
سرپرست شرکت توزیع برق البرز گفت: دیروز به دلیل 
اینکه دو نیروگاه تولید برق در کشــور به دلیل مصرف 
باال از مدار خارج و به اورهال نیاز پیــدا کردند، ناچار 
شدیم بر اساس دســتور ملی خاموشی برق را افزایش 
دهیم و قطعی برق خــارج از زمانبندی اعالم شــده 
داشته باشیم.رامین فرج در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به دلیل خاموشــی خارج از برنامه در شامگاه گذشته، 
اظهار کرد: طبق برنامه زمانبندی اعالم شده، آخرین 
ساعت خاموشی برق در البرز ۱۱ شب است ولی دیشب 
از ســاعت ۲۳ الی یک بامداد هم شاهد خاموشی برق 
بودیم.وی ادامه داد: دیروز بــه دلیل اینکه دو نیروگاه 
تولید برق در کشور به دلیل مصرف باال از مدار خارج و 

به اورهال نیاز پیدا کردند، ناچار شدیم بر اساس دستور 
ملی خاموشی برق را افزایش دهیم و قطعی برق خارج 
از زمانبندی اعالم شده داشته باشیم.وی توضیح داد: ما 
در بحث اعمال خاموشی ها تابع مرکز دیسپاچینگ کل 
هستیم و زمانی که این مرکز اعالم کند وضعیت شبکه 
به ثبات رسیده، می توانیم ساعات خاموشی را کم کنیم 
ولی در وضعیت ناپایداری شــبکه چاره ای جز افزایش 
خاموشــی ها نداریم.فرج افزود: اگر شرکت های توزیع 
برق به دســتورالعمل مرکز کنترل عمل نکند، ممکن 
اســت نیروگاه ها از مدار خارج شوند که در این صورت 
شاهد خاموشی های سراسری خواهیم بود.این مسئول 
تاکید کرد: امیدواریم این مشکل امروز حل شده باشد 

ولی با توجه به اینکه شرایط تولید برق در کشور ثبات 
ندارد، نمی توانیم به مردم قول بدهیم که دیگر خاموشی 
خارج از برنامه نخواهیم داشت. وی ادامه داد: در حال 
حاضر میزان مصرف برق بیش از تولید است و در این 
شرایط به شــبکه تولید و توزیع فشــار مضاعفی وارد 
می شود به همین دلیل از مردم درخواست می شود با 
مدیریت مصرف و صرفه جویی ۲۰ درصدی به کاهش 
خاموشی ها کمک کنند.سرپرست شرکت توزیع برق 
البرز گفت: مشــترکین با خاموش کــردن المپ های 
اضافه، گذاشتن کولر آبی روی حالت کند و کولر گازی 
هم روی ۲۵ درجه می توانند ســهم خود را در کاهش 

خاموشی ها ادا کنند.

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران در جلســه ای که 
امروز دســتگاه های ذیربط در رابطه بــا تعیین تکلیف 
کانتینرهای لوازم خانگی بوش برگزار شــده، در نهایت 
با توجه به ابهامات مطرح شده ترخیص کاالهای بوش 

کنسل اعالم شد و امکان ترخیص پیدا نکرد.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
جلسه ای که چندی پیش قرار بود در رابطه با ترخیص 
۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش برگزار شود و در صورت 
تائید وزارت صمت ، بانک مرکزی ، گمرک و دستگاه های 
نظارتی ترخیص صورت بگیرد توضیحاتی ارائه کرد.وی 
گفت که این جلسه با حضور نمایندگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک مرکزی و دســتگاه های نظارتی 

تشــکیل و به طور مفصل در این رابطه بحث و بررسی 
صورت گرفت.ارونقی  با بیان این که در نهایت در مورد 
ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش توافقی صورت 
نگرفت اعالم کرد که ابهاماتــی در این خصوص وجود 
داشت از جمله بحث تامین ارز آن که برخی دستگاه ها 
تاکید داشــتند که به صورت بانکی انجام شده و امکان 
ترخیص دارد ولی مساله اینجا بود که ورود لوازم خانگی 
بوش بخشی  با ارز اشــخاص و برخی دیگر با ارز بانکی 
۴۲۰۰ تومانی در ســال ۱۳96 و ۱۳97 صورت گرفته 
بود.وی همچنین به ایرادات مربوط به ثبت ســفارش 
کانتینرهای لوازم خانگی بوش نیز اشاره کرد و در بخشی 
دیگر افزود: این موضوع نیز از سوی گمرک مطرح شد که 

لوازم خانگی بوش حتی با توجه به شرایط اعالمی، امکان 
ورود براســاس مصوبه بهمن ماه ســال ۱۳98 که برای 
تعیین تکلیف کاالهای گروه چهار از سوی هیات دولت 
صادر شده بود را هم نداشت.ارونقی یادآور شد: ترخیص 
کاالهای لوازم خانگی بوش در این جلسه منتفی اعالم 
شد و وزارت صمت درخواست اعاده دادرسی را داشته 
است.به گزارش ایسنا،از آبان سال گذشته که ماجرای 
ورود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در گمرک شهید 
رجایی مطرح شد. ابهامات موجود در رابطه با ورود این 
کاال و همچنین ممنوعیتی که برای واردات کاالی گروه 
چهار وجود داشت موجب توقف ترخیص این محموله 

ممنوعه از سوی گمرک شده بود. 

ترخیص کانتینرهای لوازم خانگی بوش منتفی شدخروج دو نیروگاه از مدار، علت خاموشی شب گذشته در تهران و کرج
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دالر در سال 1400 
ظرفیت جهش ندارد

 تعطیلی اصناف 
چاره کار نیست

ارزیابــی نیروهــای درون 
سیســتمی اقتصاد ایران 
حاکــی از آن اســت کــه 
قیمت دارایی  های مختلف 
و ارز ظرفیــت جهــش 
در باقــی مانــده ســال ۱۴۰۰ را ندارند.یکی از 
نیروهای قــادر به افزایش قیمــت دارایی ها و ارز 
رشــد نقدینگی اســت. میانگین رشد نقدینگی 
 در ســال های 97، 98 و 99 حــدود ۴۰ درصــد 

بوده است.در همین...

  عباس علوی راد، اقتصاددان

  جالل الدین محمد شکریه، 
نایب رئیس اتاق اصناف ایران
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 دالر
 در انتظار جهش

 بورس ۲۳۰۰ واحد
 افت کرد

موج پنجم شیوع کرونا منجربه تعطیلی چندباره اصناف شد

ضربه  موج  پنجم کرونا  به  اصناف
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افزایش   اجاره بها  در حاشیه  شهرها
مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها افزایش یافته است

قیمت دالر آمریکا )اســکناس(، یکشنبه ۱۳ تیر 
۱۴۰۰ از مرز ۲۵ هزار تومان عبور کرد و به ۲۵ هزار و 
۲۱ تومان رسید.همچنین قیمت خرید هر اسکناس 
دالر در صرافی های بانکی نیز ۲۴ هزار و ۵۲۵ تومان 
است.هر اسکناس یورو روز یکشنبه برای خرید ۲9 
هزار و ۱6۲ تومان و برای فــروش ۲9 هزار و 7۵۱ 
تومان است. در حالی قیمت دالر در روز شنبه جهت 
نزولی داشت برخی شایعات در فضای مجازی عطش 
نوسان در بازار را احیا کرد. قیمت دالر با یک شایعه در 
پشت خط باال رفت. به گزارش اقتصاد نیوز،در بازار ارز، 
تمایل معامله گران به خرید دالر را بیشتر کرده است. 
با این حال، هــراس از افت یکباره قیمت ها موجب 
شده است که این دسته از معامله گران بی گدار به 

آب نزنند. می توان گفت...

شــاخص کل بورس تهران در انتهــای معامالت روز 
گذشته یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ با افت ۲۳۱9 واحدی به 
یک میلیون و ۲۴۳ هزار و 79۲ واحد رسید. به گزارش 
مهر، شاخص کل بورس تهران در انتهای معامالت روز 
گذشته یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ با افت ۲۳۱9 واحدی به 
یک میلیون و ۲۴۳ هزار و 79۲ واحد رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز 7۰9 واحد افت کرد و به ۳8۲ 
هزار و ۱۴۰ واحد رسید. نمادهای شستا، شپنا، شتران، 
اخابر، وبملت بیشترین تأثیر منفی و نمادهای پارسان و 
شبریز بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص روز گذشته 
بورس داشتند. در دومین روز معامالتی هفته جاری بازار 
سهام با روندی منفی به کار خود پایان داد اما با وجود 
تحرکات ریزشی در بازار سرمایه اما بسیاری از گروه ها 

در وضعیت تعادلی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

واعظی:
 با برداشته شدن تحریم ها، نرخ 

ارز پایین می آید
رییس دفتر رییس جمهوری با انتقاد از حمالت 
به دولت دوازدهم، گفت: بحث ناکارآمدی دولت 
را مطرح می کنند تا اقدامــات ترامپ را کمرنگ 
کنند؛ مردم متوجه می شوند با همه محدودیت ها 
و فشارهای خارجی، دولت چگونه توانست کشور 
را اداره کند. به گزارش »انتخاب«، محمود واعظی 
درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر رها کردن کشور از سوی دولت، 
به ایرنا گفت: بارها گفته ام که دولت در این شرایط 
بسیار سخت جنگ اقتصادی تالش زیادی می کند 
تا کشور را اداره کند و کمبودی نباشد. البته گرانی 
وجود دارد و ما از مردم بارها عذر خواستیم و باز هم 
عذرخواهی می کنیم. رییس دفتر رییس جمهوری 
با اشــاره به فروش حداقلی نفــت و موانع انتقال 
منابع مالی از بانک های کشــورهای مختلف، به 
تالش دولت برای اســتفاده از همه امکانات برای 
رفع کمبودها اشاره کرد و افزود: در پی این بودیم 
تحریم ها زودتر برداشته شود چون با برداشته شدن 
تحریم ها، پول های ما از کشورهای مختلف آزاد 
می شود و نرخ ارز پایین می آید و با پایین آمدن نرخ 
ارز، قیمت کاالها کاهش می یابد و این خواست ما 
است. واعظی درباره حمالت مداوم به دولت، یادآور 
شد: به دو دلیل بحث ناکارآمدی دولت را مطرح 
می کنند یکی اینکه اقدامات دولت ترامپ و آمریکا 
به ویژه در سه سال و نیم گذشته را کمرنگ کنند 
و بسیار متاسف هســتم که به جای خالی کردن 
خشم خود سر دشمن، به دولت پرخاش می کنند. 
دوم عملکرد دولت است. کمی بگذرد مردم متوجه 
می شوند دولت با همه محدودیت ها و فشارهای 
خارجی چگونه توانست هم کشور را اداره کند و 

همچنین پروژه های بزرگ را به سرانجام برساند.
وی در واکنش به ادعــای تحمیل وزیر یا اعضای 
کابینه از سوی دولت دوازدهم به دولت منتخب، 
گفت: رییس جمهوری دستور داده است انتقال 
قدرت آرام داشــته باشــیم و از طرف دیگر همه 
اطالعات خــود را در اختیار آقای رییســی قرار 
دهیم. می خواهیــم طوری عمــل کنیم وقتی 
رییس جمهوری منتخب، دولت را تحویل گرفت 
به اندازه ما اطالعات داشــته باشــد. می خواهیم 
همکاری داشته باشیم چون سال ۹۲ کسی با ما 
همکاری نکرد و ما خود در پی این وزیر و آن وزیر 
می رفتیم و اطالعات می گرفتیم. واعظی اضافه کرد: 
ما این کار را دوستانه و صمیمانه انجام می دهیم؛ 
برای اینکه اطالعات را منتقل کنیم آقای رییسی 
را در مجموعه خود تعریف می کنیم و کسی حق 
ندارد اطالعاتی را پنهان کند. اینکه بخواهیم چیزی 
تحمیل کنیم اصال درست نیست بلکه همه آماده 
هســتیم هروقت وزرای جدید انتخاب شده اند، 
دولت را با روی خوش تحویل دهیم. رییس دفتر 
رییس جمهوری تاکید کرد: رییس جمهوری و وزرا 
هیچکدام نمی خواهند هیچ وزیری یا فردی را به 
دولت منتخب تحمیل کنند، بلکه معتقدیم کسی 
حق فشار و فضاســازی ندارد و رییس جمهوری 
منتخب باید با آزادی کامل همکاران و هر فردی را 

که به او اطمینان دارد انتخاب کند.

کالهبرداران در کمین تراکنش های 
زیر ۱۰۰ هزار تومان 

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان 
اینکه در حال حاضر کالهبرداری ها برای دستیابی 
به رمز اول شدت گرفته است، اعالم کرد: با توجه 
به اینکه خیلی از افراد هنوز برای مبالغ زیر ۱۰۰ 
هزار تومــان از رمز دوم ثابت اســتفاده می کنند، 
امکان دستیابی به رمز دوم ثابت برای کالهبرداران 
وجود دارد.   به گزارش ایسنا، رمز دوم پویا یا یک بار 
مصرف رمزهایی هستند که در جریان پرداخت های 
اینترنتی و سایر پرداخت های بدون حضور کارت، 
به عنوان رمز مشتری وارد می شوند و مدت زمان 
اعتبار هر رمز ۶۰ ثانیه اســت که پس از آن فاقد 

اعتبار است و باید رمز جدیدی دریافت شود.
اجرای رمز دوم پویا یکی از طرح های بانک مرکزی 
است که از ابتدای زمستان سال ۱۳۹۸ اجرا شد و 
طبق آن تمامی عملیات بانکــی که پیش از این از 
طریق رمز دوم یا همان رمز اینترنتی انجام می شد، 
دیگر با رمز قبلی قابل انجام نیســت و مشتریان 
بانک ها برای اســتفاده از این خدمات باید از رمز 
دوم پویا یا یک بار مصرف اســتفاده کنند. عالوه بر 
این، در سال گذشته مرحله دیگر این طرح تحت 
عنوان یکسان سازی پیامک های این نوع رمز آغاز 
شــد که هدف آن، افزایش امنیــت تراکنش های 
اینترنتی مبتنی بر رمز دوم پویا است و از این طریق، 
پیامک های رمز دوم پویا شامل اطالعاتی چون نوع 
تراکنش، مبلغ تراکنش و دریافت کننده وجه است.  

خبر

آمریــکا  دالر  قیمــت 
)اسکناس(، یکشنبه ۱۳ تیر 
۱۴۰۰ از مرز ۲۵ هزار تومان 
عبور کرد و به ۲۵ هزار و ۲۱ 
تومان رسید.همچنین قیمت 
خرید هر اسکناس دالر در صرافی های بانکی نیز ۲۴ هزار 
و ۵۲۵ تومان است.هر اسکناس یورو روز یکشنبه برای 
خرید ۲۹ هزار و ۱۶۲ تومان و برای فروش ۲۹ هزار و ۷۵۱ 
تومان اســت. در حالی قیمت دالر در روز شنبه جهت 
نزولی داشت برخی شــایعات در فضای مجازی عطش 
نوسان در بازار را احیا کرد. قیمت دالر با یک شایعه در 
پشت خط باال رفت. به گزارش اقتصاد نیوز،در بازار ارز، 
تمایل معامله گران به خرید دالر را بیشتر کرده است. با 
این حال، هراس از افت یکباره قیمت ها موجب شده است 
که این دسته از معامله گران بی گدار به آب نزنند. می توان 
گفت بازار در یک وضعیت احتیاطی قرار گرفته که تنها 
منتظر یک جرقه است و در چنین وضعیتی دشوار است 

که دالر در یک کانال مشخص پایدار بماند. 
به عنوان مثال، شب شنبه در معامالت پشت خطی، تنها 

جرقه کوچکی از شــایعه به بن بست رسیدن مذاکرات 
توسط برخی از معامله گران کافی بود که دالر به سوی 
محدوده ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومانی بــرود. با این حال، در 
صورتی که این شایعه ها از پشتوانه محکمی برخوردار 

نباشند، به سرعت اثر خود را از دســت خواهند داد. به 
اعتقاد برخی از فعاالن، بازار ارز به مرحله حساسی رسیده 
است و ممکن است طی هفته های آتی، شدت نوسانات 
بازار بیشتر شود. در این شرایط، برخی فعاالن با تجربه به 

خریداران پیشنهاد می دهند که برای خرید ارز عجله 
نکنند یا به صورت سنگینی وارد معامالت نشوند. از نگاه 
آن ها، ممکن است بازارساز به دنبال آن باشد که با عرضه 
ارز از قیمت های باال،  شماری از معامله گران بزرگ را در 

معرض ضررهای سنگین قرار دهد.

چگونگی رفتار بازارساز در آستانه توافق؟
 گروهی از فعاالن عنوان می کنند، اگر قرار باشد، توافق 
هسته ای احیا شــود،  بازارســاز ترجیح خواهد داد که 
ذخایر ارز کنونی خود را در نرخ هــای باالتری تبدیل 
کند و از این طریق به بخشی ازکسری بودجه خود پاسخ 
بدهد. درروزهای اخیر صرافی های بانکی با نرخ هایی 
بســیار نزدیک به نرخ بازار اقدام به عرضه ارز کرده اند 
 وهمین مساله موجب شده است که هراس از افت یکباره 

قیمت ها در میان شماری از معامله گران باال برود.
البته نگاه های صعودی نیز در بازار وجود دارد. به عنوان 
مثال، عده ای تصور می کنند، بازار به دلیل مشــکالت 
بودجه ای دولت و کاهش درآمدهای نفتی با نوسانات 
جدیدی رو به رو خواهد بود. عده ای نیز اعتقاد داشتند 
جوسازی پیرامون شایعه حمله به یک کشتی اسراییلی 

می تواند قیمت دالر در روز جاری را باال ببرد.

تمایل به خرید در بازار ارز افزایش یافت

دالر در انتظار جهش

روحانی:
کاالهای اساســی  تولید و به میزان 

کافی تامین و وارد شده است
روحانی با بیان اینکــه در دوران جنگ اقتصادی و 
تحریم هــای ظالمانه علیه ملت ایــران همه تالش 
آمریکا بر این بوده که کشور در زمینه تامین ارز مورد 
نیاز با مشکل مواجه شود، گفت: دولت با حمایت از 
صادرکنندگان محصوالت غیر نفتی که بار تامین ارز 
مورد نیاز کشور را در این شرایط به دوش کشیدند، 
مانع از تحقق اهداف دشمن شــده است. در ابتدای 
این جلسه گزارشــی از وضعیت تامین و تسریع در 
ترخیص کاالهای اساســی از گمرگات کشور ارایه و 
پس از بررسی در این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ 
شد. براســاس تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید با 
توجه به اقدامات فوری منطبق بر قوانین و مقررات 
کشور طبق مصوبه پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت،کمیته ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و متشکل از وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و 
جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید فوریت و رعایت 
قوانین و مقررات مرتبط نســبت به تامین، خرید و 
تســریع در ترخیص کاالهای اساســی اقدام کنند. 
رییس جمهور با تاکید بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و 
فوری در تامین کاالهای اساسی گفت: دولت در دوران 
اوج جنگ اقتصادی با تــالش و پیگیری های موثر 
اجازه نداده است تحریم های ظالمانه مانع از تامین 
کاالهای اساسی شود و به همین جهت، علیرغم همه 
محدودیت های ارزی ، کاالهای اساسی و ضروری، 

تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی با اشاره 
به وظایف کمیته تسریع ترخیص و تخلیه، گفت: 
دستگاه های مرتبط، با جدیت و سرعت برای برطرف 
کردن مشکالت تامین و ترخیص کاالهای اساسی 
تصمیمات و اقدامات موثری انجــام و نباید اجازه 
دهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی 
میان دستگاه ها شود بنابراین باید کاالهای ضروری 
با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار 
گیرد. در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی 
گزارشی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان 
و وارد کنندگان ارائه کرد. رئیس جمهور با اشاره به 
ابالغ بسته سیاستی چگونگی ایفای تعهدات ارزی از 
ابتدای سال گفت: این بسته می تواند پاسخی مناسب 
به دغدغه های صادرکننــدگان و واردکنندگان با 
هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد و 
تالش شده در تدوین این بسته سیاستی ضمن رفع 
موانع پیش روی صادرکنندکان، حمایت های الزم از 
صادرات صورت گیرد. روحانی با بیان اینکه تجار و 
بازرگانان کشور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه 
در شرایط عادی به هیچ وجه نباید در مسیر فعالیت 
های اقتصادی خود درگیر موانع اداری شوند، تصریح 
کرد: درکنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای 
فعالیت صادرکننــدگان و بازرگانان، دولت وظیفه 
خود می داند برای صادرکنندگان و واردکنندگان 
متعهد کشور مشوق هایی در نظر بگیرد. روحانی با 
بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایــران همه تالش آمریکا بر این 
بوده که کشور در زمینه تامین ارز مورد نیاز با مشکل 
مواجه شود، گفت: دولت با حمایت از صادرکنندگان 
محصوالت غیر نفتی که بار تامین ارز مورد نیاز کشور 
را در این شــرایط به دوش کشیدند، مانع از تحقق 

اهداف دشمن شده است.

واریز بخش دوم ســود سهام 
عدالت تا آخر هفته

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش 
دوم سود سهام عدالت ســال ۱۳۹۸ تا پایان هفته 
جاری خبر داد. محمدعلی دهقان دهنوی در گفت 
و گو با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت 
هایی که سود ســهام عدالت را به حساب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان 
هفته قبل اعالم شــود، اما این اتفاق نیفتاده است، 
توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده 
ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعالم می شود و 

هم سود به حساب مشموالن واریز خواهد شد.
وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید 
قربان اعالم کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعالم کرده 
بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز می شود، 
بنابراین اگــر جمع بندی تمام شــود تا اخر هفته 
جاری، سود واریز خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک 
مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت واریز شد 
اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار 
شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود. 
در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال 
گذشته واریز شد و مشموالن ۵۰ درصد سود سهام 
خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی 
برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئوالن مختلف 

داده  شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

اخبار
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سرمقاله

    عباس علوی راد، اقتصاددان
ارزیابی نیروهای درون سیستمی اقتصاد ایران حاکی از آن است که قیمت 
دارایی  های مختلف و ارز ظرفیت جهش در باقی مانده سال ۱۴۰۰ را ندارند.

یکی از نیروهای قادر به افزایش قیمت دارایی ها و ارز رشد نقدینگی است. 
 میانگین رشــد نقدینگی در ســال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود ۴۰ درصد 

بوده است.
در همین حال، دارایی هایی همچون مسکن، طال، سهام و حتی ارز چندین 

برابر میانگین رشد نقدینگی رشد قیمت داشته اند.
این موضوع دو پیام دارد. اول اینکه جهش قیمتی انواع دارایی ها در ادامه سال 
۱۴۰۰ بر پایه فعل و انفعاالت درون سیستمی آقتصاد بعید به نظر می رسد. 
دوم اینکه پای یک عامل نیرومند دیگری برای این افزایش ها، به ویژه در 

قیمت دالر در میان بوده اســت. نام این عامل، انتظارات تورمی کارگزاران 
اقتصادی در کشور است. با این همه نیروهای شکل دهنده انتظارت تورمی 
در سال ۱۴۰۰ هم قدرت التهاب آفرین در قیمت دالر مشابه مهرماه ۱۳۹۹ 

و عبور از مرز ۳۲ هزار تومان را ندارند. چرا؟
دلیل اول این اســت که ســقف آینده هراسی ناشی از فشــار حداکثری 
ایاالت متحده آمریکا و تحریم های تحمیل شــده به اقتصاد ایران همانی 
بود که ترامپ در چند ماه پایانی حضورش در کاخ ســفید عملیاتی کرد و 
 دولت بایدن حتی اگر به برجام باز نگردد، هــم چیز جدیدی ندارد به آنها 

اضافه کند.
دلیل دوم برخی طرح هایی اســت که در مجلس شورای اسالمی با هدف 
کنترل فعالیت های ســوداگری داخل کشور در حال پیگیری است. یکی 

از این طرح ها، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. اگرچه نقدهای به این 
طرح وارد شده و تا عملیاتی شدن فاصله دارد، لیکن قابلیت تعدیل انتظارات 

تورمی را خواهد داشت.
دلیل سوم  شروع به کار رئیس جمهور جدید در ماه آینده و مسئولیت پذیری 
دولت ایشان است که قدرت اجماع سازی باالیی در درون حاکمیت خواهد 
داشت. رئیس دولت سیزدهم کامال متوجه هستند که ثبات حتی نسبی 
نرخ ارز چقدر از ابعاد مختلف برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت ایشان 

مهم است.
بنابراین مجموعه شرایط حاکی از آن است که قیمت دالر در باقی مانده سال 
۱۴۰۰ در کرانه باال در اطراف ۲۵ هزار تومان و در کرانه پایین اطراف ۲۰ هزار 

تومان در نوسان خواهد بود.

شاخص کل بورس تهران در انتهای معامالت روز گذشته 
یکشــنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ با افــت ۲۳۱۹ واحدی به یک 
میلیون و ۲۴۳ هزار و ۷۹۲ واحد رســید. به گزارش مهر، 
شاخص کل بورس تهران در انتهای معامالت روز گذشته 
یکشــنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ با افــت ۲۳۱۹ واحدی به یک 
میلیون و ۲۴۳ هزار و ۷۹۲ واحد رسید. همچنین شاخص 
کل هم وزن نیز ۷۰۹ واحد افت کرد و به ۳۸۲ هزار و ۱۴۰ 
واحد رسید. نمادهای شستا، شپنا، شتران، اخابر، وبملت 
بیشترین تأثیر منفی و نمادهای پارسان و شبریز بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شاخص روز گذشته بورس داشتند. در 

دومین روز معامالتی هفته جاری بازار سهام با روندی منفی 
به کار خود پایان داد اما با وجود تحرکات ریزشی در بازار 
سرمایه اما بسیاری از گروه ها در وضعیت تعادلی خود قرار 
دارند. گرچه در ابتدای بازار روز یکشنبه هیجانات فروش 
شــدت گرفته بود اما در دقایق پایانی بازار تقاضا در بازار 
زیاد شد. چند روزی است که نرخ دالر روند صعودی را در 
پیش گرفته است اما تاثیر این اتفاق در نمادهای دالر محور 
بازار سهام هنوز رخ نداده است و بسیاری از کارشناسان 

بازار ســرمایه ادامه روند بازار را منوط به مشخص شدن 
توافقات برجام و برداشته شدن تحریم ها می دانند. الهه 
ظفری، کارشناس بازار سرمایه در گفتگویی با تجارت نیوز 
می گوید: اعتماد به بستر کلی بازار سرمایه هنوز به صورت 
کامل شکل نگرفته است و بنابراین بعد از چند روز متوالی 
روند مثبت بازار شکل گیری جو منفی طبیعی است. بازار 
با توجه به وضعیت فعلی که در آن قرار گرفته است توقع 
اوج و صعود بسیار زیادی را از آن نباید داشت و مقایسه با 

دوران ارزندگی آن در سال گذشته کاری اشتباه است. این 
کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری گفت در بازار روند 
منفی جدیدی شکل نگرفته است و به نظر می رسد بورس 
دوباره به تحرکات صعودی خود برگردد و اگر به صورت 
میان مدت به بازار نگاه کنیم روند بازار قطعاً صعودی خواهد 
بود در روزهای آینده گروه های فلزات اساسی پتروشیمی ها 
از وضعیت بهتری نســبت به دیگر نمادهای بازار سهام 
برخوردار خواهند بود و اگر به صورت میان مدت بخواهیم 
به بازار نگاه کنیم نمادهایی که به ارائه خدمات می پردازند 

می توانند از گروه های پیشرو باشند.

دالر در سال ۱۴۰۰ ظرفیت جهش ندارد

بورس ۲۳۰۰ واحد افت کرد
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بررسی بازار اقالم خوراکی طی بازه زمانی خرداد امسال 
نسبت به خرداد پارســال بیانگر رشد لجام گسیخته و 
عمدتا باال ۶۰ درصدی قیمت هاست. روند افزایشی قیمت 
کاالهای اساسی طی یکسال گذشته علیرغم وعده های 
مکرر مســئوالن همچنان ادامه داشته و به تعبیری به 
مرحله »لجام گسیختگی« رسیده است؛ صحت این گزاره 
را می توان در آمار رسمی کشور نیز مشاهده کرد. بررسی 
آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از قیمت کاالهای 
خوراکی در خرداد ماه سال امسال نسبت به خرداد ۱۳۹۹ 
از افزایش شــدید نرخ ها حکایت دارد. افزایش قیمتی 
که علیرغم وعده های رنگارنگ مسئوالن برای کنترل 

قیمت ها رقم خورده است.

رشــد باالی ۴۰ درصدی قیمــت برنج و 
ماکارونی

گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت اقالم خوراکی 
حاکی از آن است که قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه 
یک در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال با ۴۲.۳۲ 
درصد افزایش از ۲۵ هــزار و ۹۰۰ تومان به ۳۶ هزار و 
۹۰۰ تومان رسیده است. قیمت هر کیلو برنج خارجی 
نیز از ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان با افزایش ۷۸.۵ درصدی 
به ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. قیمت ماکارونی 
نیز که برای اقشار کم درآمد به شکلی جایگزین برنج 
شده بود در خرداد امسال ۶ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته 
شده است که نسبت به خرداد پارسال که ۴ هزار و ۴۰۰ 

تومان بود نشان از افزایش ۴۶.۷ درصدی دارد.

گوشــت مرغ ۱۱۸ و گوشت گاو ۵۱ درصد 
گران شد

هر کیلو گوشت گوســفند که خرداد پارسال ۹۸ هزار 
و ۶۰۰ تومان بود در خرداد امســال بــا افزایش ۳۶.۸ 
درصدی به ۱۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. قیمت 
هر کیلو گوشت گاو یا گوساله نیز که در خرداد پارسال 
۸۳ هزار و ۹۰۰ تومان بود در خرداد امسال به ۱۲۷ هزار 
تومان رسیده که بیانگر رشد ۵۱.۵ درصدی است. قیمت 
هر کیلو مرغ ماشینی در خرداد پارسال ۱۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان بود که در خرداد امسال با رشد ۱۱۸.۸ درصدی به 
۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است که البته این نرخ نیز 
در بازار ثبات ندارد و قیمت های باالی ۳۰ هزار تومان نیز 
در بازار مشاهده می شود. ماهی قزل آال نیز که در خرداد 
پارسال ۳۳ هزار تومان بود در خرداد امسال به ۵۸ هزار و 
۲۰۰ تومان رسیده که بیانگر رشد ۷۶.۶ درصدی است. 
کنسرو ماهی تن هم خرداد پارسال ۱۵ هزار تومان بود 
که خرداد امسال با افزایش ۷۹.۳ درصدی به ۲۷ هزار 
تومان رسیده است. تخم مرغ ماشینی در خرداد پارسال 
۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود که در خرداد امسال با رشد 

۷۷.۳ درصدی به ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.

رشد ۱۲۰ درصدی قیمت خامه و کره و ۸۳ 
درصد شیر

قیمت هر لیتر شــیر پاســتوریزه که خرداد پارسال 

۶ هــزار و ۲۰۰ تومان بود با افزایــش ۸۲.۶ درصدی 
بــه ۱۱ هــزار و ۴۰۰ تومــان رســیده اســت. یک 
قوطی ۴۵۰ گرمی شــیر خشــک خرداد پارســال 
۳۰ هزار تومان بود که خرداد امســال بــه ۳۸ هزار و 
 ۴۰۰ تومان رســید که بیانگر رشــد ۲۷.۸ درصدی

 است. خامه پاستوریزه در خرداد پارسال ۶ هزار تومان 
بود که در خرداد امسال با افزایش ۱۲۰.۱ درصدی به 

۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
هر کیلو ماست پاســتوریزه در خرداد پارسال ۸ هزار 
و ۲۰۰ تومان بود که در خرداد امســال با رشد ۶۵.۴ 

درصدی به ۱۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
۱.۵ لیتر دوغ پاستوریزه که در خرداد پارسال ۶ هزار 
و ۹۰۰ تومان بود در خرداد امسال به ۱۲ هزار و ۲۰۰ 

تومان رسیده که بیانگر رشد ۷۷.۱ درصدی است.
قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه در خرداد پارسال ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان بود که در خرداد امسال با افزایش ۷۳.۷ 

درصدی به ۲۰ هزار تومان رسیده است.
کره پاستوریزه نیز در خرداد پارســال ۴ هزار و ۷۰۰ 
تومان بود که در خرداد امســال بــا افزایش ۱۲۱.۴ 

درصدی به ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

روغن مایع ۸۹ درصد گران شد
قیمت یــک بطــری ۹۰۰ گرمــی روغــن مایع در 
خــرداد پارســال ۸ هــزار و ۸۰۰ تومــان بــود که 

در خرداد امســال شــاهد افزایش ۸۹ درصدی این 
 کاال و رســیدن نرخ آن بــه ۱۶ هــزار و ۷۰۰ تومان 
بودیم. هر کیلو روغن نباتی در خرداد پارسال ۹ هزار و 
۳۰۰ تومان بود که در خرداد امسال با افزایش ۱۴۱.۲ 

درصدی به ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.

رشــد ۸۰ درصدی نرخ قند و شکر / چای 
خارجی ۱۰۰ هزار تومان شد

قیمت هر کیلو قند در خرداد پارســال ۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان بود که در خرداد امسال با افزایش ۷۸.۹ درصدی 
به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است. همچنین قیمت 
هر کیلو شــکر از ۷ هزار و ۹۰۰ تومان با افزایش ۸۰.۲ 

درصدی به ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
قیمت هر بسته چای خارجی بسته ای نیز که در خرداد 
پارسال ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان بود در خرداد امسال با 
افزایش ۶۹.۳ درصدی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

افزایش ۱۴۰ درصدی نرخ هویج
بررســی قیمت میوه ها و صیفی جات نیز بیانگر رشد 
۷۲.۱ درصدی هلو، ۵۵.۲ درصدی موز، ۳.۹ درصدی 
ســیب، ۸.۵ درصدی پرتقال، ۴۸.۴ درصدی خربزه، 
۷۴.۴ درصدی هندوانــه، ۷۰.۹ درصدی قارچ، ۸۲.۱ 
درصدی خیار، ۷۴.۴ درصدی کدو سبز، ۸۶.۱ درصدی 
بادمجان، ۸۱.۷ درصدی گوجه فرنگی، ۲۴ درصدی 
فلفل دلمه ای، ۴۷.۸ درصدی ســیب زمینی، ۵۲.۲ 

درصدی پیاز و ۱۴۰.۴ درصدی هویج فرنگی بوده ایم.

معاون وزیر صمــت با بیــان اینکــه در نواحی صنعتی 
۱۴۰۰واحد تحت تملک بانک ها داریم،گفت: فعالسازی 
واحدها از طریق اقاله به صاحب قبلی و یا واگذاری به فرد 
جدید با ۱۰درصد نقد و ۶۰ماه تقسیط انجام می شود. علی 
رسولیان در گفت و گو با مهر در مورد تعداد واحدهای تحت 
تملک بانک ها در شهرک ها و نواحی صنعتی، اظهار داشت: 
قبالً ۱۶۰۰ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی تحت تملک 
بانک ها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک ها، 
با رفع تملک از ۲۰۰ واحد در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ 
واحد همچنان تحت تملک هستند. رئیس سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی افزود: البته همه این ۱۴۰۰ 
واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند.

عدم پرداخت تسهیالت علت اصلی تملک 
بانک ها

وی ادامه داد: البته باید توجه داشــت که این واحدها به 

تازگی در تملک بانک ها در نیامده انــد بلکه این رویه از 
گذشته بوده است و طی ۳ سال گذشته، فرایند در تملک 
درآمدن واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت کاهش یافته 
است. رســولیان در مورد علت تملک بانک ها بر واحدها، 
گفت: اصلی ترین دلیل عدم پرداختن تسهیالت بوده است 
و بانک نیز اسناد رهنی را برده و واحد را تملک کرده است.

نحوه فعال سازی واحدهای تحت تملک
معاون وزیر صمت در مورد عاقبت واحدهای تحت تملک 
بانک ها، اظهار داشت: اینکه می گوئیم به دنبال احیای 
۱۶۰۰ واحد راکد هستیم یعنی بخشی از این واحدها، 
همان واحدهای تحت تملک بانک هاســت. در مورد 
تملک شده ها نیز توافقی با شورای عالی بانک ها کردیم 

که واحدها اقاله می شود به کسانی که قبالً بنگاه را واگذار 
کرده اند به این شکل که ۱۰ درصد نقد بدهند با ۶۰ ماه 
تقسیط، تا از این طریق واحد مجدد به آنها واگذار و احیا 
شود. وی افزود: شیوه دیگر نیز این است که افراد و فعاالن 
اقتصادی توانمند را شناسایی کنیم و بنگاه ها را به آنها 
واگذار کنیم؛ به عنوان مثال افراد فعال در حوزه غذایی 
را شناسایی و بنگاه مواد غذایی راکد را به این فرد واگذار 
کنیم تا واحد مجدد احیا شود. ما پیشنهاد دادیم که با 
۱۰ درصد نقدی و ۶۰ ماهه واگذار شــود که این فرایند 
باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد. رسولیان 
گفت: این فرایند سال گذشــته موفق بود و همانطور 
که ذکر شد سال ۹۹ حدود ۲۰۰ واحد تحت تملک به 
چرخه تولید بازگشتند. رئیس سازمان صنایع کوچک 

و شــهرک های صنعتی تصریح کرد: این ۱۴۰۰ واحد 
تحت تملک شناسایی شده و این واحدها را به کسی که 
می خواهد به تازگی در شهرک ها سرمایه گذاری کند، 

معرفی می کنیم.

۴۸۶۰۰ واحد فعال صنعتی داریم
وی در مورد زیاد بودن واحدهای تحت تملک بانک ها، 
گفت: در حال حاضر ۸۲۸ شــهرک صنعتی و ۴۸ هزار 
و ۶۰۰ واحد فعال داریم، بنابرایــن ۱۴۰۰ واحد تحت 
تملک بانک ها عدد باالیی نیست و از آن طرف نیز تعداد 

واحدهای راکد در حال کاهش است.
رسولیان تصریح کرد: باید توجه داشت که چرخه عمر 
یک کاال یک چرخه مشخصی دارد و یک بنگاه همیشه 
نمی تواند فعال باشد زیرا شاید درگیر تغییر تکنولوژی، 
تغییر روش تولید، تغییر نوع کاال و … شــود و مدتی 

راکد بماند.

کاالهای اساسی؛ رکورددار افزایش قیمت

۱4۰۰واحدصنعتی تحت تملک بانک هاست

نحوه فعالسازی واحدهای تحت تملک

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید،یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم 
سکه ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۸۸ دالر و هر گرم طالی 

۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۷۱ هزار و ۱۴۳ تومان است.
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تعطیلی اصناف چاره کار نیست
جالل الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران

تعطیلی اصناف راه چاره کنترل بیماری نیست. حمایت های دولتی نیز تا به امروز کارساز نبوده و دردی از دردها و مشکالت اصناف را دوا نکرده است. اینکه هر بار با بروز موج جدید بیماری اصناف باتعطیلی روبرو شوند که حالل مشکالت 
نیست. این در حالی است که اصناف تمامی دستورهای بهداشتی را رعایت کرده اند و هیچ تخلفی در این زمینه وجود نداشته است.  در حال حاضر موج مسافرت ها یکی از دالیل بروز موج جدید است. در تهران و کالنشهرهایی مانند استان های 
شمالی شاهد حضور مردم هستیم که به بیماری دامن می زند. ای کاش جلوی مسافران را می گرفتند تا استان به این وضعیت درنیاید. اصناف باید تاوان این اشتباهات را بپردازند و این منصفانه نیست. قرار بر این بود که در جلسه ای با اصناف 
چارچوب هایی برای فعالیت در شهرهای قرمز نیز تدوین شود که این مورد عملی نشد. متاسفانه با تعطیلی اصناف بیکاری کارگران مهم ترین ضربه به اقتصاد است. باید توجه داشت برخی از اصناف از مراجعین بسیار کمی برخوردار هستند 
و با تعطیلی آنها هیچ مشکلی حل نمی شود. همچنین اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه ای آنالین است و قطعا در این دو هفته چک های زیادی برگشت خواهد خورد. نمی شود 
که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک هایی که از قبل داده، در موعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل هستند، بانک ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درآمد کسب کنند که بتوانند چک هایشان را 
پاس کنند. ما از طرق مختلف خواسته های خود را به گوش متولیان رسانده ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. وی یادآور شد: بسیاری از صنوف ما روزمزد هستند و اگر یک روز کار نکنند از نظر مالی بسیار به مشکل می خورند؛ اما دولت 
بدون هدف گذاری در مورد تعطیلی صنوف تصمیم گرفته است. با توجه به تعطیالت ناشی از کرونای اصناف، بیشتر چک ها برگشت خورد از سویی دیگر نیز این تعطیالت باعث می شود تعهدات اصناف برای ماه های آتی رفع نشود. فکر نکنید 

بعد از یک ماه تعطیلی اصناف تعطیل هستند، همه چیز برای آنها عادی می شود. حتی یک روز تعطیلی برای اصناف می تواند تأثیر بلندمدت در کسب و کار داشته باشد.

با آغاز شیوع موج پنجم کرونا 
اصناف دیگر بار تعطیل شدند 
تا بار خســارات وارد شده به 
این گروههای شغلی چندین 
برابر شود. طی تعطیلی های 
گسترده از زمان آغاز بیماری تا به امروز اصناف متحمل 
خسارات هنگفتی شده اند که حتی حمایت های ناچیز 
دولتی نیز نتوانســت هزینه های آنها را پوشش دهد. 
اصناف خود نیز بر این اعتقادند که ستاد ملی مقابله با 
کرونا باید در تداوم تعطیلی اصناف تجدیدنظر کند چرا 
که غیرفعال بودن این مجموعه به تنهایی تاثیر زیادی در 

کاهش شیوع کرونا نخواهد داشت.  جالل الدین محمد 
شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در این رابطه می 
گوید: تعطیلی اصناف راه چاره کنترل بیماری نیست. 
حمایت های دولتی نیز تا به امروز کارساز نبوده و دردی 
از دردها و مشکالت اصناف را دوا نکرده است. اینکه هر بار 
با بروز موج جدید بیماری اصناف باتعطیلی روبرو شوند 
که حالل مشکالت نیست. این در حالی است که اصناف 
تمامی دستورهای بهداشتی را رعایت کرده اند و هیچ 

تخلفی در این زمینه وجود نداشته است.
در همین رابطه رئیس اتاق اصناف تهران گفت: براساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به علت آغاز پیک پنجم 
کرونا اصناف گروه های شغلی 2، 3 و 4 تعطیل و مجاز به 
فعالیت نیستند. قاسم نوده فراهانی با اشاره به وضعیت 
قرمز کرونایی در تهران گفت: با توجه به آغاز پیک پنجم 

کرونا و وضعیت قرمز در تهران فعالیت گروه های شغلی 
2، 3 و 4 براساس مصوبه ستاد ملی کرونا ممنوع اعالم 
شده اســت. رئیس اتاق اصناف تهران درباره جزئیات 
تعطیلی اصناف به علت آغاز پیک پنجم کرونا در کشور 
اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا مشاغل 
گروه های 2، 3 و 4از امروز یکشنبه 13 تیرماه 1400 تا 
زمانی که شهر تهران از وضعیت قرمز خارج شود، تعطیل 
است و در این مدت فقط مشــاغل مشمول گروه یک 
مجاز به فعالیت هستند.  وی بیان داشت: بنابراین در این 
مدت مشاغل ضروری مانند دستگاه های خدمات رسان، 
نانوایی ها، سوپرمارکت ها، فروشــگاه های زنجیره ای و 
مشاغلی که مایحتاج ضروری مردم را تامین می کنند، 
مجاز به فعالیت هســتند.نوده فراهانی بیان داشت: لذا 
فعالیت تاالرها، مراکز آموزشی مراکز ورزشی و .. از جمله 

فعالیت هایی است که در شهرهای قرمز مجاز نیست و 
باید فعالیت آنها متوقف شود. 

رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: شرایط فعالیت 
اصناف بازار بزرگ تهران نیز کامال براساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا است، یعنی مشاغل گروه یک در بازار بزرگ 
تهران مجاز به فعالیت و مشاغل صنفی گروه های 2، 3 و 4 

اجازه فعالیت نخواهند داشت. 
نوده فراهانی افزود: از صنوف گروه های شغلی 2، 3 و 4 
مشمول محدودیت ها و تعطیلی ها درخواست می شود، 
نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام کنند و تا اعالم 
بازگشایی از سوی مراجع ذیصالح فعالیت های خود را 
متوقف کنند، زیرا عدم رعایت محدودیت ها و پروتکل های 
بهداشتی باعث ادامه روند تعطیلی ها می شود و اصناف 

آسیب بیشتری را متحمل خواهند شد.

موج پنجم شیوع كرونا منجربه تعطیلی چندباره اصناف شد

ضربه   موج  پنجم کرونا  به  اصناف
شایلی قرائی
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تورم 200 درصدی در بازار 
اجاره موجب شده تا دیگر 
کمتر کسی توان سکونت 
در شهرها را داشته باشد. 
این اتفاق در کالنشــهرها 
بخصــوص در تهــران به 
وضوح قابل مشــاهده اســت. این اتفاق همچنین 
موجب شده تا قیمت مســکن در حاشیه شهرها و 
شهرستان های کشــور افزایش قابل مالحظه ای 
داشته باشــد. به رغم اظهارات مسووالن و فعاالن 
بازار، قیمت مسکن نه تنها ثبات نداشته بلکه افزایش 
ملموسی داشــته اســت. این در حالی است که با 
افزایش جنب وجوش مستأجران در فصل جابه جایی 
در تیرماه، بسیاری از مستاجران از افزایش قیمت ها 
گالیه دارند. این افزایش قیمت، نــرخ اجاره بها را 
در حاشیه بسیاری شــهرهای بزرگی نظیر تهران 
هم باال برده اســت که از توان عده ای از مستاجران 

خارج است. 
رئیس اتحادیه مشاورین امالک شیراز در این رابطه 
می گوید: به دلیل رشد بی حساب و کتاب اجاره بها 
شاهد مهاجرت مردم به حاشیه شهرها هستیم. در 
شیراز نیز این اتفاق قابل مشاهده است. قاسم تابنده 
ماه افزود: در کالنشهرها به دلیل تاثیر برخی عوامل 
بر روی اجاره بها، قیمت ها در بخش مسکن افزایش 
زیادی داشته است که متاسفانه به دلیل نبود توان 
پرداخت، مستاجران به ناچار به حاشیه شهرها و یا 
شهرک ها و شهرهای کوچکتر اطراف کالنشهرها 

مهاجرت کرده اند.
میانگین قیمت هر مترمربع مســکن در تهران به 
حدود 30 میلیون تومان رسیده است و مدتهاست 
که موضوع مهاجــرت تهرانی ها به کرج و ســایر 

شهرهای اقماری پایتخت به گوش می رسد. 
یکی از خانواده هایی که به تازگی بــه دلیل کرایه 
 پایین تر مســکن در پردیس ساکن شــده است، 
می گوید: زندگی در تهران هزینه های سرسام آوری 

دارد، از طرف دیگر آلودگی هوای این شــهر باعث 
شــد، تا تصمیم بگیریم به پردیس که آب و هوایی 
مناســب و راهی کوتاه تا تهــران دارد، مهاجرت 
کنیم. به گفته این خانواده البته این مکان نســبت 
به شــهر تهران از امکانات کم تری برخوردار است 
که می طلبد، مسئوالن اگر واقعاً خواهان مهاجرت 
معکوس از تهران هســتند، نسبت به رشد مناطق 

حاشیه تهران اقدام جدی کنند.
در همیــن رابطه ناهیــد تاج الدین، دبیر ســابق 
کمیســیون اجتماعی مجلس گفته اســت: طی 
سال های اخیر اجاره نشینی در کشور به طور متداوم 
رشــد داشــته و با توجه به آنکه ۵0 درصد درآمد 
خانوار برای مسکن صرف می شــود و عماًل نیمی 
از ســبد هزینه خانوار به هزینه های مسکن تعلق 
می گیرد، بیم آن می رود که حاشــیه نشینی های 
درون شهری و برون شهری افزایش یابد و وضعیت 

آسیب های اجتماعی وخیم تر شود. 
اما رئیس اتحادیه مشــاورین امالک شیراز در این 
رابطه می گوید: به دلیل رشــد بی حساب و کتاب 

اجاره بها شــاهد مهاجرت مردم به حاشیه شهرها 
هســتیم. در شــیراز نیز این اتفاق قابل مشاهده 
اســت. قاســم تابنده ماه افزود: در کالنشهرها به 
دلیــل تاثیر برخــی عوامل بــر روی اجــاره بها، 
قیمت ها در بخش مســکن افزایش زیادی داشته 
اســت که متاســفانه به دلیل نبود توان پرداخت، 
 مســتاجران به ناچــار به حاشــیه شــهرها و یا 
 شهرک ها و شهرهای کوچکتر اطراف کالنشهرها 

مهاجرت کرده اند.
به گفته این فعال صنفی در شــیراز موج مهاجرت 
آغاز شــده و در فصــل جابجایی بــا افزایش بی 
حد و مرز اجــاره بها بســیاری از خانوارها به دیگر 
شهرها و حاشــیه نقل مکان کرده اند. قاسم تابنده 
ماه خاطرنشــان کرد: بیــش از ۵0 درصد درآمد 
خانوارها بــه پرداخت اجاره بها منتهی می شــود. 
مردم دیگر تــوان پرداخت ایــن عددهای عجیب 
و غریب اجاره بهــا و رهن خانــه را ندارند. از روی 
 ناچاری و فشــار وارد شــده بــه دیگر شــهرها و 
 حاشــیه ها مهاجرت مــی کنند که ایــن اتفاق 

می تواند تبعات بســیار بدی به دنبال داشته باشد.  
رئیس اتحادیه مشــاورین امالک شیراز، می گوید: 
صاحبخانه ها براساس قیمت ارز، قیمت خانه خود 
را تعیین می کنند و استداللشان این است که چون 
قیمت دالر باال رفته قیمت ملک هم باالتر رفته است 
 در حالی که قیمت دالر مالکی برای قیمت گذاری 

مسکن نیست.
وی معتقد است که در حالت معقول و منطقی اجاره 
بها در شهر شیراز باید حداکثر تا 2۵ درصد افزایش 
یابد اما متاسفانه مرجعی برای قیمت گذاری مسکن 
وجود ندارد و در حال حاضــر مالکان عامل تعیین 

قیمت مسکن هستند.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک شیراز با تاکید بر 
اینکه دولت باید فکری برای ساماندهی بازار مسکن 
بکند زیرا این نابسامانی به فاجعه تبدیل می شود و 
قشر ضعیف را له می کند، پیشنهاد داد: دولت باید 
برای خانه دار شــدن مردم آپارتمان های اجاره به 
شرط تملیک با اقســاط طوالنی مدت 2۵ الی 30 

ساله بسازد.

مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها افزایش یافته است

افزایش  اجاره بها  در حاشیه شهرها
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران 
در اعتراض به جایگریني دســت چک هاي صیاد با 
دست چک هاي قدیمي بیان داشت: چک هاي صیاد 
معامالت بازار را قفل کرده، کم کم در معامالت، تبادل 
پول نقد، دالر و ســکه جایگزین مي شود. معامالت 
پایاپاي و سینه دفتري، حاصل عملکرد این نوع دست 
چک است؛ دســت چکهایي که بدون آموزش هاي 
الزم وضروري، یکباره وارد معامالت و بازار شده است.

سعید حیاتي، رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم 
کفش تهران تاکید کرد: اگر خواهــان اجراي روش 
هاي نوین در کشور و یا به دنبال رفع موانع و مشکالت 
هستیم، تنها با ایجاد بســترهاي الزم و ارایه آموزش 
هاي مناسب باید انتظار موفقیت این طرح ها را داشته 
باشــیم در غیر این صورت، بازار با بحران معامالت 
مواجه خواهد شد. وي ادامه داد: بهتر بود دست چک 
هاي قدیمي تا یک سال در دست افراد باقي مي ماند 
و معامله سر جاي خودش برقرار مي شد، همچنین 
دردسرهاي ســایت و قطع و وصل شــدن هایش را 
نداشت؛ اما ســامانه صیاد و دسترســي به اینترنت 
مشــکالت عظیمي دارد که موجبات اختالل در امر 

معامالت سطح بازار را ایجاد کرده است.
حیاتي تصریح کرد: بتازگي عده اي فرصت طلب که 
از هر نقطه ضعف و یا خللي به دنبال بسترسازي براي 
منافع خود هســتند، فروش کد ملي را دستاویز قرار 
دادند. متاسفانه با فروش کد ملي افراد متفرقه توانسته 
اند این کد را جایگزین به اصــالح افراد واقعي کنند. 
مسئوالن براي اجراي طرح مورد نظر مي بایستي ابتدا 
به صورت پایلوت آن را در یک شهر اجرا مي کردند و با 
شناخت نقاط قوت و ضعف طرح، مبادرت به همگاني 
ساختن آن مي کردند. اکنون بازار متالطم مي شود، 

تبادل دالر به جاي چک، منجر به گران شدن دالر در 
کشور مي شود که از دیگر معضالت است.

وي با اشاره به عدم موفقیت هاي طرح هاي گذشته 
تاکید کرد: براي نمونه در گذشته طرح شبنم را داشتیم 
که پس از اجراي یک دوره، شــاهد عدم موفقیت آن 
بودیم. آن همه هزینــه، نتیجه اش خوب نبود، چک 
هاي صیادي نیز از این موارد است. اي کاش مسئوالن 
قبل از اجراي هر طرحي از افرادي که با آن طرح بسیار 
سرو کار دارند، تبادل نظر و به جمع آوري اطالعات مي 

پرداختند، اما متاسفانه این چنین نمي شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان چرم و لوازم کفش تهران 
با بیان اینکه اصناف ار جمله جمعیتي هســتند که 
بدون چک نمي توانند معامله کنند و روزانه با چک 
کار دارند افزود: طرح ارائه شده، اصناف را در دردسري 
دیگر انداخته است. اگر به این نحو ادامه یابد، مردم از 
گرفتن دست چک خودداري مي کنند و به معامالت 
نقدي مي پردازند که حاصل آن هم ورشکستگي بانک 
ها خواهد بود و سرمایه اصلي دولت از چرخش مالي در 
بانکهاست . حیاتي در رابطه با مدت زمان تسلیم اظهار 
نامه ها معترضانه گفت: متاسفانه توافقاتي که سازمان 
به نفع خود انجام مي دهد به زیان اصناف است، ما بیش 
ار سه ماه از ســال را تعطیل بوده ایم، اکنون سازمان 
بدون در نظر گرفتن مشکالت ناشي از تعطیلیها تنها به 
اجراي منویات خود مي پردازد، اجراي تبصره ماده صد 
که از 4 تا 12 درصد به مالیات سال قبل اضافه نموده، 
کامال بي انصافي است، انتظار داشتیم که اصناف را با 
معافیت مالیاتي روبهرو مي کردند نه اینکه، مالیاتشان 
را افزایش مي داند، همچنین مهلت 1۵ تیرماه براي 
ارائه اظهار نامه، نیز مدت زمان بسیار کوتاهي است و 

نیاز داشتیم تا پایان شهریور ماه تمدید شود.

عضو هیئت رئیســه و معاون هماهنگي بازرسي 
و نظارت اتاق اصناف تهران با ارایه گزارشــي از 
عملکرد بازرســي این اتاق در خرداد ماه ســال 
1400 گفت: طي این ماه از صنوف شهر تهران 20 
هزار و ۶0۶ بازرسي به عمل آمد که از این تعداد 
4 هزار 342 مورد منجر به تشکیل پرونده گردید. 
همچنین بــراي 34۶ واحد صنفــي فاقد پروانه 
کسب، ابالغیه ماده 2۷ ق.ن.ص صادر و به اتحادیه 

مربوطه معرفي شده اند.
حســین درودیان، عضو هیئت رئیسه و معاون 
هماهنگي بازرســي و نظارت اتاق اصناف تهران 
با اشاره به نتایج شکایات مردمي نیز گفت: تعداد 
کل شکایات تلفني 32۶2 مورد بوده که از طریق 
سامانه تلفن 124 در قالب ستاد خبري دریافت 
شده است که از این تعداد 143۸0مورد متخلف 
و 1۸24 مورد غیرمتخلف بــوده اند. درودیان در 

ارتباط با آمار گشــت هاي مشترک بیان داشت: 
تعداد 213 مورد گشت مشــترک با سازمان ها 
و ارگان هاي مختلف به عمل آمده اســت که از 
بین 22۵1 مورد بازرسي انجام شده در مجموع 

3۹۶پرونده تنظیم گردیده است.
معاون هماهنگي بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران 
در پایان با ابراز تاسف از گسترش ویروس کرونا و آغاز 
پیک پنجم شیوع این بیماري تاکید کرد: به منظور 
کنترل و جلوگیري از شیوع بیشتر ویروس؛ مجددا 
محدودیت ها و تعطیلي هــاي واحدهاي صنفي از 
امروز اعمال شده اســت؛ لذا بازرسي و نظارت اتاق 
اصناف تهران در راســتاي رعایــت دقیق و اجراي 
تصمیم اخیر در واحدهاي صنفــي اقدامات الزم را 
انجام داده و با بازرسي و سرکشي هاي مرتب نسبت 
به انجام این مهم براي حفظ ســالمتي تمام افراد 

جامعه نظارت دقیق خواهد داشت.

در حالی که ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز اخیرا از 
کاهش ۶0 درصدی قاچاق پوشــاک خبر داده و گفته 
دیگر مشکل پوشــاک کشــور، قاچاق نیست، عضو 
هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشــاک می گوید این اظهارات غیرکارشناسانه است 
و به دلیل ارزان تمام شــدن کاالی قاچــاق و افزایش 
بهای تمام شــده کاالی ایرانی، قاچاق پوشاک امسال 
نسبت به سالهای اخیر بی سابقه است.مجید افتخاری 
با اشــاره به صحبت های اخیر رئیس ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز مبنی بر کاهش چشــمگیر قاچاق 
پوشاک، اظهار کرد: اخیراً ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اعالم کرده که قاچاق پوشــاک یک سوم شده و 
به حدود ۵00 میلیون دالر رســیده، بنابراین مشکل 
قاچاق در بخش پوشــاک وجود ندارد و دستگاه های 
دیگر بایــد موانع تولیــد را برطرف کننــد. اما من به 
 عنوان فردی که در بازار فعال هستم، این صحبت ها را 

غیرکارشناسانه می دانم.  
به گفته وی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای محاسبه 
قاچاق همه اقالم شــکاف عرضه و تقاضا را محاســبه 
می کند. این در حالی است که این مدل برای کاالهایی 
مانند سیگار که مصرف آن ثابت است درست است، اما 
در بخش پوشاک جوابگو نیست. چرا که بخش عمده ای 
از خرید پوشاک خرید لذت جویانه و برای تفریح است.  
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک با بیان اینکه مجموعه روندهایی تمایل و گرایش 
به قاچاق را افزایش می دهد، تصریح کرد: در حال حاضر 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا بازارهای که با برندهای 
معروف جهانی قرارداد بســته بودند سفارشات خود را 
کنسل کردند، این شرکت های ترکی، بنگالدشی چینی 
و غیره نیر سفارش ها را به صورت کیلویی می فروشند. 
اطالعات کف بازار نشان می دهد محصوالت قاچاق در 
حال حاضر حتی به صورت تنی و با قیمت خیلی نازل 
وارد کشور شــده تاجایی که مثاًل کاالی ۵0 دالری به 

صورت کیلویی تا ۵ دالر تهیه شده است.  
وی افزود: موضــوع دوم که باعث جذابیت برای کاالی 
قاچاق شده، محدودیت غیرکارشناسانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای واردات برخی مواد اولیه از جمله 
نخ ها است که باعث شــده قیمت کاالی ایرانی بسیار 
گران تر از متوسط دنیا تمام شود. بنابراین در شرایطی 
که کاالی خارجی ارزان به کشور قاچاق می شود، بهای 

تمام شده کاالی ایرانی افزایش قیمت داشته است و این 
شکاف به قدری عمیق شده که گرایش به قاچاق افزایش 
یافته است. به طور کلی پیش بینی  می شود که در سال 

1400 قاچاق به شکل بی سابقه ای افزایش یابد.  
افتخاری با بیان اینکه با وجود این دو نقطه آسیب پذیر 
مشخص نیست چگونه حرف از کاهش قاچاق پوشاک 
شده اســت، اظهار کرد: البته تحلیل ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کاهش قاچاق به دلیل کاهش تقاضای 

پوشاک است.  
وی در ادامه از ابالغیه جدید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز به مراکز تجاری، مال ها و مراکز عمده فروش و پخش 
پوشاک خبر داد که بر اساس آن فهرستی از نشان های 
تجاری محرز قاچاق پوشاک منتشر شده که تا پایان تیر 
ماه سال جاری باید به تابلوهای واحدهای عرضه کننده 
با عنوان این نشان های تجاری جمع آوری شود و پس 
از اتمام مهلت یاد شده هر گونه پوشاک در واحدهای 
صنفی، تجاری، مغازه ها و سایر واحدهای عرضه کننده 
این برندهای به عنوان کاالی مظنون به قاچاق جمع 

آوری خواهد شد.  
این در حالی است که به گفته این مقام صنفی در لیست 
یاد شده هیچ  یک از برندهای اصلی کاالی قاچاق وجود 
ندارد، بازیگران اصلی بازار قاچاق حذف شده اند و به جای 
آن ها، برندهایی که سالهاست ایران را ترک کردند یا اصاًل 
در بازار حضور نداشتند در فهرست قرار گرفته اند که این 
برای فعاالن بازار ســوال ایجاد کرده، اما تاکنون ستاد 

پاسخی به این سوال نداده است.  
وی افزود: از طرف دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تمرکز خود را بر روی تابلوها گذاشته، اما باید زودتر به 
مقابله با متخلفان ورود کند و کاالهای قاچاق را از بازار 
جمع کند.  افتخاری در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر 
مجوز همه برندهای خارجی منقضی شده، اما گفت: 
نماینده برخی نمایندگی های سابق برندهای خارجی 
که با مجوز در کشور فعالیت می کردند حاال مدعی تولید 
داخل هستند، اما این مسئله دو مشکل ایجاد می کند. 
اول این که فعالیت آنها با توجه به تمام شدن زمان مجوز 
غیرقانونی اســت و به لحاظ بین المللی نیز استعالم از 
برندهای مطرح نشان می دهد کاالها در داخل کشور 
زیر نظر شــرکت های خارجی و قوانین آن ها فعالیت 
نمی کنند. موضوع دوم اینکه این نمایندگی ها می توانند 

با همین روش کاالی قاچاق خود را عرضه کنند.  

برای جمع آوری تابلوهای برندهای خارجی ضرب االجل تعیین شد

کشمکش ستاد و بخش خصوصی بر سر میزان قاچاق پوشاک

انجام ۲۰ هزار و ۶۰۶ بازرسي در خرداد ماه ۱۴۰۰ از صنوف تهران

بدون بسترسازي هر طرح نویي؛ تبدیل به بحران مي شود

چک هاي صیاد، معامالت بازار را قفل کرده است
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آمازون به مديرعامل جديدش 200 میلیون دالر 
سهام می دهد

شــرکت آمازون قصد دارد به اندی جاسی، مدیرعامل جدید خود سهامی 
به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون دالر اعطا کند که در مدت بیش از ۱۰ سال 
به وی واگذار خواهد شد. اندی جاسی ۵۳ ساله روز دوشنبه سکان هدایت 
آمازون را از جف بزوس، موسس این غول اینترنتی می گیرد و بزوس رییس 
هیات مدیره آمازون خواهد ماند. جاسی در سال ۱۹۹۷ در آمازون استخدام 
شد و به سرعت به عنوان یک فرد مستعد توجه بزوس را به خود جلب کرد. 
وی پیش از این عهده دار مدیریت کسب و کار رایانش ابری سودآور آمازون 

در واحد خدمات وب آمازون )AWS( بود.
آمازون به رگوالتوری آمریکا اعالم کرد اعطای ۶۱ هزار سهم به اندی جاسی 
در مدت ۱۰ ســال آینده را در پنجم ژوییه ثبت خواهد کرد. این تاریخی 
است که جاسی رسما جانشــین جف بزوس می شود. این نخستین تغییر 
مدیرعامل آمازون از زمان تاســیس این غول فروشنده اینترنتی در سال 
۱۹۹۴ است. ارزش این سهام تا زمان پایان معامالت روز جمعه حدود ۲۱۴ 
میلیون دالر بود. ارزش دقیق سهام به این بستگی خواهد داشت که در زمان 
اعطا شدن در سالهای آینده در چه ارزشی معامله می شود و به این ترتیب 
جاسی تشویق می شود شرکتی را که اکنون ۱.۷۷ تریلیون دالر ارزش دارد، 

رشد و توسعه دهد.
طبق اظهارنامه آمازون، حقوق پایه جاسی ۱۷۵ هزار دالر است. میانگین 
حقوق ساالنه در آمازون سال گذشته در میان کارمندان تمام وقت، نیمه 
وقت و موقت در سراســر جهان ۲۹ هزار و هفت دالر بود به جز بزوس که 
حقوق پایه ۸۱ هزار و ۸۴۰ دالر داشت. سهم چشــمگیری که بزوس در 

آمازون دارد، وی را ثروتمندترین فرد جهان ساخته است.
سهامی که به جاســی داده می شود در مقایســه با آنچه به مدیران عامل 
شرکتهای رقیب در صنعت فناوری داده شده است، همچنان کمتر است. 
بعضی از کارشناسان از چنین برنامه های پرداختی انتقاد کرده اند زیرا به 
مدیران بدون در نظر گرفتن دســتاوردهایی که برای شرکت داشته اند، 
پاداش می دهد. بر اساس گزارش رویترز، آمازون قصد دارد اعطای سالیانه 
دو بار سهام به جاســی را متوقف کرده و جدیدترین سهامی که به وی می 

دهد را جز پاداشی که به وی در سالهای آتی تعلق می گیرد، حساب کند.

افزايش آمار قربانیان حمله باج افزاری جديد به هزار شركت
شــرکت امنیتی "هانترس لبز" اعالم کرد حمله باج افزاری گســترده به 
زنجیره تامین نرم افزار، بیش از هزار کســب و کار را تاکنون درگیر کرده 
و شــمار آنها ممکن اســت افزایش پیدا کند.این حمله فراهم کنندگان 
خدمات مدیریت شده را هدف گرفته که خدمات فناوری اطالعات را برای 
شرکتهای کوچک و متوســط فراهم می کنند. چنین حمالتی می تواند 
تاثیرات تکثیرشونده داشته باشــد زیرا هکرها می توانند در مرحله بعد به 
شبکه های مشتریان فراهم کنندگان خدمات مدیریت شده دسترسی پیدا 

کرده و نفوذ کنند.
جان هاموند، محقق امنیت سایبر در شــرکت "هانترس لبز" اظهار کرد: 
تاکنون بیش از ۲۰ شرکت فراهم کننده خدمات مدیریت شده هدف این 
حمله باج افزاری قرار گرفته اند. تاثیر این حمله به تدریج روشن می شود. به 
عنوان مثال فروشگاه مواد غذایی زنجیره ای کوپس با بیش از ۸۰۰ شعبه در 
سوئد روز شنبه نتوانست فعالیت کند زیرا این حمله باعث اختالل عملکرد 
صندوقهای پول این فروشگاه شــد.این هکرها به عنوان گروه باج افزاری 
REvil شناسایی شدند که در روسیه مستقر هستند و متهم هستند ماه 
گذشته به شرکت صنایع گوشتی جی بی اس حمله کردند.طبق تحقیق 
شرکت امنیت ســایبری ESET، قربانیان حمله باج افزاری اخیر در ۱۱ 
کشور شناسایی شده اند.به نظر می رســد این هکرها شرکت نرم افزاری 
Kaseya که در میامی آمریکا مستقر است و برای فراهم کنندگان خدمات 
مدیریت شده نرم افزار طراحی می کند را هدف قرار داده اند.به گفته هاموند، 
آنچه این حمله را منحصر می کند، تاثیر  تراوشی بوده که از فراهم کننده 
 Kaseya خدمات مدیریت شده به شرکتهای کوچک داشته است. شرکت
به مدیریت شرکتهای بزرگ تا کوچک در سطح جهانی می پردازد بنابراین 
پتانسیل انتشار باج افزار به کسب و کارها در هر سایزی وجود داشته است.

این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد اف بی آی را مطلع کرده است. همچنین 
اعالم کرد تاکنون کمتر از ۴۰ مشتری را شناســایی کرده که تحت تاثیر 
حمله باج افزاری قرار گرفته اند.دو منبع آگاه از رخنه های صورت گرفته به 
 Synnex بلومبرگ گفتند شرکتهای فراهم کننده خدمات مدیریت شده
Corp و Avtex در این حمله باج افزاری هدف قرار گرفته اند.بر اساس 
گزارش بلومبرگ، جورج دمو، رییس شرکت Avtex در پیامی به بلومبرگ 
اعالم کرد صدها شرکت فراهم کننده خدمات مدیریت شده، هدف حمله 
قرار گرفته اند. ما با مشتریانی که با حمله باج افزاری روبرو شده اند همکاری 

می کنیم تا به احیای فعالیتشان کمک کنیم.

برپايی نمايشگاه الكامپ به تعويق افتاد
برپایی نمایشــگاه الکامپ به دلیل قرار گرفتن تهــران در وضعیت قرمز 
کرونایی به تعویق افتاد. به گزارش به نقل از روابط عمومی ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای استان تهران، به منظور توسعه فضای کسب و کار و براساس 
تقاضای شــرکت های فعال در حوزه ی ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
همچنین با هدف ارائه خدمات و محصوالت مقابله با کرونا توسط شرکت ها 
و استارت آپ ها قرار بود نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه 
سال جاری و با رعایت شیوه نامه های بهداشــتی برگزار شود.اما براساس 
شیوه نامه های بهداشــتی و با توجه به قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز 
کرونایی، برگزاری نمایشــگاه الکامپ به زمان دیگری موکول شد. تاریخ 

جدید برپایی نمایشگاه، متعاقبا اطالع رسانی می شود.

تا پایان بهار امسال؛
772 محصول و تجهیز نانويی گواهینامه نانو مقیاس گرفتند

ستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد تا پایان بهار امسال ۷۷۲محصول و تجهیزات نانو گواهینامه 
نانو مقیاس دریافت کرده اند.به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو، تا پایان بهار امسال، ۷۷۲ 
محصول و تجهیز نانو در کشور توسعه یافته و گواهی نانومقیاس برای آن ها صادر شده است. 
براساس این اطالعات، ۲۳۴ شرکت تولیدکننده محصول و ۶۰ شرکت تولیدکننده تجهیز 

در کشور در حوزه فناوری  نانو فعالیت دارند.
این در حالی است که در پایان سال ۹۹ این رقم ۷۵۰ تجهیز و محصول بوده است.از میان 
۷۷۲ محصول و دستگاه ثبت شده، ۵۵۵ مورد مربوط به محصوالت نانو و ۲۱۷ مورد مربوط 
به تجهیزات نانو بوده است که هر دو شاخص طی سال های گذشته روند رو به رشدی را تجربه 

کرده اند، هر چند در این میان محصوالت نانو رشد قابل توجه تری داشته است.
در مجموع ۲۹۴ شرکت اقدام به توسعه این محصوالت کرده اند که ۲۳۴ شرکت در بخش 
توسعه محصول و ۶۰ شرکت در بخش توسعه دســتگاه فعالیت داشته اند.حوزه »عمران 
و ساختمان« با ۲۰ درصد بیشترین ســهم را در میان محصوالت و تجهیزات نانو داشته و 
بعد از آن »دارو، بهداشت و سالمت« و »خدمات و ملزومات صنعتی« هر کدام با ۱۳ درصد 

بوده است.

اخبار

۱۶۴ اختراع ایرانی بین المللی شد
معاونت علمی و فناوری اعالم کرد ۱۶۴ اختراع ایرانی به ثبت بین المللی رسیده است.تا کنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ درخواست برای دریافت حمایت ثبت اختراع به کانون ثبت پتنت ایران ارسال شده 

که از این میان پس از ارزیابی محتوایی ۳۶۴ پرونده مورد تایید قرار گرفته است.کانون ثبت پتنت معاونت علمی با حمایت بیش از ۹۰ درصدی از مخترعان، آنها را در مسیر سخت ثبت بین المللی اختراع 
در ادارات معتبر حمایت می کند.آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و چین کشورهایی هستند که کانون ثبت اختراع بین المللی را در آنها انجام می دهد.ثبت مقدار پتنت بین المللی یکی از نشانه های پیشرفت کلی 

زیست بوم نوآوری کشور محسوب می شود. به تازگی آمار میزان ثبت بین المللی پتنت کشور منتشر شده است و ۱۶۴ اختراع، به ثبت رسیده است.

مجری طــرح تامین برق 
مراکز اســتخراج رمز ارزها 
با کمک خواستن از مردم 
بــرای شناســایی مراکز 
استخراج رمزارز غیرمجاز 
گفت: »مــردم می توانند اطالعات خــود را درباره 
استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز را در 
https://www.tavanir. سامانه سمات به آدرس

org.ir/samaat ثبت کنند تا رسیدگی شود.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمزارزها، از 
مردم خواسته تا با معرفی مزارع غیرقانونی رمزارز، 
در شناسایی و دستگیری این متخلفین کمک کنند. 
چندی پیش هم خبرگزاری پلیس ایران خبری را 
مبنی بر کشف یکی از بزرگ ترین مزارع غیرقانونی 
استخراج  رمز ارز در ایران منتشر کرد. درنهایت بر 
اساس پیگیری های راه پرداخت از سخنگوی صنعت 
برق کشور، مشخص شد این مزرعه با ۷ هزار دستگاه 
استخراج رمزارز  ۴ درصد از کشفیات دستگاه های 

ماینر تا به امروز را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر چین، روســیه، آمریکا، قزاقستان، 
کانادا، ایسلند و ایران ۷ کشوری هستند که به گفته 
مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمز ارزها 
در توانیر، بیشترین میزان استخراج رمزارز در آن ها 
انجام می شود.  محمد خدادادی بهلولی، عامل اصلی 
گسترش اســتخراج غیرمجاز رمزارزها در ایران را 
وجود تعرفه های پایین و بســیار ناچیز حامل های 

انرژی در مقایسه باقیمت های جهانی عنوان کرد.
خدادادی با اشــاره به اینکه تاکنــون ۳۶۴۶ مرکز 
غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار ۲۳۳ دستگاه 
ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، گفت: »توان 
مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمزارز،  بیش 
از ۵۷۰ مگاوات بود. برای تولیــد این میزان برق و 
رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی 

۸۰۰ مگاوات احداث می شد.« 

مجری طرح تامین برق مراکز اســتخراج رمزارزها 
با کمک خواســتن از مردم برای شناســایی مراکز 
استخراج رمزارز غیرمجاز ادامه داد: »مردم می توانند 
اطالعات خــود را درباره اســتفاده غیرمجاز از برق 
برای استخراج رمز ارز را در سامانه سمات به آدرس  
https://www.tavanir.org.ir/samaat ثبت 
کنند تا رسیدگی شود. همچنین این نکته قابل توجه 
اســت که گزارش دهندگان، پاداش هایی تا سقف 
۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. از ســویی 
دیگر، اطالعات افرادی که گزارش مراکز استخراج 
غیرمجاز رمز ارز را در این ســامانه ثبت می کنند، 

کاماًل محرمانه باقی خواهد ماند.«
به گفته او استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ 
مگاوات ســاعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر 
از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مســکونی در 
یک شبانه روز اســت. مصرف برق یک ماینر۲ تا ۳ 
کیلوواتی به میزان ۳۵پنکه یا ۱۵ یخچال فریز است. 
از سویی دیگر، شناســایی مراکز غیرمجاز نیازمند 
همکاری مردم است. توانیر به طور مستقیم از مردم 
خواسته در شناسایی این متخلفین همکاری کنند. 
هرچند همــکاری دوجانبه بین مــردم و نهادهای 
باالدستی شناســایی متخلفان را سریع تر می کند، 
اما از طرفی حواشــی چنین روش هایــی هم قباًل 
شــاهد بوده ایم. این روش صحت سنجی اطالعات 
را نیز دچار اختالل می کند.در خصوص ممنوعیت 
استخراج ارز به نحو غیر قانونی و جواز دستگاه های 
اســتخراج باید گفت کــه به موازات هشــدار های 
اعالمی مســئوالن ذیربــط و اخبار کشــف مزارع 
استخراج بیت کوین و دســتگاه های استخراج رمز 
ارز قاچاق و نیز جمع آوری دســتگاه های استخراج 
رمز ارز )ماینر( و ابزار های آن ها، بســیاری از افراد 
از سود سرشار استخراج این ارز دیجیتالی صحبت 
می کنند.»استخراج غیر مجاز رمز ارز« چه عواقب 
کیفری در پی خواهد داشــت؟در راســتای تامین 
امنیت معامالت، در رمز ارز ها از کد های فوق العاده 
پیچیده برای رمز گذاری اطالعات حســاس مالی و 
انتقال آن ها استفاده شــده است. توسعه دهندگان 

رمز ارز ها این کد ها را بــر پایه اصول پیچیده فنی و 
رایانه ای بنا کرده اند که آن ها را غیرقابل نفوذ می کند.

ارز های دیجیتال امکان معامله شدن توسط ارز های 
واقعی را نیز دارا می باشــند و می توان در بعضی از 
مارکت های خاص و صرافی های شــناخته شــده 
ارز های دیجیتال را با دالر، پوند، یورو و… جایگزین 
نمود. این دسته از ارز ها که شامل بیت کوین و سایر 
آلت کوین ها از جمله اتریوم، کاردانو و…می شوند 
روز بروز در حال گســترش می باشد و بعنوان یکی 
از مهمتریــن ارز های مبادالتــی در عرصه تجارت 
مطرح شــده اند. در بیان تفاوت ارز های ســنتی با 
ارز های دیجیتال باید گفت که انتشار و تولید ارز های 
سنتی در دست دولت ها و با نظارت آن ها است، اما 
ارز های دیجیتال یک ارز آزاد محسوب که انتشار آن 
در اختیار هیچ شخص و شرکتی نیست و در بستر 
فضای مجازی تولید می شوند.در خصوص ممنوعیت 
استخراج ارز به نحو غیر قانونی و جواز دستگاه های 
استخراج باید گفت که به موازات هشدار های اعالمی 
مسئوالن ذیربط و اخبار کشف مزارع استخراج بیت 
کوین و دستگاه های استخراج رمز ارز قاچاق و نیز 
جمع آوری دستگاه های اســتخراج رمز ارز )ماینر( 
و ابزار های آن ها، بســیاری از افراد از ســود سرشار 

استخراج این ارز دیجیتالی صحبت می کنند.
این افراد با تصور کسب ثروت های کالن و آسان به 
این کار پرداخته و در کنار اســتفاده کننده گان از 
دستگاه های اســتحراج برخی مشاغل مانند تهیه، 
ارائه و نصب دستگاه، تهیه و ساخت محفظه بی صدا 
نمودن فعالیت دســتگاه و… به وجود آمده است. 
در این میان برخی افــراد از جرم نبــودن تولید و 
استخراج ارز دیجیتال حرف می زنند، اما صرف نظر 
از تولید رمز ارز و استخراج آن در خصوص استفاده 
از دستگاه های اســتخراج هر چند قانونی صریح در 
این خصوص وجود نداد لیکن موضوع بدین شکل 
نمی باشــد چرا که از مقــررات الزم االجرای فعلی 

احکامی قابل استنباط می باشد.
در خصوص دستگاه استخراج کننده ارز دیجیتال یا 
ماینر باید گفت که ماینر تنها بوسیله پردازشگر های 
قدرتمند قادرند کار تائید تراکنش های تولید ارز های 
رمزنگاری شــده را انجام دهند که فعالیت آن نیاز 
به اتصال به شــبکه برق دارد. از ســوی دیگر اکثر 
دســتگاه ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور 
شــده اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد 
این است که عمل ماینینگ توســط اموال قاچاق 

صورت می گیرد.

دعوت به همكاری مجری طرح تامین برق مراكز استخراج رمز ارز از مردم

۲۰ میلیون  پاداش معرفی ماینرهای غیرقانونی 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

رجیستری تبلت که مقرر بود پس از موبایل اجرایی شود، در 
حالی تا کنون به تعویق افتاده که انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی اعالم کرد از ابتدای ســال ۱۴۰۰، تعداد 
۹۰۰هزار موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شــبکه 
ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق 
وارد کشور شده است. طرح ســامانه شناسایی گوشی تلفن 
همراه و تجهیزات دارای سیم کارت به عنوان طرح رجیستری 
شناخته می شود. با اجرای طرح رجیستری، صرفا گوشی هایی 
که از مبادی قانونی وارد کشور شــده اند، در شبکه اپراتوری 
کشور فعال خواهند شد. این طرح از سال ۱۳۹۶ با آیفون آغاز 
شد و سپس تمامی برندهای گوشی تلفن همراه موجود در بازار 
ایران را در بر گرفت و موجب حذف واردات گوشی های قاچاق و 
افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیم کارت شد.

با توجه به هدف اجرای رجیســتری برای تمامی تجهیزات 
سیم کارت خور، مقرر بود پس از گوشی های موبایل نوبت به 
سایر دستگاه ها برسد. درواقع مقرر بود اجرای طرح رجیستری، 

در دو فاز ساماندهی گوشــی های تلفن همراه و ساماندهی 
تبلت ها اجرایی شــود، اما وزارت ارتباطات درباره علت عدم 
اجرایی رجیستری برای تبلت ها عنوان کرده بود که اگرچه 
آمادگی کامل در حوزه فنی دارد اما مالحظاتی در حوزه بازار 

وجود دارد که اجرای آن را تعویق انداخته است.
چندی پیش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
درباره تاخیر در اجرایی شدن رجیستری برای تبلت گفته بود 
بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به صورت غیررسمی 
و از طریق قاچاق وارد می شود و طرح رجیستری هم برایش 
اجباری نیست. درواقع با توجه به اینکه رجیستری برای تبلت 
انجام نمی شود، بازار قاچاق این کاال رونق دارد و برای بازرگانان 
هم صرفه اقتصادی ندارد که با کاالهــای آنها رقابت کنند. 
همچنین انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 

به تازگی نیز اعالم کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۹ تیر تعداد 
۹۰۰هزار موبایل واره به ارزش ۱۲۰ میلیون دالر در شــبکه 
ارتباطی کشور فعال شده که ۹۲ درصد آن به صورت قاچاق 

وارد کشور شده است.
این در حالی اســت که با آغاز فاز جدید رجیستری و پس از 
رجیستری ساعت های هوشــمند از روز گذشته و دستگاه 
بارکداسکنر و مبّدل تلفن ثابت به ســیار سیم کارت خور از 
۱۹ تیرماه، مقرر شده تبلت برند لنوو از تاریخ ۲۶ تیرماه و سایر 
تبلت ها از دوم مرداد ماه به شرط هماهنگی ها و تصمیمات 
مرتبط با دستگاه های سیاســت گذار و تصمیم گیر ارزی به 

محض ورود مسافران به کشور مشمول رجیستر  شوند.
همچنین اعالم شــد افــرادی کــه دارای این دســتگاه ها 
هســتند، باید تا قبل از تاریخ های تعیین شــده، سیم کارت 

خود را در داخل دســتگاه قرار داده و آن را روشــن کرده و 
نســبت به برقراری تماس و ارســال پیامک اقدام کنند و از 
ســرویس گرفتن دســتگاه خود تا قبل از زمان بندی های 
اعالم شده مطمئن شوند و ســرویس گرفتن از دستگاه را به 
روز و ســاعات پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، 
زیرا ممکن اســت در آن ایام و ســاعات، با افزایش حجم بار 
 شبکه مواجه شــده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم

 نشود.
حال باید دید آیا این بار هم بنا به مالحظاتی که پیش از این 
عنوان شده بود، باز هم رجیستری تبلت ها به تعویق می افتد و یا 
عزم دستگاه های مسوول برای برچیدن بساط قاچاق این کاال 
که در سال جاری به بیش از ۹۲ درصد هم رسیده جدی است 
و این بار، رجیستری تبلت هم مانند رجیسری گوشی اجرایی 
شده و همانطور که انجمن واردکنندگان موبایل بارها عنوان 
کرده که رجیستری، قاچاق گوشی را به نزدیک صفر رسانده، 

این اتفاق برای تبلت هم رخ خواهد داد.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ایران برای 
اســتفاده از فناوری های ماهواره ای مقررات سرزمینی 
دارد و هر شرکتی که بخواهد در این زمینه فعال شود، 
باید از ما مجوز بگیرد.محمدجواد آذری جهرمی اظهار 
کرد: این تفاهم صرفا ارسال پیامک های آگاه سازی برای 
مردم نیســت و از ابزارهای دیگر نیز استفاده می شود 
و فرآیند اطالع رســانی به مردم از همیــن امروز آغاز 
می شود و بنا بر چارچوب های محتوایی که قوه قضاییه 
به جمع بندی می رسد و اطالع رسانی می کند، ما نیز در 
آگاهی بخشی به مردم و ارتقای دانش مردم مساعدت 
می کنیم.وی درباره اختالالت تلفن همراه در ماه های 
گذشته بیان کرد: دو ماه قبل قطعی برق شبکه اپراتورها 
را متأثر کرده بود که همان زمان در این باره اطالع رسانی 

کردیم. البته اختالل دو روز گذشته با وجود تمهیداتی 
که ما برای عدم اختالل در شــبکه داشــتیم، به دلیل 
برگزاری کنکور بود. بسیاری از داوطلبان کنکور هر سال 
به دلیل لو رفتن سؤاالت امتحان و تقلب، امنیت روانی 
نداشتند. سازمان ســنجش و وزارت علوم نیز در این 
زمینه حساسیت به جایی دارند. از طرفی ملزومات کرونا 
ازجمله بازرسی های بدنی هم به دلیل کرونا با محدودیت 
مواجه بود، به همین دلیل درخواست شد اینترنت ۳G و 
۴G در حوزه های امتحانی، غیرفعال شود.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعــات ادامه داد: غیرفعال کردن شــبکه 
اپراتورها در نقاط برگزاری کنکور، روی مناطقی که در 
همســایگی آن ها بودند تأثیر گذاشت و کیفیت شبکه 
را تحت تاثیر قرار داد. البته ما از ســال گذشته به آن ها 

 jammer پیشنهاد دادیم به جای قطع شبکه از نصب
)مسدودکننده امواج( اســتفاده کنند، اما ظاهراً برای 
تأمین هزینه خرید این دستگاه ها مشکالتی داشتند. 
هرچند زیانی که به واسطه این اختالل ایجاد می شود 
از هزینه تهیه jammer بیشتر است. امیدواریم برای 
سال آینده این مشکل هم رفع شود.او درباره اینترنت 
ماهواره ای توضیح داد: باید بپذیریم اینترنت ماهواره ای 
پدیده ای اســت که تمام کشــورهای دنیا با آن مواجه 
می شوند. هدف اصلی منظومه های ماهواره ای این است 
که بستر استفاده از اینترنت اشــیا را در سراسر دنیا را 
فراهم کنند. چون بسیاری از مناطق دورافتاده و یا مزارع 
در دنیا، نه از طریق شبکه موبایل نه شبکه ثابت قابلیت 
پوشــش دهی ندارند و اینترنت ماهواره ای برای کمک 

به چنین مشــکالتی راه اندازی شــده و عصر جدیدی 
اســت.وی ادامه داد: پروژه ای که در منطقه پارک ملی 
گلستان به سرانجام رسید، از سال ۱۳۹۸ شروع کردیم 
اما دو ســال طول کشــید تا بهره برداری شود، چون 
درخواست کننده پروژه سازمان محیط زیست بود و مانع 
پروژه هم همین سازمان بود. ما می خواستیم در جنگل 
دکل احداث کنیم و می گفتند کشیدن دکل و کابل برق، 
مخالف مقررات زیست محیطی است. مشکالت زیادی 
بود که توانســتیم پروژه را در این پارک توسعه دهیم و 
برق را به تجهیزات برسانیم. می بینیم که اینترنت اشیا 
برای حفــظ ایمنی و حفاظت از محیط زیســت مورد 
استفاده قرار می گیرد، اتفاقاتی که متأسفانه امروزه در 

زاگرس و پارک ملی گلستان شاهد هستیم.

یک تحلیلگر بورس با بیان اینکه حقیقی های دانه درشت 
کمتر از ۱۰درصد سرمایه خود را به کریپتوکارنسی ها 
می برند،گفت: ۲۴ســاعته بودن بازار و استفاده از ابزار 
شرت ســل و معامالت اهرمی جذابیت رمزارز اســت. 
علیرضا کریمیان با بیان اینکه رمزارز می تواند رقیبی 
برای آن دسته از ســرمایه های کمتر از ۴ تا ۵ میلیارد 
تومان باشــد، گفت: افــراد دارای ســرمایه کمتر از ۵ 
میلیارد تومان، تمایل بســیار باالیی برای ورود به بازار 
کریپتوکارنسی ها دارند و بنابراین ورود به عرصه رمزارز 
می تواند رقیبی برای ورود ســرمایه های خرد به بازار 
سرمایه باشد؛ اما نکته اصلی جذابیتی است که بازار و 
معامالت رمزارزها ایجاد کرده؛ به نحوی که ابزارهای به 
کار گرفته شده در این بازار بسیار متنوع تر از بازار سرمایه 
بوده و استفاده از ابزارهایی همچون معامالت اهرمی یا 

معامالت شرت سل این بازار را جذاب کرده است.
وی افزود: از ســوی دیگر، بازار کریپتوکارنسی ها ۲۴ 

ساعته بوده و در هفت روز هفته برقرار است؛ به نحوی 
که معامله گران می توانند بدون محدودیت در این بازار 
فعالیت کنند؛ در حالیکه بازار ســرمایه عالوه بر اینکه 
دامنه نوســان دارد، تایم معامالتی نیز کوتاه است و در 
عین حال استفاده از ابزارهایی همچون معامالت اهرمی 
و شرت سل در آن جایز نیست؛ اما همه این مزیت ها در 
کنار یک بازار بسیار پرریسک در حوزه کریپتوکارنسی ها 
رقم می خورد که هم اکنون در حال بلعیدن سرمایه های 

مردم است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه به 
خاطر اتفاقات سال ۹۹ و دســتکاری هایی که در بازار 
صورت می گیرد، هم اکنون با اقبال کمی نســبت به 
معامله گران تازه وارد مواجه اســت؛ گفت: به خصوص 
اینکه بسیاری از سهم ها در صف فروش قفل می شوند و 
متأسفانه این امر موجب آزار سهامداران شده است؛ این 
در حالی است که عده ای از افراد، در هر بازاری متضرر 

می شوند چراکه به صورت هیجانی وارد بازار شده و اطالع 
کافی و عمل به موقع ندارند.

کریمیان با بیان اینکه مقامات مسئول بورس معتقدند 
که زیرســاختهای الزم برای راه اندازی ابزارهای جدید 
معامالتی را ندارند، گفت: البته این موضوع تا حدودی 
درست است، اما به نظر هم نمی رسد اراده ای برای فراهم 
سازی این زیرســاختها هم وجود داشته باشد؛ یعنی 
خواستی پشت فراهم سازی این زیرساختها نیست؛ در 
غیر این صورت باید برنامه ای تدوین می شد که در سه تا ۵ 
سال آتی، این ابزارهای مهم در بازار سرمایه به کار گرفته 
شوند. وی ادامه داد: قرار است که دامنه نوسان برداشته 
شود، اما اکنون صرفاً یک ایده و صحبت است و شاید هم 
هیچ وقت عملیاتی نشود؛ اما اگر باز کردن دامنه نوسان 
اجرایی شده و دامنه به ۱۰ درصد برسد، جذابیت بازار 

بورس بیشتر خواهد شد.
کارشناس ارشد مسائل بازار سرمایه خاطرنشان کرد: 

حقیقی های دانه درشت وارد بازار رمزارز نشده و در آنجا 
ســرمایه گذاری کالنی ندارند؛ ضمن اینکه اگر داشته 
باشــند کمتر از ۱۰ درصد ســرمایه خود را وارد حوزه 
کریپتوکارنســی کرده اند و ۹۰ درصد مابقی را در بازار 
سرمایه نگاه می دارند؛ چراکه نوسانات این بازار آنقدر باال 

است که خیلی ها تمایلی به استفاده از آن ندارند.
وی افزود: مجموعه اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داده، 
دست به دست هم داده تا نتیجه کار در تابلو و شاخص 
مشخص شود؛ این در حالی است که نرخ بهره متعادل تر 
شده و رو به کاهش است و تکلیف ریاست جمهوری و نوع 
نگاه به بازار سرمایه هم تا حدودی مشخص شده، بنابراین 
سهامداران شروع به خرید سهام کرده اند. البته واقعیت 
آن است که وضعیت کلی بازار خیلی خوب نیست و تنها 
وضعیت سهام شاخص ســازها بهتر شده است؛ به این 
معنا که در سهام کوچک و متوسط هنوز هم جای رشد 

بیشتری وجود دارد.

۹۲ درصد موبایل واره های وارداتی قاچاق است

شرکت ها برای فعال کردن اینترنت ماهواره ای در ایران، باید مجوز بگیرند

احتیاط سهامداران دانه درشت از ورود به معامالت کریپتوکارنسی ها


