
ثبت نام مســکن ملی به 19 خرد اد موکول شــد به گزارش 
ایسنا، وزارت راه و شهرسازی چند روز قبل به نقل از محمود 
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی اعالم کرده بود که 
ثبت نام جدید از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ 
شــهر از روز 1۷ خردادماه 1۴۰۰ آغاز می شود. با این حال 
امروز محمودزاده به رادیو گفته اســت که ظرفیت جدید در 
۲۴۰ شهر ایجاد شده و نام نویســی دوباره از 19 خردادماه 

آغاز خواهد شد.
ایــن چهارمین مرحله از ثبــت نام خواهد بــود. در مراحل 
 tem.mrud.ir قبلــی 1.۶میلیون نفــر از طریق ســایت
و پیامک ثبت نام کردنــد که ۴۶۰ هزار نفر واجد شــرایط 

شناخته شــدند. محمد اســالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  
می گوید که ۵۳۰ هــزار واحد در مرحله اجرا قــرار دارد.   با 
این حال آمار کســانی که تــا 1۵ فروردین مــاه پول واریز 
کرده اند 1۵۰ هزار و ۳۳۸ هزار نفر اســت که نشان می دهد 
 تعداد متقاضیــان موثر، کمتــر از یک ســوم ظرفیت این 

پروژه است.

قیمت هر متر مسکن ملی ۳.۷ میلیون تومان
همچنین قیمــت به روز واحدهــای اقدام ملی مســکن به 
۳.۷ میلیون تومــان در هر متر مربع رســیده اســت. این 
موضوع را اواخر اردیبهشــت ماه یاســر لکـ  معــاون اداره 

کل راه و شهرســازی اســتان تهرانـ  به ایســنا اعالم کرد 
و گفت: بــا توجه بــه ضرایب اعمال شــده بــه قیمت پایه 
واحدهای اقــدام ملی مســکن که ســه ماهه دوم ســال 
گذشــته اعالم شــد در حال حاضر قیمت هر متر مســکن 
ملی به ســه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رســیده اســت. در 
 آینــده نیز ممکن اســت تعدیل ها کاهشــی یا افزایشــی

 باشد.

مسکن ملی در یک نگاه
شهریوماه 1۳9۸ طرح اقدام ملی مســکن با حضور رییس 
جمهــور کلنگ زنی شــد و 1۸ آبان مــاه 1۳9۸ ثبت نام از 

متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استانها تسری 
پیدا کرد. برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که در 
 دور اول و دوم نام نویســی 1.۶میلیون نفر از طریق ســایت

 tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که ۴۶۰ هزار نفر 
واجد شرایط شناخته شدند.

 اولین واحدها به تعداد 11 هزار و ۵۶۰ واحد در روز یکم آبان 
ماه 1۳99 به دســتور رئیس جمهور افتتاح شد. مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی، پیشــرفت پروژه اقدام ملی مسکن 
را حــدود ۲۵ درصد اعــالم کرده اند و اســالمی قول داده 
در نیمه اول ســال 1۴۰۰ ماهانــه ۲۰ هزار واحــد افتتاح 
شــود.  این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 1۰۰ میلیون 

تومان وام بانکی با نرخ ســود 1۸ درصد ســاخته می شود. 
آورده متقاضیــان در مرحله اول حــدود ۴۰ میلیون تومان 
اســت. میانگین قیمت ایــن واحدها در کل کشــور طبق 
آخرین محاســبات که اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
 تهران اعالم کرده بــه ۳.۷ میلیون تومــان در هر متر مربع 

رسیده است.
یادآور می شــود، ثبت نــام مراحــل اول، دوم و ســوم به 
پایان رســیده اســت. فرصــت ثبت نــام در مرحله ســوم 
از 1۸ دی مــاه 1۳99 آغــاز شــد و پنجشــنبه )۲۵ دی 
 ماه( به اتمام رســید. مرحلــه چهارم نام نویســی از روز 19 

خردادماه 1۴۰۰ آغاز می شود.

روسیه هشدار داد آماده است محدودیتهای صادراتی 
محصوالت غذایی اساســی را بدنبال افزایش اخیر 

قیمت کاالهایی مانند شکر و آرد، گسترش دهد.
به گزارش ایسنا، مکسیم رشــتنیکوف، وزیر امور 
اقتصادی روسیه به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: 
روسیه که یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله در 
جهان به شمار می رود در حال بررسی فراهم کردن 
بهترین پشتیبانی برای صادرات غذایی و همزمان 
حمایت از مصرف کنندگان داخلی در برابر قیمتهای 

رو به افزایش است.
شــاخص قیمت مواد غذایی ســازمان خواربار و 
کشــاورزی ملل متحد )فائو( در ماه مه حدود ۴۰ 
درصد بر مبنای ساالنه افزایش یافت و به باالترین 
حد در حدود یک دهه اخیر صعود کرد. قیمت مواد 
غذایی با توجه به این که ۲۰ میلیون نفر یا یک نفر از 
هر هفت شهروند روسی زیر خط فقر زندگی می کند، 

مسئله سیاسی مهمی برای کرملین است. والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه در دسامبر به مقامات 
این کشــور دســتور داد کنترلهای قیمت موقتی 
روی مواد غذایی اساســی مانند روغن آفتابگردان 
و پاستا اعمال کنند. سهمیه صادرات گندم اوایل 
امسال اعالم شد و تعرفه صادرات ماه جاری افزوده 
شد. مســکو اعالم کرد چنین اقدامی ضروری بود 
تا ســالها کاهش درآمد که تامین کاالهای غذایی 
 اساسی را برای بســیاری از مردم دشوار کرده بود، 

جبران شود.
وزیر امور اقتصادی روسیه گفت: این کشور ممکن 
اســت تدابیر صادراتی را توســعه داده و شــامل 
محدودیتهــای صادراتی کامــل و تعرفه صادرات 
شناور قرار دهد. وی در ادامه خاطرنشان کرد هیچ 
تضمینی وجود ندارد که قیمت جهانی مواد غذایی 
تثبیت شده و به پیک رسیده است. هر گونه خبری 

درباره پیش بینی های محصــول می تواند باعث 
جهش قیمت بعضی کاالهای غذایی اساسی شود 
بنابراین ما مدام به آنها توجه کرده و اقدامات الزم را 

در زمان مناسب انجام می دهیم.
روسیه صادرات کاالهای غذایی اساسی مانند گندم 
را پس از ســال ۲۰1۴ که واردات اکثر مواد غذایی 
غربی در واکنش به تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا 
ممنوع شده بود، آغاز کرد و سپس به توسعه اساسی 
کشاورزی داخلی پرداخت. طبق آمار سازمان جهانی 
تجارت، کاالهای کشاورزی مانند گندم حدود هشت 
درصد از ۴19 میلیارد دالر صادرات روسیه در سال 
۲۰19 را تشکیل دادند. با این حال روسیه در سطح 
مشابه آمریکا یا اروپا زیرساخت برای انبار کردن انبوه 
مواد غذایی ندارد. امــا محدودیت صادراتی مطرح 
شــده حمایت بخش خرده فروشــی غذا را جلب 

کرده است.

رشد اقتصادی کانادا برای سومین فصل متوالی، 
مثبت باقی ماند.

به گزارش ایســنا به نقل از ســی بی سی، در سه 
ماهه نخست امســال، اقتصاد کانادا 1.۴ درصد 
رشــد کرده که این رقم، ۰.۸ درصد کمتر از رشد 
ثبت شــده در بازه مشــابه منتهی به ماه قبل و 
۰.۲ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده توسط 
کارشناســان بوده اســت. این ســومین فصل 
 متوالی است که کانادا رشــد مثبت اقتصادی را 

تجربه می کند.  
بخش سرگرمی با رشــد ۲۵ درصدی و سرمایه 
گذاری مســکن با رشــد 1۳.۸ درصــدی تاثیر 
زیــادی را در ثبت ایــن عملکرد داشــته اند اما 
بدترین عملکــرد در این بین مربــوط به بخش 
 هواپیمایــی بــا رشــد منفــی 9۸.۷ درصدی 

بوده است.

اقتصاد کانادا در ســه ماهه ســوم ســال ۲۰۲۰ 
با رشــد ۸.9 درصدی، بهتریــن عملکرد فصلی 
ســال های اخیر خود را جشــن گرفت اما انتظار 
نمی رود دســتکم در آینــده ای نزدیک چنین 
عملکرد نیرومنــدی به ثبت برســد. کانادا یکی 
از پیشــروترین کشــورها در پیشــبرد برامــه 
واکسیناسیون بوده و به همین دلیل هم کمترین 
 تلفات را در بین کشــورهای گروه هفت از کرونا 

داشته است.  
در حوزه تجارت خارجی، واردات کانادا نســبت 
به دوره مشابه فصل قبل 1.1 درصد بیشتر شده 
اســت. صادرات نیز با صعود 1.۵ درصدی مواجه 

شده است.
پیــش از ایــن رئیــس بانــک مرکــزی کانادا 
با اشــاره به بازگشایی تدریجی کســب و کارها 
گفته بــود: پیامدهای کوویــد-19 روی اقتصاد 

کانــادا بلندمدت خواهــد بود و ما یک مســیر 
 احیــای رشــد طوالنــی وناهمــوار را پیش رو 

خواهیم داشت. 
تیف مک لم با اشــاره بــه اینکه بانــک مرکزی 
کانادا انتظار دارد با بازگشــت تدریجی مردم به 
کارهای خود شاهد ثبت رشــد فصلی مثبت در 
سه ماهه پایانی ســال باشــیم  افزود: البته این 
مســاله نباید ایــن انتظار اشــتباه را بــه وجود 
 بیاورد که همه چیز خیلی ســریع به حال اول بر 

می گردد.
متوسط رشد اقتصادی کانادا در بازه زمانی 19۶1 
تا ۲۰۲۰ معادل ۰.۳ درصد بوده است که باالترین 
رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ 
با ۸.9 درصد  و کمترین رقم ثبت شده مربوط به 
سه ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ با منفی 11.۳ درصد 

بوده است.

به گفته اســتیو هانکه، تورم باال اصلی ترین دلیل 
باال بودن شــاخص فالکت اقتصــادی در ایران و 
 کاهش ارزش ریــال، مهم ترین عامــل باال بودن 

تورم است.
به گزارش ایســنا، شــاخص فالکت اقتصادی که 
به طور ســنتی از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به 
دست می آید، یکی از شــاخص های مقایسه ای 
وضعیت رضایت نسبی جامعه از شرایط اقتصادی 
 آن کشور محسوب می شود که توسط آرتور اکان 

تعریف شد. 
در رابطه با وضعیت شــاخص فالکــت در ایران، 
استیو هانکه- استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز 
و عضو اندیشــکده کاتو- در گفتگو با ایسنا اعالم 
کرد: در شرایطی که تاثیر ســایر متغیرها را ثابت 
بدانیم، میزان رضایت مردم یک کشور از وضعیت 
اقتصادی زمانی به اوج می رســد که شــاهد یک 
رشــد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری و تورم پایین و 

نرخ بهره کم باشــیم. در حال حاضــر تقریبا همه 
کشــورهای جهان را می توان بر حســب شاخص 
فالکت رتبــه بندی کــرد. از زمــان معرفی این 
شاخص توســط اکان در ســال 19۶۰، دو تغییر 
عمــده در آن صــورت گرفتــه که یکی توســط 
رابرت بارو- اســتاد اقتصاد دانشــگاه هاروارد- با 
در نظر گرفتن میــزان تولید ناخالــص داخلی و 
دیگری توســط اســتیو هانکه معرفی شده است. 
شاخص فالکت معرفی شده توسط استیو هانکه، 
شــامل جمع نرخ تورم، بیکاری و نرخ بهره بانکی 
 منهای درصد تغییر ســرانه تولید ناخالص داخلی 

حقیقی است.  
اســتیو هانکه در رابطه با رتبه ایران در شــاخص 
فالکت طبق شــاخص تعدیل یافته فالکت گفت: 
در بین 1۵۶ کشــور رتبه بندی شــده، ایران در 
رده هشــتم قرار می گیرد. باالترین میزان فالکت 
اقتصادی هــم مربوط بــه کشــورهای ونزوئال، 

 لبنــان، زیمبابوه، ســودان، ســوریه، آرژانتین و 
ترکیه است.  

به گفته این اقتصــاددان، تورم بــاال اصلی ترین 
دلیل باال بودن شاخص فالکت اقتصادی در ایران 
و کاهش ارزش ریال، مهم تریــن عامل باال بودن 
تورم است. از ابتدای ســال ۲۰۲۰ تاکنون ارزش 
ریال مقابــل دالر ۴۴ درصد کاهــش یافته و نرخ 
 تورم ســاالنه ایران نیز در حــال حاضر ۴۰ درصد 

است.  
هانکــه بهتریــن راه پیــش روی ایــران بــرای 
پایــان دادن به چرخــه کاهــش ارزش پول ملی 
 و افزایــش تــورم را راه اندازی یک هیــات ارزی 

می داند.
الزم به ذکر اســت کــه کمترین میــزان فالکت 
اقتصادی نیز به ترتیب مربوط به کشورهای: نروژ، 
نیوزلند، استرالیا، ســوئد، ژاپن، آلمان، سوئیس، 

هلند و آمریکا بوده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( نشــان می دهد که در 
فروردین امسال برای ۳۴۷ بنگاه پروانه بهره برداری 
صادر شده و زمینه اشتغال بیش از ۶۰۰۰ نفر فراهم 

شده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در اولین ماه 
امســال برای ۲۰9۴ بنگاه جواز تاســیس و برای 
۳۴۷ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای 
صادر شــده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
 به ترتیــب 1۶۲.1 درصــد و ۷۴.۴ درصد افزایش 

داشته است.
ســرمایه پیش بینی شــده در این مــدت برای 
جوازهــای تاســیس معــادل ۲۷ هــزار و ۸9۰ 
میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل حدود ۳۲9.۵ درصد افزایش داشــته 
و بیــش از چهار برابر شــده اســت. علــت این 
افزایش،  رشــد 1۵۶ درصدی در تعــداد صدور 

این جوازها و صدور جوازهای تاســیس "آذر نان 
نظــری" در اســتان آذربایجان شــرقی با پیش 
بینی ســرمایه گذاری 1۳۴۰ میلیــارد تومانی و 
"توســعه صنعت و معدن تدبیر" در استان قم با 
 پیش بینی ســرمایه گذاری 11۲۰ میلیارد تومان 

است.
میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده 
در فروردین امسال نیز ۴۲91 میلیارد تومان بوده 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 1۳.۷ درصد 

افزایش داشته است.
همچنین بر اســاس این آمار پیش بینی شــده با 
اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در ماه 
اول امسال صادر شده برای ۴۳ هزار و ۴۶ نفر شغل 
ایجاد شود که نســبت به این رقم در مدت مشابه 
پارســال با افزایش 1۵۸.۵ درصــدی مواجه بوده 
اســت. پروانه های بهره برداری صادر شده در این 
مدت نیز زمینه اشتغال ۶۰۷9 نفر را فراهم کرده 

که نسبت به فروردین پارســال حدود 1.9 درصد 
کاهش داشته است.

افزایش ۷۳ درصدی صدور پروانه صنفی 
در فروردیــن امســال 19 هــزار و ۸۶۲ پروانــه 
صنفی صادر شــده که نســبت به تعــداد صدور 
ایــن پروانه  در مدت مشــابه ســال قبــل ۷۲.۷ 
درصد افزایش داشــته اســت. البته سال گذشته 
عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایــران گفته بود 
کــه افزایش واحدهــای صنفی به معنــای رونق 
در اصناف نیســت و به طور کلی ســرریز جامعه 
بیکار از بخش دانشــگاه و ادارات و ســازمان های 
 دولتی به اصناف را شمشــیر دو لبه توصیف کرده 

بود.
صدور نماد اعتماد الکترونیــک نیز در اولین ماه از 
سال 1۴۰۰ با رشــد 19.۳ درصدی نسبت به ماه 

مشابه سال قبل به ۲1۵۲ مورد رسیده است.

ثبت نام مسکن ملی به چهارشنبه موکول شد

کند شدن رشد اقتصادی کاناداروسیه آماده محدودیت صادرات غذایی شد

چند بنگاه صنعتی راه اندازی شد؟بررسی وضعیت شاخص فالکت در ایران و جهان
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رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماه 
سال گذشته به 2.9 درصد رسید 

 رشد ۴۰.۶ درصدی 
نقدینگی در سال گذشته

نرخ تورم تولیدکننده 
افزایش یافت

 صادرات نفتی بیش از 
۳۷درصد کاهش یافت

وجود حدود 
۴۰ هزار کد بورسی 
خارجی در
 بازار سرمایه ایران

رییس سازمان بورس مطرح کرد:

در حل مسائل 
پادمانی با ایران 
پیشرفتی حاصل 

نشده است
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ادعای مدیرکل آژانس:

سرمقاله

بسترسازی برای 
رونق مسکن

برنامه های وعده داده شده 
برخی کاندیداهای ریاست 
جمهوری دوره سیزدهم به 
قدری آرزو محور است که تا 
به امروز اگر کل بودجه آسیا را نیز صرف تحقق آنها 
بکنیم باز هم کم است. با روندی که نامزدها در این 
دوره برای وعده دادن در پیش گرفته اند اگر تامین 
مالی این وعده ها به کل بودجه چند قاره نرسد جای 
شکر خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد در این 

دوره از رقابت ها...

 حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

2متن کامل  د ر صفحه۳
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اصلی ترین مشکالت تولید 
در اردیبهشت ماه چه بود؟

افزایش هزینه تولید
 با خسارت قطعی برق

قاچاق لوازم خانگی 
با کارت های اجاره ای 

کولبران

برجام، انتخابات و نااطمینانی از آینده، رکود بازار مسکن را تشدید کرد

سایه  تردید  بر  بازار  مسکن
صفحه۳

صفحه2

رکود  بخش خرده فروشی
در فروردین 1400 نسبت  به  اسفند 1399 

و  به  دلیل  کرونا   و  اعمال  محدودیت ها  رخ   داد

شــامخ کل اقتصاد در اردیبهشــت ماه به ۵۳.۸۴ 
واحد رســیده که بعد از اســفند 99، باالترین رقم 
در ۲۰ ماه اخیر است؛ اما آمارها همچنان از نگرانی 
فعاالن اقتصادی نسبت به آینده حکایت دارد. طبق 
نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای 
کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه، ۵۳.۸۴ به دست 
آمده  است که نسبت به فروردین ماه )۳9.۶۵( افزایش 
داشته است و همان طوری که طبق روال سال  قبل 
انتظار می رفت به دلیل تعطیلی هــای فروردین و 
بازگشایی مجدد در اردیبهشت شــاهد بهبود در 

فعالیت های کسب وکارها...

در حالی هنــوز حرفــه کولبری به طور رســمی 
به رسمیت شــناخته نشده اســت که بسیاری از 
قاچاقچیان برای سودآوری بیشــتر اقدام به اجاره 
کارتهای کولبران برای واردات قاچاق لوازم خانگی 
کرده اند. قیمتهای ناچیزی که شاید برای گذاران 
زندگی یک روز این افراد و خانواده هایشان کفاف می 
دهد و سودی برای جیب کولبران نداشته و تمام این 
درآمدها در انتها به جیب قاچاقچیانی می رود که از 
هر روشی برای خالی کردن جیب مردم استفاده می 
کنند.  به گفته فعاالن بازارلوازم خانگی در مرز بانه 
و آذربایجان بنا به قانــون هر روز خانوارهای یکی از 

روستاهای مرزی حق...



اقتصاد2
ایران وجهان

بــورس هفته را با چراغ ســبز 
روشن کرد

نخســتین روز کاری بازار ســرمایه در هفته 
جاری در حالی آغاز شــد که شــاخص کل 
بورس بیــش از ۸۰۰۰ واحد افزایش یافت.به 
گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته 
بــا ۸۵۸۷ واحد افزایش رقم یــک میلیون و 
۱۵۷ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با 
معیار هــم وزن هم بــا ۱۷۹۲ واحد افزایش 
به رقم ۳۸۳ هــزار و ۸۲۹ واحدرســید. در 
این بازار، یک میلیون معاملــه به ارزش ۴۶ 
هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال انجام شــد. فوالد 
مبارکه اصفهان، ســرمایه گذاری نفت، گاز 
و پتروشیمی تامین، پتروشــیمی پردیس، 
ایــران خــودرو، پاالیــش نفــت اصفهان و 
پتروشــیمی نوری نسبت به ســایر نمادها 
 بیشــترین تاثیــر مثبــت را روی بــورس
 گذاشــتند. در آن ســوی بــازار ســرمایه، 
شــاخص کل فرابورس بــا ۱۵ واحد افزایش 
به رقم ۱۷ هزار و ۷۲۰ واحد رســید. در این 
بازار، ۲۸۰ هــزار معامله بــه ارزش ۷۸ هزار 
و ۹۲ میلیــارد ریال انجام شــد. ســهامی 
ذوب آهــن اصفهان، پتروشــیمی زاگرس و 
گروه توســعه مالی مهر آیندگان نســبت به 
ســایر نمادها بیشــترین تاثیــر مثبت و در 
مقابل تولیــد نیروی برق دماونــد، مدیریت 
انرژی امیــد تابان پور، تجــارت الکترونیک 
پارســیان کیش و پخش هجرت نســبت به 
 ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی

فرابورس گذاشتند.

نقدینگی در پایان سال ۹۹ به بیش از 3476 
هزار میلیارد تومان رسید

 رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی 
در سال گذشته

بر اســاس گزارش بانک مرکزی ، نقدینگی 
در پایان ســال گذشــته به بیــش از ۳۴۷۶ 
هــزار میلیــارد تومان رســید کــه حاکی 
 از رشــد بیــش از ۴۰ درصدی نســبت به 

سال ۹۸ است.
بانک مرکزی اعالم کــرد:  نقدینگی در پایان 
سال گذشــته به بیش از ۳۴۷۶ هزار میلیارد 
تومان رسید که حاکی از رشــد بیش از ۴۰ 
درصدی نسبت به سال ۹۸ است. این در حالی 
است که رشد نقدینگی در ســال ۹۸ برابر با 

۳۱.۳ درصد بود.
همچنین پول و شــبه پول در سال گذشته 
بــه ترتیــب بــا رشــد ۶۱.۷ و ۳۶.۲ درصد 
همراه بوده است.نســبت پول به شــبه پول 
در اســفند ســال گذشــته به ۴.۰۳ رسیده 
که نســبت به ۴.۷۹ در اســفند ۹۸ کاهش 
 نشــان می دهد و حاکی از تعدیل انتظارات 

تورمی است.
پایه پولی نیز در اســفند ســال گذشــته با 
رشــد ۲۹.۲ درصدی به بیــش از ۴۵۵.۹۵ 
هــزار میلیارد تومــان افزایش یافته اســت. 
افزایش دارایی های خارجــی بانک مرکزی 
 بیش تریــن ســهم را در افزایــش پایه پولی 

داشته است.

رشد اقتصادی بدون نفت در نه ماه سال 
گذشته به 2.۹ درصد رسید 

 صادرات نفتی بیش از ۳۷درصد 
کاهش یافت

صادرانت نفتی کشور در نه ماهه نخست سال 
گذشته برابر با ۱۴ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دالر 

بوده است.
براســاس گزارش نماگرهای اقتصادی ســه 
ماهه ســوم ســال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، در 
حالی رشــد اقتصادی بدون نفت در سه ماه 
سوم ســال گذشــته به ۲.۹ درصد رسید که 
این میزان در مدت مشــابه سال ۱۳۹۸ برابر 
با ۳.۸ درصد بود. همچنین رشــد اقتصادی 
با احتســاب بخش نفت برابر بــا ۳.۹ درصد 
گزارش شده اســت که این میــزان در مدت 
 مشــابه ســال ۱۳۹۸ برابــر بــا ۱.۷ درصد 

بود.
بیش ترین رشد اقتصادی در فصل سوم سال 
گذشته مربوط به بخش نفت با ۹.۷ درصد بود؛ 
این در حالی است که این بخش در فصل پاییز 
سال ۹۸ با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی مواجه 
بود.  کم ترین رشد نیز با ۰.۱ درصد مربوط به 

بخش خدمات بود.
 هزینه های مصرفی خصوصی و دولتی نیز در 
فصل سوم سال گذشته به ترتیب برابر با رشد 

۰.۱ و ۳.۷- درصدی روبرو بودند.

خبر

شــامخ کل اقتصــاد در 
اردیبهشت ماه به ۵۳.۸۴ 
واحد رســیده کــه بعد از 
اســفند ۹۹، باالترین رقم 
در ۲۰ ماه اخیر اســت؛ اما 
آمارها همچنان از نگرانی فعاالن اقتصادی نسبت 

به آینده حکایت دارد.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در اردیبهشت ماه، ۵۳.۸۴ به 
دست آمده  است که نسبت به فروردین ماه )۳۹.۶۵( 
افزایش داشته اســت و همان طوری که طبق روال 
ســال  قبل انتظار می رفت به دلیــل تعطیلی های 
فروردین و بازگشــایی مجــدد در اردیبهشــت 
شــاهد بهبــود در فعالیت های کســب وکارها در 

اردیبهشت ماه هستیم.

جزئیات شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شــاخص میــزان فعالیت هــای کســب وکار در 
اردیبهشــت ماه )۵۸.۶۴( نســبت به فروردین ماه 
)۳۶.۱۵( افزایش زیادی داشــته است که به دلیل 
بازگشــایی فعالیت ها در اردیبهشت ماه بوده است 
و بیشــترین افزایش این شاخص در بخش صنعت 

بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۴۹.۸۰( 
برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته است هرچند 
شــدت کاهش آن نســبت به فروردین ماه بسیار 
کمتر بوده است. این کاهش تقاضا به اعتقاد فعاالن 
اقتصادی ناشــی از نااطمینانی طرف تقاضا نسبت 
به تصمیمات دولت آتی، نتیجه مذاکرات برجام و 

نوسانات قیمتی است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۴۹.۴۹( هرچند همچنان زیر ۵۰ است و کمتر از 
ماه قبل ولی کمترین نرخ کاهش را از ابتدای شروع 
طرح طی ۲۰ ماه گذشــته در اردیبهشت ماه ثبت 

کرده است.

شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی 
انسانی )۵۲.۰۵( بیشترین مقدار را طی ۲۰ ماه از 
شروع طرح ثبت کرده این در حالی است که افزایش 
فقط به علت افزایش در بخش صنعت بوده و بخش 
خدمات و کشاورزی و ســاختمان کاهش نیروی 

انسانی داشته اند.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری 
شده )۷۶.۲۵( نشــان می دهد که همچنان روند 
افزایشی به شدت ادامه دارد که این موضوع بر روی 
شــاخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات 
ارائه شده )۵۹.۸۱( تأثیرگذار اســت که همراه با 
پایین آمدن قدرت خرید مشتریان بر روی کاهش 
تقاضا تأثیرگذار است. این در حالی است که به گفته 
اکثر فعاالن اقتصادی عمــده افزایش قیمت های 
ســاالنه طی ماه های آتی اعمال خواهــد بود و بر 
اســاس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت 
مصرف کننده در اردیبهشت ماه، نرخ تورم ۱۲ ماهه 

۴۱ درصد بوده است.
شــاخص میزان فروش کاالهــا و خدمات ۵۱.۱۵ 
افزایش مالیمی نســبت به ماه قبل داشــته است 
که این افزایش هم فقط در بخــش صنعت بوده و 
بخش ســاختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش 

روبرو بوده اند.
همان طور که پیش بینی شده بود بر اساس شاخص 
انتظارات، پس از بازگشــایی کســب وکارها، اکثر 
فعالیت  های اقتصادی در اردیبهشــت ماه با رشد 
روبرو بوده اند؛ اما نااطمینانی نسبت به شرایط پیش 
رو ازلحاظ لغو تحریم ها و همچنین تصمیمات دولت 
آینده باعث شــده تا تقاضای مشــتریان با کاهش 
همراه باشد. از ســوی دیگر نابســامانی قیمتی و 
نرخ ارز ناشی از تحریم، کمبود نقدینگی همچنان 
عمده ترین دلیل مشکالت فعاالن اقتصادی هستند. 
به طوری که مجموعه این عوامــل اثر روانی منفی 
هم بر روی طرف تقاضا و هــم بر روی طرف عرضه 
گذاشته است و آن ها را دچار سردرگمی کرده است.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های 

بخش صنعت، شــاخص مدیران خرید صنعت در 
اردیبهشــت ماه ۶۳ ثبت شده اســت که نسبت به 
فروردین افزایش قابل توجهی داشته و تقریباً مشابه 
اردیبهشت سال  قبل )۶۳.۲۱( است و به طورمعمول 
پس از تعطیالت شاهد چنین افزایشی هستیم. در 
اردیبهشت ماه همه زیرشــاخص های اصلی شامخ 
صنعت افزایش داشــتند و عدد بــاالی ۵۰ را ثبت 

کرده اند.
شــاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در 
اردیبهشت ماه )۶۱.۸۱( نسبت به فروردین افزایش 
داشته که نشان دهنده بهبود در تقاضای مشتریان 
پس از پایان تعطیالت فروردین ماه اســت اگرچه 
شدت افزایش آن در مقایسه با سال های قبل کمتر 
اســت اما به طورکلی میزان افزایش آن تحت تأثیر 
انتخابات و مذاکرات برجام متناســب با انتظارات 

فعاالن اقتصادی نبوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه در اردیبهشت )۵۳.۵۹( 
برای دومین ماه بعد از بهمن عدد باالی ۵۰ را به ثبت 
رسانده است و درمجموع این شاخص اردیبهشت 
باالترین را ابتدای شروع طرح در بخش صنعت به 

ثبت رسانده است.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
بخش صنعت در اردیبهشــت ماه )۵۹.۶۶( برای ۶ 
امین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته و در 
این ماه باالترین میزان خود را به ثبت رسانده است 
هرچه بسیاری بنگاه های اقتصادی نسبت به کمبود 

نیروی کار شکایت داشتند.
شــاخص انتظارات تولید در ماه آینــده )۶۰.۶۶( 
خوش بینی فعاالن اقتصادی را به بهبود در فعالیت 
بخش صنعت در خردادماه نشان می دهد. انتظارات 
مثبت به نتیجه مذاکرات برای رفع تحریم ها و امید 
به گشایش اقتصادی و مالی و تحریک بخش تقاضا 
باعث شده تا این شــاخص همچنان روند افزایشی 

داشته باشد.
به طورکلی در بخش صنعت به دنبال بازگشــایی 
کسب وکارها اکثر تولیدکنندگان بهبود در تولید را 
ثبت کردند اما در این ماه عالوه بر موانع همیشگی 
مانند نوسانات قیمتی ناشــی از تحریم، دو مشکل 

جدید یکی تغییرات احتمالی سیاست های دولت 
طی ماه های آتی که طرف تقاضا را تحت تأثیر قرار 
داده و دیگری مشکل قطعی برق بوده است. تقریباً 
تمام فعاالن اقتصادی از خســاراتی که قطعی های 
برق به دســتگاه های تولیدی وارد کــرده و هزینه 
باالی تعمیر تجهیزات گله مند بودند به ویژه که این 
امر باعث شده تا با ظرفیت  بسیار پایین¬تر از توان 

خود تولید کنند.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن 
اقتصادی در اردیبهشت ماه

- قطعی های برق در ماه اخیــر معضل جدی برای 
فعــاالن اقتصادی بوده و خســارات زیــادی را به 
دستگاه های تولیدی وارد کرده و تعویض و تعمیر 
هم با هزینه هــای باال صورت می گیــرد. )صنایع 
فلزی، صنایع نساجی، ماشین سازی و لوازم خانگی، 

پوشاک و چرم و...(
- کاهش تقاضا به دلیــل وجود انتخابات پیش رو و 
همچنین سردرگمی در خصوص توافقات برجام و از 
سوی دیگر نوسانات شدید قیمتی تقاضای مشتریان 
را با کاهش روبرو کرده اســت. )صنایع الستیک و 
پالســتیک، کانی غیرفلزی، صنایع غذایی، صنایع 

فلزی(
- کمبود نیروی انسانی به دلیل شیوع باالی کووید 
۱۹ در اردیبهشــت ماه و از طرفی عدم دسترسی به 
نیروی کار به دلیل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با 

هزینه ها )صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و...(
- همچنــان عــدم پرداخــت تعهدات از ســوی 
خودروسازان وجود دارد که هرروز بر شدت کمبود 
نقدینگــی بســیاری از صنایع وابســته می افزاید 
)وســایل نقلیه و قطعات وابسته و صنایع الستیک 

و پالستیک(
- با افزایــش قیمت مــواد اولیه و تجهیــزات، از 
خردادماه انتظار می رود افزایش قیمت محصوالت 

در اکثر صنایع اعمال شود.
- افزایش شــدید قیمت حامل هــای انرژی مانند 
برق و گاز. )صنایع فلزی، وســایل نقلیه و قطعات 

وابسته و...(

اصلی ترین مشکالت تولید در اردیبهشت ماه چه بود؟

افزایش هزینه تولید با خسارت قطعی برق
نااطمینانی از آینده اصلی ترین نگرانی فعاالن اقتصادی است                                                                        شامخ اردیبهشت ماه به 5۳.8۴ واحد رسید

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
کاهش ۱۶ درصدی قیمت خانه 

در برخی مناطق تهران
معاون مسکن وزیر راه و شهرســازی از کاهش ۱۶ 
درصدی قیمت خانه در فروردین و اردیبهشــت ماه 
در برخی مناطق تهران خبر داد و گفت: بازار مسکن، 
کاهش و پایداری قیمت ها را تجربه می کند.»محمود 
محمود زاده« روز دوشــنبه در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره چشم انداز بازار مسکن، اظهار 
داشت: اگر اتفاق ویژه ای در ســایر بازارهای موازی 
رخ ندهد حداقل تا پایان تابستان پایداری قیمت ها 
را در حوزه مســکن پیش بینی می کنیم.وی از افت 
۳ درصدی قیمت مســکن در فروردین ماه امسال 
خبر داد و گفت:این رقم در اردبیهشت امسال حدود 
۲ درصد بود با این تفاوت که در پی آنالیز قیمت ها در 
مناطق مختلف پایتخت شاهد هستیم که در برخی 
مناطق تهران در ماه گذشــته تا ۱۶ درصد کاهش 
قیمت داشتیم.محمودزاده ادامه داد: وضعیت آنالیز 
قیمت ها در فروردین امسال نیز حاکی از رشد قیمت 
در ۵ منطقه تهران و کاهــش قیمت در ۱۷ منطقه 
پایتخت است که این وضعیت در اردیبهشت ماه دوباره 
تکرار شد.وی پیش بینی کرد که اگر بتوان سوداگران 
را از بازار مســکن خارج کرد و در عین حال در قالب 
طرح های اجرایی فعلی به بازار عرضه و تقاضا تعادل 
بخشید، کاهش و پایداری قیمت مسکن رخ خواهد 
داد.محمودزاده ادامه داد: بازار مسکن نسبت به حرکت 
منفی و مثبت بازارهای رقیب واکنش نشان می دهد و 
بازار مستقلی نیست که به صورت قطعی بتوان درباره 
آن اعالم نظر کرد.معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 
گفت: اجرای سیاست های مسکنی در چند سال اخیر 
مثل تولید انبوه مسکن از طریق برنامه مسکن ملی و 
تحویل مسکن مهر و ثبت نام در سامانه امالک و اسکان 
و شناسایی خانه های خالی و عزم دولت برای دریافت 
مالیــات از خانه های خالی  کمک کــرده که میزان 
نگهداری سرمایه در ملک کاهش داشته باشد و اگر 
بازارهای موازی با شوک قیمتی مواجه نشود سمت و 
سوی بازار به سمت کاهش قیمت و پایداری قیمت ها 
اســت.به گزارش ایرنا، در هفته های  گذشته قیمت 
آپارتمان های شــهر تهران برای دومین ماه متوالی 
کاهش پیدا کردبهای فروش واحدهای مسکونی که 
در پایان سال ۹۹ از مترمربعی ۳۰میلیون تومان هم 
عبور کرده بود اکنون تا سطح ۲۸.۷ میلیون تومان 
پایین آمده که بیانگر ۵ درصد کاهش در مدت دو ماه 
است.انتظارات کاهشی از بهای ارز و طال باعث کاهش 
قیمت پیشنهادی در فایل های )سفارش(  فروش و 
عرضه بیشتر به بازار شده است با این حال وضعیت 
معامالت در حالت رکود به ســر می برد که خروج 
تقاضای سرمایه ای ازبازار مسکن در دو ماه گذشته 
و نبود تقاضای مصرفی و هم چنین انتخابات ریاست 

جمهوری و مذاکرات برجام از دالیل آن است.

نرخ تورم تولیدکننده افزایش یافت
توســط  دریافتــی  قیمــت  میانگیــن 
تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان کاالها و 
خدمــات، بــه ازای فروش محصوالتشــان 
در داخل کشــور، در ســال ۱۳۹۹ نســبت 
 بــه ســال ۱۳۹۸، ۴۶.۷ درصــد افزایــش 
داشــته اســت.به گزارش ایلنا از مرکز آمار، 
شاخص قیمت تولیدکننده کل در سال ۱۳۹۹ 
به ۳۱۶.۲ رسید که در مقایسه با همین اطالع 
 در سال ۱۳۹۸، ۱۰۰.۲ واحد افزایش داشته

 است. در بخش های اصلی تولیدکننده و ارائه 
دهنده کاالهــا و خدمات در ســال ۱۳۹۹، 
شاخص ســاالنه بخش کشــاورزی معادل 
۳۲۰.۷، معــدن ۵۳۱.۹، صنعت )ســاخت( 
۳۸۶.۱، تولیــد بــرق ۱۵۱.۶، و بخش ــهای 
خدمات ۲۵۵.۱ بوده اســت. در ســال مورد 
بررســی شــاخص تمامی بخش ــهای اصلی 
 در مقایســه با ســال ۱۳۹۷ افزایش داشته 

است.

تورم ساالنه
تغییرات شــاخص کل قیمــت تولیدکننده 
نسبت به سال قبل )تورم ســاالنه( در سال 
۱۳۹۹ با ۱۲.۴ واحد درصد افزایش نســبت 
به ســال قبل از عدد ۳۴.۳ درصد در ســال 
۱۳۹۸ به ۴۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. 
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
تولیدکننــدگان و ارائه دهنــدگان کاالها و 
خدمات، به ازای فروش محصوالتشــان در 
داخل کشور، در ســال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۱۳۹۸، ۴۶.۷ درصد افزایش داشــته است. 
تورم ساالنه مربوط به بخش کشاورزی معادل 
۳۶.۵، بخــش معــدن ۷۹.۸، بخش صنعت 
)ساخت( ۵۶.۸، تولید برق ۴۶.۶، و بخش های 
خدمات ۳۷.۸ درصد در ســال مورد بررسی 

بوده است.
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بررسی گزارش دوره دوازدهم طرح شاخص مدیران 
خرید خرده فروشــی بیانگر رکود وضعیت بخش 
خرده فروشــی در فروردین ماه ۱۴۰۰ نســبت به 
اسفند ماه ۱۳۹۹ است.به گزارش اتاق اصناف ایران، 
معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران 
 )PMI(هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید
که »شــامخ« نامیده می شــود را منتشر می کند، 
بر اســاس این گزارش عدد شــامخ کل )۳۴.۶۲( 
نشان دهنده نشــان دهنده رکود وضعیت بخش 
خرده فروشــی در فروردین ماه ۱۴۰۰ نســبت به 
اســفند ماه ۱۳۹۹ )۵۸.۳۳( است.شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان )۲۶.۹۲( در فروردین، 
بــا )۵۳.۸۵( درصد کاهش نســبت به مــاه قبل، 
بیشترین میزان تغییر شاخص ها در بین ۵ مؤلفه 
اصلی شامخ بوده اســت.در فروردین ۱۴۰۰ کلیه 

شاخص ها )به غیر از شــاخص قیمت خرید مواد 
اولیه یا لوازم مورد نیاز و شاخص قیمت محصوالت 
 تولید شــده( نســبت به ماه قبل روند کاهشــی

 داشته اند.

تحلیل شــامخ بخش خرده فروشی در 
فروردین ماه ۱4۰۰

طبق نظرسنجی های به عمل آمده از فروشگاه های 
زنجیره ای سراســر کشور شــاخص بخش خرده 
فروشی در فروردین ۱۴۰۰، عدد )۳۴.۶۲( به دست 
آمده که در مقایسه با ماه گذشته کاهش )۴۰.۶۶( 

درصدی را نشان می دهد که متأثر از تعطیالت نوروز 
و گسترش موج چهارم کرونا از تاریخ ۱۶ فروردین و 
تعطیلی برخی مشاغل و اعمال محدودیت ها است.بنا 
بر گزارش پایگاه اطالع رسانی و پایش آثار اقتصادی 
کرونا، خریدهای کارتی مردم در فروردین ماه سال 
جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته که دوران 
پیک خریدهای عیدانه بود، )۱۲.۷۶( درصد در تعداد 
و )۲۹.۴۷( درصد در ارزش کمتر شده است.در ماه 
مورد مطالعه، کلیه شــاخص ها )به غیر از شاخص 
قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز و شاخص 
قیمت محصوالت تولید شده( نسبت به ماه قبل روند 

کاهشی داشته اند.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 
نرخ تورم ماهانه فروردیــن ۱۴۰۰ به )۲.۷( درصد 
رسیده که در مقایسه با ماه قبل )۰.۹( واحد درصد 
افزایش داشته است و به همین علت شاهد افزایش 
)۳۵.۱۶( درصدی شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا 
لوازم مورد نیاز و به تبع افزایش )۱۲.۰۹( درصدی 
شــاخص قیمت محصوالت تولید شده یا خدمات 
ارائه شده، هستیم.شاخص سرعت انجام و تحویل 
سفارش و یا فرایند کار به دلیل تعطیالت عید و هم 
چنین تعطیلی برخی از مشاغل در شهرها با کاهش 
)۲۷.۴۷( درصدی مواجه شــده اســت.با توجه به 
این امر که مردم اکثر خریدهای خود را معموالً در 
اسفندماه و روزهای پایانی سال انجام می دهند لذا 
میزان فروش کاالها و خدمــات در فروردین ماه با 

کاهش )۶۰.۴۴( درصدی همراه بوده است.

قیمت دالر زیر ۲۴ هزار و سکه امامی زیر مرز ۱۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد، ارزیابی بازار از 
فضای مذاکرات مثبت و سطح تقاضا در بازار سکه 

پایین است.
به گزارش اقتصــاد نیوز، قیمــت دالر عصر روز 
پنج شــنبه در حوالی ۲۳ هزار و ۸۳۰ تومان قرار 
داشت. تحلیل گران معتقد بودند که نوسان گیران 
در معامالت پشت خطی سعی داشتند، از مباحثی 
که در مناظره های انتخاباتی مطرح شد استفاده 
کنند و قیمــت دالر را به بــاالی ۲۴ هزار تومان 
ببرند. دالر آمریکا معامالت اولین روز کاری هفته 
را با قیمت ۲۴ هزار و ۱۰ تومان شــروع کرد، اما 
نتوانست باالی این مرز بماند و دوباره زیر ۲۴ هزار 
تومان قرار گرفت. دالر معامالت نیمه اول روز را با 

قیمت ۲۳ هزار و ۹۶۰ تومان به پایان رساند.

درهم امارات و بازار متشکل
قیمــت درهم امــارات در شــروع معامالت روز 
دوشــنبه باالی مرز ۶۶۰۰ تومان قرار داشــت. 
تحلیل گران نوسان درهم باالی مرز ۶۶۰۰ تومان 

را برای رشد قیمت دالر مهم تلقی می کردند، از 
این جهت یکی ار محرک هــای صعودی قیمت 
دالر در شــروع معامالت امروز فراهم بود. اولین 
قیمت دالر در بازار متشکل نیز ۲۰۹ تومان از نرخ 
متوسط روز پنج شنبه باالتر بود. بازار آزاد از بازار 

متشکل نیز سیگنال دریافت می کند.
با توجه به افزایش قیمت درهم و قیمت دالر در 
بازار متشــکل انتظار این بود قیمت دالر در بازار 
آزاد نزولی نشود اما قیمت دالر در میانه روز نسبت 
به ابتدای کار افت کرد. در چنین شرایطی دلیل 
رشد منفی قیمت دالر می تواند انتظارات مثبت 
در بازار باشد. انتظاراتی که ناشی از احیای توافق 

هسته ای است.
 )البته مرزهای حســاس باالیی و پایینی دالر در 
حال حاضر ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومــان و ۲۴ هزار و 
۲۰۰ تومان محسوب می شــوند و با توجه به این 

مســئله باال و پایین رفتن از مرز ۲۴ هزار تومان 
بیشتر از جهت تغییر کانال قیمتی و دیدگاه عموم 

مردم مهم است(

ارزیابی بازار از فضای مذاکرات
اخباری که توجه فعاالن بازار را به خود جلب کرده 
اســت،  گزارش آژانس در مورد ایران است مدیر 
کل آژانس امروز گزارشــی درباره ایران می دهد 
که در جلسه امروز شــورای حکام مورد بررسی 
قرار می گیرد مربوط است. تحلیل گران سیاسی 
با نماینده ســازمان های بین المللی روســیه در 
وین موافقند که گزارش آژانــس در مورد ایران 
چندان مثبت نخواهد بود، اما این که تحت تاثیر 
این گــزارش تصمیم خاصی علیــه ایران گرفته 
شــود بســیار غیر محتمل اســت. تحلیل گران 
سیاســی فضای کلی مذاکرات را در حال حاضر 

مثبت ارزیابی می کنند. بازار نیز تحت تاثیر این 
دیدگاه ها قرار داشت و رشد شــدید قیمت ها را 

ثبت نکرد.

قیمت سکه و طالی جهانی ۱7 خرداد
ســکه امامی در آخرین ســاعات معامالت روز 
پنج شــنبه روی قیمت ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار 
تومان قرار داشــت. طالی جهانی که معامالت 
هفته گذشــته را زیر مــرز ۱۹۰۰ دالر به پایان 
رسانده بود، در شــروع معامالت روز دوشنبه نیز 
روند نزولی را دنبال کرد و در ســاعت ۱۱ و ۳۰ 
دقیقه صبح به وقت ایران در حوالی ۱۸۸۳ دالر 
قرار داشت. . قیمت سکه نیز در شروع معامالت 
روز دوشنبه روی ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان 
قرار گرفت. ارزش ذاتی سکه با احتساب دالر ۲۴ 
هزار تومانی و طالی ۱۸۸۳ دالری ۱۰ میلیون و 
۶۴۰ هزار تومان به دست می آید. در نتیجه حباب 
قیمت سکه منفی است، سکه زیر مرز حساس ۱۰ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی قــرار دارد و احتماال 

سطح تقاضا در بازار سکه پایین است.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشــت: 
در حال حاضر حدود ۴۰ هــزار کد خارجی در بورس 
وجود دارد و این مصوبات مزیتی است که بتوانیم این 
میزان را افزایش دهیم و در یــک بازه زمانی به ۱۰۰ 
تا ۲۰۰ هزار کد برســانیم.محمدعلی دهقان دهنوی 
در گفت وگو با ایلنــا درباره تعداد کدهای بورســی 
خارجی در بازار ســرمایه ایران و اعطــای اقامت به 
سرمایه گذارانی که نســبت به خرید سهام در بورس 
اقدام می کنند و میزان اســتقبال از این مشوق اظهار 
داشت: توجه داشته باشــیم که هدف از اجرای این 
مصوبات این نیســت که یک روزه شاخص را به یک 
عدد خاصی برسانیم و تمام این اقدامات مجموعه ای 
از مصوبات بلند مدت وکوتاه مدت برای بازار سرمایه 

و اقتصاد کشــور اســت.وی ادامه داد: برخی از این 
مصوبات تاثیرات روانی و برخی دیگر مصوبات تاثیرات 
مالی دارد، اثر برخی از ایــن مصوبات می تواند فوری 
باشــد و برخی دیگر از این مصوبات آثار ضعیف تری 
دارند. رییس ســازمان بورس و اوراق بهــادار افزود: 
مصوبه اعطای اقامت ۵ ســاله به ازای سرمایه گذاری 
در بورس ایــران، برای آینده بازار ســرمایه و حضور 
سرمایه گذاران خارجی در این بازار است و باید  برای 
بازار سرمایه کشورمان برنامه ریزی داشته باشیم. این 

ظرفیت در اقتصاد کشــور وجــود دارد و می توان به 
سرمایه گذاران خارجی اقامت دهیم.دهقان دهنوی 
با بیان اینکه ســرمایه گذاری برای ارایــه اقامت به 
سرمایه گذاران خارجی مبلغ ۲۵۰ هزار دالر به صورت 
ســپرده بانکی اســت، گفت: این فرصت برای ایجاد 
سرمایه گذاری خارجی در کشــور را فراهم کردیم. 
ممکن است در حال حاضر تقاضایی برای این موضوع 
وجود نداشته باشد اما در آینده تقاضایی ایجاد شود 
و قرار نیســت که این مصوبات برای ورود و تقاضا در 

بورس جهش بزرگــی ایجاد کنند.وی در پاســخ به 
این سوال که در حال حاضر چند کد بورسی خارجی 
وجود دارد، اظهار داشــت: در حال حاضر حدود ۴۰ 
هزار کد خارجی در بورس وجود دارد و این مصوبات 
مزیتی است که بتوانیم این میزان را افزایش دهیم و 
در یک بازه زمانی به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار کد برســانیم.  
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه که 
سرمایه گذاران خارجی که وارد این حوزه شده اند در 
گروه های بورسی متنوعی ســرمایه گذاری کرده اند، 
گفت: این حدود ۴۰ هزار کد بورســی از کشورهای 
مختلف اغلب در بورس کاالیــی فعالیت دارند اما در 
بخش سرمایه گذاری در بورس برای اقامت، کشورهای 

همسایه بازار هدف نزدیک تری هستند.

به  دلیل  کرونا   و  اعمال  محدودیت ها  رخ   داد

رکود  بخش خرده فروشی

طالی جهانی افت کرد و حباب سکه امامی منفی است

رشد منفی دالر با انتظارات با مثبت/ کاهش تقاضا در بازار سکه

رییس سازمان بورس مطرح کرد:

وجود حدود 4۰ هزار کد بورسی خارجی در بازار سرمایه ایران

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۷خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۸۳ دالر و ۶۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۸۷ هزار و ۳۰۳ تومان است.
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مدیر کل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
نشست شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بدون درنظر گرفتــن زرادخانه های مملو 
از کالهک هــای هســته ای برخــی رژیم های 
منطقه، ادعا کــرد که در حل مســائل پادمانی 
 بــا جمهــوری اســالمی پیشــرفتی حاصل 

نشده است.
رافائــل گروســی در نخســتین روز از آغــاز 
نشســت شــورای حکام ادعــا کــرد:  فقدان 
پیشرفت در روشن کردن پرســش های آژانس 
درباره صحــت و تکمیل بــودن اظهارنامه های 
پادمانی ایران به طور جــدی توانمندی آژانس 
برای ارائه اطمینــان از صلح آمیز بودن ماهیت 
 برنامــه هســته ای ایــران را تحت تاثیــر قرار 

می دهد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین 
در نشست خبری با رسانه ها در وین با پیشرفته 
و جدی خواندن برنامه اتمی ایران، از نامه اخیر 
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی اتمی 
و جدیت جمهوری اســالمی برای حل مسائل 

پادمانی اســتقبال کرد. رافائل گروسی عنوان 
کرد کــه وظیفه او در کســوت مدیرکل آژانس 
این اســت که از برنامه اتمی کشــورها از جمله 
ایران بــه اعضای شــورا گزارش کنــد تا آن ها 
 درباره واکنــش به محتــوای آن تصمیم گیری 

کنند.
گروســی صدور هرگونه قطعنامه علیه ایران را 

خارج از محدوده اختیاراتش دانست.
وی ســپس تعامالت ایران و آژانس طی سه ماه 
گذشــته را مرور کرد و مدعی شد که روند حل 
اختالفات میــان دو طرف خــالف انتظارات او 

بوده است.
گروسی ادعا کرد: »من انتظار داشتم که در مسیر 
روشــن کردن اختالف ها حرکت کنیم اما این 

اتفاق نیفتاده است. 
البتــه می توانــم تائیــد کنــم که جلســاتی 
برگــزار شــده اســت و دولــت ایــران تمایل 
خــود را بــرای همــکاری و تعامــل و ارائــه 
 پاســخ تاکید کــرده اما ایــن اتفــاق تاکنون 

نیفتاده است.«

بسترسازی برای  رونق مسکن
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

برنامه های وعده داده شده برخی کاندیداهای ریاست جمهوری دوره سیزدهم به قدری آرزو محور است که تا به امروز اگر کل بودجه آسیا را نیز صرف تحقق آنها بکنیم باز هم کم است. با روندی که نامزدها در این دوره برای وعده 
دادن در پیش گرفته اند اگر تامین مالی این وعده ها به کل بودجه چند قاره نرسد جای شکر خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد در این دوره از رقابت ها رقابت برخی نامزدها برای وعده سازی بسیار نگران گننده باشد و همانند 
نظام برنامه ریزی در بودجه سالیانه، برنامه پنجم و برنامه ششم آرزومحور باشد.  به هر ترتیب در مقام عمل واقعیت ها نشان می دهد که اوضاع بسیار پیچیده تر است و بهتر است کاندیداها در ابتدا برنامه خود را برای تامین مالی و 
تحقق بودجه 1400 و 1401 را اعالم کنند. اگر بتوانند همین بودجه عمومی دولت که بیشتر شامل پرداخت حقوق کارکنان می شود را از کسری خالص کنند خدمت بزرگی به اقتصاد کشور کرده اند چراکه که رئیس جمهور 
آینده، 6 ماه یک نیمه 1400 را نیز باید مدیریت کند. بنابراین اگر توان حل بخشی از کسری بودجه 1400 و 1401 را از مسیرهای غیرتورمی و معقول داشته باشند بسیار شاهکار کرده اند و نیازی به سایر وعده ها ندارند. چراکه اگر 
بودجه عمومی با 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه همراه باشد در یک شرایط تورمی هیچ یک از وعده ها محقق نخواهد شد. یکی از مشکالت کشور که در مناظرات کاندیداها نمایان شد، خود عدم وجود چنین مناظراتی است 
تا مسائل واقعی اقتصاد و ضعف نظام مدیریتی نمایان شود و به موقع حالجی و راهکارها ارایه شود. ای کاش هر ماه چنین مناظراتی در سطح وزیران و در همه بخش ها اتفاق بیفتد و قبل از اینکه با تصمیمات غیرکارشناسی و خلق 

الساعه کشور دچار ریسک شود برنامه ها و وعده ها در یک بستر مناسب کارشناسی و در محصر ملت ارزیابی گردد. 
اما در رابطه با بخش مسکن باید گفت بخش مسکن هم مشکل تولید دارد و هم توزیع. برای تولید به طور طبیعی با توجه به شرایط تحریم و کرونا و عوارض ناشی، منابع الزم بانکی بسیار محدودتر شد. بنابراین بایستی از توان بخش خصوصی 
استفاده کرد و در این راستا بایستی بخش اعظم قیمت که شامل زمین است در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما آیا دولت، سازمانها، نهادها و دیگران مکانیزم مناسبی طراحی کرده اند. چیزی که نمایان است در طی سالهای گذشته که 
قرار بود بر اساس برنامه ششم توسعه دولت کوچک تر شود و بانکها از بنگاهداری فاصله بگیرند و امالک و زمین ها به فروش برسد این اتفاقات نیفتاده است. بنابراین به نظر می رسد اراده و ظرفیت الزم در جهت تامین مسکن در حد وعده ها 
وجود نداشته باشد. از سوی دیگر این حجم از ساخت و ساز باعث افزایش تقاضای مصالح ساختمانی شده و اگر ظرفیت الزم برای تولید در این بخش ایجاد نشود، خود همان مسکن تولیدی را دچار تورم و کسری اعتبار خواهد کرد. مسئله مهم 
دیگر این است که ساخت مسکن زیرساخت الزم دارد. ایجاد زیرساخت هم با فرض وجود اعتبار و منابع زمانبر خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد بایستی بسترسازی الزم در جهت رونق بخش مسکن با ایجاد زیرساخت ها و توانمند سازی 
بخش خصوصی و تامین زمین باید در اولویت قرار بگیرد. البته به نظر می رسد توزیع مسکن از تولید و ساخت آن مهم تر است چراکه در سایه تورم داللی و سوداگری مسکن های تولید شده در سالهای گذشته به نسبت 75 به 25 بیشتر به 
تصرف سوداگران و دالالن درآمده است. بنابراین تالش دولت بعدی در جهت تدوین آیین نامه مناسب و اجرای قانون مالیات برعایدی سرمایه که کلیات آن در مجلس تصویب شده است بسیار حیاتی به نظر می رسد. تا با وضع مالیات داللی 
دربخش مسکن، خودرو، طال و ارز توجیه اقتصادی نداشته باشد و بخش واقعی اقتصاد یعنی بورس و تولید در معرض توجه قرار بگیرد. به کاندیداها توصیه می شود نخست اینکه برنامه های خود را واقع بینانه تدوین و ارایه نمایند و بدانند 

که تغییر یک متغیر موجب تغییر ده ها متغیر دیگر خواهد شد. باید برای متغیرهای متاثر از یک یا چند تغییر نیز برنامه داشت و از برنامه های سطحی که تنها هزینه محور است و منابع الزم و قطعی در آنها لحاظ نشده است دوری گزینند.
کافی است نامزدها برنامه بودجه سال 1400 را به دقت بخوانند آن موقع می توانند مشاهده کنند که تحقق بخش ضروری بودجه دولت که بیشتر شامل پرداخت حقوق کارکنان است به سختی اتفاق خواهد افتاد. اگر واقع بینی و اصالح نظام 

مدیریتی با رویکرد غیرسیاسی در دستور کار نباشد خطر بروز تایتانیک اقتصادی در کشور بعید نخواهد بود.

در حالــی کمتــر از دو 
هفته به آغــاز رای گیری 
انتخابات ریاست جمهوری 
ســیزدهم باقی مانده که 
برنامــه های اعالم شــده 
کاندیداهای تصدی پست ریاســت جمهوری در 
رابطه با بازار مســکن روشــن و قابل تحقق نبوده 
است. یک کارشناس اقتصادی در رابطه با ایرادات 
طرح های اعالم شده توسط کاندیداهای این دوره 
از انتخابات ریاســت جمهوری گفت: برنامه های 
وعده داده شده کاندیداهای ریاست جمهوری دوره 
ســیزدهم به قدری آرزو محور است که تا به امروز 
 اگر کل بودجه آسیا را نیز صرف تحقق آنها بکنیم 

باز هم کم است.
حســین محمودی اصل افزود: بخش مسکن باید 
گفت بخش مســکن هم مشــکل تولید دارد و هم 
توزیع. برای تولید به طور طبیعی با توجه به شرایط 
تحریم و کرونا و عوارض ناشــی، منابع الزم بانکی 
بسیار محدودتر شد. بنابراین بایستی از توان بخش 
خصوصی استفاده کرد و در این راستا بایستی بخش 
اعظم قیمت که شامل زمین است در اختیار بخش 

خصوصی قرار بگیرد. متاسفانه طرح های حمایت 
از مسکن و تولید و ساخت آن از سوی کاندیداهای 
ریاست جمهوری تنها برای کسب رأی در انتخابات 
اســت و جنبه عملی نخواهد داشــت. کاندیداها 
برای کســب رأی این طرح ها و ایده هــا را مطرح 
می کنند، بدون اینکه مشخص باشد بودجه آنها از 
کجا می آید، نقشه راه چیست و چه برآورد هزینه ای 
بابت جزییات آن شده است. در حال حاضر قیمت 
مسکن تا بیش از 100 درصد رشد داشته و تقاضا به 
شدت کاهش یافته است. کسانی که تا قبل از این 
انگیزه ای برای خرید داشــتند، عماًل انگیزه شان از 
بین رفته و توان بازپرداخت وام های مســکن را نیز 
 ندارند. وام های مسکن نیز به اندازه خانه دار شدن 

نیست.
در همین زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه 
سازان در این زمینه گفت: در حال حاضر بنگاههای 
تولیدی مسکن به یک ناامیدی رسیده اند و در حال 
ترک این بازار هســتند. اینکه برخی کاندیداهای 
محترم اعالم می کنند قرار است یک میلیون واحد 
را بســازند اعداد درشــت و دهن پرکنی است اما 
سوال این اســت که با کدام مکانیزم و زیرساخت 
می خواهنــد ایــن کاررا انجام دهنــد. آن هم در 
وضعیتی که فضای کسب و کار برای فعاالن بخش 

مسکن کامال پرمخاطره شده است.

به گفته پورحاجت، برای ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی، ابتدا باید قدرت اقتصادی مردم را افزایش 
دهیم تا بتوانند به صورت نقدی یا اقســاطی واحد 
مدنظر خود را خریداری کننــد. می گویند فضا را 
برای بخش خصوصی فراهم می کنیم تا مســکن 
تولید کند. بر فرض که بسازند، خریدارش چه کسی 
است؟ مردمی که با این ســطح پایین درآمدی از 
عهده حداقل های زندگی خود برنمی آیند آیا توان 
و حتی فرصت فکر کردن به خرید مسکن را دارند؟

برگزیــده برنامه هــای کاندیداهای 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

برای بازار مسکن:
عبدالناصرهمتی، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: برنامه دولت من در حوزه 
مسکن این است که در چهار سال نخست بتوانیم 
سه میلیون واحد مسکونی را به ویژه برای جوانان 

احداث کنیم.
آیت اهلل رئیســی، دیگر نامزد انتخهابات ریاســت 
جمهوری نیز می گوید: من بــه جوانان گفته ام که 
آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را 
از همان روز نخست دولت پیگیری می کنیم و فکر 
می کنم بشود طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی 

ساخت.

علیرضا زاکانی در رابطه بــا برنامه های خود برای 
احیای بازار مسکن گفته اســت که برای زوج های 
جوان و محرومین مسکن اســتیجاری به صورت 
صنعتی ســازی ســاخته و فضای خارج از شهر ها 
توســعه پیدا می کند. مثال زمین از منابع طبیعی 
می گیریم. بخشی از منابع اجرای این کار از تبصره 

14 قانون هدفمندی است.
ســعید جلیلی در توضیح برنامه هــای خود برای 
بازارمســکن گفت:  طبق قانون اساسی هر خانواده 
ایرانی باید صاحب خانه باشد.طبق برنامه ما، دولت 
زمین  را در اختیار تعاونی های  مسکن قرار می دهد 
و اقساط وام ساخت نیز با توجه به سطح درآمد هر 
خانوار مشخص می شود. تضمین کیفیت ساخت و 
عدم نیاز به آورده اولیه؛ مزیت نســبی این طرح به 

سایر طرحها است.
محسن رضایی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
هم گفت: مســکن مهر را قبول ندارم. ما به دنبال 
اجرای "نهضت مسکن ســازی ایرانیان" هستیم. 
سرمایه گذاری در مســکن، به معنای تولید است. 
مسکن یکی از پیشران های اقتصاد است که تولید 
ملی و اشــتغال را زیاد می کند. باید پیمانکاران و 
مشــتریان به بانک ها متصل شــوند. بانک ها وام 
می دهند و خانه ای که قرار اســت ساخته شود در 

وثیقه بانک قرار می گیرد.

برجام، انتخابات و نااطمینانی از آینده ،  ركود بازار مسکن را تشدید كرد

سایه  تردید  بر  بازار  مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

در حالی هنوز حرفه کولبری 
به طور رســمی به رسمیت 
شــناخته نشــده است که 
بسیاری از قاچاقچیان برای 
سودآوری بیشتر اقدام به اجاره 
کارتهای کولبران برای واردات قاچاق لوازم خانگی کرده 
اند. قیمتهای ناچیزی که شاید برای گذاران زندگی یک 
روز این افراد و خانواده هایشان کفاف می دهد و سودی 
برای جیب کولبران نداشته و تمام این درآمدها در انتها 
به جیب قاچاقچیانی می رود که از هر روشی برای خالی 

کردن جیب مردم استفاده می کنند. 
به گفته فعاالن بازارلوازم خانگی در مرز بانه و آذربایجان 
بنا به قانون هر روز خانوارهای یکی از روستاهای مرزی 
حق دارند کاال وارد کنند اما واقعیت این است که هر روز 
کولبرهای یک روستا به مرز می روند و کارت های خود را 
در ازای مبلغی توافقی که گاهی تنها چند صد هزار تومان 
است به صاحبان بارها می دهند. بارکش اصلی که جنس 
تاجر را پیش خود دارد و در مرز به نام او خالی شده با این 
کارت ها رسماً کاال وارد می کند و مبلغ توافق شده را به 
صاحب کارت می دهد. هر کارت خانوار هم مجاز است 

میزان محدودی جنس وارد کند. 
حمیدرضا منصفــی، عضــو انجمــن واردکنندگان 
لوازم خانگی در مصاحبه با رادیو گفت وگو بیان کرد: تولید 
داخلی نتوانسته همه نیاز مصرف کننده داخلی را برآورده 
کند و این درحالی است که قاچاقچی به جای واردکننده 
خأل این میدان را از طریق مناطق مرزی پوشش می دهد. 
منصفی با بیان اینکه واردات کنترل شده و زیرنظر منابع 
رســمی و دولت انگیزه را در تولید کاال و مصرف کننده 
ایجاد می کند و باعث نابودی انگیزه قاچاقچیان می شود، 
گفت: با واردات هوشمند و سهمیه بندی شده و مبارزه با 

قاچاقچی، انگیزه تولید کننده نیز بیشتر می شود.
عضو انجمن واردکنندگان لوازم خانگی بیان کرد: وارد 
کنندگان رســمی به دلیل قراردادهای بین المللی که 

نوشته می شود، منابع مالی و ثبت ســفارش آنها رصد 
می شود و به دنبال قاچاق کاال نمی روند و اگر بخواهند 
قاچاق کاال را سازمان یافته انجام دهند باید از کشورهای 
حاشــیه خریداری کنند که اعتبار خود را زیر ســوال 
می برند، به همین دلیل انگیزه ای برای این کار ندارند. 
وی ضمن اشاره به جریمه دپوی کاال در انبار که موجب 
از بین رفتن اعتبار واردکنندگان رسمی می شود اذعان 
کرد: سود و انگیزه ای که به مناطق مرزی داده شده، وارد 
جیب کولبر و ملوان نمی شود، بلکه او کارت خود را اجاره 
داده یا در ازای خالی کردن بار دستمزد دریافت می کند و 

سود اصلی به جیب قاچاقی می رود.
این کارشناس مسائل مبارزه با قاچاق کاال ضمن اشاره 
به برخورد و جریمه ها در سطح توزیع گفت: بسیاری از 
فروشگاه هایی که اکثرا هم مجوز کسب ندارند، در انبار 
خود کاالها را به صورت انبوه نمی گذارند بلکه به صورت 
ُخرد نگهداری می کنند تا هم جرایم آن کمتر باشد و هم 

توزیع آن با سرعت بیشتری انجام شود.
حسین شهرستانی، عضو هیات مدیره و خزانه دار اتحادیه 
لوازم خانگی نیز با بیان اینکه لوازم خانگی جزو بیشترین 
کاالهای قاچاقی است که کشف می شود، گفت: کاالهای 

دیگری نیز به صورت قاچاق وارد می شوند اما حساسیت 
به این بازار بیشــتر است.شهرســتانی ضمن تاکید بر 
غیرقابل کتمان بودن کاالی قاچاق خاطرنشــان کرد: 
در جذب مصرف کنندگان به کاالهــای ایرانی موفق 
نبودیم و به همین دلیل آنها به سمت کاالهای خارجی 
می روند و ترغیب مشتریان به بازار داخلی وظیفه دولت 
و خود تولید کننده است. شهرستانی گفت: شرکت های 
صادرکننده کاال به ایران صاحب برند نیســتند و هرگز 
قاچاق نمی کنند و شــرکت های معتبری هستند اما 
صاحبان برند که سال ها برای جا انداختن کاالهای خود 
در ایران هزینه و تبلیغات کردند و برای خود ایجاد بازار 

کردند هرگز بازار را ترک نخواهند کرد.
وی تصریح کرد: صاحبان برند در ایــران که قبال پول 
تبلیغات، خدمات پس از فروش و ســود شــرکت های 
وارد کننده را می دادند درحال حاضر تمام آن امتیازات 
را به قاچاقچی داده و کاال را خارج از ایران دپو کرده اند و 

توسط قاچاقچی وارد می شود.
اما اکبر پازوکی، رئیــس اتحادیه توزیــع کنندگان و 
فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفت و گو با "کسب 
و کار" گفت: کولبرانی که با بر دوش کشیدن تنها یک 

کاالی لوازم خانگی امورات خود را می گذرانند قاچاقچی 
نیستند و ما این موضوع را بارها گوشزد کرده ایم که هسته 
اصلی قاچاق افرادی هستند که از این شرایط در مناطق 
مرزی سواستفاده می کنند.  پازوکی افزود: افرادی که 
تحت عنوان کولبر برای امرار معاش تنها قادرند یک کاال 
را از میان کوه ها تا لب مرزها جابجا کنند مگر می توانند 
در هســته مرکزی قاچاق کاال قرار بگیرند. این حجم از 
کاالی قاچاق که در مناطق مرزی وجود دارد نم یتواند از 
عهده کولبران برآید. هسته ای تحت عنوان قاچاقچیان 
لوازم خانگی با سواستفاده از نام کولبران اقدام به واردات 

و خرید و فروش کاالی قاچاق می کنند. 
رئیس اتحادیــه توزیع کنندگان و فروشــندگان لوازم 
خانگی تهران در ادامه با تاکید بر اینکه منظور از قاچاق، 
کولبری نیست که فقط یک جنس را وارد می کند گفت: 
یخچال ساید بای ساید و یا اجناس دیگر به صورت عمده 
و کالن توسط کولبران وارد نمی شــود بلکه از راه های 
دیگری می آید که اگر سامانه جامع تجارت فعال می شد 
می توانستیم آن را رهگیری کنیم و مبدأ و مقصد کاال 

کامال مشخص بود و کاالی قاچاق از بین می رفت.
وی ادامه داد: حدود ســه سال اســت که ما از مبادی 
مختلف اعتراض کردیم کــه کارخانجات تولیدکننده 
موظف هســتند محصوالت خود را به فروشــندگان و 
توزیع کنندگان جوازدار عرضه کنند نه اینکه هر فردی به 
در کارخانه برود بتواند هر تعداد محصول که نیاز دارد را 
بخرد. پازوکی افزود: دالل زمانی در بازار فعالیتش را زیاد 
می کند که دارای رانت اطالعاتی باشد و بداند که مثال فردا 
فالن جنس قیمتش افزایش پیدا می کند یا خیر. از سوی 
دیگر تصمیمات ناگهانی مبنی بر ممنوعیت ورود یک کاال 
و عدم مشورت با اصناف و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها 

باعث آشفتگی  بازار شده است.
وی ادامه داد: ناگهان اعالم می شود که واردات فالن کاال 
ممنوع است و بعد به تولیدکننده داخلی می گویند که 
مثال باید در تولید یخچــال ظرفیت خود را 100درصد 
افزایش بدهید؛ مگر چنین کاری امکانپذیر است؟! بازار 
دچار کمبود کاال می شود و جنس باید به یک شکلی وارد 

شود که باعث می شود قاچاق تقویت شود.

واردات شبه قانونی كاالهای لوازم خانگی از طریق مناطق مرزی

قاچاق لوازم خانگی با کارتهای اجاره ای کولبران
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران با بیان 
"مسئوالن هر وقت کم مي آورند بحث معامالت 
صوري را مطــرح مي کنند"، گفت:  در ۸ ســال 
 اخیر اقدام قابــل توجهي براي مســکن انجام 

نشد.
 مصطفــي قلي خســروي بــا بیــان " علیرغم 
هجمه هایي که در این ســالها علیه مشــاوران 
امالک بوجود آورده اند ، بررســي ها نشــان از 
کاهش پرونده هــا دارد" اظهار کــرد: اتحادیه 
مشاوران امالک همیشه مقابل خالف مي ایستد 
و با کســانیکه از قانون تبعیــت نکنند برخورد 
میکنــد. به همیــن دلیل اســت کــه اتحادیه 
 امــالک بیشــترین تعطیلي را در بیــن تمامي 

اتحادیه ها دارد!
وي با بیان اینکه بارها اعالم کردهایم بنگاههایي 
که معامــالت صوري انجــام دهنــد به کمک 
اماکن تعطیــل مي شــوند، افزود: متاســفانه 
مسئوالن هر وقت کم مي آورند بحث معامالت 
 صوري را مطرح مــي کنند و این بــي انصافي

 است.
وي در ادامه با بیان این کــه در دولت یازدهم و 
دوازدهم، اقدام قابل توجهي براي بخش مسکن 
انجام نشد، یادآور شــد: از سال 13۹2 تا 1400 
تورم بیش از 550 درصدي را در بازار مســکن 
شــهر تهران به وجود آوردنــد. دولتها موظفند 

به اصل 31 قانون اساســي و بهخصوص تامین 
مسکن اقشار پایین توجه کنند. رییس اتحادیه 
مشــاوران امالک با بیان اینکه بخش مســکن 
با 1۸4 شــغل کلیدي در ارتباط اســت افزود: 
رونق بازار مســکن به معناي گردش اقتصادي 
و ایجاد اشــتغال اســت. به همین دلیل مسکن 
به عنوان یکــي از راههاي اصلي تحقق شــعار 
 سال مبني بر تولید، پشــتیبانیها و مانعزداییها« 

مطرح میشود.
خســروي درباره الزام به اخذ کــد رهگیري در 
معامالت مســکن تصریح کرد: بــا مصوبه اخیر 
مجلس درباره طرح جهش تولید مســکن، ثبت 
همه معامالت امالک از جملــه خرید و فروش، 
پیش فــروش، رهن و اجــاره در ســامانه ثبت 
امالک و مستغالت کشــور الزام قانوني یافته و 
اجباري اســت. ایجاد شــفافیت در بازار مسکن 
و جلوگیــري از کاله برداري و فســاد در حوزه 
 فروش مســکن از اهــداف مهم ایــن مصوبه به 

شمار مي رود.
وي با بیــان اینکه ثبت معامــالت و دریافت کد 
رهگیري هم براي دولت، هم مردم و هم مشاوران 
امالک آثــار و نتایــج مثبتي دارد افــزود: ثبت 
معامالت براي مشــاوران امالک اعتبار بیشتري 
 به همراه میآورد و اطمینان مردم را به آنها بیشتر 

جلب میکند.

بی برنامگــی و بی توجهــی دولت به هشــدارهای 
کارشناسان باعث شــد علیرغم تشکیل قرارگاه مرغ، 
قیمت دوباره نجومی شود برخی استانها هم عالوه بر 

گرانی از کمبود در بازار خبر می دهند.
قیمت مرغ و تخم مرغ دوباره افزایش یافت و هر کیلو 
مرغ در بازار تهران به 35 هزار تومان رســیده اســت، 
معموال اکثر ویترین مغازه ها مرغ کامل ندارند و به جای 
آن هر کیلو قطعات مرغ را به قیمت تا 65 هزار تومان 
می فروشند، در استانهای دیگر هم خبر گرانی و کمبود 
به گوش می رســد.آذر ماه ۹۹ قیمت مرغ در بازار به 
کیلویی 45 هزار تومان رسید که مدتی مهمترین بحث 
داغ کشور شد و حتی دولت، قرارگاه مرغ به ریاست وزیر 
جهاد کشاورزی تعیین کرد تا شاید قیمت ها کنترل 

شود اما چنین نشد.
همان زمــان قیمت دولتی مــرغ 20400 تومان بود 
که قرارگاه قیمت را به 24۹00 تومان افزایش داد اما 
همین قیمت افزایش یافته هم در بازار تثبیت نشد و 
فروشــندگان مرغ را قطعه قطعه کرده و به چند برابر 
قیمت می فروختند قطعاتی مانند فیله و سینه که تا 
65 هزار تومان هم فروش رفت.صف های طویل برای 
گرفتن مرغ به اصطالح دولتی 24۹00 تومان در دوران 
اوج کرونا که فوتی های روزانه نزدیک به 500 نفر بود 
تشکیل می شد و بسیاری هم دست خالی بر می گشتند 
به طوری که کارشناسان این صف های متراکم را  عاملی 

برای بیشتر شدن شیوع ویروس کرونا می دانستند.
دوره آرامش بازار مرغ با قیمت 24۹00 تومان یکی دو 
ماه بیشتر طول نکشید، آن زمان هم بسیاری از مغازه ها 
به جای مرغ کامل، قطعات آنرا به قیمت چند برابر می 
فروختند. تولید کنندگان می گفتند که قیمت را دولت 
به زور پایین نگه داشته و با هزینه های باالی خوراک 
دام که 70 درصد قیمت تولید را تشکیل می دهد نمی 

توان با این قیمت پایین مرغ فروخت.
باالخره فنر قیمت در رفت. قیمت دستوری جواب نداد 
و اکنون مرغ به قیمت 35 هزار تومان برگشته است. 
گزارش میدانی خبرنگار فارس از بازار تهران حاکی است 
مرغداری ها به راحتی اعالن » مرغ دولتی نداریم« را 
ویترین مغازه ها چسبانده و آن طرف تر قیمت 35 هزار 
تومان را روی تابلو جلوی قیمت مرغ نوشته اند و البته 
قیمت های چند برابر تا 65 هزار تومان برای قطعات 

مرغ درج شــده اســت.این افزایش قیمت محدود به 
تهران نیست، گزارش هایی که از سطح استانها می رسد 

حکایت از گرانی و کمبود قیمت دارد.
 بازار مرغ، نوسان قیمت و تب و تاب پیچیده شده در 
عرضه و تقاضای این کاالی اساسی این روزها نقل محفل 
مردم سیستان و بلوچستان و دغدغه ای برای خانواده ها 
شده اســت. ایران ملک ریگی بانوی میانسالی که به 
درب مغازه مرغ فروشی برای تهیه مرغ مراجعه کرده 
بود، گفت: مرغ کیلویی 4۸ هــزار تا 55 هزار تومان در 
بازار عرضه می شود و در واقع هر چه دستشان می رسد 
قیمت می گذارند.وی  ادامه داد: منصفانه ترین حالتش 
در بازار معروف به »مشترک« زاهدان است که مرغ زنده 

را کیلویی 32 هزار تومان می فروشند.
عباس دهمیر یکی دیگــر از خریداران هم گفت: مرغ 
کیلویی 50 هزار تومان در بازار اســت و یک عدد مرغ 
کامل تقریبا 120 هزار تومان می شود . او در حالی که 
لبخند تلخی بر لب دارد ادامه می دهد: مرغ های یخ زده 
کیلویی 15 هزار تومانی را در بازار به قیمت هر کیلو 35 

هزار تومان به فروش می رسانند.
از دو روز پیش تاکنون برخی از خبرها حکایت از کمیابی 
مرغ در خراســان جنوبی دارند آن گونــه که یکی از 
شهروندان بیرجندی  از کمیابی مرغ در نهبندان برایمان 
گفت.عامل فروش مرغ در بیرجند هم از کمبود سهمیه 
مرغ از چند روز گذشــته خبر داد و گفت: همان طور 
که در اخبار و رسانه های کشور هم شنیدیم در دیگر 
استان ها هم زمزمه کمبود مرغ وجود دارد لذا در بیرجند 
هم از دو روز گذشته سهمیه ای که برای ما به طور روزانه 
ارسال می شد کاهش دارد و ازسویی تقاضای مردم برای 

خرید این قلم افزایش یافته است.
وی در ادامــه گفت: فارغ از اینها همه این مشــکالت 
به خاطر عدم مدیریت اســت. باید به هشــدارهای 
کارشناسان توجه می کردند دقیقه ۹0 نباید اقدام به 
واردات تخم مرغ نطفه دار کنند. لوازم یدکی که نیست، 
باید زودتر عملیاتی می کردند که به این مشکالت بر 
نخوریم. اکنون کمبود جوجه یک روزه به 30 میلیون 
قطعه  بالغ می شــود که به معنی 75 هزار تن کسری 
تولید گوشت مرغ است. ولی شرکت بازرگانی دولتی 
می گوید 2 میلیون تخم مرغ نطفه دار وارد کرده است. 

خوب این به کجا می رسد؟

بی برنامگی دولت ترجیع بند ماجرای گرانی مرغ

سقوط از جایگاه هفتم تولید دنیا به واردکننده 

در ۸ سال اخیر اقدام قابل توجهي براي مسکن انجام نشد

ادعای مدیركل آژانس:

در حل مسائل پادمانی با ایران پیشرفتی حاصل نشده است
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دسترســی به محتوای كاربران با بيش از 10هزار 
فالوئر پولی می شود

طبق گزارشی جدید توئیتر مشغول توســعه قابلیتی جدید و مخصوص 
کاربرانی با بیش از ۱۰ هزار فالوئر اســت. آنها می توانند در ازای دریافت 
مبلغی دسترسی به محتوای اضافی برای فالوئرهای خود را فراهم کنند.در 
اوایل سال جاری میالدی توئیتر اعالم کرد مشغول توسعه قابلیت »سوپر 
فالوز« )Super Follows (است که به برخی کاربران اجازه می دهد در 

ازای دسترسی به محتوای اضافی از فالوئرهای خود هزینه دریافت کنند.
جین مانچون وانگ یکی از محققان اپلیکیشن، اسکرین شات هایی درباره 
این ویژگی در حساب کاربری توئیتر خود منتشــر کرد.براساس تحقیق 
وانگ، فقط کاربرانی که ۱۸ ساله باشند، حداقل ۱۰ هزار فالوئر داشته باشند 
و طی ۳۰ روز گذشته حداقل ۲۵ توئیت منتشر کرده باشند، قادر به استفاده 
از قابلیت »سوپر فالوز« خواهند بود.همانطور که توئیتر نیز قباًل اشاره کرده 
بود سوپر فالوز شــامل محتوای اضافی مانند توئیت هایی انحصاری برای 
عده ای از کاربران است.همچنین وانگ فهرستی از دسته بندی محتوا کشف 
کرده که کاربران سوپر فالوز می توانند با استفاده از آنها محتوای مورد نظر 
خود را مشخص کنند )مانند گروه ورزشی یا پادکست(.توئیتر از اظهار نظر 
درباره آخرین جستجوی وانگ خودداری کرده است. اما پیش از آن قابلیتی 
مشابه سوپر فالوز را توصیف کرده بود. این شبکه اجتماعی با مثالی توضیح 
داده بود کاربر با پرداخت ۴.۹۹ دالر درماه می تواند به محتوای خاص دست 
یابد.این جدیدترین قابلیت پرداختی اســت که توئیتر در هفته های اخیر 
ارائه کرده است. این شبکه اجتماعی در ماه می تست قابلیت Tip Jar را 
آغاز کرد که به کاربران اجازه می دهد با کلیک روی آیکون دالر در پروفایل 

توئیتر تولید کنندگان محتوا، مبالغی را به طور مستقیم به آنها بپردازند.

با برگزاری قرعه کشی؛
چين 6 ميليون دالر يوان ديجيتال جايزه می دهد

مقامات چین اعالم کردند که به عنوان بخشی از آزمایش جدید ارز دیجیتال 
این کشور، حدود ۴۰ میلیون یوان دیجیتال )۶.۲ میلیون دالر( به ساکنان 
پکن به صورت قرعه کشی هدیه داده می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از راشاتودی، اداره نظارت و مدیریت مالی محلی پکن رسماً اعالم 
کرده است که به عنوان بخشی از آزمایش جدید ارز دیجیتال چین، حدود 
۴۰ میلیون یوان دیجیتال )۶.۲ میلیون دالر( به ســاکنان این شــهر به 
صورت قرعه کشی توزیع می شود.از ابتدای ماه جاری میالدی، در مجموع 
۲۰۰۰۰۰ پاکت قرمز دیجیتال، که هر یک حاوی ۲۰۰ یوان دیجیتال )۳۱ 
دالر( است، در برنامه آزمایشی ارز دیجیتال "رنمینبی" به برندگان قرعه 
کشی هدیه داده می شود.پاکت قرمز یک روش سنتی برای هدیه دادن پول 
در چین است.ساکنان پکن می توانند از طریق برنامه های تلفن همراه بانک 
مرکزی چین )PBOC( و همچنین بانک صنعتی و بازرگانی چین تا نیمه 
شب 7 ژوئن برای قرعه کشی ثبت نام کنند. برندگان جوایز خود را تا ۲۰ 
ژوئن تحویل خواهند گرفت.پیش از این، دولت چین چندین قرعه کشی 
یوان دیجیتال به عنوان بخشی از آزمایش ارز دیجیتال خود انجام داده و 
قصد دارد این برنامه آزمایشی را در آینده گسترش دهد.سال گذشته، بانک 
مرکزی چین اعالم کرد قصد دارد ارز دیجیتال مستقل خود را به موقع برای 
بازی های المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ آماده کند.بانک مرکزی چین اعالم 
کرد که این ارز جدید که هنوز نام رسمی ندارد اما با نام اختصاری داخلی 
DCEP یا پرداخت الکترونیکی ارز دیجیتال شناخته می شود، برخی از 
ویژگی های ارزهای رمزپایه را دارد.پیش بینی شده است که یوان دیجیتال 
جایگزین پول نقد در گردش های مالی شود. این در حالی است که چین 
قصد دارد به اولین اقتصاد بزرگ جهان که ارز دیجیتال را در ســطح ملی 

آزمایش می کند، تبدیل شود.

چرا بيت كوين هنوز زير 40 هزار دالر است؟
از زمان سقوط بیت کوین از ســقف تاریخی خود، این رمزارز در محدوده 
۳۵ تا ۴۰ هزار دالر در حال نوسان است، چرا بیت کوین نمی تواند مقاومت 
۴۰ هزار دالری را رد کند؟سرمایه گذاران خرد دیگر تنها افرادی نیستند 
که از افت قیمت بیت کوین در بازار ضربه می خورند. معامله گران نهادی و 
حقوقی ها نیز از دارایی های دیجیتال و جــو حاکم بر بازار و تغییرات روند 
چرخه ای ضربه خورده اند. در حالی که بیت کوین در حال حاضر در محدوده 
۳۵ تا ۴۰ هزار دالر نوسان می کند، اما سقوط این رمزارز از سقف تاریخی 
خود معامله گران بزرگ را متضرر کرده اســت.از زمــان آغاز افت قیمتی 
بیت کوین در آوریل، معامــالت آتی بیت کوین افت قابــل توجهی کرده 
اســت. با این حال خوش بینی معامله گران خرد از اواسط می بیشتر شده 
است. بر اساس آمار، پول هوشمند چندان روی بازار تاثیرگذار نبوده است. 
جایگاه های بلند و کوتاه تغییر قابل مالحظه ای نداشته و مدیران دارایی هم 
در حال بستن جایگاه های کوتاه مدت خود و قرار گرفتن در جایگاه خرید 
هستند.با این حال یکی از مسائل اصلی در خصوص حجم پایین معامالت 
لحظه ای و مشتقه، کاهش نوسانات بازار است. نوسان یک جاده دو طرفه 
برای بیت کوین است و در حالی که در هنگام سقوط این نوسانات بسیار زیاد 
بود، وجود ان احتماال برای عبور قدرتمند از مقاومت ۴۰ و ۵۰ هزار دالری 
نیاز خواهد بود.برای اینکه بیت کوین بتواند مجددا روندی صعودی به خود 

بگیرد، مشاهده رفتار معامله گران در هفته های آینده امری حیاتی است.

در شبکه اجتماعی ویبو؛
چين حساب های كاربری مرتبط با رمزارز را مسدود كرد

دولت چین چند حســاب کاربری مربوط به رمزارز را در شبکه اجتماعی 
ویبو مسدود کرده اســت. پیش بینی می شود این کشور اقدامات وسیعی 
علیه رمزارز انجام دهد. چند حساب کاربری مرتبط با رمزارز در میکروبالگ 
چینی »ویبو« مســدود شده اند. این در حالی اســت که دولت این کشور 

فشارها و اقدامات برای استخراج و تبادل رمزارز را شدت بخشیده است.
البته به گفته یک تحلیل گر و رگوالتور مالی چین، پیش بینی می شــود 
اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شــود از جمله این موارد می توان به 
مرتبط کردن فعالیت های رمزارزی غیرقانونی با قانون جزایی کشور اشاره 
کرد.ماه گذشته هیأت دولت چین تعهد کرد با استخراج و تبادل بیت کوین 
مقابله کند و در نتیجه آن امور مالی و سرویس های پرداخت رمزارزی در 
این کشور ممنوع شدند. طی روزهای گذشته نیز دسترسی به چند حساب 
کاربری مرتبط با رمزارز در شبکه اجتماعی ویبو مسدود شده و در صورت 

رصد این حساب ها، پیام »نقض قوانین و مقررات« نشان داده می شود.
از سوی دیگر رسانه های چینی گزارش های وســیعی برای اطالع رسانی 
دربــاره رمزارزها منتشــر کرده اند. خبرگــزاری شــینهوا گزارش هایی 
دربــاره رشــته ای از کالهبرداری های مرتبــط با رمزارز منتشــر کرده 
اســت. رســانه دولتیCCTV نیز اعالم کرده رمزارز نوعی دارایی اســت 
که قوانین زیادی دربــاره آن وجود ندارد و بیشــتر اوقــات در تبادالت 
 بازار سیاه، پولشویی، قاچاق اســلحه، قمار و تجارت مواد مخدر استفاده

 می شود.

اخبار

تکذیب فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
رضا تقی پور انوری نماینده مجلس شورای اسالمی شایعات منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ را دروغ و کذب دانست و گفت با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می کنم.نماینده مجلس شورای اسالمی در واکنش 

به انتشار اخباری به نقل از وی درباره فیلترینگ فضای مجازی این اخبار را تکذیب و خبر از اقدام قضایی علیه منتشرکنندگان این مطلب داد.رضا تقی پور انوری نماینده مجلس شورای اسالمی شایعات منتشر شده درباره طرح مجلس 
درخصوص فیلترینگ را دروغ و کذب دانست و گفت با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می کنم.وی گفت: صحبت های مختلفی که طی ۸ ماه گذشته دیگران و بنده درباره طرح مذکور داشته ایم، تقطیع و با استفاده از کلیدواژه های مطرح 

شده این خبر کذب را تولید و منتشر کردند.این نماینده مجلس یادآور شد: طرح ساماندهی فضای مجازی اصال برای محدودیت فضای مجازی نیست بلکه برای استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

به گفتــه دبیر کمیســیون 
رمزارز و بالک چین سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، 
مسئوالن با بهانه تراشی های 
مختلف از توسعه رمزارزها در 
کشور جلوگیری می کنند و از سوی دیگر، دستورات و 
تصمیمات آنی مسئوالن مبنی بر برخورد قهری با این 
حوزه منجر به عدم اعتماد مردم به پلتفرم های داخلی و 

نهایتا خروج سرمایه از کشور می شود.
علی بابک نیا گفت: درخصوص مشکالت صنعت برق در 
حدود دو سال است که با مسئوالن وزارت نیرو درحال 
بحث و گفت وگو هستیم و نسبت به تبعات برخورد و 
تصمیمات این وزرات خانه با صنعت استخراج رمز ارز 
به ایشان هشدار داده بودیم. وزارت نیرو تنها با فعاالن 
حوزه رمزارز درگیر نبوده و برخوردهای این وزارتخانه 
با نیروگاه داران بخش خصوصی که حدود ۶۰ درصد 

از برق کشور را تامین می کنند، به مراتب بیشتر است.
وی ادامه داد: در کنار اجازه صادرات برق که متاسفانه 
شاهد عدم همکاری وزارت نیرو هستیم، یکی دیگر از 
راهکارهای برون رفت از مشکالت صنعت نیروگاهی، 
اجازه عقد قراردادهای دوجانبه بیــن نیروگاه داران و 
فعاالن استخراج رمزارز است که با رعایت شرط حفظ 
ظرفیت تولید و انجام تعهدات ظرفیتی با وزارت نیرو، 
نیروگاه ها مازاد تولید خود را به متقاضیان اســتخراج 
رمزارز واگذار کرده با درآمدهای حاصل از این همکاری 
نسبت به حفظ ظرفیت های نیروگاهی اقدام کنند، اما 
وزارت نیرو ایــن راهکار را نیز نپذیرفتــه و اجازه عقد 

قراردادهای مستقیم با صنعت استخراج را نمی دهد.
دبیر کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نصر با اشاره 
به مشکالتی که از ســوی مدیریت وزارت نیرو نشأت 
می گیرد، گفت: این وزارتخانه دالیلی از جمله استخراج 
رمزارز، افزایش تقاضا، کم آبی و گرمای زودرس را علت 
خاموشی های اخیر و کمبود برق در کشور اعالم کرده 
است. وزارت نیرو مدعی است که کمبود برق دارد اما 

وقتی ما پیشنهاد تعامل با نیروگاه های موجود یا احداث 
نیروگاه های جدید با تعرفه گاز صنعتی را ارائه کردیم 
با آن هم موافقت نشــد. اگر اجازه احداث نیروگاه های 
گازی صادر می شد شــاهد افزایش ظرفیت تولید برق 
نیروگاهــی تا حــدود ۲۰۰۰ مگاوات بودیــم و دیگر 

فعالیت های زیرزمینی در حوزه رمزارز وجود نداشت.
بابک نیا همچنین درباره تعرفه گذاری نرخ برق اظهار 
کرد: از ابتدای تعرفه گذاری نرخ برق برای اســتخراج 
رمزارز، ما به شــدت مخالفت خــود را اعالم کردیم و 
مطمئن بودیم که با توجه به تعرفه های مصوب وزارت 
نیرو، فعالیت های قانونی محدود شده و شاهد افزایش 
فعالیت هــای زیرزمینی اســتخراج کنندگان رمزارز 
خواهیم بــود. دلیل این همه فشــار و مقاومت وزارت 
نیرو برای ایجاد انحصــار در عرصه تامین برق صنعت 
استخراج رمزارز داشتن توقعات غیر واقعی از درآمدهای 

واصل  نشده این صنعت است.
این کارشناس حوزه رمزارز خاطرنشان کرد: در اغلب 
نقاط دنیا از رمزارزها به عنوان رمــز دارایی یا کاالی 
ارزشــمند دیجیتالی یاد می کنند و با این تعبیر نهاد 
ناظر آن ها سازمان بورس اســت. اما در ایران رمزارزها 
را نوعــی ارز تلقی کرده انــد و به همیــن دلیل بانک 
مرکزی نهاد ناظر بر فعالیت در این حوزه شــده است. 
سیاســت های بانک مرکزی کنترل بــازار و درجهت 
ثبات قیمت و تعیین مقدار عرضه و تقاضا است درحالی 
که این سیاست ها با ماهیت رمزارزها تناقض داشته و 
امکان پذیر نیست و این حوزه با دستور و ابالغ آیین نامه 
ساماندهی نمی شــود. برای رمزارزها باید تعریف رمز 
دارایی یا کاالی دیجیتال مطرح شود که نرخ آن توسط 
عرضه و تقاضای بین المللی همراه با تمامی نوساناتش 

تعیین می شود.
بابک نیا خاطرنشان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران 
که پیش از این اعالم شــده بود، هرگونه مســئولیت 
خرید و فروش و نوســان قیمت بر عهده فعاالن حوزه 
رمزارز است و دولت و بانک مرکزی هیچگونه تعهدی 
نسبت به سرمایه گذاران آن نخواهد داشت. با توجه به 
استقبال عموم مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه، 

آیا با ریزش ارزش جهانی بــازار رمزارزها، هیچ کس از 
دولت مطالبه ای نداشته است، زیرا برعکس مشکالت 
حوزه موسســات مالی و اعتباری و مشکالت بورس، 
این بار دولت و مقامات اجرایی کشــور هیچگاه مردم 
را بــه ســرمایه گذاری در این حوزه تشــویق نکردند 
 و افرادی که در این بــازار ســرمایه گذاری می کنند

 دانش و آگاهی کافی از نوســانات را داشته و نسبت به 
آن آگاه هستند.

 وی درباره تغییر رییــس کل بانک مرکزی بیان کرد: 
تغییر ســمت ها و افراد مســئول تغییری نسبت به 
وضعیت حوزه رمزارزها نخواهد داشت مگر آن که فرد 
مسئول این حوزه نسب به فرصت ها  و تهدیدهای این 
بازار و اقتصاد دیجیتال آگاه و واقف باشــد. متاسفانه 
شاهد عدم ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص 
رمزارزها هســتیم، بانک مرکزی نیز برای ممانعت از 
فعالیت در حوزه رمزارز بهانه هایی مشابه وزارت نیرو 
مطرح می کند تا از وظایف قانونی خود سلب مسئولیت 
کند و با تاخیــر در این عمل فعاالن ایــن حوزه را در 
سردرگمی قرارداده اســت. درصورت پذیرش فعالیت 
رسمی حوزه رمزارز در کشــور از سوی بانک مرکزی، 
شاهد قانونمند شدن و شفافیت این حوزه خواهیم بود.

 این مقام مسئول خاطرنشــان کرد: با توجه به اعالم 
درخواســت بیش از ۶۰ هزار فعال در حوزه رمزارزها 
مبنی بر حمایت و عدم برخورد با این حوزه که خدمت 
رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسالمی اعالم 
شــد، بانک مرکزی با اعالمیه ای برخورد با صرافی ها 
و دستور مسدودســازی درگاه های پرداخت آن ها را 
متوقف کرد، اما تبعات منفی انتشــار نامه برخورد با 
کسب وکارهای این حوزه، خروج حجم زیادی از سرمایه 
مردم از پلتفرم های تبادل ایرانی به ســامانه هایی در 
خارج از کشور است که تهدید از دست رفتن و مسدود 
شدن سرمایه های ایرانی وجود خواهد شد و بخشی از 
این فعالیت ها هم به صورت زیرزمینی و غیرآشکار در 
حال انجام است که امکان نظارت دستگاه های اجرایی 

کشور را کاهش داده است.
بابک نیا همچنین خاطرنشــان کرد: الزم است تمامی 
دســتگاه های قانونگذار و اجرایی کشــور درخواست 
کردند که در زمان تدوین قوانین و چارچوب ها از بخش 
خصوصی و افراد فعال در این حوزه مشــاوره گرفته و 
با تنظیم صحیح مقررات به صورت هوشــمندانه بازار 
سرمایه گذاری را به سمت شفافیت و حفظ دارایی ها در 

کشور سوق دهند.

عقد قراردادهای دوجانبه بين نيروگاه داران و فعاالن استخراج رمزارز در ابهام

محدودیت فعالیت های قانونی رمزارزها با تعرفه های مصوب برق
گروه فناوری
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مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران از برنامه توسعه 7 
هزار کیلومتر فیبرنوری در شــبکه مخابراتی شهری و 
روستایی خبر داد و گفت: امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
پورت اینترنت FTTX واگذار می کنیم.مجید سلطانی 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ارائه گزارش عملکرد 
ساالنه مالی این شرکت، اهم برنامه های سال ۱۴۰۰ را 

عنوان کرد.
وی با اشاره به تداوم قرارداد اجرای مصوبه بیت استریم و 
نیز قرارداد مشارکت در حوزه VOD ها گفت: ارائه حداقل 
۴ محصول جدید در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

سلطانی با بیان اینکه توسعه خدمات ارتباطی در شبکه 
مخابراتی کشور در دستور کار امسال است، افزود: توسعه 
7 هزار کیلومتر فیبرنوری در شبکه شهری و روستایی، 
واگذاری 7۰۰ هزار پورت تلفــن ثابت و یک میلیون و 
۲۰۰ هزار پورت اینترنت مبتنی بر فیبر )FTTX( برنامه 
مخابرات برای سال ۱۴۰۰ است که در صورت موافقت 
کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش تعرفه های مخابراتی، 
این حرکت های توسعه افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران کاهش سود خالص 
این شرکت را به دلیل عدم اجرا و عملیاتی نشدن برخی 
مصوبات عنوان کــرد و گفت: قرار بود در ســال ۹۹ در 

خصوص تغییر تعرفه های مخابراتی اتفاقاتی بیافتد اما 
محقق نشد و افزایش هزینه و کاهش درآمد بخش تلفن 
ثابت باعث کاهش سود خالص شرکت مخابرات ایران 
شد.وی با اشاره به سیاســت های راهبردی این شرکت 
در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: کمیته ای راهبردی در مخابرات 
تشکیل شده تا روند توسعه جریان های درآمدی از جمله 
تولید خدمات محتوایی و ارزش افزوده، دو برابر شــدن 
تأمین سرمایه گذاری و توسعه بازار مشارکتی به واسطه 
توانمندی شرکت ها و نیز اجرای پروژه های زودبازده در 

استان ها را پیگیری کند.
سلطانی بهینه سازی سامانه ۱۱۸ با پیش بینی کسب 
درآمد ۱۰۰ میلیارد تومانی از این سامانه، وصول ۵۰۰ 
میلیارد تومان از بدهی ها و الوصولی های مشــترکان 
و کاهش ۵۰۰ نفری پرســنل مراکز تماس را با هدف 
یکپارچه سازی این مراکز، از جمله سیاست های مخابرات 
برای سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: موضوع همگرایی 
تلفن ثابت و همراه )FMC( با هــدف افزایش درآمد و 

کاهش هزینه ها نیز در دستور کار شرکت مخابرات ایران 
قرار دارد.در این جلسه گزارش بررسی صورت های مالی و 
عملکرد جریان های نقدی شرکت مخابرات ایران از سوی 

سازمان حسابرسی قرائت شد.
بر این اساس مقرر شــد اختالف نظر سود سهم دولت 
از سهام مخابرات پیگیری شــود. آنطور که مسئوالن 
مخابرات در این جلســه عنوان کردند هم اکنون دولت 
مبلغ ۳ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال از حســاب مخابرات 
برداشت کرده است. بر این اساس مخابرات با ارائه نامه ای 
به رئیس جمهور، خواســتار تعیین تکلیف در این باره 

شده است.
در خصوص ادعای مالکیت امالک شــرکت مخابرات 
ایران از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز، این طور 
عنوان شد که موضوع در کمیته حل اختالف در دست 
حل و فصل است.همچنین اعتراض مخابرات به تصرف 
امالک دانشکده مخابرات و مجتمع دانشگاهی فوالدشهر 
اصفهان توسط وزارت ارتباطات، در دست پیگیری قرار 

گرفت.در همین حال این طور گفته شد که دعوی شرکت 
توســعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار عمده شرکت 
مخابرات ایران از مبلغ ۴ هزار و ۸۱۳ میلیارد ریال به عنوان 
مطالبات از دولت در حال پیگیری است.مطابق با اعالم 
حسابرس قانونی مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران، 
دیوان عدالت اداری به دلیل عدم اجرا و پیگیری ملغی 
کردن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی 
بر حق دریافت آبونمان مخابرات از مشترکان، این شرکت 

را مبلغ ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد ریال جریمه کرده است.
همچنین طبق این اظهارات، مخابرات بخشی از سود 
ســهام عدالت را نقدا به دولت پرداخت کــرده و برای 
پرداخت مابقی نیــز در حال مذاکره اســت.مطابق با 
جمع بندی این جلســه مبلــغ ۱.7۹۱ میلیارد تومان 
ســود شــرکت اصلی مخابرات ایران برای سهامداران 
قابل تقســیم اعالم شــد. ذمجمع عمومی شــرکت 
مخابرات ایران با تقســیم ۳۰۰ ریال ســود به ازای هر 
سهم موافقت کرد.همچنین مقرر شــد پاداش ساالنه 
شرکت در جلسات هیأت مدیره که مبلغ ۵۰۰ میلیون 
تومان عنوان شــد برای رفع مشکالت کارمندان مسن 
 و دارای بیماری ناشــی از کرونا در شــرکت مخابرات

 ایران هزینه شود.

دبیر ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی از اختصاص یک هزار 
میلیارد تومان بودجه برای حمایت از کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در صنایع سنتی 
خبر داد. مهدی محمدی درباره تحقق شعار »تولید، 
پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها« در حــوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندســازی اظهار داشت: بخشی از 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در حوزه کسب و کارهای 
اقتصاد دیجیتال مربوط به حذف مقررات دســت و 
پاگیر و موانعی است که بر سر راه فعالیت این کسب 
و کارها وجود دارد. در این راستا طی سال های اخیر 
معاونت علمی به طور مستمر به عنوان وکیل مدافع 
کســب و کارها ســعی در برطرف کردن این موانع 
داشته و مذاکره با دستگاه های مختلف را در دستور 

کار قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه برای به رسمیت شناختن کسب 
و کارهای حمل و نقل اینترنتی از سوی وزارت کشور، 
تالش بسیاری از سوی معاونت علمی صورت گرفت، 
ادامه داد: هم اکنون نیز با وزارت بهداشت بر سر رفع 

موانع کسب و کارهای حوزه ســالمت آنالین وارد 
مذاکره شده ایم. در همین حال در حوزه ارز دیجیتال 
و تکنولوژی بالکچین نیز مشکالتی با بانک مرکزی 

وجود دارد که در حال حل این مشکالت هستیم.
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمند ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه دستگاه های دولتی و اجرایی 
بهتر از گذشــته با این تغییر و تحول و اســتفاده از 
ابزارهــای دیجیتال کنار می آینــد، گفت: عالوه بر 
رفع موانع حقوقی و قانونی سد راه کسب و کارهای 
دیجیتالی، بخش مهمی از حمایت ها نیز مربوط به 
کمک های مالی به این کســب و کارها است که از 

سال های گذشته تداوم دارد.
وی با تاکید بر اینکه امسال در قانون بودجه، منابع 
بســیار خوبی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در 

نظر گرفته شده اســت، اظهار داشــت: برای سال 
۱۴۰۰ از منابعــی که در قانون بودجه دیده شــده 
مبلغ یکهزار میلیارد تومان برای حمایت از کسب و 
کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال تخصیص داده شده 
است. در صورتی که ســال گذشته یک ریال بودجه 
اختصاصی نیز به این بخــش تعلق نگرفت و تمامی 
حمایت های مالی این حــوزه از محل منابع معاونت 

علمی تأمین شد.
محمدی هــدف از اختصاص هزار میلیــارد تومان 
منابع بودجه ای تحول دیجیتــال در بخش صنایع 
ســنتی عنوان کرد و گفت: با تخصیص این بودجه، 
شــاهد اتفاقات خوبی برای حوزه اقتصاد دیجیتال 
خواهیــم بود. از ایــن رو برنامه ریــزی برای کمک 
به توســعه فناوری های هوشمندســازی و اقتصاد 
دیجیتال و تحول دیجیتال در صنایع بالغ و سنتی در 

دستور کار امسال قرار گرفته است.دبیر ستاد توسعه 
فناوری های حــوزه اقتصاد دیجیتال و هوشــمند 
ســازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ادامه داد: صنایع بالغ شــامل صنایعی مانند فوالد، 
خودروسازی، پتروشــیمی، نفت و گاز، کشاورزی، 
حمل و نقل و ســالمت می شــود. برای این صنایع 
برنامه های ویژه حمایتی را در این زمینه در دستور 
کار قرار داده ایم. بــه نحوی که برنامــه ویژه برای 
 اعالم فراخوان حمایتی در این صنایع تدوین شــده

 است.
وی گفت: از ماه گذشته فراخوان حمایت از کسب و 
کارهای حوزه آموزش آنالیــن را با برگزاری رویداد 
لرنینو در جهت حمایت از کســب و کارهای حوزه 
آموزش دیجیتال و هوشمند سازی آغاز کرده ایم. در 
همین حال فراخوان رویداد صنایع معدنی و فلزات 
اعالم شــده و به زودی نیز فراخوان حوزه ســالمت 
دیجیتال، لجستیک، حمل و نقل و کشاورزی آغاز 
می شود و سعی مان این است که هر هفته با برگزاری 

یک رویداد، از این صنایع حمایت کنیم.

براساس تحقیقی تازه، فناوری شارژی که در آیفون 
۱۲ پرومکس استفاده شــده دستگاه های ضربان 
ساز و الکتروشــوک مبتالیان به آریتمی قلبی را 
مختل می کند.در اکتبــر ۲۰۲۰ میالدی اپل از 
ســری جدید آیفون ۱۲ رونمایی کرد. این سری 
مجهز به یک ویژگی بســیار جدید به نام سیستم 
شارژ MegaSafe اســت که به کاربران اجازه 
می دهد آیفون هایشان را با یک دستگاه بی سیم 
شــارژ کنند. اما اکنون گزارش هایی درباره خطر 
این دستگاه برای برخی کاربران منتشر شده است.

طبق تحقیقی که در ژورنــال انجمن قلب آمریکا 

 the Journal of the American Heart (
Association( منتشر شــده، آیفون ۱۲ پرو 
مکس امواج الکترومغناطیســی و رادیویی ایجاد 
می کند که فعالیت دســتگاه های ضربان ســاز و 
الکتروشــوک )دفیبریالتور( را مختل می کند از 
این رو بیماران مبتال به آریتمی قلبی نباید از این 
دستگاه ها استفاده کنند.محققان در یک آزمایش 
از دستگاه های کمک پزشکی مربوط به برندهای 
مشهور )مد ترونیک، آبوت و بوستون ساینتیفیک( 

به عنوان شبیه سازهای داخلی و خارجی استفاده 
کردند. آیفون هایی نیز روی پوست یا قفسه سینه 

شرکت کنندگان قرار گرفت.
نتایج نشــان داد این دســتگاه ها بــه اختالل در 
عملکرد ۸ مورد از ۱۱ دفیبریالتورهای قابل کاشت 
)CIED (خارجــی و هر ۳مــورد داخلی منجر 
شده اند.کارشناســان تاکید دارنــد دلیل این امر 
وضعیت معکوس آهنربا در CIED ها اســت که 
به دلیل آهنرباهای خارجی تعبیه شده در موبایل 

مختل می شود. آهنرباهای به کار رفته در آخرین 
سری آیفون به اندازه ای قدرتمند هستند که روی 

CIED های تأثیر می گذارند.
مؤلفان این تحقیق در این باره نوشته اند: فناوری 
MegaSafe در آیفون ۱۲ پرو مکس به اختالل 
در عملکرد آهنربایCIED منجر می شود و ممکن 
اســت آنها را از کار بیندازد.کارشناســان توصیه 
کرده اند افرادی که از ضربان ســاز و الکتروشوک 
استفاده می کنند از آیفون های جدید دور بمانند. 
زیرا ممکن است این آیفون ها از فاصله ۱.۵ متری 

برخی از CIED ها را مختل کنند.

يك ميليون و 200 هزار پورت fttx واگذار می شود

توسعه ۷ هزار کیلومتری فیبرنوری در کشور

تخصيص هزار ميليارد تومان بودجه به اقتصاد ديجيتال

کمک به تحول دیجیتال کسب و کارهای سنتی

آیفون ۱۲ برای مبتالیان به آریتمی قلبی خطرناک است


