
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران با بیان اینکه 
در حال حاضر اکثر برندهای اصلی در حوزه لوازم ورزشی در 
چین تولید می کنند از ۵ تا ۶ برابر شدن قیمت این محصوالت 
نسبت به سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۶ واردات 
کفش و لباس ورزشــی و برخی از انواع لوازم ورزشی ممنوع 
است. بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشــی خارجی در بازار 
قاچاق است، این در حالی است که به ویژه کفش ورزشی یک 
کاالی تخصصی اســت که تولید داخل آن کافی نیست و در 

بعضی رشته های ورزشی اصال تولید نمی شود.  
مرتضی حق پرست در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه پوشاک 
ورزشی تولید داخل تقریباً جوابگوی نیاز است، اظهار کرد: اما 
در زمینه کفش های ورزشی، تولید آنها تخصصی است و هنوز 
کفش های تولید داخل به این درجه از تخصص نرســیده اند. 
در حوزه لوازم ورزشــی نیز در بخش دستگاه های بدنسازی 
و کششــی تولید داخل وضعیت خوبــی دارد، اما در بخش 
دستگاه های هوازی ضعیف و کم اســت، به طوری که بیشتر 

قطعات از کشورهای دیگر وارد و مونتاژ می شود.  
به گفته وی مشکل اصلی تولید داخل در حوزه لوازم ورزشی، 
ســنتی بودن تولید اســت که با علم روز و دانشگاه ها عجین 
نشده و از تکنولوژی روز استفاده نمی کنند. به عبارت دقیق تر 

تولیدکننــدگان می خواهند کاالهای آنها مشــابه کاالهای 
خارجی باشد اما باطن کار باطن تکنولوژی خارجی را ندارند. 
برای مثال در یک مورد از پیراهن ورزشی که ظاهر آن حتی 
از ظاهر کار چینی قشنگ تر است، قابلیت جذب عرق کاالی 
ایرانی بیشتر است که باعث کاهش سرعت ورزشکار می شود.  
این مقام صنفــی افزود: بهترین راه حل این اســت که تولید 
کنندگان ایرانی با دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیان 
قرارداد ببندند، اما چون قیمت تمام شده آنها گران می شود و 
مشتری کافی برای جنس ایرانی گران ندارند این کار را انجام 

نمی دهند.  
البته حق پرست گفت که تولیدکنندگان می گویند حتی اگر 
کفش یک میلیون تومانی تولید کنند کسی کفش ایرانی را با 
این قیمت نمی خرد. این در حالی است که این قیمت حدود 

یک سوم قیمت کاالی خارجی است.  

چین، صادرکننده اصلی لوازم ورزشی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران با بیان اینکه 
در حال حاضر تولیدات داخل از نظر مواد اولیه، تکنولوژی و 
ظاهر به تنوع برندهای معروف خارجی که تولید انبوه دارند 
نمی رســد، تصریح کرد: چین از زمان قبل از انقالب ایران در 

تولید وسایل ورزشی پیشرفت خوبی داشــته و دارد وحتی 
کشورهای اروپایی کاالی ورزشــی خود را از چین می خرند. 
چرا که برخی برندهای معروف دنیا مواد اولیه خود را به چین 
می برند و آنجا با استفاده از کارگر ارزان قیمت کاالی خود را 
تولید می کنند. در چنین شرایطی سرمایه گذاران هم در ایران 
ریسک نمی کنند تا در این حوزه که بازار جهانی آن در دست 
چین اســت و نمی تواند سهم بازاری کســب کنند، سرمایه 

گذاری کنند.  

اکثر لوازم ورزشی خارجی در بازار قاچاق است
وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر برندهای اصلی در حوزه 
لوازم ورزشی در چین تولید می کنند، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ 
واردات کفش و لباس ورزشــی و برخی از انواع لوازم ورزشی 
ممنوع است. بنابراین اکثر لباس و کفش ورزشی خارجی در 
بازار قاچاق است. این در حالی است که به ویژه کفش ورزشی 
یک کاالی تخصصی است که تولید داخل آن کافی نیست و در 

بعضی رشته های ورزشی اصال تولید نمی شود.  
او همچنین گفت که فروشــندگان از فــروش کاالی ایرانی 
اســتقبال می کنند، اما کاالی ایرانی به اندازه کافی در بازار 

نیست.  

استفاده از کفش ورزشی دست دوم خارجی فاجعه 
است

حق پرست از رایزنی اتحادیه با ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز در مورد افزایش کاالی قاچاق در بــازار خبر داد و گفت: 
اخیراً اطالعاتی به ما رسیده که کوهنوردان کفش دست دوم 
خارجی را از بانه تهیه می کنند که این مسئله فاجعه است. چرا 
که کفش های خارجی در پای افراد شکل و قالب پا را می گیرد 

و برای ورزشکاران مضر است.  
به گفته وی در گذشته سیاســت وزارت صنعت این بود که 
برندهای خارجی ۲۰ درصد واردات خود را در ایران تولید کنند 
و ظرف دو ســال پنجاه درصد تولید صادر شود. در این راستا 
حتی یک شرکت فرانسوی و یک شــرکت چینی وارد ایران 
شدند با مواد اولیه و تکنولوژی خود، با همکاری کارخانه های 
ایران کاالهایی تولید و به کشورهای اروپایی صادر کردند، اما 

این روند در ایران متوقف شد و آنها نیز از ایران رفتند.  
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی درباره وضعیت تولید 
و واردات لوازم نیز گفت: در مورد لوازم ورزشی قوانین در مورد 
لوازم مختلف متفاوت است. مثال چوب اسکی وارد می شود، 
اما فیکس اســکی نه که منطقی نیســت و باید برای اعمال 

محدودیت با اتحادیه ها مشورت کنند.  

لوازم ورزشی نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۵ تا ۶ 
برابر شد

وی همچنین در پاســخ به اینکه آیا ممنوعیت واردات باعث 
جهش قیمت لوازم ورزشی شــده؟ تصریح کرد: جامعه ایران 
از ورزش دور اســت و با شــیوع ویروس کرونا وضعیت بدتر 
شــده، اما اگر تقاضا به نســبت جمعیت واقعی شود افزایش 
قیمت ها سرســام آور خواهد بــود اما در همین شــرایط به 
خاطر افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای ورزشی نسبت به سال  
 ۱۳۹۶ حدود پنج تا شــش برابر و در برخی موارد تا ۱۰ برابر 

شده است.  
حق پرســت با بیان اینکه کیفیت کاالهای ورزشی می تواند 
مشوق افراد برای ورزش باشــد و برای افراد حرفه ای نیز یک 
مسئله حیاتی اســت، تصریح کرد: دولت برای کنترل منابع 
ارزی واردات را بســته، اما از طرف دیگه باعث پرورش قاچاق 
شده که به خود دولت ضربه می زند. اما نیاز جامعه باید به هر 

حال تامین شود.  
وی در پایان به مردم اطمینان داد که فروشندگان این بخش 
جنس اصلی و تقلبی را به قیمت خودشان عرضه می کنند و 
جنس تقلبی و ایرانی به جای جنــس خارجی اصل فروخته 

نمی شود.

دولت انگلیس از صرافی باینانس خواست تا به فعالیت 
های خود در این کشور خاتمه دهد.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، سازمان تنظیم 
مقررات مالی انگلیس با صدور دســتورالعملی به 
صرافی باینانس از آن خواســته اســت تا در سریع 
ترین زمــان ممکن به کلیه فعالیت هــای خود در 
انگلیس خاتمه دهد. این نهاد همچنین به مشتریان 
این صرافی در انگلیس هشــدار داده است که کلیه 
مسیولیت های تداوم استفاده از این پلتفرم بر عهده 

خودشان خواهد بود.  
اگرچه هنوز انگلیس برای انجام فعالیت های مرتبط 
با ارزهای دیجیتالی قانون خاصی ندارد اما نهادها و 
موسساتی که این خدمات را ارایه می دهند از جمله 
صرافی های ارزهای دیجیتالی باید از نهادهای نظارتی 

مجوز بگیرند. طبق دستورالعمل این سازمان انگلیسی 
به صرافی باینانس، این صرافی موظف است پیغامی 
با مضمون صرافی باینانس مجاز به انجام فعالیت در 
انگلیس نیست، را به کاربران انگلیسی نمایش دهد.  

صرافی باینانس همچنین مکلف شــده اســت تا 
اطالعات مربوط به تراکنش های مشتریان انگلیسی 
را به نهادهای ناظر گزارش دهد. هنوز مشخص نیست 
چرا چنین تصمیمی علیه باینانس گرفته شده اما در 
بیانیه نهاد انگلیسی آمده است باینانس به طور جدی 
الزامات قانونی را نادیده گرفته و امنیت مالی کاربران 

خود را به خطر انداخته است.  
صرافی باینانس در ماه های اخیر محبوبیت زیادی 
بین کاربران انگلیسی یافته و شــمار افراد فعال در 
آن به میزان قابل توجهی افزایش پیــدا کرده بود. 

این صرافی قانون مصوب ماه ژانویه که کلیه صرافی 
های دیجیتالی را مکلف به ثبت نام در سامانه ارزهای 
دیجیتالی و گزارش دهی های مشکوک به پولشویی 
می کرد، نادیده گرفته بود. تاکنون تنها پنج صرافی 
ارزهای دیجیتالی در انگلیس در این سامانه ثبت نام 
کرده اند.  انگلیس تنها کشوری نیست که رویکرد 
سختگیرانه ای را مقابل باینانس اتخاذ کرده است: 
نمایندگان مجلس ژاپن نیز پیشتر با صدور اخطاریه 
ای به این صرافی اعالم کرده بودند فعالیت های آن 
در این کشور غیرقانونی است. در آمریکا نیز مقامات 
وزارت دادگستری و اداره خدمات درآمدی از باینانس 
خواســته بودند اطالعات مربوط به تراکنش های 
مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی را در اختیار آن 

ها قرار دهند. 

موسســه بین المللی مالی مســتقر در پاریس 
در گزارشــی اعالم کرد با احیــای برجام و رفع 
تحریم های آمریــکا علیه ایــران، ذخایر ارزی 
کشــور تــا ســال ۲۰۲۳ دو برابر خواهد شــد 
 و اقتصــاد ایران نیز شــاهد رشــد متوســط 

خواهد بود.
موسســه بین المللی مالی مســتقر در پاریس 
در گزارشــی اعالم کرد با احیــای برجام و رفع 
تحریم های آمریــکا علیه ایــران، ذخایر ارزی 
کشــور تــا ســال ۲۰۲۳ دو برابر خواهد شــد 
 و اقتصــاد ایران نیز شــاهد رشــد متوســط 

خواهد بود.
ایــن گــزارش می گویــد اگــر تحریم هــا لغو 
شــود، ذخایر ارزی ایران تا دو ســال آینده به 

۱۴۰ میلیــارد دالر خواهد رســید. همچنین 
اگر برجام احیاء شــود، رشــد اقتصادی کشور 
در ســال جاری ۳.۵ درصد و برای ســال های 
 ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز هر کدام حدود چهار درصد 

خواهد بود:
صــورت  در  کشــور  اقتصــادی  »رشــد 
رســیدن به توافقــی جامع تر از برجــام، برای 
ســال جــاری ۴.۳ درصــد و بــرای دو ســال 
 آینده بــرای هر ســال حــدود شــش درصد 

خواهد بود«.
موسسه بین المللی مالی می افزاید به رغم رشد 
اقتصادی بیشتر با لغو تحریم ها، انتظار نمی رود 
نرخ بیکاری در ایران از ۲۰ درصد کنونی کاهش 

یابد.

ایــران قبــل از تحریم هــای آمریــکا روزانــه 
۲.۵ میلیــون بشــکه نفــت صــادر می کــرد 
اما پارســال ایــن رقم بــه ۳۲۰ هزار بشــکه 
ســقوط کــرد و در پنــج مــاه ابتدایی ســال 
 جاری میالدی حــدود ۶۵۰ هزار بشــکه بوده

 است.
ارزش صادرات نفت خام ایــران در دوران قبل 
از تحریم هــا ســاالنه ۶۰ میلیــارد دالر بود که 
 بیــش از ۱۰ درصد اقتصاد کشــور را تشــکیل 

می داد.
این نهاد مالــی بین المللی در ادامــه می گوید 
اگــر تحریم ها لغــو نشــود، رشــد اقتصادی 
 ایــران در ســال جــاری حــدود ۱.۸ درصد 

خواهد بود.

با وجود آنکه بازار سرمایه طی روزهای گذشته روند 
صعودی به خود گرفته، ارزش واقعی سهام عدالت 
هنوز به روزهای قبل از سال جاری نرسیده است؛ 
به طوریکه ارزش واقعی ســهام عدالــت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هــزار تومانی در روزهای آخر اســفند 
ســال گذشــته در محدوده ۹ میلیون تومان بود 
 درحالی که در این روزها حدودا هفت میلیون تومان 

قیمت دارد.
به گزارش ایسنا، پس از آزادســازی سهام عدالت 
مشموالن این ســهام که روش مســتقیم را برای 

مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند 
با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش 
واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات 
بازار افزایشی یا کاهشی می شود.

بر این اساس ارزش واقعی ســهام عدالت با ارزش 
اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نیز در روز ۲۰ اسفندماه سال 
گذشته ۹ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قیمت داشت. 
درحالی که قیمت این سهام در پنجم تیرماه سال 

جاری هفت میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود.

هرچند که مشموالن ســهام عدالت سال گذشته 
می توانســتند ۶۰ درصد ســهام خود را بفروشند 
حدود هشت ماه است که به دلیل شرایط بازار و فشار 
عرضه، این امکان را ندارند اما ذکر این نکته ضروری 
است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات 

بازار صعودی و نزولی می شود.
به طوریکه ارزش واقعی سهام یک میلیون تومانی 
در روزهــای ابتدایی آزادســازی ســهام عدالت 
)اردیبهشت و خردادماه سال گذشته( تا ۲۰ میلیون 

تومان نیز افزایش یافته بود.

با توجه به اینکه در بودجه ســالجاری بیش از ۲۷۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده 
است، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
می گوید که در سه ماهه اول سالجاری نزدیک به ۵۹ 
هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به 
سال گذشته از رشد ۷۰ درصدی برخوردار شده است. 
به گزارش ایسنا، در سال گذشته صحبت های زیادی 
مبنی بر عبور بودجه کشور از اتکا به درآمدهای نفتی 
و در این راســتا افزایش پایه های مالیاتی مطرح شد 
تا در نهایت در بودجه ســالجاری سهم مالیات ها در 

درآمدهای دولت افزایش یافت و پایه های مالیاتی چون 
مالیات بر خانه های خالی، خانه و خودروهای لوکس و 

 . .. به خانواده مالیاتی کشور افزوده شد. 
با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی امسال به ۲۷۰ هزار 
میلیارد تومان تاکنون اقدامات مناسبی برای اجرای 
پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و 
هوشمندسازی مالیات انجام نشده که صدای انتقاد 

کارشناسان را درآورده است. 
از سوی دیگر، هر یک از مالیات های اشخاص حقوقی، 
درآمدها، ثروت، واردات و کاال و خدمات به ترتیب ۱۴ 

هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر 
درآمدها بیشترین افزایش را در سالجاری داشته است. 
در این زمینه، محمد مسیحی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تحقق درآمدهای مالیاتی در فصل بهار ۱۴۰۰ 
گفت: در سه ماهه اول سالجاری نزدیک به ۵۹ هزار 
میلیارد تومان مالیات وصول شد که نسبت به مدت 
زمان مشــابه در سال گذشته از رشــد ۷۰ درصدی 

برخوردار شده است. 

اکثر لوازم ورزشی خارجی در بازار قاچاق است

با احیا برجام، ذخایر ارزی ایران تا سال ۲۰۲۳ دو برابر خواهد شد فعالیت بزرگ ترین صرافی جهان در انگلیس ممنوع شد!

درآمدهای مالیاتی در مرز ۶۰ هزار میلیارد سهام عدالت چند؟
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سپرده گذاری ارزی 
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رهبر معظم  انقالب:

سرمقاله
راهکار 
مهار تورم

بیش از ۵۰ ســال است که 
اقتصاد ایــران درگیر تورم 
اســت و انباشــت دانش و 
مطالعــه در خصوص مهار 
تورم در اقتصاد ایران وجــود دارد. در دهه ۹۰ هم 
کشــور با ۲۴ درصد تورم روبرو بوده است. یعنی 
عمال از دهه ۵۰ اقتصاد درگیر تورم شده و مطالعلت 
کافی در خصوص علل آن هم وجود دارد. همواره 
ایران جزو ۵ کشور باالی نرخ تورم در جهان بوده 
در حالی که تقریبا تمام دنیا توانســته اند تورم را 
مهار کنند. حتی در کشورهای جنگ زده و ناامن 
مانند افغانستان، سوریه و عراق هم نرخ تورم زیر ۱۰ 
درصد بوده در حالی که تورم در کشور در سالهای 
اخیر عددهای بالتر از ۳۰ درصــد را تجربه کرده 
است.  نیل به هدف کنترل تورم نیازمند تصمیمات 

سخت است و...

  وحید شقاقی، اقتصاددان
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رشد قیمت مسکن 
در دوره  رکود  انتظاری

بازار کساد 
خودروهای خارجی

دولت سیزدهم موفق به حل مشکل تورم خواهد شد؟

تورم باالی 50 درصدی اقالم خوراکی
صفحه۳

صفحه۳

افزایش مشتری میوه های دور ریز 
قیمت های   نجومی ، میوه   را   از  سبد  خرید
 بسیاری  از  خانوارها   حذف کرده   است

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در 
شرایطی که معامالت ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده 
نمی تواند نشانه محکمی برای شروع فرآیند افزایشی 
باشد و در مقایسه با رفتار بازار در سال گذشته نوعی 
ریزنوسان محسوب می شود.به گزارش ایسنا، بازار 
مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه در فروردین 
و اردیبهشت، رشد ۳ درصدی قیمت را به ثبت رساند. 
خردادماه ۱۴۰۰ معامالت هم ۳۰ درصد نسبت به 
اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کرد. در چهار 
ماه اخیر میانگین قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا 
۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع نوسان کرده است. 
اســفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به متری ۳۰.۳ 

میلیون تومان رسید که...

بررســی ها از بازار خودروهای خارجی در پایتخت 
حاکی اســت همچون هفته های گذشــته خرید 
و فروش ها بســیار کاهــش یافته و رکود بــر بازار 
حکمفرماست.به گزارش ایرنا، با وجود رکود حاکم اما 
بررسی ها نشان می دهد قیمت  خودروهای خارجی 
در هفته های گذشته افزایش اندکی را تجربه کرده 
و صاحبان اتومبیل ها ضمن اینکــه رغبت زیادی 
به فروش نشــان نمی دهند، مبالغ بیشتری نیز از 
مشــتریان مطالبه می کنند.به اعتقاد کارشناسان، 
حتی مشــخص شــدن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار داشته 
باشد و همگان چشم به مذاکرات برجامی دوخته اند و 
نتایج آن را بر این بازار تاثیرگذار می دانند.با این حال، 

مهمترین عامل تاثیر...



اقتصاد2
ایران وجهان

سپرده گذاری ارزی متوقف شد
 بانک ها عقب نشینی کردند

ســپرده گذاری ۷.۲ میلیارد دالری صندوق توسعه 
ملی در بانکها جهت اعطای تسهیالت در حالی صورت 
گرفته که به دلیل عدم درخواست بانک ها این سپرده 
گذاری متوقف شده اســت.به گزارش ایسنا، سپرده 
گذاری ارزی بخشی از تکالیف صندوق توسعه ملی 
است که در راستای اجرای تکالیف بودجه های سنواتی 
و همچنین قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت )۲(، انجام می شود.

قرارداد سپرده گذاری ارزی که بین صندوق و بانک های 
سپرده پذیر منعقد می شود در واقع قراردادی است که 
بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده گذاری 
شده در آن، اجازه تامین مالی ارزی طرح های دارای 
اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی را پس 
از طی مراحل تصویب طرح در ارکان اعتباری بانک 
عامل را با در نظر گرفتن ضوابــط و قوانین قرارداد، 
می دهد.بر این اساس ساالنه بخشی از منابع صندوق 
توســعه ملی به ســپرده گذاری ارزی در بانک های 
سپرده پذیر اختصاص پیدا می کند تا از طریق اعطای 
تســهیالت در چارچوب  قراردادها، این منابع را به 
طرح ها و فعالیت های مرتبط از جمله بخش نفت، گاز، 

پتروشیمی و صنعت و معدن تخصیص دهند.

توقف سپرده گذاری در ۳ سال گذشته
این در حالی اســت که بررســی عملکرد صندوق 
توسعه ملی در حوزه سپرده گذاری ارزی از ابتدای 
تاســیس)۱۳۹۰( تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ نشان می 
دهد که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ این قراردادها منعقد 
شده ولی  در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۹ ماهه سال 
۱۳۹۹ هیچ گونه قرارداد سپرده گذاری ارزی از محل 
منابع صندوق با بانک ها منعقد نشده است، صندوق 
توسعه ملی درباره چرایی این موضوع توضیح داد که  
عدم درخواست بانک ها موجب توقف انعقاد قرار داد 

سپرده گذاری ارزی شده است.

جزئیات ســپرده گذاری ۷.۲ میلیارد 
دالری

 اما جزئیات سپرده گذاری ارزی صندوق توسعه ملی 
از این حکایت دارد که از ســال ۱۳۹۱ تا پایان سال 
۱۳۹۶ بالغ بر ۷.۲ میلیــارد دالر در بانک های عامل 
سپرده گذاری صورت گرفته است که از این میزان 
بیش از ۵.۵ میلیارد دالر در قالب ۴۶ طرح  به مرحله 
تخصیص ارز رسیده اســت. از مجموع منابع ارزی 
تخصیص داده شــده حدود ۹۸ درصد به طرح های 
بخش نفت و گاز و حدود دو درصد به طرح های بخش 
صنعت و معدن اختصاص یافته اســت.همچنین از 
منابع تخصیص داده شده، حدود ۷۷ درصد از مبلغ 
تخصیص یافته در مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر 
از ۲۳ درصد  در مناطق برخوردار هزینه شده است.
گفتنی است که واحد ارز  قراردادهای سپرده گذاری 
ارزی به دالر و یورو بوده و مالک یکسان سازی ارز یورو 
به دالر ، نرخ ارز مرجع اعالمی بانک مرکزی به تاریخ 

آغاز قرارداد یعنی واریز وجه به حساب بانک است.

سرنوشت قیمت ها در دولت بعد 
چه می شود؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید 
تا زمانی که ساختارها در اقتصاد ایران تغییر نکند، 
جابجایی وزیــران چندان گره گشــا نخواهد بود.
خسرو فروغان گران ســایه در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: متاســفانه در طول سال های گذشته و 
در دولت های مختلف، نحوه مدیریت اقتصادی به 
شکل لحظه ای و بر اساس حل بحران اجرایی شده 
است. این در حالی است که ما با مشکالت زیربنایی 
و ساختاری مواجه هستیم که تا آنها درست نشود، 
نمی توان انتظار داشــت که شرایط بهبود یابد.وی 
با بیان اینکه نوســان قیمتی، بی نظمی در بازارها 
و بســیاری از دیگر چالش های اقتصاد ایران جز با 
بهبود قوانین و اصالحات ساختاری ممکن نخواهد 
شد، توضیح داد: ما در ایران قوانینی داریم که رسما 
مخل تولید هستند؛ سازمان هایی نیز داریم که از 
نظر توان اجرایی عمــال نمی توانند وظایف قانونی 
خود را به طور کامل اجرایی کنند. مثال ســازمان 
حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان از 
سویی با آزادســازی قیمت و واقعی شدن نرخ ها 
مخالفت می کند اما وقتی صحبت از نظارت بر بازار 
می شــود عمال توان اجرایی آن را ندارد.عضو اتاق 
بازرگانی ایران ادامه داد: ما هرگز به این سوال پاسخ 
نداده ایم که آیا قرار است به اقتصاد آزاد و محوریت 
بازار عمل کنیم یا خیر؟ وقتی این سوال بی پاسخ 
مانده، ما از سویی با تولیدکنندگانی مواجهیم که 
مجبورند با قیمت گذاری دســتوری زیان بدهند، 
از ســوی دیگر مجبورند با شــرکت های دولتی و 
خصولتی وارد رقابتی نابرابر شوند و در نهایت هیچ 
 ارزیابی دقیقی از آینده سرمایه گذاری خود نداشته 

باشند.

خبر

بررســی ها از بازار خودروهای 
خارجی در پایتخــت حاکی 
اســت همچــون هفته های 
گذشــته خریــد و فروش ها 
بسیار کاهش یافته و رکود بر 
بازار حکمفرماســت.به گزارش ایرنا، با وجود رکود حاکم 
اما بررسی ها نشــان می دهد قیمت  خودروهای خارجی 
در هفته های گذشــته افزایش اندکی را تجربــه کرده و 
صاحبان اتومبیل ها ضمن اینکه رغبــت زیادی به فروش 
نشان نمی دهند، مبالغ بیشــتری نیز از مشتریان مطالبه 
می کنند.به اعتقاد کارشناسان، حتی مشخص شدن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر بازار 
داشته باشد و همگان چشم به مذاکرات برجامی دوخته اند 
و نتایج آن را بر این بازار تاثیرگــذار می دانند.با این حال، 
مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار خودروهای خارجی نرخ 
دالر است که این روزها اندکی رشد کرده است.به گزارش 
ایرنا، امروز نــرخ دالر در صرافی های بانکــی امروز با ۳۹۰ 
تومان افزایش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴ هزار و ۴۲۸ 
تومان رســید.»کوروش طواحن« نمایشگاه دار خودرو در 

منطقه یوسف آباد تهران می گوید: به نظر می رسد در نهایت 
همه چیز در بازار خودروهای خارجی به سیاست  خارجی 
کشور بازگردد.وی معتقد اســت: اگر مذاکرات برجامی به 
نتیجه نرسد، شاید وضعیتی بدتر از رکود دو ساله حاکم بر 
این بازار را شاهد باشیم.یک فعال دیگر بازار خودرو به ایرنا 
گفت: در مجموع پیش بینی خوبی از وضعیت بازار خودرو و 
ایجاد گشایش در آن نداریم.وی یادآور شد: از عید امسال که 
مذاکرات وین به شکل جدی دنبال شده، انتظار می رفت که با 

شکسته شدن قیمت ها مواجه شویم اما چنین اتفاقی نیفتاد.

قیمت برخی خودروها
در دســته خارجی ها قیمت ها نســبت به هفته های گذشته 
اندکی رشد را نشان می دهد، به طوری که فروشندگان برای هر 
دستگاه سانتافه مدل ۲۰۱۷ صفر کیلومتر حدود یک میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون تومان، رنو کولیوس ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان، فولکس واگن تیگوان سفید رنگ صفر کیلومتر بیش 

از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، لکسوس NX صفر کیلومتر 
بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، همچنین بی. ام. و 
۵۳۰ اتاق ۵ صفر کیلومتر حدود پنج میلیارد تومان و بی. ام. 
و ۷۳۰ فول آپشن صفر کیلومتر هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان مطالبه می کردند.در دسته خودروهای مونتاژی  نیز هر 
دستگاه پژو ۲۰۰۸ ایران خودرو )سفید رنگ و مدل ۹۸( ۸۴۰ 
میلیون تومان قیمت خورد.همچنین سیتروئن سی۳ سایپا 
صفر کیلومتر حدود ۸۷۰ میلیون تومان، کیا سراتو ۲ لیتری 
آپشــنال ۷۹۸ میلیون تومان و مزدا۳ صفر کیلومتر مدل ۹۸ 
نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.بررسی 
سایت های خودرویی و کانال های فضای مجاری نیز حاکی است 
در دسته داخلی ها و در گروه سایپا امروز هر دستگاه وانت پراید 
۱۳۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ حــدود ۱۱۹ میلیون تومان، 
پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۲۳ میلیون تومان، ساینا دنده ای ۱۴۸ 
میلیون تومان، ساینا پالس دنده ای ۱۵۹ میلیون تومان، کوئیک 
آر دنده ای ۱۵۸ میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پالس ۲۰۸ 
میلیون تومان قیمت گذاری شد.در گروه ایران خودرو نیز هر 
دستگاه سمند سورن ۲۴۴ میلیون تومان، پژو پارس ساده ۲۴۰ 
میلیون تومان،  پژو پارس دوگانه سوز ۲۵۹ میلیون تومان، رانا 
پالس ۲۴۰ میلیون تومان و دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک ۴۴۲ 

میلیون تومان قیمت خوردند.

مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار خودروهای خارجی نرخ دالر است

بازار کساد خودروهای خارجی

تداوم روند صعودی شــاخص 
بورس با رشد ۵ هزار واحدی

شــاخص کل در بــازار بورس روز گذشــته 
)دوشنبه، هفتم تیرماه( پنج هزار و ۲۶۱ واحد 
رشــد داشــت که در نهایت این شاخص به 
رقم یک میلیون و ۲۴۳ هزار واحد رســیدبه 
گزارش ایرنــا، برپایه معامالت روز گذشــته 
بیش از هشــت میلیارد و ۵۴۵ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار بــه ارزش ۶۲ هزار و 
۴۵۰ میلیارد ریال داد و ســتد شد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با ۱۱۶ واحد کاهش 
به ۳۸۲ هزار و ۲۵۰ واحد و شــاخص قیمت 
)هم وزن( با ۷۴ واحد افت به ۲۴۴ هزار و ۹۱۵ 
واحد رسید.شاخص بازار اول چهار هزار و ۷۷۹ 
واحد رشد و شــاخص بازار دوم هفت هزار و 
۴۶۰ واحد افزایش داشــتند.عالوه بر این در 
بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا( با ۲ هــزار و ۱۰۹ 
واحد، معدنی و صنعتــی چادرملو )کچاد( با 
یک هزار و ۲۲۳ واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
با ۶۳۲ واحــد، بانک ملت )وبملــت( با ۵۹۴ 
واحد، پتروشــیمی جم )جم( با ۵۸۳ واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( با ۵۲۰ واحد، توســعه 
معادن و فلزات )ومعادن( با ۴۷۸ واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۷۰ واحد، بانک 
صادرات ایران )وبصادر( با ۴۰۳ واحد، شرکت 
ارتباطات ســیار ایران )همراه( با ۳۷۵ واحد، 
پتروشیمی فناوران )شــفن( با ۳۴۶ واحد و 
پتروشیمی نوری )نوری( با ۳۳۲ واحد تاثیر 
مثبت بر شاخص بورس داشــتند.در مقابل، 
صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس )فارس( با 
۵۶۸ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 
۵۲۶ واحد، ملی صنایع مــس ایران )فملی( 
با ۳۹۶ واحد، گــروه دارویی برکت )برکت( با 
۲۹۱ واحد، فوالد مبارکــه اصفهان )فوالد( 
با ۲۹۰ واحد، شرکت ســرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با ۲۸۵ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 
۲۰۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 
)ونیکی( با ۱۷۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
اســتان اصفهان )وســصفا( بــا ۱۷۱ واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
با ۱۷۰ واحد، شرکت ســرمایه گذاری سهام 
عدالت اســتان کرمان )وســکرمان( با ۱۷۰ 
واحد و صنایع شــیمیایی ســینا )شسینا( با 
۱۵۲ واحد تاثیر منفی را بر شــاخص بورس 
داشــتند.بر پایه این گزارش، روز گذشــته 
نماد گروه مدیریت ارزش ســرمایه صندوق 
بازنشستگی کشوری )ومدیر(، شرکت سرمایه 
گــذاری تامین اجتماعی )شســتا(،  پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، 
صنعــت غذایی کورش )غکورش(،  شــرکت 
سایپا )خســاپا( و بانک تجارت )وتجارت(  در 
نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.گروه چند 
رشته ای صنعتی هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گــروه ۵۲۰ میلیــون و ۴۱ هزار برگه 
 ســهم به ارزش هفت هزار و ۳۳ میلیارد ریال

 دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۱ 
واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار 
و ۷۹۹ واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار 
یک میلیــارد و ۹۹۵ میلیون برگه ســهم به 
ارزش ۱۵۶ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال دادوستد 
شد.روز گذشــته نماد شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامیــن )صبا(، فوالد هرمــزگان جنوب 
)هرمز(، صنعتی مینو )غصینو(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگــرس(، نفت ایرانول )شــرانل(،  
کلــر پــارس )کلــر(، توزیــع داروپخــش 
)دتوزیــع(، بیمه ســامان )بســاما(، بهمن 
 دیزل )خدیزل(،  بیمه کوثــر )کوثر(،  پخش
 البرز )پخــش( و پخش هجــرت )هجرت( 
تاثیر مثبت بر شــاخص فرابورس داشــتند.

همچنین پلیمــر آریا ساســول )آریا(، آ.س. 
پ )آ.س. پ(،  گروه ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی )ســمگا(، پتروشــیمی تندگویان 
)شــگویا(،  صنایع ماشــین های اداری ایران 
)مادیــرا(، ویتانا )غویتا(، بیمــه دی )ودی(،  
توســعه و عمران اســتان کرمان )کرمان(، 
توسعه مســیر برق گیالن )بگیالن(، توسعه 
خدمات دریایی و بندری ســینا )حســینا(، 
شرکت ســرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
)وسپهر(، شــرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
بیمه اتکایــی ایرانیان )اتــکای( و فرابورس 
 ایــران )فرابورس( با تاثیر منفی بر شــاخص

 فرابورس همراه بودند.

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 2234| سه شنبه 8 تیر ماه 1400

آیین نخستین شب شــعر "زمزم رضوی" 
از سوی آبفای اســتان اصفهان و با حضور 
شاعرانی از سراسر کشور برگزار شد. این شب 
شــعر با محوریت "آب و نفحات آسمانی"، 
"آب و سرگذشت اصفهان"، "آب و لطافت 
شــعر"،  "آب و آینده" و "آب و سالمتی" 
، شامگاه  پنج شنبه سوم تیرماه به میزبانی 
شرکت آبفای اســتان اصفهان و با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 
جهاد کشاورزی و بانک مسکن برگزار شد.در 
مدت فراخوان این جشــنواره ۷۰ اثر از ۴۶ 
شــاعر به دبیرخانه ارسال شــد که از میان 
آنها، از پنج اثر "برگزیــده" و پنج اثر "قابل 
تقدیر" به تشخیص هیات داوران، تقدیر به 
عمل آمد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در مراســم آغاز شب شعر 

زمزم رضــوی گفت: راز مانــدگاری تمدن 
ایرانی، غنای فرهنگی ملتی است که میراث 
دار ادبیات فاخر و شاعران خوش آوازه است 
که با بهره  گیری از آموزه های دینی، عرفانی 
و اخالقی اندیشــه های مردم را به سرمنزل 

مقصود هدایت می کنند.
هاشم امینی با اشــاره به شرایط اقلیمی بد 
اســتان، کاهش میزان بارش و افزایش بی 
سابقه دمای هوا گفت: راهبرد آبفای استان 
اصفهان صرفه جویی در مصرف آب و تغییر 
رویکردهای رفتاری شهروندان است، پس 
تالش کردیم تا با معطوف ســاختن توجه 
هنرمندان، ادیبان و شاعران به موضوع آب، 
از نگاه تیزبین و زبان گویای این عزیزان برای 
اصالح فرهنگ رفتاری مــردم  بهره ببریم. 
وی بابیان این که شاعران، سخنگویان زمان 

خویش اند، گفت:  برای اجرایی شدن برنامه 
از اصحاب شعر و ناقدان ســخن برای بیان 
آگاهانه اشــعار دعوت شــد و خوشبختانه 
شــاعران نیز با ارســال ۷۰ اثر به دبیرخانه 
جشنواره  به دعوت ما پاســخ دادند.امینی 
با اشــاره به  فکر و ایده برگزاری نخســتین 
شب  شعر زمزم رضوی با تأسی از امام رئوف 
حضرت رضا )ع( و نام گذاری آن به نام "زمزم 
رضوی "  اظهار داشــت:  در این جشنواره 
شاعران به وظیفه ملی و مسئولیت اجتماعی 
خود در قبال آب به نحو احسن عمل کردند. 

حجت االسالم والمســلمین رمضانعلــی 
معتمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان این 
که شعر یکی از ابزارهای تأثیرگذار است که 
می توان با آن مفاهیم را منتقل کرد، گفت: 

استان اصفهان مهد شعر و ادب پارسی است 
و باید دســتگاه های اجرایی از این ظرفیت 
عظیم برای انتقال مفاهیم به شــهروندان 
استفاده کنند.وی در ادامه افزود: شاعران از 
متن جامعه اند و از این  رو کالم آن ها در بین 
مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است و باید از 
این ظرفیت برای هدایت و انتقال مفاهیم به 

شهروندان استفاده کرد.

گفتنــی اســت در این مراســم همچنین 
حجت االسالم والمســلمین اباذر بختیاری، 
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد 
کشاورزی استان  اصفهان و حسن نوروزی، 
مدیر شعب بانک مسکن اســتان به عنوان 
حامیان جشنواره در ســخنان جداگانه در 
خصوص اهمیت موضوع آب و مســئولیت 

اجتماعی مطالبی بیان کردند. 

افزایش ۳ درصدی ماهیانه قیمت مسکن آن هم در شرایطی 
که معامالت ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده نمی تواند نشــانه 
محکمی برای شــروع فرآیند افزایشی باشــد و در مقایسه با 
رفتار بازار در سال گذشته نوعی ریزنوسان محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران پس از دو افت ماهیانه 
در فروردین و اردیبهشت، رشــد ۳ درصدی قیمت را به ثبت 
رســاند. خردادماه ۱۴۰۰ معامالت هم ۳۰ درصد نسبت به 
اردیبهشت افزایش یافت هرچند در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل ۵۳ درصد کاهش پیدا کــرد. در چهار ماه اخیر میانگین 
قیمت مسکن در محدوده ۲۹ تا ۳۰ میلیون تومان در هر متر 
مربع نوسان کرده است. اسفندماه ۱۳۹۹ میانگین قیمت به 
متری ۳۰.۳ میلیون تومان رسید که در ماههای فروردین تا 
خرداد ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۹.۳، ۲۸.۷ و ۲۹.۶ میلیون تومان شد. 
بنابراین نمی توان از رشد ۳ درصدی قیمت به عنوان برگشت 
بازار یاد کرد.افزایش ۳ درصد نرخ ها در مقایسه با جهش های 
سنگین سال گذشته اهمیت چندانی ندارد. سال گذشته در 
همین زمان با افزایش ۱۱.۶ درصدی قیمت در یک ماه مواجه 

شدیم؛ آن هم در شرایطی که معامالت ۴.۷ درصد کاهش پیدا 
کرده بود. سپس در تیر و مردادماه به ترتیب در هر ماه قیمتها 
۱۰.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد باال رفت.افزایش ماهیانه قیمت های 
قطعی در شــرایطی رخ داد که قیمت های پیشنهادی در ماه 
گذشته ۸ درصد کاهش یافته و حباب بازار در حال تخلیه شدن 
است.از سوی دیگر رشد سالیانه قیمت هم با افت مواجه شده 
است. آخرین ماه از سال گذشته تورم نقطه به نقطه یک ساله 
بازار مسکن شهر تهران ۹۴ درصد بود که در حال حاضر به ۵۷ 
درصد رسیده است. مهمترین علت ثبات نسبی بازار مسکن، 
کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف سرمایه گذاری به دلیل 
تغییر دولت و امیدواری به احیای برجام است.در بهار امسال 
بازار پول با بازدهی ۴.۵ درصد نسبت به بازارهای مسکن، ارز، 
طال و سهام بازدهی بیشتری داشته است.  نقدینگی سرگردان 
در حسابهای بانکی قرار گرفته و در انتظار است تا پس از تغییر 
دولت با شناسایی بازارهای پربازده به آن سمت حرکت کند. 

در واقع هم اکنون با نوعی کم تحرکی در اقتصاد مواجه هستیم 
و دست کم در کوتاه مدت جهش قیمت مسکن بعید به نظر 
می رسد. علت دیگر، پر شدن ظرفیت بازار است و طرف تقاضا 
دیگر توانی برای خرید ندارد.با این حال اغلب کارشناســان 
معتقدند ثبات درازمدت بازار مسکن منوط به رشد اقتصادی، 
رونق تولید، کنترل تورم، مهار نقدینگی، تغییر وضعیت بازار 
مسکن از حالت سوداگری به مصرفی و افزایش ساخت و ساز 
است. دولت رئیسی اگر قصد دارد در بازار مسکن آرامش ایجاد 
کند باید این اصالحات را انجام دهد.عباس زینعلیـ  کارشناس 
اقتصاد مسکنـ  با اشاره به جهش قیمت مسکن در ۳.۵ سال 
گذشته خاطرنشــان کرد: وقتی آرامش بازارها به هم خورد 
همه انتظار داشتند از ملک نهایت استفاده را ببرند و طبیعتا 
رشد قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست 
جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در آمریکا و مطرح شدن 
مجدد احیای برجام انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد. البته 

امتناع بانک مرکزی از چاپ پول برای جبران کسری بودجه 
هم اقدام خوبی بود که در ثبات نرخها تاثیر گذاشت. همین که 
کسری بودجه با پول بدون پشتوانه جبران نشد سرعت رشد 
تورم را گرفت و جای تقدیر دارد.وی گفت: اگر نرخ ارز در یک 
مدت طوالنی باثبات بماند حتما ثبات در دیگر بازارها پیش 
می آید و شــاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که 
در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید نداشتیم همین بی ثباتی 
بود. تنشهای سیاسی و بین المللی هم در تالطم اقتصادی نقش 
داشت.اما بیت اهلل ســتاریانـ  تحلیلگر بازار مسکنـ  تنها راه 
ایجاد ثبات در این حوزه را افزایش ساخت و ساز می داند. او با 
اشاره به کسری پنج میلیون واحد مسکونی در کشور می گوید: 
طی ۳۰ سال گذشته قیمت طال و دالر حدودا ۱۸۰ برابر شده 
در حالی که مسکن ۱۲۰۰ برابر شده است که نشان می دهد این 
بخش ذاتا ظرفیت دارد و علت اصلی آن کمبود عرضه نسبت 
به تقاضاست.به گفته ستاریان: آمارهایی که از رصد کوتاه مدت 
بازار مسکن به دســت می آید قابل اعتنا نیست؛ بخصوص در 

شرایط فعلی که معامالت در رکود به سر می برد. 

نخستین شب شعر »زمزم رضوی« از سوی آبفای استان اصفهان برگزار شد

رشد قیمت مسکن در دوره  رکود  انتظاری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد قیمت سکه در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان 
روز دوشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح در بازار تهران با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )یکشنبه( به رقم ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۶ هزار تومان رسید.قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۶۲۰ هزار تومان شد.همچنین هر اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۷۸ دالر و ۴۸ 

سنت قیمت خورد.

جاری نبودن آب در زاینده رود منجر به خشک 
شدن کامل چاه های فلمن شده است.مدیر مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت 
آبفای استان اصفهان به شایعاتی که در فضای 
مجازی در خصوص آلوده بــودن آب چاه های 
فلمن منتشر شده است اشاره کرد و گفت: امسال 
آبدهی تمام چاه های فلمن در حاشیه زاینده رود، 
به صفر رسیده و از مدار بهره برداری خارج شده 
اند.فهیمه امیری افزود: این که گفته می شــود 

پساب نیروگاه برق اسالم آباد وارد چاه های فلمن 
شــده و آن را آلوده کرده است صحت ندارد زیرا 
اوالً این نیروگاه پایین تر از چاه های فلمن واقع 
شده و پساب آن وارد رودخانه نمی شود، ثانیاً چاه 
های فلمن به طور کلی خشک شده و آبی برای 
استحصال ندارد.وی با بیان این که آب مورد نیاز 
۵۷ شهر و ۳۸۰ روستای استان از تصفیه خانه 
آب باباشیخ علی تامین می شود گفت: کیفیت 
آب شرب و حفظ سالمت شهروندان خط قرمز 

آبفای استان اصفهان است و به همین دلیل آب 
توزیع شده در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ به 
صورت مستمر توسط کارشناسان کنترل کیفی 
آزمایشگاه شرکت آبفا و مرکز بهداشت محیط 
استان مطابق با استاندارد های ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱  
مورد پایش و آزمایش قرار می گیرد. مدیر مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت 
آبفای استان اصفهان با اشاره به این که هیچ گونه 
موارد ابتال به بیماری های گوارشی از طریق آب 

شرب از سوی مرکز بهداشــت استان گزارش 
نشده است افزود: همانگونه که بارها اعالم کرده 
ایم، آب موجود در شبکه آبرسانی ۹۸ شهر و ۹۴۸ 

روستای تحت پوشــش آبفای استان اصفهان 
کاماًل سالم است و نیاز به جوشاندن و یا تصفیه 

مجدد ندارد.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: پس از ابالغ دستور شــهردار اصفهان 
مبنی بر تغییر کارکرد باغ وحش صفه و تبدیل 
آن به نقاهتگاه از صبح دیروز بازدید عموم از این 
باغ وحش ممنوع و مقدمات فراهم شــدن آن 
به نقاهتگاه آغاز شد.به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شــهرداری اصفهان، حسین امیری 
اظهار کرد: پیرو دستور شهردار اصفهان مبنی 
بر ابالغ تبدیل پــارک وحش صفه اصفهان به 
نقاهتگاه براســاس مطالبات مردم و فعاالن 
حقوق حیوانــات پس از بررســی راهکارها و 
زیرساخت ها از صبح دیروز مقدمات اجرایی 
شــدن این دســتور فراهم شــد.وی گفت: 
مشخص شدن تکلیف باغ وحش صفه اصفهان 

یکی از مطالبات دوســتداران محیط زیست 
و دوســتداران حیوانات بوده اســت و اعضای 
شورای اسالمی شهر نیز با جدیت پیگیر این 
موضوع بوده اند که در این راســتا جلســات 
متعددی برای حل دغدغــه و تعیین تکلیف 
این مجموعه برگزار شــد و در نهایت پس از 
دستور شــهردار اصفهان با توجه به مطالبات 
مردمی تبدیل باغ وحش به نقاهتگاه اجرایی 
شد.  معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: بر این اساس از دیروز بازدید عموم 
ممنوع و مقرر شــد در ابتدا تابلو باغ وحش به 
نقاهتــگاه و پناهگاه حیوانات تبدیل شــود، 
همچنیــن از این پــس هیچگونــه حیوانی 
خریداری نشــود و تنها حیوانات بی سرپناه 

 و یا زخمی که توســط محیط زیست تحویل 
می شود، در این محل نگهداری و تیمار شوند. 

انتقال برخی گونه های باغ وحش به 
مناطق حفاظت شده  

امیری ادامــه داد: همچنین مقرر شــد، طی 
هماهنگی با سازمان محیط زیست حیواناتی 
که امکان دارد در محیط طبیعی محافظت شده 
زندگی کنند رها سازی شده و مابقی به محیط 
مناسب تر انتقال یابند. وی در خصوص پرندگان 
مستقر در باغ وحش نیز افزود: در حال حاضر 
بیش از ۱۰۰ قطعه پرنده در این مکان نگهداری 
می شود که با توجه به هماهنگی صورت گرفته 
پرندگان  موجود طی چند روزه آینده و پس از 

واکسیناسیون نوع پرندگان، تحویل باغ پرندگان 
خواهند شد.امیری در خصوص کروکودیل های 
باغ وحش گفت: کروکودیل و ایگواناهای موجود 
در باغ وحش تحویل باغ خزندگان مستقر در 
ناژوان خواهند شد تا در آنجا به صورت مناسب 
نگهداری شوند. گفتنی است پیرو دستور اخیر 
دکتر نوروزی، شــهردار اصفهان در پاســخ به 
دغدغه چندساله فعاالن حقوق حیوانات، باغ 

وحش صفه به پناهگاه و نقاهتگاه برای نگهداری 
از حیوانات بی سرپناه و یا رها شده که در صورت 
بالتکلیف بودن وضعیت ادامــه حیات ندارند 
و امکان نگهداری آنهــا در پناهگاه موجود در 
شهر اصفهان نیســت )مانند برخی حیوانات 
وحشی و دیگر گونه ها که بعضاً در مجموعه های 
 قاچاق کشف و تحویل شــهرداری می شوند(

 تبدیل شد. 

تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت آب شرب؛

چاه های فلمن کامالً خشک شده است

معاون خدمات شهری شهرداری   اصفهان از  تغییر  کارکرد باغ وحش صفه خبرداد:

تعیین تکلیف محل زیست حیوانات باغ وحش صفه
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی تهران با بیان 
اینکه در حال حاضر اکثر برندهای اصلی در حوزه لوازم 
ورزشی در چین تولید می کنند از ۵ تا ۶ برابر شدن قیمت 
این محصوالت نسبت به ســال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: 
از ســال ۱۳۹۶ واردات کفش و لباس ورزشی و برخی 
از انواع لوازم ورزشی ممنوع است. بنابراین اکثر لباس و 
کفش ورزشی خارجی در بازار قاچاق است، این در حالی 
است که به ویژه کفش ورزشی یک کاالی تخصصی است 
که تولید داخل آن کافی نیست و در بعضی رشته های 

ورزشی اصال تولید نمی شود.  
مرتضی حق پرســت با بیان اینکه پوشــاک ورزشی 
تولید داخل تقریبــاً جوابگوی نیاز اســت، اظهار کرد: 
اما در زمینه کفش های ورزشــی، تولید آنها تخصصی 
اســت و هنوز کفش های تولید داخل بــه این درجه از 
تخصص نرسیده اند. در حوزه لوازم ورزشی نیز در بخش 
دستگاه های بدنسازی و کششی تولید داخل وضعیت 
خوبی دارد، اما در بخش دستگاه های هوازی ضعیف و 
کم است، به طوری که بیشتر قطعات از کشورهای دیگر 

وارد و مونتاژ می شود.  

به گفته وی مشــکل اصلی تولید داخل در حوزه لوازم 
ورزشــی، ســنتی بودن تولید اســت که با علم روز و 
دانشــگاه ها عجین نشــده و از تکنولوژی روز استفاده 
نمی کنند. به عبارت دقیق تر تولیدکنندگان می خواهند 
کاالهای آنها مشــابه کاالهای خارجی باشد اما باطن 
کار باطــن تکنولوژی خارجــی را ندارند. بــرای مثال 
در یک مورد از پیراهن ورزشــی که ظاهــر آن حتی از 
ظاهر کار چینی قشنگ تر اســت، قابلیت جذب عرق 
 کاالی ایرانی بیشــتر اســت که باعث کاهش سرعت 

ورزشکار می شود.  
این مقام صنفی افزود: بهترین راه حل این است که تولید 
کنندگان ایرانی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
قــرارداد ببندند، اما چون قیمت تمام شــده آنها گران 
می شود و مشتری کافی برای جنس ایرانی گران ندارند 
این کار را انجام نمی دهند.  البته حق پرســت گفت که 
تولیدکنندگان می گویند حتی اگر کفش یک میلیون 
تومانی تولید کنند کســی کفش ایرانی را با این قیمت 
نمی خرد. این در حالی است که این قیمت حدود یک 

سوم قیمت کاالی خارجی است.  

راهکار مهار تورم
وحید شقاقی، اقتصاددان

بیش از ۵0 سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم است و انباشت دانش و مطالعه در خصوص مهار تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. در دهه ۹0 هم کشور با 24 درصد تورم روبرو بوده است. یعنی عمال از دهه ۵0 اقتصاد درگیر تورم شده و مطالعلت کافی در 
خصوص علل آن هم وجود دارد. همواره ایران جزو ۵ کشور باالی نرخ تورم در جهان بوده در حالی که تقریبا تمام دنیا توانسته اند تورم را مهار کنند. حتی در کشورهای جنگ زده و ناامن مانند افغانستان، سوریه و عراق هم نرخ تورم زیر ۱0 درصد بوده در حالی 
که تورم در کشور در سالهای اخیر عددهای باالتر از ۳0 درصد را تجربه کرده است.  نیل به هدف کنترل تورم نیازمند تصمیمات سخت است و بدون این تصمیمات امکان مهار تورم وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها 
کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی. کسری های بودجه ای و کسری های تجاری غیرنفتی در کنار ناترازی نظام بانکی ریشه های تورم در اقتصاد ایران هستند که به واسطه انتظارات 
تورمی و با تشدید نااطمینانی ها، این سه ناترازی موجبات رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و به تبع آن تورم را در اقتصاد ایران موحب شده است. راه حل مشخص است. حل ریشه ای ناترازی در اقتصاد ایران می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. کسری 
های بودجه ای باید برطرف شود که نیازمند انضباط مالی و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و دوری از گسترش هزینه های مازاد و اضافه است.کسری های تجای غیرنفتی هم بایستی برطرف شود که نیازمند توسعه صادرات غیرنفتی، کنترل و ساماندهی 
واردات رسمی و مبارزه جدی با واردات قاچاق است. عامل سوم تورم، ناترازی نظام بانکی است. اقتصادی ایران بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی نظام بانکی دارد که ماحصل ضعف نظارت های بانک مرکزی، گسترش مطالبات معوق، ولنگاری بانکهای بد و 
معیوب بودن سیستم بانکی در اقتصاد است. لذا دولت و بانک مرکزی آینده باید تالش کند با تشدید نظارت ها، تحمیل شاخصه های کنترلی و الزام بانکها به رعایت شاخصه های کاهنده ناترازی، موجبات کنترل ناترازی نظام بانکی را فراهم آورد. در صورت حل 
سه ناترازی در اقتصاد ایران می توان امید داشت که درآینده کنترل واقعی تورم مقدور خواهد بود. در غیر این صورت شاید به صورت تصنعی و غیرواقعی با کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم کمتر شود ولی پایدار نخواهد بود و مجدد با کوچکترین تکانه ای شعله 
تورم افزوخته خواهد شد.دولت آینده همچنین باید در کنترل رشد نقدینگی متمرکز شود و برای کنترل رشد نقدینگی چاره ای جز حل سه ناترازی اشاره شده وجود ندارد. کاهش کسری های بودجه و کسری های تجاری غیرنفتی در کنار کاهش ناترازی نظام 
بانکی می تواند اقتصاد را برای کنترل تورم امیدوار کند.  هر موقع سه عامل اشاره شده را با مسکن نفت آرام کرده ایم به هسته سخت تورم رسیده ایم. شاهد این مدعا نیز تورم سال ۹۵ است که به حدود ۹ درصد رسیده بود. در آن سال به واسطه برجام، درآمدهای 

سرشاری نفتی داشتیم که توانستیم به صورت مصنوعی و مسکن وار بخش پولی، مالی، تولیدی و وارداتی مهار و به هسته سخت تورم برسیم که در اینجا دیگر نتوانستیم اقدامی برای شکستن آن انجام دهیم.

دولــت ســیزدهم در حالی 
سکان قدرت را از دولت حسن 
روحانی تحویل خواهد گرفت 
که بر اساس آمارها با باالترین 
نرخ تورم پس از انقالب، برابر 
با 4۳ درصد، مواجه است. این در حالی است که ابراهیم 
رئیســی در وعده های انتخاباتی خود تک رقمی شدن 
نرخ تورم را وعده داده اســت و گمان بر این است که با 
نقشه راه از پیش تعیین شده قصد دارد این وعده خود را 
تحقق ببخشد. اما تیم اقتصادی دولت رئیسی چه نقشه 
ای برای تورم تک رقمی کشیده است، باید منتظر ماند و 

دید.  یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: 
اقتصاد ایران سه ناترازی بزرگ دارد که حل این ناترازی ها 
کلید رسیدن به نرخ تورم پایین است. ناترازی بودجه ای، 
ناترازی بانکی و ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی. 
وحید شقاقی افزود: دولت و بانک مرکزی آینده باید تالش 
کند با تشدید نظارت ها، تحمیل شاخصه های کنترلی 
و الزام بانکها به رعایت شــاخصه های کاهنده ناترازی، 
موجبات کنترل ناترازی نظام بانکی را فراهم آورد.به هر 
ترتیب دولت منتخب تحقق تورم تک رقمی را عجیب 
نمی داند و معتقد اســت می تواند با اصالح سازوکارها 
این هدف را در آینده نزدیک محقــق کند. همزمان با 
اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن 
به روزهای پایانــی دولِت روحانی، بانــک مرکزی تازه 
ترین گزارش از تحوالت اقتصاد کالن را منتشر و اعالم 

کرد که رشــد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشــت 
ماه، ۳۸.۸ درصد شده اســت. بنابراین حجم نقدینگی 
در اردیبهشــت ماه ســال جاری به ۳ هزار و ۶0۱ هزار 
میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این 
متغیر تورم ساز در اردیبهشــت ۳.2 درصد اعالم شده 
که معادل افزایشــی به ارزش ۱۱2 هزار میلیارد تومان 
اســت.اما شــروع تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵0 بوده 
اســت. طبق نظریه های پولی یکی از مهمترین ریشه 
های تورم، رشد نقدینگی است. این در شرایطی بوده که 
بررسی ریشه های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین 
رشد نقدینگی در دهه 40 معادل ۱7.2 درصد بوده که 
در دهه ۵0 این رقم به یکباره به ۳۱.۶ درصد رســیده 
است. ضمن اینکه میانگین رشــد نقدینگی در دهه ۶0 
معادل ۱7.۸ درصد، دهه 70 معادل 27.۱ درصد، دهه 

 ۸0 معادل 2۸.2 درصد و دهــه ۹0 معادل 27.۸ درصد 
بوده است.رشد نقدینگی در ادبیات اقتصادی برابر است 
با ضریب فزاینده نقدینگی در رشــد پایه پولی، به این 
معنی که اگر یک تومان پول پرقدرت منتشر شود، ضرب 
در ضریب فزاینده می شود و رشد نقدینگی را به همراه 
دارد؛ در دهه 40 ضریب فزاینــده نقدینگی 2.4 درصد 
بوده که در دهه ۵0 این رقم بــه 2.۶ درصد، دهه ۶0 به 
۱.7 درصد، دهه 70 به 2.۶ درصد، دهه ۸0 به 4.۱ درصد 
و دهه ۹0 به ۶ درصد رســیده است. نرخ تورم ساالنه در 
خردادماه به 4۳ درصد رسید و رکورد 2۶ سال گذشته را 
زد. اما قیمت برخی از کاالهای خوراکی دو تا سه برابر این 
رکورد تاریخی، افزایش یافته است. مانند قیمت روغن و 
چای و قهوه. مرکز آمار نرخ تورم خرداد ماه را منتشر کرد. 
گزارشی که نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه به 47.۶ 
درصد رسیده و تورم ساالنه 4۳ درصد است. اما تورم برخی 
از کاالهای خوراکی دو تا سه برابر این رقم است.بر اساس 
گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸ قلم کاالی 
خوراکی بیش از ۵0 درصد بوده است. روغن با تورم ۱۱۳ 
درصدی در صدر این جدول قــرار دارد و بعد از آن تورم 

۸0 درصدی انواع نوشیدنی و چای و قهوه قرار می گیرد.

دولت سیزدهم موفق به حل مشکل تورم خواهد شد؟

تورم باالی 50 درصدی اقالم خوراکی
شایلی قرائی
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این روزهــا در میادین میوه 
و تره بار شاهد بروز اتفاقات 
ناراحــت کننــده ای اعم 
از خریــد میوه هــای دور 
ریز توســط برخی از مردم 
هستیم. میوه های دور ریز که تا ماه ها قبل کسی حتی 
نگاهی به آنها نمی انداخت امروز به عنوان یکی از گزینه 
های خرید به شمار می رود. برخی از غرفه های میادین 
میوه و تره بار حتی با بسته بندی این میوه ها سعی دارند 

مردم را برای خرید بیشتر این پسماندها ترغیب کنند.
غرفه داری در یکی از میادیــن میوه و تره بار تهران به 
"کســب و کار" می گوید: میوه های دور ریز با قیمت 
های پایین تر به فروش می رســد. بعضی میوه های 
شکسته یا زیاد رسیده یا ریز را برای فروش می گذارم 
که میوه های بدی نیستند، فقط فروش ندارند. به گفته 
وی، امروز دیگر در میادین میوه و تره بار هم میوه کمتر 
از کیلویی ۱0 هزار تومان وجود نــدارد. البته به غیر 
نوبرانه ها. چراکه میوه های نوبرانه مانند گیالس نیز در 
این میادین کیلویی 4۵ هزار تومان به فروش می رسد.

این غرفه دار که به گفته خودش ۱۵ ســال است در 
یکی از میادین میوه و تره بــار مرکزی تهران فعالیت 
دارد اظهار داشت: تا سال گذشته میوه های دور ریز را 
به مشتری های خاصی می فروختیم اما امروز با کمی 
ارفاق برخی از میوه های دور ریز را به همراه میوه هایی 
که نسبتا ظاهر خوبی دارد به مشتری های این میوه ها 
می فروشیم. به گفته وی اگر هویج کیلویی ۱0 هزار 
تومن است در این قسمت همین میوه کیلویی 4 هزار 
تومان فروخته می شود. به گفته غرفه دار روزی نیست 
که در این میادین سر و صداها باال نگیرد و اعتراض مردم 
به قیمت ها وجود نداشته باشد. وی همچنین تاکید 
کرد: میوه های دورریز دیگر دور ریخته نمی شوند و در 
سبدهایی جدا از بقیه میوه  ها در پیاده رو قرار می گیرند 
برای مشتری ها. مشتری هایی که به گفته میوه فروش ها 

 در عرض یک ســال تعداد آنها ۳0 درصــد افزایش 
داشته است. 

متاســفانه به دلیل افزایش قیمت میوه دیگر اقشــار 
آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه قادر به خرید 
آن نیســتند. حتی در میادین میوه و تره بار که قرار 
است قیمت های پایین تری برای سهولت دسترسی 
 مردم به میوه وجود داشته باشد، قیمت ها سر به فلک 

کشیده است. 
این در حالی اســت که مســووالن، دالالن میوه در 
میادین اصلی توزیع و فروش میوه و تره بار در اطراف 
کالن شهرها و به ویژه تهران را عامل اصلی در باال رفتن 
قیمت میوه و سبزیجات عنوان کرده اند. گفته می شود 
که دالالن میوه و سبزیجات را به قیمت ارزان از کشاورز 

می خرند و با قیمت باال به مغازه دارها می فروشند.  
این اتفاقــات در حالــی رخ می دهد که در شــرایط 

کرونایی امکان نشســت ویروس روی میوه به جهت 
رفت وآمد افراد در پیــاده رو وجــود دارد. همچنین 
باتوجه به شلوغی و تردد ماشین ها در خیابان، کلی از 
فلزات ســنگین و ریزگردهایی که در هوا معلق است 
روی میوه می نشیند و چون معموال پوسته حفاظتی 
میوه  دست دوم آســیب دیده اســت، این ذرات نفوذ 
بیشتری در میوه می کنند، به گونه ای که با شستن و 
 ضدعفونی نیز قابل مصرف نمی شود. میوه دورریز را باید 

دور ریخت.
در همین رابطه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و تره بار شیراز می گوید: فشار اقتصادی بیداد می کند. 
توان خرید مــردم کاهش یافته و قیمــت ها افزایش 
چشــمگیری دارند. میوه هم از افزایش قیمت عقب 
نماندهو با افزایش هزینه های تولید چاره ای برای رشد 

قیمت ها وجود ندارد

کورش کشاورز افزود: میوه از سبد خرید مردم خارج 
شده و همه مخارج برای خرید کاالهای اساسی خانوار 
است. کاالهای اساسی با افزایش هزینه ها دیگر جایی 
برای خرید میوه و دیگر ملزومات زندگی را باقی نگذاشته 
است. فشار اقتصادی روی مردم باعث شد که در شرایط 
فعلی مردم خرید میوه را کاهش دهند تا بتوانند مخارج 
دیگر زندگــی را بپردازند. همچنین افــرادی که در 
گذشته با مراجعه به میوه فروشــی ها چند نوع میوه 
 خریداری می کردند در حال حاضــر یک الی دو نوع 

میوه می خرند.
کشاورز با اشــاره به اینکه در حال حاضر مردم تنها از 
خرید میوه های ارزان قیمت استقبال می کنند ادامه 
می دهد: در شرایط فعلی مردم چندان به کیفیت میوه 
ها توجه نمی کنند و تنها به دنبال خرید میوه های ارزان 

برای خانواده هستند.

قیمت های  نجومی ، میوه   را   از  سبد  خرید بسیاری  از  خانوارها  حذف كرده  است

افزایش مشتری میوه های دور ریز! 
خرید میوه های دور ریز به بهانه درست كردن رب و لواشک

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران با تاکید بر اینکه 
اعضاي این صنف جزو آسیب دیده ترین مشاغل کشور 
است بیان داشت: کرونا و شرایط ناشي از آن باعث شد 
حداقل ۳0 درصد از اعضاي اتحادیه پروانه هاي کسب 
خود را ابطال کنند. متقاضیان پروانه کسب نیز تمایلي 
به فعالیت در این رشته نداشته باشند.همین بس که 
بگوییم نه تنها ۱00 درصد اعضاي اتحادیه آرایشگران 
زنانه بسیار ضرر و زیان و خسران دیدند بلکه بیش از 
یک ســوم از اعضاي فعال در این شرایط دست از این 

شغل برداشته و به دیگر مشاغل مشغول شدند.
شــهربانو عابدي، رئیس اتحادیه آرایشــگران زنانه 
تهران با بیان مطلب فوق افزود: در طول دوران شیوع 
ویروس کرونا متاســفانه صنف زحمتکــش و بانوان 
کارآفرین آرایشگر زنانه کشور با تعطیالت پي در پي 
براي جلوگیري از شیوع ویروس کرونا به دستور ستاد 
ملي کرونا مواجه شد. همین عامل باعث گردید حداقل 
۳0 درصد از دارندگان پروانه کسب در این صنف پروانه 

هاي خود را ابطال و به کارهاي دیگر مشغول شوند.
وي در ادامه تاکید کرد: دولت براي حمایت از این صنف 
مهم که بانوان بسیار هنرمند و زحمتکش را در خود 
جاي داده است ضروري اســت تا با اعطاي وام بدون 
بهره امکان فعالیت در آینده را براي این افراد که طیف 
وسیعي از جامعه و گاهاً سرپرست خانوار ها را تشکیل 
مي دهد نماید.عابدي تصریح کرد: به تعویق انداختن 
تسلیم اظهارنامه هاي مالیاتي از جمله موضوعاتي است 
که بارها توســط اتحادیه به دلیل درخواست اعضاي 
صنف آرایشگران زنان به اتاق اصناف تقدیم شده است.

وي با اشاره به ضرورت بخشــودگي مالیاتي برخي از 

اصناف بیان داشت: بســیاري از صنوف در طول سال 
۹۹ و ابتداي ساله ۱400 به طور کامل واحدهاي صنفي 
خود را تعطیل کرده بودند. این دستور از سوي ستاد 
ملي کرونا که بخشي از بدنه دولت است به تمامي اتاق 
هاي اصناف کشور ابالغ و اتحادیهها آن را به صنوف خود 
ابالغ و اجرا کردند. این در حالي است که سازمان امور 
مالیاتي به عنوان دیگر بخش دولت چنین عملکردي 
دارد. رئیس اتحادیه آرایشــگران زنانه تهران با تاکید 
بر اینکه سازمان امور مالیاتي باید افرادي را که شرایط 
ویژه و خاصي مانند صنف آرایشگران زنانه داشته اند 
را با معافیت مالیاتي روبه رو نماید افزود: متاســفانه 
سازمان صنوف آسیب دیده را اجبار مي کند تا براي 
ارایه اظهارنامهها در مهلت مقرر تعیین شــده است 
عجله کنند. عابدي تصریح کرد: از آنجا که رهبر معظم 
انقالب تاکید بر اشتغال زایي دارد؛ بنابراین فشار بیش 
از حد مالي به بانوان سرپرست خانواده و هنرمند شاغل 
در صنف آرایشــگران زنانه باعث خواهد شد که توان 
ادامه کسب و کار و شغل آرایشگري را نداشته باشند 
و آن را رها کنند و طیف وسیعي از بیکاران به جامعه 

اضافه شود.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران در پایان گفت: ما 
براي جلوگیري از یک بحران نباید بحران دیگري را در 
سر راه افراده فعال اقتصادي ایجاد نماییم. باید دست 
به دست هم دهیم تا مشکالت را با یکدیگر حل کنیم. 
اصناف متضررترین جمعیتي هستند که در دوران کرونا 
دچار خسران شــدند؛ بنابراین از دولت فعلي و دولت 
آینده درخواســت دارم تا این صنف زحمتکش و کار 

آفرین را مورد حمایت خود قرار دهند.

بسته حمایت از مستاجران در دوران کرونا توسط برخی 
از مشاوران امالک و صاحبخانه   ها به صورت سلیقه ای اجرا 
می شــود، به طوری که با هدف کسب سود بیشتر، سقف 
اجاره بها را رعایت نمی کنند. بسته پیشنهادی وزارت راه و 
شهرسازی برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران 
ماه گذشته در ســتاد مبارزه با کرونا تصویب شد و با ابالغ 
آن به بانک ها و بنگاه های امالکی، عــالوه بر آغاز ثبت نام 
وام اجاره، همه قراردادهــای اجاره به صورت خودکار و در 
محدوده رقم اعالم شده تمدید می شــود. دولت با هدف 
کنترل قیمت ها در بازار اجاره، برای دومین سال متوالی 
سقف تعیین اجاره بها در تهران را تا 2۵ درصد و در شهرهای 
کوچک تا ۱۵ درصد تعیین کرده است و این مصوبه به همه 
بنگاه های مشاور امالکی نیز ابالغ شــده است. بر اساس 

مصوبه دولت که با هدف تنظیم گری بازار اجاره در ستاد 
مقابله با کرونا تصویب و در سراسر کشور الزم االجرا شد، 
»موجران نمی توانند مســتاجران خود را جواب کنند« و 
به جای آن باید قرارداد اجاره با نرخ های مصوب را تمدید 
کنند. وام ودیعه مسکن نیز به ارزش 70 میلیون تومان برای 
مستاجران تهرانی تصویب شده است تا قدرت مستاجر را 
برای پرداخت سقف تعیین شده اجاره افزایش دهد. مشاهده 
میدانی از وضعیت تمدید قراردادها در بنگاه های امالکی در 
شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی مشاوران امالکی با 
جمالتی چون »اجرای این مصوبه را کی دیده؟« یا »حرف 
نهایی را صاحبخانه می زند« در تالش برای رد مصوبه ای 
هستند که با رای و نظر مشترک بیش از پنج سازمان در 

ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده و فصل الخطاب است.

اتحادیه سراسری دامداران در نامه ای به وزیر جهاد از 
آزادسازی نرخ سبوس و روند تامین نهاده های دامی 
انتقاد و اعالم کرد که اکنون شیرخام ۳۵00 تومان زیر 

قیمت تمام شده از دامدار خریداری می شود.
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری 
دامداران ایران در نامه ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد 
کشاورزی ضمن انتقاد از آزادسازی نرخ سبوس و عدم 
ترخیص و تأمین به موقع نهاده های دامی عنوان کردند 
که تصمیمات غیر کارشناسانه موجب افزایش قیمت 
تمام شده تولید شده و ادامه این روند در نهایت سبب 
نابودی صنعت دامپروری کشور می شود ضمن اینکه 
قیمت تمام شده شیر با احتساب ســود ۱۵ درصد 
۸.۵۱0 تومان است، در حالی که هم اکنون این کاال 
با میانگین قیمت ۵.000 تومان از دامداران خریداری 

می شود. متن کامل این نامه به شرح ذیل است؛
همانگونه که مستحضر هســتید دامداران در تولید 
محصوالت غذایی نقش به سزایی دارند و صنعت غذایی 
هر کشور جز امنیت آن کشور محسوب می شود و در 
همین راستا دامداران عزیز کشور با وجود تمام مشکالت 
و کمبود نهاده ها و عدم حمایــت دولت در خصوص 
خرید تضمینی گوشت و شیر از دامداران، با پیروی از 

رهنمودهای مقام معظم رهبری و به منظور حمایت از 
تولید و خودکفایی کشور و عدم وابستگی به بیگانگان 
اقدام به تولید کرده انــد. در این خصوص تصمیمات 
مســئولین محترم کشــوری می تواند یاری کننده و 
حمایتی و یا نابود کننده باشد، این تصمیمات می تواند 
در افزایش یا کاهش قیمت تمام شده تولید نقش داشته 
باشد. به همین دلیل اســتفاده از نظرات کارشناسی 
اتحادیه ها و تشکلهای مربوطه در بحث تصمیم گیری 
می تواند کار ساز باشد.به عنوان مثال مصوبه کار گروه 
ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد سازی قیمت سبوس که 
هیچ گونه ارتباطی بــه واردات و ارز و دالر ندارد و فقط 
سبب افزایش قیمت سبوس از ۱.400 تومان به 4.۵00 
تومان می شود به معنی افزایش قیمت تمام شده تولید 
است. همچنین عدم ترخیص به موقع نهاده های دامی 
از بنادر کشور، تخصیص ســهمیه نهاده های دامی از 
بنادر جنوبی به استان های شمالی و بالعکس که سبب 
افزایش کرایه های به هزینه تولید می شود و همچنین 
عدم تخصیص نهاده های دامی به میزان کافی از جمله 
تصمیمات غیر کارشناســی و غیر مسئوالنه است که 
هزینه های تولید را باال برده و در نهایت سبب نابودی 

صنعت دامپروری کشور می شود.

آسيب ۱۰۰ درصدي آرايشگران زنانه از کرونا

اکثر لوازم ورزشی خارجی در بازار قاچاق است

روی هر كیلو شیرخام 3۵00 تومان ضرر می كنیم

انتقاد دامداران از تصميمات غيرکارشناسی دولت

وضعیت اجرای مصوبه حمایتی دولت از مستاجران؛

تالش صاحبخانه ها برای دور زدن مصوبه تعيين سقف اجاره بها
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رئیس قوه قضاییه:
 همه بخش های كشور بايد در مسیر عدالت حركت كنند

رئیس قوه قضاییه به مدیران قضایــی توصیه کرد در کنار رســیدگی به پرونده ها، 
تمهیدات الزم را برای پیشــگیری از وقوع جرم و کاهــش ناهنجاری ها و جلوگیری 
از افزایش پرونده های قضایی بیاندیشند.به گزارش ایســنا به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضاییه، سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه )هفتم تیر ماه( در همایش سراسری قوه 
قضاییه که همزمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد از عملکرد همکاران قضایی در سراسر 
کشور برای اجرای عدالت، احقاق حق و ابطال باطل و همچنین از همراهی و صبوری 
خانواده های آن ها تقدیر کرد.رئیس دســتگاه قضا گفت: انتظار همه از عدلیه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی و با گذشت یک دوره ۴۰ ساله، کمال یافتگی است که دستگاه 
قضایی به جایگاهی رسیده باشد که با اهداف مهم انقالب اسالمی کامالً همخوانی داشته 
باشد.رئیسی افزود: خواست رهبری و مردم آن است که دستگاه عدلیه و به طور خاص 
دادگستری ها در طراز نظام اسالمی باشند و در بستر گام دوم زمینه ها و بسترهای اجرای 
عدالت از سوی قوه قضاییه فراهم است.وی افزود: امروز بسیاری از موانع که ابتدای انقالب 
پیش روی دستگاه قضا بود رفع شده و چهره های عالم و متخصص و مجرب و صاحب 
صالحیت علمی و عملی در این قوه حضور دارند و انتظار عمومی آن است که در فرآیند 
دادرسی و رسیدگی، به اقتضای حق و عدل عمل شود.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر توجه 
همکاران دستگاه قضایی به رعایت عدل و حق در کنار توجه به سرعت و دقت در کار، 
اظهار داشت: بسیاری از ابزارهای نوین که در اختیار ما قرار دارند برای آن است که دقت و 
سرعت کار افزایش یابد و دسترسی به اطالعات و سوابق مورد نیاز آسان شود؛ اما تصمیم 
گیرنده نهایی قاضی است.رئیسی افزود: اجرای عدالت امری بسیار مهم و محوری برای 
نظام اداری و همه سازمان هاست و برپایی دولت اسالمی نیز مبتنی بر عدالت و اجرای 
آن در همه شئون است.رئیس دستگاه قضا گفت: اولین هدف انبیای الهی و امام راحل 
)ره( آن بود که مردم در راه خدا حرکت کنند و عبد خدا باشند و در مرحله بعد، روابط 
اجتماعی مبتنی بر عدالت بنیان نهاده شود.رئیسی گفت: همه بخش های کشور باید در 
مسیر عدالت حرکت کنند و هم قوانین باید عادالنه تصویب و اجرا شوند و هم قضاوت و 
داوری ما باید مبتنی بر عدالت باشد.رئیس دستگاه قضا در عین حال خاطر نشان کرد که 
قوه قضاییه نماد و ضامن اجرای عدالت در جامعه است تا آحاد مردم اطمینان پیدا کنند 
حقوق آن ها تضمین شده است و به حق خود می رسند.رئیسی با بیان این که هر کس در 
مسیر اجرای عدالت گام بردارد، از یاری خداوند و همراهی مؤمنان عدالتخواه برخوردار 
خواهد بود، تصریح کرد: این وعده الهی است که اگر دشمنان بخواهند نسبت به مجریان 
عدالت خدعه کند، خداوند نمی گذارد به هدف شوم خود برسند.رئیس قوه قضاییه با بیان 
این که باید برای مردم ارزش قائل شد، تصریح کرد: این که برخی می گویند مردم بدانند 
یا ندانند و کمک کنند یا نکنند ما کار خودمان را انجام می دهیم حرف درستی نیست 
و اطالع داشتن مردم و به حساب آوردن آن ها بسیار مهم است.رئیسی افزود: دل های 
مردم متعلق به خداست و او دل ها را به طرف کسانی هدایت می کند که در مسیر حق 
و عدل حرکت می کنند و اگر اقدام و حکمی عادالنه باشد، یاری خدا و همراهی مردم 
را در پی خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اجرای قانون را 
نزدیک ترین امر به اجرای عدالت دانست و گفت: هر چه قانون بهتر و بیشتر اجرا شود به 

عدالت نزدیک تر می شویم.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:
امید دشمن به مشكالت معیشتی، احراز صالحیتها و 

كرونا محقق نشد
رهبر معظم انقالب اسالمی با تجلیل از حماســه واقعی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد 
گفتند: مردم در شــرایط کرونایی و دشــواری های اقتصادی و برخی مسائل دیگر، 
برنامه ریزی چند ماهه دنیای استکبار را بر هم زدند و به عنوان برندگان اصلی انتخابات، 
شکست و ناکامی را نصیب دشــمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند.به گزارش 
ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و روز قوه قضائیه، در 
دیدار رئیس و مسئوالن این قوه، شهید آیت اهلل بهشتی را عالمی متفکر و نظریه پرداز، 
شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقالبی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند: 
شهید بهشتی با پایه گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسالمی و نقش آفرینی 
در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته 

و ادا شود.
مهمترین بیانات مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

رهبر انقالب، امروز: شــهید بهشتی یک حق بزرگی بر گردن کشــور و ملت دارند و آن 
پایه گذاری دادگستری اســالمی است. کار، کار آســانی نبود و کار دشواری بود. ایشان 
یک حرکت جدیدی را برای قوه ی قضائیه شــروع کرده بود.ایشان یک عالم متفکر بود، 
نظریه پرداز بود.مرحوم آقای بهشتی حقاً شخصیت برجسته و ممتازی بود. انقالبی بود. 
واقعاً انقالبی بود. پرتالش بود. از بن دندان معتقد به مبانی انقالب بود ایشان. مرحوم شهید 
بهشتی به معنای واقعی کلمه پایبند به مبانی انقالب و مبانی امام رضوان اهلّل علیه بود و 
پرهیزگار هم بود، مرد مؤمن و متشرعی بود. بنده با ایشان زیاد معاشر بودم. خیلی متشرع 
بود، خیلی پرهیزگار بود، خیلی در حرکت در جهت دین و مسائل دینی جدی بود. عالوه بر 
اینها ایشان از ارکان تدوین قانون اساسی است. یعنی حق این بزرگوار بایستی شناخته بشود 
و گذارده بشود.الزم است یک خدا قّوتی به جناب آقای رئیسی عرض بکنیم. ایشان در این دو 
سال و چند ماهی که مسئولیت قوه ی قضائیه را داشتند حقاً زحمت کشیدند، تالش کردند، 
کارهای خوبی انجام گرفت در این قوه و حرکت جناب آقای رئیسی در قوه ی قضائیه مصداق 
همان چیزی بود که ما همیشه تکرار میکنیم؛]یعنی[حرکت جهادی، حرکت جهادی؛ 
یعنی جدی، شبانه روزی، پرتالش، پرانگیزه، یک حرکت این جوری بود بحمداهلّل. آثار خوبی 
هم داشت و مهمترین اثر این حرکت همین بود که امید مردم به قوه ی قضائیه را زنده کرد، 
احیاء کرد، مردم را به قوه ی قضائیه خوش بین کرد. ما شکایتهای مردم را از دستگاههای 
مختلف دریافت میکنیم، خیلی تفاوت هست بین آن قبل از این دو سال و اندی با بعد از این 
دو سال و اندی در نظرات مردم. خیلی تفاوت هست. امید و اطمینان به قوه را زنده کرد. این 
سرمایه ی اجتماعی است، این اعتماد مردم به دستگاههای فعال در جمهوری اسالمی یک 
سرمایه ی بزرگ اجتماعی است.این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. به معنای واقعی کلمه 
حماسه  این مردم بود، حماسه آفریدند.تالشهایی انجام میگیرد، نامه مینویسند، در فضای 
مجازی حرف میزنند، که عظمت این انتخابات را انکار کنند اما فایده ای ندارد. این تالش 
بیهوده است.تحلیلگرانی که چشمشان به این انتخابات بود، آنها میفهمند چه اتفاقی افتاد.

در کجای دنیا معمول است و دیده میشود که همه ی دستگاههای تبلیغاتی مخالف، فعال و 
مؤثر به کار بیفتند برای اینکه به مردم نهیب بزنند که در انتخابات شرکت نکنید.رادیوهای 
آمریکا، رادیوهای انگلیس، رادیوهای بعضی از کشورهای مرتجع و روسیاه به کار بیفتند، 
عناصری از خودشان، عناصر خائنی هم از ایرانیهایی که زیر پرچم آمریکا و انگلیس زندگی 
میکنند و از آنها ارتزاق میکنند، اینها شروع کنند از مدتها پیش در رادیو، در تلویزیون، در 
ماهواره، در فضای مجازی به خصوص، نه یکی دو تا، صدها بلکه هزاران شبکه و کار و مسیر 
برای اینکه مردم را از انتخابات دور کنند. دستگاه تبلیغاتی دشمن برای کاهش مشارکت به 
مشکل معیشتی مردم امید بسته بود؛ بعضی از حوادثی که بعداً اتفاق افتاد مثالً بحث احراز 
صالحیت یا عدم احراز صالحیتها، اینها را هم بهانه میکنند...حاال بنده ممکن است با بعضی 
از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفه ی 
دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و 
مقید به وظیفه ی دینی هستند، طبق وظیفه ی دینی عمل میکنند. حاال ممکن است بنده 
مثالً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که 
آنها ]طبق وظیفه ی دینی عمل میکنند[.یکی از بهانه ها این ]بحث احراز صالحیت ها[ بود، 
یکی از بهانه ها مسائل معیشتی بود و شروع کردند یقه درانی کردن برای اینکه مردم را از پای 
صندوقها منصرف کنند و امیدشان هم این بود که مشارکت مردم حدود بیست درصد مثاًل 

یا بیست و پنج درصد در انتخابات باشد.

اخبار

خشم وزیر بازرگانی هند از شرکت های فناوری آمریکایی
وزیر بازرگانی هند به دلیل عدم همخوانی با تحقیقات آنتی تراست از شرکت های تجارت الکترونیک خارجی انتقاد کرده و معتقد است آنها رفتاری متکبرانه دارند.پیوش گویال وزیر بازرگانی 

هند از شرکت های تجارت الکترونیک آمریکایی مانند آمازون و والمارت انتقاد کرد. وی همچنین این شرکت ها را به تکبر و نقض قوانین محلی با قیمت های گذاری تهاجمی متهم کرد.
به گفته گویال شرکت های آمریکایی با اتکا به مقیاس بزرگ خود و دسترسی به انبوه سرمایه های کم هزینه از شیوه های قیمت گذاری تهاجمی استفاده می کنند که درنهایت به ضرر 

فروشگاه های فیزیکی است.او در این باره گفت: تعدادی از شرکت های بزرگ تجارت الکترونیک به هند آمده اند و قوانین را زیر پا گذاشته اند. 

مدیرعامــل شــرکت مادر 
تخصصی تولیــد، انتقال و 
توزیع نیــروی بــرق ایران 
)توانیــر( گفــت: تاکنون و 
از ابتــدای طــرح برخورد با 
اســتخراج کنندگان غیرمجاز رمــز ارز، بیش از ۱۹۰ 
هزار دســتگاه غیرمجاز کشــف و جمع آوری شــده 
است.»محمدحســن متولی زاده«   افزود: جمع آوری 
این دســتگاه ها با کمک گزارش های مردمی ممکن 

شده است.
وی ادامه داد: مردم احساس کرده اند و اطالع یافته اند 
که فعالیت این دستگاه های غیرمجاز عالوه بر آسیب 
به شبکه برق به تاسیسات خود آنها نیز خسارت وارد 
می کند .مدیرعامل توانیر خاطرنشــان کرد: همچنین 
مردم آگاهی یافته اند که فعالیت مراکز غیرمجاز باعث 

کمبود برق در کشور می شود.
متولی زاده گفت: بر این اساس مردم اطالعات بیشتری 
در اختیار ماموران شرکت های توزیع قرار داده اند که 
منجر به کشف و ضبط این دستگاه ها شده است.وی از 
تشدید برخورد با فعالیت این نوع دستگاه ها با توجه به 
روند افزایش مصرف برق خبر داد و خاطرنشــان کرد: 

خاطیان با کمک قوه قضائیه به مجازات می رسند.
بــه فرایند اســتخراج ارزهــای دیجیتــال، صنعت 
»ماینینگ« و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا »فارم« 
گفته می شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی 
برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می شود 
که به عنوان یک پول مجــازی می توان برای مبادالت 
مالی از آن اســتفاده کرد.موضوع ماینینگ )استخراج 
ارزهای مجازی( که موضوعی ناشــناخته در کشــور 
به شــمار می رود، در روزهای اخیربه دلیل نگرانی از 
افزایش مصرف برق و احتمال کمبود این حامل انرژی 
مورد توجه قرار گرفته است.مصرف باالی برق توسط 
دستگاه های اســتخراج ارزهای دیجیتال و مجازی، 
همواره تهدیدی برای صنعت برق به شــمار می رود.  
البته گفته می شود این تهدید بیشتر از سمت استخراج 
کنندگان غیرمجاز ارزهای مجازی است تا کسانی که به 

صورت مجاز اقدام به این کار می کنند.
این در حالی است که نوســانات بازار سرمایه گذاری و 
شرایط اقتصادی کشور مردم را به سمت سرمایه گذاری 

به ارزهای دیجیتال سوق داده و کالهبرداران سایبری 
با اطالع از این موضوع، مســیر حرکــت خود را تغییر 
داده و اقدام بــه کالهبرداری از هموطنــان با عنوان 

سرمایه گذاری در ارز دیجیتال کرده اند.
برخی مجرمان سایبری با طراحی سایت های جعلی 
خرید و فــروش ارز دیجیتــال و تبلیغات وسوســه 
انگیز به دنبال هدایت کاربران بــه درگاه های جعلی 
یا اخــذ اطالعات شــخصی کاربــران بــرای اخاذی 
و سوءاســتفاده مالی از آن ها هســتند. گردانندگان 
این ســایت ها با ســودهای باال و کارمــزد اندک به 
دنبال جذب کاربران و ســرمایه گذاری بیشــتر آن 
ها بوده و زمانی کــه به هدف خود رســیدند اقدام به 
 مســدود کردن حســاب کاربری  طعمــه های خود

 می کنند.
ســایت ها و شــبکه های اجتماعی با وعده سودهای 
کالن افراد را جذب کرده و شــهروندان با ساده انگاری 
و عدم اطالع فریب این کالهبــرداران را می خورند و 
اطالعات بانکی و هویتی را در اختیار آن ها می گذارند 
و کالهبرداران نیز به  راحتی با این اطالعات به اهداف 
مجرمانه خود می رسند.  گاه افراد برای خرید و فروش 
ارزهای دیجیتــال در کانال  و شــبکه های اجتماعی 
و حتی وب  ســایت  های اینترنتی اقــدام به ثبت نام و 
ارســال مدارک هویتی خود می کنند کــه این اقدام 
باعث می شود برخی از افراد سودجو از همان مدارک 

سوءاستفاده کنند.
شهروندان در خصوص ارزهای دیجیتال دقت داشته 
باشند که امنیت ســرمایه گذار، دستکاری در خرید و 
فروش و همچنین افزایش کالهبــرداری اینترنتی و 
بویژه احتمال لو رفتن رمز کیف پول ازجمله خطرات 
ارزهای دیجیتال است و همچنین هدایت کاربران به 
درگاه های فیشــینگ بانکی برای خرید ارز دیجیتال 
یکی از شــگردهای مجرمانه ســایبری برای سرقت 
اطالعات بانکی اســت خرید و فروش ارز دیجیتال و 
سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال از شگردهای 
مجرمان ســایبری است که با این شــگرد و تبلیغات 
فراوان در کانال ها و گروه های شــبکه های اجتماعی 
حجم گسترده ای پول را به  صورت مستقیم یا با سرقت 
اطالعات کارت بانکی شــهروندان به سرقت می برند.

با توجــه به اینکــه هیچ گونه مجوزی بــرای فعالیت 
صرافی های آنالین وجود ندارد این امر می تواند مورد 
سوءاســتفاده ســودجویان قرار گرفته و از آن طریق 
اقدام به کالهبــرداری نمایند و ضــرر و زیان جبران 

ناپذیری به کاربران وارد کنند.سرهنگ داوود مهظمی 
گودرزی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری 
در خصوص سرقت ارز دیجیتال به ارزش سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: با مراجعه یکی از 
شهروندان به این پلیس مبنی بر سرقت ارز دیجیتال 
از وی  به ارزش تقریبی ســه میلیارد و پانصد میلیون 
 ریال، موضوع در دســتور کار پلیس فتا پایتخت قرار 

گرفت.
وی افــزود: شــاکی در اظهارات خود عنوان داشــت 
چند وقت پیش در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام با 
شــخصی که مدعی بود در زمینه ارزهــای دیجیتال 
فعالیت می کند، آشنا شده است و متهم پس از جلب 
اعتماد وی به ایمیل شخصی و رمز عبور و حساب  ارز 
دیجیتال قربانی دسترسی پیدا می کند.  کارشناسان 
پلیس فتــا تهران بــزرگ پس از بررســی های همه 
جانبه و تالش بی وقفه برای شناســایی مجرم با انجام 
اقدامات تخصصی و پلیســی اطالعاتــی از مجرم به 
 دست آوردند و سرانجام این شیاد اینترنتی شناسایی

 شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشــت: با به دســت 
آمدن هویت متهم و پس از تشــریفات قضایی توسط 
تیم عملیات پلیس فتا،  مجــرم در یکی از محله های 
شرق تهران دستگیر شــد و به پلیس فتا منتقل شد.  
متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شــاکی 
به جرم خود اقرار کرده اســت، این مجرم ســایبری 
با هویتی جعلی و جلب اعتماد شــاکی و با به دســت 

آوردن اطالعات شــخصی حســاب کاربری قربانی، 
حدود سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ارز دیجیتال 
از وی کالهبرداری کرده است.وی افزود: ساده ترین و 
مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه سایبری، 
افزایش ســطح آگاهی کاربران نســبت به موضوعات 
مختلف فضای مجازی بوده و این امر مهم جز با احساس 
مســئولیت و برنامه ریزی و صرف زمان کافی محقق 

نخواهد شد.
سرهنگ جواد جهانشــیری رئیس پلیس فتا خراسان 
رضوی از شناســایی و دســتگیری عامل سرقت یک 
و نیم بیت کوین ارز رمز توســط  کارشناســان پلیس 
فتا اســتان خبر داد و گفت: با شــکایت یک شهروند 
مشــهدی مبنی بر ســرقت ارزهای دیجیتالی اش با 
ارزشــی بالغ بر ۱۵هزار دالر رســیدگی بــه موضوع 
 در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا اســتان قرار 

گرفت.
وی افزود: شاکیه به دنبال ضرر هنگفت مالی خود در 
حالی که تمام ســرمایه مالی چند ساله خود را دست 
داده می دید عنوان داشت؛ در جمعی از دوستانش می 
شنود که آینده ارزهای دیجیتالی شگفت انگیز بوده و 
سرمایه گذاری در این بخش از آورده مالی چشمگیری 
برخوردار خواهد شــد و با طمع کســب منفعت مالی 
سرمایه زندگی بیست ســاله و تمام پس انداز مالی و 
سرپناه خود را در این مسیر بدون دانش فنی و مهارت 
در حوزه ارز رمز ها ســرمایه گذاری می کند و پس از 
چند روز متوجه می شود، فردی بادسترسی به رمز وی 

موفق به سرقت بیت کوین ها شده است.

مديرعامل توانیر  خبر داد:

کشف بیش از ۱۹۰ هزار دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز
كشف پرونده سرقت ارزهای ديجیتالی به ارزش بالغ بر 1۵هزار دالر

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

مدیــر عامــل و بنیانگذار شــرکت سلســیوس 
Celsius، یک پلتفرم وام دهــی ارز رمزنگاری 
شده، به توییت های اخیر ایالن ماسک درباره بیت 
کوین اشاره و تأکید کرد که وی به جامعه رمزارز 
کمک نمی کند بلکه بیشــتر به دنبال دستکاری 

این بازار است.
الکس مشینسکی، مدیر عامل و بنیانگذار شرکت 
سلســیوس Celsius، پلتفــرم وام دهــی ارز 
رمزنگاری شــده، در مصاحبه با "کوین تلگراف" 
در همایش "بیت کوین ۲۰۲۱" در شــهر میامی 
آمریکا به توییت های اخیر ایالن ماسک درباره بیت 
کوین اشاره و تأکید کرد که وی به جامعه رمزارز 
کمک نمی کند بلکه بیشــتر به دنبال دستکاری 

این بازار است.
به گفتــه ایــن کارشــناس، ماســک فقط یک 
"گردشگر" در ســرزمین ارزهای رمزنگاری شده 
است.مشینسکی همچنین تأکید کرد که شرکت 
تســال با پذیرش پرداخت های بیت کوین به نفع 
ماسک عمل کرده اســت نه به نفع مشتریان این 

شرکت.
وی گفت: اگر ثروتمندترین مرد جهان مایل است 
بیت کوین را با )خودروهای برقی( تسال عوض کند، 

باید از خود بپرسید چه کسی در این معامله سود 
می کند؟ همان لحظه که شما آن )خودروی( تسال 
را خریداری می کنیــد، ارزش آن کمتر از مبلغی 
اســت که برای آن پرداخته اید، اما بیت کوین به 
افزایش ارزش خود ادامه می دهــد. بنابراین این 

معامله برای ایالن خوب است نه برای شما.
اگرچه قیمت بیــت کویــن )BTC( همچنان 
در حدود 3۰۰۰۰ دالر اســت، اما بــه گفته این 
کارشناس، یک نگرش بلند مدت صعودی نیز وجود 

دارد.مشینسکی در بخش دیگری از اظهارات خود 
به روند صعودی قیمت بیــت کوین در بلند مدت 
اشــاره کرد و پیش بینی کرد که این ارز دیجیتال 
در سال جاری میالدی به ۱6۰ هزار دالر یا احتماالً 

کمی پایین تر می رسد.
وی همچنیــن گفت کــه پــس از باالترین رقم 
بیت کویــن در تاریخ خود که بیــش از 63۰۰۰ 
دالر بود، بازار ارز رمزنگاری شــده اصالح خواهد 
شد.مشینســکی گفت: وقتی )قیمت بیت کوین( 
خیلی سریع باال می رود، به ناچار اصالح می شود. 
می توانید توییت های من را در ماه مارس و فوریه 
مشاهده کنید که می گویند "ما سقوط خواهیم 

کرد، اصالح خواهیم کرد."

ستاد توســعه فناوری نانو اعالم کرد که میادین 
نفتی کشور از نانو سیاالت حفاری و افزودنی های 
نانویی ایرانی ساخته شــده در یک شرکت دانش 
بنیان بهره مــی برند.یک شــرکت دانش بنیان، 
ســه محصول نانوافزودنی سیاالت حفاری جهت 
بازدارندگی شــیل، نانوســیال حفاری بازدارنده 
شــیل و نانوســیال حفاری با غلظت نمک بسیار 
پایین را برای کمک به صنعت نفت کشــور تولید 
و به بــازار عرضه کرده است.شــروین ترقی خواه، 

سرپرست سیستم های سیال حفاری این شرکت 
درباره محصوالت این شرکت گفت: در حال حاضر 
نانوافزودنی ســیاالت حفاری جهت بازدارندگی 
شیل و نانوسیال حفاری بازدارنده شیل به تولید 
انبوه رســیده اند و در پروژه های مختلفی از آن ها 

استفاده می شود.وی افزود: هر دوی این محصوالت 
در چندیــن میادین نفتی اســتفاده شــده اند. 
نانوافزودنی ســیاالت حفاری جهت بازدارندگی 

شیل به کشور آذربایجان صادر نیز شده است.
ترقی خواه عنوان کرد: شــرکت سیاالت حفاری 

پارس پتنت مربوط به فناوری نانوســیال حفاری 
بازدارنده شــیل را نیز به ثبت رســانده است.این 
دانش آموخته کارشناســی ارشد رشته مهندسی 
شیمی دانشــگاه امیرکبیر درباره فرآیند توسعه 
این فناوری ها می گوید: این محصوالت در بخش 
تحقیق و توسعه شرکت ســیاالت حفاری پارس 
توسعه یافته است و بررسی های ما نشان می دهد 
که نسبت به نمونه های خارجی هم از نظر قیمت و 

هم عملکرد مزیت های زیادی دارد.

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم افزایش پیدا کرد. با 
وجود ریزش های سنگین ارزهای دیجیتالی در روزهای 
اخیر، برخی از فعاالن این حــوزه معتقدند که روزهای 
خوب در انتظار بازار هســتند. الکس ماشینســکی- 
بنیانگذار پلتفرم ارزهای دیجیتالی سلسیوس- با بیان 
اینکه پیشبینی می کند قیمت بیتکوین بار دیگر از قله 
قبلی 63 هزار دالری خود عبور کند، افزود: ریزش بازار 
با توجه به صعود سریع قیمت طبیعی بود. ما هنوز ب 
قله قیمتی ۲۰۲۱ نرسیده ایم و رسیدن به قیمت ۱6۰ 
هزار دالری برای بیتکوین کامال محتمل اســت.  روند 

نزولی ارزهای دیجیتالی کماکان شکســته نشده و در 
این بین انتشار اخبار منفی از سمت دولت ها بر شدت 
افزوده شدن ترس معامله گران در بازار دامن زده است. 
صرافی باینانس- بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتالی 
در جهان به کاربران خود در استان اونتاریو کانادا اعالم 
کرده است تمامی سفارشات خود را ببندند. در نتیجه 
سختگیری بیشتر این ایالت بر روی فعالیت صرافی های 

دیجیتالی، باینانس تصمیم گرفته اســت تا به فعالیت 
های خود در این منطقه پایان دهد.  با افزایش مقبولیت 
ارزهای دیجیتالی، قرار اســت برای نخســتین امکان 
پذیرش این ارزها در ایستگاه های شارژ خودروهای برقی 
در سطح کشورهای اروپایی فراهم شود. قرار است امکان 
پرداخت رمزارزها از ماه نوامبر فعال شود و به تدریج و 
طی سه سال تعداد این ایستگاه های پذیرنده به باالی 

۵۰ هزار برسد. هنوز اینکه کدام یک از ارزهای دیجیتالی 
مورد قبول جایگاه های فوق خواهند بود مشخص نشده 
است.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۲۲۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این 
رقم نســبت به روز قبل ۲.۹6 درصد بیشتر شده است. 
در حال حاضر ۵۲ درصد کل بــازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کویــن و ۱۷ درصــد در اختیار اتریوم 
است. بیت  کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

طبق آخرین اخبار مربوط به ریجســتری دستگاه های 
ســیم کارت خور، تبلت های برنــد Lenovo از تاریخ 
۲6 تیرماه و سایر تبلت ها از دوم مردادماه مشمول طرح 
رجیستری می شود.با اجرای طرح ســامانه شناسایی 
گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت یا همان 
طرح ریجستری، تنها گوشی هایی که از مبادی قانونی 
وارد کشور شــده اند، در شــبکه اپراتوری کشور فعال 
خواهند شد. مهم ترین اثرگذاری این طرح، حذف واردات 
گوشــی های قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و 

تجهیزات دارای سیم کارت است.

باتوجه به هدف و تأثیر اجرای طرح ریجســتری برای 
تمامی تجهیزات الکترونیکی ســیم کارت خور، تصمیم 
بر آن بود طرح مذکور در دو فاز ساماندهی گوشی های 

هوشمند همراه و تبلت ها اجرایی شود.
به همین منظور انجمــن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی درخصوص تأخیر در اجرای این طرح برای 
تبلت ها اعالم کرده بود که بیــش از ۸۰ درصد از تبلت  

مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق 
وارد می شود و طرح رجیستری هم برای آن ها اجباری 
نیســت! در نتیجه، هنگامی که رجیستری برای تبلت 
انجام نمی شود، بازار قاچاق این کاال رونق پیدا می کند و 

برای بازرگانان نیز صرفه اقتصادی ندارد.
درنهایت در تاریخ چهــارم تیرماه در توئیتی توســط 
انجمن واردکنندگان موبایل اعالم شــد ســخنگوی 

گمرگ بیان کرده اســت که تبلت برنــد Lenovo از 
تاریخ ۲6 تیرماه و سایر برندها از دوم مردادماه به شرط 
هماهنگی با دستگاه های مرتبط به محض ورود به کشور 
مشمول رجیستر می شوند.همچنین اعالم شد افرادی 
که دارای دســتگاه های الکترونیکی ســیم کارت خور 
هســتند، باید تــا قبــل از تاریخ های تعیین شــده، 
ســیم کارت خود را در داخل دســتگاه  قرار دهند و آن 
را روشــن و نســبت به برقراری تماس و ارسال پیامک 
 اقدام کننــد و از خدمات دهی دســتگاه خود مطمئن

 شوند.

بازار ارز ديجیتال بازيچه میلیاردر آمريكايی

ایالن ماسک بیت کوین را دستکاری می کند

ستاد فناوری نانو اعالم كرد؛

استفاده از نانو سیاالت حفاری ایرانی در میادین نفتی کشور

بازگشت ارزهای دیجیتالی به روزهای سبز

زمان بندی اجرای رجیستری تبلت ها اعالم شد


