ابالغ کرد:
جزء )۳-۲( بند الف تبصره ۲: بانک های دولتی مکلفند 
همکاری هــای الزم در اخذ ســـفارش های خرید و 
فروش واحدهای ســرمایه گذاری صندوق و یا سهام 
موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.بند 
)ح( تبصره ۲: هرگونه توثیق سهام شرکت های دولتی 
مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت 
اخذ تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ممنوع است.بند )ز( تبصره ۱۸: به بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل 
منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های 
مازاد در هر یک از طرح )پروژه(های بزرگ زیربنایی و 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرح های 
آزادراهــی و بزرگراهی و راه های اصلــی، صنعتی و 
تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت 
و صندوق طرح )پروژه( و حداکثر تا سقف ۴۰ درصد 
از سرمایه پایه خود )با احتساب سهم سرمایه گذاری 
در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری( مشارکت 
کنند.بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند حدکثر 
ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرح های 
صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام 
کنند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ 
بهره بردای مشمول جریمه های ماده )۱۷( قانون رفع 
 موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور 

می شوند.

خبر

روز گذشــته بــورس روند 
صعــودی خــود را حفــظ 
کــرد و شــاخص کل بورس 
حــدود۵۰۰۰ واحد افزایش 
یافت و به سطح یک میلیون و 
۲۰۷ هزار واحد رسید. این در حالی است که شاخص کل 
با معیار هم وزن ۲۰۸ واحد کاهش یافت و در رقم ۴۲۷ 
هزار و ۲۵۴ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۴۷۶ هزار 
معامله به ارزش ۴۴ هزار و ۸۷ میلیارد ریال انجام دادند. 
بانک ملت، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع 
مس ایران، بانک پاسارگاد، بانک تجارت و فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس با ۲۳ واحد افزایش رقــم ۱۷ هزار و ۶۶۰ 
واحد را ثبت کرد. در این بــازار ۹۶ هزار معامله به ارزش 
۱۰ هزار و ۱۲۰ میلیاردریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، سرمایه گذاری صبا 
تامین و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل ســنگ آهن 
گوهرزمین و مدیریت انرژی امید تابان پور نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقــم ۵ هزار و ۴۱۶ 
میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   سه شنبه ۴۷ درصد 
کاهش یافته اســت. ارزش معامالت خرد نیز با کاهش 
۳.۵ درصدی نسبت به روز گذشته به رقم ۴ هزار و ۱۱۳ 
میلیارد تومان رسید.در روز  چهارشنبه برای دهمین روز 
متوالی شاهد خروج پول حقیقی از بورس بودیم اما ارزش 
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار با افت ۴۲ درصدی 
به ۱۰۳ میلیارد تومان کاهش یافت. بیشترین خروج پول 
حقیقی به سهام اخابر )مخابرات ایران( تعلق داشت که 
ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن ۱۲ میلیارد 
تومان بود. پس از اخابر، شتران )پاالیش نفت تهران( و 

وپاسار )بانک پاســارگاد( بیشترین خروج پول حقیقی 
را داشــتند.در معامالت آخرین روز کاری هفته قیمت 
سهام نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار سهام رشد کرد و 
موجب رشد شاخص کل شد. ناظران علت رشد تقاضای 
نمادهای بزرگ را افزایش تقاضای حقیقی های بزرگان 
می دانند. در روزی که خالص تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی بازار منفی بود شــاهد ورود ۵۰ میلیارد تومان 
نقدینگی حقیقی به نمادهای بزرگ بازار از جمله وبملت، 

وتجارت، خبهمن و وبصادر بودیم.

روند مثبت شاخص ادامه دارد؟
اما آیا روند صعودی بورس ادامه دار خواهد بود. بســته 
پیشنهادی ۷+۱ دولت چه تاثیری بر روند شاخص خواهد 
داشت.رئیس سازمان بورس خبر داده که تخصیص منابع 
از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در 
دست اجرا است و ۲۰۰ میلیون دالر معادل ۵ هزار میلیارد 
تومان به بازار تزریق می شود.دهقان دهنوی معتقد است 

مصوبات سه شنبه به بازار ثبات می دهد. بر اساس مصوبات 
جدید شرکت های سرمایه گذاری باید در دوره های رکود 
از سرمایه گذاری خود حمایت کنند. وی افزود: هر خرید 
و فروش در بازار مشمول مالیات است که مجموع آن در 
سال، قابل توجه است. پیشنهاد شده ۸۰ درصد از این مبلغ 
به حساب تثبیت بازار واریز شود. دهقان دهنوی با بیان 
اینکه هدف تقویت بازار در جریان مستمر است و این شروع 
اولیه است، گفت: در مصوبه ای مقرر شد یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده 
شود، لذا مقرر شد بانک مرکزی معادل ریالی ۲۰۰ میلیون 

دالر برای واریز به صندوق تثبیت بازار کارسازی کند.

بازگشت بورس به روند مثبت با اجرای بسته 
حمایتی ۳+۷؟

مدیرعامل بورس تهران، نیزبســته پیشنهادی دهگانه 
تحت عنوان ۳+۷ را یکی از مهم ترین اقدامات در راستای 
توســعه بازار ســرمایه و حمایت از بورس عنوان کرد و 

تاکید داشت که این موضوع می تواند تقویت طرف تقاضا 
را به دنبال داشــته و رشد بازار ســهام را نوید دهد.علی 
صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران با بیان اینکه 
سه بند از بســته ۳+۷ آماده اجرا است، گفت: هفت بند 
دیگر نیز برای اجرا نیاز به تصویــب و قانون گذاری دارد. 
در این میان موارد متعددی از بســته حمایتی مزبور به 
مباحث مالیاتی تعلق دارد. به طوریکه پیشنهاد شده تا 
تشــویقاتی در قالب معافیت مالیاتی به شرکت ها اعطا 
شــود تا به ســرمایه گذاری با حجم باالتر در بازار سهام 
بپردازند.صحرایی در ادامه به تاثیر اجرای بسته ده گانه 
مزبور بر روند بازار پرداخت و گفــت: هر یک از بندهای 
دهگانه این بسته، منابع مشخصی را مورد هدف قرار داده 
و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، هدف اصلی تقویت 
مستمر و پایدار طرف تقاضا در بورس خواهد بود.وی در 
 ادامه افزود: به طوریکه روز گذشــته و بعد از انتشار این

 اخبار، شاهد بازگشت جوی مثبت به بازار سهام بودیم و 
شاخص کل، رشد را تجربه کرد.صحرایی در ادامه در پاسخ 
به این سوال که آیا روند مثبت ایجاد شده در میان مدت 
نیز تداوم خواهد داشت، گفت: بازار سهام از لحاظ بنیادی 
در وضعیت مطلوبی به سر می برد و در بیشتر شرکت ها 
هیچ مشکلی از لحاظ بنیادی وجود ندارد. در این میان 
عمده شــرکت های بزرگ فعال در بازار سهام که بیشتر 
دارایی مردم در آنها قرار دارد و پرتفوی سهام عدالت نیز 
از سهام این شرکت ها تشکیل شده، در شرایط مناسبی 
قرار دارند و از لحاظ سودآوری تقویت شده اند.مدیرعامل 
شــرکت بورس تهران در ادامه با تاکید بر اینکه شرایط 
شرکت ها مثبت است، افزود: در حال حاضر آسیب اصلی 
به اعتماد مردم وارد شده و راهکاری ارائه شده و همین 
بسته حمایتی ده گانه می تواند اعتمادسازی مجدد را در 
میان عموم جامعه سهامداری کشور ایجاد کند.آما آیا آن 
طور که مسئوالن ابراز امیدواری کرده اند بسته پیشنهادی 
بورس بر بهبود وضعیت شاخص تاثیر گذار خواهد بود؟ 
آیا اساسا بازار سرمایه نیازمند حمایت است؟ در ادامه این 

موضوع را با یک کارشناس اقتصادی بررسی کرده ایم.

آیا اجرای بسته حمایتی ۱۰گانه منجر به بهبود شاخص و بازگشت اعتماد سهامداران می شود؟

واکنش مثبت بورس به بسته حمایتی

روحانی:
میدان و دیپلماســی مقابل هم 

نیستند
حسن روحانی گفت: آدم هایی دروغ و راست 
را به هم می بافند تا وحــدت جامعه را از بین 

ببرند و گروهی را در برابر گروهی قرار دهند.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، 
با بیان اینکه امروز روز عصبانیت رژیم صهیونیستی، 
ارتجاع منطقه و آمریکا از موفقیت های ملت ایران 
است، گفت: امروز عصبانی هستند، چون همه آن 
چیزی که با ۴ سال توطئه بافته بودند از دستشان 
رفته است.روحانی با اشاره به اینکه امروز، ۱+۴ و 
حتی خود آمریکایی ها فهمیده اند که جز تسلیم 
شدن در برابر قانون و مقررات بین المللی و حقانیت 
ایران راهی ندارند، تصریح کرد: دزدیدن یک سند و 
یک نوار و انتشار آن مسئله ای است که باید مورد 
بررسی دقیق قرار بگیرد و اینکه چرا در این مقطع 
مهم انجام شده اســت.رئیس جمهور تاکید کرد: 
این نوار صوتی درست در مقطعی که وین در اوج 
موفقیت است توسط کسانی که ضد ایران، مردم 
ایران و مصالح ایران هستند منتشر می شود تا در 
داخل کشــور اختالف ایجاد کند.رئیس جمهور 
با بیان اینکه ترامپ تنها رئیــس جمهور آمریکا 
بود که برای صهیونیســت ها مــزدوری می کرد، 
اظهار داشت: البته روســای جمهور قبلی آمریکا 
هم با صهیونیست ها رفیق بودند، اما مزدور نبودند. 
ترامپ در خارج شدن از برجام، انتقال پایتخت رژیم 
صهیونیستی به قدس و خروج از برخی سازمان های 
بین المللی کامال بر اساس تحریک صهیونیست ها 
عمل کرد.روحانی با اشاره به اینکه شهادت سردار 
سلیمانی هم کار صهیونیست ها بود، اظهار داشت: 
اگرچه ترامپ قاتل و آمر این شهادت بود، اما کسی 
که در پشــت پرده او را به ایــن کار تحریک کرد 
صهیونیست ها بودند.رئیس جمهور با بیان اینکه 
سردار سلیمانی همه زندگی خود را به نفع صلح و 

ثبات منطقه سپری کرد، گفت: 

فرم »ج« فروشــندگان امتیاز 
طرح ملی مسکن قرمز می شود

در حالی خریــد و فروش واحدهــای طرح ملی 
مسکن از دیماه ۹۸ در حال انجام است که وزیر راه 
گفت: فرم »ج« افرادی که این کار را انجام دهند 
قرمز می شــود.به گزارش تسنیم، محمد اسالمی 
در واکنش بــه خرید و فروش امتیــاز واحدهای 
طرح ملی مسکن اظهار کرد: فرم »ج« اشخاصی 
که امتیاز  طرح ملی مســکن خود را می فروشند 
قرمز شده و دیگر نمی توانند دوباره امتیاز داشته 
باشند.وی بیان کرد: این کار آن ها ممنوع و خالف 
بوده و با این کار امتیاز آنها در طرح ملی مســکن 
حذف می شود.به گزارش تســنیم فروردین ماه 
سال گذشــته معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی پس حدود ســه ماه از خریدو 
فروش امتیاز واحدهای طرح ملی مسکن در برخی 
سایت ها طی اطالعیه ای تاکید کرد خرید و فروش 
امتیاز طرح ملی مسکن غیرقانونی بوده و متخلفان 
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.در بخشی از این 
اطالعیه تاکیده شده بود؛ » ثبت نام اولیه طرح ملی 
مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و فروش آن 
غیر قانونی اســت و ثبت نام در سامانه به معنای 
عضویت یا تخصیص واحد نیســت . چه بسا پس 
از بررسی شــرایط قانونی فرد ثبت نام کننده غیر 
واجد شرایط تشخیص داده شود و به این ترتیب 
مدارک آن از جمله کد رهگیری و ... فاقد هر گونه 

ارزش است.

فوالد مبارکه دغدغه تامین اکسیژن 
بیمارستان ها را بر طرف کرد

طاهره چنگیز، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان، در این مراســم و ستاد استانی 
مقابله با کرونا اظهار کرد: از شرکت فوالد مبارکه 
به پاس همراهی یکساله با دانشگاه علوم پزشکی 
تقدیر می کنیــم.وی افزود: آنچــه بارها و بارها 
گفته شده این است که فارغ از کمک های ریالی 
شرکت فوالد مبارکه در مقابله با کرونا، با تامین 
رایگان اکسیژن بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
توسط این شرکت به آسودگی خاطر در تامین 
این مــاده حیاتی برای بیمــاران مبتال به کرونا 
رسیدیم.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان تصریح کرد: اهمیــت و ضرورت اقدام 
شــرکت فوالد مبارکه آن جا نمایان می شــود 
که مراکز درمانی با محدودیت تامین اکســیژن 
و تجهیزات تانک اکســیژن و عدم دسترسی به 
اکسیژن سازها مواجه بودند که با حمایت شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان برطرف شد.

اخبار

استان ها
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بررسی جدیدترین گزارش رسمی از بازار مسکن حاکی 
از آن اســت واحدهای مســکونی ۵۰۰ میلیون تا یک 
میلیارد تومانی بیشترین سهم معامالت فروردین را به 
خود اختصاص داده است.بررسی جدیدترین گزارش 
منتشر شده از بازار مسکن حاکی از آن است در فروردین 
امسال واحدهای مسکونی با ارزش ۵۰۰ تا یک میلیارد 

تومان با سهم ۲۲.۵ درصدی بیشترین سهم از معامالت 
انجام شــده را به خود اختصاص  داده است.واحدهای 
دارای ارزش یک میلیارد تا ۱.۵ میلیارد تومان و ۱.۵ تا ۲ 
میلیارد تومان به ترتیب با سهم ۱۶.۷ و ۱۱ درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند.در مجموع طی اولین ماه 
سال جاری ۵۳.۱ درصد از معامالت مربوط به واحدهای 

با ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان بوده است.به گزارش 
تسنیم، در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی با ۳.۱ درصد کاهش نسبت به اسفندماه 
سال گذشته به ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید.در 
ماه گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
منطقه یک تهران ۶۶ میلیون و ۸۰۲ هزار تومان، منطقه ۲ 

بالغ بر ۴۶ میلیون و ۶۲ هزار تومان و در منطقه ۳ نیز ۵۶ 
ملیون و ۵۱۲ میلیون تومان بود.کمترین متوسط قیمت 
نیز با ۱۳ میلیون و ۴۴۵ هزار تومان متعلق به منطقه ۱۸ 
بوده است.بیشترین معامله انجام شده در ماه مورد اشاره 
با ۲۹۶ فقره مربوط به منطقه ۵ و کمترین معامله نیز با 

۱۵ فقره برای منطقه ۱۹ بوده است.

طبق اعالم صندوق توسعه ملی، بعد از مصوبه شورای 
عالی امنیت ملی مبنی بر اختصاص منابع صندوق به 
بازار سرمایه، فرایند آن بالفاصله در صندوق بررسی 
و در دستور کار قرار گرفته است ولی پیگیری نکردن 
سازمان بورس از بانک مرکزی و مشکالت تسعیر نرخ 
ارز توسط بانک منجر به اجرایی نشدن مصوبه شده 
است.به گزارش ایسنا، اواخر شهریورماه سال گذشته 
و با توافق صورت گرفته قرار شد از مجوز قانونی برای 
اختصاص یک درصد از منابع ریالی صندوق توسعه 
ملی سپرده گذاری شــده در بانکها جهت اختصاص 
به صندوق تثبیت بازار ســرمایه و حمایــت از این 
بازار استفاده شــود. اما در حداقل شش ماهی که از 
این مصوبه گذشت هر بار مسئوالن مربوطه در بازار 
ســرمایه از کندی فرایند و عدم تزریق منابع سخن 
گفته و نســبت به آن گله کردند تا اینکه اخیر هم در 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه ای دیگر صادر 

و قرار شــد ۲۰۰ میلیون دالر از منابع ارزی صندوق 
فروش رفته و به عنــوان مابقی یک درصــد به بازار 
ســرمایه اختصاص پیدا کند. اینکه چرا در این مدت 
منابع ریالی پیش بینی شده به طور کامل در اختیار 
صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار نگرفته است و جریان 
به چه صورت بوده؛ موضوعی است که صندوق توسعه 
ملی در رابطه با آن به ایســنا توضیح داده است.طبق 
اعالم صندوق توســعه ملی، در دوم مهر ماه ۱۳۹۹ 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص 
منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امناء 
صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه 
در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی 
ابالغ شود. بنابر این در تاریخ سوم مهرماه نیز جلسه 
هیات عامل صندوق به صورت فوق العاده تشکیل شد، 
اختصاص منابع مورد نظر شــورای عالی امنیت ملی 
برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابالغ شــد ولی 

به دلیل عدم پیگیری ســازمان بورس اوراق بهادار از 
طریق بانک مرکزی و مشکالت تسعیر ارز توسط بانک 

مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. 

۱۰۰۰ میلیارد در صندوق تثبیت بازار 
سپرده گذاری شد

طبق توضیح صندوق توســعه ملــی، در ادامه با 
توجه به مشــکالت به وجود آمــده اقتصادی، با 
هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق 
توســعه ملی، مبلغ ۱۰۰۰ میلیــارد تومان پس 
از تصویب در هیات عامل صنــدوق، در صندوق 
تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده گذاری شد.

اختصاص ۵۱۰۰ میلیارد از محل مطالبات 
صندوق از سازمان مالیاتی 

همچنیــن، در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ جلســه ای با 

هماهنگی دژپســند - وزیر امور اقتصادی و دارایی 
- و با حضور اکثریت اعضــای هیات عامل، در محل 
سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شده که از 
محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور 
مالیاتی،۵۱۰۰ میلیارد  تومان برای کمک به سازمان 
بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه 
سپرده گذاری شود که بالفاصله نامه ی مربوطه به 
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ و رونوشت 
آن به افــراد ذی مدخل از جمله رییس ســازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی 
ارسال شده است.صندوق توســعه ملی در توضیح 
خود یادآور شده  که در این شــرایط این صندوق، 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی را پس از بررسی 
فرایند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان 
 بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تســعیر ریالی 

منابع ارزی شده است.

با گذشــت حدود سه ســال از اجرای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان، سرانجام تکلیف ارزهای باقی مانده 
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روشن شد.به گزارش ایسنا، 
تعهدا ارزی، برنامه ای بود که از سوی دولت و پس از 
بازگشت تحریم های امریکا وضع شد تا به این ترتیب 
صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شــوند، ارز حاصل از 
فروش محصوالت خود در بازارهای بین لمللی را به 
کشور بازگردانند تا محدودیتی در تامین ارز مورد نیاز 
برای واردات کاالهای اساسی به کشور به وجود نیاید.

در طول سال های گذشته، اختالف نظرهای فراوانی 
میان بخش خصوصی و بانک مرکزی در مســیر اجرا 

این تعهد وجود داشــته و دو طــرف بارها یکدیگر را 
به عدم عمل به تعهداتشــان متهــم کرده اند، با این 
وجود با آرامش نســبی به وجود آمــده در ماه های 
اخیر، به نظر می رسد بانک مرکزی سرانجام تکلیف 
صادرکنندگان باقی مانده از  ســال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ 
را روشن کرده و با تصویب بســته سیاستی برگشت 
ارز حاصل از صــادرات ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ 
در جلسه کمیته ماده )۲( شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین 
تکلیف شــده اســت.به این ترتیب، صادرکنندگان 
ســال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ و صادرکنندگان 

ســال ۱۳۹۹ تا پایــان شــهریورماه ۱۴۰۰ مهلت 
دارند تــا با ایفــای تعهــدات ارزی صادراتی خود از 
معافیت هــای مربوطــه بهره مند شــوند.همچنین 
طبق این مصوبه، صادرکنندگان ســال های ۱۳۹۸ 
 و ۱۳۹۹  مکلفنــد ۹۰ درصــد ارزش پروانه هــای
 صادراتی اعالمی توسط گمرک را به چرخه اقتصادی 
کشــور برگردانند.بر اســاس این مصوبه، روش های 
برگشــت ارز حاصل از صادرات نیز به طرق، فروش 
ارز در ســامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگذاری ارز حاصل از صادرات بــه غیر، بازپرداخت 
بدهی تسهیالت ارزی و فروش ارز به صورت اسکناس 

به بانک هــا و صرافی های مجاز، تعیین شده اســت.
در کنــار صادرکننــدگان ارزی، در دســتور العمل 
جدید وضعیــت صادرکنندگان ریالــی نیز تعیین 
تکلیف شــده اســت. صادرکنندگانی که نسبت به 
فروش ریالــی کاالهای صادراتی در بــازه زمانی ۲۲ 
فروردیــن ۱۳۹۷ تا ۱۶ مــرداد ۱۳۹۷  بــه عراق و 
 افغانســتان اقدام کرده و در موعد مقرر نســبت به
ثبت اطالعــات فروش ریالی خود در ســامانه جامع 
تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۰  
فرصت دارند تا با ثبت اطالعات فروش ریالی در این 

سامانه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

خانه های یک میلیاردی در صدر معامالت مسکن فروردین ماه

راه های نهایی بازگشت ارز به کشور چیست؟

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ثابت ماند
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )چهارشنبه، هشتم اردیبهشت ماه( بدون تغییر قیمت 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.روز گذشته، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بدون تغییر نسبت به دیروز در رقم ۱۰ میلیون و 
۴۰ هزار تومان باقی ماند و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین روز گذشته 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.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۹۹۵ هزار تومان رسید.

متغیرهای تاثیرگذار  بر آینده شاخص 
  پیمان مولوی،کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران از متغیرهای کالن تاثیر می پذیرد. بازار سرمایه نیز از متغیرهایی همچون نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ دالر .....در اقتصاد تاثیر می گیرد. در حوزه کالن نیز در حال حاضر، مذاکرات برجامی و جهت گیری بعد از انتخابات بر 
بورس و روند شاخص تاثیرگذار است. این شرایط و متغیرهای تاثیرگذار هر سال متفاوت است. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که وضعیت هیچ کدام از این متغیرها مشخص نیست.  بازار سرمایه نیازمند مشخص 
شدن کالن داده های اقتصادی است. این بازار، بازار پرریسکی است و باید ریسک های کالن اقتصادی حذف شود تا بازارها و بازار سرمایه بتوانند کار کنند. آنچه وضعیت شاخص را بهبود خواهد داد، بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد 
است، برداشته شدن تحریم ها اگر منجر به کاهش قیمت ارز شود، بر بازار تاثیرگذار خواهد بود و در صورتی که رشد اقتصادی داشته باشیم، می تواند در آینده بورس را رقابتی تر کند؛ نرخ بهره نیز تاثیرات مثبت و منفی بر شاخص 
خواهد گذاشت.از طرفی نوسانات شاخص تا حدودی به عملکرد سهامداران خرد برمی گردد. سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران نمی بینند و محافظه کارتر شده اند؛ حقوقی ها نیز سعی می کنند 
اگر فعالیتی دارند، به صورت کوتاه مدت از این فضا بیشترین بهره را ببرنددر این فضا راهکارهای مقطعی و دستوری و دیدگاه بخشی و بسته های پیشنهادی برای اصالح بازار سرمایه کارآمد و اثرگذار نخواهد بود.از طرف دیگر باال 
بردن شاخص وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست. اینکه هر روز برنامه و سناریویی برای باال بردن شاخص چیده شود، کارآمد و اثربخش نخواهد بود. بورس از مهرماه ۱۳۹۹در همین وضعیت ریزشی و پرنوسان قرار دارد 
و طی این مدت ثابت شده اقدامات مقطعی الزاما جواب نخواهد داد. نباید انتظار داشت رئیس سازمان بورس اوراق بهادار شاخص را بهبود ببخشد. هر گونه فشار به سازمان بورس و اوراق بهادار و اقدامات مقطعی، بی فایده است و 
دوباره به همان نقطه قبل برخواهیم گشت.به عنوان نمونه رئیس مجلس از بیمه سهامداران خرد صحبت کردند؛ بازار سرمایه یک بازار پرریسک است و در همه جای دنیا ریسک های مربوط به خودش را دارد. بیمه در بازار سرمایه 
بی معنی است. ابزارهای پوشش ریسک در این بازار وجود دارد.  اگر قرار است حمایتی صورت گیرد و راهکاری پیاده شود؛ دامنه ابزارهای پوشش ریسک را باید بیشتر شود، مردم نباید مستقیم وارد این بازار شوند و اگر هم وارد 
می شوند، باید به صورت حرفه ای آموزش ببینند و از ابزارهای پوشش ریسک استفاده کنند. بنابراین در حال حاضر مهم ترین اقدامی که سازمان بورس می تواند انجام دهد، تسهیل شرایط، مقررات زدایی و مجوززدایی است؛ شفافیت 

و نظارت بر بازار باید بیشتر شود و در کل باید اجازه داد اقتصاد ایران به سمت اقتصاد بازار برود و از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد تا بازارها و بازار سرمایه بهتری داشته باشیم.

بورس پیگیری نکرد، منابع ریالی به بازار تزریق نشد!



3 اقتصاد
ایران
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صادرات ۴۰۰۰ تن مــرغ در زمان ممنوعیت در حالی 
صورت گرفته که وزارت صمت هرگونه تعلل در ابالغ 
مصوبه ممنوعیــت را رد و تاکید می کنــد که برای 
یادآوردی بار دیگر در اسفند ابالغ انجام شده است، اما 
گمرک ایران می گوید یادآوری نبوده و این وزارتخانه 
مصوبه مربوطه را برای بار اول حــدود چهارماه بعد از 
تصویب به گمرک ابالغ کرده اســت، در حالی که می 
توانســت مانند مصوبه اخذ عوارض صادرات مرغ در 
همان زمان و بالفاصله برای اجرا ابالغ کند. با توجه به 
آشفتگی بازار مرغ و کمبودی که در آن وجود داشت، 
ســتاد تنظیم بازار در آبان ماه ســال گذشته هرگونه 
صادرات مرغ را ممنوع اعالم می کند. اما در اواخر سال 
اخباری در رابطه با صادرات مرغ در دوران ممنوعیت 
منتشر و گفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در این فاصله ابالغیه ای در مورد عدم صادرات 
به دستگاه های مربوطه نداشته است.  در ادامه وزارت 
صمت  بدون این که اشــاره ای به آمار صادرات داشته 
باشد هرگونه تعلل از سوی این وزارتخانه در خصوص 
ابالغ مصوبه ممنوعیت صادرات را رد کرده و در بخشی  
از اطالعیه خود اینگونه توضیح داد که »مصوبه آبان ماه 
را فوری به دستگاه ها از جمله گمرک ایران ابالغ کرده 
است و در اواخر ســال با توجه به شدت گرفتن برخی 
مشکالت در توزیع مرغ و نگرانی بابت عدم اجرای کل یا 

بخشی از مصوبه مربوطه بار دیگر دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای 
دیگر خطاب به مدیرکل صادرات گمرک مصوبه ستاد 
تنظیم بازار را ارسال می کند.« اما آنچه اخیرا در جست 
و جوی آمار تجارت خارجی در گمرک ایران مشاهده 
شد، نشان داد در فاصله آبان ماه تا پایان اسفندماه سال 
گذشته یعنی در زمان ممنوعیت صادرات مرغ ۴۰۰۰ 
تن صادرات صورت گرفته است. اینکه چرا گمرک ایران 
با وجود مصوبه ممنوعیت صادرات و تاکید وزارت  صمت 
در مورد ابالغ به این سازمان باز هم به صادرات ادامه داده 
موضوعی است که از گمرک ایران مورد پیگیری قرار 
گرفت ولی چنین موردی تایید نشد و مسئوالن مربوطه 
تصریح کردند که  ممنوعیت صادرات مرغ اولین بار در 
۲۰ اسفندماه به گمرک ابالغ شده است.   معاون فنی 
گمرک ایران در توضیحاتی در این رابطه به ایسنا گفت: 
در جلسات ستاد تنظیم بازار نمایندگان دستگاه های 
مربوطه از جمله گمرک ایران حضور داشته  و در نهایت 
مصوبات طی جدولی به اعضاء ابالغ می شود که شامل 
دستگاه یا ســازمان مجری، متعهد و پیگیری کننده 
و مدت زمان اقدام است که در مورد مصوبه مربوط به 
ممنوعیت صادرات مرغ نیز دفتــر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت، به عنوان سازمان مجری و متعهد 

تعیین شده است. 

رکود بازار خودرو تا کی ادامه دارد؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

بازار خودرو در سال 1۴۰۰ نیز درگیر رکود خواهد بود. رکودی که در بازار خودرو در سال گذشته شاهد آن بودیم به سال 1۴۰۰ نیز سرایت کرده و معامالت در انتظار رونق کاهش داشته اند. به هر ترتیب بازار خودرو درگیر مشکالت 
بسیار زیادی شده است. اینکه برای خودرو قیمت تعیین می شود به ضرر بازار بوده و نه تنها منفعتی وجود ندارد که ضرر و زیان بیشتری بر پیکره این بازار وارد خواهد کرد. مشکالت دیگری نیز در بازار خودرو سایه افکنده اند بسیاری 

از این مشکالت داخلی هستند و اگرچه سهم تحریم ها را نیز نمی توان انکار کرد اما کفه مشکالت داخلی در بروز وضعیت فعلی بازار خودرو سنگینی می کند.
این در حالی است که خودروسازان برای جلوگیری از ضرردهی بیشتر باید به فروش و تولید بیشتر اقدام کنند که در راستای ضرر و زیان انباشته ای که دارند که این مهم مقدور نیست. بنابراین انتظار رونق برای بازار خودرو در سال 

1۴۰۰ خوشبینی بیشتر نیست و نمی توان به آینده این بازار با ادامه شرایط فعلی امیدوار بود. 
همچنین اگر بخش های مختلف کالن اقتصادی را در نظر بگیریم و به طور خاص قیمت ارز ثابت بماند، با جهش قیمت ارز شرایط متفاوت خواهد بود. پیش بینی می شود در سه ماه نخست سال جدید تا انتخابات ثبات نسبی 
اقتصادی خواهیم داشت. اختالف قیمت ها میان بازار و کارخانه به قوت خود باقی می ماند، مگر آنکه قیمت ها آزاد شود. اگر این اتفاق بیافتد این صف خرید از خوردوسازان از بین می رود و سودی هم برای دالالن نیست. در بازار 

فقط مصرف کننده واقعی می ماند که آنها هم قدرت خرید خودروها را ندارند، این صف خرید برای محصوالت خودرو از بین می رود و رکود عمیقی در بازار حاکم می شود.
این رکود خودرو حداقل تا سال آینده باقی می ماند. در سال ۹۴ هم رکود در بازار بود و دولت مجبور شد تا پول در بازار تزریق کند. در سال ۹۵ تا ۹۶ رکود ادامه پیدا کرد. رکود بعد از سال ۹۶ تغییر مسیر داد و به تدریج به سمتی رفت 
که خودرو از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل می شد. بسیاری از خودرو هایی که اکنون در بازار به فروش می رسند در کف قیمت قرار دارند. البته این امکان هم وجود دارد که برخی از خودرو ها که قیمت حبابی دارند این 

پیش بینی می شود که در سال 1۴۰۰ با افت قیمت همراه شوند.

زیان انباشــته خودروسازان 
و تعیین دستوری قیمت ها 
در ایــن حوزه موجــب بروز 
مشکالت بســیاری در بازار 
خودرو شده که پیش بینی ها 
حاکی است رکود بازار خودرو در سال 1۴۰۰ و حداقل تا 
پایان انتخابات ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. تعیین 

دستوری قیمت خودرو به رغم هشدارهایی که فعاالن 
اقتصادی مبنی بر بی اثر بوده آن داده اند چندین سال 
است در این حوزه ادامه دارد و بازار خودرو با پدیده داللی 
و سوداگری روبرو ساخته است.  متاسفانه شورای رقابت 
با عملکرد خود که به گفته کارشناسان اشتباه و کامال 
غلط اســت موجب به بار آمدن زیان هزاران میلیاردی 
خودروسازان شده است. رضا شیوا در حالی ریاست 11 
ساله شورای رقابت را دارد که تا به امروز کار مثبتی برای 
رونق بازار خودرو انجام نداده و تبعات تصمیمات اشتباه 

این شورا در بازار به وضوح دیده می شود. حال سوال این 
است که بازار خودرو در ســال 1۴۰۰ چه سرنوشتی را 
به خود خواهد دید. البته سرنوشــت قیمت خودرو در 
1۴۰۰ تحت تاثیر چهار متغیر اصلی قرار دارد. بخشی 
از این هدایت کننده ها از درون بازار خودرو و بخشــی از 
ناحیه سیاست گذار، سمت وسوی قیمت را رقم می زند. 
کارشناسان این حوزه، شــروط کلیدی بازگشت رونق 
پایدار به تولید و معامالت خودرو را »توقف انحصار و پایان 
ممنوعیت واردات« عنوان می کنند. همچنین ناپایداری 

شاخص های اقتصادی خود را در شرکت های خودروساز 
و در بازار خودرو نشان می دهد.

از نظر محمد ارباب افضلی اقتصاددان نوسانات اقتصادی 
باعث می شود که چالش های سمت عرضه بیشتر شود 
و همین اتفاق رونــد تولید خودرو را بــا کاهش همراه 
می کند.وی در ارتباط با تاثیر نوسانات اقتصادی بر سمت 
تقاضا می گوید در شرایطی که شاهد افت عرضه هستیم 
مشاهده می شود که تقاضا در بازارهای گوناگون از جمله 

بازار خودرو روند صعودی به خود می گیرد.

بازار خودرو در سال 1400 چه سرنوشتی را به خود خواهد دید؟

ریزش  قیمت ها  در بازار  راکد  خودرو
شایلی قرائی
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با توجــه به اینکه ســهم 
قاچاق جوجه یکروزه یک 
درصد کل تقاضا را شامل 
می شود نمی توان تقصیر 
نایاب شــدن جوحه یک 
روزه را به گردن قاچاق انداخت. جوحه یک روزه در 
کارتن های موز از بانه به دیگر کشورها قاچاق می 

شود اما سهم چندانی از تقاضا را شمل نمی شود. 
در حالی که برخــی از تولید کنندگان معتقدند در 
ســایه نبود نظارت، بخش زیــادی از جوجه های 
تولیدی به صورت غیرقانونی از کشــور خارج می 
شــود و همین عامل باعث افزایــش قیمت جوجه 
یکروزه شــده اســت، دبیر انجمن تولیدکنندگان 
جوجه یکروزه می گوید ممکن است قاچاق جوجه 
به دلیل اختالف نــرخ ارز در آن طرف مرزها باعث 
التهاب بازار شــده باشــد اما دلیل اصلی افزایش 
 قیمت جوجه یکــروزه بــاال رفتــن هزینه های 

تولید است.
این روزها در بازار جوجه یک روزه با پدیده داللی و 
واسطه گری مواجه هستیم و سهم واسطه گری در 
افزایش قیمت جوجه یک روزه در بازار بسیار مشهود 
اســت زیرا مرغدار نیاز به نقدینگی دارد و به علت 
فقدان نقدینگی، واســطه جوجه را خریداری می 
کند و روی قیمت کاال می کشــد و با قیمت باالتر 

وارد بازار می کند.
در این رابطه نائب رئیس کانون سراسری مرغداران 
گوشتی کشور کاهش تولید، داللی و قاچاق را دالیل 
کمبود و گرانی جوجه می داند که می تواند تولید مرغ 
را تحت تاثیر قرار داده و آن را کاهش دهد.حبیب 
اسداهلل نژاد با اشــاره به مشکالت اخیر بازار جوجه 
یکروزه، اظهار کرد: مرغــداران در روزهای اخیر با 
مشکل جدی در تامین و قیمت جوجه یکروزه مواجه 

شده اند.وی ادامه داد: کمبود جوجه یکروزه در بازار 
موجب شده تا تامین این نهاده مهم تولید، تبدیل به 

دغدغه مرغداران شود.
اسداهلل نژاد دالیل کمبود جوجه یکروزه را کاهش 
تولید، داللی و قاچاق برشمرد.به گفته وی؛ تا کنون 
میزان جوجه ریزی 1۰ تا 1۲ میلیون قطعه کمتر از 
میزان تعیین شده در برنامه تولید بوده است.اسداهلل 
نژاد یادآور شد: بر اساس سیاست گذاری تولید مرغ، 
باید 1۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می شد 
درحالی که اکنون میزان آن حداکثر 113 میلیون 

قطعه است.
وی با انتقاد از عدم نظارت بر بــازار جوجه یکروزه 
جوالن دالالن در بازار این نهاده در زمانی که تولید 
آن کاهش داشــته است را عامل تشــدید افزایش 
قیمت آن در بازار عنوان کرد.اسداهلل نژاد گفت: در 
حال حاضر قیمت هر قطعه جوجه یکروزه در بازار تا 

بیش از 7 هزار تومان نیز رسیده است.

وی تصریح کرد: فروش هر قطعه جوجه یکروزه به 
قیمت بیش از 7 هزار تومان در حالی است که قیمت 
مصوب آن  ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.اسداهلل نژاد 
تاکید کرد: جوجه یکروزه بــا قیمت 7 هزار تومان، 
دســت کم یک هزار تومان قیمت تمام شــده هر 

کیلوگرم مرغ را افزایش می دهد.
در همین رابطه محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان جوجــه یکروزه در گفــت و گو با 
"کسب و کار" گفت: خوراک طیور در بازار نیست و 
واقعا نایاب شده بنابراین دسترسی تولید کنندگان 
به این ماده اصلی تولید بسیار کم شده است. بنابراین 
همانگونه که هزینه های تولید مرغ باال رفته، جوجه 
یکروزه نیز از آسیب های افزایش هزینه های تولید 

در امان نبوده است.
صدیق پور افزود: تولیدکننــدگان جوجه یکروزه 
در ۸ ماه ابتدایی ســال گذشــته با 1۵۰۰ تومان 
کمتر از قیمــت مصوب جوجه خــود را به فروش 

رســاندند و ضرر و زیان 1۴۰۰ میلیارد تومانی به 
تولید کننــدگان تحمیل شــد. قیمت جوجه یک 
روزه باید اصالح شــود و به حدود پنج هزار و ۲۰۰ 
تومان برسد، در این صورت همه جوجه ها در اختیار 

مرغداران قرار می گیرد.
 محمدرضا صدیق پــور افزود: دو ســایت قیمت 
گذاری داریم که اکنون جوجــه یک روزه را از پنج 
هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان قیمت گذاری می کنند 
و بقیه افزایش قیمت مربوط به واسطه هاست. وی 
ادامه داد: به طور متوســط قیمت جوجه یک روزه 
در ۹ ماه پارســال حدود هزار تومان بوده اســت و 
با احتســاب قیمت ۶ هزار تومانــی کنونی، قیمت 
میانگین آن در این مدت، دو هــزار و ۹1۲ تومان 
بوده اســت. صدیق پور افــزود: نهاده های دامی و 
دســتمزد کارگران ما گران شده اســت و قیمت 
 هر مرغ مادر از ۲۵ هزار تومان بــه ۶۰ هزار تومان 

رسیده است.

داللی و قاچاق جوجه های یکروزه عامل گرانی و كمیاب شدن مرغ است؟

قاچاق جوجه یک روزه با کارتن موز
نرخ داللی هر قطعه جوجه یک روزه به 7 هزار و 300 تومان رسید                                                      ادامه تبعات دفن »1۵ میلیون« جوجه و نابسامانی ها در بازار مرغ 
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رئیس کمیسیون کشاورزی با تأکید بر اینکه شورای 
قیمتگذاری محصوالت استراتژیک بایدهفته آینده 
قیمت خرید تضمینی گنــدم را تعیین و اعالم کند، 
گفت:در غیر این صورت،موضــوع را به قوه قضائیه 

ارجاع می دهیم.
سید جواد ساداتی نژاد در واکنش به اقدام غیرقانونی 
دولت در دور زدن شورای قیمت گذاری و افزودن یک 
هزار تومان به عنوان جایزه تسریع در تحویل به قیمت 
گندم اظهار داشت: باید شورای قیمتگذاری محصوالت 
استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده، قیمت 
خرید تضمینی گندم را تعیین کند و دولت نمی تواند 
تحت عنوان تعیین جایزه، قانون و شــورای قیمت 

گذاری را دور بزند.
وی افزود: این اقدام دولت را در شأن کشاورزی کشور 
نمی دانیم؛ مگر کشاورزان صدقه بگیر هستند که دولت 
می خواهد هزار تومان جایزه به آنها بدهد؟!ساداتی نژاد 
با تأکید بر اینکه کشاورزی یک بنگاه تولیدی و واحد 
اقتصادی است، گفت: گندم هزینه تمام شده تولید 
دارد و بر این اساس باید با یک سود معقول از کشاورزان 

خریداری شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کــرد: شــورای قیمتگــذاری محصوالت 

استراتژیک که رئیس آن، وزیر جهاد کشاورزی است، 
باید هفته آینده قیمت گنــدم را تعیین و اعالم کند 
چرا که برداشــت گندم نیز مدتی است که در کشور 

آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه قیمت گندم باید واقعی باشد و بر 
این اساس محصول خریداری شود، گفت: مصوباتی 
مانند تعیین جایزه هزار تومانــی برای تأمین گندم 
معنایی ندارد و قانون بایــد در این خصوص رعایت 
شود. ساداتی نژاد درباره اینکه اگر شورای قیمتگذاری 
محصوالت استراتژیک هفته آینده قیمت را اصالح 
نکند، با واکنش مجلس مواجه خواهد شد، افزود: اگر 
این کار انجام نشود، مصداق ترک فعل است و ما آن را 

به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد.
وی همچنین درباره اظهارات وزیر جهاد کشاورزی 
مبنی بر اینکه شورای هماهنگی اقتصادی دولت نرخی 
را تصویب کرده که بنیاد ملی گندمکاران، آن را اعالم 
کرده بوده و بسیاری از افراد به این مسئله اعتراض دارند 
که بنیاد ملی گندمکاران یک تشکل شبه دولتی است، 
تأکید کرد: نرخ خرید تضمینی گندم توسط بنیاد ملی 
گندمکاران یا هر تشــکل دیگری تعیین نمی شود و 
این قیمت را باید شــورای قیمتگذاری محصوالت 
استراتژیک که ۹ عضو دارد بررسی، تعیین و اعالم کند.

عضو هیئت رئیسه و معاون هماهنگي بازرسي و نظارت 
اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشي از عملکرد بازرسي 
این اتاق در فروردین ماه سال 1۴۰۰گفت: طي این 
ماه از صنوف شــهر تهران 1۸هزار و 7۰۶ بازرسي به 
عمل آمد که از این تعــداد ۶ هزار ۴۲3۵ مورد منجر 
به تشکیل پرونده گردید. همچنین براي 3۰۲ واحد 
صنفي فاقد پروانه کسب، ابالغیه ماده ۲7 ق.ن.ص 

صادر و به اتحادیه مربوطه معرفي شده اند.
حســین درودیان، عضــو هیئت رئیســه و معاون 
هماهنگي بازرســي و نظارت اتاق اصنــاف تهران 
با اشاره به نتایج شــکایات مردمي نیز گفت: تعداد 
کل شــکایات تلفني 1۸1۹ مورد بوده که از طریق 
ســامانه تلفن 1۲۴ در قالب ســتاد خبري دریافت 
شده اســت که از این تعداد ۹۹۶ مورد تخلف و ۸۲۲ 
مورد غیرمتخلف بوده اند.درودیان در ارتباط با آمار 
گشت هاي مشترک بیان داشــت: تعداد 3۴۰ مورد 
گشت مشترک با ســازمان ها و ارگان هاي مختلف 
به عمل آمده اســت که از بین 3۹۲۵ مورد بازرسي 

انجام شــده در مجموع 7۶۸پرونده تنظیم گردیده 
است. معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف 
تهران با اشاره به تعطیلي اصناف مشمول گروه 3،۲و 
۴ از سوي ستاد مبارزه با کرونا گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا و تصمیم ســتاد مبارزه با کرونا مبني 
بر تعطیلي صنوف مشمول گروه ۲،3و ۴ در این ایام 
بازرسان اصناف به مانند همیشه در راستاي اجراي هر 
چه بهتر این مهم و نیز رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
 از ســوي دیگر صنوف نظارت و کنتــرل هاي الزم 

را داشتند.
وي در پایان تصریح کرد: هرچند که تمامي اصناف در 
شرایط دشوار اقتصادي به سر مي برند و با مشکالت 
متعددي مواجه مي باشند؛ اما براي حفظ سالمتي خود 
و دیگران به مانند همیشه باید نسبت به رعایت پروتکل 
هاي بهداشتي و فاصله گذاري هاي اجتماعي مقید 
باشند؛ ضمن اینکه بازرسي و نظارت اصناف تهران نیز 
جهت تحقق این موضوع سرکشي ها و بازرسي هاي 

مداوم و منظم را در برنامه کاري خود دارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
اظهار داشت: قیمت خودرو نسبت به دو هفته گذشته با 
کاهش مواجه شده و تقریبا مشابه قیمت هاي قبل از عید 
است. سعید موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و 
فروشندگان خودرو تهران در مورد وضعیت بازار خودرو 
اظهار کرد: با کاهش قیمت ارز بازارهاي مختلف مانند 
بازار ســرمایه و خودرو آرام شده اســت. قیمت خودرو 
نسبت به دو هفته گذشته با کاهش مواجه شده و تقریبا 
مشابه قیمتهاي قبل از عید است و به تدریج ریزش دارد. 
وي افزود: البته بازار رسمي تعطیل است، در مورد بازار 
غیررسمي هم به علت تقویت ارزش ریال و کاهش قیمت 
دالر، خریداري در بازار وجود ندارد. حتي اگر کسي نیاز 
داشته باشد هم خرید انجام نمیدهد. مشتري زماني براي 
خرید مراجعه میکند قیمتها ثابت بماند، نوسانات اجازه 
نمیدهد که بازار روند طبیعي داشته باشد. وي با اشاره به 
قیمت روز خودرو گفت: پژو ۲۰۶ که دو هفته پیش حدود 
۲۰7 تا ۲۰۸ میلیون تومان بود االن 1۹۸ تا ۲۰۰ میلیون 
تومان رسیده است. سمند از 1۹۴ میلیون تومان به 1۸۵ 

تا 1۸۶ میلیون تومان و قیمت پراید از 1۲۵ میلیون تومان 
به 1۰۶ تا 1۰7 میلیون تومان است. البته پراید دیگر تولید 
نمیشود و هر چه در بازار هست مربوط به قبل از سال ۹۸ 
است. تیبا هاچ بک که تا 1۴۰ میلیون هم قیمتگذاري 
میشد، 13۲ تا 133 میلیون تومان هم فروخته میشود. 
رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو 
تهران در ادامه اضافه کرد: البته این قیمتها تقریبي است. 
احتماال خریداران با قیمت کمتــري خریداري کنند 
چراکه که در وضعیت فعلي که خریدار وجود ندارد ممکن 
است کســاني که از مجراي ثبت نام خودرو خریدهاند 
و میخواهند بفروشند با قیمت کمتري خودروي خود 
را به فروش برســانند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و 
فروشندگان خودرو تهران در پاسخ به سوالي در مورد اثر 
کاهش احتمالي نرخ ارز بر بازار خودرو گفت: زماني که 
نوسانات ارز وجود داشت افراد به علت اینکه پول خود را به 
کاال تبدیل کنند خودرو میخریدند این افراد ماهها است 
از بازار خارج شدهاند و سرمایهگذاري فقط در خرید از 

کارخانه انجام میشود.

انجام ۱۸ هزار و ۷۰۶ بازرسي در فروردين از صنوف تهران

اولتیماتوم مجلس به وزیر جهاد

قیمت گندم، هفته آينده تعیین نشود، شکايت می کنیم

در چند ماه آینده افزایش قیمت رخ نمي دهد

تقاضاي خودروهاي خارجي صفر است

گمرک:

وزارت صمت ممنوعیت صادرات مرغ را ۴ ماه بعد اعالم کرد
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رشد درخشان اتریوم و طال چشم انتظار یک مرد
آینده قيمت طال و بيت كوین

چهارشنبه تمام توجه بازارها به سخنرانی رئیس فدرال رزرو است و به نظر می رسد فردا و 
پس فردا نوسانات قیمت طال، سهام و ارزهای دیجتالی بیشتر شود. در روزی که گذشت 
سرمایه گذاران دست به عصا حرکت کردند دلیل؛سخنرانی رییس فدرال رزرو در روز 
چهارشنبه. حرکت بازار طال این هفته وابسته به بیانیه فدرال رزرو است و همه نگاه ها به 

نشست خبری جروم پاول در بعد از ظهر چهارشنبه است.
در حالی که انتظار نمی رود هیچ تغییری اساسی در بیانیه سیاست پولی بانک فدرال 
رخ دهد ، سرمایه گذاران می خواهند اطمینان حاصل کنند که نظر پاول در کنفرانس 
مطبوعاتی روز چهارشنبه با وجود بهبود داده های اقتصاد کالن که آمریکا دیده است ، 
مانند قبل باقی می ماند و عزمش بر تغییر نکردن روند سیاست پولی و افزایش ندادن نرخ 
بهره جزم است؟  به همین دلیل است که توجه بیشتری به هرگونه اشاره خالف این تصمیم 
پتانسیل کاهش قیمت دارد. در مقابل برخی دیگر نیز تاکید دارند با توجه به تزریق سنگین 
پول برای حمایت اجتماعی در کنار خرید اوراق احتماال تورم در اقتصاد آمریکا ظاهر شود. 

این اتفاق به نفع قیمت طال است و می تواند قیمت را به باالی 1800 دالر ببرد.
به گفته تحلیلگران ، بازار طال در حالت آماده باش قرار دارد و قبل از اینکه باالتر از مرحله 
بعدی خود قرار بگیرد ، منتظر نظرات بانک فدرال است.کارســتن فریتش ، تحلیلگر 
کامرزبانک )بانک بین المللی( ، گفت: قیمت طال قبل از نشست دو روزه سیاست پولی 
کمیته بازار آزاد فدرال که امروز آغاز می شود ، به طور تقریبی هزار و ۷80 دالر برای هر 
اونس را تغییر نداده است. جالب است که شنیدن سخنان پاول در مورد افزایش بیشتر 
تورم و اینکه چه زمانی خرید اوراق قرضه - که در حال حاضر 120 میلیارد دالر در هر ماه 

است - ممکن است کاهش یابد ، جالب خواهد بود.
فریتش توضیح داد ، اگر نظرسنجی بلومبرگ ، که انتظار می رود روند کاهش قیمت در 
۳ ماه چهارم آغاز شود ، صحیح باشد ، » قابل درک است که شرکت کنندگان بازار قبل از 

تعهد به سرمایه گذاری های جدید مانع افزایش قیمت می شوند.«
معامالت آتی طال در روز سه شنبه با روند کاهشی رو به رو شد، قیمت ها در آستانه اعالم 
سیاست پولی فدرال رزرو که روز چهارشنبه منتشــر می شود ، در محدوده معامالت، 

فشرده نگه داشته شدند.
ادوارد مویا ، تحلیلگر ارشد بازار به مارکت واچ ، گفت: »در حال حاضر ، قیمت طال فقط 
نگاهش به فدرال رزرو است و با وجود اطمینان مصرف کننده آمریکا در باالترین سطح 
شیوع بیماری همه گیری کرونا ، قیمت مسکن با بیشترین جهش از سال 2006  روبرو 
بوده است.« طالی ژوئن با افت 1.۳0 دالر یا به طور تقریبی 0.1٪ مواجه شد و در هر اونس 

1،۷۷8.80 دالر قرار گرفت.
این در حالی است که شاخص دالر با افزایش 0.12 درصد به ۹0.88۵ واحد رسید.اتریوم 
در جهان، در دو هفته گذشته عمدتا شاهد اقدام قیمت محدود بود. قیمت ETH بین 
2200 تا 2400 دالر نوسان داشــت و در 24 ساعت گذشته وقفه ای رخ داد. در صورت 
ادامه روند صعودی ، اتریوم ممکن است به زودی شاهد افزایش قیمت خود باشد و سطح 
مقاومت شدیدی را به سمت حمایت افزایش دهد.در زمان مطبوعات ، اتریوم با 2۵4۵ 
دالر معامله می شد و سرمایه بازار 288 میلیارد دالر بود. در 24 ساعت گذشته ، گاوها 
)افراد به دنبال صعود( در بازار به ETH کمک کردند تا افزایش قیمتی نزدیک به 4 درصد 

را تجربه کند.
طبق آخرین گزارش سود سه ماهه تسال ،از فروش بخشی از بیت کوین موجود در ترازنامه 
بوده است. گفته می شود که این غول فناوری خودرو با فروش دارایی های دیجیتال خود 
2۷2 میلیون دالر سود بدست آورده است که با توجه به خرید اولیه 1.۵ میلیارد دالری ، 

تنها درصد کمی از کل دارایی های بیت کوین را تشکیل می دهد.
در حالی که اقدام برای فروش بیت کوین با هدف کسب سود چیزی است که بسیاری از 
سرمایه گذاران اصلی انتظار آن را داشتند ، اما  تسال بخش کوچکی از دارایی دیجتالی خود 
را فروخت، این نشان می دهد که شرکت معتقد است که حفظ بیشتر بیت کوین خود در 
آینده مفید خواهد بود. مدیر عامل شرکت ایالن ماسک در توییتر خود توضیح داد که 
تسال 10 درصد از دارایی های بیت کوین خود را برای اثبات نقدینگی و ماندگاری دارایی 
به عنوان جایگزین پول نقد در ترازنامه خود فروخته است.پیش بینی می شود در روزهای 

آینده با توجه به سخنرانی های فدرال همچنانی نوسانی داشته باشد.

۷ سال انتظار بی نتیجه برای راه اندازی جویشگر ملی
چرا دولت در پروژه موتور جستجو شكست خورد

با گذشت سالها از شــروع راه اندازی پروژه موتور جستجو شــواهد نشان می دهد که 
دولت های یازدهم و دوازدهم اهتمام کافی برای تحقق این پروژه به خرج ندادند و جویشگر 
ملی راه به جایی نبرد.دنیای اینترنت سرشار از اطالعات، تصاویر، ویدئوها، پیام ها و بسیاری 
از داده های دیگری است که دسترسی به این اطالعات به کمک موتورهای جستجو امکان 
پذیر است.یک موتور جستجو با جمع آوری داده های موجود، امکان دسترسی راحت و 
هدفمند کاربران را به اطالعات مورد نیاز فراهم می کند و به همین خاطر امروزه درصد 
باالیی از نیازهای کاربران اینترنت از طریق مراجعه به موتور جستجو پاسخ داده می شود.

در کشورما نیز بیش از ۷ سال از تصمیم برای راه اندازی موتور جستجوی داخلی می گذرد 
اما این پروژه موفق نبوده و موتورهای جستجوی بومی که از سوی وزارت ارتباطات و با 
سیاستگذاری مرکز ملی فضای مجازی معرفی شدند، با وجود صرف سرمایه های کالن، 
نتوانستند موفق عمل کنند و به تعبیری شکست خوردند.مطابق با آمارهایی که پیش از 
این از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است گوگل ساالنه صدها میلیارد 
تومان در ایران درآمد دارد و بیش از ۹۹ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد و موتورهای 
جستجوی بومی که طی این سال ها از آنها نام برده شده نتوانستند از این بازار، سهمی 
داشته باشند.هم اکنون با گذشت حدود ۷ سال از شروع اولیه این طرح، شواهد نشان 
می دهد که دولت های یازدهم و دوازدهم اهتمــام کافی برای تحقق این پروژه به خرج 
ندادند و پروژه ای که با اعتبار اولیه بالغ بر 1۷0 میلیارد تومان در سال ۹۳ کلید خورد و 
قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله 
گوگل باشد، راه به جایی نبرده است.پس از آن نیز، پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه 
خواجه نصیر از ساخت موتور جســتجوگر تصویری »کاوش« خبر داد که جویشگری 
بر اساس محتوای تصویر اســت و عالوه بر کلمات کلیدی و کلیدواژه متنی، می تواند با 
بارگذاری یک تصویر، سایر تصاویر مشابه را پیدا و به مخاطب نشان دهد.با این حال اما 
هنوز مشخص نیست که این موتورهای جستجو در چه ابعادی راه اندازی شده اند و آیا 
می توانند به نیازهای کاربران ایرانی پاسخ دهند و از وابستگی کشور به موتور جستجوی 
گوگل بکاهند؟ یا اینکه سرنوشت سایر پروژه های مشابه را در پیش می گیرند.با این حال 
این سوال مطرح می شود که تالش چندین ساله کشور در تولید موتورجستجوی بومی 
با توجه به هزینه هایی که صرف آن شد به کجا رسید و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان 
ناظر اجرای سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی آخرین وضعیت این پروژه را 
چگونه ارزیابی می کند؟ آیا می توان انتظار داشت که کشور از وابستگی به موتور جستجوی 
گوگل رهایی یابد و در این حوزه به حاکمیت و استقالل برسد؟ابوالفضل روحانی معاون 
مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تاریخچه راه اندازی موتور جستجوی بومی در کشور، 
می گوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شــورای عالی فضای مجازی تعدادی از 
خدمات فضای مجازی را به عنوان خدمــات دارای اولویت تعیین و مطالبه کرده اند که 
یکی از این خدمات، موتور جستجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی فضای 
مجازی در خردادماه سال 1۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات 
واگذار می شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان ناظر تعیین می شود.وی ادامه داد: 
وزارت ارتباطات در زمان مسئولیت محمود واعظی وظیفه خود را انجام می دهد و »سند 
نقشه راه توسعه جویشگر بومی« در سال ۹۵ به تصویب می رسد. یکی دیگر از کارهای 
بسیار مهمی که در زمان وزارت دکتر واعظی انجام شد تدوین و تصویب »سند تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات« بود. در آن سند نیز موتور جستجو به عنوان یکی از اجزای 

شبکه ملی اطالعات تعیین می شود.

اخبار

۱۲ میلیارد تومان تسهیالت به استارت آپ های خدمات آنالین تعلق گرفت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جممهوری در کمپین کرونا پالس، بیش از ۱۲ میلیارد تومان تسهیالت به استارت آپ های ارائه کننده خدمات آنالین اختصاص داد.این حمایت ها از سوی ستاد توسعه فناوری های اقتصاد 

دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان به بیش از ۱۸۰ استارت آپ ارائه شده است. همچنین بیش از ۳ میلیارد خدمت هم به ۱۷۰ استارت آپ ارائه شد تا بتوانند گامی 
برای توسعه محصول، بازار و زیرساخت های خود بردارند. حمایتی در قالب کمپین کرونا پالس که از ابتدایی ترین روزهای شیوع کرونا شکل گرفت.در پویش کرونا پالس راه حل های فناورانه توسط استارت آپ ها ارائه 

می شود. البته در این پویش هدف حمایت از ایده ها نیست بلکه راه حل هایی که مدت زمان کمی برای گسترش و توسعه نیاز دارند حمایت می شوند. 

به گفته رئیس هیات مدیره 
سندیکای برق ایران مصرف 
حدودی برق واحدهای رمز 
ارز کشور 6 تا ۷ هزار مگاوات 
اســت که بی شــک بر رقم 

مصرف برق تابستانه اثر می گذارد.
گرم شدن هوا از یک سو و کاهش بارندگی ها در سال 
آبی جاری که ظرفیت تولید برق نیروگاه های برقآبی 
کشور را متأثر می کند، موجب شده است تا امسال نیز 
تأمین پایدار برق کشور در بخش خانگی، کشاورزی و 
صنایع تبدیل به چالشی جدی شود. هر چند اولویت 
راهبردی برای مدیریت چنین شرایطی در وهله نخست 
مدیریت مصرف با استفاده از ابزارهای قیمتی و البته 
فرهنگی و در برخی موارد اجباری اســت، اما موضوع 
شــناخت و مدیریت بخش های نو که بــه واحدهای 
صنعتی ما اضافه شــدند نیز برای ایــن مدیریت بی 
تأثیر نیست. به گفته مدیرعامل شرکت برق حرارتی 
امســال حدود 2 هزار مگاوات به ظرفیت تولید کشور 
اضافه می شــود. هرچند این رخداد در جهت توسعه 
زیرساخت های کشور است، اما به نظر می رسد همچنان 
تراز تولید، مصرف و البته کســب درآمد صنعت برق 

منفی است.
بی شک طی روزهای آینده، یکی از سر خط های اصلی 
اخبار، نقش واحدهای استخراج رمز ارز در مصرف برق 
است. صنعتی نو که باوجود تالش های بین نهادی، اما 
هنوز هم سامان مناسبی نگرفته اســت. این صنعت 
می تواند با ســازمان یافتگی مناســب عالوه بر کسب 
درآمد برای خود به واحدهای تولیدی برق کمک کند. 

این در حالی اســت که به گفته متخصصان امسال به 
احتمال خیلی زیاد، شــاهد کاهش چشــمگیر سهم 
نیروگاه های بــرق آبی با ظرفیت ۵ هــزار مگاوات در 
تولید برق باشیم. چالشی که دو سال پیش زمینه ساز 
خاموشی های گسترده ای شــد. اما اینکه در این میان 
اثرگذاری واحدهای رمز ارز در چالش برق و خاموشی 
تابســتان 1400 چه میزان اســت، نیاز به بررسی و 

واکاوی دقیقی دارد.
علی بخشی، رئیس هیأت مدیره سندیکای برق ایران 
در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره با اشاره به اینکه در 
حال حاضر واحدهای استخراج رمز ارز یکی از مصرف 
کنندگان جدی برق در کشور به شمار می روند، گفت: 
تراز مصرفی برق این واحدها بر میزان کل مصرف برق 
کشور حقیقتاً اثرگذار است. البته بخشی از واحدهای 
این حوزه غیرمجاز هســتند، بنابرایــن نمی توان امار 
دقیقی از بخش مصرف برق ایــن واحدها از کل برق 

کشور در نظر داشت.
وی میزان حدودی مصرف برق واحدهای استخراج رمز 
ارزها را 6 تا ۷ هزار مگاوات اعالم کرد و افزود: این رقم 
مصرف برق، میزان کمی نیست؛ چنانچه بارها شاهد 
بودیم که با از دســت دادن ظرفیت نیروگاه های برق 
آبی به میزان ۵ هزار مگاوات به دلیل کاهش بارش ها، 
در تابستان به مشــکل می خوریم. اما علت اینکه این 
واحدهای اســتخراج کننده رمز ارز تبدیل به چالش 
در سیستم برقی کشور شده اند، این است که ما ساز و 
کار یکپارچه و دقیقی برای فعالیت این واحدها تدوین 
نکرده ایم. همین روند موجب شــده تا به دلیل وجود 
چنین نیازی این واحدها شکل گرفته و به عنوان یک 
مصرف کننده عمده وارد شــبکه برق کشور شوند در 

حالی که ما کنترل دقیقی روی آنها نداریم.
این مقام مســئول ادامه داد: این واحدهــا به ویژه در 

شرایط پیک مصرف برق می توانند در بحث خاموشی 
مؤثر باشند. ما برق یارانه ای در اختیار مصرف کنندگان 
خانگی، کشاورزی و مصرف کنندگان صنعتی بزرگ 
قرار می دهیم. بدیهی است که هزینه تمام شده تولید 
برق از هزینه دریافتی مشترکین بسیار باالتر است. اما 
این یارانه وقتی به بخش خانگی یا کشــاورزی تعلق 
می گیرد مفهوم متفاوتی از یارانه به بخش صنایع بزرگ 
مانند فوالد، مس، آلومینیــوم، ذوب آهن و ٪ دارد که 
واحدهای اســتخراج رمز ارزها نیز در دل این صنایع 

بزرگ به شمار می روند.
به گفته بخشــی این صنایــع بزرگ کــه واحدهای 
اســتخراج رمز ارز نیز شامل می شــود، از سود قابل 
توجهــی بهــره می برند کــه بخشــی از آن از محل 
یارانه برقی کــه دریافت می کنند، عاید می شــود. به 
این ترتیــب می توان گفت بخش نه چنــدان کمی از 
سود واحدهای عظیم صنعتی نشــأت گرفته از رانت 

انرژی اســت که دولت در اختیار آنها قرار داده است 
و اختالف هزینه تمام شــده برق با رقــم دریافتی از 
مشــترک را دولت از محل منابع خود می پردازد. این 
در حالی اســت کــه وزارت نیرو بدهی ســنگینی به 
 پیمانکاران خود دارد که نشأت گرفته از این تراز منفی 

است.
رئیس هیأت مدیره ســندیکای برق ایران با اشاره به 
اینکه بخشی از ســود این واحدهای اســتخراج رمز 
ارز از جیــب تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعت برق 
تأمیــن می شــود، اظهار داشــت: راهــکار حل این 
مشــکل، ورود وزارت نیرو یا توانیر به ایــن حوزه به 
عنوان بخــش تنظیم کننده اســت. به ایــن ترتیب 
می تواننــد بــا توافقات هزینــه ای و زمانــی مصرف 
برق شــان، عــالوه بر کاهــش و مدیریــت مصرف و 
 هزینه بــرق، از مزایای این صنعت به بهترین شــکل

استفاده کنند.

خاموشی گسترده در تابستان 1400 رقم می خورد؟

سهم ۶ هزار مگاواتی رمز ارزها در مصرف برق
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

ارزش ارزهای مهم دیجیتالی باز هم افزایش یافت. با افزایش 
مقبولیت رمزارزها و مشتقات آن ها در بین مردم و معامله 
گران، اکنون استفاده تجاری از این امکانات رو به گسترش 
است. باشگاه بسکتبال گلدن استیت واریرز آمریکا اعالم 
کرد به زودی نســبت به صدور NFT خود اقدام خواهد 
کرد. پیش از این باشــگاه داالس ماوریکز از قبول رمزارز 
دوج کوین برای خرید محصوالت و بلیط مســابقات این 
باشگاه ورزشی خبر داده بود. پست آمریکا نیز از پشتیبانی 
از NFT خبر داده بود.  برخی از منابع آگاه گفته اند بانک 

جی پی مورگان در حال بررسی مکان معرفی صندوق های 
سرمایه گذاری مبتنی بر بیت کوین به مشتریان خاص خود 
اســت. ورود بزرگ ترین بانک آمریکایی به عرصه ارزهای 
دیجیتالی می تواند موجی از ورود جریان ای تازه سرمایه 
گذاری به این بازار را همراه داشته باشد. پیشتر امکان انتقال 
وجه بر بســتر بالک چین برای تراکنش های بین بانکی 
داخلی در برخی از حساب های جی پی مورگان به صورت 

آزمایشی فراهم شده بود.  با وجود اصالح عمیق بازار ارزهای 
دیجیتالی در چهارمین هفته ماه آوریل، دن مورهد- مدیر 
شرکت پنترا کپیتال- از ورود شرکت های بزرگ به عرصه 
سرمایه گذاری در بازار و احتمال تصویب قوانین مبادالت 
رمزارزها به عنوان دو عاملی نام برده اســت که می توانند 
زمینه ساز رسیدن بیتکوین به قیمت 200 هزار دالر تا سال 
2022 شود. وی همچنین پیش بینی کرده است تا 2022 

حدود یک میلیون کاربر جدید در جهان به بازار بیتکوین 
اضافه شود.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر 20۷0 میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۳.0۷ درصد بیشتر شده است. در 
حال حاضر ۵2 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیت کوین و 1۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین 
12 ســال پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران بر 
 بســتر بالک چین ایجاد شد و از ســال 200۹ معامالت

 اولیه آن شکل گرفت.  

توســعه ســامانه پیش بینــی زمانــی و مکانی 
میــزان شــیوع کرونــای اســتان تهــران بــا 
 اســتفاده از هــوش مصنوعــی در پژوهشــگاه

 ارتباطــات و فناوری اطالعات انجام شــد.هوش  
 Artificial( مصنوعی یــا هــوش  ماشــینی
Intelligence )AI(( بــه هوشــی کــه یک 
ماشــین در شــرایط مختلــف از خود نشــان 

می دهد گفته می شــود. به عبــارت دیگر هوش  
 مصنوعــی بــه سیســتم هایی گفته می شــود 
کــه می توانند واکنش هــای مشــابه رفتارهای 
هوشــمند انســانی از جمله شــرایط پیچیده، 
شبیه ســازی فرآیندهای تفکری و شــیوه های 

استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری و 
توانایی کسب دانش و استدالل  برای حل مسائل 

را داشته باشند.
در دنیــای امــروز کاربردهای هــوش مصنوعی 
ُچنان گســترده و فراگیر شــده اند که بسیاری از 

این کاربردها دیگر با نام هوش مصنوعی شناخته 
نمی شوند و نام متخصص خود را دارند. تاثیر هوش 
مصنوعی را اکنون می توان در همه جهات و نقاط 
زندگی مردم دید؛ گوشی های تلفن همراه به عنوان 
یک ابزار سخت افزاری یا جست و جوهای خودکار 
گوگل که از الگوریتم ها و مُتدهای پیچیده هوش 

مصنوعی استفاده می کند.

عضو کمیســیون انرژی مجلس، با اشــاره به درآمد 
باالی رمزارزها برای یکسری از سوداگران، گفت: در 
حال حاضر استفاده از ماینرهای نسل اول که مصرف 
انرژی فوق العاده باالیی دارند، در کشور افزایش یافته 
که صنایع ما را تهدید می کند. پرویز محمدنژاد یکی از 
مسائل مرتبط با حوزه برق و انرژی را ارزهای دیجیتال 
دانست و اظهار کرد: امروزه پدیده رمزارزها از یک رشد 
فزاینده در دنیا برخوردار شده که در برخی مواقع به 
علت عدم آگاهی نسبت به یکسری از پدیده ها از جمله 

رمزارزها ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد.
وی با بیان اینکه اگر موضوع رمزارزها را به موقع هدایت 
و کنترل نکنیم ممکن است متحمل عواقب سخت و 
سنگین آن در جامعه شــویم، تصریح کرد: در حال 
حاضر استفاده از ماینرهای نسل اول که مصرف انرژی 
فوق العاده باالیی دارند، در کشــور افزایش یافته که 
صنایع ما را تهدید می کند.نماینده شهرستان لنگرود 
در مجلس شــورای اســالمی، با بیان اینکه ماینرها 
می توانند جای صنعــت و تولیــد را در کارخانجات 
بگیرند، گفت: متاسفانه پدیده ارزهای دیجیتالی جدید 
و نوظهور است و هنوز مسئوالن برای کنترل آن ورود 
نکرده اند.محمدنژاد، از بین بردن کسب و کار و تحت 

تاثیر قرار گرفتن صنعت و تولید را از دیگر معضالت 
پدیده ارزهــای دیجیتالی دانســت و تصریح کرد: 
مســئوالن مترصد مهار و کنترل ارزهای دیجیتالی 
هستند.وی با اشاره به تولید ۵8 هزار مگاواتی برق در 
کشور، ادامه داد: متاسفانه ماینرهایی که وارد کشور 
می شوند، میزان مصرف برق فوق العاده باالیی دارند 
و با توجه به برابر بودن میــزان تولید و میزان مصرف 
برق در کشور، حضور اینگونه دستگاه ها خطر جدی 
در حوزه برق است.عضو کمیسیون انرژی مجلس، با 
بیان اینکه هر یک ماینر نســل اول حدود 800 هزار 
کیلووات ساعت برای تولید یک بیت کوین برق مصرف 
می کند، متذکر شد: این در حالی است که نسل های 
جدید ماینر 142 هزار کیلووات ساعت مصرف دارند، 
اما به واسطه قیمت ارزان ماینرهای نسل اول واردات 
به این سمت و سو رفته که باید از آن جلوگیری شود.

وی پراکندگی استفاده از این دستگاه ها در جای جای 
کشــور اعم از کارخانجات، انباری ها، زیرزمین ها و 

پشــت بام ها را یک خطر جدی دانست و افزود: اگر از 
همین امروز اقدام به کنترل رمزارزها نکنیم، کنترل آن 
در آینده سخت می شود.محمدنژاد، با اشاره به درآمد 
باالی رمزارزها برای یکسری از سوداگران، عنوان کرد: 
افرادی که در شــرایط و زمان های مختلف از منابع 
کشور به نفع خودشان استفاده می کنند، امروز نیز به 
سمت رمزارزها روی آورده اند، زیرا انرژی ارزان قیمت 
در کشور تولید رمزارز را برای آنان به صرفه کرده است.

نماینده لنگرود در مجلس، قیمت روز هر بیت کوین 
را حدود 64 هزار دالر دانست و خاطرنشان کرد: تولید 
هر بیت کوین در کشــور 1۵ هزار دالر تمام می شود 
که برای ســوداگران حدود ۵0 هزار دالر آورده دارد. 
وی نامعلوم بودن خالق بیت کوین و محل حاکمیت 
آن را یک امر خطرناک برای کشــورهایی دانست که 
تنها ماینینگ می کنند و گفت: بانک مرکزی ضمانتی 
برای رمزارزها ندارد و امکان کنترل و رهگیری موجود 
نیست لذا همین موضوع زمینه ســاز اتفاقات ناگوار 

آینده است که برای گرجستان به عنوان صادرکننده 
برق پیش آمد، زیرا آزاد کردن رمزارزها در گرجستان 
موجب شــد اکنون به واردکننده برق تبدیل شــود.

محمدنژاد، با بیان اینکه از دولت می خواهیم متولی 
امر رمزارزها باشد و اقدام به ایجاد مزارع رمزارز کند، 
یادآور شــد: افرادی که عالقمند به تولید بیت کوین 
هســتند، می توانند تحت نظارت دولت و با ســهام 
مشــخص کار کنند تا عالوه بر مدیریــت اقتصادی، 
ساماندهی در این حوزه داشته باشیم.وی با اشاره به 
تمرکز کمیسیون انرژی در حوزه عرضه برق و صرف 
منابع مالی در این بخش، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
در بخش تقاضا کاری نکردیم تا مدیریت مصرف برق 
داشته باشیم. در این راســتا نیازمند هماهنگی بین 
دســتگاه ها جهت کنترل، مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف هســتیم و دولت مکلف شــده به امر اصالح 
الگوی مصرف جــدی ورود کند تا پیک امســال را 
بدون خاموشــی بگذرانیم. عضو کمیســیون انرژی 
مجلس، با بیان اینکه کاهش شدید ورودی آب پشت 
سدها نسبت به سال گذشته تولید برق آبی کشور را 
کاهش داده است، گفت: تنها راه کنترل و جلوگیری از 

خاموشی، مدیریت مصرف برق است.

یک کارشــناس بازارهای مالی، از زیان دیدگان 
بورس درخواست کرد برای پیشگیری از زیان های 
بیشتر، بدون مطالعه و آموزش، وارد بازارهای مالی 
دیگر از جمله ارزهای دیجیتال نشــوند.مرتضی 
مختاری اظهار کرد: در بازارهای مالی، پول افراد 
عجول نصیب افراد صبور می  شود، هر کسی که وارد 
بازارهای مالی می شود باید ویژگی های هر کدام از 
بازارها را شناخته و بر اساس شرایط بازار رفتار کرده 
و با فراگیری آموزش های الزم زمان ورود و خروج 

مناسب به بازارهای مختلف را بداند.
وی با تاکید بر اینکه افراد فعال در بازارهای مالی 
باید مدیریت ریســک و مدیریت ســرمایه را یاد 
بگیرند، افزود: توجه به امنیت یکی از کلید واژه های 
اصلی فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال است .وی 
با اشاره به اتفاقاتی که اخیرا در ترکیه در خصوص 
صرافی های ارز دیجیتال رخ داد، گفت: این اتفاق، 
ترس و شک را در میان ســرمایه گذاران ارزهای 

دیجیتال ایجاد کرد؛ سرمایه گذاران این بازار پیش 
از سپردن سرمایه خود به صرافی های ارز دیجیتال 
باید از میزان اعتبار صرافی مطمئن باشــند، برای 
کســب اطالعات در این زمینه می توان به سایت 
های معتبر در این زمینه مراجعه کرده و لیســت 

صرافی های معتبر را مشاهده کرد.
مختاری تاکید کرد: هیچ صرافی ارزدیجیتال در 
ایران مجوز فعالیت نداشــته و تمام مواردی که با 
عنوان صرافی ایرانی فعالیت می کنند غیرقانونی 
هســتند، بنابراین در صورت تکرار اتفاقاتی مانند 
آنچه برای صرافی های ترکیه رخ داد، دست سرمایه 
گذاران هیچ جا بند نیست و من از بابت صرافی های 

غیرقانونی داخلی بسیار نگران هستم.
وی در خصــوص تامین امنیت حســاب های ارز 

دیجیتال نیز گفت: هیچ گاه نباید پســورد را در 
سیستم هایی که با آن کار می کنید ذخیره کنید، 
هر ســه ماه یکبار پسورد حســاب کاربردی خود 
را تغییر دهید و از انتخاب پســورد یکسان برای 
تمام حســاب های خود پرهیز کنید، شناســایی 
دوعاملی) google authenticator( را حتما 
فعال کنید و کد آن را در یک جــای امن و دور از 
دســترس دیگران نگهداری کنیــد، اگر از کیف 
پول"wallet" استفاده می کنید حتما 12 کلمه 
ریکاوری را در یک جای امن نگهداری کنید و هر 
از گاهی قســمت activity حساب خود را چک 
کنید تا با آی پی ناشناســی وارد نشوند. مختاری 
همچنین در خصوص اســتفاده از انواع وی پی ان 
با توجه به ممنوعیت استفاده از اغلب صرافی های 

معتبر دنیا برای ایران هشدار داد و گفت: دراستفاده 
از وی پی ان حتما باید دقت شده و از هر وی پی انی 

استفاده نشود.
این مدرس دوره های ارز دیجیتال همچنین تاکید 
کرد: وقتی ســرمایه خود را به دست صرافی می 
سپارید در واقع کلید خصوصی سرمایه خود را به 
صرافی داده اید و هر لحظه ای که ســایت صرافی 
تعطیل شود دیگر شما دسترسی به حساب خود 
ندارید، ولی کیف پول ها، فناوری هایی در بســتر 
بالکچین بوده و وقتی ســرمایه تان را به آن می 
سپارید کلید خصوصی آن دست خودتان هست، 
لذا اگر قصد نگهداری ارزهای دیجیتال با دید بلند 
مدت را دارید بهتر اســت از کیف پول های سخت 
افزاری اســتفاده کنید، این کیف پول ها امنیت 
دارایی شما را افزایش می دهد، اما اگر با سرمایه کم 
به صورت کوتاه مدت قصد نگهداری دارید از کیف 

پول های نرم افزاری استفاده کنید.

ادامه صعود ارزهای دیجیتالی

پیش بینی شیوع کرونا با استفاده از هوش مصنوعی

ماینرها صنعت و توليد را تهدید می كند

به صرفه بودن برق ارزان برای سوداگران رمزارز

زیان دیدگان بورس وارد بازار ارزهای دیجیتال نشوند


