
به نظر می رســد شــمارش معکوس برای جمع 
بندی ۱۳ شــرکت غیربورســی که در پرتفوی 
ســهام عدالت قرار دارند، آغاز شــده است و به 
زودی ســهام داران عدالت، ســهام دار شرکت 
ســرمایه گذاری امید ایرانیان که از ۱۳ شرکت 
مذکور تشکیل شده است، خواهند شد.به گزارش 
ایسنا، پرتفوی ســهام عدالت شامل ۴۹ شرکت 
اســت که از میان این شــرکت ها، ۳۶ شرکت 
بورسی و ۱۳ شــرکت غیربورســی هستند. در 
این راســتا از زمانی که فرایند آزادسازی سهام 
عدالت صورت گرفــت زمزمه هــای ایجاد یک 
هلدینگ برای ۱۳ شرکت غیربورسی نیز به گوش 

رسید و قرار بود که ســهام داران عدالت، سهام 
دار هلدینگ مذکور شــوند.بر این اساس حسین 
فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
از تشکیل "شرکت سرمایه گذاری امید ایرانیان" 
خبر داده اســت که درواقع این شــرکت شامل 
همان ۱۳ شرکت غیربورسی و غیر فرابورسی می 
شود. بنابراین همه مشموالن سهام عدالت، چه 
افرادی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودنــد و چه افرادی که روش 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده بودند، ســهام دار 
این شــرکت خواهند شد.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 که دارد )برگه های 
یک میلیون تومانی و ۵۰۰ هــزار تومانی( از این 
شرکت سهم خواهد داشت.۶ شرکت پتروشیمی 
شامل پتروشــیمی ارومیه، پتروشــیمی بندر 
امام )ره(، پتروشــیمی بوعلی سینا، پتروشیمی 
بیســتون، پتروشــیمی تبریــز، پتروشــیمی 
خوزستان، سه شــهر صنعتی البرز، رشت و کاوه 
و چهار شــرکت مشــانیز، مگاموترو، ساختمان 
ســد و تاسیســات آبیاری و دخانیات ایران، ۱۳ 
 شرکتی هستند که در شرکت امید ایرانیان قرار

 دارند.

رگوالتور ارتباطات روسیه به دنبال وضع ۲۴ میلیون 
روبل )۳۲۱ هــزار و ۵۸۶ دالر( جریمه برای توییتر به 
دلیل عدم حذف محتوای ممنوع در روســیه اســت.

به گزارش ایســنا، رگوالتور ارتباطات دولتی روسیه 
)روس کومنادزور( هفته گذشته اعالم کرد که توییتر 
در عمل به درخواست روســیه برای حذف محتوای 
مجرمانه به ســرعت عمل نکرده و برای انجام چنین 
کاری تعلل کرده اســت. کندی سرعت دسترسی به 
توییتر تا ۱۵ ماه مه به عنوان یک اقدام تنبیهی تمدید 
شد. خبرگزاری تاس اعالم کرد شش گزارش مربوط به 
توییتر در خصوص کوتاهی در حذف محتوای مجرمانه 
که هر کدام جریمه احتمالــی حداکثر چهار میلیون 

روبل را دارد، در دادگاهی در مســکو  ثبت شده است. 
هیچ تاریخی برای رســیدگی به موارد مذکور تعیین 
نشده است.دادگاهی در آوریل بر سر این اتهامات که 
در حذف محتوای مجرمانه کوتاهی کرده اســت، سه 
جریمه جداگانه علیه توییتر صــادر کرد که مجموعا 
به ۸.۹ میلیون روبل بالغ شدند.روس کومنادزور اعالم 
کرد از توییتر می خواهد محتوای مجرمانه ای که حاوی 
هرزه نگاری کودکان، اطالعات مربوط به اســتفاده از 
مواد مخدر و تشویق خردسال برای ارتکاب خودکشی 
است را حذف کند. توییتر تکذیب کرده که پلتفرم این 
شبکه اجتماعی برای ترویج رفتارهای غیر قانونی مورد 
استفاده قرار می گیرد و اعالم کرده است که در سیاست 

این شرکت برای سوء استفاده از کودکان هیچ اغماضی 
وجود ندارد و ترویج خودکشی یا خودزنی ممنوع است.

روســیه در ماههای اخیر گام هایی را برداشــته است 
تا کنترل بیشــتری روی فعالیت پلتفرم های شبکه 
اجتماعی و شرکت های فناوری خارجی اعمال کند. 
مقامات روسیه از گوگل، فیس بوک و سایر شرکت های 
فناوری به دلیــل کوتاهی در حذف پســت هایی که 
کودکان را به شرکت در اعتراضات غیرقانونی تشویق 
می کنند، شکایت کرده اند. این پرونده ها در فوریه پس 
از اعتراضات سراسری به زندانی شدن الکسی ناوالنی 
که منتقد برجســته والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

روسیه است، گشوده شدند.

قیمتهای نفت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون تحــت تاثیر محدودیت عرضه 
تولیدکنندگان بزرگ و رشد مصرفی که برای فصل سفرهای تابستانی پیش بینی می 
شود، بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است هر چند ریسک هایی برای روند صعودی نفت 
وجود دارند.به گزارش ایسنا، هند که ســومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان است، 
به جدیدترین کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و در روزهای اخیر به طور متوالی 
رکورد روزانه موارد جدید ابتال را گزارش کرده و این موضوع به تقاضا برای نفت آسیب 
زده و قیمتها را تحت فشار نزولی قرار داده است.گروه اوپک پالس بنا بر اقتضای خود با 
محدودیت تولید، در بازار نفت مداخله کرد تا فروپاشی تقاضا بر اثر شیوع ویروس کرونا 
و قرنطینه های مرتبط با آن را جبران کند. با وجود موفقیت نسبی این گروه در اجرای 
محدودیت عرضه نفت به منظور جلوگیری از از اشباع سطح ذخایر، پیش از اینکه بازار 
به طور کامل احیا شود افزایش آمار ابتال در هند مانع از احیای سریعتر قیمت های نفت 
شده اســت. این امر اوپک پالس را برای اقدام جهت عمل به انتظارات بازار تحت فشار 
بیشتری قرار داده است. اما تردیدی وجود ندارد که در روند بازارهای نفت تغییری روی 
داده است. در واقع قیمت های نفت در ماههای اخیر تا حدودی بهبود پیدا کرده اند و 
اکثر کارشناسان و تحلیلگران نفت بر این باورند که روند مذکور ادامه پیدا خواهد کرد.

سوال این نیست که آیا بازار بهبود پیدا خواهد کرد بلکه سوال این است که چقدر سریع 

بهبود پیدا خواهد کرد و این بهبود کجا به اوج خود خواهد رســید.قرنطینه ها در اروپا 
عامل نامعلوم دیگری را به عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت اضافه کرد. یک ماه پیش اروپا 
بســیاری از محدودیت های قرنطینه را تجدید کرد و روند احیای قیمت نفت به تاخیر 
افتاد. اما اکنون که هند در بحبوحه مبارزه با بدترین شیوع کووید ۱۹ از زمان آغاز پاندمی 
قرار دارد، اروپا آماده برداشتن محدودیت ها می شود. مقامات اتحادیه اروپا هفته جاری 
پیشنهادی را برای کاهش محدودیت های سفرهای تابستانی به ۲۷ کشور این بلوک 
ارائه کردند. این برنامه در صورت اجرایی شدن تقاضا برای سوخت جت که بخش مهمی 
از تقاضا برای نفت را تشــکیل می دهد را افزایش خواهد داد.در آمریکا هم آمار ابتال به 
کووید ۱۹ رو به کاهش است و شمار افراد واکسینه شده افزایش پیدا می کند در نتیجه 
چندین ایالت آمریکا از جمله نیویورک در حال تسهیل محدودیتهای کرونایی هستند. 
همه این موارد تاثیر عمیقی روی قیمت نفت خام خواهد داشت.نیازی نیست بگوییم 
همه تحلیلگران موافقند که تسهیل محدودیتها چه تاثیری روی تقاضا و به نوبه خود 
روی قیمت های نفت خواهد داشت. آژانس بین المللی انرژی دورنمای تقاضا برای نفت 
در سال ۲۰۲۱ را در جدیدترین گزارش خود بازبینی کرد و باالتر برد. بنابر برآورد این 
آژانس، تقاضا برای نفت امسال به میزان ۵.۷ میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد و به 
۹۶.۷ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. دلیل این بازبینی صعودی این بوده که آژانس 

بین المللی انرژی پیش بینی تقاضا برای نفت در آمریکا و چین که دو واردکننده بزرگ 
نفت در جهان هستند را افزایش داده اســت.آژانس بین المللی انرژی تا ششم آوریل 
انتظار داشت تقاضای جهانی برای نفت امسال به ۹۷.۷ میلیون بشکه در روز می رسد. 
در مقایسه با قیمت نفت که در مارس نزدیک ۶۵ دالر در هر بشکه قرار داشت، آژانس 
بین المللی انرژی رشد چندان قیمت نفت برنت را  پیش بینی نکرد و برآورد کرد قیمت 
هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۶۵ دالر و در نیمه دوم سال به ۶۱ 
دالر و در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دالر خواهد رسید.شرکت مشاوره ریستاد انرژی حدود یک 
هفته پیش تقاضا برای نفت در آوریل را به میزان ۶۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد. 
برای ماه مه هم پیش بینی خود از میزان تقاضا برای نفت را ۹۱۴ هزار بشــکه در روز 
کاهش داد و به مشــکل تقاضا برای نفت در هند به دلیل موج جدید شیوع کووید ۱۹ 
اشاره کرد که بی تردید باعث ایجاد اشباع جدید در ذخایر می شود.اما همه تا این حد 
بدبین نیستند. بانک آمریکایی گلدمن ساکس خوش بینی بیشتری به اوضاع نشان می 
دهد و انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت تابستان امسال به ۸۰ دالر در هر بشکه صعود 
کند. منطق تحلیلگران این بانک برای چنین دورنمای مثبتی درباره قیمت های نفت 
ساده بوده و عبارت از تغییر میزان حجم تقاضاست که میزان عرضه ممکن است نتواند 
پاسخگوی آن باشد.لوئیس دیکسون، تحلیلگر ریستاد انرژی اظهار کرد: خواه مشکالت 

هند همچنان ادامه داشته باشد یا خیر، تقاضا برای نفت احتماال به میزان سه میلیون 
بشکه در روز در فاصله حال حاضر تا پایان ژوئن افزایش پیدا خواهد کرد. از نظر باور این 
تحلیل گر، قیمتهای نفت در ماههای آینده مسیر بازگشت به محدوده ۷۰ دالر در هر 
بشکه را طی خواهند کرد.گروه مالی یو بی اس نیز انتظار دارد برنامه های واکسیناسیون 
تاثیر مثبت بزرگی برای صنعت نفت داشته باشد. جیووانی استونوو، تحلیلگر یو بی اس 
در این باره اظهار کرد: با بازگشت افراد بیشتر به فعالیتهای عادی و گشایش کامل کسب 
و کارها، تقاضا برای نفت باعث خواهد شد قیمت نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به 
۷۵ دالر در هر بشکه افزایش پیدا کند. موسسه مودیز هم دیدگاه نسبتا مثبتی از زمان 
بهبود قیمت نفت دارد و به تقاضای مصرف کننده اشاره کرده که با ادامه احیای اقتصاد 
جهانی تقویت خواهد شد. اما دورنمای میان مدت قیمت نفت را همچنان ۶۵ دالر در هر 
بشکه برآورد کرده است. مودیز انتظار دارد احیای اقتصادی روند بهبود تقاضا برای نفت 
تا پایان امسال و ابتدای ســال میالدی آینده شتاب ببخشد.دورنمای تقاضا برای نفت 
ممکن است نامعلوم باشد اما روند فعلی قطعا روند کاهش ذخایر نفت است که نشانه 
تقاضای رو به رشد و نتیجه ادامه محدودیت تولید اوپک  پالس است. در بازار نفت آمریکا 
که یکی شفاف ترین بازارهای جهان است، ذخایر نفت تجاری برای این موقع از سال به 

میانگین پنج ساله برگشته و در ۴۹۳ میلیون بشکه قرار دارند.

در بین مصوبات دولت برای حمایت از بازار سرمایه، صفر 
محاسبه شدن مالیات شــرکت های بورسی به منظور  
افزایش سرمایه نیز دیده می شود، درحالیکه از زمان ورود 
ویروس کرونا به کشور فعاالن اقتصادی و صنوف تنها به 

امهال های ناکارآمد مواجه شده اند.
به گزارش ایســنا، از زمان ورود ویروس کرونا به کشور 
تاکنون با هر بار شدت گرفتن تعداد مبتالیان و فوتی ها 
اصناف و مشاغل کشور با تعطیلی مواجه شده اند که در 
این بین هم ادارات مالیاتی و هم بانک ها برای نقل و انتقال 
مالی فعالیت می کردند. این درحالی است که بسیاری از 
مشاغل بر اثر محدودیت ها و تعطیالت کرونایی با کاهش 
درآمدهای خود متضرر شده اند و در پرداخت هزینه های 

خود با مشکل مواجه هستند.
طبق قانون مالیاتی، پرداخــت مالیات و تعیین نرخ آن 
براســاس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ 

یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، مالیات 
بیشــتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی 
درآمدی نداشته باشد، آن شــخص از پرداخت مالیات 
معاف می شود که با این حساب، افراد و فعاالن اقتصادی 
آسیب دیده از کرونا نیز باید مشمول این قانون باشند 
اما سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه تنها به امهال 
مالیاتی اکتفا کرده است. در عوض سازمان امور مالیاتی 
باید برای صاحبان مشاغلی که فعالیت اقتصادی آن ها در 
ماه  و روزهای محدویت ها و تعطیالت کرونایی به تعطیلی 
رفته اســت، مالیات آن زمان را برای این افراد محاسبه 
نکند و صرفا برای زمان هایی که فعالیت اقتصادی صورت 
گرفته، مالیات درنظر گرفته شود. عالوه براین، طبق گفته 
کارشناســان اقتصادی راهکار موثر دیگر برای جبران 
ضرر صنوف و حمایت از آن ها در این زمان قسط بندی 
پرداخت های مالیاتی اســت. این موضوع بارها صدای 

اعتراض صنوف و فعاالن اقتصادی را بلند کرد تا اینکه 
به تازگی نائب رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرده که 
بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهای صنفی اجاره ای هستند 
که صاحبان آن ها برای اجاره مغازه و اجاره منزل دچار 
مشکل هستند و خواستار درنظر گرفتن بسته حمایتی 
برای مشاغل آسیب دیده یا اعمال قرنطینه کامل شد. وی 
ضمن بیان اینکه برگشت نخوردن چک ها و حمایت های 
مالیاتی اجرا نشده است، از سازمان امور مالیاتی خواست 
تا در روزهای تعطیلی صنوف، پرونده مالیاتی را بســته 
حساب کند زیرا، معتقد است که امهال دو ماهه پرداخت 
مالیات ها به آن ها کمکی نمی کنــد. اما دولت در طول 
شیوع ویروس کرونا نه تنها دست به اقدام حمایتی موثری 
از صنوف نزده است بلکه اکنون نیز برای حمایت از بازار 
سرمایه طی مصوبات جدیدی شرکت های بورسی را با 

شروطی معاف از مالیات کرده است.

عربستان سعودی در شرایطی که موج دوم شیوع 
کووید ۱۹ در هند تقاضای این کشور را فلج کرده 
است، قیمت فروش نفت به مشــتریان آسیایی را 
کاهش داد.به گزارش ایسنا، شرکت دولتی آرامکوی 
سعودی قیمت فروش نفت برای تحویل در ژوئن به 
آسیا را بین ۱۰ تا ۳۰ سنت در هر بشکه کاهش داد. 
قیمت گرید نفتی سبک عرب الیت به مقصد آسیا 
یک دالر و ۷۰ ســنت باالتر از قیمــت پایه منطقه 
ای تعیین شد که ۱۰ ســنت در مقایسه با قیمت 
ماه مه کاهش داشت. این نخستین کاهش قیمت 
رسمی این گرید از دســامبر بوده و ضعیف شدن 
بازارهای نفت آسیایی را نشان می دهد.معامله گران 
و پاالیشگاه ها در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی 
کرده بودند آرامکو قیمت عرب الیت را ۲۰ سنت در 
هر بشکه کاهش می دهد.آرامکو قیمت فروش همه 

گریدهای نفتی به آمریکا را ۲۰ سنت در هر بشکه 
افزایش داد. رشد اقتصادی و اشــتغالزایی آمریکا 
همزمان با پیشرفت برنامه واکسیناسیون سرعت 
گرفته است. اما آرامکو قیمت فروش همه گریدهای 
نفتی به شمال غربی اروپا و مدیترانه را که تالشها 
برای تقویت اقتصاد و کاهش محدودیتهای قرنطینه 
ای نتایج مختلفی داشته است را کاهش داد.شاهزاده 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
از اعضای اوپک پالس خواســت احتیاط را حفظ 
کنند. این گروه که از سال گذشــته در واکنش به 
پاندمی، دور جدیدی از محدودیت عرضه را به اجرا 
گذاشت، تســهیل تدریجی این محدودیت را آغاز 
کرده است و قصد دارد در فاصله مه تا ژوییه بیش 

از دو میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه کند.
قرار است تولید این گروه در ماه مه ۶۰۰ هزار بشکه 

در روز افزایش پیدا کند. محدودیت عرضه این گروه 
تا پایان ژوییه به حدود پنج میلیون بشکه در روز می 
رسد.قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون 
حدود ۳۵ درصد رشد داشته و تا مرز ۷۰ دالر در هر 
بشکه پیش رفته است. امین ناصر، مدیرعامل آرامکو 
روز سه شنبه گفت: نسبت به دورنمای نفت خوش 
بینی بیشتری دارد.با این حال وضعیت پاندمی در 
هند از آغاز آوریل به شدت وخیم شده است و این 
کشــور اکنون روزانه حدود ۴۰۰ هزار مورد جدید 
ابتال به کووید ۱۹ گزارش می کند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اکثر کشــورهای خاورمیانه قیمت های 
ماهانــه را ارزان تر یا گرانتر از قیمــت پایه منطقه 
ای تعیین می کنند. قیمت فروش رســمی آرامکو 
معیاری برای بازارهای نفت بــوده و اغلب تعیین 
کننده قیمت سایر صادرکنندگان نفت منطقه است.

جریمه دوباره روسیه برای توییتریک سهم جدید برای سهام عدالتی ها

آیا قیمت نفت تابستان امسال به ۸۰ دالر خواهد رسید؟

قیمت فروش نفت عربستان به آسیا کاهش یافتمالیات صفر برای شرکت های زیان ده و امهال ناکارآمد برای صنوف 
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روحانی خبر داد

سرمقاله

واردات دارو 
در مخمصه ارزی

اخبــاری کــه در رابطه با 
نبود، کمبود و گرانی داروها 
منتشر می شــود موجب 
ایجاد چالش و مشکل برای 
مردم شده است. متاسفانه صنعت داروسازی کشور 
در حوزه قیمتگذاری دارو دچار مشــکل است و 
قیمتگذاری وزارت بهداشــت برای برخی داروها 
موجب نداشــتن صرفه اقتصادی تولید آن شده 
است. در حوزه تولید دارو برخی از داروهای خارجی 
و داخلی برای تامین مواد اولیه دچار مشــکالت 

بسیاری شده اند... 

  محمود نجفی عرب، عضو 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
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منتظر افزایش 1۰۰ درصدی 
قیمت نان باشید

دالر کاهشی، قیمت 
خودرو افزایشی

هشدار بانک مرکزی: از خرید و فروش رمز ارزها خودداری کنید

مرز شکنی  ارزهای  دیجیتال
صفحه4
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کمبود  مواد  اولیه  تولید  دارو
جوالن  سوداگران  دارو  در  میانه  پاندمی  کرونا                                                                                                                                           تخصیص  ارز  نامرغوب  به  دارو

روند   تولید   دارو   به   دلیل   مشکالت   تخصیص   ارز  کند   است

 رئیس اتحادیه نانوایان ســنتي تهــران از افزایش
 ۱۰۰ درصدی قیمت نان طی هفته های آینده خبر 
داده است. بیژن نوروزمقدم در حالی این خبر را اعالم 
کرده است که مدت هاســت نانوایی ها به نرخ های 
فعلی نان اعتراض دارند. بــه گفته این فعال صنفی 
افزایش قیمت نان قطعی شده اما اعالم رسمی آن بر 
عهده دولت خواهد بود. نوروزمقدم می گوید افزایش 
قیمت نان را به ما اعالم کرده اند اما عنوان کرده اند 
فعال حرفی نزنید. البته مشاهدات میدانی از نانوایی 
های سطح شهرها بخصوص تهران نشان می دهد اکثر 
نانوایی ها نرخ نان را به صورت غیررسمی افزایش داده 
اند. مشکالت نانوایی ها در مدت زمان بحران کرونا تا 
به امروز افزایش یافته اما باید به این نکته توجه کرد که 

افزایش قیمت نان که قوت...

قیمت خودرو تا قبل از تصمیم شــورای رقابت، 
روند کاهشی به خود گرفته بود، اما اکنون مجدد 
گران شده است.به گزارش باشــگاه خبرنگاران 
جوان،  از اول ســال قیمت دالر رونــد نزولی به 
خود گرفت  و به دنبال آن قیمت بسیاری از کاال 
در سراشــیبی قرار گرفت که خودرو یکی از این 
اقالم بود. نرخ دالر کاهشــی، اما قیمت خودرو 
افزایشی، حاال جلسه شورای رقابت برگزار شده 
است. دوشــنبه این هفته بود که شورای رقابت 
خبر افزایش قیمت خودرو را اعالم کرد و  بر اساس 
تورم بخشی یکســاله اعالم شــده توسط بانک 
 مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی 

در سه ماهه اول و دوم سال...



اقتصاد2
ایران وجهان

نقدینگی در سال گذشته هزار 
هزار میلیارد تومان رشد کرد

افزایش 40.6 درصدی حجــم نقدینگی در 
سال 99 نشــان می دهد، این متغیر با 1003 
هزار میلیــارد تومــان افزایش بــه 3 هزار 
 و 475 هــزار و 742 میلیارد تومان رســیده 

است.
، بررســی آمار و ارقــام گــزارش اخیر بانک 
مرکزی کــه بیانگــر رشــد 40.6 درصدی 
نقدینگی در ســال 99 بوده است، حکایت از 
رشد نگران کننده این متغیر در سال 99 دارد.

در پایان ســال 98 میزان نقدینگی در کشور 
به 2 هزار و 472 هــزار و 150 میلیارد تومان 
رســیده اســت که با احتساب رشــد 40.6 
درصدی در 12 ماهه منتهی به اســفند ماه 
99، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال 
گذشــته 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد 

تومان رسیده است.
با این حســاب فقط در طول سال 99 حجم 
نقدینگــی 1003 هــزار میلیــارد تومــان 
 )هزار هــزار میلیــارد تومان( رشــد کرده 

است.
این میزان رشــد نقدینگی در طول سال 99 
معــادل کل نقدینگی ایجاد شــده از ابتدای 
تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال 

94 است.
هر چند که نقدینگی را نمی توان در چارچوب 
متغیرهای نسبی تحلیل کرد اما رشد 40.6 
درصدی نقدینگی در یک سال، در شرایطی 
که در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور در 
مجموع نزدیک به صفر و رشد اقتصادی در 9 
ماهه سال 99 فقط 2.2 درصد بوده، رشدی 

نگران کننده است.
همچنیــن پایــه پولــی در پایان اســفند 
ماه ســال گذشــته به عــدد 455 هــزار و 
455 میلیارد تومان رســیده که نســبت به 
 ســال 98 بالغ بر 29.2 درصد رشــد داشته

 است.

وزیر علوم: 
ظرفیت آموزش عالی منجر به 

کاهش سختی های تحریم شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مجموعه 
نظام آموزش عالی کشــور در دولت تدبیر و 
امید، تمام تالش خود را بــه کار گرفت تا از 
ظرفیت های خود در راستای کاهش فشارها 
و ســختی های حاصل از تحریم های ظالمانه 

استفاده کند.
منصــور غالمــی روز پنجشــنبه در آیین 
افتتــاح 188 طرح ملی دانشــگاه ها و مراکز 
آموزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری که با حضور مجازی رییس جمهوری 
برگزار شــد، گفت: امروزه در اغلب حوزه ها 
و رشته های تخصصی، دانشــگاه های کشور 
به لحاظ آموزشــی و پژوهشــی دارای توان 
رقابت با دانشــگاه های برتر جهان هستند و 
اهتمام برای اســتفاده از ظرفیت های علمی 
در راســتای کاهش فشــارها و سختی های 
 حاصــل از تحریم هــا در آمــوزش عالــی 

وجود دارد.
وزیر علوم تاکید کرد: گواه این تالش و اهتمام 
را می توان در این نکته مهــم دید که امروزه 
در اغلــب حوزه هــا و رشــته های تخصصی 
دانشــگاه های کشــور به لحاظ آموزشــی و 
پژوهشی دارای توان رقابت با دانشگاه های برتر 
جهان هستند.غالمی با بیان اینکه جوامع بر 
مبنای دستاوردهایی که در عرصه های مختلف 
بدســت می آورند، جایگاه و اقتدار کســب 
می کنند، افزود: جمعیــت جوان برخوردار از 
دانش روز و فناوری های نوین سرمایه ای عظیم 
و اقتدارآفرین اســت؛ همچنین فعالیت های 
علمی و فناورانه ســال های پــس از پیروزی 
انقالب اسالمی آهنگ و روند رو به رشدی به 
دنبال داشــت.وی خاطرنشان کرد: در دولت 
تدبیــر و امید، مجموعه نظــام آموزش عالی 
کشــور تمام اهتمام و تالش خــود را به کار 
گرفت تــا از ظرفیت های خود در راســتای 
کاهــش فشــارها و ســختی های حاصل از 
تحریم های ظالمانه اســتفاده کنــد و امروز 
با ســربلندی می توان گفت که دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور عملکرد ارزشمندی در 
عرصه های مختلف داشته اند و این عملکرد از 
دید و داوری داوران منصف داخل و خارج به 
دور نبوده است؛ چنانکه رتبه بندی های جهانی 
گواه بر تحرک و کسب جایگاه های تازه برای 

دانشگاه های کشورمان دارد.

خبر

سیر نزولی قیمت ها در بازار ارز 
درحالی ادامــه دارد که دالر از 
ساعتی قبل وارد کانال 20هزار 
تومان شده اســت، آن طور که 
فعاالن بازار می گویند احتمال 
کاهش بیشــتر قیمت دالر وجود دارد.به گزارش تسنیم،  
بازار ارز درحالی همچنان در مســیر کاهشی قرار دارد که 
خبرهای امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای وین و تقویت 
احتمال لغو تحریم ها باعث شده است ریزش قیمت ها در 
این بازار با شتاب بیشتری همراه شود.قیمت دالر که صبح 
امروز در آغاز معامالت در کانال 21 هزار تومان در نوسان بود 
از ساعتی قبل با افزایش عرضه و باالرفتن تعداد فروشنده ها 
در بازار به کانال 20 هزار تومان بازگشته است.فعاالن بازار 
در روزهای اخیر به دفعات بر ُشل بودن بازار تأکید داشته اند 
و می گویند که این روزها خریــداری در بازار وجود ندارد و 
همه فروشــنده اند؛ جو روانی حاکم در بازار ارز باعث شده 
است دیگر کسی به نیت کسب ســود و... مایل به خرید ارز 
نباشد.گفتنی است،  قیمت دالر در هر بازار رسمی و آزاد وارد 
کانال 20 هزار تومان شده است؛ دقایقی قبل صرافی ملی 
تازه ترین نرخ اعالمی را اعداد 20532.6 تومان برای خرید 
و 20947.4 تومان برای فــروش ثبت کرد.در بازار آزاد نیز 
قیمت 20946 تومان برای دالر به ثبت رسیده ضمن اینکه 
قیمت دالر در بازار متشکل ارزی نیز برای خرید 20646 

تومان و برای فروش 20846.4 تومان ثبت شده است.

ضربه شبانه به قیمت دالر
به گزارش اقتصادنیوز، آیا دالر پــس از حدود 300 روز به 
زیر کانال 20 هزار تومانی خواهد رفت؟ به نظر می رســد 
یک خبر مانع از وقوع این اتفاق در روز پنج شــنبه شــود. 
خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که شکاف های بزرگی 
میان مواضع تهران و واشنگتن در خصوص اقدامات مد نظر 
آمریکا برای محدود کردن برنامه هســته ای ایران وجود 
 دارد. این موضوع موجب شــد که پس از ساعت 11 شب 
خریدهــا در معامالت پشــت خطی شــدت بیشــتری 
بگیرد و حتی قیمت بــه کانال 21 هــزار تومانی برگردد.

در ابتدای معامالت پشــت خطی روز چهارشنبه، قیمت 

دالر به راحتی حمایت 20 هزار و 800 تومانی را از دســت 
داد و به ســمت محدوده 20 هــزار و 500 تومانی رفت. 
تحلیل گران فنی باور دارند، تثبیت اســکناس آمریکایی 
 زیر محــدوده 20 هــزار و 800 تومانی موجــب خواهد

 شــد که قیمت به کانــال 19 هــزار تومان بــرود. با این 
حال، خبــر خبرگــزاری تســنیم و پایگاه اکســیوس 
موجــب تغییــر جهــت انتظــارات معامله گران شــد. 
ســایت اکســیوس گزارش داد که اختالفات میان ایران 
و آمریکا بر ســر اقدامات جهــت محدود کــردن برنامه 
 هســته  ای ایران در مذاکرات وین بن بســت ایجاد کرده

 است.

ضرر مالداران دالر
 به گفته فعاالن،  بازار پشت سرهم ســطوح حمایتی را از 
سطح داده است و فرصت زیادی نیز به مالداران برای خروج 
از بازار نداده است. در چنین شرایطی، شماری از بازیگران 
ارزی چنین تصوری دارند که حجم فــروش به اندازه ای 
باالســت که تا زمان برگشــت قیمت دالر، بهتر است که 
تماشاچی وقایع بازار باشند. شماری از معامله گران عنوان 
می کنند در انتظار پولبک قیمتی از سطوح حمایتی بودند 
ولی چنین اتفاقی رخ نداد. این مســاله موجب شده است 
 که بســیاری از معامله گران در موقعیت ضرر قرار داشته

 باشند.

حضور فروشندگان عادی در بازار
افراد عادی نیز در روزهای اخیر به بــازار مراجعه کردند و 
از هراس افت بیشــتر قیمت دالر، اقدام به فروش ارز خود 
کرده اند. به گفته فعاالن، اگــر وضعیت به این گونه پیش 
برود، بازار در زمان توافق احتمالی هسته ای افت چندانی را 
تجربه نخواهد کرد، چرا که بخش زیادی از کاهش قیمت را 
پیش خور کرده است. در مقابل، اگر مذاکرات به بن بست 
برسد، احتمال دارد که دالر به ســوی محدوده 23 هزار و 
800 تومانی با قدرت بازگردد. در این میانه به نظر می رسد 
بازارســاز نیز به دنبال افت بیشتر قیمت هاست ولی آماده 
است که پیش از انتخابات، در برابر نوسان گیران افزایشی 
نیز ایستادگی کند. تثبیت حواله درهم زیر محدوده 5 هزار و 
800 تومانی می تواند خواست بازارساز که افت بیشتر قیمت 

دالر است را محقق کند.

ریزش شدید قیمت ها در بازار ارز

دالر ۲۰هزار تومان شد

روحانی خبر داد:
بازگشایی مشاغل گروه یک و دو در 

شهر های قرمز و نارنجی
جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا 
روز پنج شــنبه در حضور رئیس جمهور برگزار شد و 
در این جلسه روســای کمیته های بهداشت و درمان، 
اجتماعی – امنیتی، آمــوزش و تبلیغات و همچنین 
قرارگاه عملیاتی گزارش خود را از وضعیت شیوع بیماری 
در شهرهای مختلف کشور، وضعیت جدید شهرها از 
نظر رنگ بندی سطح بیماری و اقدامات انجام شده در 
زمینه کنترل و مهار بیماری و نظارت بر رعایت پروتکل ها 
ارائه کردند.بر اساس گزارش ارائه شده از طرف کمیته 
بهداشت و درمان در خصوص وضعیت بیماری در مناطق 
مختلف کشور و رنگ بندی جدید شهرها، خوشبختانه 
با رعایت پروتکل ها و انجام اقدامــات نظارتی و ایجاد 
محدودیت ها از وضعیت اوج بیماری عبور کرده ایم و در 
بسیاری از شهرها روند ابتال سیر نزولی یافته است. البته 
در برخی شهرها همچنان شاهد افزایش روند ابتالها و 
سیر صعودی بیماری هستیم.بر اساس پیشنهاد ارائه 
شده از ســوی کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا، 
تمدید محدودیت های اعمال شده در شهرهای نارنجی 
و قرمز برای عبور کامل از پیک چهارم ضروری به نظر 
می رسد که این پیشنهاد به تصویب رسید. همچنین 
در این جلسه به پیشــنهاد قرارگاه عملیاتی و کمیته 
بهداشت و درمان، به منظور مدیریت و مقابله دقیق تر 
و ویژه در کنترل پیک چهارم، کلیه ســفرها در سراسر 
کشور در همه رنگ بندی ها از ساعت 2 بعد از ظهر روز 
سه شنبه 21 اردیبهشت تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت 
مصادف با تعطیالت عید سعید فطر ممنوع خواهد بود.

همچنین مقرر شد از هفته آینده در شهرهای با رنگ 
قرمز و نارنجی، کســب و کار برای گروه مشاغل یک و 
دو آزاد باشد.کمیته بهداشت و درمان همچنین در این 
جلسه گزارشــی از وضعیت رعایت اصول بهداشتی از 
سوی اصناف مختلف و ادارات و تقویت نظارت بر اجرای 
پروتکل ها ارائه کرد که براساس آن، رعایت پروتکل ها 
متاســفانه هنوز به سطح مطلوب نرســیده و نیازمند 
اقدامات موثر نظارتی و تبلیغاتی است و باید نسبت به 
آگاهی بخشی به مردم در زمینه پرهیز از عادی انگاری 
بیماری اقدامات بیشتری انجام شود و تقویت سیستم 
نظارتی برای افزایش نظارت هــا و ممانعت از برگزاری 
تجمعات ضروری اســت.کمیته امنیتی – اجتماعی 
نیز در این جلســه گزارش های اولیه از برگزاری آیین 
شب های قدر و میزان رعایت پروتکل ها از سوی مردم 
مومن را ارائه کرد که جمع بندی و تکمیل آن به بعد از 
دریافت گزارش نهایی موکول شد.رئیس جمهور با ابراز 
خوشحالی از اینکه شاهد سیر نزولی بیماری در بسیاری 
از شهرهای کشور به خاطر رعایت پروتکل ها و اجرای 
دستورالعمل ها هستیم تاکید کرد که همچون گذشته 
رعایت کامل و دقیق پروتکل های بهداشتی اصل اول 
در مقابله و مهار این بیماری است و نیروهای انتظامی 
و همه دستگاه های نظارتی می بایست با جدیت بیشتر و 
تقویت نظارت ها به رسیدن سطح رعایت نکات بهداشتی 
به ســطح قابل قبول )90 درصد( و عبور کامل از پیک 
چهارم کمک کنند.روحانی با اشاره به ضرورت طراحی 
یک برنامه ویژه و کارآمد برای اصناف به منظور رعایت 
کامل و دقیق اجرای پروتکل ها از سوی صاحبان مشاغل 
و تشدید اقدامات نظارتی در ادارات دولتی، برخورد قاطع 
و جدی با متخلفان از اجرای دستورالعمل ها را مورد تاکید 
قرار داد.رئیس جمهور با بیان اینکه گذر از پیک چهارم و 
حتی تزریق واکسن نمی تواند متضمن این باشد که دچار 
پیک های بعدی نشــویم، اظهار داشت: کاهش رعایت 
پروتکل ها بعد از هر پیک نشان می دهد که مردم خود 
را با زندگی ســازگار با کرونا تطبیق نداده اند، به همین 
خاطر تغییر سبک زندگی و سازگاری آن با کرونا باید از 
کارویژه های اصلی ما باشد.گزارش دستگاه های مرتبط 
با تامین و تولید واکسن از دیگر موضوعات مطرح شده 
در این جلسه بود که رئیس جمهور با توجه به مصوبه 
دولت در زمینه تخصیص و تامین ارز مورد نیاز از سوی 
بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت سرعت عمل از سوی 
دستگاه های ذیربط، بار دیگر به وزارت بهداشت دستور 
داد با تسریع در اعطای مجوز واردات واکسن به بخش 
خصوصی با رعایت نکات تخصصــی الزم، اجازه ندهد 
این اقدام مهم در پیچ و خم های اداری گرفتار شود.در 
جلسه امروز کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با 
کرونا با توجه به درپیش بودن موعد برگزاری آزمون های 
عمومی و سراسری سال 1400، قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا گزارشــی در مورد تقویم آموزشی 
کشــور و آزمون هایی که با محوریت سازمان سنجش 
و برخی وزارتخانه ها برگزار می شود، ارائه کرد. بر اساس 
این گزارش آزمون کنکور سراسری در روزهای 9 تا 12 
تیرماه و آزمون کارشناسی ارشــد در تاریخ های 6 تا 8 
مرداد ماه براساس جدول اعالم شده برگزار خواهد شد و 
سایر آزمون ها که در سطوح مختلف برگزار می شود نیز 
طبق تقویم و زمان بندی سازمان سنجش با استفاده از 
تجربه برگزاری آزمون در سال گذشته با رعایت کامل 
و دقیق دستورالعمل های بهداشتی و تضمین سالمت 

دانش آموزان و خانواده ها، برگزار خواهد شد.
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قیمت خودرو تا قبل از تصمیم شورای رقابت، روند کاهشی 
به خود گرفته بود، اما اکنون مجدد گران شــده است.به 
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  از اول سال قیمت دالر 
روند نزولی به خود گرفت  و به دنبال آن قیمت بسیاری از 
کاال در سراشیبی قرار گرفت که خودرو یکی از این اقالم 
بود. نرخ دالر کاهشــی، اما قیمت خودرو افزایشی، حاال 
جلسه شورای رقابت برگزار شده است. دوشنبه این هفته 
بود که شورای رقابت خبر افزایش قیمت خودرو را اعالم 
کرد و  بر اساس تورم بخشی یکســاله اعالم شده توسط 
بانک مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده قبلی در 
سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیر های 
کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور 
متوسط 2/8 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 
9/8 درصد افزایش قیمت محاسبه شد که  برای تمامی 
خودرو های مشمول دستورالعمل قیمت گذاری شورا، تا 

پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می شود.

واکنش وزیر صمت به افزایش قیمت خودرو 
توسط شورای رقابت

این افزایش قیمت در  حالــی رخ داده که صنعتی ها، 9 
ماهی هست منتظر آن هستند. رزم حسینی وزیر صمت 
درباره افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: شورای رقابت با 
جایگاه قانونی که دارد می تواند کاال های انحصاری را قیمت 
گذاری کند. سال گذشته با افزایش 400 درصدی نرخ ارز و 
افزایش قیمت اقالم مورد نیاز تولید خودرو، شورای رقابت 
حداقل افزایش قیمت را بــرای خودرو ها در نظر گرفت. 
شورای رقابت می تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار 
کمک کند و می تواند با اعمال درســت قیمت رانت بین 
کارخانه و بازار را بشکند.وزیر صمت گفت: رقابتی کردن 
بازار خودرو تا حدودی به واردات و فعالیت شــرکت های 
خصوصی نیاز دارد. در شــرایط کرونا و شــرایط سخت 
تحریم تولید خودرو ادامه پیدا کرده است. امیدوار هستیم 
قیمت ها واقعی شــده و وضعیت بازار بهبود پیدا کند.اما 
این افزایش قیمت را کافی نمی دانند، سهیل معمارباشی 
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت  در گفت وگو 
با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشــاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش قیمت اعالمی 

شورای رقابت گفت: این که بازار روند نزولی دارد ربطی به 
قیمت کارخانه ای محصوالت ندارد. روند نزولی قیمت ها 
در بازار به دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط 
بین الملل است. خودرو از ســر هم بندی قطعات تولید 
می شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی 
را بانک مرکزی اعالم کرده که سال گذشته خودروسازان 
به چه میزان تورم تجربه کرده اند. شورای رقابت بر اساس 
این تورم اعالمی عدد را محاسبه کرده و بعد از کم کردن 
افزایش قیمت های قبلی به رقم اعالم شده، رسیده است.

او با تاکید بر این که تا به امروز تعلل شورای رقابت ضرر و 
زیان هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: 
این افزایش قیمت ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست؛ 
اصال فرمول  قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه 
قیمت جوابگوی مشکالت خودروســازها نیست. Ic که 
جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از 
طریق واردات تامین می کنند از 2 یورو به حدود 25 یورو 
رسیده است. مس و ورق فوالد افزایش قیمت چشمگیری 

داشته است.

واکنش وزیر صمت به افزایش خودرو توسط 
شورای رقابت

معمارباشی گفت: به جز خودرویی مثل کوئیک که با قیمت 
بازار متعادل شده اند در اغلب خودرو ها شرکت ها در حال 
زیان دادن هستند. امروز ایران خودرو مجبور به کاهش 
تیراژ تولید پژو پارس شده است ،چرا که روی هر خودرو 
پژو پارس حدود 30 میلیون تومان ضرر می دهد. این زیان 
باعث می شود سبد محصوالت تولیدی خود را به سمت 
محصوالت با زیان کمتر سوق دهد و ممکن این خودرو ها 
در توان خرید همه مردم نباشد.مدیرکل صنایع حمل و 
نقل وزارت صمت بیان کرد: از سال گذشته تعداد زیادی 
از پروژه های استاندارد را منوط به رفع مشکالت قیمت 
گذاری خودرو کرده بودیم و وعده حل این مشــکل داده 
شده بود، اما امروز این شرکت ها با حدود 30 هزار میلیارد 

تومان زیان مواجه اســت. آیا شــورای رقابت هم اکنون 
حاضر است در قبال این اختالف و استاندارد های اجرایی 
نشده پاسخگو باشد و مسئولیت عقب افتادن پروژه های 
استاندارد سازی و توســعه محصول را بپذیرد؟او اظهار 
کرد: پیشنهاد جهش تولید، افزایش تیراژ تولید و متعادل 
شدن قیمت ها طرحی بود که از طرح سازمان گسترش 
مطرح شد، اما امروز برای فروش محصول به قیمت تمام 
شــده باید خواهش کنیم. تــورم 18 درصدی که بانک 
مرکزی اعالم می کند با آنچه که کف کارخانجات احساس 
می شود، متفاوت است. ادامه دار شدن این روند تعطیلی 
خودروساز ها و در نهایت آســیب جدی برای اقتصاد به 
همراه دارد.در شرایطی که دستورالعمل و برنامه مشخصی 
برای مدیریت بازار خودرو وجود ندارد و کنترل بازار فقط 
به صدور فرمان و دستوراتی که اجرایی نمی شوند، محدود 
شده است شاهد خیز دوباره قیمت ها در بازار هستیم به 
طوری که قیمت پژو 206 تیــپ 2 که قبل از تعطیالت 
کرونایی حدود 180 میلیون تومان رسیده بود، حاال حدود  
10 میلیون تومان افزایش یافته و در بازار به 190 میلیون 

تومان رسیده است.

بدترین زمان افزایش قیمت خودرو رخ داد!
مسیح فرزانه کارشــناس صنعت خودرو در گفت و گو با 
خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: قیمت گذاری 
خودرو در دنیا عموما به صورت دستوری اتفاق نمی افتد، 
شرکت های خودروسازی با توجه به تیم های تخصصی 
که دارند، اقدام به قیمت گذاری خودرو می کنند. افزایش 
قیمت خودرو داخلی در حالی در چند روزه گذشته اتفاق 
افتاده که بازار در رکود به ســر می بــرد و مصرف کننده 
محصوالت ما، قدرت خرید کاهش پیدا کرده اســت.او 
بیان کرد: به نظر می رســید زمان ایده آل تری برای این 
افزایش باید در نظر می گرفتند، چرا که نباید دور از نظر 
قرار داد با توجه ضرر انباشــته خودروسازان این افزایش 
قیمت دور از انتظار نبود، اما زمان مناسبی برای افزایش 

نبود، افزایش و کاهش قیمت به صورت مقطعی است و 
بازار به ثبات نرسیده و فرمول قیمت گذاری خودرو نیاز به 
یک بازنگری اساسی دارد.این درحالی است که قیمت ها 
تا قبل از تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت، روند 
کاهشی به خود گرفته بود.  با این حال قبل از این تصمیم 
نهادهای مختلف برای سرو سامان دادن به این بازار برنامه 
های مختلفی داشتند، به طور مثال برخی خبر از آزادسازی 
واردات خودرو دادند، یا بهارستان نشین ها طرح عرضه 
خودرو در بورس کاال را مطرح کردند و به دنبال آن مخالف 

گرانی خودرو بودند.

مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو
مجتبی  رضا خواه عضو ناظر مجلس در شــورای رقابت  
با بیان اینکه مخالفت مجلس بــا افزایش قیمت خودرو 
به شــورای رقابت اعالم شــد، گفت: مدیریت سیاسی 
ایران خودرو و ســایپا، این مجموعه ها را با مشکل مواجه 
کرده است. تا زمانی که قیمت ها تکلیفی باشند و انحصار 
وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است. با تاکید 
بر اینکه باید انحصار را در بازار خودرو شکســت، گفت: 
قیمت گذاری باید متناســب با عرضه و تقاضا باشد، نه 
دستوری و تکلیفی؛ از طرفی، حاکمیت و دولت نیز باید 
نظارت کافی داشته باشــد تا خودروسازان گران فروشی 
نکنند.عضو ناظر مجلس در شورای رقابت گفت: شورای 
رقابت باید برای این افزایش قیمت کامال محتاطانه عمل 
کند و سپس اقدام به افزایش قیمت کند. او با تاکید بر اینکه 
در جلسات شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو 
بوده ایم، بیان کرد: در جلسات قبلی، بحث افزایش قیمت 
را داشتیم اما سناریوهایی که برای افزایش قیمت چیده 
شد، اشتباه بود و به همین دلیل قیمتی افزایش نیافت. 
در سیستم بانک مرکزی، سبد خودرو در نظر گرفته شده 
و در آن افزایش تورم نیز در نظر گرفته می شود. عضو ناظر 
مجلس در شورای رقابت با اشاره به اینکه نرخ ارز کاهش 
یافته و حقوق و دستمزد افزایش داشته است، تشریح کرد: 
اگر ابتدای مهر را با اواخر اسفند در نظر بگیریم، متوجه 
نوسانات نرخ ارز می شویم، اما اکنون دولت می گوید نرخ ارز 
کاهش دارد و این معنا را نمی دهد که وقتی نرخ ارز کاهشی 

است، قیمت افزایش یابد. 

رئیس کمیسیون پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران 
اظهار داشت: اگر برنامه ریزی درست و مدیریت صحیحی 
صورت نگیرد مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم 
نمی کند. تجربه گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی 
ما نتوانسته چنین مدیریت صحیحی را اعمال کند.فریال 
مســتوفی در گفت وگو با ایلنا در مورد احتمال افزایش 
نرخ تورم و تبعات آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: امکان 
افزایش نرخ تورم در ماه های آتی وجود دارد. از آنجا که 
ارز 4200 تومانی به بیش از 11 هزار تومان رسیده و با 
احتمال افزایش نقدینگی، باال رفتن نرخ تورم محتمل 
است. از طرف دیگر دســتمزدها نیز 39 درصد افزایش 
داشته، این دستمزدها به کسانی داده می شود که نیازمند 
خرید هستند و آن را وارد بازار می کنند و این موضوع نیز 
موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود.وی افزود: اگر 

پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور آزاد شده و در 
بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند مضافا باعث 
ایجاد تورم شود. تورم امروز یکی از بزرگترین مشکالت و 
مسایل کشور است؛ در کمتر توسعه یافته ترین کشورهای 
جهان نیز میزان تورم حدود 5 درصد است اما در کشور 
ما تورم با این شتاب زیاد سفره های مردم را خالی و چشم 
اندازها را تیره و تار کرده است.عضو  هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مذاکرات برجام گفت: اگر 
برنامه ریزی درست و مدیریت صحیحی صورت نگیرد 
مذاکرات وین هم کمکی به کاهش تورم نمی کند. تجربه 

گذشته نشان داده که سیستم اقتصادی ما نتوانسته چنین 
مدیریت صحیحی را اعمال کند، عراق و افغانستان هم 
توانسته اند تورم را کنترل کنند، ما نیز اگر برنامه داشته 
باشیم می توانیم این کار را انجام دهیم. رئیس کمیسیون 
پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح 
کرد: اگر بتوانیم جذب ســرمایه گذاری کرده و تولید را 
افزایش دهیم می تواند به اقتصاد کشــور و کاهش تورم 
کمک شایانی کند اما فقط با مذاکره یا برجام نمی توان 
جذب ســرمایه گذاری کرد بلکه نیاز به اعتماد و امنیت 
ســرمایه گذاری وجود دارد. اگر هر روز بخشنامه های 

جدید و متعددی ابالغ شود کسی نمی تواند برای سرمایه 
گذاری برنامه ریزی کرده و کار کند. گاهی دیده می شود 
بعد از این که شخص در یک حوزه سرمایه گذاری می کند 
صادرات در آن حوزه ممنوع می شود در چنین شرایطی 
است که اعتمادی برای ســرمایه گذاری وجود نخواهد 
داشت.وی با تاکید بر اهمیت امنیت سرمایه خاطرنشان 
ساخت: امنیت سرمایه گذاری فاکتور دیگری است که در 
این راستا می تواند تعیین کننده باشد. کار سرمایه گذاران 
نمی تواند این باشــد که مدام در مراجع قضایی در حال 
رفت و آمد باشند. امنیت هم با برنامه ریزی درست ایجاد 
می شود. افراد سرمایه خود را به جایی می برند که حفظ و 
حمایت شود. حتی سرمایه گذار خارجی برای ورود به یک 
کشور به وضعیت سرمایه گذاران داخلی توجه می کند تا 

ببیند آنها چه وضعیتی دارند.

داده های ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
نشــان می دهــد جریــان ســرمایه گذاری 
مســتقیم خارجــی جهــان در ســال 2020 با 
ســقوط ســنگین 38 درصــدی نســبت بــه 
 ســال 2019 بــه 846 میلیــارد دالر رســیده

 است.
بــه گــزارش راشــاتودی، داده های ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصادی نشــان می دهد 

جریان سرمایه گذاری مســتقیم خارجی جهان 
در سال 2020 با سقوط ســنگین 38 درصدی 
 نســبت به ســال 2019 به 846 میلیــارد دالر 

رسیده است.
در گزارش این سازمان آمده است: پاندمی کرونا 
باعث شده است سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به طور پیوسته کاهش یابد و به پایین ترین سطح 
خود از 2005 تا کنون برسد. در سال 2020 میزان 

سرمایه گذاری مســتقیم خارجی تنها 1 درصد 
تولید ناخالص داخلی جهان بود که این پایین ترین 

نسبت از 1999 تا کنون به حساب می آید.
در سال گذشــته جریان ورودی سرمایه گذاری 
خارجی )اف دی آی( در اکثر کشــورهای جهان 
سقوط کرد. در اتحادیه اروپا اف دی آی با سقوط 
ســنگین 70 درصدی روبرو شــد. اف دی آی در 
کشورهای جی 20 با سقوط 28 درصدی مواجه 

شد در حالی که ســرمایه گذاری این کشورها در 
کشــورهای دیگر 43 درصد ســقوط کرد.چین 
برای دومین بار از آمریکا جلــو زد و به بزرگترین 
مقصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 
تبدیل شد. چین و آمریکا به ترتیب 212 میلیارد 
دالر و 177 میلیارد دالر ســرمایه خارجی جذب 
کردند. هند و لوکزامبــورگ در رتبه های بعدی 

قرار گرفتند.

 افزایش قیمت ادامه دارد؟

دالر کاهشی، قیمت خودرو افزایشی

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران:

احتمال افزایش نرخ تورم در ماه های آتی

کرونا سرمایه گذاری جهان را به پایین ترین سطح ۱۵ ساله رساند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تغییر اندک نرخ سکه و طال در بازار؛ سکه ۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اتحادیه طال، جواهر و سکه تهران ۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.روز پنج شنبه قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به  ۹ 

میلیون و  ۳۳۰ هزار تومان رسید، نیم سکه 4 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون  تومان و سکه یک گرمی یک  میلیون  و 75۰ هزار  تومان است.همچنین قیمت هر اونس طال در 
بازار های جهانی  به یک هزار  و 7۹4 دالر رسید و هر گرم طالی ۱8 عیار به مبلغ ۹۰8 هزار تومان معامله می شود.قیمت سکه نسبت به آخرین معامالت دیروز  حدود 5۰ هزار تومان افزایش 

یافته است.
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در شرایطی که نگرانی از شیوع ویروس جهش یافته هندی و 
آفریقایی در کشور وجود دارد، انتقادات اصناف هر روز نسبت 
به محدودیت های بدون حمایت بیشتر می شود؛ تا جایی 
که اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده  مشاغل 
گروه ۲ که بیشــترین واحدهای صنفی را شامل می شود، 
در شرایط قرمز نیز با تشــدید پروتکل ها مجاز به فعالیت 
باشند.از ابتدای شیوع ویروس کرونا، سهمگین ترین موج 
بعد از نوروز ۱۴۰۰ آغاز شد و حاال هفته چهارمی است که 
مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند که طبق اعالم اتاق 
اصناف بیش از یک میلیون واحد صنفی را شامل می شود. 
این طوالنی ترین محدودیت برای مشاغل از زمان آغاز شیوع 
ویروس کرونا است. طی هفته های اخیر مسووالن صنفی 
کشور بارها به بسته بودن واحدهای صنفی و فعالیت بانک ها 
و سازمان امور مالیاتی و غیره با توجه به شرایط اقتصادی 
سخت اصناف انتقاد کرده اند. البته وزارت بهداشت نیز در 
روزهای ابتدایی آغاز موج چهارم کرونا، چندین بار خواهان 
تعطیلی کامل ادارات و بخش خصوصی در تهران شده، اما 
مشخص نیست که چرا محدودیت های بیشتر اجرا نشد.  با 
تداوم محدودیت های کرونا تسهیالت اندکی برای صنوف 
در نظر گرفته شــد. طبق اعالم معــاون اقتصادی رئیس 
جمهوری،  برای بازه از اول تا ۲۰ اردیبهشــت ماه تنفسی 
به مبادالت با چک داده و قرار شــد بانک ها و موسســات 
اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند و 
مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده 
سال  ۱۳۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ امهال شد. مواردی که 
ابراهیم درستی، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
اتاق اصناف ایران معتقد است برای حل مشکالت اصناف 
کافی نیست. او همچنین با اشاره به اجاره ای بودن حدود ۴۰ 
درصد واحدهای صنفی، از ارائه پیشنهاد تشدید پروتکل های 
بهداشتی، تداوم فعالیت مشاغل و تشدید نظارت ها به ستاد 

ملی کرونا خبر داده و گفته بود که نمی توان محدودیت های 
نظارت را رد کرد، اما یا باید بســته حمایتی برای مشاغل 
آسیب دیده در نظر گرفته یا قرنطینه کامل اعمال شود.اتاق 
اصناف در دفاع از این پیشنهاد قول داده از همه ظرفیت ها 
برای نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی استفاده کند 
اما بعید به نظر می رسد که بتوان رعایت نکات بهداشتی در 
کلیه واحدها را زیر نظر گرفــت.از طرف دیگر محمدباقر 
مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایــران، از کاهش فروش 
روزانه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی اصناف در محدودیت های اخیر 
کرونایی خبر داد و گفت که نقش صنوف از شیوع ویروس 
کرونا کمتر از ۱۵ درصد است و سهم حمل و نقل عمومی 
در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.اگر این ادعا درست 
باشد، نیاز به شفاف سازی دارد که چرا با وجود تاثیر پایین 
تعطیلی مشاغل در کنترل بیماری اقدامات بیشتری انجام 
نشده و مهم تر از آن با وجود علم به تاثیر باالی حمل و نقل 
عمومی بر گسترش بیماری، فقط کمتر از یک هفته است 
که طرح ترافیک لغو شده است؟ شاید در صورت تعطیلی 
سراسری یا حتی لغو طرح ترافیک از روزهای ابتدایی اعمال 
محدودیت ها، این موج زودتر کنترل و اصناف نیز خسارت 
کمتری متحمل می شدند.این در حالی است که به گفته 
مجتبایی، شاغالن در بخش مشــاغل کوچک و متوسط 
اصناف با خانواده هایشان حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت 
کشور را شامل می شــوند و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
صنفی در گروه ۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد در گروه 
۲ و حدود ۳۰ هزار واحد در گروه ۳ و ۴ هستند.در همین 
شرایط نگرانی از شــیوع گونه های جهش یافته بیماری 
نیز تشدید شده و مشخص نیست که با وجود خسارات و 
انتقادهای اصناف، دولت چه برنامه ای برای کنترل بیماری 
در نظر دارد و آیا راه حل جایگزینی برای این محدودیت ها 

وجود دارد یا خیر.

واردات دارو در مخمصه ارزی
محمود نجفی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

اخباری که در رابطه با نبود، کمبود و گرانی داروها منتشر می شود موجب ایجاد چالش و مشکل برای مردم شده است. متاسفانه صنعت داروسازی کشور در حوزه قیمتگذاری دارو دچار مشکل است و قیمتگذاری وزارت بهداشت برای برخی داروها 
موجب نداشتن صرفه اقتصادی تولید آن شده است. در حوزه تولید دارو برخی از داروهای خارجی و داخلی برای تامین مواد اولیه دچار مشکالت بسیاری شده اند. برخی از داروها ارز ترجیحی و برخی دیگر ارز نیمایی می گیرند اما بقیه اجزای 
تشکیل دهنده دارو که شامل بسته بندی ها، مواد تولیدی برخی سر سرنگ ها و دستمزدها که در ساخت دارو نقش دارند هم باید فکری برایشان کرد. بنابراین تصور اینکه دارو ارز دولتی می گیرد اشتباه است چراکه حدود ۳۰ درصد قیمت تمام 
شده تولید دارو شامل ارز دولتی می شود. امروز در کشور شاهد تورم ۴۲ درصدی هستیم و با شرایط فعلی بعید است امسال نیز نرخ بهتری از تورم را داشته باشیم. بنابراین به طور طبیعی دولت هم باید متعهد باشد تا قیمت متعارفی برای دارو بگذارد 
تا تولیدکننده هم بتواند تولید را ادامه دهد. به هر حال داروسازی ها هم بنگاههای تولیدی هستند و باید مشکالت پیش روی آنها حل شود. اما تخصیص ارز نامرغوب کشورهای عمان و چین برای داروسازی ها متاسفانه تولید دارو را با مشکل روبرو 
کرده است. تصور درستی نیست که صنعت دارو چون ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرد نباید صدایش دربیاید. ارز ترجیحی هم  که در اواخر سال گذشته تا به امروز تخصیص یافته مبلغ قابل توجهی نبوده است. درحالی که بسیاری از داروهای تولیدی 
برای واردات مواد اولیه و خرید برخی مواد اولیه داخلی مشکل دارند. متاسفانه با وجود آنکه بخش خصوصی در طول سال های گذشته بارها اعالم کرده که باید روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو متوقف شود اما در عمل ما نه تنها شاهد 
اجرای این درخواست نبودیم که حتی در سال ۱۴۰۰ نیز این سیاست اجرایی خواهد شد.امروز این صنعت در بسیاری از موارد با کمبود مواد اولیه روبرو است. یکی از اصلی ترین کاالهای وارداتی ما در این حوزه، مواد اولیه برای تولید دارو در داخل 
کشور است که با کند شدن تخصیص ارز، وارد شدن این مواد نیز با محدودیت مواجه شده و همین موضوع خطر کاهش ذخایر مواد اولیه، محدود شدن تولید و در نهایت کاهش توزیع دارو را افزایش می دهد. به عنوان مثال داروی فلوکساتین مواد 
اولیه آن وجود ندارد و برای همین تولید آن کاهش پیدا کرده است. مدت هاست برای این دارو به دنبال مواد اولیه اند که شرکت های بسیاری هم درگیر این موضوع شده اند. بنابراین این دارو شامل فوریت واردات می شود و مسلما با تخصیص 

چند برابری ارز مواجه خواهد شد که در بدو ورود به کشور با چند برابر قیمت به فروش می رسد. 

عضو هیئــت نماینــدگان 
اتاق بازرگانی معتقد اســت 
که تخصیــص ارز نامرغوب 
کشورهای عمان و چین برای 
داروسازی متاسفانه تولید دارو 
را با مشکل روبرو کرده است. محمود نجفی عرب همچنین 
می گوید صنعت داروسازی کشور در حوزه قیمتگذاری 
دارو دچار مشکل اســت و قیمتگذاری وزارت بهداشت 
برای برخی داروها موجب نداشتن صرفه اقتصادی تولید 

آن شده است.
کمبود، نبود و گرانی دارو معضلی است که کماکان وجود 
دارد و هر روز شاهد انتشــار اخباری در رابطه با کمبود و 

گرانی یک داروی خاص هستیم. سوداگران دارو در میانه 
پاندمی کرونا هر کاری که می توانسته اند برای درآمدزایی 
بیشــتر از جیب بیماران و همراهان نگران آنها کرده اند. 
از قرص متفورمین خارجی گرفته تــا داروهای بیماران 
کرونایی، انسولین و ویال آن تا واکسن کرونای خارجی. 
هر دارویی بخواهید در بساط دالالن دارو پیدا می شود. 
مشاهدات نشان می دهد که قرص "گلوکوفاژ" که بسته ای 
۲7 هزار تومان به فروش می رسید در حال حاضر به بسته 
ای ۱۳۲ هزار تومان افزایش یافته است. همین داروها اما در 
بازار سیاه به فراوانی دست به دست می شود. هر چه هست 
موضوع دارو و کمبودهای آن برای عده ای جنبه مرگ و 
زندگی داشته و اهمیت و اولویت خاصی دارد که متاسفانه 
به آن توجهی نمی شود. فرض کنید زندگی تان به مصرف 
یک قرص یا آمپول خاص خارجی و وارداتی گره خورده 

اســت. وقتی وارداتی در حوزه دارو به واسطه تحریم ها و 
نرخ باالی ارز وجود ندارد چه می کنید. تنها راه حل برای 
پیدا کردن داروی خود و یا اعضای خانواده تان ســر زدن 
به بازارهای سیاه دارو مانند خیابان ناصرخسروی تهران 
است. متاسفانه در شرایط  فعلی برای پیدا کردن دارویی 
خاص باید تمام داروخانه های شهر را زیر پا بگذارید اما با 
تمام تالشی که می کنید تنها جوابی که می شنوید این 
است:"نداریم" یا "تمام شد". این تجربه ایست که روزانه 
صدها هزار نفر در کشور با آن درگیر هستند. اما در پشت 
پرده این کمبودها و گرانی داروها چه مشکلی وجود دارد. 
تحریم ها، نبود ارز، قاچاق به سایر کشورها، عدم مدیریت 
و برنامه ریزی و یا موارد دیگر.متاسفانه این شرایط برای 
داروهای ساخت داخل نیز وجود دارد. گزارش های میدانی 
نشان می دهد شرکت های تولید دارو در کشور تمایلی به 

تولید داروهای با سود کم ندارند. در بحبوحه بحران کرونا 
شرکت های دارویی اقالم بهداشتی و مورد نیاز بیماری 
کرونا را تولید می کنند که فروش روزانه آن ســودهای 
کالنی به جیب آنها سرازیر می کند. هرچند نبود و کمبود 
مواد اولیه نیز دلیل دیگری برای عدم تولید داروهای داخلی 
توسط شرکت های تولیدکننده است.  سیاست های قیمت 
گذاری وزارت بهداشت نیز دلیل دیگری برای عدم تمایل 
شرکت های دارو ســاز برای تولید دارو شده تا جایی که 
یک روز انســولین، یک روز داروی بیماران خاص و روز 
دیگر دارو بیماران سرطانی نایاب می شود. کار به جایی 
رسیده است که دیگر داروهای معمولی مانند متفورمین و 
انسولین داخلی نیز نایاب شده است. به عنوان مثال داروی 
"بیزاکودیل" که دارویی داخلی اســت به دلیل نداشتن 

صرفه اقتصادی تولید نمی شود. 

روند تولید دارو به دلیل مشکالت تخصیص ارز كند است

کمبود مواد اولیه تولید دارو
تخصیص ارز نامرغوب به دارو                                                                                            جوالن سوداگران دارو در میانه پاندمی كرونا

شایلی قرائی
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رئیــس اتحادیــه نانوایان 
ســنتي تهران از افزایش 
۱۰۰ درصــدی قیمــت 
نان طی هفته های آینده 
 خبــر داده اســت. بیژن

 نوروزمقدم در حالی این خبر را اعالم کرده اســت 
که مدت هاســت نانوایی ها به نرخ های فعلی نان 
اعتراض دارند. به گفته این فعــال صنفی افزایش 
قیمت نان قطعی شده اما اعالم رسمی آن بر عهده 
 دولت خواهــد بود. نوروزمقدم مــی گوید افزایش

 قیمــت نان را بــه ما اعالم کــرده اند امــا عنوان 
کرده اند فعــال حرفی نزنیــد. البته مشــاهدات 
میدانی از نانوایی های ســطح شــهرها بخصوص 
تهــران نشــان مــی دهــد اکثــر نانوایــی ها 
 نــرخ نــان را بــه صــورت غیررســمی افزایش

 داده اند.
مشــکالت نانوایی ها در مدت زمان بحران کرونا تا 
به امــروز افزایش یافته اما باید بــه این نکته توجه 
کرد که افزایش قیمت نان که قوت غالب نود درصد 
مردم اســت راهکار حل مشــکالت نیست. اینکه 
 دولت تا به امروز حمایتی از اصناف و صنف نانوایان
ایــن اصلــی  مشــکل  اســت  نکــرده    

 روزهــای اصناف اســت. هزینه هــا از جمله نرخ 
دســتمزد کارگر و هزینه آب و برق افزایش داشته 
درســت اســت که نانوایی ها نمی توانند نان را با 
نرخ دو سال گذشــته به مردم بفروشند اما افزایش 
 قیمت نان در شرایط سخت امروز حالل مشکالت

 نخواهد بود. 
در حال حاضر قیمت نان سنگک ساده در نرخ نامه 
۱۸۰۰ تومان و دو رو کنجد هم سه هزار تومان است 
اما به دلیل افزایش هزینه ها قیمت این نان از ســه 
هزار تومان شــروع و تا قیمت شش هزار تومان هم 

فروخته می شود.
به گفته برخی از نانوایان افزایش دستمزد کارگران 

توسط دولت موجب شده نانوایی ها کهرگر با قیمت 
مناسب پیدا نکنند. با توجه به درآمد موجود، نانوایی 
ها نمی توانند بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان به شاطر ها 
بدهند در حالــی که کارگران توقــع حقوق ۲۳۰ 
تا ۲۵۰ هــزار تومان دارند. وقتی دولت دســتمزد 
کارگران را افزایش می دهــد، باید درآمد نانوایی ها 
 هم باال ببرد تا نانوایی ها بتواننــد حقوق کارگران

 را پرداخت کنند.
اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نان سنگکی در همین 
رابطه به "کسب و کار" گفت: هزینه های نانوایان 
در یک سال اخیر افزایش بســیاری داشته است. 
هزینه آب و برق و گاز از یک سو، دستمزد کارگران 
و بیمه و مالیات از سوی دیگر موجب شده تا نانوایان 
با ضرر و زیان زیادی روبرو باشند. درست است که 
نانوایان در ایــام کرونا تعطیل نیســتند اما هزینه 
 های ناشی از تورم فشــار زیادی به این صنف وارد

 کرده است. 
 همچنیــن اســتفاده نانوایــان از آردهــاي

 ســهمیه اي که مبــدا دریافت آن کامــال معلوم 

نیســت شــرایط بدي را براي بر دیگر نانوایان که 
ســال هاي زیادي در این حــوزه فعالیت و تجربه 
خیلــي خوبــي در پخت نــان و جلــب رضایت 
 مــردم دارنــد فراهــم آورده اســت. متاســفانه 
این قیمت هاي برآورد شده و بر محصوالت تولیدي 
در محصوالت ناني بسیار گرانتر است از نانوایي هاي 
 سطح بازار و هیچ نظارتي بر نرخ هاي این محصوالت

 دیده نمیشود.
پابرجا افزود: مکاتابات بســیاری در رابطه با تغییر 
قیمت نان با دولت داشــته ایم اما پاسخ روشنی به 
ما نداده انــد. مخالفت افزایــش غیرقانونی قیمت 
نان تا روز اعالم رســمی آن هســتیم و نانوایی ها 
نباید این اقدام را انجام دهند. مهم ترین مشــکل 
امروز نانواهــا عدم دریافت به موقع آرد اســت. در 
توزیع آرد مشکالت فراوانی وجود دارد که عملکرد 
نانوایی هــا را تحت تاثیــر قرار داده اســت. به هر 
ترتیب آرد به موقع به دســت نانوایان نمی رســد. 
بیش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی در ســطح شــهر 
در حال فعالیت اســت که اکثر ایــن واحدها باید 

ماهانه اجاره پرداخت کننــد. نرخ اجاره بها نانوایی 
ها طی یکســال گذشــته رشــد پیدا کرده است. 
 همچنیــن حقوق کارگــران با توجه بــه افزایش 
هزینه هــا هم بیشــتر شــده از طرفــی واحدها 
بــا مشــکل کمبــود نیــرو مواجــه هســتند 
 لــذا ایــن موضــوع بــرای واحدهــا چالــش

 برانگیز شده است.
رئیس اتحادیه نان ســنگکی در ادامه اضافه کرد: 
همه چیز گران شــده بجز نان و قیمــت نان باید 
حداقل 7۵ درصد گران شود تا بتوانیم ادامه دهیم. 
خط فقر در کشور به ۱۰ میلیون تومان رسیده و با 
قیمت قبلی نان در بــازار، حقوق کارگران تغییری 
نکرده است. تامین اجتماعی سه بار دستمزد های 
خود را افزایش داده، ولی حقوق کارگران ما تغییری 
نکرده اســت. با توجه به تورم ساالنه، قدرت خرید 
نانواها به شــدت پایین آمده اســت. نان ارزان در 
دســت مردم، نباید از جیب نانوا باشد و با توجه به 
 افزایش هزینه هــا و تورم، نانوایــی در حال حاضر

 به صرفه نیست.

افزایش صد درصدی قیمت نان به بعد از ماه رمضان موكول شد؟

منتظر افزایش 100 درصدی قیمت نان باشید
شایلی قرائی
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سقف تســهیالت نوســازی بافت های فرسوده در 
کالنشــهرها از ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰۰ میلیون 
ریال و در سایر شــهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ 
میلیون ریال افزایش یافت.عباس شفیعی عضو هیأت 
مدیره شرکت بازآفرینی شــهری ایران گفت: هیأت 
وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۲.۵ خود بنا بر پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی )شــرکت بازآفرینی شهری 
ایران( سقف تســهیالت یارانه ای )ســود ۹ درصد( 
موضوع نوسازی بافت های فرسوده را در کالنشهرها از 
۵۰۰ میلیون ریال به ۱,۲۰۰ میلیون ریال و در سایر 
 شــهرها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال

 افزایش داد.
شــفیعی تصریح کــرد: همچنیــن عالوه بــر این 
تسهیالت، از محل منابع بانک مسکن )بانک عامل( 
در کالنشهرها مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال و در سایر 
شهرها مبلغ ۱,۲۰۰ میلیون ریال نیز با نرخ ۱۸ درصد 

 به متقاضیان نوســازی بافت های فرسوده پرداخت
 خواهد شد.

عضو هیأت مدیره شــرکت بازآفرینی شهری ایران 
ادامه داد: همچنین به موجب این مصوبه تسهیالت 
قرض الحسنه ودیعه اسکان موقت موضوع نوسازی 
بافت های فرسوده نیز در کالنشهرها ۴۰۰ میلیون ریال 
و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه شــرکت بازآفرینی 
شــهری ایران این امکان را دارد تا نسبت به اعطای 
تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده در مناطق کمتر 
برخوردار مرزی با نرخ ۴ درصد از طریق انعقاد قرارداد 
عاملیت بــا بانک ها اقدام نماید.به گزارش شــرکت 
بازآفرینی شهری ایران، به گفته شفیعی تسهیالت 
مذکور به زودی با اصالح قرارداد عاملیت با بانک عامل 
)بانک مسکن( و اصالح تفاهم نامه با سازمان برنامه و 
بودجه در شعب بانک مسکن قابل دریافت خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند حال که اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی، در بهبود بازار مسکن نقش داشته، برای 
خروج کامل سفته بازان از این بازار باید مالیات بر عایدی 
مسکن هم تصویب و اجرا شــود.اخیراً محمد اسالمی از 
تأثیرگذاری ۲۵ درصدی اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی بر بهبود بازار مسکن در ۳ ماهه پایانی سال گذشته 
در گفت وگو با خبرنگار مهر خبــر داده بود.این در حالی 
است که قرار است امســال این قانون برای نخستین بار 
اجرا شود و صرف مطرح شدن رسانه ای این قانون توانسته 
مالکانی که خانه های خود را خالی نگه می داشــتند تا از 
محل افزایش قیمتی که برای آن ایجاد می شود، به حفظ 
ارزش دارایی های خود اقــدام کنند.با این حال به موازات 
اخذ مالیات از دارندگان واحدهای خالی از سکنه، می توان 
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را هم طراحی، 
تصویب و اجرا کرد که این قیچی دو لبه به ابزاری برای قطع 
کردن دست سفته بازان و سوداگران از بازار مسکن شده و 
این کاال به طور کامل از جرگه کاالهای سرمایه ای خارج و 
به کاالی مصرفی تبدیل شود.اگر با ابزار مالیاتی، خانه های 
خالی به بازار عرضه می شوند، با مالیات بر عایدی سرمایه از 
انجام معامالت مکرر با هدف سفته بازی یا نگهداری و خرید 
و فروش ملک با هدف افزایش قیمت مســکن جلوگیری 
می شود.مالیات بر عایدی سرمایه سال هاست که در تعلل 
و وعده های پیاپی دولت، معطل مانده و مجال بررسی در 
صحن و تصویب در مجلس نیافته است.زهرا سعیدی مبارکه 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان 
مالیات بر عایدی سرمایه تیرماه ســال ۹۸ در برنامه زنده 
تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کردیم بر 
این موضوع داللت دارد و با ۱۴۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه 
مجلس شد که کلیات آن تاکنون تصویب شده است. بیش 
از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که 
مسکن را برای سود خریده اند باید بخشی از سود خود را 
مالیات دهند.سعیدی مبارکه افزود: در سال ۹۴ ما بر تولید 
مالیات بستیم اما بر خانه های مازاد و سوداگری مسکن هیچ 
مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما 
با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش 
آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از 
دستور کار خارج شد.نماینده مجلس دهم بیان کرد: طبق 
اطالعات واصله فردی در شهرری صاحب 7۰۰ خانه است و 

مالیات این سرمایه را هم نمی پردازد. این ارقام کم نیستند 
و طبق بررسی ها متوجه شــدیم در تهران 7 هزار و ۵۰۰ 
خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن 
ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.وی با بیان اینکه 
7۰ درصد معامالت مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب 
سرمایه بیشتر را دارد، گفت: ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی از سال ۸۵ تا ۹۵ ساخته شده، اما ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد آن در اختیار مصرف کننده قرار گرفته اســت. 
بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تأثیر گذار در 
بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد 
مالیات اخذ نمی شود.افشین پروین پور عضو اسبق شورای 
عالی مسکن در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی 
بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانه های خالی، هزینه 
نگهداری خانه خالی را به حدی زیــاد می کند که مالک 
مجبور می شــود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.وی افزود: 
این موضوع سبب می شود تا عرضه مســکن به بازار زیاد 
شده و قیمت کاهش یابد مثالً االن ۲.۶ میلیون خانه خالی 
در کشور داریم که عمدتاً در کالنشهرها داریم که عمدتاً 
در جاهای گران قیمت هستند؛ وقتی این واحدها عرضه 
شوند، به صورت زنجیره ای از نقاط گران قیمت شروع به 
کاهش قیمت شده و به ترتیب به واحدهای خالی در مناطق 
متوسط و ارزان تر منتقل می شود.کارشناس اقتصاد مسکن 
ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است 
که هزینه نقل و انتقاالت سرمایه ای را به قدری زیاد می کند 
که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ 
اما در حال حاضر عده ای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر 
زمین و مسکن کسب سود می کنند.پروین پور با تأکید بر 
اینکه این رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن 
می شود، گفت: با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه باید جلوی 
این سفته بازان و سوداگران گرفته شود. کسانی باید وارد بازار 
مسکن شوند، که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه ای 
باید از بازار حذف شود.وی درباره مکانیزم مالیات بر عایدی 
سرمایه اظهار کرد: این مالیات به این شکل است که هر کس 
غیر از ملک مصرفی خودش خانه ای را خرید و فروش و سود 
کرد، بخش زیادی از سود آن با مالیات بر عایدی سرمایه اخذ 
می شود و درنتیجه جذابیت خرید و فروش سرمایه ای در 
بازار مسکن از بین می رود و بنابراین این پایه مالیاتی، جلوی 

افزایش قیمت مسکن را می گیرد.

عضو هیات مدیره شركت بازآفرینی شهری ایران اعالم كرد؛

افزایش سقف تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده

وعده های دولت به سرانجام نرسید

بازارمسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی

فشار اصناف برای ازسرگیری فعالیت در شرایط کرونایی
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موافقت گوگل با دوركاری بيشتر گوگلی ها
گوگل انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان داد و اکنون به کارمندانش اجازه می دهد از 
نقاط مختلف کار کرده یا به طور کامل دورکار شوند.ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل در 
یادداشتی این طرح را برای کارکنان این شرکت تشریح کرد. این غول پرنفوذ سیلیکون 
ولی یکی از نخستین شرکت هایی بود که کارمندانش را در سال ۲۰۲۰ برای دورکاری به 
خانه فرستاد اما اکنون به مرور در حال بازگشایی دفاترش است.گوگل پیش تر اعالم کرده 
بود کارمندان می توانند تا سپتامبر به دورکاری ادامه دهند.این شرکت فضای دفاترش را 
تغییر داده تا آنها را مناسب مدل فعالیت هیبریدی کند که ترکیبی از دورکاری و حضور 
در دفتر است.پیچای در ایمیلی به کارمندان اعالم کرد انتظار دارد حدود ۶۰ درصد از 
کارمندان گوگل چند روز در هفته در دفتر کار کنند و ۲۰ درصد دیگر به پایگاه های دیگر 
این شرکت نقل مکان می کنند در حالی که یک پنجم باقی مانده می توانند برای دورکاری 
دائمی تقاضا کنند. آلفابت که شرکت مادر گوگل است، در سه ماهه نخست حدود ۱۴۰ 
هزار کارمند مستقیم داشت.بر اساس گزارش بلومبرگ، گوگل در اظهارنامه ای اعالم کرد 
این شرکت در سه ماهه نخست از هزینه های مربوط به تبلیغات، سفر و سرگرمی ۲۶۸ 
میلیون دالر صرفه جویی کرده است.گوگل پیش از این به کارمندانش اعالم کرد انتظار 
دارد تا سپتامبر سال ۲۰۲۱ به محل کارشان برگردند اما این شرکت دسامبر گذشته اعالم 
کرد برنامه انعطاف پذیر جدیدی را آزمایش خواهد کرد که تحت آن، کارمندان سه روز 
در هفته در محل کارشان حاضر خواهند شد. از آن زمان گوگل جزییات اندکی از برنامه 
جدید خود را ارائه کرده و کارمندان خواستار پاسخ مدیریت بودند.این غول اینترنتی در 
دوران پاندمی به سرمایه گذاری در فضای کار فیزیکی ادامه داد و به توسعه دفتر مرکزی 
خود در مونتین ویوی کالیفرنیا پرداخت. روث پورات، مدیرمالی آلفابت در جلسه اعالم 
درآمدهای سه ماهه اول این شرکت اعالم کرد آلفابت قصد دارد هفت میلیارد دالر در دفاتر 
و دیتاسنترها در سال ۲۰۲۱ هزینه کند. اما وادار کردن کارمندان به بازگشت اجباری به 
معنای از دست دادن افراد بانبوغ و جذب آنها توسط کارفرمایانی است که سیستم کاری 

انعطاف پذیرتری داشته و بر سیاستهای دورکاری تاکید دارند.

استيكر كپشن به استوری اینستاگرام اضافه شد
اینستاگرام "استیکر کپشن" جدیدی برای ویدیوها در استوری و ریلز عرضه کرد 
که به کاربران اجازه می دهد بدون صدا ویدیوها را مشاهده کنند.افزودن این ویژگی 
استفاده از اینستاگرام را برای کاربران کم شنوا یا ناشنوا راحت تر می کند و راهی 
برای تماشــای ویدیوها برای کاربرانی است که نمی خواهند در مکانی که هستند 
صدای ویدیو شنیده شــود یا نمی خواهند از هدفون استفاده کنند.برای استفاده 
از این ویژگی، کاربران باید ابتدا ویدیوی جدید را با استفاده از دوربین استوری یا 
ریلز )Reels( در اپلیکیشن اینستاگرام ضبط کنند یا ویدیویی را از گالری تصاویر 
گوشی برای بارگزاری در اینســتاگرام انتخاب کنند. سپس بخش استیکرها را باز 
کرده و استیکر کپشنز )Captions( را انتخاب کنند که صدا را به متن تبدیل می 
کند. همچنین می توانند استایل، محل قرارگیری کپشن و متن و رنگ را ویرایش 
کنند تا با محتوایشان همخوانی داشته باشد. هنگامی که کاربر محتوای را ارسال می 
کند، کپشن در کنار ویدیو ظاهر می شود.این ویژگی ابتدا تنها به زبان انگلیسی و 
در کشورهای انگلیسی زبان موجود خواهد بود اما اینستاگرام قصد دارد این ویژگی 
را به کشورها و زبانهای دیگر هم عرضه کند. این ویژگی ابتدا در استوری عرضه می 
شود و سپس تست آن در سرویس ریلز آغاز می شود.استیکر کپشن سال گذشته 
که در دست توسعه بود برای نخســتین بار کنار استیکرهای جدید دیگر مشاهده 
شده بود. فیس بوک که شرکت مادر اینستاگرام است، برای شبکه اجتماعی خود 
نیز در حال ساخت یک استیکر کپشن است. تست این استیکر در بهار با شماری از 
کاربران اینستاگرام آغاز شد.این ویژگی جدید تنها چند هفته پس از اعالم قابلیت 
کپشن در تیک تاک با عنوان "اتو کپشن"، معرفی شد. با این حال این دو محصول 
متفاوت هستند. اتو کپشن به شــکل اتوماتیک صحبت را از ویدیوی تیک تاک به 
زبانهای انگلیسی و ژاپنی ترجمه می کند اما خود متن قابل سفارشی شدن نیست 
و بینندگان می توانند آن را از قسمت پنل برنامه غیرفعال کنند. این ویژگی هنوز 
به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته و بســیاری از تولیدکنندگان محتوا در 
تیک تاک همچنان تمایل دارند از کپشنهایی که خودشــان تولید می کنند یا از 
اپلیکیشنهای دیگر استفاده کنند.بر اســاس گزارش تک کرانچ، اینستاگرام پیش 
از این پشتیبانی از کپشن را به بخشهای Threads و IGTV اضافه کرده بود اما 
توسعه آن به استوری و ریلز تاثیر بیشتری خواهد داشت زیرا استوری اینستاگرام به 

تنهایی روزانه توسط بیش از ۵۰۰ میلیون نفر استفاده می شود.

دانشگاه امیرکبیر ابر کامپیوتر ساخت
"سيمرغ" با رونمایی ریيس جمهور آغاز به كار می كند

ابر کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان "سیمرغ" که با همکاری پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات پیاده سازی شده است، با حضور رییس جمهور افتتاح 
می شــود تا بتواند خدمات محاســباتی در حوزه های مختلف را به مراکز علمی و 
تحقیقاتی کشــور ارائه دهد.ابر کامپیوتــر)Supercomputer( به رایانه هایی 
گفته می شود که ظرفیت باالیی در محاسبات دارند. این واژه برای اولین  بار توسط 
مجله "نیویورک ورلد" برای اشاره به جدول  ســازهای IBM در دانشگاه کلمبیا 
به  کار رفت.این رایانه ها برای پردازش  های ســنگین به کار گرفته می شوند و برای 
سیســتم  هایی به کار می روند که قدرت پردازش اطالعات فراوانی را در کسری از 
ثانیه داشته باشند. از این رو این ابزارهای هوشمند برای آزمایش مدل های ریاضی 
برای پدیده های پیچیده فیزیکی، شبیه ســازی آب و هوای آینده، شبیه ســازی 
پیدایش و تکامل کیهان، شبیه سازی و بررسی عملکرد راکتورها، تحقیقات بر روی 
مواد شیمیایی برای ساخت داروهای جدید، جوش هسته ای و در حوزه رمزنگاری 
اســتفاده می شــود.این سیســتم ها بر خالف کامیپوترهای معمول، بیش از یک 
CPU)پردازشگر مرکزی( دارند. این پردازشگرها، مدارهای مخصوصی برای تفسیر 
اطالعا و دستورالعمل های برنامه و انجام محاسبات عملی و منطقی در توالی مناسب 
را در خود جای داده اند.عالوه بر آن ابررایانه ها از ظرفیت ذخیره سازی بسیار بزرگی 
 vector(برخوردارند، همچنین این ابزارهای پرقدرت مجهز به حســگر برداری
arithmetic(  برای پردازش هستند. این حسگرها باعث می شود تا ابرکامپیوترها 
بتوانند چندین هزار محاسبه را همزمان پردازش کنند.با توجه به کاربردهای وسیع 
این سیستم ها اخیرا اقداماتی در جهت طراحی و تولید ابر رایانه ها در مراکز پژوهشی 
و دانشگاهی کشــور صورت گرفت که از آن جمله می توان به ابر رایانه پژوهشگاه 
دانش های بنیادی با توان پردازشی یک ترا فالپ)۱۰۱۲ پردازش در ثانیه(، ابر رایانه 
دانشگاه صنعتی شریف، ابر رایانه دانشگاه علم و صنعت، ابر رایانه دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و ابر رایانه دانشــگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد.سرعت انجام محاسبات 
ابررایانه دانشگاه صنعتی شریف که در آذر ماه سال ۱۳۹۲ رونمایی شد، با بیش از 
۳۵ ترافالپس است.این ابررایانه که یکی از پیشرفته ترین رایانه های موجود در کشور 
بوده، قادر است محاسبات پیچیده را که حل آنها با رایانه های معمول هفته ها به طول 
می انجامد، در مدتی بسیار کوتاه تر انجام دهد.ابررایانه دانشگاه شریف از ۷۰ پردازنده 
متصل به هم تشکیل شده است که در آن ۳۵ گره وجود دارد. این ابررایانه همچنین 
از حافظه دسترسی تصادفی )RAM( معادل یک و نیم ترابایت برخوردار است.مرکز 
پردازش سریع دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت کار خود را از سال ۱۳۹۵ 
آغاز کرد و در حال حاضر خدماتی چون در اختیار قراردادن حجم باالیی از منابع 
محاسباتی و ذخیره سازی داده با اســتفاده از کامپیوترهای COTS و سرورهای 
خاص منظوره، در اختیار قراردادن GPU به مشتریان بالقوه به صورت فیزیکی و 
تخصیص داده شده و پشتیبانی مناسب فنی و راهنمایی قدم به قدم برای استفاده 

مؤثر از مرکز توسط تیم فنی آن از سوی این مرکز ارائه می شود.

اخبار

جریمه دوباره روسیه برای توییتر
رگوالتور ارتباطات روســیه به دنبال وضع ۲۴ میلیون روبل )۳۲۱ هزار و ۵۸۶ دالر( جریمه برای توییتر به دلیل عدم حذف محتوای ممنوع در روسیه است. رگوالتور ارتباطات دولتی روسیه )روس کومنادزور( هفته 
گذشته اعالم کرد که توییتر در عمل به درخواست روسیه برای حذف محتوای مجرمانه به سرعت عمل نکرده و برای انجام چنین کاری تعلل کرده است. کندی سرعت دسترسی به توییتر تا ۱۵ ماه مه به عنوان یک اقدام 
تنبیهی تمدید شد. خبرگزاری تاس اعالم کرد شش گزارش مربوط به توییتر در خصوص کوتاهی در حذف محتوای مجرمانه که هر کدام جریمه احتمالی حداکثر چهار میلیون روبل را دارد، در دادگاهی در مسکو  ثبت 

شده است. هیچ تاریخی برای رسیدگی به موارد مذکور تعیین نشده است.

مهــم  ارزهــای  همــه 
دیجیتالی صعودی شدند. 
بــا افزایش احســاس نیاز 
به آمارهــا و تحلیل های 
دقیــق از عملکــرد بازار 
ارزهای دیجیتالی قرار اســت دو شاخص اس اند 
 پی بیتکوین و اس اند پی اتریــوم عملکرد ارزهای 
دیجیتالی اتریوم و بیتکویــن و همچنین ارزهای 
دیجیتالی متکی بــه آن ها را انــدازه گیری کند.

بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از سی ان بی ســی، 
قــرار اســت در شــاخص هــای ارایــه شــده، 
 عملکــرد بیــش از ۵۵۰ ارز دیجیتالــی کــه

 بیشــترین حجــم و میــزان معامــالت را دارند 
انــدازه گیری و ارایه شــوند.  نوســانات شــدید 
 ارزهای دیجیتالــی کماکان ادامــه دارد و همین

 مســاله باعث از زیان دیدن بخش قابل توجهی از 
معامله گران تازه کار شده است.ارز دوج کوین که 
یکی از پرنوســان ترین ارزهای بازار محسوب می 
شود با عبور از ۰.۵ دالر و ثبت رکورد تاریخی جدید، 
به چهارمیــن ارز دیجیتالی بــزرگ جهان تبدیل 
شــد.جامعه معامله گران دوج کوین که به ارتش 
دوج کوین معروف هســتند امیدوارنــد تا با عبور 
 قیمت این ارز یک دالر، این ارز را وارد فاز جدیدی

 کنند.  
در یک رویداد بســیار بااهمیت، شرکت ویزا کارد 
که یکی از دو شــرکت بزرگ پرداخــت های بین 
المللی در جهان محســوب می شــود اعالم کرد 
۳۵ ارز دیجیتالی در مســیر پذیرش توســط ویزا 
برای اســتفاده به عنوان ابــزار پرداخت و دریافت 
در نظر گرفته شــده اند.مدیرعامل این شرکت از 
بیتکوین و ارزهای دیجیتالی توســعه یافته شده 
توســط بانک های مرکــزی به عنــوان طالهای 
 دیجیتالی نام برده که یک پتانسیل بسیار بزرگ در

 آینده دارند.  مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حــال حاضــر ۲۳۵۰ میلیارد دالر 
برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل 
۷.۵ درصد بیشــتر شــده اســت.در حال حاضر 
۵۰ درصــد کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در 
اختیار بیــت کوین و ۱۸ درصــد در اختیار اتریوم 
اســت.بیت کوین ۱۲ ســال پیش توســط گروه 
گمنامــی از معامله گــران بر بســتر بالک چین 
 ایجاد شــد و از ســال ۲۰۰۹ معامــالت اولیه آن

 شکل گرفت.  

بازار ارزهای دیجیتال
در بازار ارزهای دیجیتال بازدهــی بیت کوین در 
۲۴ ســاعت و هفته گذشــته مثبت بود. بیشترین 
قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۵۷ هزار و 
۹۷۸ دالر و کمترین قیمت آن ۵۵ هزار و ۷۴ دالر 
گزارش می شود و سرمایه بازار این ارز دیجیتال در 
حدود ۱.۰۶ تریلیون دالر اســت.قیمت اتریوم در 
طول یک هفته گذشــته حدود ۲۴ درصد افزایش 
یافت. بیشــترین قیمت اتریوم در طول ۲۴ ساعت 

گذشته ۳ هزار و ۵۴۱ و کمترین قیمت آن ۳ هزار 
و ۲۸۵ دالر گزارش می شــود. قیمــت اتریوم در 
یک ســال قبل در حوالی ۲۰۰ دالر قرار داشــت. 
در نتیجه قیمت اترویم در طول یک ســال حدود 
 ۱۸ برابر شده است. مطمئنا ســرمایه گذاری بلند

 مدت روی این ارز، بازدهی خیلی خوبی داشــت. 
اما نوســانان های منفی ارزهای دیجیتال می تواند 
نگران کننده باشــد. مثال قیمت اتریــوم در طول 
۱۰ روز در ماه فوریــه )بهمن و اســفند ۱۳۹۹ ( 
ســال گذشــته از حوالی ۲۰۰۰ دالر بــه حوالی 
۱۳۷۰ دالر کاهش یافت. یعنــی در طول ۱۰ روز 
بیش از ۳۰ درصــد از ارزش خود را از دســت داد.

اما ارز دیجیتالی که بیشــترین بازدهی را در طول 
 هفت روز گذشته داشــت تلکوین بود، ارزش این

 ارز دیجیتــال در طــول یک هفتــه ۴۹۰ درصد 
 افزایــش یافــت. ســرمایه بــازار تلکویــن در

 حال حاضــر ۲.۱۱ میلیــارد دالر است.هشــدار 
مجدد بانک مرکزی به معامله گران رمزارزهاطبق 
مصوبه هیات دولت تنها رمز ارزهای اســتخراجی 
در داخل کشــور طبــق ضوابط می توانــد مورد 
 اســتفاده قرار گیــرد و از ایــن رو معاملــه  دیگر

 رمز ارزها مجاز نیست.به گزارش ایسنا، براین اساس 
صرافی های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب 
 ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت های ارزی

 بابت واردات از طریق رمزهای اســتخراج شده در 
داخل کشور اقدام کنند. اما معامله و خرید فروش 

رمزارزهای دیگر مجاز نیست.
 لذا، بــه هم میهنــان اکیــدا توصیه می شــود از 
خرید و فــروش رمــز ارزهــا خــودداری کنند. 
در پایــان الزم به ذکر اســت، بر اســاس مصوبه 
دولت، تمــام مخاطرات و ریســک هــای انجام 
 تبادل هر نوع رمــزارز صرفا بر عهــده متعاملین 

است. 

شکنندگی بازار رمزارز در بحبوحه کاهش نرخ ارز
به بهانه پوشش نیازهای سرمایه گذاران خرد، صدها 
شــرکت، مراکز مشــاوره و مجموعه های فعال در 
حوزه رمزارز در ماه های اخیر شــکل گرفته اند که 
برای جذب نقدینگی افــراد، از هیجان و ناآگاهی 

تازه واردان سوءاستفاده می کنند.
با اثرپذیــری شــرایط اقتصــادی از بحران هایی 
نظیــر کرونــا، افزایــش نوســانات در بازارهای 
دارایــی و اوج گیــری ســرمایه گذاری در بــازار 
ارزهای دیجیتال، اســتقبال از معامله و استخراج  
انواع رمزارزهــا در ایران، افزایش یافته اســت که 
جای بررســی و تأمــل بیشــتری دارد، جایی که 
 سرمایه گذاران خرد با بررسی روند قیمت ها در بازار

 ارزهــای دیجیتــال و بــا انتظــار افزایــش 
روز افــزون نــرخ ارز، هیجاناتــی از جنــس نیمه 
 نخســت ســال گذشــته در بــازار ســرمایه و یا 
عطش خریــد دالر در کانال ۳۰ هــزار تومانی را 
رقــم زده اند.بر همین اســاس و به بهانه پوشــش 
نیازهــای ســرمایه گذاران خرد و نــاآگاه، صدها 
شــرکت، مراکز مشــاوره و مجموعه های فعال در 
حوزه رمزارز در ماه های اخیر شــکل گرفته اند که 
برای جذب نقدینگی افراد، از هیجان و بی اطالعی 

تازه واردان ایــن عرصه سوءاســتفاده می کنند و 
به گونه ای فرد را متقاعد به سرمایه گذاری می کنند، 
 گویی بــه امن ترین بــازار ســرمایه گذاری جهان 

پا گذاشته است!
گــواه ایــن ادعــا، حجــم ســنگین پرونده های 
کالهبــرداری رمــزارز و مراجعــه مالباختگان به 
مراجع انتظامی و اظهارات مکرر مســئوالن پلیس 
فتا مبنی بر شــدت یافتن جرایم حــوزه رمزارز در 
ایام اخیر اســت. این اظهارات نشان می دهد عمده 
تخلفات در حــوزه ارزهای دیجیتــال به تبلیغات 
کالهبرداران و ریســک باالی کیف پول ایرانی ها 
بازمی گردد.در همین رابطه، اخیراً سرهنگ پاشایی 
معاون اجتماعی پلیس فتا با هشــدار نســبت به 
افزایش کالهبرداری ها در حوزه رمزارز اظهار داشت: 
»کالهبــرداری در این حوزه به واســطه ناآگاهی 
 کاربران و تبلیغات فریبنده مجرمان سایبری اتفاق

 می افتد.«
همچنیــن، اخیراً رئیــس پلیس فتای خراســان  
رضوی از شناســایی کالهبرداری بــه ارزش ۲۰ 
میلیارد ریال از یک شــهروند مشــهدی در حوزه 
رمزارز، خبر داد و گفت: »با توجه به بررســی کیف 
پول دیجیتال شــاکی مشخص شــد رمزارزهای 
 خریداری شده هیچ گونه ارزشــی نداشته و جعلی

 است. ســاده ترین راه برای کالهبرداری، بازاریابی 
پــروژه  جعلی بــرای فــروش یــک ارز دیجیتال 
 بی ارزش به افــراد ناآگاه اســت، بنابراین کاربران

 فضای ســایبری فریــب تبلیغــات و لفاظی های 
برخــی افــراد ســودجو را در ایــن خصــوص 
نخورنــد و قبــل از دارا بــودن دانــش و آگاهی 
 الزم در حــوزه رمــزارز وارد ایــن حــوزه

 نشوند.«
مشــابه موارد فوق، ســرهنگ معظمی گودرزی 
 رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات تهران

 از ســرقت ارز دیجیتال ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون 
ریالی یک مالباخته خبر داد و گفت: » ســاده ترین 
و مؤثرتریــن راه برای مقابله بــا اقدامات مجرمانه 
ســایبری، افزایــش ســطح آگاهــی کاربــران 
 نســبت به موضوعــات مختلف فضــای مجازی

 است.«
نکته حائز اهمیــت در این میــان، اضافه نمودن 
ریســک های بین المللــی ســرمایه گذاری در 

بازار ارزهــای دیجیتال بــه موارد فــوق از جمله 
نوسانات شــدید قیمت، اثرپذیری بســیار باال از 
سیاســت  و برنامه هــای اقتصــادی دولت هــا 
و نیــز هک هــای ســازمان یافته و بین المللــی 
 پــس از ارزش یافتن دارایــی افراد در ایــن بازار

 است.
بر اساس آنچه مطرح شد، هکرها با روش هایی نظیر 
تغییر آدرس گیرنده حین معامله، ایجاد حساب های 
جعلی در شبکه های اجتماعی، توزیع توکن رایگان، 
هک وای فای کاربر، انتشــار اپلیکیشن های تقلبی 
و... ریســک تنفس در فضای رمزارزها را به شدت 
افزایش داده اند، مضاف بر این، امکان شناســایی 
و مســدود شــدن رمزارز ایرانی ها و نیز نوسانات 
شــدید نرخ ارز و ارزش جهانی ارزهای دیجیتال، 
امکان وقوع پدیده ای نظیر زیان ســرمایه گذاران 
 بــورس و احتکارکننــدگان ارز را بــه اذهــان

 متبادر می کند.
حســین مریدســادات، مــدرس و تحلیلگــر 
بازارهــای مالــی در گفتگویــی در رابطــه بــا 
 شــرایط بازار کریپتوکارنســی گفــت: »در زمان

 حاضر شرایط بازار اصاًل پایدار نیست و بسیاری از 
ارزهای دیجیتال خط روند صعودی خود را از دست 
داده اند و روند نزولی در پیــش گرفته اند. بازار وارد 
فاز اصالحی شده است و فعاًل باید صبور بود. اخبار 
خوبی برای بازار کریپتوکارنسی به گوش نمی رسد 
و کالهبرداری دو صرافی در ترکیه اعتماد نسبت به 

این بازار را خدشه دار کرده است.«
همچنین امیر گودرزی، کارشناس بازارهای مالی 
هم عقیده دارد ممکن اســت اصالح بیت کوین در 
وهله اول تا محدوده ۴۲ هزار دالر و بعد از آن اگر این 
محدوده راحفظ نکند، تا کانال ۳۰ هزار دالر ادامه 

داشته باشد.
این اظهارات در حالی مطرح می شــود که تقویت 
ارزش ریــال در برابــر ارزهای خارجــی می تواند 
زیان چنین عقب گردهایــی را تصاعدی باال ببرد و 
مالباختگان را با زیان قابل توجهی مواجه ســازد.

گفتنی اســت، رمزارز بیت کوین به عنوان یکی از 
شناخته شــده ترین نوع از ارزهای دیجیتال پیشتر 
نیز در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ در یک بازه زمانی 
کوتاه مدت، بیش از ۷۰ درصــد از ارزش خود را از 

دست داده است.

هشدار بانك مركزی: از خرید و فروش رمز ارزها خودداری كنيد

مرز شکنی ارزهای دیجیتال
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

بیل و ملیندا گیتس پس از یک زندگی ۲۷ ساله و ۱۴۶ میلیارد 
دالر ثروت قصد جدایی دارند.بیل و ملیندا گیتس که مالک 
یکی از بزرگترین ثروت های دنیــا و بزرگترین بنیاد خیریه 
هستند، اعالم کردند قصد جدایی دارند. خبر جدایی این زوج 
پس از یک زندگی ۲۷ ساله توانسته صنعت فناوری، بهداشت 
جهانی، سیاستهای تغییرات جوی و مسائل اجتماعی مانند 
برابری زنان را تکان دهد. این زوج که مالک ۱۴۶ میلیارد دالر 
ثروت هســتند هنوز هیچ توضیحی در مورد طرح های مالی 
خود نداده اند ولی اعالم کردند فعالیت در بنیاد خیریه خود 

را ادامه می دهند.
 گیتس و همســرش در بیانیــه کوتاهــی در توییتر اعالم 

کردند:»پس از تفکرهای بســیار در مورد روابطمان، به این 
نتیجه رسیدیم به ازدواج خود خاتمه دهیم. ما سه فرزند بزرگ 
کرده ایم و بنیادی را تأسیس کرده ایم که در سراسر جهان به 

مردم در داشتن یک زندگی سالم کمک می کند«.
 بیل گیتس، موسس ۶۵ ســاله مایکروسافت چهارمین فرد 
ثروتمند دنیاست و ملیندای ۵۶ ســاله مدیر سابق شرکت 
مایکروسافت است که در حال حاضر بنیاد خیریه بیل و ملیندا 

را مدیریت می کند. طبق گفته ســخنگوی این بنیاد خیریه 
هیچ تغییری در نقش آنها به وجود نیامده است و همچنان با 
همکاری یکدیگر برای تحقق استراتژی های بنیاد همکاری 

می کنند.
 خبر جدایی بیل گیتس و همسرش یکی از مهمترین خبرها 
در دنیای ثروتمندان پس از خبر جدایی جف بزوس و مکنزی 
اسکات در ۲۰۱۹ بوده است. جدایی این دو نفر باعث تقسیم 

ســهام آنها در آمازون شــد و خیلی زود مکنزی را به یکی از 
ثروتمندترین مردم دنیا تبدیل کرد. تقسیم ثروت بیل گیتس 
بســیار پیچیده تر از بزوس اســت. ثروت خالص گیتس از 
مایکروسافت می آید ولی سهام این شرکت ساخت نرم افزار 
کمتر از ۲۰ درصد از کل سرمایه های گیتس است. وی بیشتر 

سهام خود را به بنیاد خیریه بیل و ملیند منتقل کرده است.
این زوج در واشنگتن زندگی می کنند یعنی هر چیزی که پس 
از ازدواج آنها به دست آمده باید به طور مساوی بین زوجین 
تقسیم شود ولی این بدان معنا نیســت که این ثروت کاماًل 
نصف می  شود. احتماالً هیچ کس متوجه تقسیم این ثروت 

نشود چون قرار است طی قراردادهای خصوصی انجام شود.

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی 
نانو کامپوزیت هایی شــدند که بــه روش جذب 
سطحی بوی نامطبوع تصفیه خانه فاضالب شهری 
را از بین می برد تا از بیماری های تنفسی جلوگیری 
کند.سید محسن حسینی مدیرعامل یک شرکت 
دانش بنیان، فعال در زمینه تولید تصفیه کننده 
بوی نامطبوع و آالینده های فاضالب ها با تکنولوژی 
نانوکامپوزیت ها بــه خبرنگار مهــر اظهار کرد: 
در واحدهــای مختلــف تصفیه خانــه فاضالب 
شــهری. تجهیزاتی مانند دانه گیر، آشــغال گیر 
و حوضچه هایی واحد لجــن، گازهای نامطبوعی 

تولید می کنند.
وی افزود: پیش از اینهــا چنین تصفیه خانه هایی 
خارج از شــهر فعالیت می کردند اما چون اکنون 
شــهرها گســترش پیدا کــرده اند و ســاخت و 
ســازها به تصفیه خانه ها نزدیک شــده موجبات 
نارضایتــی عمومی بــرای ســاکنین نزدیک به 
تصفیه خانه هــا را فراهم آورده اســت؛ همچنین 
زنگ زدگی و آســیب به تأسیســات تصفیه خانه 
 فاضالب شــهری از دیگر ضررهای تصفیه خانه ها

 به شمارمی روند.
مدیرعامل شرکت افزود: به همین دلیل در صدد 

برآمدیم این معضل را با فناوری نانو برطرف کنیم.
حســینی گفت: این حوضچه های بــزرگ که در 
پروســه تصفیه فاضالب از خود بــوی نامطبوع 
ســاطع می کنند حاوی گازهای نامطبوع و سمی 
هســتند که می تواند سالمت پرســنل شاغل را 
نیز تحت تأثیر قرار دهد.مدیرعامل این شــرکت 
خاطر نشان کرد: معموالً حذف این گازهای سمی 
در انحصار شــرکتهای خارجی است و شرکتهای 
داخلی در این زمینــه کار نکردند امــا ما در این 
 شــرکت توانســتیم با فناوری نانو این معضل را 

برطرف کنیم.
وی ادامه داد: وقتی پروسه تصفیه فاضالب انجام 
می گیرد ایــن گاز نامطبــوع از روی حوضچه ها 
متساعد می شود که با پوشش حوضچه ها توسط 
راکتورهای مجهز به نانو کامپوزیت، در واحدهای 
مختلف و هدایت آنها از طریق داکتهای مخصوص 
به داخل رآکتور، گازهای نامطبوع و سمی حذف 

می شوند.

حسینی افزود: این نانوکامپوزیت گازهای سمی 
را پس از جداسازی به صورت فیزیکی و شیمیایی 
در خود نگهــداری می کند و مانــع از خروج آن 
به هوای تصفیــه خانه می شــود.مدیرعامل این 
شــرکت نانو مقیاس افزود: ایــن نانوکامپوزیت 
های داخل رآکتور، کاماًل داخلــی و دارای پتنت 
هســتند و تا یک ســال می تواند هــوای تصفیه 
 خانه های فاضالب را تصفیه و عــاری از هر گازها 

نامطبوع سمی کند.
وی ادامه داد: یک اقدامی که با این گازهای سمی 
می توان انجام داد این اســت که پس از یک سال 
و اشــباع نانو کامپوزیت ها، می توان آنها را احیا و 
گازهای سمی را تبدیل به کود شیمیایی کرد.وی 
با بیان اینکه برای اولین بــار این پروژه در تصفیه 
خانه شهر ساری مورد اســتفاده قرارگرفته است، 
گفت: اکنون بنا داریم با کمک ستاد نانو صادرات 
نیز داشته باشیم که کشورهای حوزه خلیج فارس 
و اروپایی، ترکیه، عراق و… می توانند مخاطب این 

محصول باشند.حسینی خاطر نشان کرد: قیمتی 
که این تصفیه هوا در این شــرکت دارد شدیداً با 
نمونه های خارجی قابل رقابت اســت و همچنین 
چون از فناوری نانو بهــره بردیم از کیفیت باالیی 

برخوردار است.
به گفته مدیرعامل شرکت دانش بنیان، دو رآکتور 
برای تصفیه هوای فاضالب شــهری بــا این نانو 
کامپوزیت ها به کار گرفته می شود و تا ۹۸ درصد 
این بوهای نامطبوع را تصفیه می کند.حســینی 
افزود: این تکنولوژی عالوه بر هزینه های سرمایه 
گذاری پایین تر نســبت به نمونه هــای خارجی، 
هزینه های بهره برداری و مصــرف انرژی را نیز به 
شدت کاهش می دهد؛ عدم استفاده از محلول های 
شــیمیایی، بهره برداری آســان و احیای ساالنه 
نانو جاذب ها از دیگر مزیت هــای این تکنولوژی 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: ظرفیت دســتگاه حذف بو که از دو 
راکتور ساخته شده است برابر ۱۲ هزار متر مکعب 
در ســاعت اســت که جز ظرفیت های باال حذف 
آالینده های گازی محســوب می شود؛ ساخت و 
بهره برداری از این دستگاه توسط تحریم ها را کاماًل 

در این بخش بی اثر کرده است.

جدایی موسس مایكروسافت از همسرش پس از 27 سال زندگی

سرنوشت دارایی 146 میلیارد دالری بیل گیتس چه می شود؟

در یك شركت دانش بنيان صورت گرفت؛

حذف بو و گازهای سمی تصفیه خانه با فناوری نانو


