
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال 
جاری حدود ۱۹ هزار فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 
۱۴۶۶ میلیارد تومان پرداخت شــده است. به گزارش 
ایسنا، شــهرزاد دانشــمندی با تاکید بر اینکه نسبت 
تسهیالت قرض الحســنه به منابع قرض الحسنه پس 
از  کسر ســپرده قانونی در پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ بالغ 
بر ۱۱۰ درصد شده است، اظهارکرد: بنابراین بانک ها 
عالوه بر منابع پس انداز قرض الحسنه، بخشی از منابع 
جاری شان را نیز بایت تکالیف تسهیالت قرض الحسنه 
پرداخت کــرده اند. لذا در خصوص تســهیالت قرض 
الحســنه صرفا منابع بانک ها نباید مدنظر قرار گیرد و 
مصارف قرض الحســنه نیز باید مورد توجه باشد.وی 

با بیان اینکه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در اولویت بانک ها قرار دارد، ادامه داد: در سال جاری 
تکالیف قرض الحســنه بیش از ســه برابر شده است و 
بانک ها عالوه بر قرض الحسنه ازدواج، مکلف به پرداخت 
به قرض الحسنه در سایر امور اعم از اشتغال زایی، درمان 
و... نیز هستند. دانشمندی که در یک برنامه تلویزیونی 
حضور یافته بود، بــا تاکید بر اینکه بانک ها در ســال 
جاری از محل وصولی اقساط تسهیالت قبلی و جذب 
منابع جدیــد قطعاً پرداخــت وام ازدواج را در اولویت 
قرار خواهند داد، گفت: در ســال گذشته به ۸۲۵ هزار 
و ۲۷۵ نفر به مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداخت شده است. مدیر اداره 

اعتبارات بانک مرکزی افزود: در ســال گذشته حدود 
۸۰ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بودند که در صورت تکمیل مدارک وام خود را 
دریافت می کردند اما بــه دالیلی از جمله زمزمه های 
افزایش مبلغ این تسهیالت برای تکمیل پرونده خود 
اقدامی نکردند.دانشــمندی خاطر نشان کرد: مطابق 
با قانون بودجه امســال، مزدوجین سال ۱۳۹۷به بعد 
می توانند مشــمول وام ۷۰ میلیونی یا ۱۰۰ میلیونی 
شوند، لذا اگر کسانی که در صف هستند از سال ۹۷ به 
بعد ازدواج کرده باشند، مشمول قانون جدید می شوند 
و اگر تاریخ ازدواج شــان قبل از ۱۳۹۷باشد، مشمول 

قانون قبلی خواهند شد.

یکی از روش های کالهبرداری از کاربران این است که با 
افراد تماس گرفته و وعده سیم کارت هایی با شماره رند و 
یا هم شماره سیم کارت های قدیمی با قیمتی پایین تر از 
معمول می دهند، در حالی که در اکثر موارد تماس هایی 
که گرفته می شود، کالهبرداری است.به گزارش ایسنا، 
ســیم کارت ها را از نظر ارائه می توان به دو دسته تقسیم 
کرد؛ شامل ســیم کارت هایی که به روز توسط اپراتورها 
واگذار می شوند و متقاضی می تواند به راحتی تهیه کند 
و دلیلی ندارد در بحث عرضه و تقاضــا، دچار افزایش و 
کاهش قیمت شوند و سیم کارت هایی با کدهای قدیمی تر 
و شــماره های خاص که متقاضی و بــازار خاص خود را 
دارند و دیگر عرضه نمی شوند.طبق اظهارات فعاالن بازار، 

سیم کارت های دائمی قدیمی که تقاضای زیادی برایشان 
وجود دارد، تعیین کننده قیمت ســیم کارت هستند و 
با توجه به جایگاهشــان نزد کاربران و قدمتی که دارند، 
به نوعی ایجاد بــورس کرده اند و قیمــت بعضی از این 
سیم کارت ها بعضاً به چند صد میلیون تومان هم رسیده 
است. عالوه بر این، عوامل دیگری مانند عرضه سیم کارت، 
میزان عرضه و تقاضا و عدم توازن بین عرضه و تقاضا بر 
قیمت سیم کارت مؤثر است.اما در مواردی ممکن است 
از تمایل افراد به خرید سیم کارت هایی که شماره هایی 
رند دارند و یا ســیم کارت های دائمی مشابه شماره های 
اعتباری افراد، سوءاستفاده شود؛ بدین صورت که با فرد 
تماس گرفته و پیشــنهاد می دهند که با دریافت مبلغ 

پایین تری از حد معمول، می تواند صاحب سیم کارتی با 
شماره مورد نظر شود، در حالی که این کار کالهبرداری 
است و با واریز مبلغ مورد نظر، دیگر نه خبری از سیم کارت 
می شود و نه شخصی که با شما تماس گرفته است.باید 
توجه داشــت که اپراتورها اطالع رسانی خود را از طریق 
روابط عمومی و پایگاه های اطالع رسانی انجام می دهند 
و اینطور نیست که بخواهند فروش سیم کارت را به افراد 
عادی و شخص و فروشــنده های معمولی واگذار کنند. 
با توجه به این شــرایط، کاربر و مصرف کننده باید توجه 
 کند که اگر خارج از این چارچوب، فردی با آن ها تماس 
گرفت و قصد فــروش ســیم کارت داشــت، احتمال 

کالهبرداری وجود دارد.

ارزش دالر مقابل همه ارزهای مهم افزایش پیدا کرد.به گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا 
در گزارشــی اعالم کرد که همه گیری کرونا بیش از همه روی وضعیت معیشتی افراد با 
تحصیالت پایین و کسانی که مجبور به شیفت های کاری طوالنی هستند، تاثیر منفی 
گذاشته است. جروم پاول- رییس فدرال رزرو- با بیان اینکه اقتصاد در مسیر احیا و بازگشت 
به شرایط قبل از آغاز همه گیری کرونا قرار دارد، نسبت به اشتغال زایی بیشتر با توجه به 
تقویت رشد اقتصادی ابراز امیدواری کرد. در پنج ماه اخیر نرخ بیکاری آمریکا در مسیر نزولی 
بوده و از نرخ های دورقمی مجددا فاصله گرفته است.  نشانه هایی از احتمال نزدیک شدن 
به موعد پایان حمایت های بی حساب بانک های مرکزی از بازارهای مالی در مقابل کرونا به 
چشم می خورد. رابرت کاپالن- رییس دفتر منطقه ای فدرال رزرو در داالس- گفته است 
که به زودی با مدیران بانک مرکزی در خصوص مسیر آینده سیاست گذاری صحبت خواهد 
کرد. در اروپا نیز لوییس گیندوس- قایم مقام رییس بانک مرکزی اروپا- گفت هنگامی 
که میزان واکسیناسیون به سطح قابل قبولی برســد و سرعت رشد اقتصادی به پایداری 
نسبی برســد، بانک مرکزی برنامه فعلی را متوقف خواهد کرد.  چاپ  گسترده اسکناس 
در آمریکا برای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی در برابر کرونا منجر به قرار گرفتن 
کسری بودجه دولت و میزان بدهی ها در سطح نگران کننده ای شده است. اکنون میزان 
بدهی های دولت این کشور تا پایان ماه آوریل به ۲۸ تریلیون و ۲۳۴  میلیارد و ۹۵۸ میلیون 
دالر رسیده است. میزان بدهی هر شهروند آمریکایی تا پایان این ماه به طور متوسط ۸۴ 
هزار و ۷۴۸ دالر بوده است. کسری بودجه دولت آمریکا تا پایان ماه آوریل به سه تریلیون و 
۲۵۶ میلیارد و ۵۵۹ میلیون دالر رسیده است.کارشناسان ارزی هشدار داده اند که برنامه 

دولت بایدن برای اجرایی کردن یک بسته محرک بزرگ ۱.۸ تریلیون دالر دیگر به منظور 
حمایت از اقتصاد در برابر پیامدهای کرونا می تواند ریسک افزایش کسری بودجه دولت، 
افزایش کسری حساب تجاری و بدهی های عمومی را به شدت افزایش دهد که این مسایل 
می توانند به پاشنه آشیل دالر در مقابل سایر ارزهای مهم جهانی تبدیل شود. دولت آمریکا از 
زمان آغاز بحران کرونا تاکنون چیزی در حدود ۲.۷ تریلیون دالر نقدینگی به اشکال مختلف 
به بازارهای مالی تزریق کرده ولی به دنبال حمایت های بیشتر است.برخالف سطح تولیدات 
ناخالص داخلی، وضعیت بازار کار در اروپا رو به بهود است. تا پایان ماه مارس نرخ بیکاری 
در منطقه یورو با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۱ درصد رسید. این 
نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۳ درصد رسید. این 
نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه اخیر 
بوده است. تخمین زده می شود تا پایان این ماه ۱۵ میلیون و ۵۲۰ هزار مرد و زن در سطح 
اتحادیه اروپا بیکار باشند.با کاهش مجدد شدت شیوع کرونا در آلمان، اکنون بزرگ ترین 
اقتصاد منطقه یورو و اتحادیه اروپا نسبت به چشم انداز اقتصادی خود امیدوارتر شده است. 
پتر آلتمایر- وزیر اقتصاد آلمان- در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه انتظار دارد باتوجه 
به کاهش محدودیت ها و پیش رفتن برنامه واکسیناسیون، خانوارها به تدریج از نیمه دوم 
امسال بخش بیشتری از پس انداز خود را وارد چرخه اقتصادی کنند، از برآورد دولت برای 
رشد ۳.۵ درصد امسال اقتصاد کشورش خبر داد که این رقم نسبت به برآورد قبلی صورت 
گرفته، ۰.۵ درصد بیشتر شده است.  هر چند انتظار نمی رود در کوتاه مدت بانک مرکزی 
آمریکا تمایلی به تغییر نرخ بهره داشته باشد، وضعیت بازار کار و رشد اقتصادی آمریکا نسبت 

به سال گذشته آشکارا بهبود یافته است. از سوی دیگر اما کند بودن توزیع واکسن در سطح 
کشورهای اروپایی تا جایی پیش رفته که اتحادیه اروپا از شرکت استرا زنکا به دلیل عمل 
نکردن به تعهداتش شکایت کرده است. با توجه به شیوع موج سوم کرونا در اروپا، شاخص 
خوش بینی به اقتصاد آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپایی، در ماه آوریل رشد کمتر از 
حد انتظار داشت.  تشدید تنش ها با چین با توجه به وابستگی باالی تولیدکنندگان آمریکایی 
به واردات کاالهای چینی می تواند برای اقتصاد آمریکا به مشکلی جدی تبدیل شود به ویژه 
حاال که افزایش شدید مخارج دولت برای مقابله با کرونا تراز مالی را به هم زده است. وانگ 
یی- وزیر خارجه چین در سخنانی خواستار احترام به حاکمیت چین شده و گفته است: 
دموکراسی، یک کاال مثل کوکا کوال نیست که توسط آمریکا تولید شود و مزه آن در همه 
 جای جهان یکی باشد. دولت موفق شده است تا شمار قابل توجهی از جمعیت چین را از فقر

 برهاند.  
در خبری خوب برای اقتصاد آمریکا به ویژه در زمانی که نرخ تورم وضعیت نگران کننده 
ای دارد، شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری این کشــور تا نیمه نخست ماه آوریل 
با ۷۷ هزار نفر کاهش نســبت به ماه قبل به ۵۴۷ هزار نفر رســید که ایــن رقم، پایین 
ترین رقم ثبت شــده طی ۱۱ ماه اخیر تاکنون محسوب می شــود. طبق اعالم وزارت 
کار آمریکا، بیشــترین میزان کاهش در تقاضای دریافت مزایای بیکاری مربوط به ایالت 
های نیویورک، فلوریدا، جورجیا و تگزاس بوده اســت.  تاکنون بیــش از ۱۵۴ میلیون و 
۶۷۶ هزار و ۴۲۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده اســت که در این بین ســه میلیون و 
۲۳۳ هزار و ۳۹۴ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین 

تلفات مربوط به آمریکا با ۵۹۱ هزار و ۶۲۲ نفر، برزیل با ۴۰۸ هزار و ۸۲۹ نفر، هند با ۲۲۵ 
 هزار و ۲۹۵ نفر، مکزیک با ۲۱۷ هزار و ۳۴۵ نفر و انگلیس بــا ۱۲۷ هزار و ۵۴۳ نفر بوده 

است.

شاخص دالر
شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد، در 
معامالت امروز با ۰.۳۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۲۵ واحد بسته 
شد.نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۴ دالر اعالم شد. )نرخ های فوق بر حسب 

ساعت پایانی معامالت بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای 
۱.۳۸۹ دالر مبادله شد. یورو ۰.۲۹ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۲ 

دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۳۴ درصد افزایش به ۱۰۹.۲۶۷ ین رسید. 
در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۲۹۸ دالر مبادله شد. همچنین نرخ 

برابری دالر معادل ۶.۴۷۳ یوان چین اعالم شد.

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی با تاکید 
بر اینکه دارندگان ســهام عدالت، فعــال برای فروش 
سهام خود صبر کنند، گفت: به زودی دارندگان سهام  
عدالت، صاحب ســهام دیگری می شــوند.به گزارش 
بورس تهران، حسین فهیمی با بیان اینکه تمام صاحبان 
سهام داران عدالت چه گروه روش مستقیم و چه گروه 
روش غیر مستقیم، سهام دار شرکت سرمایه گذاری امید 
ایرانیان خواهند شــد، اظهار داشت: تمام جمعیت ۵۰ 
میلیون نفری دارندگان سهام عدالت سهام دار شرکت 
ســرمایه گذاری امید ایرانیان می شــوند. این شرکت 
شامل ۱۳ شرکت غیر بورسی و غیر فرابورسی هستند.

وی ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری امید ایرانیان یک 

شرکت سرمایه گذار از ترکیب سهام چند شرکت است 
و هر دارنده سهام عدالت بر اساس ارزش اسمی سهامی 
کــه دارد )برگه های یک میلیون تومانــی و ۵۰۰ هزار 
تومانی( از این شرکت سهم خواهد داشت.مدیرعامل 
شرکت ســپرده گذاری مرکزی همچنین درباره رفع 
مشکل عدم فروش ســهام عدالت در بازار گفت: برای 
خرید عمده سهام عدالت در بورس، صندوقی در حال 
تشکیل است که مراحل نهایی را پشت سر می گذارد و 
این صندوق توسط چند مؤسسه در بازار شروع به کار 
خواهد کرد.فهیمی همچنین دربــاره زمان واگذاری 
سهام عدالت متوفیان اظهار داشت: شرایط به گونه ای 
است که نمی توانیم پذیرای مراجعه فیزیکی وراث سهام 

عدالت باشیم بنابراین بستری در حال ایجاد است که 
تمام مراحل واگذاری ســهام عدالــت آنالین و برخط 
باشد.وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم در حال 
حاضر جمعیت وراث ســهام عدالت به ۱۰ میلیون نفر 
رسیده اســت، افزود: نمی توانند در این شرایط سخت 
شــیوع بیماری کرونا، این جمعیت ۱۰ میلیون نفری 
برای انتقال ســهام عدالت اموات خود حضور فیزیکی 
داشته باشند.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
ادامه داد: در حال حاضــر می توانیم بگوییم این افراد و 
متقاضیان برای انتقال سهام به دفاتر پیشخوان مراجعه 
کنند اما نمی خواهیم جمعیــت ۱۰ میلیون نفری در 
شرایط سخت نسبت به این حق قانونی خود اقدام کنند.

پرونده ۸ منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان های 
گلســتان )اینچه برون(، ایالم )مهــران(، اردبیل 
)اردبیل(، سیســتان و بلوچســتان )سیســتان(، 
کردســتان )بانهـ  مریوان(، هرمزگان )جاســک(، 
بوشــهر )بوشــهر(، کرمانشــاه )قصر شــیرین( 
 در جلســه امــروز مجمــع بررســی شــد که به 
غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، با تاسیس 
۷ منطقــه آزاد جدید موافقت شــد و مجمع آن را 
مصوب کرد.غالمرضا مصباحی مقدم افزود: پرونده ۸ 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان های گلستان 
)اینچه بــرون(، ایالم )مهران(، اردبیــل )اردبیل(، 
سیستان و بلوچستان )سیستان(، کردستان )بانه 

ـ مریوان(، هرمزگان )جاســک(، بوشهر )بوشهر(، 
کرمانشاه )قصر شیرین( در جلســه امروز مجمع 
 بررسی شــد که به غیر از منطقه جاسک در استان

 هرمزگان، با تاسیس ۷ منطقه آزاد جدید موافقت 
شــد و مجمع آن را مصوب کــرد.وی گفت: برای 
احداث منطقــه آزاد اردبیل، مجلــس چهار نقطه 
را در نظر گرفته بود که مجمع با تاســیس منطقه 
آزاد در یک نقطــه آن هم با انتخــاب دولت خبر 
داد.مصباحی مقدم افزود: در تصویب مناطق آزاد 
جدید همه مالحظات مربوط، رعایت و ضعف های 
مناطق آزاد قبلی اصالح شــد ضمــن اینکه قانون 
مناطق آزاد نیز در مجلس شــورای اســالمی در 

دست بررسی است.وی افزود: همه زمین هایی که 
در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده دولتی 
است بنابراین شایعه شکل گیری بورس بازی زمین 
هم رد می شود.گفتنی است رئیس مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام اسفند ماه سال گذشته در کرمانشاه
 تاکید کرده بود: افزایش نامتــوازن و غیرمنطقی 
مناطق آزاد و ویژه اصاًل به مصلحت کشــور نیست 
و آســیب هایی را به همــراه دارد، تغییــر رویکرد 
برخــی از این مناطــق از صــادرات بــه واردات 
و تغییر کاربری اراضــی واقع در ایــن مناطق دو 
 معضل جــدی پیــش روی مناطــق آزاد و ویژه

 است.

این سیم کارت ها را نخرید۱۹ هزار وام ازدواج پرداخت شد 

دالر در معامالت خارجی باال رفت

تصویب تأسیس ۷ منطقه آزاد جدید در ایران۱۰ میلیون وارث سهام عدالت فعال صبر کنند
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سرمقاله

چارچوب حمایت از 
کسب و کارهای خرد

کســب و کارها در بحران 
کرونا آسیب جدی دیده اند 
و تا حدود زیــادی هم این 
آسیب ها عمومیت داشته 
است. البته شاید به باور برخی مشاغل ثابت به اندازه 
اصناف آسیب ندیده باشند اما در عوض از تورم جا 
می مانند و آسیب این مشاغل هم این مورد است. اما 
در مجموع بیشترین آسیب را کسب و کارهای خرد 

که مشمول تعطیلی... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 3
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رکود مسکن به واحدهای 
کم  متراژ  رسید

لوازم خانگی 
گرانتر  می شود

دست اصناف کرونازده همچنان خالی از حمایت ها  و حداقل های جبرانی است

اصناف  در آستانه  ورشکستگی
صفحه3

صفحه۲

افزایش  فروشنده ها  در  بازار  ارز  و  سکه
دالر  به کانال 20 هزار  تومان  عقب  نشینی کرد

کمبود فایل هــای کوچک متراژ مرغــوب در بازار 
مسکن شهر تهران باعث شــده تا در شرایط رکود 
فعلی، این نوع آپارتمانها زودتر فروخته شوند؛ البته 
با توجه به رشــد قیمتها حداقل قیمت واحدهای 
نقلی در محله های جنوبــی پایتخت ۵۰۰ میلیون 
تومان است. ثبات بازارهای موازی و طرح مالیات بر 
خانه های خالی باعث شده تا تمایل برای فروش در 
بازار مسکن افزایش پیدا کند اما بازار در رکود به سر 
می برد؛ رکودی که حتی گریبان واحدهای کوچک 
متراژ را هم گرفته اســت. بررسی ها نشان می دهد 
فاصله عرضه تا فروش خانه هــای کوچک متراژ در 
شهر تهران که تا پیش از این بین یک تا دو هفته بود به 
حدود یک ماه رسیده؛ همچنین زمان فروش مسکن 

به طور میانگین برای مناطق...

دبیر انجمــن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت 
این دسته از لوازم خانگی خبر داد. این در حالی است 
که از سال چگذشــته تاکنون قیمت لوازم خانگی 
بزرگ و کوچک از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت 
داشته اند. به گفته ابوالقاسم شانه ساز این موضوع 
متاثر از افزایش نرخ دستمزد، نرخ انرژی، حمل ونقل 
و غیره اتفاق افتاده و لوازم خانگی که ارزبری بیشتری 
داشته باشــند، حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت 
خواهند داشت. ماجرای گرانی های سرسام آور در 
بازار لوازم خانگی از سال گذشته آغاز در این روزها به 
اوج خود رسیده است. با اینکه بازار با کاهش نرخ ارز 
مواجه است اما هیچگونه تغییری در قیمت ها در بازار 

لوازم خانگی بزرگ و کوچک...



اقتصاد2
ایران وجهان

سال ۹۹ رکوردار باالترین رشد 
نقدینگی طی ۴۲ سال گذشته 

طی ۴۲ ســال گذشــته، باالترین نرخ رشد ساالنه 
نقدینگــی )حــدود ۴۱ درصــد( در ســال ۱۳۹۹ 
اتفاق افتاده اســت.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، 
نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۳۹۹ به ۳۴۵۷.۸ 
هزار میلیارد تومان و پایه پولی هــم به ۴۵۵.۹ هزار 
میلیارد تومان رسید که به ترتیب در مقایسه با سال 
۱۳۹۸ حدود ۴۰.۶ درصــد و ۲۹.۲ درصد افزایش 
 داشــته اند.طی ســه دهه اخیر، به طور میانگین در

 هر دهه، نقدینگی ایران ۱۱.۵ برابر شــده است که 
این رقم بــرای دهه منتهی بــه ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۸ 
برابر است.رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۳۹۹ 
از روند بلندمدت خود فاصلــه زیادی گرفته و تقریباً 
شــکاف ۱۰ واحد درصدی بین ارقام ســال ۱۳۹۹ 
با روند بلندمــدت وجود دارد.نرخ رشــد نقدینگی 
در ایران ۲.۷ برابر میانگین رشــد نقدینگی منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ است.طی 
۴۲ سال گذشته، باالترین نرخ رشد ساالنه نقدینگی 
 )حــدود ۴۱ درصد( در ســال ۱۳۹۹ اتفــاق افتاده

 است.

میانگین قیمت مسکن در منطقه 
یک ۵ برابر ارزانترین منطقه  تهران 
تفاوت متوســط قیمــت مســکن در منطقه یک 
پایتخت با متری ۶۶.۸ میلیون تومان و منطقه ۱۸ 
به عنوان ارزانترین محله تهران با متوســط متری 
 ۱۳.۴ میلیون تومان به حدود ۴۰۰ درصد رســیده

 اســت.به گــزارش خبرنــگار مهــر، بر اســاس 
گــزارش بانــک مرکــزی، در فروردیــن مــاه 
متوســط قیمت هر متــر مربع واحد مســکونی 
 در شــهر تهــران ۲۹.۳ میلیــون تومــان بــوده

 اســت.ارزان ترین منطقــه پایتخــت، منطقــه 
۱۸ با متوســط قیمــت متــری ۱۳ میلیــون و 
۴۴۵ هــزار تومــان و گران تریــن منطقــه نیــز 
منطقه یک با متوســط قیمت متــری ۶۶ میلیون 
و ۸۰۲ هــزار تومان برآورد شــده اســت.بنابراین 
تفاوت ۵ برابری میان متوســط قیمت مســکن در 
 گران ترین و ارزان ترین مناطق پایتخت به چشــم 

می خورد.

دپوی سه میلیون کاالی اساسی 
در گمرک

معاون گمرک ایران گفت: بیش از ۷۴ درصد از کاالهای 
اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در بندر امام خمینی 
دپو شــده که متعلق به ۵۰ واردکننده است.به گزارش 
صدا و سیما، مهرداد جمال ارونقی اظهار داشت: طبق 
بررســی های صورت پذیرفته موجودی ۶ قلم کاالی 
اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شامل گندم، 
ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجاله سویا و روغن خام در 
 بنادر و گمرکات کشور معادل ۴.۱۵۴.۹۸۰ تن برآورد 
شده اســت.معاون فنی گمرک ایران افزود: موجودی 
کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر 
امام خمینی برابر بــا ۳.۰۸۹.۵۸۵ تن بوده و به عبارت 
دیگر بیش از ۷۴ درصد کاالهای اساســی مشمول ارز 
ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به ۵۰ 

واردکننده است.

آغاز به کار ستاد پایش تنش آبی 
درآبفای استان اصفهان

در پی دســتورالعمل مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور مبنی بر تشکیل ســتاد تنش آبی در 
استان ها، نخستین جلسه ســتاد تنش آبی در آبفای 
استان اصفهان برگزار شــد.در این جلسه که با حضور 
مدیرعامل، معاونان و برخی مدیران مرتبط برگزار شد 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
سخنانی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی نزوالت جوی در 
سال آبی اخیر گفت: اعضای این ستاد موظفند هر هفته 
با ارائه پیشنهادهای راهبردی برای مقابله با چالش کم 
آبی در جلسات ستاد شرکت کنند.هاشم امینی بر اتخاذ 
راهکارهای جدید تامین و توزیع عادالنه آب در شهرها و 
روستاهای استان تاکید کرد و اظهار داشت: آبفای استان 
اصفهان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند سامانه 
های تله متری و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه 

توزیع، سعی در توزیع عادالنه آب شرب بین مردم دارد.

خبر

استان ها

قیمت دالر زیر مرز حساس 
۲۱ هــزار و ۸۰۰ تومان ماند 
ارزش واقعی قیمت سکه به 

زیر ۹ میلیون تومان رسید.
به گزارش اقتصاد نیوز قیمت 
دالر در شروع معامالت روز چهارشنبه نسبت به نرخ انتهایی 
روز دوشنبه کاهش داشت و در کانال ۲۱ هزار تومانی باقی 
ماند. تحلیل گران ورود دالر به کانال ۲۰ هزار تومانی را در 
صورت ماندن زیر مرز حساس ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان و ادامه 
روند کاهشی در بازار متشکل ارزی محتمل می دانستند. هر 
دو این ها در معامالت روز چهارشنبه اتفاق افتاد.قیمت سکه 
در این شــرایط به قیمت دالر و طالی جهانی گره خورده 
است. در نیمه روز برای اینکه ســکه مرز ۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان را پس بگیرد باید حبابی در حدود ۹ درصد داشته 
باشــد. حبابی تا این اندازه بزرگ با توجه به داده های چند 
هفته اخیر برای قیمت سکه محتمل نیست. بازار سکه در 
این شرایط روند قیمتی دالر و طالی جهانی را زیر نظر دارد.

روند کاهشی قیمت دالر ادامه داشت
قیمت دالر آمریکا در شروع معامالت روز چهارشنبه نسبت 
به نرخ های انتهایی روز دوشنبه ۲۰۰ تومان کاهش یافت و 
روی ۲۱ هزار و ۶۰۰ تومان قرار داشت، دالر با نوسان های 
کم دامنه معامالت نیمه اول روز را با قیمت ۲۱ هزار و ۵۸۰ 
تومان به پایان رساند. تحلیل گران اقتصادی معتقد بودند 
تثبیت قیمت دالر زیر سطح ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی می تواند 
با افت بیشتر قیمت این ارز و در نهایت ورود آن به کانال ۲۰ 
هزار تومان همراه باشــد. عامل دیگری که می توانست به 
عنوان نیرویی منفی بر قیمت دالر بازار آزاد اثر گذارد و روند 
نزولی آن را ادامه دار کند، تغییرات قیمت در بازار متشکل 
ارزی بود.کارشناســان اقتصادی معتقد بودند ادامه روند 
کاهشی قیمت دالر متشــکل در روز چهارشنبه سیگنال 
مهمی برای بازار آزاد است. همین اتفاق رخ داد. قیمت دالر 

در بازار متشــکل ارز در ابتدای امر با کاهش ۳۷۳ تومانی 
نسبت به متوسط روز سه شنبه روی ۲۱ هزار و ۱۹۶ تومان 
قرار داشت. به تبع افت قیمت در بازار متشکل قیمت ابتدایی 
دالر در سامانه سنا نسبت به نرخ انتهایی روز دوشنبه ۳۱۷ 
تومان افت داشت و روی ۲۱ هزار و ۴۰۸ تومان قرار گرفت.

دامنه نوســانات قیمت دالر متشــکل در شروع معامالت 
محدود بود، )البته در یک مقطع نزدیک به ۶۰ تومان کاهش 
یافت( با این وجود نزدیک شدن سریع قیمت دالر متشکل 
به مرز ۲۱ هزار تومان انتظارات کاهشی را در بازار آزاد تقویت 
کرد. ورود دالر متشــکل به کانال ۲۰ هــزار تومان در روز 
پنج شنبه یا در طول هفته آتی می تواند سیگنال کاهشی 
دیگری برای بازار دالر آزاد باشد و ورود آن به کانال ۲۰ هزار 
تومان را تسهیل کند.از دید برخی معامله گران تا زمانی که 
اخبار منفی از مذاکرات وین بیرون نیاید انتظارات در بازار ارز 
و سکه کاهشی می ماند.ظاهرا عالوه بر کاهش ورود نقدینگی 
برخی از معامله گران در این بازار ارز و سکه نیز ترجیح داده اند 
به جای نوسان گیری از قیمت ها وارد بازار ارزهای دیجتالی 
شوند. با این حساب بازار عالوه بر اینکه با رکود سمت تقاضا 

روبرو است شاهد خروج پول نیز است. 

مجوز نزولی به قیمت دالر؟
رییس کل بانک مرکزی کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی را 
امری طبیعی دانست. برخی فعاالن، صحبت های همتی را به 
معنای مجوز بازارساز برای افت بیشتر قیمت دالر برداشت 
کردند. این دیدگاه از آن جا تقویت می شــود که رییس کل 
در بخشی از صحبت های خود عنوان کرد که احتمال رفع 
تحریمها و آزادی منابع بانــک مرکزی، انتظارات مثبتی در 
بازار ارز ایجاد کرده است و کاهش نرخ ارز در این بازار امری 
منطقی است.در معامالت پشت خطی، روند بازار به گونه ای 
بود که حکایت از تایید صحبت های رییس کل داشت. دیروز 
اسکناس آمریکایی در معامالت پشت خطی نه تنها کانال 
۲۲ هزار تومانی را از دست داد که به محدوده ۲۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان ریخت. قیمت درهم نیز تا سطح ۶ هزار تومان نزول 
کرده است و در بازار هرات نیز تصور این است که معامله گران 
با توجه به کانال ۲۱ هزار معامله کنند.تحلیل گران فنی باور 
دارند در صورتی که دالر زیر محدوده ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومانی 
تثبیت شــود، احتمال افت قیمت این ارز به کانال ۲۰ هزار 
تومانی وجود خواهد داشــت. انتظارات کاهشی در صورتی 
کاهش خواهد پیدا خواهند کرد که قیمــت دالر به باالی 

محدوده ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومانی بازگردد.در شرایط کنونی، 
معامله گران بازار نگاه مثبتی به مذاکرات هسته ای وین دارند 
و به همین دلیل خریدها خود را به تعویق انداخته اند. با این 
حال،  اخیرا اخباری هم به بازار می رســد که این احتمال را 
مطرح می کند که شاید مذاکرات به سرعت نتیجه نرسد. به 
عنوان مثال، در یکی از آخرین اظهارنظرها، وزیر امور خارجه 
آمریکا عنوان کرده است که هنوز مسیر طوالنی در مذاکرات 
وین درباره احیای توافق هســته ای ایران باقی مانده است. 
چنین صحبت هایی می توانند سمت و سوی انتظارات را در 
بازار ارز تغییر دهند و به صف خریداران بازار اضافه کنند.معامله 
گران فنی اعتقاد دارند، اگر بازارساز در روز چهارشنبه اجازه 
ندهد قیمت روند صعودی بگیرد و دالر را در یک دامنه محدود 

نگه دارد، میزان فروش ها بار دیگر شدت خواهند گرفت.

سکه به پایین ترین قیمت خود در ۶ ماه اخیر 
رسید/ همه فروشنده شدند

نائب رئیس اتحادیه طال و جواهــر گفت: در پی ریزش نرخ 
ارز، امروز ســکه به پایین ترین قیمت خود در ۶ ماه اخیر 
رسید.محمد کشتی آرای، درباره آخرین وضعیت بازار امروز 
)پانزدهم اردیبهشت ماه( طال و سکه گفت: به دنبال کاهش 
نرخ ارز، شاهد ریزش قیمت ها در بازار طال و سکه شده ایم.

وی ادامه داد: تا به این لحظه نرخ دالر در بازار به ۲۱ هزار و 
۲۵۰ تومان رسیده است به همین دلیل هم قیمت انواع سکه 
و طال ریزشی است و طال بیشترین ریزش را نسبت به سکه 
دارد.نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر افزود: در حال حاضر 
قیمت سکه به پایین ترین حد خود در ۶ ماه اخیر رسیده 
و تقاضایی در بازار وجود ندارد و همه فروشــنده شده اند.

کشتی آرای با اشاره به آخرین قیمت ها در بازار گفت: در حال 
حاضر تا به این لحظه قیمت انس ۱ هزار و ۷۷۶ دالر است و 
هر قطعه سکه طرح قدیم ۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، سکه 
طرح جدید ۹ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هر 
مثقال طال ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ 

عیار ۹۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.

دالر  به کانال ۲0 هزار  تومان  عقب  نشینی کرد

افزایش  فروشنده ها  در  بازار  ارز  و  سکه

روحانی در جلسه هیات دولت؛
تحریم ها به زودی برداشته می شود

رییس جمهــور گفــت: ســال ۹۹ یکــی از 
ســخت ترین ســال های تاریخ ایران بود زیرا 
اتکای ما به نفت و میعاناترییس جمهور با اشاره 
به انجام مذاکرات احیای برجام در وین،گفت: 
امروز مردم ثمره صبــر و مقاومت خود را در 
وین می بینند و از نظر مــن به عنوان رئیس 
دولت، تحریم شکسته شده و اگر همه متحد 
باشیم، سیاه کاری و دغل بازی نشود و گزارش 
ها درســت به مردم برســد، به زودی تحریم 
برداشته خواهد شــد.در بودجه ۲ درصد بود.

حســن روحانی  روز چهارشــنبه در جلسه 
هیات دولت، تاکید کرد: آمریکا و طرف های 
ما در مذاکــرات راهی جز ایــن ندارند که به 
قانون و قطعنامه ۲۲۳۱ برگردند و به تعهدات 
خود کامل عمــل کنند، امروز همــه دنیا در 
این زمینه یکصدا اســت و هم می گویند که 
راهی جز اجرای کامل برجام و بازگشــت به 
تعهدات و قانون وجود ندارد و این یک پیروزی 
بزرگ برای ملت ایران است.روحانی با اشاره 
به اینکــه منتقدین دولت باید این شــرایط 
سخت و هم زمانی آن با شیوع کرونا را در نظر 
بگیرند، اظهار داشــت: با وجود همه فشارها 
و محدودیت های مالی در ســال ۹۹، دولت 
توانست در راستای تحقق شعار سال )جهش 
تولید(، ۹۲.۱ هزار میلیــارد تومان بودجه به 
بخش عمرانــی تخصیص دهد کــه حتی از 
رقم مصــوب ۸۸ هزار میلیــارد تومانی برای 
بودجه عمرانی نیز بیشتر بود.رییس جمهور 
با اشــاره به رقم ۱۰۸ هزار میلیــارد تومانی 
پرداخت شده به خانوارها در سال ۱۳۹۹ در 
جهت حمایت از اقشــار آسیب دیده از شیوع 
کرونا، تصریح کرد: دولت در ســال ۱۳۹۹ در 
مجموع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت 
از بخش ها و اقشــار مختلف آســیب دیده از 
شــیوع کرونا پرداخت کرد که چنین اقدامی 
 در تاریخ کشــور بی نظیر اســت.روحانی در

 ادامه با اشاره به انجام مذاکرات احیای برجام 
در وین و با بیان اینکه مســیر طی شــده در 
این مذاکرات بــه گواه نتایج حاصل شــده، 
صحیح بوده است، خاطرنشــان کرد: دولت 
در مسیر اهداف اعالمی خود حرکت موفقی 
داشــته و عالوه بر به ثمر رســیدن تالش ها 
برای رفــع تحریم ها، در زمینه مهــار کرونا، 
بهبود معیشــت مردم و تکمیــل طرح های 
نیمــه تمام نیــز قدم های موفقی برداشــته 
شــده اســت و این اهــداف تا آخریــن روز 
 دولت با قدرت و جدیت پیگیری می شــود.

رییس جمهور ادامــه داد: در ماه های پیش رو 
ده ها میلیون دوز واکســن وارد خواهد شــد 
و واکســن داخلــی نیز بــه ثمر رســیده و 
واکسیناسیون سراســری با سرعت بیشتری 
انجام خواهد شــد. دولت در رفع تحریم ها و 
انجام واکسیناسیون پای حرف خود ایستاده 
است و امیدواریم در هفته های آینده میلیون 

ها واکسن در اختیار مردم قرار گیرد.

شاخص بورس بیش از ۵000 
واحد افزایش یافت

روز گذشــته روند حرکت بازار سرمایه امروز 
نســبت به روزهای دیگر کمی صعودی بود 
به طوری که شــاخص کل بورس و شاخص 
کل فرابورس ســبزپوش شــدند.به گزارش 
ایســنا، شــاخص کل بورس با ۵۲۰۵ واحد 
افزایش رقم یک میلیــون و ۱۷۲ هزار واحد 
را ثبت کرد. این در حالی اســت که شاخص 
کل با معیــار هم وزن روندی نزولی داشــت 
و بــا ۱۷۷ واحد کاهش در رقــم ۴۲۲ هزار و 
۸۴۸ واحد ایســتاد.معامله گران امروز ۳۵۳ 
هزار معامله به ارزش ۳۱ هزار و ۶۰۳ میلیارد 
ریال انجام دادند.ملی صنایع مس ایران، بانک 
پاسارگاد، فوالد مبارکه اصفهان، بانک ملت و 
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر

 نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند.در آن ســوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس هم روندی صعودی داشــت و با 
هفت واحد افزایش به رقــم ۱۷ هزار و ۴۲۵ 
واحد رســید.معامله گران این بازار ۸۳ هزار 
معامله به ارزش ۶۰ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال 
انجام دادند.هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
پلیمر آریاساسول و تولید نیروی برق دماوند 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و 
در مقابل سنگ آهن گوهرزمین، سهامی ذوب 
آهن اصفهان و شرکت آهن و فوالد ارفع نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

اخبار
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در حالی که اخیــرا وزارت صمت اعالم کــرده فعاًل حقوق 
ورودی در همه بخش ها مشــابه ســال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز 
۴۲۰۰ تومان اخذ می شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش 
سود بازرگانی برای جبران گرانی ناشی از این مصوبه است، 
به نظر می رســد انتظارات تورمی ناشی از این مصوبه هنوز 
در بخش های مختلف وجود دارد.به گزارش ایسنا، بند )و( 
تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از 
محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در ســال ۱۴۰۰ در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ 
سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که نرخی 
نزدیک به بازار است.همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار 
درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی 
و دامی به یک درصد و برای سایر کاالها به دو درصد ارزش 
گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده که 
مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی 
نسبت به ســال قبل )۱۳۹۹( نباید افزایش یابد. کاالهای 
اساســی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات، 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق 
ورودی آن نیز افزایش نداشــته و با نرخ ترجیحی است.این 
موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را 
تحت تاثیر قرار می دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. 

برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در 
صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر 
نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی بروبرگرد 
گران می شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. 
چند روز بعد هم رئیس انجمن تولیدکنندگان محصوالت 
دخانی از تاثیر اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت سیگار خبر 
داد و رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران نیز از بالتکلیفی 
واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید خبر 
داد.اخیرا اما بابک عابدینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت چاپ آب پاکی را ریخت و گفت بــا توجه به اینکه 
صنعت چاپ یک صنعت پایه است و کلیه بسته بندی های 
محصوالت عرضه شده در بازار توســط این صنعت تأمین 
می شــود، افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت در پی 
اجرای مصوبه تجاری یاد شده، منجر به افزایش قیمت تمام 
شده همه کاالهای مصرفی مردم می شود. به گفته او حتی 
شایعه این اتفاق التهاباتی در بازار مواد اولیه صنعت چاپ و 

کاغذ ایجاد کرده است.

ناهماهنگی، عامل تداوم التهاب و انتظارات 
تورمی

این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل، در پی 

اعتراضات به گرانی های احتمالی ناشی از افزایش 
نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، مدیرکل دفترخدمات 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
به ایسنا گفته بود که دولت به دنبال اضافه کردن 
اصالحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با 
حقوق ورودی است تابتواند سود بازرگانی را طوری 
کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از باال رفتن 
حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر 
شود. اما روز گذشته رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت چاپ از مسئوالن خواست که اگر قرار است 
این مصوبه اجرا نشود باید بخشنامه های گمرکی و 
نرخ مصوب را به اتاق های بازرگانی و تشکل های 
مربوطه اعالم کنند تا در اختیــار واردکنندگان و 
تجار فعاالن اقتصادی قرار گیرد که این شایعه از 

بین برود.

آیا پیشنهاد صمت افزایش قیمت را جبران 
می کند؟

شاید یکی از دالیل بی تاثیر بودن صحبت های مدیرکل 
دفترخدمات بازرگانــی وزارت صمت و حتی تعلیق 
موقت اجرای این مصوبه این اســت که نتیجه نهایی 

پیشــنهاد وزارت صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه 
مصوبه اصلی ندارد.بر اساس اطالعات منتشر شده از 
سوی گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( 
پیشــنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم 
از حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای.تی.
اس باشد ولی میزان ســود بازرگانی کلیه ردیفهای 
تعرفه به غیر از خودروی ســواری، کاالهای اساسی، 
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشمول ۷۵ درصد 
تخفیف شده و فقط ۲۵ درصد  آن دریافت شود.  اگر 
فرض براین باشــد که ارزش واردات بخشــی از یک 
کاالی وارداتی حدود ۱۰ هزار دالر اســت، آنگاه برای 
کاالها و اقالم مرتبط با تولید براســاس قانون بودجه 
۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، 
ســود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هالل احمر 
۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون 
تومان است که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان 
خواهد بود. اما با محاسبه حقوق ورودی بر مبنای قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ مجموع پرداختی  به ۲۸ میلیون و 
۲۹۰ هزار تومان افزایش می یابد که ۴.۶ برابر نسبت 
به پارسال رشد نشــان می دهد. در صورت محاسبه 
برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی 
۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش 
۴.۳ برابری نســبت به سال گذشته اســت و تنها دو 
 میلیون تومان با آنچه در قانون بودجه پیش بینی شده 

تفاوت دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که 
نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی بوده و ناشی از 
سفته بازی و فضای روانی است گفت: نرخ ارز در 
روز های آینده با توجه به کم شدن تقاضای کاذب 
در بازار کاهش یافته و به نــرخ اقتصادی نزدیک 

می شود.
به گزارش  تســنیم، محمدرضا پــور ابراهیمی 
داورانــی درباره کاهــش نرخ ارز طــی روز های 
 گذشــته، افــزود: براســاس قانــون برنامــه 
ششم توســعه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور 
برعهده بانک مرکــزی و مبنای آن نرخ شــناور 

مدیریت شده اســت به این معنا که نرخ ارز باید 
براســاس عرضه و تقاضا در بازار با مدیریت بانک 
مرکزی تعیین شــود؛ با توجه به رویکرد مذکور 
افزایش و کاهش نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه 
 و تقاضــا در بازار، فضــای روانی و ســفته بازی

 است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس؛ اظهارات 

جهانگیــری درباره نقش مجلــس در جلوگیری 
از کاهش نرخ ارز را نشــانه بی دقتی وی در طرح 
موضوع یا بی اطالعــی از مصوبات مجلس خواند 
و پیشنهاد داد؛ معاون اول رئیس جمهور نسبت 
به موضوعات اطالعات بیشــتری به دست آورد، 
زیرا مبنای مصوبات مجلس قانون برنامه ششــم 

توسعه است.

وی تصریح کــرد: مجلس نــه تنهــا از کاهش 
نــرخ ارز جلوگیــری نکــرد، بلکــه معتقــد 
اســت نــرخ کنونــی ارز فراتــر از ارزش واقعی 
 بوده و ناشــی از ســفته بــازی و فضــای روانی

 است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: براســاس 
مصوبه مجلس در بودجه، بانک مرکزی می تواند به 
منظور بازارگردانی، نرخ ارز را در بازار با افزایش یا 
کاهش درصد مشخصی، عرضه کند به این معنا که 
نرخ بازار هر عددی بود بانک مرکزی مکلف است، 

تنظیم گری کند.

مرکز آمار ایران از افزایــش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم 
تولیدکننده صنعتی در ســال ۹۹ خبر داد.به گزارش 
مرکز آمار ایران، نرخ تــورم تولیدکننده بخش صنعت 
در مقایسه با سال قبل )تورم ســاالنه( در سال ۹۹ به 
۵۶،۸ درصد رسید که در مقایســه با همین اطالع در 
ســال قبل، ۱۹.۷ واحد درصد افزایش داشــته است.
در میان بخش های مختلــف صنعتی، کمترین مقدار 
شاخص مربوط به رشته فعالیت های تولید محصوالت 
دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و 
محصوالت دارویی گیاهی )۲۱۹،۵( و تولید محصوالت 
غذایی )۲۷۲.۱( و بیش تریــن آن به ترتیب مربوط به 
تولید فلزات پایه )۶۰۳.۵(، تولید سایر تجهیزات حمل 
ونقل )۵۶۶.۱( و تولید مواد شــیمیایی و فراورده های 

شیمیایی )۴۷۲.۷( است.

شاخص ساالنه
شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ به 
۳۸۶،۱ رسید که در مقایسه با همین اطالع در سال ۱۳۹۸، 

۱۳۹.۹ واحد افزایش داشــته اســت. در میان بخش های 
مختلف صنعتی، کمترین مقدار شاخص مربوط به رشته 
فعالیت های تولید محصوالت دارویی، مواد شیمیایی مورد 
استفاده در داروسازی و محصوالت دارویی گیاهی )۲۱۹.۵( 
و تولید محصوالت غذایی )۲۷۲.۱( و بیشترین آن به ترتیب 
مربوط به تولید فلزات پایه )۶۰۳.۵(، تولید سایر تجهیزات 
حمل ونقل )۵۶۶.۱( و تولید مواد شیمیایی و فراورده های 

شیمیایی )۴۷۲.۷( است.

تورم ساالنه
درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت نسبت به سال قبل )تورم ســاالنه( در سال 
۱۳۹۹ به ۵۶،۸ درصد رسید که در مقایسه با همین 
اطالع در ســال قبــل، ۱۹.۷ واحد درصــد افزایش 

داشــته اســت. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی 
توســط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش 
محصوالت شــأن در داخل کشــور، در سال ۱۳۹۹ 
نســبت به ســال ۱۳۹۸، ۵۶.۸ درصد افزایش دارد. 
تورم تولیدکننــده در ســال ۱۳۹۹ در بخش های 
مختلــف صنعتی به این شــرح اســت:صنایع مواد 
غذایی ۴۲،۱ درصد، ســاخت انواع آشامیدنی ۵۱.۳ 
درصد، تولید محصوالت از توتون و تنباکو ســیگار 
۱۹.۰ درصد، تولید منســوجات ۵۴.۷ درصد، تولید 
پوشاک ۴۷.۹ درصد، تولید چرم و محصوالت وابسته 
۴۴.۷ درصد، تولیــد چوب و محصــوالت چوبی و 
چوب پنبه ۵۷.۸ درصد، تولیــد کاغذ و محصوالت 
کاغذی ۴۸.۶ درصد، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های 
ضبط شــده ۲۵.۰ درصد، تولید ُکک و فرآورده های 

حاصل از پاالیــش نفت ۲۶.۹ درصــد، صنایع مواد 
شــیمیایی و فرآورده های شــیمیایی ۶۹.۱ درصد، 
صنایع محصــوالت دارویی، مواد شــیمیایی مورد 
استفاده در داروســازی و محصوالت دارویی گیاهی 
 ۲۹.۷ درصد، صنایع تولید محصوالت از الستیک و
 پالســتیک ۶۸.۳ درصد، تولید ســایر محصوالت 
کانی غیر فلزی ۴۵.۴ درصد، تولید فلزات اساســی 
۱۰۵.۶ درصد، تولید محصوالت فلزی ساخته شده 
بجز ماشــین آالت و تجهیــزات ۶۲.۹ درصد، تولید 
محصوالت رایانــه ای، الکترونیکی و نــوری ۳۷.۳ 
درصد، ســاخت تجهیزات برقی ۷۱.۰ درصد، تولید 
ماشــین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای 
دیگر ۶۰.۰ درصد، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیم تریلر ۵۳.۱ درصد، تولید سایر وسایل حمل و 
نقل ۱۳۸.۶ درصد، تولید مبلمان ۶۸.۴ درصد و تولید 
ســایر مصنوعات ۲۷.۴ درصد تغییر شاخص قیمت 
تولیدکننده در سال ۱۳۹۹ نســبت به سال ۱۳۹۸ 

)تورم تولیدکننده در سال ۱۳۹۹( داشته اند.

اثرات یک مصوبه تجاری که هنوز اجرا نشده

کاالهایوارداتیگرانمیشود

پورابراهیمی: 

نرخکنونیارزفراترازارزشواقعیآناست

در سال ۹۹؛

تورمتولیدکنندهصنعتی۲۰درصدافزایشیافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۹میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، ا چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسید.بقیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون 

و ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۷۷۶ دالر و ۴۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۹۱۶ هزار و ۴۷۴ تومان است.
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بررسی وضعیت ۵۳ قلم کاالی مهم در سبد مصرف خانوار 
در فروردین ماه ســال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال 
نشان می دهد که نرخ اغلب کاالها با رشد چشمگیری مواجه 
شده است.بررسی قیمت ۵۳ قلم کاال در فروردین ماه سال 
جاری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد 
که عمده کاالی مصرف مردم یعنی برنج ایرانی درجه یک 
با قیمت ۳۵ هزار و ۴۸۳ تومان نسبت به ماه قبل )اسفند 
۹۹( ۱.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل )فروردین 
۹۹( ۴۸.۱ درصد، برنج خارجــی درجه یک با قیمت ۲۴ 
هزار و ۵۴۰ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۱۳۷.۴ درصد و ماکارونی با قیمت 
۶ هزار و ۲۴۵ تومان نسبت به ماه قبل یک درصد و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۷۷.۵ درصد رشد را تجربه کرده اند.

قیمت کنسرو ماهی ۹۲ درصد رشد داشت
همچنین گوشت گوسفند در فروردین ماه امسال با قیمت 
۱۳۶ هزار و ۳۹۹ تومان عرضه شده که نسبت به اسفند 
سال گذشــته ۵.۲ درصد و نســبت به فروردین پارسال 
۳۹.۴ درصد رشد قیمت داشته است. قیمت گوشت گاو 
یا گوساله نیز ۱۲۳ هزار و ۱۹۲ تومان بود که نسبت به ماه 
قبل ۵.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه پارسال ۴۷.۴ درصد، 
قیمت مرغ ماشینی ۲۷ هزار و ۳۸۹ تومان بود که نسبت به 
ماه قبل ۵.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۳۵.۶ 
درصد، قیمت ماهی قزل آال ۵۷ هزار و ۵۱۲ تومان بود که 
نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۷۱.۹ درصد و کنسرو ماهی تن نیز ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان 
بود که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۹۲.۲ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین در 
فروردین ۱۴۰۰ قیمت تخم مرغ ماشینی ۲۰ هزار و ۹۰۰ 

تومان بود که نسبت به ماه قبل ۶.۱ درصد کاهش و نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۸۴.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ انواع لبنیات
در بخش لبنیات نیز شاهد رشد نسبی قیمت ها بوده ایم؛ 
به شکلی که قیمت شیر پاستوریزه ۱۱ هزار تومان بود که 
نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۸۰.۳ درصد، قیمت شیر خشک ۳۵ هزار و ۹۶۶ تومان که 
نســبت به ماه قبل ۳.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۲۰.۶ درصد، قیمت ماست پاستوریزه ۱۳ هزار تومان 
بود که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۶۷.۲ درصد، دوغ پاســتوریزه ۱۱ هزار و ۷۴۷ 
تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۷۴.۳ درصد، قیمت کره پاستوریزه )کره 
حیوانی( ۱۰ هزار و ۲۸۳ تومان بود که نسبت به ماه قبل 
۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۹.۹ درصد و 
قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه ۱۹ هزار و ۶۶۶ تومان بود که 
نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۷۶.۴ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین قیمت خامه 
پاستوریزه ۱۳ هزار و ۱۲۶ تومان بود که نسبت به ماه ۰.۳ 
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۵.۱ درصد 

رشد را نشان می دهد.

افزایش ۱۵۱ درصدی نرخ روغن نباتی
قیمت روغن مایع ۱۶ هزار و ۴۶۵ تومان بود که نسبت به 
ماه قبل ۵.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۹.۲ 
درصد و قیمت روغن نباتی جامد ۲۳ هزار تومان بود که 
نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

۱۵۱.۸ درصد رشد را نشان می دهد.

چارچوب حمایت از کسب و کارهای خرد
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

کسب و کارها در بحران کرونا آسیب جدی دیده اند و تا حدود زیادی هم این آسیب ها عمومیت داشته است. البته شاید به باور برخی مشاغل ثابت به اندازه اصناف آسیب ندیده باشند اما در عوض از تورم جا می مانند و آسیب این مشاغل هم این 
مورد است. اما در مجموع بیشترین آسیب را کسب و کارهای خرد که مشمول تعطیلی ها می شوند دیدند. بخشی از تولید کشور هم که به دلیل تعطیلی ها فروش کمتری را شاهد بود از این آسیب در امان نماند.

در کشورهای مختلف بسته های اقتصادی شامل کمک مستقیم دولت اعم از همه افراد جامعه شد و در بسیاری از کشورها این بسته ها تنها تورم یک تا دو درصدی ایجاد کرد اما در کشور ما به دلیل شرایط تحریمی و نبود منابع، ۷۵ هزار میلیارد 
تومان از طریق افزایش پایه پولی به عنوان کمک به کسب و کارها و معیشت اقشار کم درآمد لحاظ شد و این خود تورم باالیی ایجاد کرد و نه تنها مفید واقع نشد بلکه هزینه های مردم را به جهت تورم افزایش داد. 

به دلیل تحریم و ضعف نظام مدیریتی، کسب و کارها آسیب فراوان دیدند و دولت حتی نتوانست از طریق تشکیل یک فروشگاه بزرگ مجازی، کسب و کارها را از طریق فروش مجازی حمایت کند. بی تدبیری در ایام نوروز نیز بر حجم مشکالت 
افزود. زمانی که منابعی در اختیار نیست و دولت کسری بودجه شدیدی دارد بایستی میزان ریسک به حداقل برسد و متاسفانه دولت با اجازه تردد در فروردین، اصول مدیریت در شرایط بحران و عدم اطمینان را زیر پا گذاشت.

البته با توجه به اینکه میزان اصناف در کشور ما حدود ۷ برابر استاندارد جهانی است حتی در حوزه خدمات نیز ما باالتر از استاندارد فعالیت داریم بنابراین حتی بدون بحران کرونا و تحریم نیز بایستی بخشی از ۳ میلیون صنف موجود به سمت 
تغییر فعالیت از جمله تبدیل از فروشندگی و عرضه به تولید و مونتاژ حرکت کنند. با توجه به گسترش فروش اینترنتی و رشد فروشگاه های بزرگ، مال ها و هایپرمارکت ها همه دنیا به سمت کاهش اصناف و خرده فروشی ها حرکت می کنند. 

اما در هر صورت دولت بایستی پویاتر، با برنامه تر و سناریومحور تر گام برمی داشت و حتی در شرایط تحریم و کرونا می توانستیم در حوزه دیپلماسی بهتر عمل کرده و به لغو سریع تر تحریم ها اقدام می شد. از سوی دیگر خنثی کردن تحریم ها 
نیز با سناریوهای مختلف از جمله گسترش بازارهای پولی و منطقه ای، افزایش حجم مبادالت با همسایگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی به بهبود وضعیت کسب و کارها و معیشت مردم کمک می کرد. 

به گفته دبیــرکل اتاق اصناف 
ایران، خسارت روزانه اصناف از 
محدودیت های کرونایی روزانه 
۵ هزار میلیارد تومان است. این 
در حالی اســت که هر بار موج 
جدید بحران کرونا بروز می کند زور دولت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا به واحدهای صنفی برای تعطیلی گسترده رسیده 
است. محمدباقر مجتبایی همچنین از کاهش فروش ۵۰ هزار 
میلیارد تومانی واحدهای صنفی در دو هفته تعطیالت آذر ماه 
سال قبل خبر داده است.  در مدت یاد شده ۸۹۳ هزار فقره 
چک اصناف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. 

اگر بعد خانوار را ۳.۸ در نظر بگیریم بیش از سه میلیون نفر از 
این وضعیت اسیب دیدند. بسیاری از این خسارت ها از سود 
نیست بلکه از هزینه های جاری مثل اجاره است. از طرف دیگر 
خیلی از واحدهای صنفی نوپا هستند و پس اندازی ندارند، 
بنابراین در شرایط فعلی تحت فشار هستند. درحالی که همه 
کارشناسان نسبت به لزوم اعمال محدویت ها در سفرهای 
نوروز ۱۴۰۰ به دولت هشدار داده بودند، اما دولت با بی توجهی 
به این هشدارها زمینه سفرهای نوروزی را فراهم کرد. این 
موضوع پس از دو هفته بــا جهش تعداد مبتالیان منجر به 
تعطیلی بیش از دو هفته ای بســیاری از اصناف شد. گرچه 
دولت آماری از خسارت وارد به اصناف از سمت این تعطیلی ها 
منتشر نمی کند، اما نگاهی به گزارش چک های کشور که 
توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد در فروردین 

و آذرماه ۹۹ که قرنطینه دو یا سه هفته ای اعمال شده، تعداد 
چک های برگشتی به طور قابل وجهی رشد داشته است. این 
در حالی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی در 
گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحــد در گروه ۲ و حدود 
۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند. بنابراین اتاق اصناف 
پیشنهاد داده گروه ۲ در شــهرهای قرمز مجاز به فعالیت 
باشــند. اما این موضوع باید همزمان با قول اتحادیه های 
صنفی برای تشدید نظارت ها و هماهنگی با ستاد کرونا باشد.

اتمام حجت اصناف با دولت برای تغییر روال تعطیلی ها
در همین رابطــه رئیس اتاق اصناف تهــران با بیان اینکه 
تالشهای بسیار گسترده و موثری برای بازگشایی صنوف، 
گروه های ۲ و ۳ در حال انجام است، گفت: از دو هفته قبل 

رایزنی ها شروع شده و با مکاتبه با رئیس جمهور و جلسات با 
سایر مسئوالن در ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه دارد. قاسم 
نوده فراهانی با تاکید براینکه جلسات مثبتی با استاندار تهران 
و معاون امنیتی و انتظامی استاندار و همچنین ذوالفقاری 
دبیر کمیته امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا صورت 
گرفته است، ادامه داد: در جلسات با مسئوالن حوزه استانی 
و کشوری به نتایج خوبی رسیدیم که در هفته آینده و پس 
از تصویب در ستاد ملی مبارزه با کرونا نتیجه نهایی به اطالع 
صاحبان صنوف خواهیم رساند. رئیس اتاق اصناف تهران در 
پایان اظهار داشت: حرف آخر بنده این است که ما با دولت 
بابت لزوم تغییر روال فعلــی تعطیلی اصناف اتمام حجت 
کردیم و امیدواریم هر چه زودتر مشکالت اصناف در دولت 

هم مورد توجه قرار گیرد.

دست اصناف كرونازده همچنان خالی از حمایت ها  و حداقل های جبرانی است

اصناف درآستانه  ورشکستگی
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دبیــر انجمــن صنفــی 
کارفرمایی تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی کوچــک از 
افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت 
این دسته از لوازم خانگی خبر 
داد. این در حالی اســت که از سال چگذشته تاکنون 
قیمت لوازم خانگی بزرگ و کوچک از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشته اند. به گفته ابوالقاسم شانه ساز 
این موضوع متاثر از افزایش نرخ دستمزد، نرخ انرژی، 
حمل ونقل و غیره اتفاق افتاده و لوازم خانگی که ارزبری 
بیشتری داشته باشــند، حداکثر ۲۵ درصد افزایش 

قیمت خواهند داشت.
ماجرای گرانی های سرسام آور در بازار لوازم خانگی 
از سال گذشته آغاز در این روزها به اوج خود رسیده 
اســت. با اینکه بازار با کاهش نرخ ارز مواجه است اما 
هیچگونه تغییری در قیمت ها در بازار لوازم خانگی 
بزرگ و کوچک اعمال نشده است. گرانی های اخیر 
در بازار لوازم خانگی مردم را ناچار به ســمت خرید از 
بازارهای غیررسمی و کاالهای بدون گارانتی کشانده 
است. بنابراین هرچند این روزها نرخ دالر رو به کاهش 
است، اما قیمت ارز در ســامانه نیما روند افزایشی در 

پیش گرفته است.
از طرفی دیگر اما گزارش هایی مبنی بر واردات لوازم 
خانگی از طریق گمرکات اما با عناوینی دیگر منتشر 
شده است. مثل معروف کالغ را رنگ می کنند و جای 
قناری می فروشــند مصداق همین اتفاق است. در 
حالی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است اما 
همچنان عده ای به هر طریقی توانسته اند این اقالم را 
وارد کشور کنند. به گفته فعاالن بازار اجناس خارجی 
در داخل کشور زیاد است و این اجناس از طریق گمرک 
و به طور رسمی وارد کشور می شود و این گونه نیست 
حتما اجناس نو خارجی از طریق کولبران به کشــور 

بیاید. در ادامه اما شانه ساز با بیان اینکه همه نگرانی 
تولیدکنندگان از محاسبه حقوق ورودی گمرکی با 
ارز نیمایی بود، گفت: اما نظر هیات دولت همان نرخ 
۴۲۰۰ تومانی است، بنابراین اکنون این عامل نمی تواند 
روی قیمت ها تاثیرگذار باشد. شانه ساز توضیح داد: در 
صورتی که نرخ ارز نیمایی مبنای محاســبه حقوق 
ورودی گمرک برای اجزا و قطعــات لوازم خانگی در 
نظر گرفته می شــد، حقوق ورودی می توانست تا ۶ 
برابر افزایش یابد که شوک عظیمی روی قیمت ها به 

دنبال داشت.
وی ادامه داد: محاسبات ما نشــان داده اگر دولت ۷۵ 
درصد از حقوق ورودی گمرکی موجود کاالها در کتاب 
مقررات صادرات و واردات بکاهد و در عوض، آن را با 
نرخ نیمایی محاسبه کند، آن گاه به طور متوسط این 
حقوق ورودی حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کوچک گفت: نرخ گذاری لوازم خانگی کوچک 

موضوعی اجباری نیست، بلکه بر اساس خوداظهاری 
تولیدکنندگان انجام می شود و سازمان حمایت نیز بر 

قیمت ها نظارت دارد.
امیر حاجیعلي، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگي فلزي)آشپزخانه( در رابطه با رشد قیمت ها در 
بازار انواع لوازم خانگی به "کسب و کار" گفت: در یک 
سال اخیر وضعیت بازار لوازم خانگی در رکود به سر می 
برد و عمال فروش لوازم خانگی به صفر رســیده است 
حتی فروشندگان حاضرند  با سود حداقلی جنسی را که 
خریده اند به فروش رسانند اما مشتری برایش نیست. 
در حال حاضر شــرایطی ایجاد شده که کارخانجات 
بزرگ تولیدکننده انواع لوازم خانگی با کمبود مواد اولیه 
روبرو هستند. حتی مواد اولیه ای که در داخل تولید می 
شــود و تاثیر نرخ ارز بر روی آنها اعمال نمی شود نیز 
شامل رشد بی سابقه قیمت ها شده اند. این در حالی 
است که مواد اولیه داخلی می بایست در شرایط تحریم 

به کمک تولید بیاید اما این اتفاق تحقق نیافته است.

حاجیعلي افزود: اکثر کارخانجات تولید لوازم خانگی 
در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، مثال شرکت 
تولیدی به دلیل نبود قطعه ریزی از تولید کاالی خود 
بازمانده است و با توقف خط تولید، آن محصول در بازار 
کم می شود. هنگامی که کاالیی از کارخانه به دست 
عمده فروشان، خرده فروش و در نهایت مصرف کننده 
برسد قیمت کاذب پیدا می کند. گرانی در بازار لوازم 
خانگی به دلیل نبود مواد اولیه و الیته موضوع قاچاق 
است. بنادر مبدا قاچاق شده اند و هیچگونه نظارتی 
بر این اتفاق وجود ندارد. به عنــوان مثال بندر گناوه 
یکی از اصلی ترین بنادر است که قاچاق در آن انجام 
می شــود. در حالی که واردات این کاالها به کشــور 
ممنوع اعالم شده در این بنادر کاالهای لوازم خانگی 
قاچاق وارد کشور می شــوند. جای تعجب بسیاری 
اســت که چرا دولت و مســووالن با مشاهده چنین 
 اتفاقاتی نخواسته اند و یا نتوانســته اند با این پدیده 

مقابله کنند. 

افزایش 25 درصدی قیمت لوازم خانگی تایید شد 

لوازم خانگی گرانتر می شود
واردات لوازم خانگی با عناوینی ساختگی از گمرک                                                                                                              توقف گسترده خطوط تولید قطعات لوازم خانگی 
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران با اشاره به افزایش قیمت مولفه های تولید تخم 
مرغ، از قیمت گذاری دستوری و بی توجهی مسئوالن 
به تولید در زمان کاهش قیمت محصول انتقاد کرد. 
ناصر نبی پور با اشــاره به اینکه میانگین قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۱۰ هزار تا ۱۱ 
هزار و ۴۰۰ تومان است، گفت: این رقم حدود ۴ هزار 

تومان زیر نرخ مصوب است.
وی با اشــاره به افزایش نرخ مصوب نهاده های دامی 
طی روزهای اخیر گفت: قیمت نهاده های سویا و ذرت 
حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و هم اکنون قیمت سویا 
۳,۴۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ تومان است ضمن 
اینکه نرخ کرایه ها نیز بعد از عید ۳۱ درصد افزایش 

داشته است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ 

را در حال حاضر باالی ۱۸ هزار تومان اســت، گفت: 
با توجه به شرایط ایجاد شده و با توجه به اینکه درگیر 
قیمت گذاری دستوری دولت هستیم و بدون مجوز 
دولت، اجازه نداریم نرخ را متناسب با افزایش قیمت 
نهاده های تولید، افزایش دهیم، پیشنهاد ما این است 
که تشکل ها از مسئوالن مربوطه به دلیل کوتاهی هایی 
که می کنند، به دیوان عدالت اداری یا سایر نهادهای 
مرتبط شکایت کنند چرا که وقتی قیمت تخم مرغ 
باال می رود، مسئوالن با تولیدکنندگان برخوردهای 
شدید و قیمت واقعی محصول را سرکوب می کنند اما 
وقتی قیمت پایین می آید و تولیدکننده در زیان قرار 

می گیرد، مسئوالن قائم می شوند.
نبی پور با اشاره به صادرات تخم مرغ نیز افزود: طی ۱۰ 
تا ۱۵ روز گذشته بیش از ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ تن تخم مرغ 
از کشور صادر شده اما با توجه به کاهش شدید مصرف 
داخل و تولید زیاد، تأثیری بر شرایط بازار نداشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه حمایتهای دولت 
از اصناف کافی نیست، گفت: باید زمینه برای فعالیت 
عادی کسب وکارها فراهم تا از زیان های وارده به این 
بخش کاسته شود.سعید ممبینی با اشاره به صدمات 
اقتصادی ناشــی از بیماری کرونا اظهار داشت: عدم 
تأمین حداقل های جبرانی از ســوی دولت و اکتفا به 
برخی استمهال و تعویق تعهدات دیون دولتی شرایط 
سخت ناشــی از محدودیت های کرونایی پیش روی 
اصناف را تشدید کرده است چرا که همچنان بیشترین 
کم لطفی ها به کســب و کارها از سوی سازمان های 
تأمین اجتماعی، مالیات، بانک ها و بعضی از مالکین 
واحدهای تجاری که بعضاً نیز از دستگاه های اجرایی یا 

نهادهای وابسته هستند صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر و جلســات 
مستمر مسئوالن اتاق اصناف ایران با مدیران دولتی و 
مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیمات اخیر این 
ستاد مبنی بر الزام بانک ها به اجتناب از صدور گواهی 
عدم پرداخت چک تا ۲۰ اردیبهشت و امهال پرداخت 
مالیات بر عملکرد و مالیات بــر ارزش افزوده تا پایان 
خرداد اگرچه ارزشــمند اما ناکافی است.رئیس اتاق 

اصناف ایران تاکید کرد: اگرچه این تصمیم دولت در 
جهت کاهش آسیب های وارده به جامعه اصناف کشور 
بوده اما این گونه تصمیمات و مدت امهال مذکور، به 
هیچ وجه متناسب با میزان خســارات و ضرر و زیان 

اصناف طی ۱۴ ماه گذشته نخواهد بود.
ممبینی یادآور شد: اکنون با گذشت بیش از ۱۴ ماه 
تمرین و ممارست در تالش برای مهار ویروس کرونا و 
قطع زنجیره آن، به نظر می رسد دست اندرکاران باید 
با تمرکز بر این تجربیات ارزشمند و همراهی کسبه در 
اجرای پروتکل ها، امکان فعالیت عادی کسب و کارها را 
فراهم کرده و از ضرر و زیان بیشترشان جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: اتاق اصناف ایران به دنبال پیشنهادات 
ســال ۱۳۹۹، بــار دیگــر خواســتار بازنگــری در 
محدودیت های فعالیت مشاغل کشور است. در همین 
راستا و از طریق کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی 
این پیشــنهادات در حال پیگیری است. همچنین از 
رؤسای اتاق های سراسر کشــور خواسته شده تا این 
پیشنهادات از طریق ســتادهای استانی نیز پبگیری 
شود و امیدواریم ستاد ملی کرونا هر چه سریع تر با آن 

موافقت و ابالغ نمایند.

طبق قانون، فرسودگی، مالک عدم شمولیت در مالیات 
نیســت و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی 
می شود.ساماندهی بازار مســکن و جلوگیری از فرار 
مالیاتی در ماه های اخیر تشدید شده و بر این اساس، همه 
امالک باید ثبت شوند، طبق قانون، فرسودگی، بهانه ای 
برای عدم پرداخت مالیات نیست و امالک کلنگی نیز 
مشمول مالیات خانه های خالی می شوند. بر اساس ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب آذرماه ۹۹ 
تمامی سرپرســتان خانوار ها اعم از شهری و روستایی 
مالک و مســتاجر و تمام مالکین واحد های مسکونی 
مکلف هستند اطالعات محل سکونت و امالک تحت 
مالکیت خود را ظرف ۲ ماه )از ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد 

۱۴۰۰( در سامانه امالک و اسکان کشور ثبت کنند.
هر واحد مسکونی واقع در شهر های باالی ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت در صورتی که بیش از ۱۲۰ روز مالک یا ساکن 
نداشته باشد به عنوان مسکن خالی ثبت شده و به ازای 

هر ماه مشمول مالیات بر خانه های خالی می شود.یکی 
از سواالت متداول مالکان این است که چنانچه ملکی 
به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره دادن نداشته باشد، آیا 

مشمول مالیات خانه خالی می شود؟
چنانچه ملکی به دلیل فرسودگی قابلیت اجاره دادن 
نداشته باشد باز هم مشمول مالیات خانه خالی می شود.

طبق قانون، فرسودگی، مالک عدم شمولیت در مالیات 
نیســت و به هر حال ملک مشمول مالیات خانه خالی 
می شود.بر این اساس پس از اینکه مالک اخطار مربوط 
به مشمول مالیات خانه خالی بودن را دریافت کرد باید 
به سامانه جهت خوداظهاری مراجعه کند.سوال دیگر 
این است که حکم ملکی که خریداری شده، اما هنوز به 
مالک جدید تحویل نشده و در فاصله زمان بین خرید تا 
تحویل نهایی خالی بوده، چیست؟ بر اساس قانون اگر به 
میزان ۱۲۰ روز خالی باشد و در اختیار یک مالک باشد، 

مشمول مالیات خانه خالی می شود.

مسئوالن در زمان افت قیمت  پنهان می شوند

هشدار درباره وضعیت تولید تخم مرغ

حمایت دولت از اصناف كافی نیست

فعالیت کسب وکارها باید عادی شود

امالک کلنگی هم مشمول مالیات خانه های خالی می شوند

تورم با سفره مردم چه كرد؟

جهش ۱۵۲ درصدی قیمت روغن نباتی
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معاونت علمی اعالم کرد؛
ستاد زیست فناوری برای ارتقای حوزه سالمت 6 

برنامه ملی دارد
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۶ برنامه ملی در حوزه سالمت 
تعریف کرده اســت تا ارزش افــزوده در این بخش بــاال برود.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ۶ برنامه در حوزه سالمت 
در راستای افزایش ارزش افزوده برنامه ملی جهش اقتصاد زیستی توسط 
معاونت علمی و فناوری تعریف شده است. این ۶ برنامه قرار است بیش از 
۶ میلیارد دالر درآمد ناخالص ملی کشور را ارتقا دهد. یعنی اجرای درست 
و کامل این برنامه ها ۱۳ درصد ارزش افــزوده برنامه ملی جهش اقتصاد 
زیستی را محقق می کند. عددی قابل توجه که می تواند نقشی اثرگذار در 
رونق اقتصادی کشور داشته باشد.ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در قالب این ۶ برنامه در تالش است تا حوزه 
سالمت کشور را ارتقا دهد. این کار را نیز با همکاری شرکت های دانش بنیان 
و خالق اجرایی خواهد کرد. در این برنامه پیش بینی شده که اجرای پروژه 
تولید داروها، حد واســط ها و مواد اولیه دارویی بیش از یک هزار میلیون 
دالر، تولید واکسن های انسانی عددی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیون دالر و 
تولید محصوالت آرایشی حدود ۶۰۰ میلیون دالر ارزش افزوده به اقتصاد 
کشــور تزریق کند. همچنین طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تولید 
فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل حدود ۱۳۰ میلیون دالر، تجهیزات و 
ملزومات پزشکی بیش از یک هزار میلیون دالر و تکمیل زنجیره ارزش مواد 
صنعت دارویی عددی حدود یک هــزار و ۱۰۰ میلیون دالر ارزش افزوده 

برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

تاسیس اولین مزرعه رمزارز کشور در اصفهان 
مجوز تاسيس ۵8 مزرعه صادر شد

قرار اســت اولین مزرعه رمزارز کشور در اصفهان تاســیس شود و مجوز 
تاسیس ۵۸ مزرعه رمزارز دیگر هم صادر شده است.به گزارش تجارت نیوز، 
امین خانجانی، ســرمایه گذار بخش خصوصی اظهار کــرد: برای فعالیت 
شهرک استخراج رمز ارز فریدن، توافقات اولیه با شرکت توزیع برق استان 
اصفهان انجام شده است تا در ساعات اوج مصرف برق، این مزرعه فعالیت 
نکند.وی افزود: یکی از محاسن قانونی کار کردن تعامل با اداره برق است؛ 
این در حالی اســت که اکنون حجم زیادی از استخراج رمز ارز غیرقانونی 
است، تفاوت قابل توجه قیمت برق مزارع استخراج رمز ارز و سایر بخش های 
مصرف کننده موجب شده است که اســتخراج غیرقانونی آن برای افراد 
جذابیت بیشتری داشته باشد. این ســرمایه گذار بخش خصوصی گفت: 
درآمد دستگاه های رمزارزها از جمله بیت کوین، هر ۱۰ دقیقه یک بار واریز 
می شود و الزامی برای فعالیت ۲۴ ساعت آن وجود ندارد. تعامالتی نیز برای 
احداث نیروگاه بادی شده است تا شهرک بتواند برق مورد نیاز خود را تولید 
کند.خانجانی درباره میزان آالیندگی این شهرک، افزود: دستگاه های ماینر 
فقط آالیندگی صوتی دارد که اکنون محل این شهرک از منطقه مسکونی 
فاصله دارد عالوه بر این برای استفاده هدفمند از گرمای تولید شده توسط 
دســتگاه های ماینر توافقاتی با فرمانداری شده تا آب گرم پیست اسکی و 
گلخانه های منطقه تأمین شود. وی تصریح کرد: با احداث این شهرک در 
ابتدا بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم در منطقه ایجاد می شود و ایجاد این 
زیرساخت موجب می شود که به پشتوانه این ســخت افزار، توانایی تولید 
نرم افزارهای این حوزه را کسب کنیم و این موضوع می تواند اشتغال قابل 
توجهی در آینده ایجاد کند.همچنین محمد زینلی پور، معاون برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری سازمان صمت استان اصفهان در این نشست اظهار کرد: 
تاکنون ۵۸ فقره جواز تأســیس مزرعه رمز ارز استان اصفهان صادر شده 
است که برای ۶۸۵ نفر اشتغال ایجاد کرده و ۱۳ هزار و ۵۵۷ میلیارد و ۵۷۶ 
میلیون ریال نیز در آن سرمایه گذاری خواهد شد. وی افزود: تاکنون هیچ 
پروانه بهره برداری صادر نشــده و همه مزارعی که مجوز آن صادر شده در 
حال احداث است بنابراین دغدغه مصرف برق در تابستان امسال را نداریم. 
در فریدن نیز هوا خنک تر است و مصرف انرژی برای خنک کردن ماینرها 
کاهش می یابد. معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان 
اصفهان با بیان اینکه یکی از الزامات صدور جواز تأسیس، موافقت شرکت 
برق بر اساس زیرساخت ها و توانمندی های موجود است، گفت: مهم ترین 
چالش این روزهای صنعت رمزارز، ایجاد مزارع غیرقانونی است؛ بسیاری 
از افراد از تعرفه های کشــاورزی، صنعت و یا صنف بهره برداری کرده و به 
زیرساخت های برق استان ضرر می زنند.زینلی پور افزود: بخش صنعت با 
چالش مبادالت ارزی رو به رو است، بنابراین تولید قانونی رمزارز می تواند به 
واردات ماشین آالت، تکنولوژی و مواد اولیه صنعت کمک کند. وی تصریح 
کرد: پیش از این موانع قانونی بســیاری برای احداث مزارع استخراج رمز 
ارز وجود داشت که منجر به ترغیب افراد به احداث غیر قانونی این مزارع 
می شد. اما اکنون دستورالعمل احداث مزارع استخراج رمز ارز تعدیل شده 

است و افراد با محدودیت های پیشین مواجه نیستند.

برندهای نمادین یاهو و AOL فروخته شدند
شرکت وریزون کامیونیکیشــنز در قراردادی به ارزش پنج میلیارد دالر، 
کسب و کار رسانه ای خود که شــامل برندهای نمادین یاهو و AOL را 
فروخت و به فعالیت گران و ناموفق در دنیای رسانه و تبلیغات پایان داد.این 
شرکت مخابراتی مستقر در نیویورک با وجود صرف بیش از یک دهه زمان 
و میلیاردها دالر هزینه برای بنای برندهای اینترنتی مستحکم، در فضای 
تبلیغات اینترنتی به شدت رقابتی که تحت سلطه فیس بوک و گوگل قرار 
داشت، برای پیشرفت به تقال افتاد. وریزون که در سال ۲۰۱۸ ارزش کسب 
و کارهایش را ۴.۶ میلیارد دالر کاهش داد، کســب و کار رسانه ای خود را 
که عالوه بر یاهو و AOL شامل برندهای آنالینی نظیر تک کرانچ، میکرز، 
رایوت و فلوری می شود، به شرکت آپولو گلوبال فروخت و ۱۰ درصد سهم 
 Tumblr در آن همچنان خواهد داشت. این شرکت پلتفرم وبالگ نویسی
را در سال ۲۰۱۹ به مبلغ نامعلومی فروخت و سال گذشته وب سایت خبری 

هافینگتن پست را به شرکت بازفید فروخت.
کســب و کار رســانه ای وریزون که پیش از این Oath نام داشت و اخیرا 
وریزون مدیا نام گرفته بود، پس از نهایی شــدن قرارداد در نیمه دوم سال 
۲۰۲۱ یاهو نام خواهد گرفت. آپولو در شرایطی این قرارداد را منعقد کرده 
که پلتفرمهای اینترنتی بزرگ بخشهای بزرگی از بازار تبلیغات دیجیتالی 
را تصرف کرده و تفحص رگوالتوری را در خصوص شیوه های فعالیتشان 

برانگیخته اند.
وریزون در سال ۲۰۱۹ به دنبال خریدار برای یاهو فاینانس بود و بعضی از 
منابع صنعتی ارزش این کسب و کار را حدود دو میلیارد دالر برآورد کرده 
بودند. این در حالیست که وریزون حدود ۴.۴۸ میلیارد دالر برای یاهو در 
سال ۲۰۱۷ هزینه کرد و این تصور را داشت که بیش از یک میلیارد کاربر 
یاهو مخاطبان قدرتمندی برای تبلیغات آنالین خواهند بود. این شرکت 
سرویس ایمیل AOL را در سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴.۴ میلیارد دالر خریداری 

کرده بود.

اخبار

۶۰ ماهواره اینترنتی به مدار زمین رفتند
۶۰ ماهواره اینترنتی استارلینک همراه یک موشک فالکون ۹ به مدار زمین سفر کردند.یک موشک فالکون ۹ شرکت اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره استارلینک را به مدار زمین برد.این مأموریت روز 

گذشته انجام شد و با تکمیل آن تعداد ماهواره های اینترنتی این شرکت در فضا افزایش یافت. موشکی که در این مأموریت استفاده شد قبالً ۸ محموله دیگر را نیز به مدار زمین برده است.ایالن ماسک 
مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس اعالم کرد این شرکت بیش از ۵۰۰ هزار پیش سفارش سرویس اینترنت ماهواره ای استارلینک دریافت کرده و البته هیچ مشکلی در تأمین تقاضا نخواهد داشت.

خبرنگار شبکه CNBC در پستی توئیتری نوشت: پیش پرداخت ۹۹ دالری که اسپیس ایکس برای سرویس اینترنت دریافت کرده کامالً قابل بازپرداخت است و ارائه سرویس را تضمین نمی کند.

دوج کوین با رشدی بیش 
از ۵۰ درصد به ســطح ۶۸ 
سنتی رسید تا ارزش کل 
بــازارش از ریپل پیشــی 
بگیــرد.در بــازار جهانی 
رمزارزها، دوج کوین با رشدی ۵۰ درصدی در ۲۴ 
ساعت گذشته به ســطح ۶۸ سنتی رسید تا ارزش 
کل بازارش از ریپل پیشــی بگیرد.پس از افزایش 
شدید تقاضا از سوی سرمایه گذاران خرد، ارزش کل 
بازار دوج کوین امروز از مرز ۸۸ هزار میلیارد دالر هم 
عبور کرد تا حدود ۲۵ میلیارد دالر بیشتر از ارزش 

بازار ریپل باشد.
این رمزارز در حالــی بعد از بیت کویــن، اتریوم و 
بایننس کوین بــه چهارمین رمزارز بــاارزش بازار 
تبدیل شــده که بازدهی این رمزارز در سال جاری 
به بیش از ۱۱ هزار درصد رسیده است. دوج کوین 
روز گذشته توانسته بود با عبور از تتر وارد ۵ رمزارز 
بارارزش جهان تبدیل شــود.بر اساس آمار بدست 
آمده از bybt.com با رشــد شــارپی بیت کوین 
حدود ۲۰۰ میلیون دالر از شــورت پوزیشن های 
دوج در ۲۴ ساعت گذشته، نقد شده  است. پیش از 
این رشد صرافی جمینی در اطالعیه ای اعالم کرده 

بود از دوج کوین حمایت می کند.
بازدهــی ۱۱۰۰ درصدی دوج کویــن در حالی در 
سال جاری به ثبت رســیده که ریپل در چهار ماه 
گذشــته ۵۰۰ درصد بازدهی داشــته است. چند 
وقتی اســت که بیت کوین در محــدوده ۵۶ تا ۵۸ 
هزار دالر نوســان می کند و برخی کارشناســان 
عقیده دارند بیت کوین رشــد می کنــد و برخی از 

کارشناســان هنوز اصالح را محتمل می دانند. بعد 
از سقف شکنی اتریوم و رسیدن این ارز به محدوده ۳ 
هزار دالر برخی از کارشناسان با استناد به رشد اتریوم 
نوید رشد بازار را دادند و روند بازار کریپتوکارنسی را 
صعودی دانستند اما بیت کوین بر خالف آلت کوین ها 
هنوز نتوانسته به محدوده ۶۰ هزار دالر برسد و این 
موضوع کمــی تصمیم گیری برای ســرمایه گذاری 
در بازار کریپتوکارنسی ها را سخت می کند.حسین 
شــیبانی، کارشــناس و تحلیلگر بازارهای مالی در 
رابطه با بازار کریپتوکارنســی ها گفت: معموال رشد 
رمزارزها همیشه با حمایت بیت کوین همراه بود اما در 
سقف شکنی اخیر اتریوم، بیت کوین نتوانست همراه با 
بازار رشد کند و این موضوع می تواند سناریوی اصالح 

بازار را پررنگ تر کند.
این کارشــناس در ادامه گفــت: بیت کوین بعد از 
ریزش تا محدوده ۴۸ هــزار دالر حتی یک بار هم 
نتوانســته به محدوده ۶۰ هزار دالر برخورد کند و 
این موضوع یعنی زور خریدار در این ارز کم است.

شــیبانی در ادامه گفت: در بازارهای مالی همه به 
دنبال اصالح هســتند تا در قیمت پایین اقدام به 
خرید کنند اما در کشــور ما تا حــرف اصالح بازار 
می زنیم همه ناراحت می شوند. سوال من اینجاست 
که مگر بازاری داریم که بدون اصالح همیشه و دائما 
در حال رشد باشد؟ اگر کسی در این بازار حرفه ای 
باشــد اصالح را برای خود فرصت می داند و از این 

فرصت استفاده می کند.
این در حالی است که سایت کوین دسک تصمیمات 
دولت ایران برای ارزهای دیجیتالی را مورد بررسی 
قرار داد و معتقد اســت ایران می توانــد به این ارز 
دیجیتالی رســمیت بیشــتری دهد. سایت کوین 
دســک مدیریت و تصمیمات ایران برای ارزهای 
دیجیتالی را بررســی کرد و گزارش جامعی را در 

این باره نوشت. کوین دســک  یک سایت خبری 
متخصص بیــت کوین و ارزهای دیجیتال اســت. 
این سایت توسط شــکیل خان ) نویسنده ارزهای 
دیجیتالی بنگالدشی( تاسیس شد و متعاقباً توسط 

گروه ارز دیجیتال خریداری شد.«
مایکل کیسی، نویسنده این سایت در گزارشی نوشت 
که ایران با صدور مجوز برای استخراج بیت کوین می 
تواند به این کشور کمک کند تا  تحریم های آمریکا را 
دور بزند. اما این طرح به طور احتمالی بیش از دیگران 
به برخی از مردم کمک خواهد کــرد. در روز های 
گذشته خبرهایی حاکی از اینکه افراد می توانند در 
یک سامانه ثبت نام کنند و از طریق آن به طور رسمی 
بیت کوین اســتخراج کنند منتشر شد. همچنین 
چند هفته پیش خبری مبنی برای » واردات کاال با 

استفاده از بیت کوین« نیز در ایران دیده شد. 
در طی یک واگرایی مداوم در بازارهای رمزنگاری 
، جایی که اتر یوم باالترین ســطح جدید را به ثبت 

رســاند و در حالی که بیت کوین در سطوح تقریبا 
۱۰هزار دالر زیر اوج خود قرار داشت ، سیاست و سر 
و صدا در اطراف هر دو همچنان ادامه دارد و فکر و 
بحث را دامن می زند.از زمانی که دولت ها شروع به 
پذیرش بیت کوین می کنند ، نقش آن را به عنوان 
یک دارایی ذخیره جهانی ایفا خواهد کرد. در همین 
حال ، تفکر تجارت آزاد کــه حذف همه مداخالت 
دولــت در بازارها را دنبال می کند ، ممکن اســت 
با آغاز اســتفاده ایران از بیت کوین برای دور زدن 
تحریم های آمریکا و حضور دولت در این زمینه را 

یک اتفاق مثبت برای تجارت جهانی ببیند.
در این گزارش ذکر شــده اســت با آغاز رسمیت 
بیت کوین در ایران و استخراج زیاد در این کشور، 
همچنین رابطــه خوب ایران و چیــن )بزرگترین 
استخراج کننده ارزهای دیجیتالی در جهان( می 
تواند به ســود این ارز و حضور آن در تجارت های 

جهانی شود.

بازدهی 1100 درصدی یك رمزارز در 4 ماه

سقف شکنی در بازار رمزارز
پيشنهاد كوین دسك به ایران؛ بيت كوین را آزاد كنيد 

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

کمبــود فایلهای کوچک متراژ مرغــوب در بازار 
مسکن شهر تهران باعث شده تا در شرایط رکود 
فعلی، این نوع آپارتمانها زودتر فروخته شــوند؛ 
البته بــا توجه به رشــد قیمتهــا حداقل قیمت 
واحدهای نقلی در محله هــای جنوبی پایتخت 

۵۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش ایســنا، ثبات بازارهای موازی و طرح 
مالیات بر خانه های خالی باعث شــده تا تمایل 
برای فروش در بازار مســکن افزایــش پیدا کند 
اما بازار در رکود به ســر می برد؛ رکودی که حتی 
گریبان واحدهــای کوچک متــراژ را هم گرفته 
است. بررسی ها نشــان می دهد فاصله عرضه تا 
فروش خانه های کوچک متراژ در شهر تهران که تا 
پیش از این بین یک تا دو هفته بود به حدود یک 
ماه رسیده؛ همچنین زمان فروش مسکن به طور 
میانگین برای مناطق میانی تهران که قبال یک ماه 

بود به دو ماه افزایش یافته است.
کمبود واحدهای کوچک متراژ نوســاز در بازار 
مســکن کامال محســوس است؛ مشــکلی که 
طی ســالهای اخیر همواره وجود داشــت. فقر 
آپارتمانهای مرغوب با قیمت مناســب در مقابل 
فشار تقاضا باعث شــده تا معدود فایلهایی از این 

نوع زودتر از آپارتمانهای لوکس فروخته شوند.
به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن ناشی از افت 
شــدید توان متقاضیان، واحدهای کوچک متراژ 
نیز بدون مشــتری مانده اند. البتــه هنوز عمده 
واحدهــای موجود در بازار مســکن را خانه های 

بزرگ متراژ واقع در نیمه شمالی تهران تشکیل 
می دهد. از طرف دیگر اغلــب واحدهای نقلی در 
مناطق جنوبی تهران قرار دارند و بسیاری از آنها 
نرخهای میلیاردی دارند. اما هنوز می توان در بین 
آنها آپارتمانهایی در محدوده قیمتی ۶۰۰ تا ۸۰۰ 

میلیون تومان پیدا کرد.
ارزان ترین محله های شــهر تهــران عباس آباد، 
خاورشــهر، تقی آباد، عالئین، قیامدشت، دولت 
خواه جنوبی و بهشــتی هســتند که به ترتیب 
میانگین قیمت هر متر خانه در این مناطق ۹.۶، 
۹.۸، ۱۰، ۱۰.۵، ۱۰.۸، ۱۰.۹ و ۱۰.۹ میلیــون 
تومان اســت. با نقدینگی حــدود ۵۰۰ میلیون 
تومان می توان در این مناطق صاحب خانه شد. اگر 
نقدینگی را به حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان 
برســانید محله های هرندی، یافت آباد شمالی، 
مسگرآباد و مطهری در منطقه ۱۵، نعمت اباد و 
اسماعیل آباد در منطقه ۱۹، باغ آذری، جوانمرد 
قصاب، شادآباد، ظهیرآباد، ســیزده آبان، خلیج 
فارس و شهید کاظمی گزینه هایی است که پیش 

روی شما قرار دارد.
امیدواری ها به احیای برجام، ثباتی را در بازارهای 
ارز، طال و بورس ایجاد کرده است. البته بورس به 
دلیل جهش سنگین از اواسط سال گذشته روند 
نزولی داشته و کماکان در مسیر افت قرار دارد. اما 
آرامش بازارهــای ارز و طال می تواند پیش درآمد 
توافقات سیاسی این روزهای گفت وگوهای وین 
پیرامون برجام باشــد. قیمت مسکن شهر تهران 

نیز در اولین ماه از ســال جاری ۳ درصد نسبت 
به ماه قبل کاهش پیدا کرد. همین مساله منجر 
به گمانه زنی ها برای افت قیمت مسکن در آینده 
شد؛ این در حالی اســت که قیمت زمین، مصالح 
ساختمانی، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی 
و دستمزد کارگران با رشد ۴۰ تا ۱۲۰ درصد در 

سال گذشته همراه شد.
یک کارشناس: بازار مســکن باال نمی رود، پایین 

هم نمی آید
مهدی روانشــادنیاـ  کارشــناس بازار مسکنـ  
درباره پیش بینی قیمت مســکن در سال ۱۴۰۰ 
می گوید: کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانعی 
بزرگ بر سر رشــد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ 
خواهد بود اما به دلیل ویژگی چســبندگی این 
بازار، انتظــار کاهش قیمت نمی توان داشــت؛ 
گزینه محتمــل، ثبات قیمت اســت که با توجه 
 به نرخ تورم به معنای افت قیمت ذاتی مســکن 

خواهد بود.
وی بیان می کند: انتظار داریم مســکن در دامنه 
کوچکی نوســان کند. البته این تحلیل منوط به 
این است که ثبات ماههای اخیر بازارهای موازی 
حفظ شــود. در حال عمده فرضیه هــا بر قیمت 
۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی دالر اســت. در آن صورت 
مسکن مقداری گرانتر از قیمت میانگین سالهای 
گذشته خواهد بود که خود به خود با تثبیت عدد 
قیمت اسمی، نمودار آن طی یک سال با میانگین 
بلندمدت منطبق می شــود. در نتیجه نوســان 

بزرگ قابل پیش بینی نیست. همچنین مصطفی 
قلی خســرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالک 
ـ درباره وضعیت بازار مســکن در اردیبهشــت 
ماه می گوید: در شــرایط فعلی معامله ای انجام 
نمی شود اما قبل از عید قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد 
پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمتها بیش از 
۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید 
پیدا کنند. بارها اعالم کرده ایم ستاد تنظیم بازار 
برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان 
عضو این ســتاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال 
ما اعالم می کنیم قیمتها کاهش پیدا کرده، بعد 
عده ای بخر و بفروش مصاحبه می کنند که کاهش 
نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف 
پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر فعالیت این 

افراد نظارت شود.
معاون وزیر: بازار مسکن در کل کشور راکد است

محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازی 
ـ نیز ضمن بیان اینکه در ســال جــاری با توجه 
به طرح اقدام ملی، طرح جهش تولید مســکن و 
افزایش تســهیالت، ساخت و ســاز افزایش پیدا 
می کند به ایســنا گفت: با وجود آمــار افزایش 
قیمت مسکن شهر تهران در ماه های اخیر، بازار 
مسکن سایر مناطق کشــور در رکود قرار دارد و 
رشــد قابل مالحظه قیمت دیده نمی شود. دلیل 
رشــد قیمت در تهران نیز ســرریز سرمایه هایی 
 اســت که از بازارهای طال، ارز و بورس به بخش 

مسکن می آید.

فیس بوک ســرویس انتقال پول میان کاربران 
عادی پیام رسان واتس اپ در برزیل را که حدود 
یک سال پیش توســط بانک مرکزی این کشور 
مسدود شــده بود، مجددا راه اندازی کرد.برزیل 
دومین کشــوری اســت که واتس اپ سرویس 
انتقال پول را در آنجا راه اندازی می کند. در هند 
که بزرگترین بازار واتس اپ با ۴۰۰ میلیون کاربر 
اســت، راه اندازی خدمات مالی در نوامبر مجوز 

گرفت.
کاربران واتس اپ در برزیل که شمار آنها به ۱۲۰ 
میلیون نفر می رســد، می توانند با اســتفاده از 
کارت بدهی یا کارتهای قابل شــارژ حداکثر پنج 
هزار رئال پول را ماهانه بدون پرداخت کارمزد از 
طریق این پیام رسان ارسال کنند. سقف روزانه 
انتقال پول در این ســرویس ۱۰۰۰ رئال است و 
 هر کاربر بیش از ۲۰ تراکنــش در روز نمی تواند

 انجام دهد.
متیو ایدما، مدیر عملیاتــی واتس اپ در این باره 
گفت: قابلیت جدید به صــورت تدریجی عرضه 
می شود. از امروز شمار محدودی از کاربران ابزار 
پرداخت پول در این اپلیکیشن را دریافت خواهند 
کرد و اجازه خواهند یافت کاربران جدید را دعوت 

کنند.واتس اپ در ژوئن سرویســهای پرداخت 
پــول را در برزیل راه اندازی کرده بــود اما بانک 
مرکزی این کشــور چند روز بعد از آغاز فعالیت 
این سرویس، آن را مســدود و اعالم کرده بود از 
نظر رقابت به سیستمهای پرداخت فعلی برزیل 

آسیب می زند.
بانک مرکزی برزیــل عالوه بر بازبینی شــبکه 
پرداخــت پیشــنهادی فیس بوک، خواســتار 
مشــخص شــدن این غول فناوری بــه عنوان 
یک شــرکت خدمات مالی در برزیل شــد و در 
نتیجه فیس بــوک واحد جدیــدی را با عنوان 
"فیس بــوک پاگامنتــوس دو برزیــل" ایجاد 
 کرد کــه تحت نظــارت بانک مرکــزی فعالیت 

می کند. 
اما بانک مرکزی هنوز برای امــکان انتقال پول 
بین بازرگانان در واتس اپ چراغ ســبز نشــان 
نداده اســت. چنین خدماتی به منزله یک منبع 
جدید درآمــد برای واتــس اپ خواهــد بود.بر 
اساس گزارش رویترز، مذاکرات با بانک مرکزی 
برزیل ادامــه دارد و فیــس بوک انتظــار دارد 
 ســرویس پرداخت بازرگانی امســال راه اندازی 

شود.

یکی از روش های کالهبرداری از کاربران این است که 
با افراد تماس گرفته و وعده سیم کارت هایی با شماره 
رند و یا هم شماره ســیم کارت های قدیمی با قیمتی 
پایین تر از معمول می دهند، در حالی که در اکثر موارد 
تماس هایی که گرفته می شــود، کالهبرداری است.

سیم کارت ها را از نظر ارائه می توان به دو دسته تقسیم 
کرد؛ شامل سیم کارت هایی که به روز توسط اپراتورها 
واگذار می شوند و متقاضی می تواند به راحتی تهیه کند 
و دلیلی ندارد در بحث عرضــه و تقاضا، دچار افزایش 
و کاهش قیمت شوند و ســیم کارت هایی با کدهای 
قدیمی تر و شماره های خاص که متقاضی و بازار خاص 

خود را دارند و دیگر عرضه نمی شوند.
طبق اظهارات فعاالن بازار، ســیم کارت های دائمی 
قدیمی کــه تقاضای زیادی برایشــان وجــود دارد، 
تعیین کننده قیمت ســیم کارت هستند و با توجه به 
جایگاهشان نزد کاربران و قدمتی که دارند، به نوعی 
ایجاد بورس کرده اند و قیمت بعضی از این سیم کارت ها 
بعضاً به چند صد میلیون تومان هم رسیده است. عالوه 
بر این، عوامل دیگری مانند عرضه سیم کارت، میزان 
عرضه و تقاضا و عدم توازن بین عرضه و تقاضا بر قیمت 
سیم کارت مؤثر اســت. اما در مواردی ممکن است از 
تمایل افراد به خرید سیم کارت هایی که شماره هایی 

رند دارند و یا سیم کارت های دائمی مشابه شماره های 
اعتباری افراد، سوءاستفاده شود؛ بدین صورت که با فرد 
تماس گرفته و پیشنهاد می دهند که با دریافت مبلغ 
پایین تری از حد معمول، می تواند صاحب سیم کارتی با 
شماره مورد نظر شود، در حالی که این کار کالهبرداری 
اســت و با واریز مبلغ مورد نظر، دیگر نــه خبری از 
سیم کارت می شود و نه شخصی که با شما تماس گرفته 
است. باید توجه داشت که اپراتورها اطالع رسانی خود را 
از طریق روابط عمومی و پایگاه های اطالع رسانی انجام 
می دهند و اینطور نیست که بخواهند فروش سیم کارت 
را به افراد عادی و شــخص و فروشنده های معمولی 
واگذار کنند. با توجه به این شرایط، کاربر و مصرف کننده 
باید توجه کند که اگر خارج از این چارچوب، فردی با 
آن ها تماس گرفت و قصد فروش سیم کارت داشت، 
احتمال کالهبــرداری وجــود دارد. هرچند ممکن 
است تماس برای فروش سیم کارت، شیوه ی بازاریابی 
بعضی از مراکز فروش سیم کارت باشد که یک سری 
از ســیم کارت ها را پیش ثبت نام می کنند و اپراتور آن 
شماره را برایشان حفظ می کند تا از این طریق بتوانند 
کسب درآمدی داشته باشند، بعضی  دفاتر هم یک سری 
شماره مشخص را خریداری و توسط پرسنلشان اقدام 

به بازاریابی می کنند.

آپارتمان نقلی در تهران چند؟

رکود مسکن به واحدهای کم  متراژ  رسید

این سیم کارت ها را نخریدراه اندازی سرویس انتقال پول واتس اپ 


