
آینده درخشانی که برای ETF ها یا همان صندوق 
های سرمایه گذاری دولتی متصور می شد، مانند سهم 
های دیگر بازار سرمایه سرابی بیش نبود و کار به جایی 
رسیده است که صندوق هایی که قرار بود عدالت را بین 
مردم برقرار کنند و سودده باشند، تا جایی ضرر داده اند 
که خریداران این صندوق در لیست مال باختگان قرار 
گرفته اند و صحبت از این است که ضرر آن ها چگونه 

جبران شود!
به گزارش ایسنا، صعود بازار سرمایه نزدیک به قله بود 
 ETF که وعده عرضه ســه صندوق دولتی در قالب
از ســوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست 
بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم 

خودرویی و فلزی باشد.
دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک 
ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شــرکت های خودرویی و 
فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را 
به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد 
تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی 

می توانست خریدار آن ها باشد.

سوددهی چشمگیر دارا یکم
در این راســتا، صندوق اول با نــام دارا یکم در اوایل 
تابستان عرضه و در ســوم تیرماه قابل مقایسه شد. 

در واقع وزارت امور اقتصــادی و دارایی از طریق این 
واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اســامی 
ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و 
صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار 
کرد. در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار 
میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا 
با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری 

داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.
ســوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود 
سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد 
به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، این صندوق همچنان 

در سود قرار دارد.
بر این اساس، قیمت هر واحد دارایکم در روز عرضه ۱۰ 
هزار تومان بود و هر واحد این صندوق در روز گذشته 

بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت.

پاالیشی یکم راه خود را از دارایکم جدا کرد!
اما سرنوشــت پاالیشــی یکــم کاما متفــاوت از 
دارایکم بود. تب و تاب دارایکم هنــوز نخوابیده بود 
که سخن از عرضه پاالیشــی یکم )باقی مانده سهام 
دولت در چهار پاالیشــگاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعباس( به میان آمد. این بار در آن ســوی ماجرا 
وزارت نفت نشســته بود و عرضه صندوق پاالیشی 

یکم با اختاف بیــن وزارت نفــت و وزارت اقتصاد 
کلید خورد و بهانــه ای برای ریزش بازار شــد! این 
 صندوق عرضه شــد اما عرضه آن همزمان با ریزش 
بازار بود. به طوریکه قیمــت هر واحد این صندوق به 
۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه رســید. 
در این روزها نیز صف فروش پاالیشی یکم همچنان 
به قوت خود باقی است و هر واحد این صندوق ۷۰۰۰ 

تومان  قیمت دارد.

هبه سهم جدید به متضرران
حاال کار به جایی رسیده اســت که سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصمیم گرفته برای احیای بازار و شــاید 
بازگرداندن اعتماد مردم به بــورس، ضرر افرادی که 
ETF را خریده بودند جبران کند. از یک سو به گفته 
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، معموال مــردم در معامله با دولت توقع 
ضرر دیدن ندارند و از سوی دیگر دولت مانند هر ناشر 
دیگری، باید تا یک سال از ســهمی که عرضه کرده 
است حمایت کند تا قیمت سهم به زیر قیمت در روز 
عرضه نرســد. البته تصمیم جدید سازمان در انتظار 
تصویب سران قوا است و اگر تصویب شود، سهم جدید 
 ETF پاالیشی یکم یا سهم های دیگر به سهام داران

هبه خواهد شد.

چک موردی نوعی چک اســت کــه به صورت 
موردی به مشــتری حقیقی فاقد دســته چک و 

دارای حساب جاری داده می شود. 
به گــزارش ایســنا، بانک مرکزی روز گذشــته 
شــیوه نامه چک هــای مــوردی را به شــبکه 
 بانکی اباغ کــرد که از مــرداد ماه ســالجاری 

الزم االجراست. 
در این زمینه، اعطای چک موردی به مشــتری 
بایـــد از طریـق ســـامانه صـیاد بـــا دریافـت 
شناســـه یکتـــا بـــرای هر برگ چک موردی 
انجـــام شود که نیازی به رعایـــت فرآینـدها و 
 الزامـات نـاظر بـر اعتبارســـنجی و رتبه بندی 

اعتباری نیست.
در صورت عدم پرداخت وجه چـک مـوردی بـه 
دلیـل نداشـتن موجـودی کـــافی یـا تحقـق 
هـــر  یک از علل مقرر در قانون برای برگشــت 
چـک، صـاحب حسـاب و وکیـــل یـا نماینـده 
امضـــاءکننده چـــک از طـــرف وی تا زمان 
پرداخت دین ناشـــی از چـک مزبـور، مشـمول 
محرومیت هـــای منـدرج در مـــاده )۵( مکرر 
الحاقی بـه قـانون و نیـز محرومیـت از دریافـت 
دسـته چـک، صـدور چـک جدیـد و اسـتفاده  

مجدد از چک موردی می شود.

چه کسانی نمی توانند چک موردی بگیرند؟ 
 در ایــن بیــن، بایــد بدانیــد کــه افــراد زیر 
 نمی تواننــد چک مــوردی از بانک هــا دریافت 

کنند:
۱( اشخاص ورشکسته

۲( افرادی که قــادر به پرداخــت محکوم به آن 
هستند، نباشند.

۳( وکیل/نماینـده صـادرکننده )امضـاءکننده( 
چـک برگشـتی رفـع ســـوءاثر نشـده از طـرف 
اشــخاص صاحب حساب وفق شــرایط مقرر در 

قانون.
۴( اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده 

اعم از موردی و عادی.
۵( اشخاصی که بنـــا بـــه رأی قطعـی مراجـع 
قضـایی حسـب مفـاد قـوانین مربـوط از جملـه  
مــوارد مقــرر در قــــانون، بــه محرومیــت 
از داشــتن دســــته چــک و چــک مــوردی 

محکــوم شده اند.
۶( اشخاصی که حساب جاری آنهـــا بـه دالیـل 
قـانونی یـــا حسـب تصـــمیم مرجـع قضـایی 
مسدود شده و برداشت از آن ممنـــوع اســـت؛ 
بـه اســـتثنای مـواردی کـه صـــرفاً بخشـی از 
موجودی حساب جاری مشتری مسـدود شـده و 

برداشـت مـابقی موجـودی حسـاب جـاری وی 
امکانپذیر است.

۷( اشــخاص ورشکســته، ناتوان از پرداخــت 
محکــوم بــــه یــا دارای چــــک برگشــتی 
رفــــع سوءاثر نشــده که مطابق حکم مقرر در 
تبصـره ۲ ذیـــل مـاده ۲۱ مکـــرر قـانون، بـه 
وکالـت با نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم 

از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند.

اســتعالم وضعیت صادرکننده چک 
موردی در سامانه صیاد 

اعطای چک موردی به مشـــتری تـــا قبـل از 
تعیـین تکلیـــف چک هـای مـــوردی قبلـی 
اعطـــایی به وی در ســامانه صیاد یا ارائه آنها به 

بانک، ممنوع است.  
دارنده چک موردی می توانـد آخـرین وضـعیت 
صـادرکننده چـک مـوردی شـامل سـابقه چـک 
برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات 
چک هـای تسـویه نشـــده را از طریـق سـامانه 

صـیاد استعام کند. 
همچنین، تســویه چــک مــوردی منــوط بــه 
ثبــت مشخصــات آن و نیــز ثبــت عملیــات 

تســویه آن در سامانه صیاد است.

در راســتای اطمینــان از تامیــن بــرق 
منازل، مراکــز کســب و واحدهــای درمانی، 
ادارات  از کولرهــای گازی در  اســتفاده 
 و دســتگاه هــای اجرایــی تهــران، ممنــوع 

شد.
به گــزارش تســنیم، رامین پوریــا، مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ با بیان اینکه "بر اســاس اباغیه معاونت 
امور برق و انرژی وزارت نیرو، تمامی دســتگاه 
های اجرایی، حداکثر تا ۵۰ درصد مدت مشابه 
ســال گذشــته، مجاز به مصرف برق هستند"، 
گفت: بر همین اســاس به منظور جلوگیری از 

افزایش بار شبکه توزیع برق پایتخت در ساعات 
اوج بار، اســتفاده از کولرهــای گازی در تمامی 
دســتگاه ها و نهادهای اجرایی و ادارات تهران، 
ممنوع بوده و مســئوالن ادارات موظفند تمامی 
امکانــات موجود را در راســتای کاهش مصرف 
 برق ســاختمان هــای تحت مســئولیت خود 

به کار گیرند.
وی افزود: بــا توجه بــه کاهش شــدید منابع 
آبی و ظرفیــت تولید نیروگاه هــای برق آبی و 
همچنین شــرایط خاص ناشی از شیوع بیماری 
کرونا، تامین بــرق منازل شــهروندان و مراکز 
 درمانــی و بیمارســتان هــا، اولویــت اصلی 

اســت و در همین راســتا، مصرف برق تمامی 
ادارات پایتخت عاوه بر بازدید میدانی توســط 
بازرسان تعیین شده، با اســتفاده از کنتورهای 
هوشــمند نصب شــده، روزانــه از مرکز پایش 
شــرکت توزیع نیروی برق تهران بــزرگ، از راه 
دور رصد شده و در صورت عدم رعایت موضوع، 
 اقدامــات قانونــی پیــش بینی شــده به عمل 

خواهد آمد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ تصریــح کرد: گزارش عملکرد 
 تمامــی ادارات به اســتانداری تهران ارســال 

خواهد شد.

بررسی آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکی از تراز مثبت تجاری چهار میلیارد و 
۲۷۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دالری بخش معدن و صنایع 

معدنی ایران در سال ۹۹ است.
به گزارش ایرنا، واکاوی این آمارها حاکی اســت در 
سالی که گذشت ۵۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ تن 
انواع محصوالت بخش معــدن و صنایع معدنی به 
ارزش هفت میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر 
صادر شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۸ از نظر وزنی 
افت ۲۱ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱ درصدی 
داشته است. بیشــترین ارزش صادرات در سال ۹۹ 
مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با 

چهار میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر بود که 
هرچند در مقایسه با سال ۹۸ افت پنج درصدی ثبت 
کرد، اما ۵۳.۷ درصد صادرات را به خود اختصاص داد.
پس از آن، مس و محصوالت پایین دستی با ۹۵۸.۱ 
میلیون دالر، »سایر معدن و صنایع معدنی« با ۷۵۸ 
میلیون دالر، زنجیره سیمان با ۴۸۵.۸ میلیون دالر و 
زنجیره روی با ۳۵۷.۶ میلیون دالر در رتبه های بعدی 
بیشترین صادرات محصوالت این بخش قرار گرفتند.

رشد ۱۳ درصدی واردات
برپایه این آمارها، در سال ۹۹ مقدار چهار میلیون و 
۱۵۶ هزار و ۵۹۱ تن انواع محصوالت بخش معدن و 

صنایع معدنی به ارزش سه میلیارد و ۴۱۰ میلیون و 
۵۰۰ هزار دالر به کشور وارد شد. این آمار از نظر وزنی 
رشد ۱۳ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۶ درصدی 
در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. در سالی که گذشت 
زنجیره فوالد و محصوالت فــوالدی مرتبط با یک 
میلیارد و ۳۷۳ میلیون دالر بیشترین ارزش واردات 
محصوالت این بخش را به خود اختصاص داد و پس از 
آن، سایر معدن و صنایع معدنی با ۵۲۲ میلیون دالر، 
زغال ســنگ و کک با ۳۰۳.۲ میلیون دالر، زنجیره 
آلومینیوم و محصوالت با ۲۹۰.۵ میلیون دالر و انواع 
محصوالت سفال، آجر، سرامیک و کاشی با ۱۶۹.۳ 

میلیون دالر در رده های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد 
صدور پروانه های صنفی در سال ۹۹ در هم سنجی با سال پیش ۵۸.۲ 
درصد افزایش را تجربه کرده اســت. به گزارش ایرنا، بر اساس آمار 
منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۲۰ هزار و ۶۷۵ فقره 
پروانه صنفی در سال ۹۸ صادر شده بود در  حالی که در سال ۹۹ به 

۶۶۵ هزار و ۶۰۷ فقره رسید که ۵۸.۲ درصد رشد را نشان می دهد.
در این مدت با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب وکارها با تعطیلی 
و محدودیت رو به رو بوده اند و در این شرایط، افزایش صدور پروانه های 
صنفی نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به 

فعالیت های صنفی دارد. از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب و کارهای 
اینترنتی و فعالیت های مجازی بــرای فروش اقام مختلف گواهی، 
امضای الکترونیکی رشــد ۲۲۴.۲ درصدی را تجربه کرده که البته 
مجازی شدن فعالیت های تجاری در سامانه جامع تجارت نیز در این 
افزایش بی تاثیر نبوده است. ۱۸۱ هزار و ۸۵۸ فقره گواهی امضای 
الکترونیکی در سال ۹۸ صادر شــده بود که این رقم در سال ۹۹ به 
۵۸۹ هزار و ۵۵۴ فقره رسیده است. همچنین دریافت نماد اعتماد 
الکترونیکی رشد ۱۵۰.۸ درصدی را تجربه کرده و از ۱۳ هزار و ۱۷۷ 

فقره در سال ۹۸ به ۳۳ هزار و ۴۴ فقره در سال ۹۹ رسیده است.

کاهش ۳۱ درصدی صدور کارت بازرگانی
از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشــت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشــور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک 
مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش نامه هایی اعام کردند که 
در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی آنان تعلیق 

و سپس باطل می شود.
از ســوی دیگر، با آغاز فعالیت گســترده ســامانه جامع تجارت، 
صدور و تمدید کارت هــای بازرگانی به طور رســمی از این طریق 
ممکن شد و البته بســیاری از بازرگانان با مشکاتی روبه رو شدند 

 و این شــرایط موجب شــد که صدور کارت بازرگانی ۳۱.۵ درصد 
کاهش یابد.

مطابق آمارها، هفت هزار و ۵۶۸ کارت بازرگانی در ســال ۹۸ صادر 
شده بود که این رقم در سال ۹۹ به پنج هزار و ۱۵۸ فقره کاهش یافت.

یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است 
که از طریق انتقال فعالیت ها به فضای اینترنت ممکن می شود.

سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک 
دیده شده است و تمام روند الزم برای صادرات و واردات از این طریق 

انجام می شود.

رییس جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه اندازی سامانه جامع 
تجارت بسیاری از مسائل و مشکات تجاری ناشی از شفاف نبودن، 
انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و 
این سامانه عاوه بر اینکه موجب شفافیت اطاعات، تسهیل تجارت و 
رفع موانع تجارت فعاالن اقتصادی می شود، بلکه مانع از قاچاق کاال و 

فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه 
فعالیت های مرتبط با تجارت امکان پذیر می شــود و همه افراد باید 

پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند. 

!ETF چگونه چک موردی بگیریم؟ سرنوشت جدید در انتظار مال باختگان

تراز تجاری مثبت ۴.۲ میلیارد دالری بخش معدن در سال ۹۹استفاده از کولرگازی در ادارات تهران ممنوع شد

رشد حدود ۶۰ درصدی صدور پروانه صنفی در سال ۹۹
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رئیس قوه قضائیه:

سرمقاله

بن بست تعیین دستوری 
نرخ اجاره بها

تعیین سقف اجاره بها برای 
دوران کرونا به این معنا بوده 
است که دولت یک حداقلی 
را برای ایــن بخش در نظر 
گرفته و نظام دولتی را پیاده سازی می کند که بیش 
از این مقدار افزایش قیمت در این حوزه نداشــته 
باشــیم اما هیچگاه نمی توان به صورت دستوری 
قوانین را در بازار مسکن حاکم کرد. به عبارت دیگر 
تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد 

جواب نداده است...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

۲متن کامل  د ر صفحه ۳

۳

ادامه روند کاهشی 
در بورس

برنج 
گرانتر می شود 

شورای رقابت، با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها تا 10 درصد موافقت کرد

گرانی خودرو  با  مجوز شورای  رقابت
صفحه۳

صفحه۳

روزهای  سخت  مستاجران
وعده   راه  اندازی   اجاره   داری   حرفه ای   محقق   نشد

موجران   زیر   بار  تمدید   قراردادها   و   سقف   افزایش   اجاره   بها   می روند؟

بازار سرمایه روز گذشته هم روندی کاهشی داشت 
به طوری که شــاخص کل بورس بیش از ۱۳ هزار 
واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس روز گذشته با 
۱۳ هزار و ۵۹۰ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۶۷ 
هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم ۱۴۶۶ واحد کاهش یافت و رقم ۴۲۳ هزار 
و ۱۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۲۱۶ 
هزار معامله به ارزش ۱۹ هــزار و ۷۲ میلیارد ریال 
انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر و 
گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن 

سوی بازار سرمایه شاخص...

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه به دلیل 
گران شــدن، ســرانه مصرف برنج در کشور نصف 
شده اســت، گفت: در چند سال گذشته با توجه به 
کاهش قدرت خرید مردم، ۵ الی ۶ دهک جامعه که 
حدود۵۰ میلیون نفر است، توان خرید برنج ایرانی 
را ندارند.  دبیر انجمن برنج هم با بیان اینکه در کنار 
سختی های بســیاری که متوجه این شغل و برنج 
کاران است گفت: دولت هیچ گونه حمایتی نداشته 
است. در کنار تمام مشــکات بحران کم آبی را نیز 
داریم که به کاهش کاشت برنج منجر خواهد شد. 
همین بحران کم آبی در آینده به افزایش قیمت برنج 
دامن می زند و قیمت برنج امســال افزایش خواهد 
 داشت. افزایش قیمت ها در بخش کاالهای اساسی 

مدت هاست موجب نارضایتی...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی اعالم کرد
پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 

به  بنگاه های کوچک و متوسط 
دربــاره مرکــزی  بانــک  کل   رئیــس 
 برنامه این بانک برای حمایــت از بنگاه های 
کوچک و متوســط گفــت: مبلغــی تا حد 
۱۰۰ هــزار میلیارد تومان از ســوی بانک ها 
برای اعطــای ســرمایه درگردش بــه این 
واحدهــا، با هــدف گســترش نقــش آنها 
 درتولیــد و اشــتغال کشــور پرداخــت

 خواهد شد.
به گــزارش ایســنا، عبدالناصــر همتی در 
SMEیادداشــتی دربــاره پشــتیبانی از
 هــا نوشــت: روز گذشــته، رهبــر معظم
 انقالب اسالمی با اشــاره به لزوم فعال شدن 
کارگاه هــای کوچــک و متوســط در کنار 
کارگاه های بزرگ، تأکید کردند:گســترش 
ایــن کارگاه هــا عالوه بــر ایجاد اشــتغال، 
زمینه ســاز تولیــد ثــروت بــرای عمــوم 
 مردم بــه ویژه طبقــات ضعیف و متوســط
 هســتند. وی افــزود: بنگاه هــای کوچک 
SME  و متوســط که از آنها تحت عنــوان
هــا یادمی شــود، امــروزه به عنــوان یکی 
ازمســیرهای اصلی رشــد و توســعه پایدار 
 مبتنــی بر دانــش در کشــورها شــناخته 

می شوند.
 ارزش افزوده باال، نوآوری، اشتغال  آفرینی و 
انعطاف پذیری بیشــتر ازمزایای این بنگاه ها 

است.
 همتی گفــت: بانک مرکزی در چند ســال 
گذشــته برنامــه جــدی بــرای افزایــش 
 میــزان تأمیــن مالــی SMEها داشــته

 است. 
در ســال گذشــته بیــش از ۲۷ هــزار 
واحدکوچک ومتوســط از حــدود ۸۵ هزار 
میلیارد تومان تســهیالت بهره مند شدندکه 
 نسبت به سال ۹۸رشــد۵۷ درصدی داشته

 است. 
وی بیان کــرد: برنامه بانک مرکــزی برای 
پشــتیبانی مالــی از SMEهــا درســال 
۱۴۰۰ اختصــاص مبلغی تا حــد ۱۰۰هزار 
میلیارد تومان از ســوی بانک ها برای اعطای 
ســرمایه درگردش به ایــن واحدها، با هدف 
 گسترش نقش آنها درتولید و اشتغال کشور

 است.

مدیرگروه سالمت محیط دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اعالم کرد:

کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان 
به طور مستمر رصد می شود

کنتــرل و نظــارت بــر ســالمت و کیفیت 
آب شــرب جــز وظایــف ذاتی و اساســی 
 نهادهــای نظارتــی مانند مرکز بهداشــت

 است. 
 مهــدی میرجهانیــان بــا بیــان ایــن که 
گــروه های مهندســی بهداشــت آب مرکز 
بهداشــت به طور روزانــه پارامترهای کیفی 
آب شرب را بررســی می کنند، اظهارداشت: 
سالمت و کیفیت آب براساس استانداردهای 
۱۰۵3و ۱۰۱۱ ســازمان ملــی اســتاندارد  
 توســط نهادهای نظارتی بررســی و کنترل 

می شود.  
وی افزود: همه روزه ســالمت و کیفیت آب 
شــرب از لحاظ میکروبی، شیمیایی و میزان 
کلر باقی مانده توسط مرکز بهداشت اصفهان 

کنترل می شود.
مدیرگروه ســالمت محیط دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با تاکید بر ســالمت آب 
شرب شــهرها و روستاهای اســتان عنوان 
 کرد: در ســال گذشــته ۴۵۰ هزار آزمایش
 کلر باقی مانده در نقاط شــهری و روستایی 
اســتان انجام گرفت کــه نتیجــه ۹۹.۷۴ 
درصد کلر ســنجی ها در مناطق شــهری و 
 ۹۹.۴۸ درصد در مناطق روســتایی مطلوب 

بوده است.  

خبر

ويژه

معاون سازمان مالیاتی اعالم 
کرد: ســود علی الحســاب 
پرداختی بانک ها و موسسات 
اعتبــازی مجاز به ســپرده 
گذاران که باالتر از نرخ مصوب 
شورای پول و اعتبار باشــد، هزینه قابل قبول مالیاتی 
نخواهد بود.محمود علیزاده معاون سازمان مالیاتی در 
بخشنامه ای اعالم کرد: سود علی الحساب پرداختی بانک 
ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران تا سقف نرخ 
سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای 
مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مســتقیم به 
عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و پرداختی سود علی 
الحساب مازاد بر نرخ های مصوب جزء هزینه های قابل 
قبول مالیاتی نمی باشد.به گزارش تسنیم، در هفته های 
اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به ۱۲ بانک بر 
ضرورت رعایت دقیق نرخ سود سپرده و تسهیالت مصوب 
شورای پول و اعتبار )معادل ۱6 درصد( تاکید کرد.فرهاد 
دژپسند در این نامه به بانک ها اعالم کرده بود که  نرخ های 
باالتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های 
قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف 
است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این 
موضوع اقدام الزم را انجام دهد.در حالی بانک های دولتی 
موظف به رعایت مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی بر 
پرداخت حداکثر ۱6درصد سود سپرده بلند مدت یکساله 
هستند که شواهد نشــان می دهد بسیاری از این بانک 
ها با تخلفات محرز و با تصمیمات خودسرانه میزان نرخ 

سود بانکی افزایش داده اند. این تصمیم تبعات بسیاری 
بر اقتصاد، بورس و بازارهای مالی دیگر خواهد داشت و 
وزیر اقتصاد نیز در این باره هشدارهایی را به بانک ها داده 
است. در حالی که نرخ سود سپرده قانونی افزایش پیدا 
نکرده است برخی بانک ها خودسرانه نرخ سود یکساله 
را افزایش داده اند. برخی دیگــر هم با لحاظ نکردن نرخ 
شکست قانونی چراغ خاموش در حال دور زدن نرخ های 

سود مصوب هستند.

ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی  در 
این زمینه می گوید:

عدول بانک ها از مصوبات شــورای پول و اعتبار بارها و 
بارها اتفاق افتاده و در چندین و چند سال اخیر بسیاری از 

بانک ها بخصوص خصوصی ها اقدام به تخلفات در زمینه 
پرداخت سود سپرده شــده اند. اتفاقا بسیاری از بانک 
های نشان دار این حرکت را انجام داده اند و بخش بسیار 
بزرگی از تسیهالت تخصیصی خود را به سمت تسهیالت 
گیرندگان خاص که شرکت های زیرمجموعه و شرکای 
خاص خود هستند هدایت کرده اند. هنگامی که بانک ها 
شاهد ضعف مدیریت و نظارت بر بازارها توسط دولت به 
عنوان مثال تولید و توزیع کرغ هستند چرا برای منابعی 
که در اختیار خودشان و برای خودشان است خودشان 
تصمیم گیری نکنند. وی افزود: هشدارها و اعتراضاتی 
هم که از سوی نهادهای حاکمیتی در رابطه با تخلفات و 
عدول از مصوبات وجود دارد به این دلیل است که دولت 
انتظار دارد منایع بانکی به سمت بازار سرمایه هدایت شود 

و یا اینکه این افزایش نرخ سود موجب از دست رفتگی 
تسهیالت در بانک های دولتی که مصوبات و قوانین را 
رعایت می کنند شود. دیدگاه حاکمیت هدایت سرمایه و 
منایع بانکی به سمت بازار سرمایه و بورس است و تخلف 
بانک ها به رشد مشتری و خروج پول حقیقی ها از بورس 
منجر خواهد شد.شاه ویسی ادامه داد:بنابراین به نظر می 
رسد که اعتراض نهادهای حاکمیتی به این دلیل است و 
برای بروز تخلفات نیست چراکه تعداد این بانک ها بسیار 
زیاد است و چندین و چند سال است این اتفاقات را شاهد 
هســتیم. اگر بخواهیم انضباط مالی داشته باشیم این 
اقدام تنها مربوط به نرخ سود و تعیین و اجرای آن نیست. 
متاسفانه این یک عارضه در حوزه کالن مدیریتی بانکی 
کشور است.وی گفت:به هر ترتیب با این اقدام بانک ها در 
حالی که در هفته های اخیر شاهد رشد خروج حقیقی 
ها از بورس هستیم ، شدت خواهد گرفت و سرمایه ها به 
ضرب خودکشی و هیجانات فاحش از بورس خارج می 
شوند و به ســمت بانکهایی خواهند رفت که از مقررات 
عدول کرده اند. برای حقیقی هایی که به قصد خودکشی 
از بورس خارج شده اند و خود را زیان دیده به شمار می 
آورند اولین ایستگاه برای پارک پول بانک های متخلف 
خواهد بود. به هر ترتیب تغییر نرخ سود بانکی عالوه بر 
آنکه بازار سرمایه را دچار چالش می کند، بانک ها را هم در 
معرض تغییرات جدیدی قرار می دهد و از همه مهمتر، 
بازارهای مصرفی را که سازنده سایر بازارها هستند، دچار 
اختالل خواهد کرد. بنابراین تصمیمات و سیاست هایی 
که در داخل اتخاذ می شود، قوی تر از اتفاقات بین المللی 
بازارهای ما را تحت تاثیر قرار می دهد و این سیاست ها، 

منجر به ثبات در بازارهای کشور هم نشده است.

سازمان مالیاتی: بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت کنند

خط و نشان مالیاتی برای بانک ها

تملک  و تعطیلی کارخانه ها  خیانت 
و قابل تعقیب قانونی است

رئیس قوه قضاییــه با صدور دســتور اجرای طرح 
پایــش بنگاه های تولیدی تعطیــل و نیمه تعطیل 
در کشــور، تأکید کرد: اقدام کســانی که با گرفتن 
واحدهای تولیدی و تعطیل کردن آن و بیکار کردن 
صدها کارگر، تجهیزات و اراضــی این کارخانه ها و 
کارگاه  ها را فروخته و یا دنبال این کار هستند، خیانت 
و قابل تعقیب اســت.به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی در جلسه )دوشنبه ۱3 اردیبهشت( 
شورای عالی قوه قضاییه، با تسلیت ایام شهادت مولی 
الموحدین حضرت علی )ع( و لیالی قدر اظهار داشت: 
پیام شب قدر برای همه بندگان خدا در سراسر عالم 
پیام توجه به مقام والیت کبری و وجود مقدس نبی 
مکرم اســالم و امیرالمؤمنین و اولیای الهی و آیات 
نورانی قرآن اســت.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: 
شرط درک عظمت و فضیلت شــب قدر، معرفت 
نسبت به مقام حضرت زهرا )س( است که به معنای 
آن است که یک شــب با والیت محمدی و فاطمی 
زیستن، از یک عمر در این دنیا نفس کشیدن و زیر 
سایه حکومت های اموی و عباسی و حکومت های 
جائر زندگی کردن برتر اســت.  رئیســی در ادامه 
متذکر شد: اگر قرار بود انسان در تعیین سرنوشت 
خود نقشی نداشته باشد، قطعاً به درک فضایل شب 
قدر و شب زنده داری و اســتغفار و راز و نیاز با خدا و 
تفکر در این شب با فضیلت دعوت نمی شد.رئیس قوه 
قضاییه مهم ترین محور سیره و سلوک امام علی )ع( 
را »عدالت« عنوان کرد و گفت: عدالت موالی متقیان 
علی )ع( آنقدر زبانزد خاص و عــام بود که تاریخ در 
توصیف ایشان نوشت؛ آن حضرت در محراب به خاطر 
اجرای عدالت به شهادت رسیدند.رئیسی با تأکید بر 
لزوم تبعیت و پیروی شیعیان و محبان امیرالمؤمنین 
از سیره و ســلوک آن حضرت، گفت: نظام اسالمی 
به دنبال آن است که در برنامه  ها و دستورالعمل ها 
و رفتارهایش از علی )ع( تبعیت کند و قانونگذاری 
و اجرا و قضاوتش بر پایه عدالت علوی باشد.رئیس 
دستگاه قضا با بیان این که امروز عدالت در جامعه با 
تضمین حقوق مردم تحقق می  یابد، ادامه داد: ممکن 
اســت اجرای عدالت به کام چپاول گران و ظالمان 
و متجاسران به قانون تلخ باشــد، ولی به کام مردم 
شیرین خواهد بود.  رئیسی با تأکید بر این که پیروی از 
امیرالمؤمنین )ع( ایجاب می کند همه افکار و رفتار ما 
مبتنی بر حق و عدل باشد، خاطر نشان کرد: هر کسی 
که در گوشه ای از نظام اسالمی خدمت می کند باید 
بهره مند از عدالت باشد و به هیچ عنوان نباید اجازه 
داده شــود که تصمیم و رأی و اقدامی غیرعادالنه 
باشد.  رئیس قوه قضاییه گفت: به تعبیر مقام معظم 
رهبری در گام نخســت انقالب عقب ماندگی هایی 
نسبت به اجرای عدالت و احساس عدالت داشته  ایم 
که این ها باید در گام دوم به گونه  ای جبران شــوند 
که برای مردم ملموس باشد.رئیسی افزود: دستگاه 
قضا و همکاران ما و همه خادمان در نظام اســالمی 
باید تالش کنند تصمیم  سازی ها، تصمیم گیری ها 
و احکام و اقدامات شان بر مبنای اصل مهم و اساسی 
عدالت باشد تا تالش دشمنان برای ایجاد ناامیدی که 
برخی ســوءمدیریت  ها هم در آن تأثیر دارد، خنثی 
شده و امید به آینده جایش را بگیرد.رئیس قوه قضاییه 
قانونگرایی را مهم ترین شاخصه عدالت دانست و گفت: 
نزدیک ترین راه دسترســی به عدالت اجرای قانون 
است و همه باید قانونگرایی را یک فضیلت و ارزش 
بدانند و کســی به خود جرأت قانون گریزی ندهد.
رئیسی در ادامه بهره مندی از ماه مبارک رمضان و 
شب های قدر برای خودسازی و ظرفیت  سازی را نیز 
مورد تأکید قرار داد و با بیان این که بهترین قلوب، 
باظرفیت  ترین قلوب است، از سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به عنوان کسی یاد کرد که با ظرفیت سازی 
در خودش ظرفیت های جهان اســالم را نیز شکوفا 
کرد.وی تصریح کرد: اگر بخواهیم حاج قاســم را به 
خوبی معرفی کنیم باید بگوییم او یک انسان اثرگذار 
و شخصیتی با ظرفیت و ظرفیت ساز بود که توانست 
منشاء بسیاری از فتوحات و توفیقات دنیای اسالم 
در برابر دشمنان اسالم باشــد.رئیس دستگاه قضا 
در بخش دیگری از سخنانش به فرازهایی از بیانات 
مهم روز گذشــته مقام معظم رهبری در خصوص 
حمایت از تولید و رفع موانع آن اشاره کرد و گفت که 
همه دست اندرکاران تقنین و اجرا و قضا باید خود را 
مخاطب فرامین حکیمانه رهبری و ملزم به اجرای آن 
بدانند.   رئیسی افزود: برای اجرای دستورات رهبر 
معظم انقالب در پشتیبانی از تولید، همه کسانی که 
کارگاه  ها و کارخانه  های واگذار شده را تملک کرده اند، 
موظفند تالش کنند چراغ تولید در این واحدها روشن 
و پرفروغ بماند.رئیس قوه قضاییه افزود: اگر کســی 
یک بنگاه تولیدی را در راستای اجرای سیاست های 
اصل ۴۴ قانون اساســی و خصوصی سازی تحویل 
گرفته، بایــد به حرکــت چرخ های تولیــد در آن 
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بازار سرمایه روز گذشــته هم روندی کاهشی داشت به 
طوری که شــاخص کل بورس بیــش از ۱3 هزار واحد 
ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز 
دوشنبه با ۱3 هزار و ۵۹۰ واحد نزول تا رقم یک میلیون 
و ۱6۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم 
وزن هــم ۱۴66 واحد کاهش یافت و رقــم ۴۲3 هزار و 
۱۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بــازار ۲۱6 هزار 
معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۷۲ میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
معدنی و صنعتی گلگهر و گسترش نفت و گاز پارسیان 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
هم با ۵۲ واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۴۱۷ واحد ایستاد.

معامله گران این بازار 6۹ هزار معامله به ارزش ۱۰۰ هزار 
و ۸۸3 میلیارد ریال انجام دادند.پلیمر آریاساسول، سنگ 
آهن گوهرزمین، فوالد هرمزگان جنوب و گروه توســعه 
مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند و پتروشیمی 
تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.

چرا بسته پیشنهادی ۳+۷، تاثیر مثبتی بر 
معامالت بورس نداشت؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل فعلی 
بورس کاهش شــدید ارزش معامالت است، گفت: تا 
زمانی که حجم معامالت قابــل توجهی در بازار وجود 
نداشته باشد نمی توان با پیشنهادهای ارائه شده شاهد 
روند پر قدرتی در قیمت سهام بازار باشیم.به گزارش 
ایرنا، به دنبال تــداوم روند نزولــی معامالت بورس، 
پیشنهادهای جدیدی برای تغییر مســیر  این بازار و 
کاهش نگرانی ها ارائه شد که در ابتدا آسودگی خاطر 
را برای ســهامداران به همراه داشــت و توانست برای 
مدتی کوتاه و موقت تا حدودی اعتماد دوباره را به این 
بازار بازگرداند اما تصمیم جدید سازمان بورس و اوراق 
بهادار مانند دیگر تصمیم های اتخاذ شده برای حمایت 
از سهامداران خرد، موقتا بازار را مثبت کرد و دوباره روند 
بازار بعد از گذشت دو روز، به روزهای نگران کننده خود 
بازگشت.هفته گذشته »محمدعلی دهقان دهنوی«، 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از بسته پیشنهادی 
3+۷ بازار سرمایه خبر داد و اعالم کرد که سه مصوبه آن 

اجرایی می شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی است.وی اختصاص یک درصد 
از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع 
ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از 
تسهیالت بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه 
گذاران خارجی برای خرید سهام را از جمله مصوباتی 
دانست که در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد.همچنین 
رییس ســازمان بورس موضوع واریز باقی مانده منابع 
مالی از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه را شفاف سازی و اعالم کرد طبق مصوبه قبلی 
باید از محل صندوق توســعه ملی، صندوق تثبیت و 
توسعه بازار تجهیز می شد، به این ترتیب مقرر شد  واریز 
مبلغ باقیمانده به صندوق های تثبیت و توســعه بازار 
و امکان انتشار اوراق با تضمین دولت برای تزریق این 
منابع هم انجام شود.موضوع واریز باقی مانده منابع مالی 
از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
از مدت ها قبل در ابهام قرار داشت و اکثر کارشناسان 
معتقد بودند که در وضعیت فعلــی ورود نقدینگی به 
بازار تنها راه چاره کاهش التهاب ایجاد شده در معامالت 
خواهد بود اما شفاف سازی آن از سوی رییس سازمان 
بورس برخالف پیش بینی ها نتوانست تاثیر مثبتی را 
در بازار ایجاد و زمینه بهبود روند معامالت را فراهم کند 
که در این زمینه "سهیل کالهچی" امروز )دوشنبه( در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به علت بی توجهی 
بازار نسبت به پیشنهادات جدید سازمان بورس و نیز 
تداوم روند نزولی شاخص بورس اشاره کرد و افزود: بازار 
سهام اکنون در شرایطی قرار دارد که در محدوده درجا 
زدن است و حدود سه ماهی می شود که در حال نوسان 
در کانال های فعلی است و شاهد رشد یا ریزش چندان 
قابل توجهی در بازار نیستیم.وی اظهار داشت: با توجه 
به وضعیتی که اکنون در بازار حاکم است نمی توان نظر 
قطعی در زمینه پیش بینی بازار ارائه داد و اعالم کرد که 
معامالت بورس به چه ســمت و سویی سوق پیدا می 
کند.کالهچی با بیان اینکه با توجه به تحلیل های ارائه 
شده، دورنمای بازار صعودی است و می توان به آینده 
معامالت این بازار امیدوار بود،  خاطرنشان کرد: از نظر 
تکنیکالی شرایط فعلی بازار به گونه ای نیست که بتوان 

پیش بینی چندان مناسبی را از این بازار ارائه داد.

تداوم درجا زدن معامالت بورس
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر موضوع قابل توجه در 
معامالت این روزهای بازار سهام تاکید و خاطرنشان کرد: 
نکته دیگر در مورد بازار، کاهش شــدید ارزش معامالت 
است که نشان دهنده تداوم درجا زدن معامالت بازار است 
و شاهد روند چندان جدی در این بازار نبوده ایم. وی اظهار 
داشت: به احتمال زیاد تعیین مسیر معامالت بورس در 
انتظار اتفاقی است که بتواند حرکتی را در بازار ایجاد کند تا 
سمت و سوی اصلی شاخص بورس را تعیین کند.کالهچی 
خاطرنشان کرد: این اتفاق تاثیرگذار می تواند لغو تحریم ها 
یا روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری باشد که 
می تواند بازار را به سمت صعود یا نزول به حرکت در آورد.

کاهش شدید ارزش معامالت
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه کاهش 
ارزش معامالت، شرایط بازار را پیچیده کرده است، 
گفت: در زمانی که بازار با ریزش شــدید همراه بود 
اعالم شد که نوسان گیری در چنین وضعیتی می 
تواند معقول باشد اما اکنون که پولی در بازار وجود 
ندارد نوسان گیرها با مشکل مواجه شده اند و قادر به 
کسب سودهای مکرر در بلندمدت نیستند.به گفته 
وی، سرمایه گذارانی که با دید میان مدت و بلندمدت 
به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستند همچنان 
با وجود نوسان فعلی در معامالت  در حال معامله در 

بازار هستند.

جلوگیری از ریزش شدید شاخص بورس با 
دامنه نوسان نامتقارن

کالهچی به اجرای دامنه نوسان نامتقارن در بازار و تاثیر 
آن بر معامالت بورس اشــاره کرد و گفت: بحث دامنه 
نوسان نامتقارن تا حدودی مانع از ریزش سنگین بازار 
شده است و از شدت افتی که بازار می توانست در مدت 
یک ماه تجربه کند، جلوگیری کرده است.این کارشناس 
بازار ســرمایه تاکید کرد: با به کار گرفته شدن دامنه 
نوسان نامتقارن ضرر و زیان هایی که قرار بود سهامداران 
در مدت بسیار کوتاه تجربه کنند به مدت طوالنی تری 
موکول شد و این تصمیم سازمان بورس توانست نقش 
موثری را در کندتر شدن ریزش قیمت ها ایفا کند.وی 

اظهار داشت: در برخی از سهام شاهد هستیم که از دو 
ماه گذشته به دلیل کاهش ارزش و حجم معامالت  در 
صف فروش قرار گرفتند اما قیمت آنها تحرکی نداشته و 
بیشتر در حال درجا زدن است، این امر ناشی از آن است 
که حجم مبنای آنها پر نشده است به همین دلیل قیمت 

ها در همان محدوده حفظ شده اند.

یشنهادات ارائه شده، معامالت بورس را 
مثبت نمی کند

کالهچی با اشاره به اینکه حجم معامالت همانند 
بنزین برای قیمت سهام اســت، گفت: تا زمانی 
که حجم معامالت قابل توجهــی در بازار وجود 
نداشته باشد نمی توان شاهد روند چندان قوی و 
تحرکی در قیمت سهام بازار باشیم.این کارشناس 
بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به جو حاکم 
شده در بازار، هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده 
از سوی مسووالن نمی توانند تاثیر چندانی را بر 
معامالت بازار داشته باشند و ممکن است به مدت 
دو روز جوی مثبت در بازار ایجاد شود اما در نهایت 
بازار به مسیر اصلی خود که روند منفی است، باز 

می گردد.

پیش بینــی افزایش قیمت ســهام در 
بلندمدت

وی به دیگر مسایل قابل توجه در بازار اشاره کرد 
و گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته در 
زمینه شرایط بازار به این نتیجه می رسیم که بازار 
براساس رشد و اتفاقات خوبی که تا چند ماه گذشته 
صحبت شده بود پیش نرفت اما در بلندمدت قیمت 
ســهام به نرخ های قبل از ریزش خود و به سطح 
باالیی دســت پیدا می کنند.کالهچی با اشاره به 
اینکه باید ریزش بازار را بپذیریم اما احتمال جبران 
آن در بلندمدت بسیار زیاد است، افزود: باید به فکر 
موقعیت فعلی بازار باشیم زیرا پیش بینی بلندمدت 
بازار ممکن است نیازمند زمان طوالنی باشد که 
دیگر این بازار از هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاری 

برخوردار نخواهد بود.
به گــزارش ایرنــا،  شــاخص بورس تهــران در 
معامالت دیروز )یکشنبه( با افت ۱3 هزار و 6۲۹ 
 واحد به ســطح بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار

 واحد رسید.

در ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱.3 میلیون تن کاالی 
اساســی به ارزش ۸۵6 میلیون دالر در ۲۵ قلم کاالی 
اساسی وارد کشور شــده است.گزارش ایسنا، وضعیت 
تجارت خارجی ایران در فروردین ماه نشان داد که  ۱۰ 
میلیون و 3۴3 هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۷6۲ 
میلیون دالر بین ایران و شرکای تجاری آن مبادله شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 
3۲ درصد و از حیث ارزش 6۲.۵ درصد افزایش داشت.اما 
اینکه در تجارت فروردین ماه سهم کاالی اساسی چقدر 
بوده ، طی گزارشی از سوی ارونقی- معاون فنی گمرک 

ایران- اعالم شده است.

جزئیات واردات کاالی اساسی در فروردین 
۱۴۰۰

براســاس این گزارش ۲۵ قلم کاالیی وارد شده در 
مجموع یک میلیون و 3۲6 هزار و 6۱۵ تن به ارزش 

۸۵6 میلیون و 6۰۹ هزار و ۷3۹ دالر بوده است. 

مواد غذایی و خوراکی چقدر وارد شد؟ 
اما از اقالم وارداتی در بخش خوراکی ها می توان 

به گوشت قرمز ســرد با ۴۹۹.۹ تن به ارزش ۲.۲ 
میلیون دالر، گوشــت مرغ ۹۴.۲ تــن به ارزش 
۱۸۲.۸ هزار دالر اشاره کرد. براساس این گزارش 
میزان برنج وارداتــی در فروردین ماه ۹۹6.۵ تن 
به ارزش بیــش از یک میلیون دالر ، شــکر خام 
۱۲۸.۸ هــزار تن بــه ارزش ۵۵.3 میلیون دالر و 
 ۱۷.۵ هزار تن حبوبات به ارزش ۱۴.6 میلیون دالر

 بوده است.

  واردات ۱۷۹ هزار تنی روغن جامد و مایع 
همچنین از انواع دانه های روغنی ۱33هزار تن به 
ارزش 6۸.6 میلیون دالر و روغن خوراکی جامد و 
مایع ۱۷۹.6 هزار تن به ارزش ۲۱6.۷ میلیون دالر 

وارد شده است.

وضعیت واردات نهاده های دامی 
در بخش دیگــر  کنجاله ســویا ۱6۱.۲ هزار تن 
بــه ارزش ۷6 میلیــون دالر ، جــو ۱۸6.۱هزار 

تــن بــه ارزش ۵3.۵ میلیــون دالر و ذرت 
۱۴۴.۴هزار تــن بــه ارزش ۴۵.۱ میلیون دالر 
 بوده که جزو نهــاده های تولیــد دام و طیور نیز 

محسوب می شوند.

 واردات ۱.۱ هزار تن دارو و تجهیزات پرشکی 
در بخــش دارویی نیز 3۲.3 تــن داروهای دامی 
ضروری به ارزش پنج میلیــون دالر و همچنین 
دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشــکی ۱.۱ 
هزار تن به ارزش ۱۱۱.۹ میلیون دالر وارد شــده 

است.

 اوضاع واردات انواع کاغذ 
در ســایر اقالم  ۱۲ هــزار تــن خمیر کاغذ بــه ارزش 
۱۰.۲ میلیــون دالر، کاغــذ روزنامــه ۱۱۸.۹ تــن 
بــه ارزش 6۷.۲ هــزار دالر و کاغــذ چــاپ و تحریــر 
 ۱۵.6 هــزار تــن بــه ارزش ۱۲.۵ میلیــون دالر بوده

 است.

واردات ۲.۳ هزار تن الستیک 
اما سموم تکنیکال شــیمیایی  ۸۹۹.6 تن به ارزش ۷.۸ 
میلیون دالر  ، کودهای شیمیایی ۸.۵ هزار تن به ارزش 
۸.۵ میلیون دالر و انواع بذر ۲۱۸ تن به ارزش ۲.3 میلیون 
دالر واردات داشته اســت. همچنین میزان ماشین االت 
تولید کننده کاالهای اساسی 3.3 هزار تن به ارزش بیش 
از 3۲.۵ میلیون دالر و الستیک سنگین وارداتی ۲.3 هزار 
تن به ارزش ۹.۵ میلیون دالر گزارش شده است. به گزارش 
ایسنا، در بین ۲۵ گروه کاالی اساسی در حال حاضر در کنار 
دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی فقط پنج قلم دیگر ارز 
ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ جهت واردات دریافت می کند و ما 
بقی با ارز نیمایی تامین ارز می شود.در قانون بودجه سال 
جاری نیز با وجود تغییراتی که در محاسبه حقوق ورودی 
کاالهای واردات اعمال شــد، اقالم اساسی و تجهیزات 
پزشکی مستثنی شده است؛ به طوری که محاسبه حقوق 
ورودی این اقالم با نرخ ۴۲۰۰ انجام می شــود ولی برای 
سایر کاالها مصوبه بودجه بر نرخ سامانه ای تی اس بانک 
مرکزی که نرخ حاشیه بازار است تاکید دارد ولی فعال با 
مصوبه هیات وزیران به روال گذشــته برای تمامی اقالم 

اعمال می شود.

ادامه روند کاهشی در بورس

چقدر کاالی اساسی وارد شده است؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران  )دوشنبه، سیزدهم اردیبهشت ماه( با کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹ میلیون و ۵۳۰ 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 با کاهش ۳۰ هزار تومان نسبت به 

دیروز به رقم ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.
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رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه 
قیمت گذاری رانتی و تکلیفی دولت برای سنگ آهن، 
استخراج بزرگترین ذخیره سنگ آهن کشور را غیرممکن 
کرده است، گفت: فوالدسازان، محصولشان را باالتر از 
نرخ جهانی در داخل عرضه می کنند، اما سنگ آهن را 
با یک سوم قیمت جهانی می خرند.سعید صمدی اظهار 
داشت:  موضوعی که طی چند ســال اخیر باعث ایجاد 
چالش بین صنعت سنگ آهن و فوالدسازان شده است، 
مسأله قیمت گذاری سنگ آهن اســت که همواره سه 
ضلع شامل تولیدکنندگان سنگ آهن،  مصرف کنندگان 
آن یعنی صنایع فوالد و همچنین دولت داشته است.وی 
ادامه داد: دعوا و رقابت بین سنگ آهنی ها و فوالدسازان 
همیشه وجود داشته و هیچ وقت هم به نتیجه دقیقی 

نرسیده است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در مورد اینکه 
ریشه این مشکالت کجاست، اظهار داشت: به نظر من اگر 
دنبال این هستیم که در زمینه سنگ آهن، کل نیاز کشور 
را تأمین کنیم و این نیاز نیز به شــکلی تأمین شود که 
فوالدسازان نسبت به آینده خود تردیدی نداشته باشند ، 

باید بحث قیمت گذاری سنگ  آهن اصالح شود.
وی تصریح کرد:  برخی افراد همیشه با طرح این موضوع 
که ذخایر سنگ آهن ایران در حال اتمام است و باید جلوی 
صادراتش گرفته شود، از گسترش معادن سنگ  آهن و 
سرمایه گذاری در این حوزه جلوگیری کرده اند.وی تأکید 
کرد: تا زمانی که دولت وارد رقابت و قیمت گذاری بین 
سنگ آهنی ها و فوالدی ها می شود، رانت در حوزه سنگ  
آهن که عمدتاً  نصیب فوالدسازان می شود، وجود خواهد 
داشت. وقتی قیمت ســنگ آهن به صورت مصنوعی 
پایین تر از قیمت های جهانی نگه داشــته می شــود، 

سرمایه گذاری در این حوزه فقط معطوف به معادن پر 
عیار و متعارف خواهد شد که قیمت تمام شده پایینی 
دارند، زیرا با قیمتی که دولت اعالم می کند، برداشــت 

بسیاری از ذخایر سنگ آهنی اقتصادی نخواهد بود.
به گفته صمدی، بخش قابل توجهی از ذخایر سنگ آهن 
کشور، ذخایر عمیق هستند، به طوری که بزرگ ترین 
ذخیره ســنگ آهن ایران با ذخیره یک میلیارد و 500 
میلیون تنی در استان یزد و در عمق 1500 متری زمین 
واقع شده اســت. با در نظر گرفتن میزان مصرف فعلی 
سنگ آهن، این ذخیره معدنی حدود 15 سال جوابگوی 

مصرف صنعت فوالد کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه تکنولوژی برداشت ذخایر سنگ آهن در 
عمق 2 هزار متری نیز در دنیا وجود دارد و این کار کامال 
صرفه اقتصادی دارد، گفت: اگــر بخواهیم این ذخیره 
سنگ  آهن کشور را استخراج کنیم با توجه به قیمت های 
تکلیفی و رانتی فعلی که توسط دولت برای سنگ آهن 
تعیین شده، برداشت از این ذخیره اقتصادی نخواهد بود.
رئیس کمیســیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد:  
البته نمی گویم که دولت یا صنایع معدنی به این ذخیره 
سوبسید بپردازد، بلکه معتقدم اگر ذخایر سنگ آهن به 
قیمت واقعی یعنی نزدیک به نرخ های جهانی خریداری 
شود، عاملی برای برداشت ذخایر موجود در این بخش 
خواهد بود. وی با طرح این ســؤال که چرا فوالدسازان، 
محصوالتشان را در داخل کشور با قیمتی باالتر از نرخ های 
جهانی می فروشند، ولی سنگ آهن را با یک سوم قیمت 
جهانی از معدن کاران کشــور می خرند؟ گفت: در این 
شرایط برداشت از یکســری معادن از جمله معادن کم 
عیار، معادن هماتیته و معادن عمیــق، غیراقتصادی 

می شود.

بن بست تعیین دستوری نرخ اجاره بها
منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعیین سقف اجاره بها برای دوران کرونا به این معنا بوده است که دولت یک حداقلی را برای این بخش در نظر گرفته و نظام دولتی را پیاده سازی می کند که بیش از این مقدار افزایش قیمت در این حوزه نداشته باشیم اما هیچگاه نمی توان به صورت 
دستوری قوانین را در بازار مسکن حاکم کرد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد جواب نداده است. 

در شرایط فعلی بخش عمده ای از موجران به دلیل مشکالت اقتصادی از طریق اجاره داری هزینه های زندگی خود اعم از هزینه های تحصیلی فرزندان، هزینه های ازدواج و... را تامین کنند. برخی از این افراد نیز بارنشستگان هستند که اجاره 
داری از یک واحد مسکونی را برای درآمدزایی انتخاب کرده اند. بنابراین در شرایط سخت اقتصادی افراداجاره داری را محلی برای درآمد خود عنوان می کنند. بنابراین فشار اقتصادی و تورم امسال نیز بر بازار اجاره بها تاثیر خواهد داشت و باالخره 
هزینه های روزمره موجران روی اجاره منعکس خواهد شد. در این شرایط هرچه افزایش قیمت های زندگی شیب بیشتری داشته باشد اجاره بها نیز رشد خواهد داشت. اگر تعادل را به نظام اقتصادی کشور بازگردانیم و هزینه های روزمرگی به 
تعادل نرسد، شاخص های اقتصادی از جمله اجاره بها رشد خواهند داشت. بنابراین همه موجران در کشور ما کسانی که دارای چندین خانه و با درآمد باال نیستند و گاهی این افراد درآمدشان از محل اجاره است و البته باید تعادلی در این خصوص 

ایجاد شود و قوانین به شکلی باشد که این دسته از موجران هم آسیب نبینند. از طرفی دیگر راه حمایت از مستاجران هم وام دادن به آنها نیست و این نسخه در واقع تکانه موقتی است که نمی تواند درمان اجاره بهای باال باشد.
اینکه اعالم می شود مستاجران می توانند برای یک سال دیگر در واحد مسکونی مورد اجاره بمانند دارای اشکالت است. برخی افراد و موجران برای زندگی اعضای خانواده خود به این واحدها نیاز پیدا می کنند و از طرفی دیگر برخی موجران 
واحد مسکونی خود را به فروش می رسانند که در این شرایط مستاجر باید خانه را تخلیه کند. اما رابطه با این مورد قانون و محل دعوی مشخص نشده است. باید قانونی در این رابطه تدوین شود چراکه نبود دستورالعمل می تواند تبعات حقوقی، 
عرفی و اخالقی داشته باشد.  نکته مهم دیگری که در رابطه با تعیین سقف اجاره بها باید به آن اشاره کرد این است که واقعا نمی توان برای تمام مناطق یک عدد را تعیین و اعالم کرد. تعمیم یک عدد واحد برای اجاره بها باید با توجه به منطقه ای 
که ملک مسکونی در آن واقع شده است و همچنین مدل ساختمان، مصالح به کار رفته در آن و... تعیین شود. به هر ترتیب برای رسیدگی به این موارد و مشکالت تعیین سقف اجاره بها باید نظام توافق ایده آل و اخالقی تدوین شود تا موارد مورد 

اشکال در این دستورالعمل حل و فصل شود.  

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
می گوید که با شــروع فصل 
جابجایی نمی تــوان انتظار 
داشت که تمام مالکان اجازه 
تمدید قراردادهــا ر بدهند و 
به همین دلیل افزایش جابجایی هــا و گرانی اجاره ها با 
شروع بهار و تابســتان رقم خواهد خورد. به گفته غیبی، 
طرح دولت برای اینکه مالکان، مستاجران را جواب نکنند 
 با دستورالعمل حل نمی شــود و باید فضای اجاره داری 
حرفه ای در کشور نهادینه شود. هرچند انتظار می رفت 

سال گذشته به دلیل شــرایط کرونا مستاجران جابه جا 
نشوند اما مطالعات میدانی نشان می دهد اگر جابه جایی 
بیشتر از مدت مشابه سال ۹۸ نبود، معادل آن شکل گرفت 
و اجاره نشینی به طور بی سابقه ای افزایش یافت. پیش 

بینی ها از تکرار این اتفاق در سال 1400 حکایت دارد. 
به گفته معاون مســکن وزارت راه هر فــردی که اجاره 
نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعالم خواهد شد 
مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهــد کرد و نیازی به 
اسباب کشی وجود ندارد. این در حالی است که فعاالن بازار 
مسکن بر این باورند که تمدید اجباری قرارداد های اجاره 
در سال 1400 با دستورالعمل حل نمی شود. از سوی دیگر 
محمودزاده می گوید که مستاجران حقوق خود در دوران 

کرونا را فراموش نکنند. اما مگر امکان دارد اگر موجری 
درخواست تخلیه واحد مسکونی خود و یا افزایش بیشتر 
از عرف اجاره را داشته باشد کسی به داد مستاجران برسد. 
محمــودزاده در این باره گفــت: هر فردی کــه اجاره 
نامه اش تمام شــده باشــد با درصدی که اعالم خواهد 
شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی 
به اسباب کشــی وجود ندارد. معاون مســکن وزیر راه و 
شهرســازی گفت: قراردادهای اجاره در سال 1400 و تا 
سه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا همچنان به طور 
اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی توانند مستاجران 

خود را جواب کنند.
محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید 

اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع 
کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره 
تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعالم 
شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می شود.

وی گفت: در سال 1400 و تا ســه ماه بعد از اعالم پایان 
رسمی کرونا در کشــور،  این مصوبه مالک عمل خواهد 
بود. معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
بیان داشــت: هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد 
با درصدی که اعالم خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را 
تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب کشی وجود ندارد. 
وی ادامه داد: امســال هم مالکان نمی توانند مستاجران 

خود را جواب کنند.

موجران زیر بار تمدید قراردادها و سقف افزایش اجاره بها می روند؟

روزهای  سخت  مستاجران
اجاره مسکن گران می شود                                                                                                                                          وعده راه اندازی اجاره داری حرفه ای محقق نشد
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دبیر انجمن واردکنندگان 
برنج با بیــان اینکه به دلیل 
گران شدن، سرانه مصرف 
برنج در کشــور نصف شده 
اســت، گفت: در چند سال 
گذشــته با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، 5 الی 
۶ دهک جامعه که حدود 50 میلیون نفر است، توان 

خرید برنج ایرانی را ندارند. 
دبیر انجمن برنج هم با بیان اینکه در کنار سختی های 
بسیاری که متوجه این شغل و برنج کاران است گفت: 
دولت هیچ گونه حمایتی نداشته است. در کنار تمام 
مشــکالت بحران کم آبی را نیز داریم که به کاهش 
کاشت برنج منجر خواهد شد. همین بحران کم آبی در 
آینده به افزایش قیمت برنج دامن می زند و قیمت برنج 

امسال افزایش خواهد داشت. 
 افزایــش قیمت هــا در بخــش کاالهای اساســی 
 مدت هاست موجب نارضایتی مردم شده و تشکیل 
صف های خرید این اقــالم بــرای ارزان تر خریدن 
کاالهای اساسی حتی 10 هزار تومان زیر قیمت بازار 

آزاد گواه این مدعاست.
برنج طارم اعال )گیالن( کیلویی 40 هزار تومان، برنج 
هاشــمی )مازندران( کیلویی ۳۶ هزار تومان، برنج 
پاکستانی باســماتی کیلویی 2۹ هزار تومان و برنج 
هندی 1121 کیلویی 2۶ هزار تومان مشــاهده شد. 
قیمت های اعالم شده در مقایسه با مدت مشابه سال 
۹۹، برنج هندی 10۸ درصد، پاکســتانی ۶۹ درصد، 
هاشمی 50 درصد و طارم 5۹ درصد افزایش داشته 
است. این در حالی است که در اسفند 1۳۹۹ قیمت 
برنج  داخلی طارم اعال 4۶.2درصد افزایش داشته است. 
گوشت قرمز در حال حاضر به کیلویی 1۳0 تا 140 هزار 
تومان در بازار رسیده و میلیون ها نفر از مردم دیگر نمی 
توانند به راحتی این کاال را خریداری کنند. قیمت برنج 

چه ایرانی چه وارداتی نیز سر به فلک کشیده و تونایی 
خرید این کاال نیز از مردم گرفته شده است.

متاسفانه امروز مصرف برنجی ایرانی به دلیل افزایش 
قیمت کاهش شدیدی یافته است. مسئوالن باید زنگ 
خطر جمع و حذف شــدن برنج از سفره های مردم را 
به عنوان دومین محصول استراتژیک کشور بپذیرند و 
صدای آن را بشنوند؛ زیرا باال رفتن قیمت برنج خارجی 
در اثر سیاست اشتباه دولت بر قیمت برنج ایرانی هم اثر 

گذاشت و آن را باال برد.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان 
اینکه به دلیل گران شدن امروز سرانه مصرف برنج در 
کشور نصف شده است، ادامه داد: ممکن است اقشار 
آسیب پذیر چیزی جز نان برای جایگزین کردن برنج 
نداشته باشند. پیشنهاد واردکنندگان برنج این است 
که برنج های لوکس و با قیمت باال وارد نشود و تمرکز بر 
ورود برنج های پرمصرف باشد که تا با قیمت پایین تری 

به دست مردم برسد.

 وی گفت: برای عملی شــدن این طــرح باید وزارت 
بهداشت، سازمان اســتاندارد، وزارت صمت و وزارت 
کشاورزی پای کار بیایند و اگر این اتفاق هم نیفتاد و 
با توجه به افزایش هزینه هــای تولید، میزان مصرف 
برنج بخصوص ایرانی از ســفره مردم هرروز کاهش 

خواهد یافت.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور در همین 
رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: در حالی که 
کاشت و برداشــت برنج یکی از سخت ترین مشاغل 
است اما سود کمی برای کشــاورزان دارد. مشکالت 
بسیاری بر ســر راه برنج کاران وجود دارد که سودی 
که از فروش این محصول عایدشان می شود برایشان 

صرفه ندارد. 
علیزاده شایق افزود: در کنار سختی های بسیاری که 
متوجه این شغل و برنج کاران است دولت هیچ گونه 
حمایتی نداشته است. در کنار تمام مشکالت بحران 
کم آبی را نیز داریم که به کاهش کاشــت برنج منجر 

خواهد شد. همین بحران کم آبی در آینده به افزایش 
قیمت برنج دامن می زند. 

وی ادامه داد: با افزایش هزینه های تولید هزینه های 
تولید برنج رشد زیادی داشته و قیمت نهاده ها مانند 
کود، سم، آفت کش ها و ... سر به فلک کشیده است 
که تمامی این عوامل به گرانی برنج ختم خواهد شد. 
بنابراین به طور حتم در سال جاری قیمت برنج افزایش 
خواهد داشت اما امید داریم که رشد قیمت ها کم باشد. 
به گفته وی، در گذشته قیمت برنج خارجی به علت 
ارزان بودن نرخ ارز پایین بود بنابراین افرادی که توان 
مالی نداشتند، برنج خارجی خریداری می کردند، اما هم 
اکنون به مصرف کننده برنج خارجی اجحاف می شود. 
این در حالی است که با گران شــدن برنج خارجی، 
سوداگران در سایه نبود نظارت کاالهای  پرمحصول 
داخلی را که مشابه برنج های کیفی هستند، با یکدیگر 
مخلوط می کنند که در نتیجه برنج های کیفی قدری 

ناخالصی با برنج های پرمحصول دارند.

با افزایش قیمت ها فقط 15 میلیون ایرانی توان خرید برنج دارند

برنج گرانتر می شود 
حذف برنج از سفره 50 میلیون ایرانی                                                                                                                                               افزایش 108 درصدی قیمت برنج هندی
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رییس کانون انبوه ســازان گفت: از سال 1۳۹0 تا 
کنون با هر جهش نرخ ارز، بســیاری از سازندگان 
ورشکست شــده و از ریســمان ســیاه و سفید 
می ترســند، به همین دلیل ســعی می کنند به 
جای تولید انبوه در مناطق میانی و پایین شهرها، 
در مناطق مرفه نشین مســکن لوکس بسازند تا 
عقب ماندگی خود را جبران کنند، نتیجتا با کمبود 
مسکن در بخش تقاضای واقعی مواجه می شویم 
و قیمتها باال می رود.جمشــید برزگر اظهار کرد: 
قیمت مسکن مثل سایر کاالهای تولیدی به یک 
سری مولفه ها بستگی دارد؛ مهمترین مولفه قیمت 
زمین است. موضوع دیگر به هزینه دستگاههای 
خدمات رسان مثل نظام مهندســی، شهرداری، 
دفترخانه، بیمه و غیره برمی گردد. مســاله دیگر 
قیمت مصالح ساختمانی است و دستمزد نیز مولفه 
دیگر است. در همه این ســطوح طی دو سه سال 

اخیر با رشد قیمت مواجه بوده ایم. وی افزود: طی 
همین یک سال اخیر افزایش هزینه های باالسری 
منجر به رشد حداقل دو میلیون تومانی هزینه های 
ساخت مسکن در مناطق معمولی کشور شده و در 
بعضی مناطق تهران و کالنشهرها این عدد به 15 
تا 20 میلیون تومان می رســد.رییس کانون انبوه 
سازان با بیان اینکه شــهرداری باید نرخ عوارض 
ســاختمانی را کاهش دهد گفت: در سال 1400 
شــهرداری تبریز نرخ تراکم مجاز را 200 درصد 
و تراکم مازاد را ۸00 درصد افزایش داد. در ســایر 
شهرها نیز با چنین افزایشهای سرسام آوری مواجه 
هستیم. قیمت مصالح ســاختمانی هم که روز به 
روز باال می رود. در ســال گذشته نرخ سیمان سه 
بار تغییر کرد. امسال هم هنوز ســال آغاز نشده 
 قیمت را باال بردند و  پاکتی 45 هزار تومان به دست 

مصرف کننده می رسد.

کانون سراسری مرغداران گوشتی خواستار کنترل 
قیمت مولفه های تولید مرغ شد و تاکید کرد: اعالم آمار 
ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن 
شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی دهد.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در نامه ای 
به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از 
دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کاال، 
خواســتار کنترل قیمت مؤلفه های تولید مرغ شد و 
تاکید کرد که اعالم آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی 
در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را 
تغییر نمی دهد. در متن این نامه آمده است؛همانگونه 
که مســتحضر هســتید از تصویب قیمت 14400 
تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصالح قیمت 
در فروردین ماه قیمت بســیاری از مؤلفه های تولید 
من جمله نهاده ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و 
دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصالح 

قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.
عدم به روز رسانی قیمت محصول نهایی متناسب با 
نوسانات قیمت مؤلفه ها از اشکاالت اساسی تنظیم بازار 
است و این رویه ناصواب و غیر کارشناسی در سال های 

گذشته با دخالت های نابجا و قیمت گذاری های غیر 
کارشناسی و عدم اقدام به موقع دولت و نهادهای متولی 
در جهت مدیریت بازار و حفــظ و بقای تولید، وجود 
داشته و آسیب های جدی به منابع تولیدکنندگان و 
منافع کشور و گاهاً امنیت ملی وارد کرده و مسئولیت 
مستقیم آن بر عهده دولت است و این روش ناصواب در 
حال حاضر و پس از اصالح قیمت با تأخیر چند ماهه در 
11 فروردین در حال تکرار بوده و شاهد افزایش قیمت 
سویا، ذرت، جوجه، حمل و احتمال قطع به یقین سایر 
مؤلفه هستیم که فشار ناشی از آن را به تولیدکنندگان و 
مردم منتقل می کند. تولیدکننده از جنس مردم است 
و دردهای ناشی از سوءمدیریت دولت را بیشتر از هر 
قشری درک کرده و می کند. تولیدکننده به دنبال ثبات 
و امنیت است و سود و منافعش در بهبود وضع معیشتی 
مردم و اقتصاد کشور است. داللی و رانت خواری و بی 
ثبات کردن بازار خواسته جریان های سیاسی و غریبه 
با مردم و علیه منافع تولیدکننده و کشور است.اعالم 
آمارهای ســاختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب 
نشان دادن شرایط کشور و عملکرد دولت واقعیت را 

تغییر نمی دهد.

شــورای رقابت در جلســه امروز خود افزایش قیمت 
محصوالت ایران خودرو و سایپا را در سال 1400 صادر 
کرد. شورای رقابت در نهایت بعد از کش و قوسی چند 
ماهه در اعالم قیمتهای جدید انواع خودرو در چهارصد 
و شصت و دومین جلســه خود تصمیم نهایی را برای 
افزایش قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا در سال 

1400 اعالم کرد.
براساس تصمیم شورای رقابت برای تمام کسانی که 
تا پایان سال ۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و 
پیش پرداخت داشته اند مشمول دریافت سود نیستند.
عالوه براین براساس تورم بخشی یک ساله اعالم شده 
توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم های اعمال 
شده قبلی در سه ماهه اول ودوم سال ۹۹ و پس از اعمال 
متغییرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران 

خودرو به طور متوسط ۸.2 درصد و برای شرکت سایپا 
به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت تعیین شد.

برهمیــن اســاس قیمت هــای فوق بــرای تمامی 
خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا، 

تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می شود.
بر اساس تورم بخشی یکساله اعالم شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی در سه 
ماهه اول و دوم سال 1۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای 
کیفیت و بهره وری نهایتا برای محصوالت شرکت ایران 
خودرو به طور متوسط ۸.2 درصد و برای محصوالت 
شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت 
محاســبه شــد که برای تمامی خودروهای مشمول 
دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 

اعمال و اجرا می شود.

رییس كانون انبوه سازان:

هزینه ساخت، متری ۲ تا ۲۰ میلیون افزایش یافته است

انتقاد از آمارسازی

مرغداران خواستارکنترل نرخ مولفه های تولید شدند

شورای رقابت، با افزایش قیمت كارخانه ای خودروها تا 10 درصد موافقت كرد

گرانی خودرو با  مجوز شورای  رقابت

قیمت گذاری سنگ  آهن اصالح شود

تعطیلی بزرگترین ذخیره سنگ اهن کشور
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برای حفظ فاصله اجتماعی؛
دفاتر گوگل برای دوران پسا كرونا بازطراحی می شوند

گوگل مشغول بررســی نقشــه های جدیدی برای باز طراحی دفاتر خود 
در دوران پس از کرونا اســت تا از تراکم کارمندان بکاهد.گوگل مشغول 
بازطراحی دفاتر خود برای دوران پس از قرنطینه کووید ۱۹ اســت. طبق 
گزارش نشریه نیویورک تایمز گوگل برنامه هایی بلندپروازانه برای تغییر 

دفاتر خود دارد اما برخی از این طرح ها پیچیده به نظر می رسند.
در این گزارش ذکر شده استاندارد دفاتر کاری در سیلیکون ولی از مدت ها 
قبل شامل طراحی باز بوده است تا با گنجاندن تعداد زیادی از کارمندان در 
یک فضا از هزینه ها کاسته شود. اما با توجه به شرایط کووید ۱۹ و فرهنگ 

جلوگیری از تجمع افراد حداقل به فضایی ۲ متری نیاز دارند.
تایمز در بخشی از گزارش به نگرانی های دیو رادکلیف، معاون اجرایی بخش 
امالک و سرویس های محل کاری گوگل می نویسد: باتوجه به ساختار فعلی 
دفاتر، گوگل فقط می تواند از هر ۳ میــز کاری، یکی را حفظ کند تا فاصله 
افراد ۲ متر باشد. از ســوی دیگر کارمندان از لحاظ روانشناختی تمایلی 
ندارند در ردیف طویلی از میزهای اداری بنشینند و گوگل احتماالً مجبور 
است با استفاده از گیاهان یا مبلمان در فضای کاری مابین کارمندان تراکم 

در محل کار را کم کند.
در همین راستا گوگل تصمیم دارد در دفاتر ماونتن ویو روش های جدیدی 
را به کار گیرد و به عنوان مثال به جای قراردادن ردیفی از میزهای اداری از 
»تیم پاد« استفاده کند که حاوی صندلی، میز تحریر، وایت برد و کمد در 
تنظیمات مختلف است، به طوری که بتوان در برخی موارد تنظیمات آنها 

را در چند ساعت تغییر داد.
دیگر طرح، ایجاد جداکننده های موقت میان میزها است. در همین راستا 
شرکت مشــغول آزمایش دیوارهای بادی رباتیک است که می توان آنها را 
حرکت داد. همچنین استفاده از کانال هوای پارچه ای که می توان در آخر 
هفته محل آن را تغییر داد، یک طرح جدید دیگر گوگل است.در کنار این 
موارد افزایش فعالیت های خارجی و فضای جلسه با کمک میز و صندلی 
در چادرهای باز از جمله طرح های پیشنهادی گوگل برای تغییر طراحی 

فضای اداری هستند.

مشارکت بانک مسکن در بزرگترین پروژه شهرک سازی بعد از انقالب
دكتر شایان مدیرعامل بانك مسكن از اختصاص سه 
هزار ميليارد تومان به پروژه 10هزار واحدی شهر 

بندرعباس خبرداد
به گزارش خبرنگار اســتانی پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،مدیرعامل 
بانک مســکن در آیین آغــاز عملیات اجرایــی بزرگترین پــروژه تولید 
مســکن کشــور در شــهر بندرعباس گفت: نقــش بانک هــا در تحقق 
شعار ســال به ســزا و کلیدی اســت.دکترمحمود شــایان در آیین آغاز 
اجرای بزرگترین طرح تولید مســکن کشــور در بندرعباس که با حضور 
 مهندس اسالمی وزیر راه و شهرســازی انجام شــد افزود: طبق فرموده 
مقام معظم رهبری که امسال را سال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی 
ها نامگــذاری کرده اند، بانک ها مــی توانند در همه ایــن بخش ها موثر 
واقع شوند .دکتر شــایان اظهارداشــت: برای تحقق این شعار و در بخش 
مانع زدایی ها در بانک مســکن کمیته ای تشــکیل شــده است که این 
موضوع را بررسی و موانع را از ســر راه تولید بردارد.وی خاطر نشان کرد: 
برای نخستین بار در کشــور، برای این پروژه که ۱۰هزار واحد بوده و در 
زمینی به مســاحت ۳۵۰ هکتار ساخته می شــود، بانک مسکن برای هر 
واحد مســکونی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تســهیالت پرداخت می کند 
که در مجموع برای این پروژه ۱۰هزار واحدی، ســه هزار میلیارد تومان 
اختصاص می یابد .مدیرعامل بانک مسکن عنوان کرد:طی سالهای گذشته 
۲میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر با حمایت مالی بانک مسکن ساخته 
 شده است و در تالش هســتیم که موارد باقیمانده را نیز به زودی به اتمام 

برسانیم .

دکتر علی صالح آبادی اعالم کرد:
ورود اوراق گام به بازار سرمایه، راهكاری برای تحقق 

شعار سال 1400
مدیرعامل بانک توســعه صادرات با اشــاره به راه های تحقق شعار سال 
۱۴۰۰ گفت: نقش بــازار ســرمایه در تامین مالی، بلندمدت اســت اما 
در صــورت ورود هــر چه زودتــر اوراق گام بــه بورس می تــوان تامین 
 مالــی کوتاه مدت یــا تامین ســرمایه در گــردش بنگاه هــای تولیدی

 را در بازار سرمایه در دســتور کار قرار داد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی به راه های تحقق شعار سال 
۱۴۰۰ )تولید، پشتیانی ها و مانع زدایی ها( اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه 
می تواند نقش بسیار مهمی در تحقق شعار ســال داشته باشد، حمایت از 
تولید دارای جوانب و زوایای مختلفی اســت که یکی از این زوایا وابسته 
به تامین مالی بخش تولید اســت.وی گفت: در بخش تامین مالی تولید، 
بازار پول و بازار ســرمایه نقش مهمی را بر عهده دارند تــا بتوانند از این 
طریق مســاله تامین مالی را به خوبی انجــام دهند.صالح آبادی با تاکید 
 بر اینکه ابزار مالــی مختلفی در بازار ســرمایه وجــود دارد و در کنار آن 
باید نوآوری در بخش مالی مورد تقویت قرار گیرد، افزود: سرمایه گذارانی 
که به دنبال  خرید اوراق هســتند، به دلیل ســالیق و درجه های ریسک 
پذیری مختلفی که دارند باید قادر به انتخاب ابزار مورد نظر خود باشــند 
و همچنین شــرکت ها بتوانند برای نیازهایی که متناسب با بخش تولید 
هستند ابزار متناسب را منتشر و بتوانند از بازار سرمایه تامین مالی کنند.

رییس اســبق ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: این موضوع به 
عنوان مساله بسیار مهمی تلقی می شــود، بازار سرمایه باید نقش خود را 
 در تامین مالی تولید بیش از گذشــته تقویت کند که این موضوع نیازمند

 ابزارسازی است.

صدای مشتریان بانک آینده به مدیران از ۰۱ خط
بانك آینده، در كوتاه ترین زمان شنونده حرف شماست

نظر به ضرورت ایفای تعهدات بر پایه اصول خط مشــی سازمانی و اهداف 
تعریف شــده و با هدف افزایش رضایت مندی و وفادارســازی مشتریان 
با به کارگیــری ابزارهــای ارتباطی، عالوه بر پاســخ گویی در ســاعات 
اداری  از طریــق تلفــن 8۵۹۳۰، شــماره تمــاس 8۵۹۳6-۰۲۱ نیز با 
دریافت و ضبط ۲۴ســاعته نظرات و تقاضاهای مشــتریان توسط اداره 
مدیریت شــکایات و تقاضاهای بانک آینده فعال شــد. بدیــن ترتیب، 
مسیر دسترســی به واحد شــکایات و تقاضاها به ۱۰ کانال ارتباطی ارتقا 
یافت.پیام های صوتی دریافت شــده در این ســامانه ارتباطی، ضبط و در 
 کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بازشــنوی و پی گیری های الزم بعدی

 صورت می گیرد.

اخبار

بانک ها

اتریوم کانال ۳۱۰۰ دالری را فتح کرد، بنیانگذارش میلیاردر شد
در معامالت بازار رمزارزها، هر واحد اتریوم که شب گذشته وارد کانال ۳۰۰۰ دالری شده بود، امروز کانال ۳۱۰۰ دالری را نیز فتح کرد تا همچنان به رشد شارپی خود ادامه دهد.در جریان معامالت بازار جهانی 

رمزارزها، اتریوم با عبور از مرز ۳۱۰۰ دالری کانال جدید دیگری را فتح کرد تا همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد. بازدهی این رمزارز در ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۸ درصد رسیده و بازدهی هفتگی آن 
نیز از مرز ۳۶ درصد گذشته است.این دارایی روز گذشته توانسته بود مقاومت روانی ۳۰۰۰ واحدی را با قدرت پشت سر بگذارد و حاال در محدوده باالی ۳۱۰۰ دالر در حال معامله است. اتریوم که در ۲۴ ساعت 

گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دالر معامله شده از ابتدای سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۰۰ درصد بازدهی را به ثبت رسانده است.

ایــن کارشــناس فناوری 
اطالعــات بــا اشــاره به 
اینکــه امــروز در بــازار 
کریپتوکارنسی  صرافی های 
غیرمجازی در سراسر دنیا 
به فعالیت می پردازند، یادآور شــد: معامله کردن 
در چنین صرافی های بسیار پر ریسک است نمونه 
اخیر آن نیز تعطیلی دو صرافــی رمزارز در ترکیه 
است به طوری که آن ها چندین میلیارد را به نوعی 
کالهبرداری کردنــد، زیرا که بــا خاموش کردن 
سرور ها و ســازوکار معامالتی خود باعث شدند که 
مشتریان شان نتوانند به دارایی های ارز دیجیتال 

خود دسترسی پیدا کنند.
بر اساس اعالم مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور 
طرح های وزارت صمت، برآورد می شود که حدود 
۴ تا 6 درصد از اســتخراج جهانی رمزارز در ایران 
انجام می شود، این استخراج غیرقانونی و زیرزمینی 
اســت. به گفته علیرضا هــادی، ظرفیت پردازش 
اســتخراج مراکز مجاز امروز 6۵۰ هــزار تراهش 
برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه 
۲۰۰ هزار دالر می شــود. به نظر می رسد با فرض 
بســیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز استخراجی 
به بانک مرکزی حتی اســتخراج در یک سال هم 
 پاسخگوی نیاز یک روز ســامانه نیما هم نخواهد

 بود.
هیئــت عامــل بانک مرکــزی تصویب کــرد که 
صرافی های مجــاز و بانک ها می تواننــد از طریق 
رمز استخراج شــده در داخل کشــور، بــه انجام 
پرداخت هــای ارزی بابت واردات اقــدام کنند. به 
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ضوابط ناظر بر 
چگونگی استفاده از رمزارز های حاصل از استخراج 
داخلی توســط واحد های صنعتــی دارای پروانه 
بهره برداری بــا رعایت مجموعه مقــررات ارزی از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.
این ضوابط با اســتناد به ماده )۱۱( قانون پولی و 
بانکی کشــور و در اجرای مصوبات هیئت وزیران 
مورخ ۱۳/۵/۹8 و ۳۰/۷/۹۹ تصویب شــد. نام این 
صرافی ها هنوز اعالم نشده است. پیش از این رئیس 
کل بانک مرکزی به معرفی چند صرافی اشاره کرده 
بود تا بتوان برای واردات با استفاده از رمزارز، از آن ها 

تأمین ارز کــرد. بالفاصله پــس از این صحبت ها، 
شاپرک از شرکت های ارائه دهنده درگاه پرداخت 
خواست تا ارائه ی خدمت به صرافی های رمزارز را 
قطع کنند. در ابتدای آبــان ۹۹ هیئت دولت اعالم 
کرده بود که مبادله ی رمزارز به دســت ماینر های 
دارای مجوز، تنها برای تأمین ارز واردات مجاز است.

بعد از اعالم از دسترس خارج شدن صرافی تودکس 
)thodex( در ترکیه و گریختن مدیر این صرافی با 
۲ میلیارد دالر رمز ارز، در ترکیه صرافی وبیت کوین 
)vebitcoin( نیز اعالم کرد که برای تحقق همه 
مطالبات و قوانین موجود، همه فعالیت ها را متوقف 
کرده است. در پی این خبر هیات رسیدگی به جرایم 
مالی ترکیه حساب های این شــرکت را مسدود و 

تحقیقات خود را آغاز کرد.
با توجه به اینکه صرافی های ارز دیجیتال در ایران 
مجوز رســمی ندارند، چه مقدار احتمال تکرار این 

سناریو برای ایران نیز محتمل است؟
مهدی غیبی کارشــناس فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه دولت بعد از مدت ها قوانین مرتبط با خرید 
و فروش رمز ارز ها از جمله بیــت کوین را تصویب 
کرد، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار 
پولی و مالی کشور باالخره بعد از کش و قوس های 
فراوان آیین نامه خرید و فروش بیت کوین را مصوب 
کرد، این موضوع برای کســانی که میخواهند امر 
تجارت و بخصوص واردات را انجام دهند و از طریق 
رمزارز قصد دارند منابع مالــی خود را جابجا کرده 
و دیگر درگیر تحریم ها نباشــند از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.
وی افزود: از ســوی دیگر کســانی که با کســب 
مجوز هــای الزم و با پرداخت پول بــرق صادراتی 
اقدام به استخراج بیت کوین کرده اند، نیز می توانند 
از طریق این ساز و کار رسمی ارز خود را در بازار به 
فروش بگذارند، تصویب چنین قوانینی باید خیلی 
زودتر از این ها صورت می گرفت چراکه ما با استفاده 
از رمزارز ها می توانیم مقوله صادرات و واردات خود 
را بدون مزاحمت تحریم ها انجام دهیم و این موضوع 
می تواند برای ما بسیار حیاتی باشد، از سوی دیگر 
نیز زمانی که بستر تولید به صورت قانونی فراهم شد 
باید خرید و فروش آن نیز برای کسانی که به صورت 

قانونی مجوز تولید گرفته اند، نیز فراهم می شد.
غیبی با اشــاره به اینکه بازار رمز ار زها بســیار پر 
ریسک اســت، گفت: با توجه به اینکه صرافی های 
مجاز در این زمینه معرفی خواهند شــد کســانی 

قصد خرید و فــروش از طریق صرافی هــا را دارند 
می توانند از نظر حقوقی اگر مشــکلی برایشــان 
پیش آمد ایــن کار را پیگیری کنند، بــه نوعی با 
این کار صرافی ها و انجام معامالتی که در شــبکه 
آن ها، انجام می شــود، قابل رهگیری اســت و این 
می تواند از بروز بســیاری از مشــکالت جلوگیری 
کند، اما ذکــر این نکته ضروری اســت که چنین 
ســازوکاری تنها برای کســانی که قانونی رمز ارز 
اســتخراج کرده و می خواهند آن را بفروشند و یا 
اینکه بــرای واردات و صادرات قصــد دارند از این 
بستر استفاده کنند، فراهم شده و کسانی که قصد 
ســرمایه گذاری در خرید و فروش رمز ارز را دارند، 
 هنوز از لحاظ قانونی این موضــوع تعیین تکلیف

 نشده است.
ایــن کارشــناس فنــاوری اطالعات با اشــاره به 
اینکه امروز در بازار کریپتوکارنســی  صرافی های 
غیرمجازی در سراســر دنیا به فعالیت می پردازند، 
یادآور شــد: معامله کــردن در چنین صرافی های 
بسیار پر ریسک اســت نمونه اخیر آن نیز تعطیلی 
دو صرافی رمزارز در ترکیه اســت بــه طوری که 
آن ها چندین میلیــارد را به نوعــی کالهبرداری 
کردند، زیرا که با خاموش کردن سرور ها و سازوکار 
معامالتی خود باعث شدند که مشتریانشان نتوانند 
به دارایی های ارز دیجیتال خود دسترســی پیدا 
کنند، دولــت و پلیس ترکیــه نیز تــا این لحظه 
نتوانســته مدیران این صرافی ها را دستگیر کرده 
و یا مجبــور کنند که دارایی های مشــتریان خود 
را بازگرداند، بنابراین کســانی که در چنین بازاری 

فعالیت می کنند باید ریسک از دست دادن سرمایه 
خود را نیز بپذیرنــد. این فعال بازار رمــز ارز ها به 
کسانی که قصد ســرمایه گذاری در بازار رمزارز ها 
را دارند، پیشــنهاد کرد: در برخــی از صرافی های 
داخلی شاهد هســتیم که امنیت به نسبت خوبی 
حاکم اســت و آن ها با توجه به اینکه دانش بنیان 
بوده دارای شناسنامه هستند و از این جهت بسیار 
قابل اعتمادتر از ســایر صرافی هایی که تنها با یک 
ســامانه معامالتی و چند ایمیل با مشتریان خود 
در ارتباط هستند، به حساب می آیند بنابراین اگر 
کسانی که قصد حضور در این بازار را دارند، باید به 
صرافی هایی که اطمینان بیشــتری به آن ها وجود 
دارد و هم از امنیت خوبی برخوردار هستند مراجعه 
 کنند تا در این صورت با تجربه صرافی های ترکیه 

مواجه نشوند.
وی با اشــاره به اینکه نمی توان خرید و فروش رمز 
ارز را ممنوع کــرد، ادامه داد: اما ریســک این کار 
نیز بسیار زیاد اســت، همانگونه که شما می توانید 
ارز و ســکه و طال بخرید و این کار دارای ریســک 
است، چراکه شما ممکن اســت نوسانات منفی را 
تجربه کنید، از بعد دیگری سرمایه گذاری در بازار 
رمزارز ها نیز دارای ریســک های خاص خود است، 
در این رابطه خود فرد ســرمایه گذار باید حواسش 
به جایی که سرمایه گذاری می کند و میزان ریسک 
پذیری خودش باشــد تا خدای ناکرده دچار ضرر 
زیان نشود، بنابراین این کار نیاز به بررسی دقیقی 
دارد و باید با کسانی که در این زمینه خبره هستند، 

از قبل مشورت شود.

آیا تجربه تركيه در ایران تكرار خواهد داد؟

گسترش صرافی های غیر مجاز رمزارز
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

تحلیل گران بر این باور هســتند بیت کوین اگر 
مرز قیمــت 6۰ هــزار دالر رد کنــد، دیگر افت 
 قیمت کمتــر رخ دهد. از ســوی دیگــر قیمت

 طال هنوز در برزخ تورم قــرار دارد. تحلیلگران در 
گفت و گو با کیتکو نیــوز تاکید کردند داده هایی 
که قرار است منتشر شود به نظر می رسد بازارها را 
تحت تاثیر قرار دهد و قیمت طال به دلیل افزایش 
انتظارات تورمی احتمال افزایش قیمت دارد. این 
در حالی اســت که برای اولین بار در نظرخواهی 

کیتکو نیوز صعود طال طرفداری نداشت.
در حــال حاضر ، بــازار طال نــرخ بهــره پایین 
، هزینه های بیشــتر دولت و افزایــش انتظارات 
تورمی را نادیده گرفته اســت. با این حال ، هفته 

آینده می تواند موضع سیاســت فــدرال رزرو را 
آزمایش کنــد . در هفته پیش رو همــه نگاه ها 
به اطالعــات اقتصادی کالن بســیار قــوی ، از 
 جمله گزارش هــای تولید و اشــتغال ، معطوف

خواهد شد.
 TD بــارت ملــک، رئیــس اســتراتژی جهانی
Securities ، بــه کیتکــو نیــوز گفــت: طال 
در موقعیت خوبی قــرار دارد تا از ســطح هزار و 
8۰۰ دالر عبــور کند. مــا هنوز هــدف ۱۹۰۰ 

دالری خــود را حفظ می کنیم.حتــی اگر هفته 
گذشته روند نزولی در بازارها مشــاهده شد ، اما 
به نظر می رســد همه چیز آرام شــده است زیرا 
 به نظر می رســد بیت کوین جای خــود را پیدا

 کرده است.
بــورس تجــاری شــیکاگو )CME( از تاریــخ 
 ۳ مــی )۱۳ اردیبهشــت( راه اندازی شــاخص 
بیت کویــن میکرو را اعــالم کرد که مــی تواند 
افزایش عالقه سرمایه گذاران خرده فروشی را به 

همراه داشته باشد.در حالی که تنظیم کنندگان 
آمریکا ارزیابی تاییدیه ETF بیت کوین را ادامه 
می دهند ، موسســات به جمع آوری بیت کوین 
بیشــتری ادامه می دهند. نکســون جدیدترین 
 شــرکت لیســت شــده برای خرید بیت کوین

 شد.
شرکت بازی مستقر در توکیو با پیوستن به تسال 
، مایکرو استراتژی  و دیگران ، ۱۰۰ میلیون دالر 
بیت کوین با قیمت متوســط ۵8هزار و ۲66 دالر 
خریداری کرد.اگر خریداران بتوانند بیت کوین را 
به باالی 6۰هزار و ۱۰۳ دالر برسانند و باالتر از این 
نگه دارند ، سناریوی نزولی به طور احتمالی باطل 

خواهد شد.

شرکت ویزا امکان خرید از اعتبار ارزهای دیجیتال 
و نقد کردن رمزارزها با ویزا کارت را فراهم می کند.

شــرکت ویزا وعده داد از ارزهــای دیجیتال در 
حوزه های مختلفی اســتفاده خواهد کرد و امکان 
خرید از اعتبار ارزهای دیجیتال و نقد کردن رمز 
ارز با ویزا کارت فراهم خواهد شد. در نقطه مقابل 
ترکیــه قوانین ســختگیرانه ای در مقابل ارزهای 

دیجیتال اتخاذ کرده است.
قیمت بیت کویــن در روز تعطیلی بــازار طالی 
جهانی کاهش یافت و زیر سطح ۵۷ هزار دالر قرار 
گرفت. سرمایه بازار بیت کوین به ۱.۰6 تریلیون 
دالر رسید. بیشــترین قیمت این ارز دیجیتال در 
۲۴ ساعت گذشته ۵8 هزار و ۵۴ دالر و کمترین 

قیمت آن ۵6 هزار و ۲۲6 دالر گزارش شده است.
بر خالف بیت کوین، اتریوم همچنان در حال ارتقا 
رکورد خود اســت. بیشــترین قیمت ۲۴ ساعت 
گذشــته و همه دوران اتریم ۲ هــزار و ۹۵۵ دالر 
ثبت شــد و این ارز دیجیتال به مــرز ۳ هزار دالر 
نزدیک می شود. سرمایه بازار اتریوم در حال حاضر 
بیش از ۳۳۳ میلیارد دالر اســت.رکورد افزایش 
قیمت هفت روزه در بازار ارزهای دیجیتال را یک 
رمزارز به اسم بیکری توکن در اختیار دارد. قیمت 

بیکری توکن در طول یک هفته گذشته در حدود 
۵6۰ درصد افزایش یافت. این ارز دیجیتال در۲۴ 
ساعت گذشته 6۷ درصد بازدهی مثبت ثبت کرد و 

سرمایه ای در حدود ۱.۵ میلیارد دالر دارد.
هیچ یک از ارزهای دیجیتــال در طول یک هفته 
گذشــته بازدهی منفی بیش از 6 درصد نداشتند 
و به نظر می رســد دامنه نوســانات منفی در این 
بازار قدری کاهش یافت. کل سرمایه بازار ارزهای 
دیجیتال در حدود ۲ تریلیون و ۱۹۳ هزار میلیارد 

دالر است که بیت کوین و اتریوم بیش از نیمی از 
آن را به خود اختصاص داده اند.

از طرفی شــرکت ویزا اعالم کرد که در حوزه های 
مختلفی با ارزهــای دیجیتــال کار خواهد کرد. 
اول اینکه برای مشــترکین خود ایــن امکان را 
فراهم می کند که با استفاده از ارز دیجیتال خود 
خرید کنند. دوم اینکه مشــترکین ویزا می توانند 
ارزهای دیجیتال خود را نقد کنند. ســوم اینکه 
برای موسسات مالی این امکان را به وجود می آورد 
که به مشــتریان خود پیشــنهادهایی با ارزهای 
دیجیتال بدهند. چهارمین مــورد این که امکان 
تسویه حســاب های مالی با ویزا از طریق ارزهای 

دیجیتال فراهم می شود.

عضو شــورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: اخیرا 
در معامالت خودرو هم شاهد ورود ارزهای دیجیتال 
هستیم که این معامالت به نوعی از رصد مالیاتی دور 
مانده و  نوعا بخشی از منابع درآمد دولت هم پرداخت 
نمی شود. کامران سطانی زاده درباره معامالت رمزارزها 
در فضای غیرمجازی گفت: ارز دیجیتال پیشرفتی در 
نقل و انتقاالت مالی اســت و نمی توانیم از آن اجتناب 
کنیم اما به دلیل ناشناخته بودن ارز دیجیتال و شرایط 
سخت رصد آن، معامالت این مرزارزها در بسیاری از 
کشورها با وسواس انجام می شود و بسیاری از کشورها 
هم از جمله ایران تاکنون قانون کاملی درباره رمزارزها 
و ارزهای دیجیتال در بخش معامالت ندارند.وی ادامه 
داد: کشور سوئیس هم که مهد بانکداری در دنیا است، از 
دو سال گذشته برخی از ارزهای دیجیتال را به رسمیت 
شــناخته و معامالت قانونی با این ارزها در بانک ها را 
انجام می دهد.عضو شورای عالی کانون صرافان با تاکید 
براینکه در  برخورد صحیح با هر نوآوری باید برای آن 
قانون گذاری کرد، گفت:  تا قبل از اینکه اجباری ایجاد 

شــود باید بپذیریم که نمی توان از ارزهای دیجیتال 
اجتناب کرد و می توان با بررسی دقیق و کارشناسانه از 
موارد مثبت آن برای مصارف استفاده کنیم و ابعاد منفی 
آن را هم تحت نظارت قرار دهیم.سلطانی زاده با بیان 
اینکه می توان برای ابعاد مثبت و منفی ارزهای دیجیتال 
قانون گذاری کرد، افزود: به دلیل دغدغه های موجود در 
سال های اخیر سال قانونگذار در این رابطه سکوت کرده 
و در سال کذشته در بحث  تولید شاهد وضع قوانینی 
بودیم اما در ادامه زنجیره حلقه مصرف ارز تولید شده 
نامشخص ماند. به همین دلیل، شاهد آن هستیم که 
معامله ارزهای دیجیتال به سمت فضاهای غیرقانونی 
رفته، هر چند که نهاد قانون گذار در بحث ماینر و تولید 
رمزارزها ورود کرده و مقرراتی برای آن وضع کرده اما 
هنوز در بحث معامالت ارزهای دیجیتال با گذشت زمان 

در وضع قوانین و مقررات مواجه هستیم و البته می دانیم 
که قانون بد از بی قانونی بهتر است و باید همزمان با وضع 
مقررات برای ماینرها، معامالت ارزهای دیجیتال هم 
مقررات گذاری می شد چراکه این دو الزم و ملزم  هم اند.
وی با اشاره به جذابیت سرمایه گذاری و  خالء موجود در 
معامالت قانونی، مردم به سمت معامله گران غیرمجاز 
ارز دیجیتال و فضاهای غیرقانونی برای معامالت سوق 
پیدا کردند،  گفت: در شرایطی که فضای قانونی در کشور 
برای معامالت  ارزهای دیجیتال وجود ندارد مردم به 
سمت شرکت های غیرمجاز رفته اند. همچنین شاهد 
آن هستیم که برخی از شرکت ها تحت عنوان های غیر 
تخصصی ارزی شرکت های دانش بنیان یا شرکت های 
نوآوری علمی وارد معامــالت ارزهای دیجیتال و نقل 
و انتقاالت ارزی شــده اند. این در حالی است که هیچ 

مجوزی از بانک مرکزی که تنها مرجع صدور  مجوز در 
فعالیت ارزی است، ندارند.سلطانی زاده تاکید کرد: از 
سوی دیگر می دانیم که قانون گذار به صراحت نظر خود 
را درباره معامالت ارزی در فضای مجازی اعالم کرده و 
گفته است که هر گونه فعالیت ارزی در فضای مجازی 
غیرقانونی است.رییس دوره سوم کانون صرافان ایران 
با اشــاره به افزایش تقاضا برای خرید رمزارز و ارزهای 
دیجتیال در کشور گفت: متاسفانه عده ای از خالهای 
قانونی سوءاستفاه کردند و با توجه به اینکه معامالت 
ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شده، سرمایه گذاری 
در این بخش از ســوی مردم افزایش پیدا کرده  است.

سلطانی زاده تاکید کرد: افزایش ســرمایه گذاری در 
ارزهای دیجیتال پس از ریزش شاخص کل بازار سرمایه 
بیشتر شد چرا که همزمان با ریزش شاخص شاهد آغاز 
افزایش ارزش ارزهای دیجیتال بودیم به همین دلیل 
بســیاری از هموطنانمان برای جبران بخشی از زیان  
های خود در بازار سرمایه به سمت سرمایه گذاری در 

ارزهای دیجیتال رفتند.

قيمت طال در برزخ

پیش بینی کف قیمت بیت کوین

تركيه سختگيری بر رمزارزها را افزایش داد

ویزا کارت، بیت کوین نقد می کند

افزایش تقاضا برای خرید رمزارز

ردپای ارزهای دیجیتال در معامالت خودرو


