
دولــت انگلیس قصــد دارد صورت آزمایشــی 
تعرفه های برق ارزان تر را بــه صورت اتوماتیک 
برای مصرف کنندگان انتخاب کنــد تا آنها را از 

صورتحسابهای سرسام آور نجات دهد.
به گزارش ایســنا، دولت انگلیس اعالم کرد ۱۵ 
میلیون خانوار تعرفه های برق ثابتی دارند و ممکن 
است بر همین اساس صدها پوند در سال هزینه 

بیشتری برای نیرو پرداخت کنند.
اگرچه ۵.۸ میلیون خانوار انگلیسی سال گذشته 
تامیــن کننده نیروی خــود را تغییــر دادند اما 
رگوالتور بازار نیروی انگلیس )Ofgem( اعالم 
کرد کمتــر از نیمی از خانوارهای انگلیســی در 

بازاری که بیش از ۵۰ تامین کننــده نیرو دارد، 
به دنبال قراردادهای نیرو با تعرفه بهتر هستند.

تحت طرحهایی که همچنان در دســت مشورت 
قرار دارند، آزمایشهایی برای سوئیچ اتوماتیک در 
سال ۲۰۲۴ انجام می شود و تحت این آزمایشها، 
برای بعضــی از مصــرف کنندگانی کــه تعرفه 
های برق گرانتــری دارند به صــورت اتوماتیک 
قراردادهایی با تعرفه ارزان تر انتخاب می شود مگر 
این که مایل نباشند از چنین گزینه ای استفاده 

کنند.
دولت انگلیــس همچنین چارچوبی را تا ســال 
۲۰۲۴ پیشــنهاد کرده تا مصرف کنندگانی که 

تعرفه های نیروی گرانی دارند، توصیه برای سوئیچ 
به تعرفه های اقتصادی تر دریافت کنند.

بر اساس گزارش رویترز، دولت انگلیس هدف از 
این اقدام را حمایــت از مصرف کنندگان در برابر 
صورتحسابهای گران و صرفه جویی در هزینه های 
نیرو و افزایش رقابت در میان تامین کنندگان نیرو 
برای ارائه تعرفه های منصفانه تر عنوان کرده است. 
همچنین سقف قیمت انرژی برای تعرفه های گاز 
و برق ممکن اســت در صورت لزوم پس از سال 
۲۰۲۳ ادامه پیدا کند. این ســقف در ژانویه سال 
۲۰۱۹ معرفی شد تا اســتانداردی را برای تعرفه 

های متنوع تامین برق تعیین کند. 

نتایج یک تحقیقات نشــان می دهد از زمان شیوع 
همه گیری کووید ۱۹، میزان زمانی که با استفاده از 

تلفنهای هوشمند سپری شده، افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، یافته های گزارش شرکت آمار بازار 
Intelligence App Annie نشــان مــی دهد 
کاربران تلفن هوشمند در برزیل بیشترین زمان را در 
مقایسه با هر کشور دیگری در جهان با تلفن هوشمند 

خود سپری کرده اند.
طبق گزارش این شــرکت تحقیقاتی، میزان زمان 
روزانه سپری شــده با برنامه های موبایل در سطح 
جهانی در فاصله ســال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ حدود ۴۵ 
درصد افزایش یافته است. برزیلی ها به طور میانگین 

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به مدت ۵.۴ ساعت بر 
مبنای روزانه از تلفنهای هوشمند خود استفاده کردند. 
در مقایسه، استفاده روزانه از تلفن هوشمند در برزیل 
در سال ۲۰۱۹ به طور میانگین ۳.۸ ساعت و در سال 

۲۰۲۰ حدود ۴.۸ ساعت بود.
تا سال گذشــته برزیل از نظر بیشترین زمان روزانه 
سپری شده با تلفنهای هوشــمند در جهان در رتبه 
دوم پس از اندونزی قرار داشت اما اکنون اندونزی با 
میانگین ۵.۳ ساعت استفاده روزانه از تلفن هوشمند 

در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در این تحقیقات هند با میانگین استفاده ۴.۹ ساعت 
در روز در رتبه سوم قرار گرفت و پس از آن کشورهای 

کره جنوبی )۴.۸ ســاعت(، مکزیک )۴.۷ ساعت(، 
ترکیه )۴.۵ ساعت(، ژاپن )۴.۴ ساعت(، کانادا )۴.۱ 
ساعت(، آمریکا )۳.۹ ساعت( و آمریکا )۳.۸ ساعت( 

قرار گرفتند.
همچنین شرکت App Annie ترندهای جهانی 
را بررسی و حوزه های رشد در فضای اپلیکیشنهای 
موبایلی را شناسایی کرده اســت. طبق بررسی این 
شرکت، بیشترین تعامل کاربران در اپلیکیشنهای 
شبکه اجتماعی اســت. واتس اپ اپلیکیشنی است 
که برزیلی ها با میانگین ماهانه ۳۰.۳ ساعت در سال 
۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۶.۲ ســاعت در سال ۲۰۱۹، 

بیشترین استفاده از آن را داشتند. 

اونس طال تالش می کند سطح ۱۸۰۰ دالر را حفظ 
کند اما تحلیلگران نسبت به ریسک ریزش قیمت 
این فلز ارزشــمند در پی قویتر شــدن ارزش دالر 

آمریکا هشدار دادند.
به گزارش ایســنا، کریس وستون، مدیر تحقیقات 
شرکت پِپراستون گفت: یکی از عوامل کلیدی که 
باید در بازار طال زیر نظر داشت این است که آیا طال 
محدوده حمایتی ۱۷۹۷ تا ۱۷۹۰ دالر را می تواند 
حفظ کند. رویداد مهم هفته جاری نشست سیاست 
پولی بانک مرکزی آمریکا و پــس از آن کنفرانس 
مطبوعاتی جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا 

خواهد بود که روز چهارشنبه برگزار می شود.
وستون به کیتکونیوز گفت: به نظر نمی رسد قرار 
باشد تصمیم سیاســت پولی مهمی اعالم شود که 
بازار نرخهای آمریکا را چندان تکان دهد و ارتعاشات 
عمــده ای در بازارهایی مانند دالر آمریکا، ســهام 
و طال داشته باشــد. و اگرچه تورم آمریکا باالتر از 
حد مطلوب است و شــاخص قیمت مصرف کننده 
بر مبنای ســاالنه در ژوئن ۴.۵ درصد بوده است، 
وضعیت اشــتغال همچنان نگرانــی عمده بانک 

مرکزی آمریکا باقی مانده است.
در کنفرانس مطبوعاتــی ژوئن، پاول مجددا تاکید 
کرد که بانک مرکزی آمریکا پیش از تعدیل برنامه 
خرید اوراق قرضه یا افزایش نرخها، از قبل سیگنال 
ارسال خواهد کرد. با این حال وستون خاطرنشان 
کرد جزییات اهمیت دارد و حتی یک کلمه بازارها 

را تکان می دهد که نمونه آن واکنش بازار به پیش 
بینی ژوئن کمیته بازار آزاد فــدرال درباره دو دور 

افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۲۳ بود.
به نظر نمی رسد پاول بازارها را بهم بریزد اما هر گونه 
احتمالی که نشان دهد سپتامبر زمان اعالم رسمی 
تعدیل برنامه محرک مالی بانــک مرکزی آمریکا 
خواهد بود، ممکن است فروشندگان اوراق خزانه 
آمریکا را به بازار سرازیر کند که باعث تقویت دالر 

آمریکا و تاثیر منفی روی طال خواهد شد.
یک مسئله برای طال فقدان عوامل حمایت کننده 
جدیدی است که بتواند قیمتها را به باالتر از سطح 
۱۸۰۰ دالر حمایت کند. عملکرد هفته گذشته گواه 
دیگری بود که این فلز ارزشمند موفق نشده است با 
وجود سقوط بازارهای سهام و افت بازده اوراق خزانه 

آمریکا صعود کند.
دانیل گالی، استراتژیســت کاالی شرکت تی دی 
سکیوریتیز گفت: قیمت طال با وجود تزلزل نرخهای 
واقعی، برای تحکیم تقال می کند. ضعف مســتمر 
این فلز ارزشمند در برابر بازده واقعی به ریزساختار 
آسیب پذیر اشــاره دارد و همزمان نشان می دهد 
طال با وجود فضای ریســک گریز، قــادر به صعود 
نیست زیرا جریان سفته بازی ضعیف مانده است. 
نگرانیها نسبت به رشــد کالن جهانی باعث تغییر 
دوباره انتظارات در خصوص افزایش نرخهای بهره 
بانک مرکزی آمریکا شده است اما طال همچنان قادر 
به جذب خریدار نیســت و پتانسیل عقب نشینی 

شدیدتر این فلز ارزشــمند تقویت شده است. وی 
پیش بینی کرد اونس طال تا مرز ۱۷۳۰ دالر عقب 

نشینی خواهد کرد.
بارت میلــک، مدیر اســتراتژی جهانــی تی دی 
سکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: طال پس از این که 
با وجود نزول بازارهای ســهام موفق نشد به سطح 
باالتری صعود کنــد، همزمان با بهبــود بازارهای 
سهام در معرض ریسک عقب نشینی قرار دارد. طال 
در سطح ۱۷۳۰ دالر از حمایت برخوردار است اما 
ما انتظار نداریم امروز یا فردا به این سطح نزول کند.
با نگرانیهای فزاینده نســبت به اقتصــاد آمریکا، 
تحلیلگران بیشــتری درباره رکود تورمی صحبت 
می کنند. رکورد تورمی فضایی است که در آن تورم 
باالتر و رشد اقتصادی آهســته تر است. به همین 
دلیل بازارها محتاطانه منتظر آمار تولید ناخالص 
داخلی سه ماهه دوم آمریکا هستند که پنج شنبه 
هفته جاری منتشر می شود و پیش بینی می شود 

این آمار رشد ۸.۶ درصدی را نشان دهد.
بر اساس گزارش کیتکونیوز، آمار اقتصادی دیگری 
که هفته جاری منتشر می شوند، شامل فروش خانه 
های جدید در روز دوشنبه، سفارش کاالهای بادوام 
و اعتماد مصرفی در روز سه شنبه، تصمیم سیاست 
پولی بانک مرکزی آمریــکا و کنفرانس مطبوعاتی 
جروم پاول در روز چهارشــنبه و آمــار متقاضیان 
بیمه بیکاری و فروش خانه به همراه تولید ناخالص 

داخلی سه ماهه دوم در روز پنج شنبه هستند.

بررسی آمارهای منتشر شده نشان می دهد که هزینه 
خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ در حدود ۳۱ درصد رشد 
داشته است و با توجه به کسری بودجه ۳۲۰ تا ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومانی در ســال آینده به نظر می رسد 
این روند ادامــه دار خواهد بود.به گزارش تســنیم، 
بررســی های صورت گرفته بر روی نتایج آمار درآمد 
و هزینه های خانوارهای شــهری و روستایی در سال 
۱۳۹۹ نشان می دهد، متوســط هزینه ی کل خالص 
ساالنه  یک خانوار شــهری ۶۲۱،۳۹۲ هزار ریال )۶۲ 
میلیون تومان( بوده است که نسبت به رقم مشابه در 

سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته است.
براساس داده های مرکز آمار ایران،  از هزینه  کل ساالنه  
خانوار شــهری ۱۶۱،۰۹۴ هزار ریــال )۱۶ میلیون 
تومان( با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه های خوراکی 
و دخانی و ۴۶۰،۲۹۸ هزار ریال )۴۶ میلیون تومان( 
با ســهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی 
بوده اســت. در بین هزینه  های خوراکی، بیشــترین 
سهم مربوط به هزینه  آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده 
های آن و گوشت هرکدام با سهم ۲۱ درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با ۵۰ درصد 
مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار شهری 
۷۶۴،۷۴۶ هزار ریال )۷۶ میلیون تومان( بوده است که 
نسبت به سال قبل، ۳۸ درصد افزایش داشته است. بر 
این اساس در سال ۱۳۹۹ رشد متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهای شهری بیشــتر از رشد متوسط هزینه کل 

ساالنه است.
متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار روستایی 
۳۴۰،۶۷۹ هزار ریال )۳۴ میلیون تومان( بوده است که 
نسبت به سال قبل ۳۰.۵ درصد افزایش نشان می دهد. 
از هزینه  کل ساالنه  خانوار روستایی ۱۳۶،۴۴۲ هزار 
ریال )۱۳ میلیون تومان( با ســهم ۴۰ درصد مربوط 
به هزینه هــای خوراکی و دخانــی و ۲۰۴،۲۳۷ هزار 
ریال )۲۰ میلیون تومان( با سهم ۶۰ درصد مربوط به 

هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی، بیشترین سهم مربوط به 

هزینه  آرد، رشــته، غالت، نان و فرآوردهای آن با ۲۵ 
درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشــترین 
سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی 
بوده است. متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار 
روســتایی ۴۲۰،۴۷۰ هزار ریال )۴۲ میلیون تومان( 
بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش 
داشته است. آمارها نشان می دهند، که سهم مشاغل 
مزد و حقوق بگیری )شامل یارانه، حقوق کارمندان و 
بازنشســتگان و ...( از منابع تامین درآمد خانوارهای 
شــهری ۳۱.۴ درصد و برای خانواده های روســتایی 

۳۲.۷ درصد بوده است.

ادامه روند رشد نقدینگی در 1400
بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت 
حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت 
به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد 
رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود 
۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و 

مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
کل افزایش نقدینگی در سال گذشته به ۴۰.۶ درصد 
رسید که در تاریخ یک رکورد جدید محسوب می شود. 
در این بین ســال ۱۳۹۹ حدوداً ۱۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان به نقدینگی افزوده شــد که همان طور که ذکر 
شــد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و 

پول پرقدرت و آسیب زا ایجاد شد.

تحلیلی از وضعیت معیشتی حقوق بگیران 
در مقابل تورم و کاهش ارزش ریال

در کنار ایــن موضوع باید در نظر داشــت که ضریب 
فزاینده نقدینگی نیز در کشــور رشــد داشته است. 
ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹  از ۷.۱ در اسفند ۱۳۹۸ 
به بیش از ۷.۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. حتی در 
تابســتان ۱۳۹۹ نیز این رقم به ۷.۸ رسید. باتوجه به 
آن که ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی 
توسط بانک ها می باشد، قدرت خلق اعتبار بی  رویه بانک ها 

در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

هر چند بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی 
از کاهش نرخ ذخیــره قانونی برای ارائه تســهیالت 
کرونایی می داند اما بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را 
برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد که در نتیجه بانک های 
خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیالت کرونایی 
ارائه دادند نیز از این شرایط بهره مند شدند و به افزایش 

نقدینگی دامن زدند.

چشم انداز تورم در ســال 1400/ مشکل 
ناترازی بودجه بسیار جدی است

با توجه به ادامه تحریم هــای ظالمانه و تامین حقوق 
کارمندان دولت در دو ماهه اول سال جاری از طریق 
تنخواه بانک مرکزی باید گفت که مشــکل ناترازی 

بودجه در سال ۱۴۰۰ بسیار جدی است.
الذم به ذکر اســت، بــرای تحقق درآمــد حاصل از 
صادرات نفت حداقل نیاز به صــادرات غیرنفتی ۴۰ 
میلیارد دالری وجود دارد تا پس از کسر سهم تقریباً 
۵۰درصدی شــرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی 
با احتساب دالری ۲۰هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد 
دالر از محل فروش نفت و فــراورده به بودجه تزریق 
شود که با توجه به عدم رفع تحریم ها این موضوع بعید 

به نظر می رسد.
در نتیجه موارد ذکر شده می توان گفت در سال آینده 
شاهد کسری بودجه ای بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد 
تومان خواهیم بود، همچنین منابع بودجه در ســال 
آینده ۲۰ درصد رشــد داشته اســت که این موضوع 
خود سبب افزایش مشکالت و وخیم تر شدن وضعیت 
بودجه خواهد شد. بســیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقد هســتند که با توجه به ناترازی قانون بودجه 
۱۴۰۰ و رکوردزنی رشد نقدینگی در کشور، نمی توان 
انتظار تورمی پایین تر از حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد را در 
سال آینده داشــت. البته باید دید با وجود مشکالت 
عدیده ای که دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با آن 
مواجه است چطور با این مسائل برخورد خواهد کرد 
و چه مسیرهایی را برای تامین کسری بودجه خود در 

نظر خواهد گرفت.

کشورهای رکورددار وقت گذرانی کاربران با تلفن هوشمندطرح انگلیس برای کاهش صورتحساب برق مصرف کنندگان
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تامین مالی از بازار سرمایه  
۲4 درصد کاهش یافت

قیمت مرغ 
دوباره پرواز می کند؟

اگر سالی ۵ هزار 
مگاوات ظرفیت ایجاد 
می کردیم اآلن مشکل 
خاموشی نداشتیم

وزیر نیرو:

اگر جنگ اقتصادی 
و کرونا نبود امروز 
قیمت دالر حدود 
۵ هزار تومان بود
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روحانی:

سرمقاله
بت بست عرضه مسکن 

در بورس

عرضه مســکن به صورت 
متری در بورس کاال نتیجه 
بخش نخواهد بود. هر بار که 
تب عرضه مسکن در بورس 
کاال داغ می شود اظهار نظرها در رابطه با تاثیر آن در 
بازار مسکن آغاز می شود که باید اشاره کرد به هیچ 
عنوان این طرح نتایج مثبتی در بازار مسکن نخواهد 
داشت و نتیجه بخش نیست. چون مسکن کاالی 
همگنی نیست که بتوان آن را بر حسب مترمربع، 
کیلوگرم و... عرضه کرد. درست است که میانگین 
قیمت مسکن تعیین می شود اما قیمت مسکن در 
یک نقطه با نقطه دیگر و طبقه ای با طبقه دیگر در 
مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین نمی توان 
به قیمت متوسط مسکن استناد کرد. مگر اینکه 
مســکن را به صورت متری برای پروژه ای خاص 
عرضه گرد که بعید است آن هم به نتیجه برسد. 
بنابراین در واقع بر اســاس دستور العمل خرید و 

فروش متری...

  مهدی ســلطان محمدی، 
کارشناس مسکن

متن کامل  د ر صفحه 3

۲

۲

جوالن دالالن دالر
 با تعطیلی صرافی ها

تورم اجاره بها 
در یکسال منتهی به تیرماه 

به ۲۸ درصد رسید

آیا  فروش متری مسکن در بورس می تواند منجر به رشد تولید و شفافیت قیمت ها شود؟

ساز و کار مبهم عرضه مسکن در بورس
صفحه3
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التهاب   در  بازار  سیمان
سیمان   نایاب   شد

دالالن   هر  پاکت   سیمان   را ۱۳۰ هزار  تومان   می فروشند

قیمت دالر در آخریــن روز کاری قبل از تعطیالت 
چند روزه تهران در آستانه عقبگرد به کانال ۲۳ هزار 
تومان بود، حال با توجه به پایان تعطیالت و بازگشایی 
دوباره بازارها این سوال برای فعاالن اقتصادی مطرح 
است که نرخ دالر و انواع ارز به کدام سو می رود؟ نرخ 
دالر از ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به تحوالت سیاست 
خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر کشورها 
و کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز روند 
کاهشی داشته است و در روزهای پایانی فروردین 
ماه نرخ دالر در صرافی بانکی حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ 
تومان و در اردیبهشت ماه ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان بود.  
در خرداد ماه بهای دالر به سوی کانال ۲۴ هزار تومان 

خیز برداشت و تقریبا...

مرکز آمار ایران اعالم کرد تورم ۱۲ ماهه منتهی به 
تیرماه امسال به ۲۸.۵ رسیده است. مرکز آمار ایران 
در گزارشــی از وضعیت تورم در تیرماه سال قبل، 
در خصوص تورم نقطه ای )تیرماه امسال نسبت به 
تیرماه سال گذشته( و ماهانه اعالم کرد: سهم بخش 
مسکن )قیمت خرید و فروش( از تورم کل در تیرماه 
امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۴.۴ درصد 
است. همچنین تورم مسکن خانوارهای کشور در 
تیر امسال نسبت ماه قبل )خرداد امسال( ۴ درصد 
بوده است؛ این شاخص در بخش ۱۲ ماهه منتهی به 
تیرماه امسال، ۲۸.۵ درصد اعالم شده است.  بر اساس 

اعالم مرکز آمار، تورم...



اقتصاد2
ایران وجهان

منع تعقیب موقت صادرکنندگان 
معرفی شده به قوه قضائیه

دبیر کمیته اقدام ارزی از تمدید مهلت ارائه مدارک و 
مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال 
۹۷ تا نیمه مردادماه سال جاری خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توسعه تجارت 
ایران، احسان قمری با اشاره به تالش های صورت 
گرفته در جهت تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان از طریق تشکیل کمیته اقدام ارزی 
و کمیته احراز ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ اظهار 
داشت: صادرکنندگان سال ۹۷ که به علل مختلف، 
تاکنون نتوانسته اند نسبت به ایفای تعهدات ارزی 
این سال اقدام کنند، تا نیمه مرداد ماه سال جاری 
فرصت دارند تا مدارک و مستندات مربوط به احراز 
ارز حاصل از صادرات ســال ۹۷ را ارائه کنند.وی 
افزود: صادرکنندگان می توانند صرفاً نسبت به ارائه 
درخواست و مستندات مربوط به درخواست احراز 
ارز حاصل از صادرات بر اساس مدارک موجود در 
تارنمای سازمان توســعه تجارت ایران به آدرس 
www.tpo.ir اقدام کرده تا پس از بررسی و احراز 
ارز حاصل از صادرات، فرآیند ایفای تعهدات ارزی 
آنان پیگیری شــود.دبیر کمیته اقدام ارزی تاکید 
کرد: ارسال مدارک و مســتندات به معنای ایفای 
تعهدات ارزی نبوده و نیازمند بررسی در کمیته بند 
۲ ذیل بخش الف بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل 
از صادرات است تا در این خصوص تصمیم گیری 
شود.قمری در پایان ضمن تشکر از مراجع قضائی، 
جهت منع تعقیب موقــت صادرکنندگان معرفی 
شده به قوه قضائیه با هدف ایفای تعهدات ارزی و با 
توجه به مسئولیت تعیین شده جهت بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران از مجموعــه فوق الذکر 
درخواســت کرد پیگیری الزم جهت تمدید منع 
تعقیب این دسته از صادرکنندگان تا نیمه مرداد ماه 

۱۴۰۰ را مبذول دارد.

افزایش سهم بازار بدهی
تامین مالی از بازار ســرمایه 

۲۴درصد کاهش یافت
تامین مالی از بازار سرمایه در بهار امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال با کاهش ۲۳.۸ درصدی همراه 
بوده است؛ در عین حال تامین مالی از بازار بدهی 
افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، تأمین 
مالی از بورس در فصل بهار جاری باز هم درجا زد. 
آنگونه که آمار رسمی می گویند رشد تأمین مالی 
از بازار سرمایه در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار 
۱۳۹۹ بالغ بر ۲۳.۸ درصد کاهش داشــته است؛ 
در بهار امســال تأمین مالی از بخش ســرمایه ای 
۵۲ هزار میلیارد تومان و از بازار بدهی ۲۷.۵ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت.به این ترتیب، مجموع 
تأمین مالی بخش های مختلــف اقتصادی از بازار 
سرمایه )سرمایه ای و بدهی(، در فصل بهار ۱۴۰۰ 
به ۷۹ هزار میلیارد تومان رســیده که نســبت به 
تأمین مالی ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی بهار ۱۳۹۹ 
بالغ بر ۲۳.۸ درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

نکته قابل توجه این اســت که اگرچه تأمین مالی 
در مجموع از طریق بازار سرمایه کاهش داشته اما 
دولت در ماه های پایانی کار خود، تأمین مالی از بازار 
بدهی را سرعت بخشیده است؛ به نحوی که تأمین 
مالی از بازار بدهی در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۸ هزار 
میلیارد تومان نسبت به بهار سال ۹۹ افزایش داشته 
است.عوامل اصلی تشکیل دهنده تأمین مالی طی 
سه ماهه نخست ۱۴۰۰ را انتشار اوراق با سهم ۳۴ 
درصدی، افزایش سرمایه با سهم ۶۴- درصدی و 
عرضه اولیه با سهم ۲ درصدی تشکیل می دهند؛ 
ضمن اینکه دو عامل مهم افت منابع ســرمایه ای 
طی سه ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، افت عرضه اولیه از ۱۱ هزار میلیارد 
تومان به ۱.۳ هزار میلیارد تومــان و افت افزایش 
سرمایه شرکت ها از ۹۰ هزار میلیارد تومان به ۵۱ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که به ترتیب ۸۸ 
درصد و ۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد.بر این 
اســاس ۵۰.۸ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 
از محل مجوزهای ارائه شــده به میزان ۱۷.۶ هزار 
میلیارد تومان و نیز ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل 
مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته اســت.در این 
میان ۲۲.۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی شامل 
۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی و ۲.۷ 
هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام منتشر شده 
اســت؛ ضمن اینکه ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق 
توسط شرکت ها انتشار یافته است.آمار منتشر شده 
حکایت از آن دارد که در خردادماه امسال ۱۵.۴ هزار 
میلیارد تومان اوراق منتشر شده است که سهم اوراق 
دولتی ۸۲.۵ درصد و اوراق شــرکتی ۱۳.۶ درصد 
بوده اســت. نکته حائز اهمیت آن است که انتشار 
اوراق شرکتی در فصل اول ۱۴۰۰ به فصل مشابه 

سال قبل ۲.۹ برابر شده است.

خبر

قیمــت دالر در آخریــن روز 
کاری قبــل از تعطیالت چند 
روزه تهران در آستانه عقبگرد 
به کانال ۲۳ هــزار تومان بود، 
حال با توجه به پایان تعطیالت 
و بازگشایی دوباره بازارها این سوال برای فعاالن اقتصادی 

مطرح است که نرخ دالر و انواع ارز به کدام سو می رود؟
نرخ دالر از ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به تحوالت سیاست 
خارجی و افزایش امیدواری به موفقیــت مذاکرات وین، 
آزادسازی پول های بلوکه شــده ایران در سایر کشورها و 
کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز روند کاهشی 
داشته است و در روزهای پایانی فروردین ماه نرخ دالر در 
صرافی بانکی حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و در اردیبهشت 

ماه ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان بود.
 در خرداد ماه بهای دالر به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز 
برداشت و تقریبا از اواسط تیرماه تا کنون در کانال ۲۴ هزار 
تومان نوسان داشته اســت و گاهی به سوی نرخ ۲۵ هزار 
تومان خیز برمی دارد اما دوباره در میانه کانال ۲۴ هزار تومان 
ثابت می شود. در نهایت در ۲۸ تیرماه بهای دالر در صرافی 
بانکی به ۲۴ هزار و ۵۹ تومان رسید که حکایت از عقبگرد 

آن به قیمت ۲۳ هزار تومان است.
»محمود فراهانی« کارشــناس اقتصادی در گفت وگو با 
ایرنا درخصوص پیش بینی نرخ دالر در روزهای آتی گفت: 
همیشه سه شاخص ورودی دالر به کشور، مذاکرات برجام و 
هزینه های دولت عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت ارز است.

وی درباره تاثیــر تحریم ها بر قیمت دالر اظهارداشــت: 
هرگاه تحریم ها کم می شود ورود دالر بیشتر شده و هرگاه 
تحریم ها شدت یابد ورود دالر سخت تر می شود که خود 
موجب تحریک تقاضا خواهد شــد و در نتیجه نرخ دالر 
افزایش می یابد.این کارشناس اقتصادی مذاکرات برجام را 
از دیگر عوامل موثر بر بهای دالر دانست و گفت: زمانی که 
این مذاکرات رویه مثبت داشته است آثر آن بر قیمت دالر 
کاهشی است و بالعکس.وی درباره تاثیر انضباط مالی دولت 
به عنوان عامل موثر دیگر بر بهای دالر بیان کرد: با توجه به 
اینکه هزینه های دولت موجب افزایش نقدینگی می شود 

آثار افزایشی بر قیمت دالر دارد.
فراهانی تصریح کرد: انضباط مالی به عنوان عامل موثر در 
قیمت دالر در کشور، نقش داشته اســت و ورودی دالر و 
مذاکرات برجام دو عاملی است که تاثیر کوتاه  مدت و میان 

مدت بر نرخ دالر دارد.
وی افزود: وقتی آزادسازی برخی منابع در خارج از کشور 
مطرح می شود اثر کاهشــی بر قیمت دالر دارد و به دلیل 
اینکه فعال مذاکرات برجام نیز در تعلیق است، قیمت دالر 

مترصد کاهش است.
این کارشناس با اشاره به وضعیت موجود کشور گفت: با 
توجه به تعلیق مذاکرات، یک دامنه نوسان محدودی را در 
هفته های آینده خواهیم داشت.وی بیان کرد: به طور کلی 
پیش بینی ها نشان می دهد که تعلیق مذاکرات به سمت 
گشایش است و طرف های خارجی مذاکره کننده نیز به 
دنبال این هستند که بدانند قرار است با چه گروهی مذاکره 
کنند و ترکیب دولت در حوزه  سیاست خارجی برای آنها 
مهم است.فراهانی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان خزانه دار، 
بانک مرکزی به عنوان متولــی دالر و نقدینگی و وزارت 
خارجه نیز به عنوان دروازه بان روابط کشور برای طرف های 

مذاکره کننده مهم هستند.

وی در پایان گفت: پیش بینی من این اســت که در هفته 
آینده نوســان دالر رو به افزایش نخواهد بود و بعید است 
که تا اســتقرار دولت جدید در روزهای آتی، اتفاق خاصی 
بیفتد و این تعلیق به ســمت کاهش قیمت دالر است و 
چنانچه افزایشی هم باشد در دامنه نوسان یک تا دو هزار 

تومان خواهد بود.
یک فعال بازار ارز با انتقاد از تاثیر تعطیلی بانک ها بر کاهش 
فعالیت صرافی های رسمی بیان کرد: این شرایط فرصت 
مناســبی برای جوالن معامله گران غیررسمی و تشدید 
نوسان نرخ ارز فراهم می کند که البته امیدواریم با آغاز به 
کار فعالیت صرافی ها دالر مجددا در مسیر اصالح قیمت 

قرار بگیرد.
کامران سلطانی زاده در گفت وگو با اقتصادآنالین با اشاره به 
افزایش قیمت دالر در بازار امروز بیان کرد: در حال حاضر 
با توجه به تعطیلی بانک ها و به تبع آن تعطیلی صرافی های 
رسمی، معامله گران غیر رسمی با در دست گرفتن بازار ارز 
منجر به افزایش قیمت دالر تا سطح ۲۴۷۰۰تومان شده اند.

این عضو کانون صرافان با بیان اینکه قیمت فعلی دالر باالتر 
از تقاضاست، اظهار کرد: امروز در بازار آزاد قیمت دالر برای 
خرید به ۲۴۶۰۰تومان و برای فــروش به ۲۴۷۰۰تومان 

رسیده که نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش یافته اما 
پیش بینی می شود با اتمام تعطیلی بازار و آغاز به کار فعالیت 

صرافی های رسمی قیمت دالر مجددا به تعادل برسد.
سلطانی زاده با تاکید بر ضرورت حفظ صرافان رسمی در بازار 
و اعطای مشوق به آن ها گفت: در ایام تعطیالت و یا اتمام 
زمان کاری بانک ها، صر    افی های رسمی دیگر قادر به ارائه 
خدمات به مشتریان نیستند که این موضوع باعث افزایش 
متقاضیان بازار غیررسمی و تشدید سفته بازی خواهد شد.

او اضافه کرد: باتوجه به اینکه سقف تبادالت آنالین صرافی ها 
همانند افراد عادی در نظر گرفته شــده، این موضوع در 
ساعات اتمام فعالیت بانک ها موجب خارج شدن صرافان از 
چرخه معامالت رسمی و جوالن سفته بازان در بازار خواهد 
شد که در این راستا با افزایش سقف جا به جایی آنالین بانک 
صرافی های رسمی، فعالیت آن ها منوط به ساعت کاری 

بانک ها نخواهد بود.
رییس سابق کانون صرافان درباره مشکالت دیگر صرافان 
توضیح داد: یکی دیگر از مشــکالت صرافی ها وابستگی 
شدید به بازار متشکل برای تامین ارز است که باعث شده 
در مواردی مثل تعطیلی فعلی بازار متشکل در پی تعطیلی 
شش روزه تهران، تامین ارز برای صرافی ها با مشکل همراه 
باشد؛ همچنین از آنجا که معامله بین صراف با صرافی دیگر 
ممنون اســت، این موضوع می تواند در روزهای تعطیلی 
بازار متشکل و بانک ها به چرخه سنتی تامین ارز صرافان 

آسیب بزند.
وی تصریح کرد: در این راستا هم الزم است سیاست گذار با 
ایجاد خدمات بهتر در چرخه صرافی های رسمی و افزایش 
جذابیت این بازار، عرصه را برای معامله گران غیررســمی 
تنگ کرده و مانع از تالش آن ها برای افزایش نوسان قیمت 

دالر شود.

ترفند دالالن برای کاهش تقاضا در بازار رسمی
سلطانی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود به بحث 
مالیات خرید ارز از صرافی های رسمی هم اشاره کرد و گفت: 
از آنجا که یکی از ترفندهای دالالن ارزی برای ترســاندن 
مردم از معامله با صرافان رسمی بحث مالیات است، الزم 
است سیاست گذار با شفافیت این موضوع  مردم را به خرید 

ارز از بازار رسمی سوق دهد.

قیمت دالر با پایان تعطیالت ارزان می شود

جوالن دالالن دالر با تعطیلی صرافی ها

روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی:
اگر جنگ اقتصادی و کرونا نبود امروز 

قیمت دالر حدود ۵ هزار تومان بود
رئیــس جمهــور بــا قدردانــی از اقدامــات و 
برنامه های پولی و بانکی بانــک مرکزی در طول 
هشت سال گذشــته اظهار داشــت: با اقدامات 
و سیاســت گذاری های بانک مرکــزی و اجرای 
برنامه های اقتصادی تا حدود زیادی توانســتیم 
فشــارهای جنگ اقتصــادی را از روی مردم کم 
کنیم.به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز یکشــنبه در شصت و یکمین 
مجمع ســالیانه بانک مرکزی با اشاره به شرایط 
خاص و پرفراز و نشیب کشور در طول هشت سال 
گذشته اظهار داشت: بر اساس آمار و ارقام وقتی 
در سال ۹۲ دولت یازدهم شروع به کار کرد رشد 
اقتصادی منفی ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نیز با معضل 
و شوک قیمت نفت مواجه شدیم و قیمت نفت که 
در آغاز کار دولت یازدهم بشکه ای ۱۰۴ دالر بود 
در مقطعی حتی به ۳۰ د الر رســید لذا با شرایط 
خاصی مواجه بودیم.رئیس جمهور خاطرنشــان 
کرد: بعد از اینکه در سال ۹۴ توانستیم از تحریم 
عبور کنیم آثار اقتصادی مثبت آن در ســال ۹۵ 
مشــاهده شــد به طوری که در این سال از رشد 
اقتصادی ۱۲.۵ درصد برخوردار شــدیم و از آغاز 
دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ شــرایط باثباتی 
در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.روحانی گفت: از 
ابتدای دولت یازدهم تا اوایل سال ۹۷ فرازونشیب 
آنچنانی در اقتصاد و به خصوص قیمت ارز نداشتیم 
و از لحاظ تورم، رشد اقتصادی، قیمت ارز و اشتغال 
دارای ثبات بودیم که ثبات اقتصادی برای داشتن 
شــرایط مطلوب در ســالهای آینده برای کشور 
اهمیت دارد.رئیس جمهور اضافه کرد: از سال ۹۳ 
اشتغال خالص مناسبی را در کشور شاهد بودیم 
و تا سال ۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت 
در هر سال داشــتیم. تورم نیز از اواخر سال ۹۴ تا 
اوایل ســال ۹۷ یک رقمی بود اما با شروع جنگ 
اقتصادی شرایط تغییر کرد.روحانی گفت: دولت 
در طول چهار سال اول از انضباط مالی بسیار خوبی 
برخوردار بود و در هیچ شــرایطی حتی در دوره 
جنگ اقتصادی نیز حاضر به اســتقراض از بانک 
مرکزی نشدیم همواره سعی کردیم انضباط مالی 
دولت را رعایت کنیم که این موضوع در تورم و پایه 
پولی بسیار مهم است.رئیس جمهور گفت: از سال 
۹۶ بانک مرکزی ناچار شد برای موسسات اعتباری 
غیرمجاز و نیز ادغام بانک های نیروهای مسلح از 
پایه پولی استفاده کند اما استفاده از پایه پولی از 
طرف دولت هیچ گاه بر مبنای بدهی و استقراض 
دولت نبوده است اما در عین حال سال ۹۸ نسبت 
به ۹۷ و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهی دولت 
به بانک مرکــزی کاهش یافته اســت.روحانی با 
بیان اینکه در ســال ۹۷ وارد شــرایط جدیدی 
شــدیم، گفت: از مدیران و اقتصاددانان خواهش 
می کنم که شرایط اقتصادی ســال ۹۷ به بعد را 
بر مبنای واقعیت های موجود برای مردم تشریح 
کنند حوادثی کــه پس از این ســال اتفاق افتاد 
ارتباطی به دولت نداشت چرا که دولت بر مبنای 
روال گذشته خود پیش می رفت و چنانچه جنگ 
اقتصادی سال ۹۷ و کرونا نبود، همین روند ادامه 
پیدا می کرد و بر اساس محاسباتی که اقتصاددانان 
انجام دادند امروز قیمت دالر حدود ۵ هزار تومان 
بود.رئیس جمهور با بیــان اینکه جنگ اقتصادی 
سال ۹۷ در تاریخ کشور بی نظیر و در تاریخ جهان 
کم نظیر است اظهار داشت: اینکه حتی فروش یک 
بشکه نفت نیز محدود شود و کل عملیات بانکی و 
منابع کشور کامال مسدود شود یک اقدام بی سابقه 
و کم نظیر اســت، اما در عین حال علیرغم همه 
محدودیت ها کشــور اداره شد و کاالهای اساسی 
و ضروری به اندازه نیاز خریــداری و وارد گردید 
و با همه این شرایط سخت در سال ۹۸ مشکالت 
اقتصادی تقریبا کنترل شد اما متاسفانه در اواخر 
سال ۹۸ با مشــکل کرونا مواجه شدیم.روحانی 
خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم به جای نفت 
که تامین کننده اصلی ارز کشــور است جایگزین 
پیدا کنیم فعالیت های خوبی در راستای صادرات 
غیرنفتی انجام دادیم و در این راستا اقدامات بانک 
مرکزی بسیار موثر بود و تقریبا کشور بدون نفت، 
بدون قحطی و کوپنی شدن کاالها اداره شد.رئیس 
جمهور با اشــاره به اقدامات اقتصادی دولت در 
مواجهه با کرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده 
توانستیم تخت های بیمارستانی را برای مبتالیان 
به کرونا افزایش دهیم و تخت های ویژه را در طول 
یک سال و نیم به بیش از ۲.۵ برابر برسانیم، برای 
مردم و کسب و کارهای آسیب دیده هم کمک ها و 
تسهیالت بانکی ارائه دادیم و همچنین در همین 
شرایط توانستیم سهام عدالت را ساماندهی کرده 

و بخشی از سهام را به مردم پرداخت کنیم.
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مرکز آمار ایران اعالم کرد تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه 
امسال به ۲۸.۵ رسیده است.

مرکز آمار ایران در گزارشــی از وضعیت تورم در تیرماه 
سال قبل، در خصوص تورم نقطه ای )تیرماه امسال نسبت 
به تیرماه سال گذشته( و ماهانه اعالم کرد: سهم بخش 
مســکن )قیمت خرید و فروش( از تورم کل در تیرماه 

امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، ۲۴.۴ درصد است.
همچنین تورم مسکن خانوارهای کشور در تیر امسال 
نسبت ماه قبل )خرداد امسال( ۴ درصد بوده است؛ این 
شاخص در بخش ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال، ۲۸.۵ 

درصد اعالم شده است.

تورم اجاره مسکن تیرماه: ۲۴ درصد /  کاهش ۶ 
درصدی تورم اجاره مسکن در ۴ ماهه امسال

بر اســاس اعالم مرکز آمار، تورم نقطــه ای بخش اجاره 
مسکن برای همه خانوارهای کشــور در تیرماه امسال 
نسبت به تیرماه سال قبل ۲۴ درصد، نسبت به ماه قبل 
از آن )خرداد امسال( ۴ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به 

تیرماه نیز ۲۸.۲ درصد است.
این در حالی اســت که تورم فروردین ماه امسال اجاره 
مسکن خانوارهای شهری ۳۰.۶ درصد بود و در ماه های 
اردیبهشت تا تیرماه امسال روند نزولی )۶ درصد کاهش( 

داشته است.

تورم ۴ درصدی قیمت مسکن شهری در تیرماه 
نسبت به خرداد

تورم بخش خرید و فروش مسکن در خانوارهای شهری 
۲۴.۲ درصد، تورم ماهانه قیمت مسکن شهری تیرماه 
نسبت به خرداد ماه امســال ۴.۱ و تورم ۱۲ ماهه قیمت 

مسکن منتهی به تیرماه امسال، ۲۸.۶ درصد است.
تورم بخش اجاره مسکن شهری در تیرماه امسال نسبت 
به تیرماه سال گذشــته، ۲۴ درصد، تورم اجاره مسکن 
شهری تیرماه نسبت به خرداد امسال ۴.۱ درصد و تورم 
اجاره مسکن شهری ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه امسال، 

۲۸.۴ درصد است.

تورم نقطه ای قیمت مسکن روستایی: ۲۷ درصد
تــورم بخش خریــد و فروش مســکن روســتایی در 
تیرماه امســال نســبت به ماه مشــابه ســال قبل ۲۷ 
درصد، نســبت به خرداد امســال ۳.۷ درصد و در ۱۲ 
 ماهه منتهی به تیرماه امســال ۲۷ درصد اعالم شــده

 است.
تــورم بخش اجــاره مســکن روســتایی نیــز در تیر 
امسال نسبت به تیر ســال گذشــته ۲۵.۱ درصد، در 
تیرماه نســبت به خــرداد امســال ۳.۷ درصــد و در 
 ۱۲ ماهــه منتهی به تیرماه امســال نیــز ۲۵.۴ درصد

 است.

وزیر نیرو گفت: اگر در ۵ ســال اخیر ۲۵هزار مگاوات 
یعنی سالی ۵هزار مگاوات ایجاد می کردیم اآلن دیگر 
مشــکل خاموشــی نمی داشــتیم.به گزارش تسنیم، 
رضا اردکانیــان، وزیر نیــرو با حضــور در برنامه نگاه 
یکشنبه شب شــبکه یک ســیما درباره پدیده کم آبی 
امسال در خوزستان ابراز کرد: امروز پدیده تغییر اقلیم 
یک نظریه نیست بلکه واقعیت است و در دنیا به اندازه 
کافی دانشــمندان نشــانه هایی دال بر اینکه شرایط 
آب وهوایی و اقلیمی تغییر کرده است، دارند و کره زمین 
گرم تر شده است، تحوالت خشکسالی ها و ترسالی های 
شــدید متعاقب هم در مناطقی از دنیا رخ می دهد.وی 
ادامه داد: در منطقه ما، تغییر اقلیم به میزان زیادی به 
این معناست که باید آماده مواجه شدن با شرایط جدید 
آب وهوایی باشیم.اردکانیان با اشاره به اینکه بارش در 
ایران یک سوم میانگین بارش جهانی است، گفت: بارش 
جهانی به طور متوسط ۷۵۰ میلی متر است که در ایران 
۲۵۰ میلی متر می باشد و باید این فکر را کنار بگذاریم 

که هر سال ۲۵۰ میلی متر بارش را داشته باشیم، چون 
ممکن است سال های خشکی داشته باشیم که رقم از 
این میزان خیلی کمتر باشــد کما اینکه امسال حدود 
۵۳ درصد نسبت به سال گذشــته کم بارش هستیم و 
همچنین نسبت به متوسط دوره درازمدت بیش از ۴۰ 
درصد پایین تر می باشیم.وی افزود: در ۴ سال گذشته 
در سال اول و چهارم خشــک ترین سال ها در ۵۰ سال 
اخیر کشور بود و سال های دوم و سوم جزو ترسال ترین 
سال ها در ۵۰ سال اخیر بوده است و این شرایط به این 
معناســت که باید برنامه ریزی را برای مواجه شدن با 
شرایط آبی تغییر دهیم و همچنین سازه ها را متناسب با 
این شرایط طراحی کنیم و بسازیم و مصرف آب، الگوی 
کشــت و روش های آبیاری باید متناسب با این شرایط 
باشــد.وی ادامه داد: در خوزســتان ورودی سد های 
ما امسال در ابتدای سال نســبت به سال گذشته ۱۰ 
میلیارد مترمکعب کمتر بوده اســت یعنی بارش ها در 
استان خوزستان ۳۰ درصد کمتر از سال گذشته بود و 

در استان های مجاوری که از آنجا آب به خوزستان وارد 
می شود حدود ۴۰ درصد بارش در آن استان ها هم کمتر 
بوده است.وزیر نیرو در خصوص خاموشی های نامنظم 
در کشور گفت: امیدواریم با کمک مردم و مراعات هایی 
که مانند همیشه خواهند داشــت بتوانیم از پس هفته 
پیِش رو که روزهای گرمی را به همــراه دارد، به خوبی 
برآییم، البته بعد از پشت ســر گذاشــتن هفته جاری، 
به سمت کاهش دما خواهیم رفت. سال گذشته اوج بار 
مصرفی در ۳۱ تیر ما به ۵۸ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسید 
اما امســال این رقم از ۶۰ هزار هم عبور کرد و کاهش 
هر یک درجه دمای کشور حدود ۱۵۰۰ مگاوات بار را 
کاهش می دهد.وی اضافه کرد: دولت در ۱۶ تیر امسال 
تصویب کــرد کاهش برق در فوالدی ها و ســیمانی ها 
باشد و همان جا حکم کرد تا همین میزان کاهشی که 
اآلن اعمال می شــود بدهی دولت محسوب می شود و 
همین امسال در مواقع دیگر این انرژی را رایگان به آنها 
تقدیم خواهیم کرد.اردکانیان با اشاره به اقدامات دولت 

دوازدهم در حوزه فوالد افزود: فقط در دولت دوازدهم 
۱۹۹ صنعت فوالدی جدید با بار مصرفی ۳۶۵۴ مگاوات 
معادل ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاهی در کشور ایجاد 
شده است و این نشــان از همکاری و همراهی دولت با 
این صنعت دارد.وی ادامه داد: اگر در ۵ سال اخیر ۲۵ 
هزار مگاوات یعنی سالی ۵ هزار مگاوات ایجاد می کردیم 
اآلن دیگر مشکل خاموشــی نمی داشتیم.اردکانیان با 
اشاره به برنامه ششم توســعه اظهار کرد: دولت مکلف 
است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت 
به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق 
سرمایه گذاری مؤسسات عمومی و غیردولتی، تعاونی، 
خصوصی اعم از خارجی و منابع داخلی شــرکت های 
تابعه و غیره ایجاد برق نماید، حال عملکرد دولت به این 
گونه بود که در طول برنامه ششم از روز اول سال ۱۳۹۶ 
الی ۲۹ اسفند امســال، ۱۳ هزار و ۶۸۴ مگاوات برق به 
بهره برداری رســانده اســت البته این رقم با احتساب 

مقداری است که تا پایان سال به مدار وارد خواهد شد.

عضــو اتــاق بازرگانی ایــران می گویــد: دولت 
طوری در عرصه تولید و عرضــه مرغ ورود کرده 
 که دیگــر برنامه ریــزی بــرای تولیدکنندگان 

ممکن نیست.
غالمعلی فارغــی در گفت و گو با ایســنا، اظهار 
کرد: بر اســاس قانون، آنجا که وظیفه حاکمیتی 
دولــت برای کمــک به تولیــد مرغ مــورد نیاز 
کشــور اســت، حوزه تامین ارز نهاده های دامی 
اســت که در طول تمام ماه های گذشته نه تنها 
به درســتی اجرایی نشــده که خود بــه عاملی 
 برای بی نظمــی و تالطم قیمت ها منجر شــده

 است.
وی با بیان اینکه سیاست گذاران حتی در رابطه با 
طرح هایی که خود نهایی می کنند نیز مسئولیت 
نمی پذیرند، توضیــح داد: ما بارهــا گفته ایم که 
قیمت گذاری دســتوری راه به جایــی نمی برد 

و تنها بــه کاهش تولید و ســرمایه گذاری منجر 
 می شــود اما دولت اصرار بر تــداوم این موضوع 

دارد. 
با ایــن حال در شــرایطی که در کشــور هر روز 
قیمت ها باال می روند، مســئوالن حاضر نیستند 
قیمت هــای دســتوری را نیــز تغییــر دهند. 
در حوزه مرغ قیمت های شــش و چهــار ماهه 
 گذشته ثابت مانده و در این شــرایط توقع ثبات

 در تولید دارند.
عضو اتــاق بازرگانی ایران تــداوم قیمت گذاری 
دســتوری را عاملــی بــرای دو نرخی شــدن 
قیمت ها در بازار مرغ دانســت و گفــت: مرغدار 
رســما می گوید که برایش صرفه ندارد که مرغ 
را با قیمت مصوب بفروشــد و از این رو محصول 

خود را به شکل غیر رســمی به بازار می رساند و 
همین موضوع مقدمه ای برای دور زدن نظارت ها 
 چــه در حوزه قیمــت و چه در حوزه بهداشــت 

می شود.
فارغی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست ها 
به کاهش تولیــد و افزایش دوبــاره قیمت مرغ 
منجر می شود نیز بیان کرد: براوردهای ما نشان 
می دهد که امســال جوجه ریزی طبــق برنامه 
ادامه یافته و خوشــبختانه در این عرصه کاهش 
نداشــته ایم اما باید در نظر داشــت که فشار بر 
تولیدکننده همچنان ادامــه دارد و این موضوع 
 می تواند برای آنها شــرایط را بســیار ســخت 

کند.
به گفته وی، جدای از فشــاری که جوجه ریزی 

در فصل تابســتان به دلیل گرمای هوا متحمل 
می شود، پیش بینی می شود که در حوزه جوجه 
 ریزی و تولید کمبود حس نشده و نیاز کشور تولید

 شود.
به گــزارش ایســنا، با وجــود آنکــه نهاده های 
طیور در فهرســت کاالهای حمایتی دولت قرار 
دارنــد کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرنــد اما در 
ماه های گذشــته بســیاری از فعاالن این حوزه 
از کمبود نهاده ها یــا افزایش قیمــت آنها خبر 
 دادند که منجر به افزایــش چندباره قیمت مرغ 

در بازار شد.
مجلس تا شهریور ماه امســال عرضه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی را تایید کرده و باید دید با مســتقر شدن 
دولت جدید آیا اجرای این سیاست ادامه می یابد یا 
دولت رئیسی طرحی جدید در این عرصه به اجرا 

در خواهد آورد.

تورم اجاره بها در یکسال منتهی به تیرماه به ۲۸ درصد رسید

وزیر نیرو: 

اگر سالی ۵هزار مگاوات ظرفیت ایجاد می کردیم اآلن مشکل خاموشی نداشتیم

قیمت مرغ دوباره پرواز می کند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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بت بست عرضه مسکن در بورس
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

عرضه مسکن به صورت متری در بورس کاال نتیجه بخش نخواهد بود. هر بار که تب عرضه مسکن در بورس کاال داغ می شود اظهار نظرها در رابطه با تاثیر آن در بازار مسکن آغاز می شود که باید اشاره کرد به هیچ عنوان این طرح نتایج مثبتی 
در بازار مسکن نخواهد داشت و نتیجه بخش نیست. چون مسکن کاالی همگنی نیست که بتوان آن را بر حسب مترمربع، کیلوگرم و... عرضه کرد. درست است که میانگین قیمت مسکن تعیین می شود اما قیمت مسکن در یک نقطه با نقطه 

دیگر و طبقه ای با طبقه دیگر در مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین نمی توان به قیمت متوسط مسکن استناد کرد. مگر اینکه مسکن را به صورت متری برای پروژه ای خاص عرضه گرد که بعید است آن هم به نتیجه برسد. 
بنابراین در واقع بر اساس دستور العمل خرید و فروش متری مسکن که قرار است با استفاده از ابزار اوراق سلف مسکن و یا صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت به خانه دار شدن مردم کمک کند اثرات چندانی در بازار مسکن به جای 
نخواهد گذاشت و از آنجایی که مسکن کاالی غیرهمگن بوده ماهیت فروش متری آن مشخص نیست. در مجموع پیش فروش متری مسکن نمی تواند طرحی حمایتی از افرادی باشد که توان اقتصادی برای خرید مسکن را ندارند و از سوی دیگر 
به توسعه و تولید مسکن در کشور کمک نمی کند. از سوی دیگر سرمایه گذاری بلند مدت در حوزه مسکن هم ترغیب نشده و منابع حاصل از این سرمایه گذاری نیز به بخش تولید مسکن هدایت نخواهد شد. بنابراین با این طرح ها نمی توان 
بازار مسکن را کنترل کرد. مهم ترین مولفه ای که در تعیین قیمت مسکن تاثیر گذار بوده و است مسئله تورم است. اگر ما چند سال گذشته را استثنا در نظر بگیریم در طول چند دهه قبل از آن همواره رشد قیمت مسکن کم و بیش با تورم همراه 
بوده است و ساالنه یک تا دو درصد با نرخ تورم عمومی فاصله داشته است. به این معنا که اگر۲۲ درصد نرخ تورم مسکن را در نظر بگیرم ۲۰ درصد آن تورم عمومی بوده است. بنابراین اگر بخواهیم قیمت مسکن را کنترل کنیم مهم ترین کاری 
که می توانیم در این حوزه انجام بدهیم این است که تورم عمومی را کنترل کنیم. همچنین این که چه اتفاقی در بازار مسکن می افتد، به این بستگی دارد که چه تصمیماتی در مورد اقتصاد در ماه های آتی خواهیم گرفت. متاسفانه سیاست های 

اقتصادی کامال مبهم است. یعنی هنوز نمی دانیم دولت جدید چه سیاست هایی را به طور مشخص اتخاذ خواهد کرد. البته اهدافی اعالم شده، ولی برنامه ها و سیاست هایی که اقتصاد را به سمت رونق ببرد، به طور روشن اعالم نشده است.

عرضه مســکن به صورت 
متــری در چنــد ســال 
گذشته مطرح بوده و البته 
تا بــه امروز راه بــه  جایی 
نبرده اســت. به گفته یک 
کارشناس اقتصاد مســکن عرضه متری مسکن در 

بورس باز هم اگر تصمیم مســووالن بر اجرای آن 
باشد به بن بســت خواهد رســید. مهدی سلطان 
محمدی گفت: مســکن کاالی همگن نیست که 
بتوان آن را به صورت متری، کیلوگرم و... در بورس 

کاال عرضه کرد. 
این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در این رابطه گفت است عرضه مسکن در بورس کاال 
می تواند زمینه رشد تولید، بهبود معامالت، شفافیت 
قیمت ها و کاهش داللی ها را فراهــم کند. فرهاد 

دژپسند،  به مزایای عرضه مســکن در بورس کاال 
اشاره کرده و اظهار داشت: البته این اثرات به مرور و 
دست کم یک سال پس از عرضه مستمر کاالها در 

بورس کاال نمایان می شود.
بازار مسکن به عنوان یک بازار سرمایه ای در کشور 
شناخته می شود که جذابیت زیادی برای سرمایه 
گذاران دارد و همواره یکی از مباحث داغ در اقتصاد 
ایران، موضوع مســکن و معامالت این بخش بوده 
و همین موضوع موجب شــده که هربار خبرهای 

تازه ای از این بازار به گوش برســد. آنطور که گفته 
می شــود بورس کاال به دنبال آن اســت که بتواند 
مســکن را به شــکل متری و در قالب اوراق سلف 
استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در 
بستری که تضامین الزم از ســازنده گرفته شود و 
خریدار با خیال راحت اقدام بــه خرید کند، انجام 
دهد. فروش متری مســکن در بورس در سال های 
گذشته نیز مطرح شده بود اما عمال راه به جایی نبرد 

و نیمه کاره رها شد. 

آیا  فروش متری مسکن در بورس می تواند منجر به رشد تولید و شفافیت قیمت ها شود؟

ساز و کار مبهم عرضه مسکن در بورس
شایلی قرائی
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در حالــی هــر کیســه 
سیمان در بازار به بیش از 
11۰ هزار تومان رســیده 
اســت که رئیس اتحادیه 
مصالــح فروشــان معتقد 
است که عرضه ســیمان در بورس کاال مسبب این 
گرانی هاست. اســماعیل کاظمی قهی افزود: وقتی 
تصمیمات اشتباه در بازارها گرفته می شود باید در 
انتظار عواقب آن نیز بود. به گفته وی، در حال حاضر 
در بازار مصالح ساختمانی سیمان نایاب شده وداللی 

برای خرید وفروش این کاال افزایش یافته است. 
مشــاهدات از بازار فروش ســیمان نشان می دهد 
ســیمان در بازار نیســت و اگر هم کسی بخواهد با 
استفاده از واسطه ها هر بسته ۵۰ کیلویی سیمان را 
بیش از 11۰ هزار تومان خریداری می کند. متاسفانه 
احتماالً افزایش قیمت باز هم ادامه خواهد داشت. 
در صورتی که باالی ۸۵ میلیون تن سیمان در کشور 
تولید می کنیم، راهکار فعاالن صنفی این است که از 
این ۸۵ میلیون تن مصرف سرانه  کشور را کسر کنیم. 
به شرط اینکه متولیان امور تعهد بدهند که بازار را 
تحت تاثیر قیمت قرار ندهند، یعنی عرضه بر تقاضا 
غالب باشد، بعد مابقی آن را صادر کنند. با توجه به 
اینکه تولید انبوه سیمان در کشور داریم و چهارمین 
تولید کننده ســیمان در جهان هستیم، اما قیمت 

آن در داخل کشور ظرف ده روز چند برابر می شود.
این در حالی است که رضا جمارانیان رئیس انجمن 
کارفرمایان صنعت صنفی با اشاره به تبعات قطعی 
برق در صنایــع گفت: صنعت ســیمان نزدیک به 
پانزده سال است مشمول قیمت گذاری دستوری 
دولت بوده و در این ســال ها این قیمت ها زیر نرخ 
تورم بوده است.  سال ۹۵،۹۶ صفر درصد، سال ۹۷ 
حدود 1۲ درصد، ســال ۹۸ هم ۳۷.۵ درصد و در 
سال ۹۹ هم حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت بر آن 
اعمال شد. وی بیان کرد: این سه سال هم افزایش 
قیمت از ابتدای مرداد ماه بــوده چرا که با توجه به 

تورم مشخص است که قیمت سیمان سرکوب شده 
است. رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد نیز 
در خصوص افزایش قیمت ســیمان اظهار کرد: در 
حال حاضر با افزایش 4۰ درصدی سیمان رو به رو 
هستیم. در سال گذشــته نیز از ابتدا تا پایان سال 
قیمت سیمان سیاه پاکتی حدود 4۳ درصد افزایش 
داشته است. قطعا صادرات در افزایش قیمت سیمان 
تاثیر فراوانی داشته است. وی درباره دالیل صادرات 
سیمان افزود: چون در صادرات قیمت به دالر بوده 
ولی در داخل کشور قیمت به ریال پرداخت می شود، 
 پس تمایل به صادرات بســیار بیش تــر از فروش 

داخلی است.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد در خصوص 
میزان صادرات سیمان بیان کرد: تا جایی که بنده 
اطالع دارم صادرات ســیمان افزایش چشم گیری 
داشــته، در خصوص ســیمان ســفید هم اوضاع 

همین گونه است. 
در همین زمینــه رئیس اتحادیه مصالح فروشــان 

تهران در گفت و گو با "کســب و کار" گفت: عرضه 
سیمان در بورس کاال مســبب این گرانی هاست. 
اسماعیل کاظمی قهی افزود: وقتی تصمیمات اشتباه 
در بازارها گرفته می شود باید در انتظار عواقب آن 
نیز بود. به گفته وی، در حال حاضر در بازار مصالح 
ساختمانی سیمان نایاب شــده وداللی برای خرید 
وفروش این کاال افزایش یافته است. آیا برای رونق 
بورس می بایست به صورت افسار گسیخته سیمان 
به بازار عرضه شود. باید همه این مسایل را در کنار 
هم قرار داد و دید که چه خروجی از آنها بیرون می 
آید که این کارها خروجی بسیار ناخوشایندی برای 

مردم خواهد داشت.
به گفته وی هر کاالیی کــه از طریق بورس عرضه 
شــود، می تواند تقویت کننده ی بورس باشد اما در 
بورس همه چیز دو برابر می شود و اینکه دیگر قیمت 
واحد و متمرکز در جامعه حاکم نیست. هر روزی که 
هر پخش کننده ای هر کاالیی را از بورس بخرد، بنابر 
بر قیمت تمام شده   آن را به بازار عرضه می کند. اگر 

این روند ادامه داشته باشد، بر سایر سطوح کاالهای 
ساختمانی هم اثر می گذارد. 

این فعــال صنفــی در ادامه دربــاره وضعیت بازار 
سیمان گفت: ســیمان چهار دست می چرخد تا به 
مصالح فروشان برســد. چنانچه کارگروهی جهت 
این توزیع نابسمان سیمان تشکیل نشود، همچنان 

با مشکل توزیع سیمان در تهران مواجه می شویم.
کاظمی قهی اظهار داشــت: در کشــور براي تولید 
سیمان توان بســیار خوبي داریم اگر به بازار عرضه 
شود طبیعتاً قسمتي از آن در داخل مصرف و مقدار 
ناچیزي از آن صادر مي شود، مازاد تولید مي تواند 
رقابت ناســالم را در بازار حاکم کند که نه به صالح 
تداوم تولید کارخانجات است، نه مي تواند این جو 
بین توزیع کنندگان پایدار باشد و صرفاً حباب هاي 
قیمتي ایجاد مي کند و مي تواند به شــکلي باعث 
ایجاد فســاد یا انگیزه آن شــود. این روزها قیمت 
سیمان متفاوت اســت و هر کس به هر مبلغی که 

بخواهد آن را می فروشد.

دالالن   هر  پاكت   سیمان   را 130 هزار  تومان   می فروشند

التهاب  در بازار سیمان
شایلی قرائی
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مدیر جهاد کشاورزی شــادگان گفت: در تنش 
آبی که اکنون با آن مواجه هستیم حدود ۷ هزار 
و ۵۰۰ نفر نخل در شــادگان تلف شده اند و اگر 
شرایط تامین آب مناســب نباشد باید گفت که 
همه نخیالت شادگان در معرض نابودی هستند.

خلیل منیعات با اشاره به آخرین وضعیت نخیالت 
شــادگان در تنش آبی اظهار کرد: در شــرایط 
تنش آبی در خوزســتان، تبعات بســیار زیادی 
برای نخیالت به ویژه در شــهرهای پایین دست 
رودخانه ها به وجود می آید و این مساله در شرایط 
فعلی نیز نخیالت شــادگان را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است.
وی افزود: تنش آبی به وجودآمده در خوزستان 
و نرسیدن آب مناسب به نخیالت شادگان باعث 
کاهش محصول نخل هــا، از بین رفتن نخیالت 
بارور و همچنین نخیالت جوان در منطقه شده 

است.
مدیر جهاد کشاورزی شــادگان گفت: در حال 
حاضر بیــش از ۲ میلیون و ۵۰۰ نفــر نخل در 
شــادگان وجود دارد کــه با توجه به شــرایط 
خشکسالی و تنش آبی در معرض نابودی هستند. 

اگر آب به نخیالت شادگان نرسد، قطعا همه این 
نخیالت از بیــن می روند و انتظــار داریم تا آب 

بیشتری برای این نخیالت رهاسازی شود.
منیعات عنوان کرد: در تنش آبی که اکنون با آن 
مواجه هستیم حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر نخل بارور 
و جوان در شادگان تلف شــده اند و اگر شرایط 
تامین آب مناســب نباشــد باید گفت که همه 

نخیالت شادگان در معرض نابودی هستند.
وی افزود: همه نخل هایی که امســال به منظور 
توسعه نخیالت در شهرستان کشت شد به دلیل 
تنش آبی خشک شده و از بین رفته است. سطح 
این نخیالت حــدود 1۵۰ هکتار بود که به دلیل 

عدم رسیدن آب نابود شدند.
مدیر جهاد کشاورزی شــادگان در پایان گفت: 
زمانی که آب برای نخیالت رهاســازی می شود 
شــرایط بهبود پیدا می کند اما وقتی رهاسازی 
آب متوقف می شود نه تنها آب به نخیالت پایین 
دست شادگان نمی رسد، بلکه آبی که به بخشی 
از نخیالت می رســد نیز شور اســت و این خود 
مســاله ای اســت که حیات نخل ها را به خطر 

می اندازد.

ظفری گفت: دولــت برای حمایــت از دامدار و حفظ 
سالمت جامعه باید نهاده دامی بیشتری تخصیص دهد 
تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی باالتر نرود.علی 
احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با 
اشــاره به تاثیر افزایش قیمت لبنیات بر سرانه مصرف 
اظهار کرد: بــا افزایش قیمت شــیرخام و محصوالت 
لبنی، این کاال از سبد خانوار حذف می شود.وی افزود: 
دولت برای حمایت از دامدار و حفظ سالمت جامعه باید 
نهاده دامی بیشتری تخصیص دهد تا قیمت تمام شده 

شیرخام از نرخ کنونی باالتر نرود.
ظفری ادامه داد: با افزایش قیمت شــیرخام به باالی 
۶ هزار و 4۰۰ تومان بدیهی اســت که ســرانه مصرف 
 به کمتــر از ۵۰ کیلوگرم  برســد.مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی هــای لبنی با اشــاره به اینکه بــازار صادراتی 
یکنواختی نداریم، بیان کرد: دامــداران این اطمینان 
خاطر را پیدا کردند که مازاد شــیرخام را پس از تبدیل 
به شیرخشک و کره صادر کنند، اما غافل از این موضوع 
هســتند که به دلیل نبود بازار صادراتی یکنواخت این 
احتمال وجود دارد که عراق و پاکســتان شیرخشک  
تولیدی را نخرند که با این وجود شیر روی دست دامدار 
می ماند. به گفته وی، با کاهش ســرانه مصرف و تغییر 
 ذائقه مردم به عدم مصرف لبنیات، ابتدا دامداران و سپس 
کارخانه ها و نظام سالمت جامعه متحمل زیان می شود 
که با این وجود دولت باید هزینه بیشتری را متحمل شود.

ظفری با بیان اینکه سامانه بازارگاه کارایی ندارد، گفت: با 

توجه به نارضایتی دامداران از سامانه بازارگاه، این طرح 
شکست خورده است چرا که دولت به بهانه حمایت از 
تولید داخل اقدام به واردات نهاده می کند، درحالیکه 
نهاده مستقیم بدست دامدار نمی رسد و سر از بازار آزاد 
در می آورد. این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرف 
لبنیات در سال ۸۹ به 1۲۰ کیلوگرم رسیده بود، گفت: 
افزایش قیمت و بی مهری به این صنعت موجب شــد 
سرانه مصرف به ۵۰ کیلوگرم کاهش یابد که امیدواریم 
دولت آینده با اتخاذ تمهیداتی اجازه ندهد با سالمت 

مردم بازی شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی با اشاره به اینکه 
مصوبه اخیر وزیر جهاد آسیب جدی به صنعت دامپروری 
وارد می کند، بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید نگاه 
فرابخشی داشته باشــد که امیدواریم با توجه به این 
موضوع هر چه سریع تر این مصوبه را تغییر دهد،  هر 
چند به دلیل آنکه این مصوبه بیانگر خروج شیر و کره 

از سبد مصرفی است، فعال جلوی آن گرفته شده است.
ظفری در پایان در واکنش به افزایش خودسرانه قیمت 
شیرخام از سوی دامداران تصریح کرد: با ابالغ مصوبه 
اخیر وزیر جهاد کشــاورزی، دامداران نرخ شیرخام را 
خودسرانه افزایش دادند که این موضوع اثر خود را بر بازاز 
لبنیات گذاشت، البته افزایش قیمت شیرخام در حد 
مصوبه وزیر نبود چرا که در صورت تحقق این موضوع، 
قیمت محصوالت لبنی 1۰۰ درصد افزایش می یابد که 

این موضوع اثر خود را بر بازار نهایی می گذارد.

کارشناس حمل ونقل با بیان این که حمل و نقل ریلی 
از نظر هزینه مقرون به صرفه اســت بر لزوم توسعه 
حمل و نقل ریلــی در دولت ســیزدهم تاکید کرد.
خشایار نادی اظهار کرد: حمل و نقل ریلی هم محیط 
زیست را کمتر آلوده می کند و هم حمل بار بسیاری با 
آن صورت می گیرد، با این وجود در دولتهای یازدهم و 

دوازدهم به آن توجه زیادی نشده است.
وی با اشاره به قرار داشتن صرفا ۵ استان در اولویت 
های توسعه حمل و نقل ریلی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم تصریح کرد: بنابراین دولت سیزدهم اول 
باید یک برآورد کلی از وضعیت حمل و نقل ریلی چند 
استان داشته و سپس برای چهار سال آینده طرحی 
داشته باشد و حداقل 1۰ استان دیگر را به حمل و نقل 

ریلی متصل کند که نکته بسیار مهمی است.
وی بیان کرد: بحث کریدورهای حمل و نقلی نیز در 
این بخش خیلی مهم هســتند چراکه ما در جنوب 
دارای سه تا بندر خیلی مهم  چابهار،  شهید رجایی و  
امام خمینی هستیم که بندر چابهار که مورد توصیه 
مقام معظم رهبری هم است و توسعه سواحل مکران 

است توسعه سواحل مکران خیلی مهم است.
وی با تاکید بر این که عمده تریــن بندر ما در حوزه 
جنوب بندر شهید رجایی است که کاالهای اساسی 
مردم از آنجا وارد می شود، گفت: بندر امام خمینی ، 
بندر غالت کشور اســت یعنی عمده غالت کشور از 
بندر امام وارد یا صادر می شود. بنابر این ما در حوزه 
حمل و نقل دریایی موفقیت خوبی داشتیم بنابراین 
دولت سیزدهم باید بیشــترین تالشش را روی خط 
آهن چابهار به سرخس بگذارد یعنی راه آهن شرق 
کشور را فعال کند تا به این وسیله بتواند در محرومیت 
زدایی از شرق موفق باشد. وی دو خطه کردن خطوط 
ریلی کشــور را یکی دیگر از راهکارهای مهم در این 
حوزه دانست و بیان کرد: ما باید در حوزه ریلی به فکر 
دو خطه کردن خطهای راه آهن موجود باشیم چراکه 
دو خطه کردن مســیرها باعث کاهش زمان سیر و 

افزایش ایمنی سفر می شود.
نادی در رابطه توسعه راه های روستایی نیز بیان کرد: 
راهسازی به خصوص راه سازی در روستاها خیلی مهم 
است.  در بحث راههای روستایی باید نهضتی تحت 
عنوان آسفالت راههای روستایی برای ساختن راههای 
روستایی داشــته باشیم. بر اســاس این نهضت اوال 

راههای روستایی باید تعریف شده و سپس برای آنها 
برنامه ریزی شود. در این دولت راه های روستاهای 
باالی ۵۰ خانوار هدف گذاشته بوده اند که آسفالت 
کنند. دولت آقای رئیسی باید روی روستاهای باالی 
1۰ یا ۲۰ خانوار هدف گذاری کند تا از نعمت راههای 

روستایی و آسفالت برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: اولویت دولت سیزدهم روی تکمیل 
طرح هایی که از قبل مانده یا نیمه تمام رها شــده 
مخصوصاً طرحهایی که مصوبه سفرهای مقام معظم 
رهبری به اســتانهای مختلف باشد. در زمان حاضر 
چندین طرح اساسی و از مصوبات مقام معظم رهبری 
هستند که بیش از ۲۰ ســال از آنها گذشته است و 

همچنان ناتمام هستند.
این کارشــناس ادامه داد: در بحث نوسازی ناوگان 
جاده ای در بخش حمل بار یک اشکال اساسی است.
متأسفانه ما شــرکتهای بزرگ نداریم که مثاًل 1۰۰ 
ناوگان حمل بار داشته باشــد. در حمل و نقل باری 
شرکت تأســیس شده ولی وســایل نقلیه آن مانند 
اتوبوس یا کامیون ها شخصی است و به شرکت تعلق 
ندارد. اگر شرکتهای بزرگ باری و حمل و نقل بزرگ 
تأسیس شوند دیگر طرف حســاب مردم رانندگان 

نیستند بلکه شرکتها هستند.
نادی با بیان این که در کشوری مانند ترکیه این گونه 
نیســت، اضافه کرد: در این کشور شرکتهای حمل 
و نقل هســتند که رانندگان را استخدام می کنند و 
تعدادی زیاد تریلی یا کامیــون دارند.مردم هم می 
دانند که طرف حساب آنها شرکتها هستند. این کار 

در بحث ناوگان خیلی کمک می کند.
وی یادآور شد: شرکتهای اتوبوسرانی متاسفانه بدلیل 
مشکالتی که االن وزارتخانه راه و شهرسازی با وزارت 
صمت دارد نمی توانند اتوبوس نو وارد کنند بر همین 
اساس اولویت دولت جدید باید نوسازی ناوگان حمل 
و نقل و آوردن سن ناوگان آنها به زیر پنج سال باشد. 
اگر بتوانیم به این هدف در بازه زمانی چهارساله برسیم 
خیلی خوب است. حاال می توانیم این کار را با تولیدات 
با کیفیت داخل انجام بدهیم که باعث افزایش تولید 
بشــود. همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند 
در بحث جهش تولیــد، از تولیدات داخل می توانیم 
استفاده کنیم یعنی قراردادهایی که بسته می شود 

اولویت با محصوالت با کیفیت داخلی باشد.

کشور در نوسازی کامیون های فرسوده مشکل اساسی دارد

تلف شدن بیش از ۷۰۰۰ نخل در تنش آبی شادگان

راهکار دامدار ها برای ثبات نرخ لبنیات

سامانه بازارگاه همچنان منفعل
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ابعاد دیجیتالی شدن کسب وکارها و ارزیابی آمادگی دیجیتال
8 اولویت برای توسعه اقتصاد دیجيتال در دولت جدید

یک فعال فضای مجازی با پیشــنهاد اینکه وزارت ارتباطات دولت جدید 
۸ اولویت را برای توســعه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار دهد، گفت: 
رسیدن سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به ۲۰ درصد دور از ذهن نیست.
محمدحســین کاشــی فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با اشــاره 
به برخی اولویت ها و محورهای پیشــنهادی فعالیــت وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در دولت ســیزدهم اظهار داشت: در شرایط کنونی فارغ 
از رویکردهای خاص به عملکرد مثبت یا منفی وزارت ارتباطات در دولت 
دوازدهم، اولویت و برنامه های کالن و تأثیرگــذار این وزارتخانه در دولت 
جدید باید حول ۳ محور توسعه اقتصاد دیجیتال، حرکت به سوی تحول 
دیجیتال و هوشمندسازی و نیز حرکت به سوی تسهیلگری و مانع زدایی 
در بخش ICT دنبال شود.این کارآفرین ادامه داد: در محور توسعه اقتصاد 
دیجیتال با توجه به وضعیت فعلی کشور برنامه ریزی باید به سمت توسعه 
زیرساخت های حیاتی، خصوصاً در جهت برنامه ریزی برای باال بردن سهم 
اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کالن کشور صورت گیرد. به عبارتی پیشنهاد 
می شــود که هدف تیم مدیریتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
حول محور ظرفیت های جدید و افزایش تأثیرات این حرکت به ســمت 

اقتصاد ایران حرکت کند.
وی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ایران از تولید ناخالص ملی هم اکنون 
زیر ۶ درصد است، اظهار داشت: با وجود پتانسیل باالیی که در بخش های 
گوناگون اعم از بخش های ســخت افزاری، نرم افزاری و بخش مهم ایده و 
طرح یعنی مغزافزار حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشــور وجود 
دارد، می توان این عدد را تا ۲۰ درصد باال برد؛ امری که هم اکنون در شرایط 

تحریم و جنگ اقتصادی بسیار جدی است.
کاشی برای توســعه ظرفیت های این حوزه ۸ اقدام را به عنوان پیشران و 
اولویت های نخست برای توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح می کرد که شامل 

موارد زیر است:
۱. توســعه مراکز خدمات داده و زیرســاخت های ابــری به منظور ارائه 

سرویس های داخلی با کیفیت و سرعت بهتر؛
۲. بسترسازی جهت ارائه ســرویس های پایه بومی و سرویس های داخلی 
به منظور تسهیل کســب وکارهای خرد و کالن، خصوصاً با نگاه نوآوری و 

انتقال فناوری؛
۳. برنامه ریزی برای بومی ســازی و توســعه ظرفیت های بالقوه در بخش 

سخت افزاری و نرم افزاری؛
۴. توسعه کمی و کیفی شــبکه ملی اطالعات به عنوان شاهراه سرویس و 

محتوا برای شبکه داخلی؛
۵. بسترسازی به منظور تجاری سازی ظرفیت های بالقوه حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای کسب وکارهای کوچک و باال بردن ضریب اشتغال 

در این حوزه برای مردم؛
۶. تکمیل زنجیره ارزش تولیدکنندگان محتوا و خدمات در بستر توسعه 

شبکه ملی اطالعات با اولویت توسعه شبکه ثابت و فیبر نوری در کشور؛
۷. نگاه ویژه به الیه پژوهشی با خروجی تجاری و طرح های ملی با قابلیت 

درآمدزایی و سرمایه پذیری برای مشارکت بخش خصوصی؛
۸. توجه به ظرفیت کشــور برای ترانزیت ترافیک و موقعیت استراتژیک 

کشور جهت توسعه زیرساخت های کالن.
این فعال فضای مجــازی و اقتصاد دیجیتال خاطرنشــان کرد: در بخش 
تحول دیجیتال، وزیر پیشنهادی باید برنامه ریزی و فرآیندهای اجرایی در 
اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات را به سمت همگرایی و تمرکز بر 
استفاده از خدمات دیجیتال در تمامی ابعاد پیش ببرد. بسیاری از ظرفیت ها 
و برنامه ها در شرکت ها و کســب وکارهای این حوزه به صورت کامل بهره 
برداری نشده و از تمام پتانسیل آن ها استفاده نمی شود.کاشی تاکید کرد: 
وزارت ارتباطات باید میزان پیشرفت دیجیتالی شــدن در ابعاد گوناگون 
کسب وکارهای حوزه فناوری و نوآوری و همین طور الیه های مختلف مانند 
اپراتورهای ثابت و سیار و… و همچنین گلوگاه ها و تنگناهای ایجادشده در 
اثر عدم بهره برداری صحیح از فناوری های دیجیتال را در این ابعاد ارزیابی 
کند.وی با بیان اینکه این وزارتخانه باید برای این گلوگاهها راه حل بیابد، 
مهم ترین ابعاد دیجیتالی شدن برای کســب و کارها را شامل محصوالت 
و خدمات، بازاریابی و کانال های توزیع، فرایندهای کســب وکار، زنجیره 
تأمین، رقبا و به صورت کلی شــکل گیری زنجیره ارزشی عنوان کرد که 
می تواند اکوسیستم دیجیتال و در نهایت اقتصاد دیجیتال را شکل دهد.

این فعال فضای مجازی ادامه داد: در راســتای ارزیابی آمادگی دیجیتال، 
وزارت ارتباطات بایــد رهبری فناوری های دیجیتــال را به طور جامع در 
کشور برنامه ریزی و مدیریت کند.وی گفت: این وزارتخانه باید دارایی های 
استراتژیک خود را که می تواند برای بهره برداری از فرصت ها یا خنثی کردن 
تهدیدها در حوزه فناوری های دیجیتال استفاده شود، شناسایی کند که 
مهم ترین دارایی در اینجا داده های تولیدی کاربران است که یک ظرفیت 
و ثروت ملی است.کاشی افزود: همچنین باید به صورت مداوم چشم انداز 
تحول دیجیتال در سطح کالن برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
همین طور دستگاه های هم ارز به روزرسانی و تکمیل شود. این چشم انداز 
باید در سطح کالن اطالع رسانی شــده و منافع حاصل از تحقق آن برای 
ذی نفعان تشریح شــود.به گفته وی، اســتراتژی های دیجیتال به علت 
پیشرفت های سریع حوزه فناوری های دیجیتال و عدم اطمینان بازار برای 
بازه های زمانی یک ساله و به صورت چابک و منسجم تدوین می شوند و در 
صورت لزوم مورد بازبینی قرار می گیرند که هم اکنون در بسیاری از دولت ها 
این برنامه ها در سطح کالن اطالع رسانی شــده و میزان دستیابی به این 

اهداف به مردم گزارش می شود.

ابداع سيســتم هدایت خودكار هواپيما در صورت 
خاموشی ناگهانی موتور

یک شرکت سوئیسی برای کمک به خلبانان برای هدایت هواپیما در صورت 
خاموشی ناگهانی موتور آن، یک ابزار هدایت هوشمند موسوم به اسمارت 
گالید ابداع کرده است.شرکت گرامین اینترنشنال ابزار یادشده را با هدف 
کاهش فشار و نگرانی خلبانان ابداع کرده است. این ابزار در صورت از کار 
افتادن موتور هواپیما هدایت آن را در دست می گیرد و مسیر حرکت را به 
سمت نزدیک ترین فرودگاه موجود مشخص می کند.در شرایط از کارافتادن 
ناگهانی موتور هواپیما خلبان باید آن را در مسیر و زاویه ای درست قرار دهد 
تا با تکیه بر جریان های هوایی بتوان تعادل هواپیما را حفظ کرد و سپس 
برای راه اندازی مجدد موتور تالش کرد. تالش برای انجام همه این امور با 
یکدیگر خطر تصمیمات اشتباه و مرگبار خلبانان را افزایش می دهد و این 
ابزار جدید چنین خطری را کاهش می دهد.سیستم یادشده با محصوالت 
و ابزار ناوبری مختلف مانند سیستم های ناوبری سری GTN Xi گرامین و 
ترانسپوندرهای GTX ۳۴۵/GTX ۳۴۵R سازگاری دارد و می تواند بسیاری 
از امور مربوط به وضعیت موتور هواپیما را نیز به طور خودکار یا در صورت 

درخواست خلبان انجام دهد.

اخبار

۳۵۲ هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شد
وزارت ارتباطات ۳۵۲ هزار و ۹۷۵ خط شخصی را به دلیل مزاحمت پیامکی قطع کرده است.طبق مقررات مقابله با مزاحمت های پیامکی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سیم 
کارت هایی که اقدام به ارسال پیامک مزاحم می کنند را قطع می کند.شناسایی سیم کارت های مزاحم از طریق گزارش های مردمی به وزارت ارتباطات و گزارش های سیستمی رگوالتوری 

انجام می شود. براساس آمار رسمی رگوالتوری، تاکنون ۳۵۲ هزار و ۹۷۵ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی قطع شده است.پس از اینکه، رگوالتوری امکان عدم دریافت پیامک تبلیغی را 
برای مشترکان تلفن همراه فراهم کرد، برخی از افراد از سیم کارت های شخصی برای ارسال پیامک تبلیغی استفاده می کنند که باعث نارضایتی مردم می شود. 

همراه با بازدید سورنا ستاری، 
معــاون علمــی و فنــاوری 
رئیس جمهور از ســایت تولید 
توسن تکنو در شهرک صنعتی 
کاســپین قزوین، از سه خط 
جدید تولید این ســایت رونمایی شــد. این سه محصول 
عبارت انــد از کارتخوان هــای TECHNO IM۳۰ و 
Pro TECHNO A9۲۰ و صندوق های فروشــگاهی 
هوشــمند TECHNO E۸۰۰. پس از این مراسم که با 
حضور استاندار و رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
و برخی دیگر از مسئولین استان قزوین همراه بود، محمد 
مظاهری، مدیرعامل شــرکت توســن تکنو در مورد این 
محصوالت و فعالیت شرکت توســن تکنو، مطالبی را ارائه 
کرد.ســه محصول جدیدی که روزگذشته خط تولید آنها 
در سایت تولید توسن تکنو به بهره برداری رسید، از فناوری 
هوشمند و قابلیت کار با سیستم عامل اندروید برخوردارند. 
کارتخوان های TECHNO IM۳۰ که برای اســتفاده 
در فضای بــاز )از جمله در پمپ بنزین ها و ماشــین های 
فروش خودکار( طراحی شــده و صندوق های فروشگاهی 
هوشمند TECHNO E۸۰۰ از قابلیت های مختلفی از 
جمله پرداخت با تشخیص چهره همراه اند. کارتخوان های 
بی سیم Pro TECHNO A9۲۰ نیز دارای قابلیت نصب 

اپلیکیشن های گوناگون هستند.
مظاهری در مورد تولید این محصوالت گفت: »ما استراتژی 
حرکت به سمت تولید کاالهای اندرویدی را برای شرکت 
اتخاذ کرده ایم. کارتخوان های IM۳۰ از اســتانداردهای 
IP و IK برخوردارند. صندوق های فروشگاهی E۸۰۰ نیز، 
پلتفرم های هوشمندی هستند که به دستگاه کارتخوان 
نیازی نداشته و می توانند با سرویس های ابری کار کنند؛ این 
قابلیت باعث می شود که با پایین آوردن هزینه ها، فروشگاه ها 
بتوانند از سرویس های گوناگون استفاده کنند.«مدیرعامل 
توســن تکنو در مورد صندوق های فروشگاهی هوشمند 
TECHNO E۸۰۰ اضافــه کرد: »با توجــه به قابلیت 
تشخیص چهره، می توان با کیف پول و بدون کارت بانکی، 
پرداخت کرد. این قابلیت تشخیص چهره در دستگاه های 
دیگر نیز قابل اســتفاده اســت.«مظاهری در مورد تدابیر 
امنیتی کارتخوان هــای TECHNO IM۳۰ بیان کرد: 
»این کاال تأییدیه های امنیتی داخلی را به دســت آورده و 
خود دستگاه، از نظر اســتاندارد امنیتی PCI تأیید شده 
اســت. امیدواریم که از این کارتخوان هــا در جایگاه های 

سوخت استفاده شود.«
مظاهری در مورد فعالیت این ســایت تولیــد گفت: »از 
اردیبهشــت 9۷ تاکنون، ۵۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان 
گوناگون تولید شده اســت. امیدواریم که امسال رتبه اول 
کشــور را در پنج محصول حوزه پرداخت و فروشــگاهی، 
کسب کنیم و در کنار عرضه محصوالت جدید، راهکارهای 
نوآورانه را به بازار ایران بیاوریم.«مدیرعامل توسن تکنو در 

مورد ظرفیت این سایت تولید می گوید: »با تأمین ارز الزم، 
ظرفیت تولید سالیانه شرکت توسن تکنو ۴۰۰ هزار پایانه 
پرداخت است که با کاهش تأمین ارز، ممکن است تا تولید 
۲۵۰ هزار دســتگاه کاهش پیدا کند.«در انتها مدیرعامل 
توســن تکنو از برنامه های آتی این شرکت در حوزه هوش 
مصنوعی خبر داد، اما اعالم جزئیات آن را به آینده موکول 
کرد.در فرآیند تولید محصوالت سایت تولید توسن تکنو 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم ۵۰۰ نفر فعالیت می کنند. 
شرکت توســن تکنو از شــرکت های دانش بنیان فعال در 
زمینه تولید راهکارهای مورد نیاز صنعت فناوری های مالی 

است که در سال ۱۳۸9 تأسیس شــده و بر اساس ارزیابی 
سال گذشته ســازمان مدیریت صنعتی موفق رتبه ۱۷۷ 
را در لیست ۵۰۰ شــرکت برتر ایران )IMI-۱۰۰( کسب 
کرده است.به گفته مدیران این شــرکت پیشتاز در حوزه 
فناوری های مالی، بیش از 9۵ درصد سهم بازار ماشین های 
بانکی خودگردان و ۳۵ درصد سهم بازار پایانه های پرداخت 
الکترونیک کشور، به این شرکت تعلق دارد. گفتنی است این 
شرکت با بیش از 9۰ دفتر نمایندگی فعال در سراسر کشور، 
به بیش از ۱۶ بانک و بالغ بر ۲۰ شرکت پرداخت الکترونیک 

ایران خدمات پس از فروش ارائه می کند.

در بازدید سورنا ستاری سه خط توليد جدید افتتاح شد

حرکت به سمت پرداخت از طریق تشخیص چهره
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

صعود بیتکوین به کانال ۳۴ هزار دالری باعث افزایش 
امیدها به آغاز رالی جدید شده است.مخالفت برخی 
از سیاســتمداران آمریکایی با بیتکوین ادامه دارد و 
سناتور جمهوری خواه- چاک گرســلی- با اشاره به 
استفاده گسترده بیتکوین در امور مجرمانه گفته است 
هر سال حدودا ۷۶ میلیارد دالر تراکنش غیرقانونی 
با اســتفاده از بیتکوین صورت می گیــرد و نیمی از 
تراکنش های مربوط به این ارز برای انجام کارهای غیر 
قانونی است. به گفته گرسلی، امکان ناشناس ماندن 
معامله گران، ارزهای دیجیتالی را خطرناک ساخته 

است.  صرافی باینانس که فعالیت آن تحت تاثیر اتخاذ 
رویکرد سختگیرانه برخی کشورها قرار گرفته است، 
تصمیم دارد برای پرهیز از وقوع اتفاق مشابه و از دست 
رفتن بازار آمریکا، سهام صرافی باینانس در آمریکا را 
در بورس این کشور عرضه کند. مدیرعامل باینانس با 
بیان اینکه مجموعه تحت مدیریتش الزامات و قوانین 
مالی کشورها را رعایت کند وعده داده است باینانس 
تالش کند با کمک گرفتن از مشاوره های حقوقدانان 

و فعاالن مالی، انتظارات نهادهای ناظر را برآورده سازد.
صحبت های اخیر جک دورسی- مدیر عامل توییتر- و 
ایالن ماسک- مدیرعامل تسال- در خصوص ارزهای 
دیجیتالی باعث ورود موج تــازه ای از تقاضا به بازار 
شده است. ایالن ماسک گفته احتمال پذیرش مجدد 
بیتکوین به عنوان ابزار پرداخت برای خرید خودروهای 
تسال وجود دارد اما به شــرطی که بیشتر انرژی الزم 
برای اســتخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین 

شود. ماسک همچنین گفته است تسال در بیتکوین 
و خودش در بیتکوین، اتریوم و دوج کوین ســرمایه 
گذاری کرده اند.  مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۶.۵۷ درصد 
بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۸ درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت  کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد 

شد و از سال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

در جریان یک اقدام هکری بی ســابقه، پایگاه داده 
شبکه اجتماعی کالب هاوس هک شده و اطالعات 
کاربران آن و فهرست تماس تلفن همراه آنها به دست 
هکرها افتاده است.مایک روف محقق امنیتی شرکت 
اینفوسک با ارسال پیام هایی در حساب توئیتر خود 
مدعی شده که داده های یادشده شامل شماره های 
تلفن همراه، تلفن ثابت و شماره های شخصی و حرفه 
ای کاربران کالب هاوس اســت و با توجه به اینکه 
اطالعات فهرست تماس تمامی کاربران کالب هاوس 

نیز به دست هکرها افتاده، مجموع شماره های هک 
شده و عرضه شده برای فروش در دارک وب یا بخش 
تاریک اینترنت که محل تجمع خالفکاران است، به 

۳.۸ میلیارد شماره می رسد.
قرار اســت این داده ها در یک مزایده خصوصی در 
تاریخ ۴ ســپتامبر ســال ۲۰۲۱ به فروش برسند. 
افراد عالقمند به شرکت در این مزایده باید در پست 

ارســالی در دارک وب یک نظر یا کامت بگذارند تا 
لینک شرکت در مزایده مذکور برای آنها ارسال شود.

کالب هاوس یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی صوت 
محور است که کاربران با حضور در آن به صورت زنده 
با یکدیگر گفتگو می کنند، اما بحث های مطرح شده 
در آن ضبط نمی شــود. کالب هــاوس از زمان راه 
اندازی در مارس ۲۰۲۰ تنها با دریافت دعوت نامه در 

دسترس بوده، اما از ۲۱ جوالی یعنی چند روز قبل 
در دسترس عموم قرار گرفته است.پیش از این در ماه 
آوریل نیز اطالعات ۱.۳ میلیون کاربر کالب هاوس در 
دارک نت عرضه شده بود. از جمله این اطالعات می 
توان به شناسه افراد، نام، نام کاربری، شناسه شبکه 
اجتماعی، عکس، مشخصات فرد ارسال کننده دعوت 
نامه و غیره اشــاره کرد. کالب هاوس وقوع چنین 
رخدادی را رد کرد و در مورد حادثه جدید نیز هنوز 

موضعی نگرفته است.

کارشناســان معتقدند بحران کمبود نیمه رسانا پس از 
ایجاد اختالل در صنعت خودروسازی، بازار موبایل را هم 
مختل می کند. همین امر ممکن است سبب تأخیر در 
عرضه مدل های جدید موبایل ها شود.بحران کمبود نیمه 
رسانا ممکن است تا ۲۰۲۲ میالدی نیز طول بکشد و در 
مرحله بعد به تولید موبایل صدمه بزند. به گفته مدیران 
ارشد صنایع، این امر حاکی از کمبود ذخایر تراشه برای 
طیفی از دســتگاه ها و تجهیزات صنعتی است.به گفته 
 ING Greater ایریس پانگ اقتصاد دان ارشد مؤسسه

China صنعت خودروسازی در ســال جاری بیش از 
بقیه بخش ها خسارت دیده است. اما ذخایر تراشه در این 
بخش به زودی بهبود می یابد و چین بخشی از تقاضای 
تولید را تأمین می کند که تایوان قادر به تهیه آن نبوده 
است.شرکت های تولید کننده نیمه رسانا در تایوان تولید 
خود در چین را افزایش داده اند زیرا خاموشــی و ادامه 
اقدامات مقابله با شــیوع کووید ۱9 در بازده کارخانه ها 

و عملیات بنادر این کشور اختالالتی ایجاد کرده است.
پانگ در این باره می گوید: تولید کنندگان نیمه رسانای 
تایوانی کارخانه های بزرگی در چین ساخته اند.او پیش 
بینی می کند پس از این مرحله، بازار موبایل با اختالالت 
ناشی از کمبود تراشه روبرو خواهد شد. این اقتصاددان در 
ادامه می افزاید: تولیدکنندگان تایوانی نیمه رسانا مشغول 
ساخت تراشه برای خودرو هستند بنابراین این چالش طی 

چند هفته حل می شود. اما کمبود تراشه در بخش های 
دیگر همچنان باقی می ماند و ممکن است سبب تأخیر در 
عرضه مدل های جدید موبایل ها شود.این درحالی است 
که شرکت های بزرگ سراسر جهان درباره چالش ادامه 
دار کمبود تراشه هشدار داده اند.شرکت ASML یکی 
از بزرگترین تأمین کنندگان تجهیزات بازار نیمه رسانا در 
جهان است. این شرکت با توجه به سفارش های انبوه از 
سوی تولید کنندگان بزرگ نیمه رسانا مانند TSMC و 

اینتل، چشم انداز فروش خود را ارتقا داده است.

با توجه به گسترش روزافزون حمالت سایبری شرکت های 
بزرگ فناوری بودجه اختصاص داده شده به بخش امنیت 
ســایبری را افزایش داده اند. بازار امنیت سایبری در حال 
رشد و رسیدن به مرز ۱ تریلیون دالر است. در سال ۲۰۰۴، 
ارزش بازار امنیت ســایبری جهانی ۳.۵ میلیارد دالر و در 
سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۰ میلیارد دالر بوده است. سرمایه 
گذاری در بازار امنیت سایبری طی ۱۳ سال اخیر ۳۵ برابر 
رشد کرده است. طبق پیش بینی ها هزینه های جهانی برای 
محصوالت و خدمات مربوط به امنیت ســایبری در یک 
دوره پنج ساله از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ بیش از ۱ تریلیون دالر 
تخمین زده شده است.طبق گفته Gartner Inc در سال 
۲۰۱9، بازار به ۱۲۴ میلیارد دالر رسیده است، همچنین 
هزینه های جهانی در مورد امنیت اطالعات )زیرمجموعه ای 
از بازار وسیع امنیت سایبری( در سال ۲۰۱۸ از ۱۱۴ میلیارد 
دالر فراتر رفت که ۱۲.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ 
داشته است و کارشناسان پیش بینی می کنند که در سال 

۲۰۲۲ این رقم به ۱۷۰.۴ میلیارد دالر برسد. هزینه های 
امنیت ســایبری متکی به میزان جرایم اینترنتی است. 
در این سال ها شــاهد فعالیت های مجرمانه اینترنتی بی 
سابقه ای هستیم که هزینه های زیادی را در فضای مجازی 
ایجاد می کند و پیگیری دقیق آن برای تحلیلگران تقریباً 
غیرممکن شده است.افزایش چشمگیر جرایم اینترنتی، 
باج افزار ها، تمرکز مجدد بدافزار بر روی رایانه های شخصی، 
لپ تاپ ها و تلفن های هوشمند، هکر های استخدام شده 
و حمالت سایبری پیچیده تری که در مشاغل، دولت ها، 
موسسات آموزشــی و مصرف کنندگان در سطح جهان 
انجام می شوند.با افزایش حمالت سایبری، سازمان ها پول 
بیشتری را برای امنیت خرج می کنند. دکتر اریک کول، 

مدیر عامل شرکت Secure Anchor، و یکی از برترین 
کارشناسان امنیت سایبری می گوید: بودجه های شرکت ها 
در بخش امنیتی رو به افزایش است. راب اوونز، مدیر عامل 
KeyBanc Capital Markets، نیز در یادداشــت 
تحقیقاتی اوایل سال جاری، گفت که اصول شرکت های 
امنیت سایبری قوی هستند. در این میان انتظار می رود 
استراتژی غول های فناوری در مورد هزینه های کلی فناوری 

اطالعات دچار تغییر شود.

شرکت های فناوری جهان
بیشترین بودجه های مربوط به امنیت سایبری متعلق 
به ۵۰۰ شرکت بزرگ Fortune است که بیشترین 

ســهام را در بازار های جهانی دارند. جیمی دیمون، 
 JP Morgan Chase & Co. مدیر عامل شرکت
NYSE: JPM(( در نامه ای به سهامداران خود در 
سال ۲۰۱۸ اظهار داشــت که این غول خدمات مالی 
هر ساله تقریباً ۶۰۰ میلیون دالر برای امنیت سایبری 
هزینه می کند )این در حالی است که در سال ۲۰۱۶، 
عدی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دالر پیش بینی شده بود(.
چندین رسانه گزارش داده اند که بانک آمریکا تقریباً به 
همان اندازه که رقیبش، جی. پی. ام، در بخش امنیت 
سایبری قرار دارد برای این بخش هزینه کرده است. 
برایان مونیهان، مدیرعامل کمپانی BoA، گفت که 
دومین وام دهنده بزرگ تامین بودجه امنیت سایبری 
در کشور آمریکا هستند، تنها مکانی که محدودیتی در 
تامین هزینه ها ندارد.شــرکت مایکروسافت هر ساله 
بیش از یک میلیارد دالر در امنیت ســایبری سرمایه 

گذاری خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می گوید به 
جای ایجاد محدودیت باید مسیر راه اندازی کسب و کارهای 
اینترنتی را هموار کنیم چون افراد زیادی از این طریق امرار 
معاش و ارتزاق می کنند. او ابــراز امیدواری کرده مجلس 
و دولت جدید با درک مشــکالت معیشتی و شغلی مردم 
در این شرایط حســاس رویکرد حمایتی در قبال کسب و 

کارهای اینترنتی داشته باشند.
محمدرضا تاجیک با تاکید بر تســهیل فرایند راه اندازی 
کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: با شیوع کرونا به دلیل 
مشکالتی که برای بیشتر کسب و کارها در کشور به وجود 
آمد، مشاغل و واحدهای صنفی به ناچار به فروش اینترنتی 
روی آوردند و در حال حاضر نیز بیشتر خانواده ها از طریق 
فضای مجازی و اینترنت با فروش و عرضه البسه و پوشاک، 
مواد خوراکی و غذایی امرار معاش و ارتزاق می کنند لذا باید 

رویکردها به سمت حمایت از این مشاغل باشد و به جای 
ایجاد محدودیت، مسیر را برای توسعه و راه اندازی کسب 
و کارهای اینترنتی هموار کنیــم.وی ابراز امیدواری کرد: 
رویکرد مجلس و دولت جدید در قبال کســب و کارهای 
اینترنتی به گونه ای باشد که معیشــت آحاد جامعه را در 
نظر بگیرند و از مشاغل و کســب و کارهایی که در بستر 
اینترنت شکل می گیرند، حمایت کنند.تاجیک افزود: به 
دلیل کرونا بسیاری از مشاغل به شدت آسیب دیدند و در 
کنار آن، همواره گروه های آسیب پذیری بوده و هستند که 
نیاز به کمک و حمایت دارند لذا توقع ما از مجلس و دولت 
جدید این است که مشکالت معیشتی و شغلی مردم را در 
این شرایط حســاس درک و از آنها حمایت کنند.رئیس 

مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در ادامه به مزایای 
راه اندازی مشاغل اینترنتی اشــاره کرد و گفت:در بحث 
ایجاد کارگاههای تولیدی شاید با موانع بسیاری از جمله 
گرفتن مجوزهای مختلف روبه رو باشیم ولی در کسب و 
کارهای اینترنتی این مشکالت دیده نمی شود البته انتظار 
می رود که نظارت بر فعالیت مشاغل اینترنتی صورت گیرد 
تا کیفیت کاالها مدنظر قرار گیرد و جلوی سوء استفاده ها 
گرفته شود و کسب و کارها به صورت زیرزمینی و غیررسمی 
ایجاد نشوند.به گفته وی، در بحث مشاغل اینترنتی موضوع 
تامین اجتماعی و آینده بسیاری از افرادی که می خواهند 
بازنشسته شــوند، مطرح است که دســتگاه های متولی 
می توانند در این زمینه وارد عمل شــوند و با شناسایی و 

ســاماندهی این کســب و کارها زمینه بیمه شاغلین این 
حوزه را فراهم کنند.این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: 
خوشبختانه بحث ساماندهی تاکسی های اینترنتی از مدت 
ها قبل صورت گرفته و در بخش استارت آپها نیز این کار در 
حال انجام است و عمدتاً استارتاپ های رسمی که به صورت 
شرکتی به ثبت رسیده اند شناسایی و ساماندهی می شوند. 
تاجیک در پایان ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی را در 
کاهش هزینه و قیمت تمام شده آنها موثر خواند و گفت: 
راه اندازی مشاغل اینترنتی به نفع آحاد جامعه است تا کاال 
و خدمات مورد نیاز خود را با کمترین بها دریافت کنند به 
شرطی که کنترل و نظارت بر روند فعالیت این نوع کسب و 
کار برای جلوگیری از متضرر شدن مصرف کنندگان وجود 
داشته باشد و دولت با اتخاذ راهکار مناسب کسب و کارهای 

اینترنتی را ساماندهی و تقویت کند.

روزهای خوب ارزهای دیجیتالی در راهند؟

هک کالب هاوس موجب افشای 3.8 میلیارد شماره تلفن شد

کمبود تراشه چالش تازه خودروسازی و تولید موبایل

امرار معاش بیشتر خانواده با کسب و کارهای اینترنتی

غول های فناوری چقدر برای تامين امنيت اطالعات هزینه می كنند؟

جرایم اینترنتی ساالنه بیش از ۶ تریلیون دالر تا سال ۲۰۲۱ هزینه دارد


