
بســته حمایتی کمک به تامین مسکن زنان سرپرســت خانوار در ستاد ملی 
زنان و خانواده تصویب شد. در همین راستا معاون فرهنگی اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این را طرح را تشریح کرد.ابراهیم صادقی فر معاون 
فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی گفت: در پی تالش و 
پیگیری های صورت گرفته، خوشبختانه بسته حمایتی کمک به تامین مسکن 
زنان سرپرست خانوار در ستاد ملی زنان و خانواده به ریاست معاون اول رئیس 
جمهوری تصویب شد.وی درخصوص حمایت ازتامین مسکن زنان سرپرست 
خانوار)به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوار(، ثبت نام شده در طرح اقدام ملی 

مســکن اعالم کرد؛ متقاضیان واجد شرایط بر اســاس دهک های درآمدی 
اولویت بندی شده اند و اقدامات ویژه ای دراین بسته حمایتی برای آنها پیش 
بینی شده است.صادقی فر گفت: پرداخت تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی 
ساخت و فروش اقساطی برای هر واحد مسکونی با نرخ سود ۴ درصد برای زنان 
سرپرست خانوار دهک های یک تا سه و نرخ سود ۹ درصد برای زنان سرپرست 
خانوار دهک های چهار تا شش، معافیت ۱۰۰ درصدی هزینه عوارض صدور 
پروانه ساختمانی، کمک بالعوض ۳۰ میلیون تومانی توسط دولت، پرداخت 
۳۰ میلیون تومان نیز بعنوان کمک بالعوض توسط دستگاه های حمایتی از 

جمله کمیته امداد امام خمینی )ره(، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ حضرت 
امام )ره(، از جمله اقدماتی است که در این مصوبه پیش بینی شده است.معاون 
فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در واقع در تهیه 
این بسته حمایتی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تالش شده است با کاهش 
سهم آورده متقاضیان و پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و حذف عوارض صدور 
پروانه ساختمانی، موضوع تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار تسهیل 
شود. وی افزود: سهم آورده نقدی زنان سرپرســت خانوار واجد شرایط طرح 
اقدام ملی مسکن برای مالکیت یک واحد مسکونی ۸۰ متری، تنها ۳۰ میلیون 

تومان و هنگام تحویل واحد مسکونی خواهد بود و و مابقی هزینه آن در قالب 
تسهیالت ارزان قیمت و کمک های بالعوض تامین می شود.

به گفته صادقی فر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اســتفاده از ظرفیت 
شــرکت های زیر مجموعه خود در زمینه تامین مصالح مورد نیاز پروژه های 
مســکونی گروه های هدف، نهایت همکاری را در اجــرای این مصوبه خواهد 
داشت .وی خاطر نشان کرد:زنان کارگر سرپرست خانوار که در سامانه طرح 
اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرســازی ثبت نام کرده اند نیز مشمول این 

مصوبه خواهند بود.

در حالی که هر شــخص حقیقی می تواند در مجموع از تمامی اپراتورهای تلفن 
همراه، حداکثر تعداد ۱۰ ســیم کارت فعال به نام خود داشته باشد، برای آگاهی 
از تعداد ســیم کارت هایی که در هر اپراتور به نامش ثبت شده، می تواند به سایت 
رگوالتوری مراجعه کند.به گزارش ایسنا،  سیم کارت دائمی یا اعتباری تلفن همراه 
را می توان به صورت حضوری از طریق نمایندگی هــای خدمات اپراتورها و دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت و یا به صورت غیرحضوری از طریق پورتال یا فروشگاه های 
مجازی اپراتورها تهیه کرد. ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی اعالم 
کرد که در زمان خرید سیم کارت جدید، فعال ســازی سیم کارت خریداری شده 
تنها از طریق ارســال رمز یکبار مصرف )OTP( به یکی از سیم کارت های از قبل 

خریداری شده و قابل دسترسی مشترک امکان پذیر است.برای متقاضیان سیم کارت 
اولی، متقاضی می تواند یک شــماره معرف را به متصــدی ثبت نام اعالم و پس از 
دریافت پیامک رمز یکبار مصرف از سوی معرف و درج در سامانه اپراتور برای خرید و 
فعال سازی سیم کارت اقدام کند. سیم کارت فعال، سیم کارتی است که مشترک، در 
شبکه تلفن همراه، امکان دریافت خدمات را داشته و همچنین با توجه به مصوبات 

کمیسیون و یا سایر مقررات مرتبط سلب امتیاز نشده باشد.

چند سیم کارت می توان خرید؟
براساس مقررات هر شخص حقیقی می تواند در مجموع از تمامی اپراتورهای 

تلفن همراه، حداکثر تعداد ۱۰ ســیم کارت فعال به نام خود داشــته باشد. 
اتباع غیرایرانی با داشــتن مدارک هویتــی معتبر شــامل گذرنامه، کارت 
پناهندگــی، کارت اقامت )آمایــش(، کارت هویت و کارت ســبز می توانند 
 به صورت همزمان حداکثر سه سیم کارت فعال از مجموع تمامی اپراتورهای 
تلفن همراه به نام خود داشته باشند. اشــخاص حقوقی مانند شرکت ها برای 
تعداد ســیم کارت های فعال به نام خودشــان محدودیتی ندارند.اشــخاص 
حقیقی می توانند از طریق ســیم کارتی که به نام خودشــان ثبت شــده، با 
ارسال کد ملی به سرشــماره ۳۰۰۰۱۵۰ یا مراجعه به سایت رگوالتوری به 
آدرس www.cra.ir، منوی حقوق کاربران، گزینه اســتعالم سرویس های 

مشــترکین، از تعداد ســیم کارت هایی که در هر اپراتور به نام آنها ثبت شده 
مطلع شوند و یا اینکه از طریق اپلیکیشــن مدیریت حساب هر اپراتور )رایتل 
من، همراه من، ایرانسل من( از تمامی ســیم کارت های به نام خود در همان 
اپراتور مطلع شوند.تمامی مسوولیت های اســتفاده از سیم کارت، حتی اگر 
 کسی به غیر از مالک از آن اســتفاده کند، به عهده مالک آن است. همچنین
 ارســال پیامــک انبــوه تبلیغاتــی یــا تبلیغــات پیامکی با ســیم کارت 
شــخصی ممنوع است و اســتفاده از ســیم کارت شــخصی برای تبلیغات، 
 باعث مســدود شــدن ســرویس ارســال پیامــک و قطعی ســیم کارت

 می شود.

بررسی وضعیت بازار خودرو نشــان می دهد که اگرچه 
همچون ماه هــای قبل، خرید و فــروش خاصی در بازار 
صورت نمی گیرد اما قیمت ها به صورت محسوسی روند 
صعودی گرفته است.به گزارش مهر، بررسی های میدانی 
خبرنگار مهــر از بازار خودرو نشــان می دهد که اگرچه 
همچون ماه های گذشته خرید و فروشی در بازار خودرو 
صورت نمی گیرد و مصرف کنندگان منتظر کاهش قیمت 
هستند اما روند بازار خالف جهت انتظارات مردم حرکت 
کرده و قیمت ها روند صعودی به خود گرفته است.یکی از 
نمایشگاه داران خودرو به خبرنگار مهر گفت: فعاًل در بازار 
خبری از خرید و فروش نیست و قیمت ها نیز بی ضابطه 
باال می روند و هر کس قیمت دلخواه خود را برای خودرو 
اعالم می کند. بازار خودرو به شکلی شده که حتی در دوره 
تعطیالت کرونایی، قیمت خودروها دستخوش تغییر شده 
بود.وی با بیان اینکه هم اکنون بازار با رکود همراه است، 

افزود: تا چند روز دیگر که دولت تغییر کند قطعاً بازار با 
یک شوکی همراه می شود و احتمال بروز تغییر در بازار 
وجود دارد.این فعال بازار خودرو تاکید کرد: اگر کســی 
قصد خرید خودرو دارد بهتر است چند روز صبر کند تا هم 
دولت تغییر کند و هم خبری از مذاکرات برسد؛ فعاًل بازار 

درگیر هیاهو شده است.

وضعیت قیمت ها در بازار
بررســی وضعیت قیمت ها حکایــت از آن دارد که 
قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو و ســایپا با 
افزایش های چشم گیری مواجه شده است، به شکلی 
که عمده خودروهای پرتیراژ در بــازار طی یک ماه 
گذشــته بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان رشــد قیمت 
را تجربــه کرده اند.به عنوان نمونــه اگرچه قیمت 
خودروی ســمند LX در ۶ تیر مــاه ۱۹۹ میلیون 

تومان بود اما قیمت کنونی این خــودرو در بازار به 
۲۱۸ میلیون تومان رســیده است. خودرو پژو ۲۰۶ 
تیپ ۲ نیز ۶ تیر ماه ۲۱۱ میلیون تومان قیمت داشت 
که هم اکنون به ۲۲۵ میلیون تومان رســیده است.
قیمت دنا معمولی ۶ تیر ماه ۲۸۴ میلیون تومان بود 
که هم اکنون به ۳۰۰ میلیون تومان رســیده است. 
قیمت خودروی پژو پارس سال نیز از ۲۳۶ میلیون 
تومان به ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.همچنین 
قیمت تیبا از ۱۲۹ میلیون تومان در ۶ تیر ماه به ۱۳۵ 
میلیون تومان در ۹ مرداد ماه رســیده است.قیمت 
کوییک دنــده ای از ۱۵۰ میلیون بــه ۱۵۸ میلیون 
تومان، ساینا از ۱۴۳ میلیون به ۱۴۷ میلیون تومان 
رسیده اســت؛ قیمت ســایپا ۱۱۱ از ۱۳۴ میلیون 
به ۱۳۹ میلیون تومان افزایــش یافته و تیبا از ۱۳۷ 

میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است.

تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند 
قیمت نفت تحت تاثیر روند احیای اقتصاد جهانی و بازگشت 
کندتر از حد انتظار نفت ایران، تا پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک 
۷۰ دالر در هر بشکه معامله می شــود و شیوع انواع جهش 
یافته ویروس کرونا رشد قیمتها را محدود نگه خواهد داشت.
به گزارش ایســنا، در نظرســنجی رویترز از ۳۸ تحلیلگر و 
کارشناس بازار پیش بینی شــد میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در ســال ۲۰۲۱ به ۶۸ دالر و ۷۶ سنت می رسد 

که اندکــی باالتر از ۶۷ دالر و ۴۸ ســنت برآورد شــده در 
نظرسنجی ژوئن است. میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای 
سال میالدی جاری تاکنون حدود ۶۶ دالر و ۵۷ سنت بوده 
است.کارستن منکه، تحلیلگر جولیوس بائر گفت: موجهای 
افزایش و کاهش کووید ۱۹ تا پایان سال در فضای بازار بیشتر 
از عوامل عرضه و تقاضا تاثیرگذار خواهند بود زیرا انتظار نمی 
رود سیاستمداران دیگر تدابیر قرنطینه سفت و سختی وضع 
کنند. سیاست نفت عامل دیگر نوسان خواهد بود به خصوص 

اگر قیمتها در تابستان افزایش بیش از حدی پیدا کند، فشار 
روی تولیدکنندگان برای اقدام الزم در این خصوص افزایش 
خواهد یافت.اوپک و متحدانش شامل روسیه که در قالب گروه 
اوپک پالس همکاری می کنند، موافقت کرده اند تولیدشان را 
از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱ به میزان دو میلیون بشکه در روز 
افزایش دهند. اگرچه تحلیلگران در خصوص پتانسیل صعود 
نفت به ۸۰ دالر در هر بشکه اختالف نظر دارند اما قبول دارند 

که این سطح قیمت پایدار نخواهد بود.

مطابق تازه ترین آمار عملکرد طرح یارانه دســتمزد 
حدود ۳۷ هزار نفر در ایــن طرح ثبت نام کرده و بیش 
از ۳۰ هزار نفر از کارجویان موفق به بســتن قرارداد با 
کارفرما شده اند.به گزارش ایسنا، طرح یارانه دستمزد 
یکی از طرح های موثر در زمینه توسعه اشتغال است که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند سال گذشته 
با هدف جذب فارغ التحصیالن به بازار کار و تشــویق 
کارفرمایان به استفاده از نیروی کار شغل اولی اجرا در 
آورده است.این طرح در آغاز در  استان ایالم، کردستان، 
لرستان، کرمانشاه، چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان 
عملیاتی شد و مدتی بعد استانهای آذربایجان غربی، 
اردبیل، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، گلستان، 
مازندران و هرمزگان به این طرح پیوستند و در مجموع 
۱۶ استان مشــمول پرداخت یارانه دستمزد شناخته 

شدند.بر اساس تازه ترین گزارش آماری ازطرح یارانه 
دستمزد، تاکنون حدود ۳۷ هزار نفر ثبت نام کرده که 
از این تعداد بیش از ۳۰ هزار نفر موفق به انعقاد قرارداد 
کار شده اند.همچنین بیش از ۶۵۰۰ کارفرما استقبال 
خود را نشان داده و در این طرح مشارکت داشته اند.این 
آمار در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته 
و روند ثبت نام کارجویان و کارفرمایان از ابتدای امسال 
سرعت بیشــتری به خود گرفته است.بررسی توزیع 
جغرافیایی اجرای طرح حاکی از آن اســت که استان 
خوزستان با ثبت بیشترین تعداد داوطلب، کارفرما و 
قرارداد منعقده پیشتاز این طرح بوده است.به موجب 
طرح یارانه دســتمزد، آن دســته کارفرمایانی که از 
ظرفیت فارغ التحصیالن دانشگاهی در واحدهای خود 
استفاده و زمینه جذب آنها را فراهم کنند از ۳۰ درصد 
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به عنوان یارانه 

بهره مند می شوند.این طرح با هدف کاهش هزینه های 
بکارگماری نیروی کار جدید بــرای کارفرمایان و به 
منظور پایداری تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصتهای 
شــغلی و حمایت از بنگاههای خصوصی و تعاونی در 
استانهای مشمول به اجرا درآمده و مناطق کم برخوردار 
از اشتغال و بنگاههای به شدت آسیب دیده از ویروس 
کرونا در اولویت اجرای این طرح قرار گرفته اند به نحوی 
که وزارت کار با اصالح طرح پرداخت یارانه دستمزد، 
بنگاههای به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا و فعال 
در یکی از ۱۴ رســته مصوب شده را در اولویت اجرای 
این طرح قرار داد.جویندگان کار برای بهره مندی از این 
طرح باید مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و 
سن آنها از ۳۷ سال تمام بیشتر نباشد؛ شرط سنی برای 
زنان سرپرست خانوار جوینده کار نیز تا سقف ۴۵ سال 

تعیین شده است.

چهکسانیمشمولوام۲۰۰میلیونیمسکنباسود۴ درصدمیشوند؟

هرشخصمیتواندمالکچندسیمکارتباشد؟

افزایش۱۰تا۲۰میلیونیقیمتخودرودریکماه

جهشهایکروناتهدیدیبرایقیمتنفت

استقبالازیارانهدستمزددرسال۱۴۰۰
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 علت یابی  
 افزایش  قیمت دالر

افزایش قیمت ها در بازار 
دارایی ها به دلیل عوامل 
بســیاری رخ داده است. 
عواملی که بــر بازارهای 
موازی به صورت همزمان 
تاثیرگذار اســت. نخســت بحث رونــد آینده 

مذاکرات و احیای...

  وحید شقاقی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه3
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افزایش ۴۶.۱ درصدی
هزینهپایینترین
دهکدرآمدی

آشفتگیدر
قیمتگذارینان

همزمان با تغییر فضای مذاکرات، قیمت ها در بازار ارز و سکه افزایشی شد 

سایه  نا اطمینانی  بر بازار  ارز
صفحه3
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کاهش چشمگیر معامالت مسکن
متوسط  قیمت خانه  در  تهران  از  30 میلیون گذشت

معامالت مسکن شهر تهران در تیرماه ،    ۶3  درصد کاهش یافت

فاصله تورمــی بین باالتریــن و پایین ترین دهک 
درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد رسیده  است.نرخ 
تورم ساالنه کل کشور در تیر ماه برابر با ۴۴.۲ درصد 
گزارش شده اســت؛ به بیان دیگر میانگین هزینه 
خانوار در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۰، ۴۴.۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزایش یافته است.

این نرخ برای دهک اول )پایین ترین دهک درآمدی( 
۴۴.۵ درصد و برای باالترین دهک درآمدی ۴۹.۹ 
درصد بوده است.بنابراین فاصله تورمی بین باالترین 
و پایین ترین دهک درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد 
رســیده  که نســبت به ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش 
یافته اســت.عامل اصلی در این شکاف تورمی بین 

دهک ها تفاوت بین سبد مصرفی...

در حالی نرخ نان به صورت رسمی افزایش یافته 
است که باز هم در بســیاری از نانوایی ها شاهد 
گرانتر فروختن نان از قیمت های مصوب هستیم. 
این در حالی است که بسیاری از مردم از کوچک 
شدن اندازه انواع نان به رغم افزایش قیمت خبر 
داده اند. رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد در این 
رابطه می گوید: تنها راه حل مشکالت نانوایی ها 
و استفاده بهینه مردم از نان رقابتی کردن قیمت 
آن است. مصطفی کشــتگر افزود: وقتی قیمت 
ها به صورت رقابتی تعیین شود کیفیت نان نیز 
افزایش پیدا می کند و این هرج و مرج ایجاد شده 
در قیمت گذاری نان از بین خواهد رفت. به گفته 

وی، بودجه نانوایان با قیمت...



اقتصاد2
ایران وجهان

نرخ سود بین بانکی به ۱۸.۱۷ 
درصد رسید

جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی نشان می دهد 
که نرخ سود در این بازار از ۱۸.۴۶ درصد در اوایل 
تیر ماه امسال به ۱۸.۱۷ درصد در مرداد ماه کاهش 

یافته است.
به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی 
از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های سود یا 

بهره در سایر بازارها جهت می دهد.
در واقع این نــرخ، قیمت ذخایر بانک هاســت و 
زمانی که آن ها در پایــان دوره مالی کوتاه مدت 
اعم از روزانه یــا هفتگی، دچار کســری ذخایر 
می شوند، از ســایر بانک ها در بازار بین بانکی یا 
از بانک مرکزی اســتقراض می کنند که این نرخ 
 در حــال حاضر در محــدوده ۱۸.۱۷ درصد قرار 

گرفته است.  
این در حالی است که  ســود بین بانکی در سال 
گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و 
در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی 
داشت به طوری که در خردادماه این نرخ به هشت 

درصد نیز رسید.
از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در 
پیش گرفت و صعودی شد و این روند صعودی تا به 
آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین 
بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش 

از ۲۲ درصد رسید.  
از آبان ماه اما دوباره روند ســود بین بانکی تغییر 
کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل 
خردادماه ســال جاری نرخ ســود بین بانکی در 
محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه 
از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا 

اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.

خبر

بررسی آمارها نشان می دهد 
که در تیرماه امسال پنج هزار 
و یکصد واحد مســکونی در 
شــهر تهران معامله شده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل ۶۳.۹ درصد کاهش داشته است.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود به تحوالت بازار 

مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۴۰۰ پرداخته است.
براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معمالت ملکی ۳۰ میلیون تومان بود که نسبت 

به خردادماه ۱.۳ درصد رشد داشت.
با افزایش قیمت مسکن در این دوره تعداد معامالت در 

دوره مذکور نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کم شده است.
همچنین بیشــترین ســهم معامالت در تیرماه سال 
جاری مربوط به خانه های باالی پنج ســال عمر است 
یعنی بیــش از ۳۳.۵ درصد معامــالت و خانه هایی با 

 بیش از ۲۰ ســال عمر کمترین متقاضی را در شــهر 
تهران دارد.

برابر این گزارش از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران، 

بیشترین تعدادمعامالت به ترتیب مربوط به منطقه پنج 
)با ۱۴.۴ درصد(، منطقه ۱۰ )با ۱۰.۴ درصد( و منطقه ۲ 

)با ۹.۶ درصد( است.

تحوالت قیمت مسکن
برابر آخرین داده های مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن 
در شهر تهران ۳۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که در 
مقایسه با خرداد ۱.۳ درصد و نسبت به تیر ۹۹ نیز ۴۳.۷ 
درصد افزایش بها داشته است. متوسط قیمت مسکن در 

تیرماه سال گذشته ۲۰ میلیون و ۹۰۹هزار تومان بود.

کاهش ۶۳ درصدی معامالت مسکن شهر 
تهران در تیر ۱۴۰۰

بیشترین متوسط قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با 
۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کمترین آن مربوط به 
منطقه ۱۸ با ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است. در دوره 
مذکور ۱۵.۴ درصد معامالت برای خانه های با متراژ ۵۰ 
تا ۶۰ مترمربع بود که بیشترین میزان را داشت. همچنین 
بیشترین تقاضا برای خرید خانه های با قیمت هر مترمربع 
۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بوده است. برابر داده های آماری 
بانک مرکزی ۵۱ درصد معامالت برای خانه های باقیمت 
۲ میلیارد تومان بوده است. اجاره بهای مسکن در تهران 

۳۴.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشت.

متوسط  قیمت خانه  در  تهران  از  30 میلیون گذشت
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نمادهای تاثیرگذار بر رشد شاخص کل؛
رشــد  ارزش معامالت خرد در 

بورس
روز شــنبه ۹ مرداد ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و ۳۱۱ میلیارد 
تومان پول حقیقی به بورس وارد شــد که نسبت 
به روز چهارشنبه بیش از ۳ هزار برابر بیشتر شده 
اســت. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز 
گذشته بورس تهران شاخص کل بورس با رشد ۳۴ 
هزار و ۹۶۲ واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم 
یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۴۶۷ واحد رسید. رشد 
۳۴ هزار واحدی بیشترین میزان رشد شاخص کل 
در ۸۴ روز کاری گذشته از ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ به این 
سو است.  شاخص هم وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۱۷۸ 
واحدی در سطح ۴۰۰ هزار و ۹۲۵ واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس ۳۹۸ واحد باال آمد 

و در سطح ۱۹ هزار و ۷۹۴ واحد قرار گرفت.
روز شــنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار مثبت شــد و ۳۱۱ میلیارد تومان 
پول حقیقی به بورس وارد شــد که نسبت به روز 
چهارشنبه بیش از ۳ هزار برابر بیشتر شده است.   
در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول حقیقی 
به سهام پارسان )گســترش نفت و گاز پارسیان( 
تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی آن ۴۳ میلیارد تومان بود. پس از پارسان، 
تاپیکو )ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین( و فخوز )فوالد خورستان( بیشترین ورود 
پول حقیقی را داشتند. در اولین روز کاری هفته 
قیمت سهام تمام نمادهای گروه شرکت های چند 
رشــته ای صنعتی افزایش یافت. شستا، وبانک، 
وصندوق، وغدیر و وامید نمادهای سبزپوش این 

گروه در معامالت روز گذشته بودند.

خبر
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فاصله تورمی بیــن باالتریــن و پایین ترین دهک 
درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد رسیده  است.

نرخ تورم ساالنه کل کشــور در تیر ماه برابر با ۴۴.۲ 
درصد گزارش شده است؛ به بیان دیگر میانگین هزینه 
خانوار در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۰، ۴۴.۲ درصد 

نسبت به مدت مشابه قبل از آن افزایش یافته است.
این نرخ برای دهک اول )پایین ترین دهک درآمدی( 
۴۴.۵ درصد و برای باالتریــن دهک درآمدی ۴۹.۹ 

درصد بوده است.
بنابراین فاصله تورمی بین باالترین و پایین ترین دهک 
درآمدی در تیر ماه به ۵.۴ درصد رسیده  که نسبت به 

ماه قبل ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
عامل اصلی در این شکاف تورمی بین دهک ها تفاوت 
بین سبد مصرفی دهک های مختلف است و این که 

تورم اقالم خوراکی در قیاس با اقالم غیرخوراکی در 
ماه های اخیر بیش تر بوده است.

تورم مربوط به گروه "خوراکی ها و آشــامیدنی ها" 
برای دهک اول و دهم به ترتیب برابر با ۵۶.۷  و ۵۱.۹ 

درصد بوده است.
تورم مربوط به گروه "کاالهای غیرخوراکی و خدمات" 
برای دهک اول و دهم  نیز بــه ترتیب برابر با ۳۲.۸ و 

۴۹.۴ درصد بوده است.
همچنین تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور در 
اولین ماه فصل تابستان، ۴۳.۶ بوده است که به معنای 
افزایش ۴۳.۶ درصدی متوسط هزینه خانوارها نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.
این نرخ برای دهک اول ۴۶.۱ درصد و برای دهک دهم 

۴۳.۹ درصد گزارش شده است.

تنها چند روز به پایان دولت دوازدهم باقی مانده 
اما بعد از سال ها هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ خودرو 
باقی مانده در گمرک مشــخص نیست، هر چند 
که رایزنی ها در این رابطه همچنان ادامه داشته و 
اخیرا نیز وزارت کشور با ارائه پیشنهاداتی از رئیس 
جمهور خواســته تا در این رابطه بررســی هایی 

صورت گرفته و وضعیت را روشن کند.
به گزارش ایسنا، در ادامه رایزنی ها برای مشخص 
شدن سرانجام  خودروهای وارداتی که از سال ها 
پیش به گمرک و بنادر رسیده و به دالیل مختلف 
از جمله پرونده های قضایی و یا عدم ثبت سفارش  
وضعیت مشــخصی ندارند، اخیرا وزیر کشور در 
مکاتبه ای با رئیس جمهور خواســتار رسیدگی 
به این موضوع شده اســت؛ به طوری که با شرح 

جریــان خودروهای مانده در گمرک پیشــنهاد 
کرده بود که در مورد آن دســته از خودروهایی 
که به لحاظ موانع ناشــی از ضوابــط و مقررات 
بالتکلیــف مانده و امکان ترخیــص آن ها وجود 
ندارد، وزارتخانه هــای مربوطه از جمله صمت و 
همین طور وزارت اقتصاد و به طور خاص گمرک 
و سازمان امالک تملیکی، تکلیف قانونی خود را 

در این رابطه انجام دهند.  
همچنین با توجــه به اینکه عمــده خودروهای 
باقی مانده در گمرک به دلیل وجود پرونده های 
قضایی با مشــکل مواجه انــد از رئیس جمهور 
خواسته شده بود تا بررسی ها و هماهنگی هایی 
 برای مشخص ســدن وضعیت آنها با قوه قضاییه 

صورت بگیرد.  

بالتکلیفی هزاران خودروی وارداتی در پایان دولت!افزایش ۴۶.۱ درصدی هزینه پایین  ترین دهک درآمدی 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

رشد قیمت سکه در نخستین روز هفته دوم مرداد 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )شنبه، ۹ مردادماه( در بازار تهران با افزایش ۴۶۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته )چهارشنبه، ۶ مردادماه( به رقم ۱۱ میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان رسید. نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه 

بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۲۲ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۸۶۳ هزار تومان شد. همچنین هر اونس جهانی طال نیز 
امروز یک هزار و ۸۱۴ دالر و ۶۲ سنت قیمت خورد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با حضور ۶2.۶۳ درصد ســهامداران به دلیل شرایط 
کرونایی و رعایت دستورالعمل های بهداشتی به صورت 
حضوری و مجازی برگزار شد و عالوه بر تصویب صورت 
مالی سال ۱۳99، تقسیم ســود خالص ۱2۰۰  ریالی این 

شرکت به ازای هر سهم تصویب گردید.
در این مجمع همچنین موافقت شــد این شرکت سال 
جاري  5۰۰ میلیارد ریال اعتبار بــه کارگروه مقابله با 
خشکسالی اســتان برای اجرای طرح های آبرسانی و 
همچنین ۳۰۰ میلیارد ریال در راستای مسئولیت های 

اجتماعی خود تخصیص دهد.  
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمع با 
بیان این که بنزین، گازوئیل و نفت کوره ۳ فرآورده مهم 
نفتی این شرکت است گفت: شرکت پاالیش نفت اصفهان 
برای افزایش کیفیت این فــرآورده ها طرح های بهبود 
فرآیند تولید را اجرایی کرده به طوری که  از سال ۱۳95  
با راه اندازی واحد بنزین سازی، تمامی ۱2 میلیون لیتر 
بنزین تولیدی روزانه این شرکت مطابق با استاندارد یورو 
۴ و 5 شده و در حال حاضر تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه 

اصفهان یورو 5 است.
وی با بیان این که این شرکت روزانه حدود 2۱ میلیون 
لیتر گازوئیل تولید می کند گفت: حدود ۴ میلیون لیتر 
آن مطابق با استاندارد یورو ۴ بوده که تحویل شرکت های 
اتوبوسرانی اصفهان می شــود و بقیه گازوئیل معمولی 
 بوده که میزان گوگرد آن بین ۰/7 تا ۰/8  درصد اســت. 

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این 
که پروژه تصفیه گازوئیل با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز  
در حال  اجرا است، پیشرفت کنوني  این طرح را 92/5۱ 
درصد اعالم کرد و افزود: با اتمــام این طرح  که اوایل 
سال آینده میسر خواهد شــد، میزان گوگرد گازوئیل 

پاالیشگاه اصفهان به کمتر از PPM 5۰ می رسد.
ابراهیمی ادامه داد: این شــرکت برای کاهش ترکیبات 
گوگردی محصوالت سنگین نیز طرح گوگرد زدایی از 

ته مانده برج های تقطیر موسوم به »RHU« را اجرایی 
کرده که با راه اندازی آن تا 5 سال آینده، کیفیت تمامی 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه اصفهان به استاندارد یورو 

۴ و 5 ارتقاء پیدا خواهد کرد.
 وی با بیان این که ســاخت واحد گوگردزدایی ته مانده 
برج های تقطیر پاالیشــگاه اصفهان در سال ۱۳8۶ در 
قالب طرح جامع به یک شرکت کره ای واگذار شده بود 
گفت: طرح مزبور از سال ۱۳88 به علت عدم تأمین منابع 
مالی از سوی آن شرکت متوقف شد، ولی به دلیل ضرورت 
و الزامات زیســت محیطی دوباره به صورت یک بسته 
جداگانه فعال گردید و یک شرکت داخلی به عنوان یک 

شرکت توانمند جایگزین آن شرکت کره ای شده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به این 
که بر اســاس الزامات قانونی و زیست محیطی کشور، 
 وزارت نفت مکلف شــده طرح های بهینه ســازی در 
پاالیشگاه های کشور و از جمله پاالیشگاه اصفهان را 
برای ارتقاء کمی و کیفی فــرآورده های نفتی اجرا کند 
افزود: طرح »RHU« بر اساس مصوبه هیات وزیران در 
سال ۱۳88 جزء طرح های اولویت دار  کشور قرار گرفته 
و به دلیل اهمیت آن توقف و یا منتفی شدن اجرای طرح 

منوط به تأیید ریاست جمهوری است.
ابراهیمی با بیان این که بر اســاس مصوبه سال ۱۳92 
هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال ۱۳9۴ 
مکلف به تأمین سوخت گاز نیروگاه های کشور به جای 
نفت کوره با اولویت نیروگاه ها شدند، گفت: با اجرایی 
شدن کامل مصوبه مزبور، بازار داخلی مصرف ته مانده 
برج های تقطیر حذف می شــود و با توجــه به این که 

نمی توان ته مانده برج های تقطیر را نیز صادر کرد این 
شرکت با مازاد تولید و انبارش ته مانده برج های تقطیر 
به میزان حداقل ۱2 میلیون لیتر در روز روبه رو می شود 
که مشکالت عدیده ای به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین 

کاهش تولید ته مانده برج های تقطیر ضروری است. 
او در ادامه با اشــاره به این که پاالیشگاه اصفهان برای 
کاهش مصرف آب خام و جایگزین کردن پساب تصفیه 
 شــده در واحدهای عملیاتی خود  اقدام به ساخت و

 بهره برداری تصفیه خانه پساب شهري با ظرفیت 7۰۰ متر 
مکعب در ساعت کرده است، افزود: این شرکت تاکنون 
طرح های مختلفی برای مصرف بهینه آب اجرا کرده و 
به همین دلیل به رغم راه انــدازی واحدهایی همچون 
بنزین سازی و تقطیر و...   میزان مصرف آب آن از سال 9۶ 

تغییری نکرده است.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان همچنین گفت: 
این شرکت  سال گذشــته از لحاظ دریافت نفت خام و 
میعانات گازی در بین شــرکت های پاالیشی کشور در 
جایگاه دوم و از منظر تولید نفت گاز، گاز مایع بنزین و 
نفت سفید به ترتیب در مقام اول تا چهارم قرار داشته 

است. 
همچنین معاون اقتصادی و بازرگانی و عضو هیئت  مدیره 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با تأکید بر اینکه حیات 
پاالیشگاه وابسته به آب است، گفت: این شرکت تاکنون 
برای تأمین آب مورد نیاز خود طرح های مختلفی اجرا 
کرده و البته  در اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس 
مشارکت جدی خواهد داشــت تا در آینده برای تأمین 

آب با مشکل روبه رو نشود.
مهدی صرامی فروشانی نیز  با اشاره به این که در حال 
حاضر بیش از ۴2 درصد ســهام شــرکت پتروشیمی 
اصفهان به شرکت پاالیش نفت اصفهان تعلق دارد، افزود: 
پتروشیمی ظرفیت بسیار باالیی دارد که با هم افزایی بین 
دو شرکت می توان آن را همچون قبل به اوج رساند و مثل 

گذشته بهترین شرکت بورسی کشور  باشد.

توزیع سود 1200 ریالي و نوید پیشرفت پروژه های بهینه سازی در مجمع عمومی پاالیشگاه اصفهان
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علت یابی  افزایش  قیمت دالر
وحید شقاقی، اقتصاددان

افزایش قیمت ها در بازار دارایی ها به دلیل عوامل بسیاری رخ داده است. عواملی که بر بازارهای موازی به صورت همزمان تاثیرگذار است. نخست بحث روند آینده مذاکرات و احیای برجام و حل تحریم ها است. عامل دوم بحث کسری های 
بودجه دولت و بحث افزایش کسری ها و بدهی های دولت است. با استناد به این دو عامل بسیار مهم، انتظارت تورمی شکل می گیرد. انتظارت تورمی نیز تاثیر بسیار زیادی بر قیمت ها در بازار دارایی ها دارند. درهفته های گذشته بحث مذاکرات 
متوقف شده است. چون انتظار این بود که مذاکرات هسته ای در دولت فعلی به نتیجه برسد و این اتفاق به سرانجام نرسید، انتظارات در بازارها روند معکوس را طی کرده است. همچنین انتظارها این است که دولت جدید باید پیگیر ادامه مذاکرات 

باشد که در رابطه با تاریخ شروع مجدد مذاکرات برنامه مشخصی اعالم نشده است. 
البته در صورت شروع مجدد مذاکرات هم دورنما و افق روشنی از آن مخابره نمی شود. بنابراین همین موضوع، ابهام در کاهش تحریم ها، برجام و ... عوامل کلیدی هستند که بربازار دارایی تاثیر داشته است. عامل دوم هم که موضوع کسری بودجه 
است. اخباری مخابره می شود که کسری بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی را در سال جاری خواهیم داشت. اقداماتی هم که در پایان دولت فعلی انجام شد نشان می دهد بر این کسری افزوده است. راهکارهای کاهش کسری بودجه 
نظیر صادرات نفت و فروش اوراق بدهی با مشکالتی مواجه شده است که کسری بودجه باالتری را به اقتصاد تحمیل می کند. کسری بودجه باید از طریق اوراق بدهی پاسخ داده می شد که در 5 ماه اخیر این اوراق به اندازه انتظار به فروش نرفت. 
برآوردهایی هست که دولت جدید مجبور خواهد شد از منابع بانک ها و صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برداشت کند. از طرفی دیگر موتور نقدینگی هم روشن است و روزانه 2500 میلیارد تومان پول تولید می کند. این پمپاژ 
نقدینگی و برداشته ها از صندوق ها موجب رشد قیمت ها می شود که عالیم تورمی را صادر می کند. ریشه افزایش نوسانات نرخ دالر به تورم نیز وابسته است. در دهه ۹0 میانگین نرخ رشد تورم اقتصاد ما 24 درصد تورم بود و در  در سه ساله 

اخیر بیش از ۱۱5 درصد تورم تجمعی اقتصاد ایران بوده است. در نظریه سیاست های ارزی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت ارز بحث تفاوت تورم داخل و خارج است.
باید همه سیاست های اقتصاد کشور و مسئله ما منوط به کنترل تورم باشد، که در دانش اقتصاد ایران وجود دارد. راهکارها مشخص است و فقط نیاز به اصالحات ساختار در سیاست های پولی و مالی و تولید در اقتصاد ایران دارد. نقدینگی در 

کنار عامل بسیار مهم تحریم ها، ابهام در تحقق برجام و تورم باال موجب شد که در هفته اخیر دالر رشد قیمتی را تجربه کرده و به کانال 26 هزار تومان نزدیک شود. 

توقف مذاکرات وین در هفته 
های اخیر موجب شده تا بازار 
ارز و سکه روند افزایش قیمت 
را طی کند. در حالی دالر 25 
هزار و 800 تومان و ســکه از 
مرز ۱۱ میلیون و 200 هــزار تومان عبور کرد که انتظار 

می رود ناامیدی از احیای برجام و ابهام در ادامه مذاکرات 
بتواند به این تداوم روند افزایشی قیمت ها در این بازارها 
کمک کند. این در حالی است که روز شنبه ۹ مرداد قیمت 
یورو به کانال 30 هزار تومانی صعود کرد. قیمت یورو در 
معامالت شنبه بازار آزاد نســبت به روز پنجشنبه 540 
تومان افزایش یافت و 30 هزار و 330 تومان مبادله شد. 

یک اقتصاددان در رابطه با دالیل رشد قیمن ارز و سکه 
می گوید: در صورت شروع مجدد مذاکرات، دورنما و افق 
روشنی از آن مخابره نمی شود. بنابراین همین موضوع، 

ابهام در کاهش تحریم ها، برجام و ... عوامل کلیدی هستند 
که بر نوسانات قیمتی بازار دارایی تاثیر داشته است. وحید 
شقاقی اضافه کرد: اخباری هم مخابره می شود که کسری 
بودجه بیش از 400 هزار میلیارد تومانی را در سال جاری 
خواهیم داشت که این موضوع انتظارات تورمی را تحریک 
می کند و موجب افزایش قیمت ها در بازار دارایی ها شده 
است.  از سوی دیگر آلمان در مورد تاخیر پیش آمده در 
مذاکرات احیای برجام ابراز ناخشنودی می کند و معتقد 
است بازگشــت به برجام تا ابد در دسترس نیست. وزیر 

خارجه آمریکا معتقد است ایران هنوز تصمیم جدی برای 
بازگشت به برجام نگرفته است و عضو تیم مذاکره کننده 
ایران نیز بر موضع عناد آمیز طرف آمریکایی در مذاکرات 
احیای برجام سخن می گوید. البته همه اخبار برجامی 
منفی نبودند، آمریکا اعالم آمادگی کرد که با اسقرار دولت 
جدید ایران به مذاکرات بازگردد و روسیه از احیای برجام 
به صورت اصلی آن و نه کمتر یا بیشتر سخن می گوید. به 
هر روی کفه اخبار منفی در روزهای پایانی هفته گذشته 

سنگین تر بود و دالر به این اخبار واکنش نشان داد.

همزمان با تغییر فضای مذاكرات، قیمت ها در بازار ارز و سکه افزایشی شد 

سایه نا اطمینانی بر بازار ارز
شایلی قرائی
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در حالی نرخ نان به صورت 
رسمی افزایش یافته است 
که باز هم در بســیاری از 
نانوایــی ها شــاهد گرانتر 
فروختن نان از قیمت های 
مصوب هستیم. این در حالی اســت که بسیاری از 
مردم از کوچک شدن اندازه انواع نان به رغم افزایش 
قیمت خبر داده اند. رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد 
در این رابطه می گوید: تنها راه حل مشکالت نانوایی 
ها و استفاده بهینه مردم از نان رقابتی کردن قیمت 
آن است. مصطفی کشتگر افزود: وقتی قیمت ها به 
صورت رقابتی تعیین شــود کیفیت نان نیز افزایش 
پیدا می کند و این هرج و مرج ایجاد شده در قیمت 
گذاری نان از بین خواهد رفت. به گفته وی، بودجه 
نانوایان با قیمت فروش نان و البته دستمزد کارگران 
هیچ تطابقی ندارد و با دســتمزد کنونی، دیگرهیچ 

کارگری مایل به کار کردن در نانوایی نیست.
این در حالی است که بیشترین قیمت نان ها در مصوبه 
لغو شده برای بربری و سنگک ساده به ترتیب 2500 
تومان و 3000 تومان است اما نرخ های موجود در بازار 
حتی باالتر است. هرعدد نان سنگگ ساده )آزاد یا یارانه 
نوع دوم( 3000 تومان تا 4000 تومان و بربری ساده 
)آزاد یا یارانه نوع دوم( 2500 تومان تا 4000 تومان به 
فروش می رسد. هرعدد نان سنگک کنجدی نیز 4000 
تومان تا 5000 هزار تومان به فروش می رسد و نظارت 
مشخصی بر روی اعمال قیمت ها نیست، درحالی که 

این نان ها با آرد یارانه ای پخته شده است.
اما رئیس انجمن صنفی کارخانه های آرد به دالیل 
دیگر اشــاره کرده که به اذعــان او می تواند بیش از 
بقیه تأثیرگذار باشد. او به چندنرخی بودن آرد اشاره 
می کند و معتقد است در هر محصولی که چندنرخی 
باشد، بســتر برای فســاد وجود دارد. به گفته وی، 

قیمت آردی که دولت به صورت یارانه ای به نانوایی ها 
می دهد، با آردی که در بازار آزاد عرضه می شود، هر 
کیلوگرم 4 هزارو 200 تومان اختالف دارد و همین 
اختالف بسیار زیاد، می تواند بستری برای فروش آزاد 
و خارج از شبکه باشد. حســینی در ادامه از افزایش 
مصرف نان می گوید. به اعتقــاد او گرانی ماکارونی، 
برنج و... سبب جایگزین شدن نان با این اقالم شده که 
این موضوع نیز در افزایش مصرف نان، نقش بسزایی 

داشته است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در این رابطه در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: تنها راه حل مشکالت نانوایی 
ها و استفاده بهینه مردم از نان رقابتی کردن قیمت آن 
است. مصطفی کشتگر افزود: وقتی قیمت ها به صورت 
رقابتی تعیین شــود کیفیت نان نیز افزایش پیدا می 
کند و این هرج و مرج ایجاد شده در قیمت گذاری نان 

از بین خواهد رفت. به گفته وی، بودجه نانوایان با قیمت 
فروش نان و البته دستمزد کارگران هیچ تطابقی ندارد و 
با دستمزد کنونی، دیگرهیچ کارگری مایل به کار کردن 

در نانوایی نیست.
رئیس اتحادیه نانوایان مشــهد با تاکیــد بر اینکه 
افزایش قیمت نان برای جبران هزینه های کارگری 
و کارفرمایی است، تصریح کرد: اگر این بحث زودتر 
اصالح می شــد کارگر ماهر را از دست نمی دادیم و 
بخشی از صف ها خلوت تر می شــد، بنابراین گرانی 
نان در حفظ نیروی کار اثرگذار است و عاملی است 
تا کارگر ماهر به صنف بازگردد، همچنین این گران 
شدن سبب می شود خریدهای مازاد کاهش یابد. وی 
در ادامه با طرح این پرســش که آیا گران شدن نان 
به قدری هســت که خرید آن برای دامدار جذابیت 
نداشــته باشــد، بر هدفمند کردن یارانه ها در این 

بخش اشاره و خاطرنشــان کرد: باید در حوزه آرد و 
نان هدفمندی یارانه ها انجام شــود تا تولیدکننده 

واقعی باقی بماند.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد تاکید کرد: در فضای 
تولیدی و رقابتــی متخلف تــوان فعالیت نخواهد 
داشت، بســتر یارانه به شــکل فعلی احتکار را رقم 
می زند و این امر سبب می شود هم نانوا و هم مشتری 
ناراضی باشند. کشتگر با بیان اینکه با این مسکن ها 
و گران شدن ها شاید تا برهه ای مشکل را حل کند؛ 
اما در مدت طوالنی راهگشا نیســت، ابراز کرد: باید 
قرارگاهی در بخش نان ایجاد شــود. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود به بحث کیفیت نان اشاره 
و علت این امر را عدم رقابتی بودن بازار دانســت و 
گفت: باید فضای نان رقابتی شــود تــا کیفیت نان 

افزایش یابد.

با وجود افزایش قیمت؛ نان باز هم از قیمت های جدید گرانتر فروخته می شود
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سایه شوم کرونا بر زندگی کارگران سنگینی می کند و 
کارگران روزمزد بیشترین آسیب را در این مدت دیدند. 
چرا که از حداقل حمایت هــای قانونی محروم بودند.

بیش از یک سال و نیم از شیوع کرونا در کشور می گذرد 
و بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شدند. کارگران 
روزمردی که امیدشان به دریافت حقوق حداقلی روزانه 
بود. کارگرانی که باامید صبح را به شب می رسانند تا در 
پایان شب با درآمدی حداقلی نان شبی را برای خانواده 
ببرند. نبود لیست مشخص از کارگران روزمزد و نبود 
سامانه ای از سوی وزارت کار برای لیست این کارگران 
باعث شد که بســیاری از آنها بدون هیچ حمایتی با 
مکافات زندگی بگذرانند. چرا این کارگران نه لیست 
بیمه دارند که شامل بیمه بیکاری شوند نه قراردادی 

دارند که حقوق درست و حسابی دریافت کنند.
بر فرض خوب بودن کارفرما امیدشان به درآمد آخرروز 
است. اما بسیاری از کارگران هم هستند که عالوه بر 
اینکه کارگران روز مزد هستند قرارداد کاری ندارند 
و کارفرما هم با احجاف در حقشان باعث پایمال شدن 
حقوق آنها شــده اند و بعضاً حقوق های معوق دارند.

با تعطیلی اجباری واحدهای اصناف به منظور شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از کارگران که اکثر آنها روز مزد 
بودند بیکار شدند . از آنجایی که تعداد کارگران قرارداد 
موقت و روزمزد در هیچ کجایی ثبت رســمی ندارد, 
تعداد این کارگران مشخص نیست. اما آمار غیر رسمی 

حکایت از بیش از 3میلیون کارگر غیر رسمی دارد.
بیکاری و نداری از یک سو به کارگران فشار وارد می 
کند و از سوی دیگر کارفرمایان سودجو هستند که به 
بهانه "کرونا" کارگران را اخراج می کنند و قراردادشان 
تمدید نمیشود. این دسته از کارفرمایان همان هایی 
هستند که با دستور تعطیلی واحدهای اصناف از سوی 
دولت, کارگران خود را بــه مرخصی اجباری و بدون 
حقوق فرستادند.آن وقت این کارگران هستند که در 
دوراهی بین " دغدغه نان" و "سالمت جان" مانده 

بودند و از سرناچاری تسلیم تصمیم کارفرما شدند.
هادی ابوی, دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران کشور در خصوص اضافه  شدن هزینه های 
کرونایی کارگران گفت: متاســفانه با شیوع ویروس 
کرونا، عالوه بر مــواردی که همواره وجود داشــته، 
اقالمی از جمله اقالم بهداشتی برای جلوگیری از ابتال 
به ویروس کرونا نیز به این هزینه ها اضافه شده و زمانی 
که در شــورای عالی کار برای هر کارگر 3,5 تا چهار 
نفر خانوار در نظر گرفته می شود، چنین هزینه های 
بهداشتی نیز نسبت به این تعداد بیش تر خواهد شد 
و قطعاً در زندگی آن کارگر تاثیر خواهد گذاشت.ابوی 
عنوان  کرد: اقالم خوراکی مصرفی کارگر شامل چند 
قلم اساسی بوده که قوت غالب این افراد همین اقالم 
است.به طور مثال یکی از اقالم برنج است که با افزایش 

چشمگیر به سختی به دست کارگران می رسد.

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی به نفع مردم است گفت: برخی 
مسئوالن فعلی حوزه مسکن تالش می کنند در دولت 
آینده هم حضور داشته باشند، در حالی که عملکرد قابل 
دفاعی در عرضه مسکن ندارند و طی سالهای گذشته 
ضعف خود را با واژه ســازی هایی مثل مافیا و سالطین 
مسکن پنهان کردند؛ به عنوان کسی که بیش از 50 سال 
در بازار مســکن حضور دارم و 20 سال رییس اتحادیه 
امالک بوده ام می گویم که چیزی به عنوان مافیا و سلطان 

در این بخش ندیدم.
مصطفی قلی خسروی اظهارکرد: مهمترین عامل به هم 
ریختن تعادل در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه و تقاضا 
است. ما در کشــور حدود پنج میلیون کسری مسکن 
داریم و دولتهای قبلی نتوانسته اند این کمبود را جبران 
کنند. این پاشنه آشیل در کنار نوسانات اقتصاد کالن، 
چند سال یک بار منجر به جهش قیمتی در بازار مسکن 
شده و برخی مسئوالن هم به جای ریشه یابی علت، تالش 
می کنند با معلول برخورد کنند. حاال هم به نظر می رسد 
برخی مسئوالن فعلی که کمکی به عرضه مسکن نکردند 
تالش دارنــد در دولت آینده باقی بماننــد که از اینجا 

می گویم با یک خداحافظی، همه را خوشحال کنید!
وی افزود: عباراتی مثل مافیا، سلطان، سالطین و غیره 
در بازار مسکن در واقع نوعی واژه ســازی برای پنهان 
کردن عملکرد اســت. من حدود 50 سال است که به 
عنوان مشاور امالک در بازار مسکن حضور دارم. 2۷ سال 
عضو اتحادیه هستم و نزدیک 20 سال رییس اتحادیه 
بوده ام. به ضرس قاطع عرض می کنم مافیا و سلطان در 
این بازار ندیدم. البته ساخت و سازهای انبوه در اختیار 
بانکها و برخی ارگانها است که بعضا آمارهای تورم زا ارایه 
می دهند. یعنی اگر قرار مقصــری را پیدا کنیم باید در 

دستگاههای دولتی دنبالش بگردیم.
خســروی با بیان اینکه هیچ حوزه ای اعــم از مصالح 
ساختمانی، سیاست گذاری، عرضه مسکن، ساخت و 
ساز و نرخ گذاری در اختیار مشاوران امالک قرار ندارد 
گفت: برخی آقایان به جای اینکه از صنف ما به عنوان 
داللت کنندگان بازار و کسانی که به پایین آمدن قیمت 
کمک می کنند، دفاع کنند در هیات دولت رفتند و گفتند 
علت رشد قیمت مسکن، کمیسیون مشاوران امالک 
است. بعد، نرخ حق الزحمه همکاران ما راکه نیم درصد 
بود را به 25 صدم درصد، آن هــم در یک بازاری که در 
رکود قرار دارد کاهش دادند. نتیجه این شد که بسیاری 

از مشــاوران به مشــاغل کاذب، رانندگی تاکسی های 
اینترنتی و دستفروشی رو آوردند. آیا واقعا کسی از بیکار 
شدن همکاران ما و به هم ریختن معیشت زن و بچه آنها 

خوشحال است؟
رییس اتحادیه مشــاوران امالک، تفکیک وزارت راه و 
شهرسازی را به نفع مردم و بازار مسکن دانست و گفت: 
تلفیق دو حوزه مسکن و راه که از حدود یک دهه قبل 
انجام شد هیچ کمکی به تعادل بازار مسکن نکرد و موجب 
شد تا این حوزه در سایه بخش حمل و نقل قرار گیرد. 
خوشحالم که مجلس یازدهم به مساله انتزاع وزارت راه و 

شهرسازی ورود کرده است.
خســروی همچنین با انتقاد از ساختار کمیسیونهای 
نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولتها و تغییر 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای کمیســیونهای 
نظارت صمت هم تغییر می کنند اما کارگزاران اصلی که 
در واقع به تعیین سیاستهای اصلی می پردازند سر جای 
خودشان هستند. کمیسیون نظارت نقش قوه قضاییه 
اصناف را دارد که برای تقویت آن باید ساختارش تغییر 
کند. مجلس هم می گوید کمیسیون نظارت باالترین 
تصمیم گیرنده در صنوف و اتحادیه ها و اتاقها است. اما 
می بینیم که بعضا به تخلفات اصناف رسیدگی نمی شود 
و این مســاله تبعات ســنگینی را برای تمامی اعضای 

صنوف در پی دارد.
وی درباره وضعیت بازار مسکن در تیرماه ۱400 اظهار 
کرد: بحمداهلل قیمتها روند کاهشی داشته و بازار از ثبات 
برخوردار است. البته شاهد افت شدید معامالت هستیم 
که برای اقتصاد کشور خوب نیست. امیدواریم با آمدن 
دولت آقای رئیسی بخش ســاخت و ساز رونق بگیرد و 
مردم بتوانند خانه در استطاعت خود را خریداری کنند. 
این باعث می شود تا بخش مسکن به عنوان یک حوزه 

پیشران رونق بگیرد و اشتغال افزایش پیدا کند.
رییس اتحادیه مشاوران امالک، ورود وزارت دفاع به بحث 
صنعتی سازی بخش ساختمان را قابل تقدیر دانست و 
گفت: ما حدود پنج میلیون کسری مسکن داریم که باید 
در پنج سال جبران شود. شنیدم که وزارت دفاع اعالم 
کرده می تواند فرآیند ساخت وساز را به یک پنجم برساند 
و یک ساختمان ۱2 طبقه در شش ماه ساخته می شود. 
اگر این اتفاق رخ دهد جبران کسری مسکن در یک یا دو 
سال قابل انجام است. همچنین واحدها با قیمت تمام 
شده به دست متقاضیان می رسد که مردم می توانند با 

تسهیالت مناسب صاحب مسکن شوند.

رئیس اتحادیه فخاران تهران در ضرورت تعویق تسلیم 
اظهارنامه هاي مالیاتي بیان داشت: از آنجایي که شرایط 
فعلي اصناف کشور به گونه اي است که با مشکالت حادي 
چون تحریم، گراني هاي بیش از حد و نوســان ارز و در 
امتداد این مشقات، انتشار ویروس کرونا و تعطیلي هاي 
آن از سوي ستاد ملي کرونا، رو به رو بودند، لذا الزم است 
سازمان امور مالیاتي همانگونه که از قبل قول داده بود 

زمان تسلیم اظهارنامه ها را به تعویق بیندازد.
مرتضي منبع چي، رئیس اتحادیه فخاران تهران گفت: 
از ابتداي سال تا کنون اصناف دوماه تعطیلي پي در پي 
داشتند، اکنون که واحدهاي صنفي را باز نمودند، باید به 
دنبال کارهاي اداري باشند، زمان شان بسیار کم است، 
لذا سازمان الزم است تسلیم اظهار نامه ها را به تعویق 
بیندازد تا آنها با فراق بال بهتري بتوانند کارشان را انجام 
دهند؛ چه آنکه سازمان از پیشترها قول این همکاري را 
به اصناف داده بوده است. منبع چي در رابطه با تبصره 
ماده ۱00 قانون مالیات هاي مستقیم بیان داشت: تا بستر 
سازي هاي الزم اتفاق نیفتد، قوانین بدرستي اجرایي 
نخواهد شد، تا زمانیکه قوانین و تبصره هایي که سازمان 
مقرر مي دارد بدون آموزش و آمادگي افراد اجرا شود با 
مشکل مواجه خواهد شد؛ چرا که افراد مشمول این قانون 

بدون آمادگي و اطالعات توانایي اجــرا را ندارند. وي با 
گالیه از روند اجراي مطالباتي که اتحادیه ها دارند گفت: 
بر اساس بخشنامه هاي موجود همه مراحل درخواست 
رفع مشکالت اتحادیه ها از سازمان هاي ذیربط باید از 
کانال و مسیر اتاق پیگیري شود. اتحادیه ها حق ندارند به 
طور مستقل امور را پیگیري نمایند، لذا مشکالت به اتاق 
اصناف ارسال مي شود؛ اما پاسخ آن بقدري طور مي کشد 
که مشمول مرور زمان شده و فراموش مي گردد. قانون 
مي گوید براي هر یک از نامه نگاري ها و درخواست ها 
نهایتاً ۱5 روز فرصت پاسخ وجود دارد. جایگاه اتاق بگونه 
اي است که سازمان هاي مرتبط، حاضر و ملزم به پاسخ 
گویي نیستند؟ بنابراین نه امکان داریم خودمان اقدام 
کنیم و نه اتاق پیگیر مشکالت مان است. چه کنیم؟ وي 
در ادامه تاکید کرد: مبلغ پرداختي قبوض گاز براي این 
صنف به دو برابر رسیده است. پرداخت این مقدار در توان 
اعضاي صنف فخاران نیست. این مشکل را بارها به اتاق 
منعکس کردیم تا براي حل آن از وزیر و یا مسئوالن این 
وزارتخانه، مطالبه گري کنند و زماني را براي حضور این 
صنف در آن وزارت خانه سازماندهي کنند، اما تا کنون 
پاسخي دریافت نکرده ایم. امیدواریم شرایط به گونه اي 

پیش رود تا به جایگاه واقعي اصناف دست یابیم.

افزایش دو برابري نرخ قبوض گاز براي فخاران

كارگرانی كه نه قرارداد دارند نه بیمه

سایه شوم کرونا بر زندگی کارگران روزمزد

رییس اتحادیه امالک: پنج میلیون کسری مسکن داریم
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جهانگیری:
 اینترنت از مواضع آشکار عدالت خواهی است 

معاون اول رییس جمهــور با تاکید بــر اینکه اتکا بــر فناوریهایی نظیر 
آی تی و آی ســی تی موجــب افزایش شــفافیت اســت، تصریح کرد: 
امکانپذیر نیســت که در دنیای امــروز مطلبی را از مــردم مخفی و یا بر 
آنها تحمیل کرد. امروز نمی توان به مردم دروغ گفت. کشــور در مرحله 
 ای قرار دارد که نمی تــوان به مردم چیزی گفت ولــی کار دیگری انجام

 داد.
به گزارش »انتخاب«، جهانگیری صبح )شنبه( در آیین افتتاح نوزدهمین 
دوره مسابقات ملی مهارت که در سازمان آموزش فنی-حرفه ای کشور و با 
حضور روسای سازمانهای فنی-حرفه ای سراسر کشور برگزار شد، به ورود 
دانش و فناوری های نوین در فضای جدید جهانی و ورود به داخل کشور 
اشاره و تصریح کرد: نباید زمانی که با یک پدیده جدید روبرو می شویم تنها 
به فکر عوارض سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از آن پدیده باشیم.

معاون اول رییس جمهــور با تاکید بر اینکه باید از گذشــته درس عبرت 
گرفت، به مقاومت در اســتفاده از همــه پدیده های نو نظیــر راه آهن، 
تلویزیون، ویدیو و ماهواره اشــاره کرد و گفت: در مقطعــی از تلویزیون 
به عنوان اتاق شــیطان یاد می شد. این در حالی اســت که امروز در همه 
روستاهای کشور از این تجهیزات دنیای ارتباطات استفاده می شود. باید 
در نظر داشــت که با علم و فناوری نمی توان مبارزه کرد البته این مباحث 
 نیازمند قواعــد و قوانین حکمرانی دقیقی هســتند که باید به درســتی

 نوشته شود.
وی افزود: ممکن اســت شــبکه ای در فضای مجازی ایجاد و تحت تاثیر 
سیاست های جایی از دنیا قرار داشته باشد و عوارضی برای کشور به وجود 
آورد اما باید در نظر داشت که نمی توان با مردم خود مبارزه کرد و پیشرفت 
کشور در سازگاری، گفتگو و جلب مشارکت مردم برای وضع قوانین جدید 

است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه اتکا بر فناوریهایی نظیر آی تی و آی ســی تی 
موجب افزایش شفافیت است، تصریح کرد: امکانپذیر نیست که در دنیای 
امروز مطلبی را از مردم مخفی و یا بر آنها تحمیل کرد. امروز نمی توان به 
مردم دروغ گفت. کشور در مرحله ای قرار دارد که نمی توان به مردم چیزی 

گفت ولی کار دیگری انجام داد.

روحانی: 
اگر حتی یك واكسن مشکل داشته باشدنزدن آن 

بدتر از زدن  است
رییس دولت دوازدهم در آخرین جلسه ستاد ملی کرونا در این دولت با بیان 
اینکه تصمیمات ما همواره بر پایه خرد جمعی بوده است یاد آور شد که همه 
این تصمیمات را برگردیم و نگاه کنیم موردی نمی بینیم که مخالف اصول 

علمی و بی توجه به تجربه جهانی باشد.
رییس جمهوری با اشــاره به شــکل گیری دوگانه های مختلفی در طول 
شــیوع کرونا در فضای کشــور، اظهار کــرد: اولین دوگانه که از ســوی 
خارج نشــین ها مطرح شد و هرچند که تعدادشــان زیاد نبود اما اصل آن 
دوگانه ســازی خطرناک بود، دوگانه علم و دین بود که در گام اول رهبری 
با آن به مقابله پرداخت و بعد نیز تمامی مراجــع تقلید و علمای طراز اول 
با این امر همراهی کردند، مگر یک ســری افراد در سطوح پایین که حرف 
 هایی می زدند اما در مجموع اصأل اجازه شــکل گیری این دوگانه ســازی

 را ندادیم.
وی ادامه داد: دومین دوگانه ســازی معیشــت و ســامت مردم بود که 
ما کوشــیدیم با توجه بــه شــرایط اقتصــادی جامعه و دســته بندی 
مشــاغل و اصناف و توجــه به شــرایط شــیوع کرونا به شــکلی عمل 
 کنیــم کــه از ایــن دوگانه ســازی عبــور کنیــم و خــدا را شــکر که 

همینطور شد.
روحانی با اشــاره به شــکل گیری دوگانه ها واکســن داخلــی و خارجی 
تاکید کرد: مــا در این زمینــه هم دوگانه هــا را کنار زدیــم و گفتیم در 
خارج به هرکجا که اعتمــاد کردیــم آن را وارد می کنیــم و در کنار آن 
واکســن داخلی را هم پیگیری می کنیــم. روند کار ما هم بــرای تولید 
واکسن در کشــور از دنیا چندان عقب نبود، باید بدانیم که واکسن سازی 
 کار یک روز و شــش ماه نیســت و در نهایت مــا این دوگانــه را هم رفع 

کردیم.
روحانی گفت: اگر حتی یک واکسن مشکل داشته باشد، نزدن آن بدتر از 

زدن است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
بازار سهام باعث تورم نمی شود

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اثر تورمی که از کانال 
رشد نرخ سهام ایجاد می شود، در مقابل اثر تورم کوه نقدینگی پر کاهی هم 
نیست، گفت: ریشه اصلی تورم در رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است و 
آنجا تورم ساخته می شود، افزایش قیمت سهام هیچ تاثیری بر روی تورم 

ندارد.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با ایلنا درباره اثرگذاری بازار سهام بر 
تورم در خطاب به منتقدانی که معتقدند  یکی از دالیل رشد تورم، افزایش 
ارزش سهام بوده، اظهار داشت: ریشه اصلی تورم در رشد پایه پولی و رشد 
نقدینگی اســت و آنجا تورم ساخته می شــود. افزایش قیمت سهام هیچ 

تاثیری بر روی تورم ندارد.
 آن چیــزی که در ایــن موضوع گاهی بــه عنوان یک نظریــه اقتصادی 
به آن اشــاره می شــود، تحت عنوان ثروت شــناخته می شــود. وقتی 
ســهمی گــران می شــود صاحــب آن ثروتمنــد می شــود و ممکن 
اســت که این صاحب ســهام به دنبــال افزایــش قدرت خریــد خود، 
تقاضای بیشــتری در بازارها ایجاد کنــد. در واقع تقاضــا برای مصرف 
 باال می رود و این اثر غیرمســتقیم و ناچیز تورمی ناشــی از رشــد قیمت 

سهام است.
وی با تاکید بــر اینکه ایــن اثر تورمــی که از کانال رشــد نرخ ســهام 
ایجاد می شــود، در مقابل اثر تــورم کوه نقدینگی پر کاهی هم نیســت، 
ادامه داد: حال اینکــه گاهی آن قدر ایــن پرکاه را بــزرگ می کنند که 
آن را در مقابــل کــوه نقدینگی قــرار می دهنــد، صحبت هــای غلط 
و اشــتباهی که در ایــن زمینــه گفته می شــود، هم ذهنیــت فعاالن 
 را مخدوش می کند و هــم اینکه باعــث ناراحتی عمومی فعــاالن بازار

 می شود.
رییس سازمان بورس گفت: اتفاقا نظری هم وجود دارد که دقیقا برعکس 
نظریه آثار تورمی سهام است. مطابق با این نظر، وقتی بازار سرمایه رونق پیدا 
می کند، بخشی از نقدینگی وارد این بازار می شود و معامات در دارایی هایی 
انجام می شود که در سبد خانوار نیستند بنابراین اثر ضدتورمی دارد. شاید 
اگر این اثر ضد تورمی و اثر اندک تورمی را حســاب می کردیم، خالص اثر 

منفی شود.

اخبار

صدور جریمه سنگین علیه آمازون در اروپا
شرکت آمازون به دلیل نقض مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا و استفاده از اطالعات شخصی کاربران بدون موافقت آنها، ۸۸۶.۶ میلیون دالر معادل ۷۴۶ میلیون یورو جریمه شد.آمازون در اظهارنامه ای 

به رگوالتور آمریکا فاش کرد کمیسیون ملی حفاظت داده لوکزامبورگ ۱۶ ژوییه این جریمه را علیه آمازون صادر کرد.سخنگوی آمازون اعالم کرد این شرکت در خصوص این جریمه تجدیدنظر درخواست خواهد 
کرد.مقررات حفاظت داده عمومی اتحادیه اروپا شرکتها را ملزم می کند پیش از استفاده از اطالعات شخصی کاربران، موافقت آنها را جلب کنند در غیر این صورت با جریمه روبرو خواهند شد.تفحص رگوالتورها 

از غولهای فناوری در پی سلسله رسواییها در خصوص حریم خصوصی و اطالعات نادرست و همچنین شکایت بعضی از شرکتها از سوءاستفاده غولهای فناوری از قدرت بازارشان، افزایش پیدا کرده است. 

بیت کوین تا ۴۰ هزار دالر 
رشد کرد اما عرضه زیاد در 
این محدوده مانع شکست 
این محدوده مقاومت شد و 
حاال بیت کوین در محدوده 
۳۸ هزار دالر معامله می شود.اگرچه سیگنال های 
مثبت زیــادی از لحاظ تکنیــکال در نمودار چهار 
ساعته بیت کوین دیده می شود اما به نظر می رسد 
این ارز در شکســتن مقاومت ۴۰ هزار دالر ناتوان 
است اما چه اتفاقی باید رخ دهد تا بیت کوین رشد 
 the B word کند؟وعده های زیادی در رویــداد
مطرح شد و بسیاری از فعاالن بازار عقیده دارند اگر 
این وعده ها عملی شوند می توان به رشد بیت کوین 
امیدوار بود. این دســته از فعاالن بازار اعتقاد دارند 
اگر تسا دوباره بیت کوین را به عنوان ارز پرداخت 

بپذیرد می توان دوباره به بازار امیدوار بود.
در حال حاضر اما محــدوده مقاومت ۴۰ هزار دالر 
برای بیت کوین یک مقاومت روانی و سفارشــات 
فروش در این محدوده بسیار زیاد است اما باال رفتن 
دامیننس بیت کوین می تواند باعث شروع یک روند 
صعودی در بازار باشــد.بازار رمزارزها بیش از ۲/۱ 
درصد ریزش کرده است و بیت کوین هم حدود ۴ 
درصد ریزش کرده امــا آلت کوین ها هنوز روندی 
صعودی دارند.اتریوم و ریپــل روندی مثبت دارند 
اما تا زمانی که بیت کوین محدوده ۴۰ هزار دالر را 
پشت سر نگذارد نمی توان به رشد رمزارزها امیدوار 
بود.اگر بیت کوین محدوده مقاومت ۴۰ هزار دالر 
را پشت سر بگذارد احتمال رشــد تا ۴۷ هزار دالر 
وجود دارد.ارز دیجیتال FLOW در ۲۴ ســاعت 
گذشته بیشترین رشــد در بازار ارزهای دیجیتال 
را داشته اســت.دامیننس بیت کوین دوباره به زیر 
۴۸ درصد نزول کرده و این در حالیست که برخی 

کارشناســان باال رفتن دامیننس بیت کوین را یک 
سیگنال صعودی برای بازار می دانند.این در حالی 
است که انتشار چندین خبر منفی از صرافی باینانس 
باعث ریزش بیتکوین و دیگــر ارزهای دیجیتالی 
شــد.صرافی باینانس به عنوان بزرگ ترین صرافی 
ارزهای دیجیتالی جهان پــس از اعام محدودیت 
جدید در برداشت ها، حاال اعام کرده است امکان 
اســتفاده از اهرم در معامات را برای کشــورهای 
حوزه اتحادیه اروپا غیرفعال خواهد کرد. از ســوی 
دیگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار مالزی با اشاره 
به اینکه باینانس هیچ مجوزی برای فعالیت در این 
کشــور ندارد، ۱۴ روز به این صرافی و مشتریانش 
مهلت داده اســت تا اقدام به خارج کردن سرمایه 
های خود کنند.  بررسی آمارهای درون شبکه ای 
حاکی از بهبود تدریجی ضریب سختی استخراج به 
عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین قیمت بیتکوین 
است. ضریب سختی استخراج بیتکوین که زمانی 
قله تاریخی ۱۸۰ اگزا هش بر ثانیه را ثبت کرد، پس 
از ممنوعیت استخراج توسط دولت چین تنها طی 
سه هفته به ۸۴ اگزا هش بر ثانیه سقوط کرد اما پس 
از نقل مکان ماینرهای چینی به دیگر نقاط، شاهد 
افزایش پیوسته ضریب ســختی در روزهای اخیر 
بوده ایم.  صورت دارایی منتشرشــده شرکت تسا 
در سه ماهه دوم نشان می دهد که با وجود کاهش 
یک میلیارد دالری ارزش بیت کوین های در اختیار 
این شــرکت، تغییری در تعداد آن ها به نسبت سه 
ماهه نخست امسال اتفاق نیفتاده و تسا کماکان 
بیت کوین های خود را نگه داشته است. این کاهش 
ارزش دارایی به دلیل افت قیمتی بیت کوین بوده و 
در صورت باال رفتن قیمت بیت کوین این زیان قابل 
جبران اســت. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۱۵۴۰ میلیارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۲ درصد 
کمتر شــده اســت. در حال حاضر ۵۱ 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 
باک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامات اولیه 
آن شکل گرفت.  اما بعد از شایعاتی مبنی بر اینکه 
آمازون قرار است بیت کوین را به عنوان ارز پرداخت 
بپذیرد این ارز شروع به رشد کرد و به ۴۰ هزار دالر 
رسید. به نظر می رسد رشــد بیت کوین در پی این 
شایعه کاما طبیعی بود، چون اضافه شدن گردش 
مالی چند میلیارد دالری شرکت آمازون می تواند 
سرمایه زیادی به بازار رمزارزها اضافه کند.با اینکه 
این شایعه تکذیب شد اما عاقه خریداران به خرید 
بیت کوین از بین نرفت.با اینکه سیگنال های مثبت 
زیادی از لحاظ تکنیکال روی نمودار چهار ساعته 
وجود دارد اما تحلیلگــران AMarkets عقیده 
دارند رشــد یک دارایی باید با پشتیبانی بنیادی و 
اساسی همراه باشد و شــایعات به صورت مقطعی 
تاثیر دارند و بازگشت بیت کوین به محدوده ۳۰ هزار 
دالر هنوز هم محتمل است.همچنین بایننس خبر 
داده که معامله گران آتی دیگر نمی توانند بیشتر از 
۲۰ برابر ســرمایه خود از اهرم استفاده کنند و این 

اقدام هم می تواند تاثیر منفی بر قیمت بیت کوین 
در معامات آتی داشته باشد و قیمت بیت کوین در 

معامات آتی بر ارزش بیت کوین تاثیرگذار است.

yektanet.com
همچنین صرافی FTX هم تصمیم مشابهی گرفته 
و از استفاده از اهرم را در صرافی خود محدوده کرده 
است. همچنین بایننس برداشــت روزانه را برای 
کاربران تایید نشــده بــه ۰۶/۰ بیت کوین کاهش 
داده و احتماال بایننس در آینده نزدیک به ســمت 
تایید نهادهای نظارتی می رود و همکاری بیشتری 
با نهادهای نظارتی یعنی محدودیت بیشتر در این 
صرافی.معامات رمزارزها در چین متوقف شــده 
و این موضوع هم تاثیر منفی بر بــازار دارد. دولت 
چین همچنان به ســرکوب رمزارزها می پردازد و 
این موضوع باعث کاهش ورودی پول به بازار است.

به عقیده کارشناسان تا زمانی که فاند قوی به بازار 
نرسد هر لحظه ممکن است فروش بیت کوین شروع 

شود و با شایعات نمی توان به رشد اعتماد کرد.

كدام ارز بيشترین بازدهی را داشت؟

بیت کوین مقاومت ۴۰ هزار دالر را می شکند؟
ضربه باینانس به ارزهای دیجيتالی

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

دادگاه مسکو اعام کرد که سازنده برنامه واتساپ 
WhatsApp به دلیل امتناع از بومی سازی داده 
های کاربران روســی خود در این کشور احتماالً 
۶ میلیون روبــل )۸۲۰۰۰ دالر( جریمه خواهد 
شد. دادگاه ناحیه قضایی شماره ۴۲۲ در منطقه 
تاگانسکی مســکو اعام کرد که ســازنده برنامه 
واتســاپ WhatsApp به دلیل امتناع از بومی 
سازی داده های کاربران روسی خود در این کشور 
احتماالً ۶ میلیون روبــل )۸۲۰۰۰ دالر( جریمه 

خواهد شد.در بیانیه این دادگاه آمده است: دادگاه 
پروتکلی در رابطه با واتســاپ دریافت کرد که بر 
اســاس بخش ۸ ماده ۱۳.۱۱ قانون جرایم اداری 
روسیه تنظیم شده اســت. )عدم موفقیت اپراتور 
هنگام جمع آوری داده های شــخصی در انجام 
مسئولیت خود مبنی بر اطمینان از ضبط، طبقه 

بندی، انباشــت، ذخیره سازی، شــفاف سازی یا 
بازیابی داده های شخصی شــهروندان روس، که 
توسط قوانین روسیه مقرر شــده است(. حداکثر 
مجازات مطابق ایــن ماده جریمــه ای معادل ۶ 
میلیون روبــل اســت.این دادگاه در ادامه افزود: 
تاریخ رسیدگی به این پرونده هنوز مشخص نشده 

است.یک روز قبل، همین دادگاه گوگل را به دلیل 
امتناع از بومی ســازی داده های کاربران خود در 
روســیه، ۳ میلیون روبل )۴۱۰۰۰ دالر( جریمه 
کرده بود.ســرویس فدرال روسیه برای نظارت بر 
ارتباطات، فناوری اطاعات و رسانه های جمعی 
پیش از این، اعام کرده بود که گوگل، فیس بوک، 
توییتر و سایر غول های رسانه اجتماعی، اطاعات 
شخصی کاربران روسی را تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۱ بومی 

سازی نکرده اند.

آگهی هایی در ســایت دیوار وجود دارد کــه آیفون ۱۲ 
پرومکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت را با قیمت ۸۶ میلیون 
تومان به فروش می رسانند، چون ۱۱ گرم طای ۲۴ عیار 
در آن به کار رفته است. اگر در برنامه دیوار یک جست وجوی 
ساده انجام داده باشید احتماال با تبلیغات فروش موبایل طا 
موجه شده باشید. موبایلی که خرید خودش بسیار هزینه 
بر است حاال با قاب طا به فروش می رسد تا هزینه آن ۸۶ 
میلیون شود. قیمتی که با آن می توان یک پراید ۱۳۲ مدل 

۱۳۹۴ خرید اما ماجرای این گوشی ها چیست؟
اگرچه فروش ابزار لوکس بــرای ثروتمندان در دنیا رایج 
است، شرکت هایی هستند که تزئینات داخل خانه و خودرو 
را با طا لوکس می کنند، این قبیل کاالها مشتریان خودش 
را دارد. هر ساله شرکت هایی هستند که سفارش ساخت 
موبایل با قاب طا می گیرنــد و پیش فروش می کنند. اما 
فروش یک موبایل آیفون با قاب طا در ایران شاید کمی 
عجیب به نظر برسد. یک آگهی دهنده در سایت فروش 
دیوار مدعی اســت تعدادی موبایل طا دارد.گوشی های 
طایی که این روزها با قیمت های متفاوت و در مدل های 

متفاوت به فروش می رسند، به یکی از کاالهای لوکسی 
تبدیل شــده اند که هرکســی توانایی خرید آن را ندارد. 
این روزها آیفون ۱۲ پرومکس بــا حافظه داخلی ۲۵۶ و 
۱۱ گرم قاب طای ۲۴عیــار با قیمت ۸۶ میلیون تومان 
در دیوار به فروش می رســد.قیمت آیفون ۱۲ پرومکس 
۳۶ میلیون تومان است. هر گرم طای ۲۴ عیار زمانی که 
این آگهی منتشر شــد)یعنی حدود دو هفته پیش( یک 
میلیون و ۴۰۰ هزارتومان بود. ۱۱ گرم طا رقمی حدود 
۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان و در مجموع قیمتی معادل 
۵۱ میلیون تومان برای این گوشی ها هزینه بر می دارد.اما 
فروشنده معتقد بود که هزینه ساخت این قاب ها و میزان 
حساسیتشان باالســت به همین دلیل به قیمت طای 
گردنبند نمی توان آن ها را به فروش رســاند.عاوه بر این 
گویا هزینه وارد کردن این گوشــی ها کمی باالتر است، 

البته فروشنده پاسخ دقیقی نداد که این قاب های طا در 
ایران برای گوشی ساخته می شود یا هنگام وارد کردن نیز 
به صورت طا هستند. اما اطمینان داد که طای خالص 
هستند و می توان پیش هر متخصصی عیار آن ها را محک 
زد.هرچند که فروشــنده اطاعات دقیقی از تعداد این 
گوشی ها ارائه نکرد. اما اصرار داشت که تعداد این گوشی ها 
محدود است و جای دیگر نمی توان چنین گوشی ای پیدا 
کرد. البته این فرد گفت که خودش ایــن اجناس را وارد 
نکرده بلکه یکی از دوستانش این گوشی ها را برای او آورده 
است.قیمت اصلی گوشی های طا در سایت های فروش 
خارج از ایــران بین دو هزار و ۵۰۰ تــا دو هزار ۸۰۰ پوند 
است با قیمت یورو ۳۵ هزار تومانی رقمی بین ۸۷ میلیون 
تا ۹۸ میلیون تومان که با یک حساب و کتاب سرانگشتی 
می توان متوجه شد که این فروشنده نه تنها رقم را چندان 

باال اعام نکرده است، بلکه از قیمت اصلی هم کم یک تا 
۱۲ میلیون کم تر اعام کرده است. وقتی علت این مسئله 
را از فروشنده جویا شدیم گفت: وزن طای آن گوشی ها 
سنگین تر است و یک قلم طا هم همراهش دارد به همین 
دلیل گران تر می شود. اما گوشی های ما قلم طا ندارد و 
 وزن طای موجود در آن هم ۱۱ گرم اســت.یک پرسش 
دیگر هم وجود داشت که فروشــنده پاسخ مشخصی به 
آن نداد، آن هم اینکه آیا این قاب طایی براق، قاب اصلی 
گوشی اســت یا قاب حفاظتی آن؟ هرچند که به پاسخ 
مشخصی دســت پیدا نکردیم  چون آگهی دهنده پاسخ 
دقیقی به سوال نداد. اما با توجه به قیمت و میزان طای 
موجود در آن به نظر می رســد که قاب حفاظتی باشــد. 
نکته جالب ماجرا اینجاســت که پس از افزایش قیمت 
پوند، فروشنده در ۲۴ ســاعت گذشته، آگهی را از سایت 
دیوار برداشت تا بخاطر نوسانات بازار ضرر نکند و با قیمت 
باالتری گوشی موبایل خود را به فروش برساند شاید هم به 
گفته خودش تعداد محدودی داشته و همه آن چند عدد 

را فروخته است.

شــبکه اجتماعی لینکدین اکنون منبع درآمد ســاالنه 
۱۰ میلیارد دالر برای مایکروســافت است.مایکروسافت 
طی سه سال گذشــته امنیت و بازی را به کسب و کاری 
با درآمد ساالنه ۱۰ میلیارد دالر برای این شرکت تبدیل 
کرد و اکنون نوبت لینکدین رسیده که به یک کسب و کار 
۱۰ میلیارد دالری تبدیل شود.مایکروسافت در گزارش 
درآمدهای سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۱ خود اعام 
کرد درآمد لینکدین ۴۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد کرده که تحت تاثیر تقاضای قوی برای 

تبلیغات در بخش مارکتینگ سولوشنز بوده که رشد ۹۷ 
درصدی سال به سال داشته است. مایکروسافت درآمدها 
یا سود و ضرر لینکدین را فاش نکرد اما مقامات این شرکت 
اظهار کردند که کسب و کار تبلیغات لینکدین در سه ماهه 
جاری برای نخستین بار از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد.

مایکروسافت لینکدین را در ســال ۲۰۱۶ به مبلغ ۲۶.۲ 
میلیارد دالر خریداری کرد. از آن زمان این شــرکت به 

شکل بسیار محدودی محصوالت و خدمات لینکدین را 
با محصوالتش یکپارچه کرده اســت. مایکروسافت تنها 
گامهای ابتدایی را برای منتقل کردن لینکدین به سرویس 
رایانش ابری آزور به جای فعالیت در ســرورهای خودش 
برداشته است. مقامات مایکروسافت تاکید دارند که این 
یکپارچگی آهسته بر اساس طراحی بوده و نگرانی نخست 
آنها افزایش دادن شمار کاربران لینکدین است.تا حدود 

زیادی علت این که آمار لینکدین در سه ماهه جاری قوی 
به نظر می رسد، کندی اشــتغال زایی، تبلیغات اشتغال 
ناشی از همه گیری کووید ۱۹ و ضعیف شدن استخدام در 
ماههای گذشته بود. بر اساس گزارش زدنت، مایکروسافت 
درآمدهای لینکدین را در راستای بخش پردازشهای کسب 
و کار و بهره وری اعام کرد که آفیس ۳۶۵ و داینامیکس 
۳۶۵ را هم در برمی گیرد. این بخش در ۱۴.۷ میلیارد دالر 
از ۴۶.۲ میلیارد دالر درآمد ســه ماهه چهارم سال مالی 

۲۰۲۱ مایکروسافت سهیم بود. 

یک فعال حوزه کار حذف واسطه ها و ســودجویان از بازار و 
رسیدن کاال به دست مصرف کننده با قیمت واقعی را از جمله 
مزایای شکل گیری کســب و کارهای اینترنتی عنوان کرد و 
گفت: در شرایطی که دنیا به ســمت الکترونیکی شدن امور 
پیش می رود ما نیز باید همگام با کشورهای دنیا از این فرصت و 
ظرفیت برای توسعه کسب و کارها و کاهش بیکاری در کشور 

استفاده کنیم.
رحمت اهلل پورموســی با تاکید بر حمایت دولت از راه اندازی 
کسب و کارهای اینترنتی اظهار کرد: اگر بخواهیم واقعیت ها 
را در نظر بگیریم در کل دنیا بیشتر کارها به شکل الکترونیکی 
صورت می گیرد بنابراین چنانچه بخواهیم همگام با دنیا پیش 
برویم که البته فاصله خیلی زیادی داریم، باید به سمت و سوی 
الکترونیکی شدن برویم و در راستای بهره مندی از اینترنت به 
نحو شایسته از تسهیات و امکاناتی که در اختیارمان هست، 

استفاده کنیم.وی افزود: به دلیل گســترش کرونا خیلی از 
مشاغل خدماتی به سمت اینترنتی شدن رفتند که تا حدودی 
هم موفق بودند و در واقع فضای مجازی باعث شد تا مشاغلی 
که در دوران کرونا به شدت آسیب دیدند رونق بگیرند و از رکود 
خارج شوند.این فعال حوزه کار حذف واسطه ها و رسیدن کاال 
به دست مصرف کننده با قیمت واقعی را جمله مزایای اینترنتی 
شدن کســب و کار ها عنوان کرد و گفت: مردم در کسب و 
کارهایی که در بستر اینترنت شکل می گیرند، بدون پرداخت 
هزینه های داللی، کاال و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می 
کنند لذا اینترنتی شدن کسب و کارها موجب حذف دالالن 
و سودجویان از بازار و رسیدن کاال به دست مصرف کننده با 

قیمت واقعی و برقراری رابطه مستقیم بین خریدار و فروشنده 
می شود.پورموســی در عین حال بر لزوم نظارت بر کسب و 
کارهای اینترنتی تاکید کرد و گفت: برای آنکه حقوق مصرف 
کنندگان و خریداران رعایت شــود الزم است قوانینی برای 
استفاده از فضای مجازی مدون کنیم ولی این قوانین نباید 
محدودکننده باشد و انگیزه افراد را برای راه اندازی کسب و 
کار از بین ببرد بلکه از این جهت که جلوی برخی سوء استفاده 
هایی که ممکن است سودجویان از فضای مجازی داشته باشند 
را بگیرد.وی تاکید کرد: از طرفی بحث آموزش هم مطرح است و 
صاحبان مشاغل یا کسانی که مایحتاج خود را از طریق اینترنت 
تهیه می کنند هم باید از آموزش های الزم در بحث ورود به 

اینترنت و استفاده از فضای مجازی آگاه و بهره مند باشند.
این فعال حوزه کار متذکر شــد: در حال حاضر عده بسیاری 
عاقه مند به توسعه کســب و کار در این زمینه هستند که 
می طلبد آموزش های موردنیاز به متقاضیان داده شود، ضمن 
آنکه باید زیرساخت های الزم برای شکل گیری کسب و کارهای 
اینترنتی فراهم شود یعنی اگر در یک روستا یا نقطه دور افتاده 
کسی به فکر راه اندازی کسب و کار خود در فضای مجازی افتاد، 
سرعت اینترنت و زیرساخت های الزم ارتباطی برای او فراهم 
باشد.پورموسی در پایان بر لزوم حمایت دولت از شکل گیری 
کســب و کارهای اینترنتی تاکید کرد و گفت: در شرایطی 
که دنیا به سمت الکترونیکی شــدن بسیاری از امور می رود، 
ما نیز باید متناسب با کشــورها پیش برویم و از این فرصت 
 و ظرفیت برای توسعه کســب و کارها و کاهش بیکاری در 

کشور استفاده کنیم.

جریمه ۶ میلیون روبلی واتساپ در روسیه 

چرا باید از کسب و کارهای اینترنتی حمایت کنیم؟

آیفون 12 هم قيمت پراید شد؟ 

فروش موبایل با ۱۱ گرم طالی ۲۴ عیار

لینکدین ۱۰ میلیارد دالری شد


