
معاون شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه الگوی 
مصرف برق براساس شرایط آب و هوایی در هر منطقه متفاوت است، 
گفت که این رقم در تهران در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور 
معادل ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در سایر ایام سال معادل ۲۰۰ 
کیلووات ساعت ماهانه محاسبه می شود و اگر مشترکی از این میزان 

بیشتر مصرف کند، جزو مشترکان پرمصرف به حساب می آید.
مســعود عزیزی - معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
محاســبه قبوض برق بر اســاس تعرفه های مصوب صورت می 
گیرد، اظهار کرد: در محاســبه قبوض، میــزان مصرف انرژی هر 
مشترک در ساعات مختلف کم بار، میان بار و اوج بار محاسبه شده 
و طبق نوع تعرفه مصرف اشتراک واگذار شده، بهای برق مصرفی 

 وی در ساعات مختلف محاســبه و در قبض به صورت رقم نهایی
 اعالم می شود.

 نحوه محاسبه قبوض به صورت پلکانی چگونه است؟
وی ادامه داد: نحوه محاسبه قبوض به صورت پلکانی بدین صورت 
است که به ازای هر ۱۰۰ کیلووات ساعت افزایش مصرف برق، نرخ 
پایه محاسبه بهای برق مصرفی تغییر می یابد. این به این معنی است 
که هم در افزایش و هم در کاهش مصرف انرژی، مبلغ صادر شده در 

قبض نیز به صورت پلکانی، افزایش و یا کاهش می یابد.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران 
اظهار کرد: به منظور قدردانی از مشترکان کم مصرف و تشویق سایر 
مشترکان به کاهش مصارف مازاد، مشترکانی که در ماه های گرم 

سال یعنی از خرداد تا پایان شهریورماه کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه و در سایر ماه های سال کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت ماهانه 

مصرف کنند، شامل تخفیف صددرصدی قبض برق خواهند شد.

۵۳ درصد تهرانی ها خوش مصرفند
عزیزی با بیان اینکه مشــترکانی که در ماه های خرداد تا شهریور 
متوسط مصرف ماهانه ۳۰۰ کیلووات ســاعت در ماه و در سایر ایام 
سال، ۲۰۰ کیلووات ساعت ماهانه مصرف برق داشته باشند به عنوان 
مشترکان خوش مصرف شناخته می شوند، گفت: خوشبختانه در 
تهران بیش از ۵۳ درصد از مشترکان در دســته اخیر و یا در گروه 
مشترکانی قرار دارند که مصرف ماهانه برق توسط آنان در فصل گرما 
کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت است. وی ادامه داد: مشترکانی که در ماه 

های خرداد تا شهریور، الگوی ۳۰۰ کیلووات ساعت ماهانه را رعایت 
کنند، به ازای هر میزان کاهش مصرف نسبت به دوره مشابه سال قبل 

مشمول پاداش ریالی و تخفیف در بهای قبض مصرفی خواهند شد.

کمتر از سه درصد تهرانی ها مشمول قبوض نجومی شدند
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران 
در پاسخ به این سوال که آیا نحوه محاســبه قبوض برق در سال 
جاری نسبت به سال های قبل تغییر خاصی داشته است؟ گفت: 
امسال در نحوه محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان پرمصرف در 
سراسر کشور، تغییرات جدیدی اعمال شده است، به این صورت که 
مشترکانی که در ماه های تیر تا شهریورماه، بیش از دو برابر الگوی 
مصرف )در تهران بیش از ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه( برق مصرف 

کرده اند، عالوه بر افزایش ساالنه بهای برق مصرفی، مشمول افزایش 
بهای برق مصرفی در مورد مصارف مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت نیز 
شده اند و این مساله باعث شده قبوض این دسته از مشترکان افزایش 
بیشتری داشته باشد. به گفته عزیزی، این قانون در سراسر کشور در 
حال اجراست و صرفا شامل تعداد اندکی از مشترکان می شود که 
دارای مصرفی بیش از دو برابر الگوی تعیین شده هستند. براساس 
بررسی انجام شده در ســال ۱۴۰۰، کمتر از ۳ درصد از مشترکان 

تهرانی در این دسته قرار گرفته اند.
وی با اشاره به تسهیالتی که برای پرداخت قبوض برق برای تهرانی 
ها در نظر گرفته شده است، گفت: این دسته از مشترکان می توانند با 
مراجعه به منطقه برق مربوط به اشتراک خود، صورت حساب صادره 

را حداکثر طی سه قسط پرداخت کنند.

گروه بازرگانی ویتول پیش بینی کرد سیاســت 
تولید اوپک پــالس عامل اصلــی تاثیرگذار بر 

قیمتهای نفت در ماههای آینده خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بزرگترین شرکت بازرگانی نفت 
جهان احتمال اندکی برای بازگشــت نفت ایران 
به بازار جهانی در ســال میالدی جاری می بیند 
و بر این باور اســت که تولیدکنندگان نفت شیل 
آمریکا هم به حد کافی سرمایه گذاری نکرده اند تا 

تولیدشان را به سرعت افزایش دهند.
مایک مولر، مدیر منطقه آســیای شرکت ویتول 
در وبینار شرکت گلف اینتلیجنس گفت: کنترل 
قیمت نفت به میزان زیادی در دستان اوپک پالس 

است. در آمریکا شمار دکلهای حفاری برای باال 
بردن تولید به نحوی که تقاضای بیشتر برای نفت 

را تامین کند، کافی نیست.
اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس که 
متشکل از ۲۳ کشور اســت، روز دوشنبه دیدار 
می کنند. در پی صعود نفت برنت به ۸۰ دالر در 
هر بشکه در هفته گذشــته که از سال ۲۰۱۸ به 
این طرف بی ســابقه بود، بعضی از معامله گران 
و مقامات کاخ ســفید از اوپک پالس خواستند 
افزایش تولید سریعتر از میزانی که برنامه ریزی 

کرده است را اعالم کند.
این گروه در حال احیای تدریجی تولیدی است 

که سال گذشته در اوج پاندمی محدود کرده بود. 
وزیران اوپک پالس در ژوییه توافق کردند در چند 
ماه آینده هر ماه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 

تولیدشان را افزایش دهند.
کمبود گاز طبیعی در اروپا به محدودیت عرضه 
در بازار نفت اضافه کرده و شرکتها مجبور شده اند 

برای تولید نیرو به استفاده از نفت روی بیاورند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته مولر، بعضی 
از اعضای اوپک پالس اظهار کرده اند که نگرانند 
عبور نفت از مرز ۸۰ دالر در هر بشــکه به تقاضا 
ضربه بزند. آنها می خواهند پیــش از ورود نفت 

ایران یا آمریکا، درآمد خوبی از نفت کسب کنند.

رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرســازی 
گفت: به زودی سیستم هوشمند کرونایی راه اندازی و 
ابتدا از استان قزوین به صورت آزمایشی آغاز می شود 
تا واکسینه شده ها بتوانند بدون محدودیت هایی مانند 

سفر به امورات خود ادامه دهند.
رضا نفیســی در گفت وگو با ایســنا درباره آخرین 
تصمیمات اتخاذ شــده بــرای چگونگــی اعمال 
محدودیت های کرونایی در شرایطی که واکسیناسیون 
با سرعت مناســبی در حال انجام است، اظهار کرد: 
سیستم هوشمند کرونایی به زودی راه اندازی می شود 
و ابتدا از استان قزوین به صورت آزمایشی اجرا خواهد 
شد بر این اساس بسیاری از محدودیت های کرونایی 
تنها برای افرادی است که واکسینه نشدند و آنهایی 
که کارت واکســن دیجیتال دارند می توانند بدون 
محدودیت بسیاری از فعالیت ها مانند سفرهای داخلی 

و خارجی را مانند قبل از شیوع کرونا انجام دهند.
وی افزود: یکی از اهداف راه اندازی سیستم هوشمند 
کرونا این است که مردم برای واکسینه شدن تشویق 
شــوند و تفاوتی بین افرادی که هر دو دوز واکســن 

را دریافت کرده اند و آن هایی کــه نمی خواهند این 
کار را انجام دهند یا هنوز واکســینه نشده اند وجود 
داشته باشد. همچنین سیستم هوشمند کرونا دارای 
ویژگی های دیگری در حوزه مدیریت و پیشگیری از 

شیوع و گسترش این ویروس است.
رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی ادامه 
داد: از جمله محدودیت هایی که با راه اندازی سیستم 
هوشمند کرونا تغییر خواهد کرد. سفرهای داخلی و 
خارجی است چرا که از این به بعد همه آن هایی که 
واکسینه شده اند می توانند بدون محدودیت سفرهای 
داخلی و خارجی که قبل از شیوع کرونا می توانستند 
بروند را انجام دهند. همچنین حضور در ورزشگاه ها و 
سایر  اماکن عمومی مانند سینما، پاساژها و غیره نیز 
از جمله این محدودیت هاست که با تغییر و تعدیل 

مواجه خواهد شد.
نفیسی اعالم کرد: یکی دیگر از کاربردهای سیستم 
هوشمند کرونایی این اســت که اگر در سفر هوایی، 
زمینی، ریلی یا دریایی فردی مبتال به کرونا یا مشکوک 
به این ویروس باشد به همه افرادی که در آن سفر با او 

همراه بودند، هشدار داده شده تا آن ها نیز در وضعیت 
نارنجی و در قرنطینه یا جــدا از دیگر مردم و جامعه 
اطراف شــان قرار گیرند. در این صورت می توانیم به 
راحتی جلوی شــیوع و گســترش ویروس کرونا را 

بگیریم.
وی با بیان اینکه سیستم هوشمند کرونا به زودی در 
استان قزوین به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن در 
همه کشور راه اندازی خواهد شد، گفت: باید در وهله 
نخست و در مرحله اجرای آزمایشی سیستم هوشمند 
کرونا همه نواقص احتمالی آن را آســیب شناسی و 
برطرف کنیم تا بتوانیم با اطمینان خاطر بیشتری این 
طرح را در سراسر کشور اجرا کنیم. همچنین در این 
سیستم وضعیت ابتالء، واکسیناسیون و نتایج تست 
PCR همه مردم به صورت آنالین و دقیق رصد خواهد 
شد و به عنوان مثال اگر مردم بخواهند در یک واحد 
صنفی یا مکانی مانند مغــازه حضور پیدا کنند، می 
توانند با استفاده از QR کدهایی که در ورودی این 
واحدهای صنفی قرار دارد از این اطالعات مطلع شوند 
و اگر افرادی که در این واحد صنفی مبتال شده باشند 

یا مشکوک باشند به مردم اطالع داده می شود.

با وجود دستور دادستانی در رابطه با تعیین تکلیف سرم 
های موجود در گمرک، مکاتبه اخیر گمرک ایران با سازمان 
غذا و دارو نشان می دهد بعد از گذشت چند هفته از این 
تکلیف، این سازمان هنوز اقدام موثری در این رابطه انجام 
نداده و ۱۳۰۰ تن سرم دیگر در یک ماه گذشته در گمرک 
دپو شده و گفته می شود هماهنگی با وزارت بهداشت برای 
ورود آنها صورت نگرفته اســت. به گزارش ایسنا، واردات 
سرم جهت تامین نیاز داخل از اواسط مرداد ماه سال جاری 
شروع شد اما مدتی نگذشته بود که اعالم شد حدود ۵۰۰ 
تن سرم داخل گمرک دپو شده که ۲۵۰ تن آن مربوط به 
پنج سال پیش است که اغلب تاریخ آن گذشته اما ۲۸۰ تن 
آن از حدود یک سال اخیر وارد شده است. در عین حال، 
محموله هایی از سرم در ماه گذشته به تدریج وارد شده بود 

که هنوز مجوز وزارت بهداشت برای ترخیص را نداشت.

قرار بود تکلیف سرم های جدید ۴۸ ساعته 
مشخص شود

به دنبال بازدیدی که معاونان دادستان تهران در شهریور 
از گمرک تهران و انبارهای عمومی داشــتند تکالیفی 
جهت تعیین تکلیف سرم های دپو شده به وزارت بهداشت 
محول کردند. بر این اســاس، در کنار تعیین وضعیت 
سرم های قدیمی ، مقرر شد در مورد سرم هایی که اخیر 
وارد شده بود، وزارت بهداشــت با اعزام نماینده خود به 
گمرک و بازدید میدانی ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تعیین 
تکلیف این سرم ها از جهت ترخیص یا عدم ترخیص اعالم 

نظر و سرم هایی که مجوز وزارت بهداشت داشتند فورا 
توسط گمرک ترخیص شود.

۴۸ ساعت، چند هفته شد و دپو به ۱۳۰۰ تن رسید 
اما با گذشت مدتی از دستور دادســتانی، مکاتبه ای که اخیرا 
گمرک ایران با سازمان غذا و دارو داشت نشان داد که  در حال 
حاضر حجم باالیی از سرم در یک ماه گذشته به گمرک وارد 
شده اما نه تنها در فرصت ۴۸ ساعته تعیین شده اقدامی صورت 
نگرفته بلکه با گذشــت حدود یک ماه حجم آن به ۱۳۰۰ تن 

رسیده است که این جدا از آن ۵۰۰ تن سرم های قبلی است. 
 

مجوز صادر نشد، سرم ها تخلیه شد 
ماجرا از این قرار است که چهار شرکت نسبت به واردات بیش 
از ۱۳۰۰ تن سرم انســانی ظرف ۳۰ روز گذشته به گمرک 
اقدام کردند و با وجود تســهیالتی که گمرک بر ای حمل 
یکسره و ترخیص فوری سرم  اعمال می کند این شرکتها به 
دلیل عدم امکان ارائه مجوز وزارت بهداشت نتوانستند سرم ها 
را ترخیص کنند، از این رو درخواست تخلیه کاال در انبارهای 
گمرک را داشتند که گمرک نیز به جهت جلوگیری از فساد 
احتمالی کاال بر روی کامیون، نسبت به ضرورت اجازه تخلیه 
این محموله ها اقدام کرده ولی تاکنون مجوز ترخیص سرم 

از سوی شرکتهای واردکننده به گمرک ارائه نشده است.

گمرک: تکلیف را مشخص کنید
معاون فنی گمرک در مکاتبه خود از رئیس سازمان غذا و 

دارو خواسته بود تا ضمن توجه واردکنندگان سرم  مبنی 
بر انجام تشریفات گمرکی این کاال به صورت حمل یکسره 
با ارائه مجوزهای قانونی الزم، نماینده سازمان غذا و دارو به 
گمرک مراجعه و نسبت به بررسی موضوع و تعیین تکلیف 

سرم های دپو شده در حداقل زمان ممکن اقدام کند.

واردات با سازمان غذا و دارو هماهنگ نبود؟  
اما یک روز پس از این مکاتبه)۱۱مهرمــاه( ، گمرک ایران 
در مکاتبه ای با چهار شــرکت  واردکننده ۱۳۰۰ تن سرم، 
درخواست ارائه مستندات درباره هماهنگی با وزارت بهداشت 
برای واردات این سرم ها را داد. اینکه چرا چنین درخواستی 
صورت گرفته ظاهرا به واکنش رئیس ســازمان غذا و دارو 
برمی گردد که ظاهرا وی طی مصاحبه ای اعالم کرده است 
»این حجم سرم انسانی، محموله هایی هستند که به سازمان 
غذا و دارو اعالم نشده و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت وارد 

کشور شده و در گمرک تخلیه و دپو شده است.«

 گمــرک: واردکنندگان ســند بدهند که 
هماهنگ بودند یا نبودند

بر این اساس معاون فنی گمرک نیز در مکاتبه ای با چهار 
شرکت وارد کننده ابن سرم ها با اشاره به اظهارات رئیس 
ســازمان غذا و دارو اعالم می کند که ظرف ۴۸ ســاعت 
آتی، توضیحات مستند خود مبنی بر هماهنگی یا عدم 
هماهنگی قبلی با سازمان غذا و دارو برای واردات سرم های 

دپو شده را جهت بررسی به گمرک ایران اعالم کنند.

قبوض برق تهرانی ها چگونه محاسبه می شود؟

ویتول: اوپک پالس عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت نفت می شود

دپوی پرحاشیه ۱۳۰۰ تن سرمجزئیات راه اندازی سیستم هوشمند کرونا
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نوسان ۱ تا ۵ میلیونی 
قیمت خودرو  در بازار

رشد اقتصادی 
با نفت ۷.۶ درصد

بورس به کانال 
۱.۵ میلیونی رسید
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سرمقاله

شرایط رونق 
بازار مسکن

اصلــی ترین دلیــل تغییر 
رفتار خریــداران و گرایش 
به ســمت خرید خانه های 
قدیمی، کاهش قدرت خرید 
مردم و رشد بی ضابطه قیمت مســکن بوده است. 
 طبیعی است که در چنین شرایطی وقتی خریداری 
می تواند با ســرمایه ای که دارد خانــه ای با متراژ 
باالتــر اما قدیمــی تر بخــرد از خریــد خانه های 
 کوچک نوساز منصرف خواهد شد. واحدهای نوساز 
قیمت های نجومی دارند. در مناطق جنوبی تهران 
نیز قیمت واحدهای مسکونی نوساز بسیار باال است. 

بنابراین خریداران با...

  میثم مهرپور، کارشــناس 
مسکن 

متن کامل  د ر صفحه ۳
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۳

کاالهای وارداتی 
یک ماهه سه برابر شد

کاهش ۵۰ درصدی 
سرانه مصرف ماهی 

بازار ارز در انتظار مذاکرات  است

عقب نشینی  معامله گران  ارز
صفحه2

صفحه۳

کاهش  سهم  نوسازها   از   معامالت   مسکن
تغییر  جنس   معامالت   در   بازار   مسکن

قدرت   خرید   متقاضیان    مسکن    افت  کرده    است 

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در شش ماهه 
نخست سال جاری پرداخته که نشان دهنده باالرفتن 
عملکرد در تمامی حوزه ها نسبت به سال گذشته 
است. بر اساس براوردهای اتاق بازرگانی تهران، در 
شهریور ماه امسال و در قیاس با ماه قبل، کاالهای 
وارداتی به کشور از نظر ارزش سه برابر رشد کرده اند، 
همچنین در همین ماه، ارزش صادرات نیز ۱.۲ برابر 
افزایش یافته است. ایران در شهریور ماه حدودا ۴.۱ 
میلیارد دالر صادرات و ۶.۵ میلیــارد دالر واردات 
داشته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نیمه نخســت سال 
جاری همچنان ادامه داشته است و تا پایان شهریور 
ماه امسال حدودا ۱۲.۴ میلیون تن کاالی اساسی به 

ارزش هفت میلیارد دالر با...

ماهی این ماده غذایی پر خاصیت به دلیل افزایش 
بی رویه قیمت ها به کاالیی لوکس در سبد مصرفی 
خانوار تبدیل شده است. حذف این ماده غذایی در 
ایران در یک سال اخیر افزایش زیادی داشته است. 
بررسی روند یک ساله قیمت انواع ماهی در میادین 
میوه وتره بار تهران، در بــازه اول پاییز ۱۳۹۹ تا اول 
پاییز ۱۴۰۰، از رشد ۳۵ درصدی قیمت انواع ماهی 
در این مراکز حکایت دارد. همین رشــد ادامه دار 
قیمت ها موجب شده تا فاصله مردم با مصرف ماهی 
روز به روز بیشتر شود. فعاالن صنعت آبزی کشور بر 
این باورند که در نیمه دوم سال باز هم شاهد افزایش 
قیمت انواع ماهی در بازار خواهیم بود. در سال جاری 
خشکسالی، کاهش تولید و افزایش قیمت نهاده ها 

منجر به افزایش هزینه های...
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همزمان با برگزاری اکسپو دوبی
اتاق های ایــران و دوبی برای 
همکاری های مشــترک در ۷ 

محور توافق کردند
در نشست مشــترک اتاق های ایران و دوبی 
بر پیشبرد و توسعه روابط اقتصادی دو طرف 
و نقش بازرگانان اتاق ایــران و دوبی در این 
راستا تاکید شده و دست کم بر هفت موضوع 
توافق شد.در حاشــیه برگزاری اکسپو دوبی، 
نشســت مشــترک اتاق های ایران و دوبی با 
حضور فرشید فرزانگان رئیس اتاق مشترک 
ایران و امارت، ســینا تقــی زاده عضو کمیته 
اکســپو اتاق ایران، حمد بو عمیم رئیس اتاق 
دوبی، حسن الهاشمی نایب رئیس اتاق دوبی 
و محمد بن ســلیمان معاون بین الملل این 
اتاق در محــل پاویون دوبی برگزار شــد.در 
این جلســه دو طرف درباره موارد مختلفی با 
محوریت پیشبرد و توســعه روابط اقتصادی 
و نقش بازرگانان اتاق ایــران و دوبی در این 
راســتا گفت وگو کــرده و ضمــن تاکید بر 
برگزاری جلســات بیشــتر در آینده، دست 
کم بر ۷ موضوع توافــق کردند.یکی از موارد 
 IBC مورد توافق در این نشست، همکاری با
برای شناسایی فرصت ها در امارات و ایران در 
جهت ارائه بهترین خدمات به تجار دو کشور 
بود. در این رابطه کانال رســمی دو کشــور، 
اتاق بازرگانی ایــران و امــارات و همچنین 
شــورای بازرگانــی ایرانیان دوبــی خواهد 
بود.ارائه گزارش های فصلــی از فرصت های 
ســرمایه گذاری برای تجار و سرمایه گذاران 
دو کشــور نیز از دیگر موضوعاتی بود که دو 
طرف بر آن توافق داشتند.همچنین برگزاری 
جلسات مداوم B۲B در بسترهای آنالین و رو 
در رو به سبک پیش رونده، اولویت دهی ایران 
در تامین کاالهای مورد نیاز دو کشور و اعالم 
نیازها به یکدیگر به صورت شبکه ای، برگزاری 
نمایشگاه مجازی بین تجار دو کشور، معرفی 
استارتاپ های ایرانی به شــتاب دهنده ها یا 
یافتن سرمایه گذاران مناســب در امارات از 
دیگر موارد مورد توافق میان اتاق های بازرگانی 
ایران و دوبی بود.افزون بر این ها ایجاد کمیته 
دائمی جوانان بین جوانــان ایرانی-اماراتی 
از دیگر تصمیمات این جلســه بود. بر اساس 
گفت وگوهای بین دو طــرف، این کمیته بر 
سه محور عمده از جمله توسعه همکاری های 
تجاری و اقتصادی، توســعه روابط علمی در 
حوزه صنایع، اقتصاد و تجارت و  همکاری در 
توسعه استارتاپ ها و محصوالت دانش بنیان 

متمرکز خواهد بود.

در شهریورماه امسال؛
شامخ ساختمان بهبود یافت

رکود همچنان پابرجاست
بررســی های آماری حوزه ساختمان در شهریورماه 
نشان می دهد عدد شامخ کل ساختمان در ماه مذکور 
۴۷.۷۳ بوده که نشان از افزایش فعالیت ها نسبت به 
مردادماه دارد اما رکود در این صنعت همچنان برقرار 
اســت.به گزارش اتاق تعاون ایران، عدد شامخ کل 
در شهریورماه امســال با قرارگیری بر نقطه ۴۷.۷۳ 
نشان از افزایش فعالیت ها نسبت به مردادماه داشت 
ولی صنعت ساختمان در شــهریورماه ۱۴۰۰ هنوز 
در وضعیت رکود )عدد شــاخص زیر ۵۰( قرار دارد.
مؤلفه های میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و 
تحویل ســفارش، مواد اولیه خریداری شده، میزان 
استخدام نیز نسبت به ماه قبل افزایش یافت.شاخص 
میزان قیمت مواد اولیه که با ثبت عدد ۷۴.۲۴ کاهش 
نسبی در قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل به ثبت 
رسید ولی همچنان نشان دهنده تورم قیمت ها در 
بخش صنعت ساختمان اســت.قیمت محصوالت 
تولید شــده )یا خدمات ارائه شده( با کاهش نسبی 
نسبت به ماه قبل به عدد شاخص ۶۴ رسید.شاخص 
میزان فــروش از ۴۲.۸۶ در مردادماه با افزایش قابل 
توجهی به عدد ۵۳.۶۲ در شــهریور ماه رسید.عدد 
شاخص انتظار بهبود فعالیت های کسب و کار در بین 
فعاالن بخش ساختمان نســبت به ماه قبل ارزیابی 
شده اســت. بنابراین با در نظر گرفتن نتایج بدست 
آمده از دو شاخص میزان فروش کاالها و خدمات و 
انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده 
احتمال خروج از رکود و افزایش شــدت فعالیت ها 
در بخش صنعت ساختمان در ماه های آینده دور از 
انتظار نخواهد بود.گفتنی است، از میان شاخص های 
گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان های 
بین المللی انتشار می یابند، شــاخص PMI که در 
فارسی به اختصار شامخ نامگذاری شده است، یکی 
از مهم ترین شــاخص های اقتصادی است که مورد 

پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته قرار دارد.

خبر

حفظ مرز ۲۸ هزار از ســوی 
قیمت دالر و تعلیق مذاکرات 
هسته ای شــرط ورود معامله 
گران بزرگ به بازار ارز است در 
عین حال قیمت دالر کماکان 
نگران عرضه بازار ساز است.به گزارش اقتصاد نیوز معامله 
گران دالر باالی مرز ۲۸ هزار تومانی کمی محتاط شده اند. 
برخی از فعاالن بازار ارز اعتقاد دارند که معامله گران بزرگ 
در صورت وقوع دو اتفاق بار دیگر به صورت معنادار وارد بازار 

خواهند شد.
اولین شرط حفظ مرز ۲۸ هزار تومانی است. به طور طبیعی 
در صورتی که مرز ۲۸ هزار تومانی بــه عنوان کف جدید 
بازار معرفی شود، معامله گران تمایل بیشتری برای خرید 
خواهند داشت. شــرط دوم معامله گران برای قرار گرفتن 
در موقعیت خرید این است که شرایط مثبتی برای انجام 

مذاکرات هسته ای ایجاد نشود.

هراس از عرضه بازارساز
در شرایط کنونی، شماری از معامله گران تصور می کنند 
که بازارساز با عرضه خود به دنبال بردن قیمت دالر به کانال 
پایین تر است. همین عامل موجب شده است که برخی از 
خریداران به طور موقت از بازار خارج شوند. در واقع این دسته 
از معامله گران در کمین دالر هستند و ممکن است به یکباره 

قیمت اسکناس آمریکایی را دچار نوسان کنند.شماری از 
فعاالن نیز باور دارند، معامله گران از هراس آغاز مذاکرات 
هسته ای، به طور موقت از بازار خارج شده اند. اخیرا وزیر 
امور خارجه عنوان کرده بود که ترکیب تیم مذاکره  کننده 
ما درحال نهایی شدن است. با این حال، شرط ایران برای 
مذاکره یعنی دریافت ۱۰ میلیــارد دالر از پول های بلوکه 
شده، از نگاه برخی فعاالن به معنای آن است که مذاکرات به 
زودی آغاز نخواهد شد. از نگاه این دسته دلیل عقب ماندن 
دالر در ۲ روز ابتدای هفته عرضه بازارســاز و ســودگیری 
معامله گران از خریدهای گذشته بوده است. آن ها با کاهش 
سطح عرضه، انتظار رشد قیمت دالر دارند.در کنار این، حواله 
درهم نیز در ابتدای هفته تمایــل صعودی خاصی از خود 

نشان نداد. به نظر می رسد در صورتی که دالر در روز دوشنبه 
به زیر مرز ۲۸ هزار تومانی برود، فروشنده های بیشتری در 
بازار فعال خواهند شد و ماندن باالی مرز ۲۸ هزار تومانی به 

تدریج زمینه ساز ورود خریداران بیشتر خواهد شد.

شرط ورود معامله گران بزرگ به بازار دالر
معامله گران دالر باالی مرز ۲۸ هزار تومانی کمی محتاط 
شده اند. برخی از فعاالن اعتقاد دارند که معامله گران بزرگ 
در صورت وقوع دو اتفاق بار دیگر به صورت معنادار وارد بازار 
خواهند شد. اولین شرط حفظ مرز ۲۸ هزار تومانی است. 
به طور طبیعی در صورتی که مرز ۲۸ هزار تومانی به عنوان 
کف جدید بازار معرفی شود، معامله گران تمایل بیشتری 

برای خرید خواهند داشت. شــرط دوم معامله گران برای 
قرار گرفتن در موقعیت خرید این است که شرایط مثبتی 
برای انجام مذاکرات هسته ای ایجاد نشود.در شرایط کنونی، 
شماری از معامله گران تصور می کنند که بازارساز با عرضه 
خود به دنبال بردن دالر به کانال پایین تر اســت. همین 
عامل موجب شــده اســت که برخی از خریداران به طور 
 موقت از بازار خارج شوند. در واقع این دسته از معامله گران 
در کمین دالر هســتند و ممکن اســت به یکباره قیمت 

اسکناس آمریکایی را دچار نوسان کنند.
شماری از فعاالن نیز باور دارند، معامله گران از هراس آغاز 
مذاکرات هســته ای، به طور موقت از بازار خارج شده اند. 
اخیرا وزیر امــور خارجه عنوان کرده بــود که ترکیب تیم 
مذاکره  کننده ما درحال نهایی شدن است. با این حال، شرط 
ایران برای مذاکره یعنی دریافــت ۱۰ میلیارد دالر از پول 
های بلوکه شده، از نگاه برخی فعاالن به معنای آن است که 
مذاکرات به زودی آغاز نخواهد شد. از نگاه این دسته دلیل 
عقب ماندن دالر در ۲ روز ابتدای هفته عرضه بازارســاز و 
ســودگیری معامله گران از خریدهای گذشته بوده است. 

آن ها با کاهش سطح عرضه، انتظار رشد قیمت دالر دارند.
در کنار این، حواله درهم نیز در ابتدای هفته تمایل صعودی 
خاصی از خود نشان نداد. به نظر می رسد در صورتی که دالر 
در روز دوشنبه به زیر مرز ۲۸ هزار تومانی برود، فروشنده 
های بیشــتری در بازار فعال خواهند شــد و ماندن باالی 
 مرز ۲۸ هزار تومانی به تدریج زمینه ســاز ورود خریداران

 بیشتر خواهد شد.

معامله گران بزرگ منتظر دو اتفاق

عقب نشینی معامله گران ا رز

آلمان: 
با آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران به عنوان پیش شرط احیای 

مذاکرات برجامی مخالفیم
وزارت خارجه آلمان روز دوشــنبه )امــروز( اعالم 
کرد، آلمان درخواســت های ایــران از آمریکا برای 
آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران به عنوان پیش 
شرط جهت احیای مذاکرات هسته ای را رد می کند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان بدون اشاره به تداوم 
بدعهدی کشورهای غربی در قبال برجام، مخالفت 
برلین با آزادسازی پول های بلوکه شده ایران به عنوان 
پیش شرط احیای مذاکرات برجامی را اعالم کرد.بنا بر 
گزارش خبرگزاری رویترز، »وزارت خارجه آلمان روز 
دوشنبه )امروز( اعالم کرد، آلمان درخواست های ایران 
از آمریکا برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران 
به عنوان پیش شرط جهت احیای مذاکرات هسته ای 
را رد می کند«.یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان با 
اشاره به سخنان اخیر حسین امیرعبداللهیان وزیر 
خارجه ایران گفت: »ایران نمی تواند هیچ شرط دیگری 
برای از ســرگیری مذاکرات )احیای برجام( تعیین 
کند«.حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول 
سیما درباره حضور در نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک و تحرکات آمریکایی ها توضیحاتی 
داد.امیرعبداللهیان در بخشــی از این برنامه گفت: 
»آمریکایی ها تالش کردند خیلــی از کانال ها را باز 
کنند و به یک شکلی تماسی با من بگیرند و پیام هایی 
را منتقل کنند. به یکی از کسانی که حامل پیام بود 
گفتم آیا آمریکایی ها نیت واقعی دارند؟ گفت تصور 
می کنم نیت واقعی دارند، گفتم اگر نیت واقعی دارند 
بخشی از اموال ما مثال ۱۰ میلیارد دالر از دارایی های 
مربوط به خود ما را در بانک های خارج از کشور را آزاد 
یا با کشور برگردانند. یک حرکتی کنند که ما بتوانیم 
بگوییم بایدن با ترامپ یک تفاوتی دارد.وزیر خارجه 
ایران افزود: به همه اروپایی ها و دبیرکل سازمان ملل و 
... به همه گفتم این نمی شود که بایدن صحبت از این 
کند که روش ترامپ را قبول نداریم، ولی همان گونه 
عمل کند« سخنگوی وزارت خارجه آلمان در اظهارات 
امروز دوشنبه خود بار دیگر بدون اشاره به تداوم نقض 
عهد این کشور و دیگر طرف های غربی توافق برجام، 
مواضع برلین در قبال ایران و توافق هسته ای را تکرار 
کرد.این مقام ارشد برلین با بیان اینکه دولت آلمان 
انتظار تعیین تاریخ دقیق برای آغاز بازگشت ایران به 
مذاکرات احیای برجام است، تصریح کرد: »ما از ایران 
می خواهیم در اسرع وقت مذاکرات را احیا کند«.وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران درباره زمان مذاکرات 
اعالم کرد: ما در حال جمع بندی نهایی هستیم ولی 
این که یک هفته دیگر می شــود یا یک ماه دیگر به 
جهت این که باید جمع بندی قطعی را داشته باشیم 
و متناسب با آمادگی خودمان اعالم کنیم، زمان را به 
زودی اعالم می کنیم. امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
مذاکرات به زودی انجام می شود، افزود: اصل اینکه 
مذاکرات در وین بوده و فرمت وین را می خواهیم ادامه 
دهیم، روی این اتفاق نظر وجود دارد. ترکیب تیم را 

داریم نهایی می کنیم. 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکهای 
عامل ابالغ کرد؛

تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت 
وام اجاره مسکن تا پایان بهمن ماه

طی بخشنامه ابالغی بانک مرکزی به بانک های عاملی 
مهلت ثبت نام تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا 
پایان آذرماه تمدید شد و بانک ها موظفند تا پایان بهمن 
ماه وام مذکور را پرداخت کنند. به گزارش روز دوشنبه 
ایرنا از بانک مرکزی، براساس مصوبه ستاد ملی کرونا در 
۲۲ اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام متقاضیات دریافت 
تسهیالت کمک ودیعه مســکن تا پایان آذرماه تمدید 
شد. طی بخشنامه ابالغی بانک مرکزی با توجه تمدید 
مهلت ثبت نام وام اجاره، بانک ها و موسســات اعتباری 
موظفند حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ تســهیالت 
مذکور را پرداخت کنند. به گزارش ایرنا، ثبت نام وام ودیعه 
مســکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستأجران 
واجد شرایط دریافت تســهیالت کمک ودیعه مسکن 
که در ســامانه tem.mrud.ir ثبت نام کرده اند اکنون یا 
منتظر پاســخ استعالم خود هســتند با به نظام بانکی 
معرفی شده اند.سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره 
مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر 
کالن شهرها )شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت 
یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، 
اهواز و کرمانشاه( ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ 
میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این 
تسهیالت باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.متقاضیان 
همچنین باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت 
شده در سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای 
کد رهگیری باشند.چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از 
تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود 

و ضامنان اقدام نکند، درخواست متقاضی رد می شود.
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بررسی بازار امروز خودرو )دوشنبه( نشان می دهد که 
قیمت خودروهای پرتیراژ همچنان با نوسان افزایشی 
بین یک تا پنج میلیون تومان نســبت به هفته گذشته 
پیش مــی رود و پس از کاهش قیمــت  طی هفته های 
گذشــته، فعال آرام آرام ریزش ها را جبــران می کند. 
البته که هایمــا S۷ توربو که چندی اســت مجدد به 
ســبد محصوالت ایران خودرو اضافه شــده و پایش به 
طرح های فروش هم باز شــده، نسبت به هفته گذشته 
۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت یافته است.به گزارش 
ایسنا، روند قیمت  خودروهای پرتیراژ در بازار و مقایسه 
آن نسبت به آخرین روز رسمی بازار هفته گذشته  نشان 
می دهد که طی بازه ای کمتر از یــک هفته، همچنان 
روند صعــودی را پیش گرفته و ادامــه می دهد و بین 
یک تا پنج میلیون تومان افزایــش قیمت برای برخی 
خودروها رخ داده است. البته برخی از خودروها از ثبات 
نســبی قیمت برخوردارند.در محصوالت پرتیراژ گروه 
صنعتی ایران خودرو،   دنا پالس توربــو دنده ای که تا 
آخرین معامالت رسمی هفته گذشته )چهارشنبه( ۴۳۵ 

میلیون تومان بود، امروز )دوشنبه( پنج میلیون تومان 
گران تر شده که بیشترین افزایش قیمت در محصوالت 
پرتقاضای این گروه خودروسازی )جدا از هایما S۷ با  
میلیون تومان افزایش قیمت( اســت. البته پژو ۲۰۶ 
تیپ۲ نیز که مابین ۲۹۰ تا ۲۹۳ میلیون تومان معامله 
می شد امروز، ۲۹۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده و 
می توان گفت بین دو تا پنج میلیون صعود قیمت داشته 
اســت.پژو ۲۰۶ تیپ۲ نیز با نوسان دو تا چهار میلیون 
تومانی به ۲۴۶ میلیون تومان رسیده است و رانا پالس 
با نوسان افزایشی ســه میلیون تومانی نسبت به هفته 

گذشته، امروز ۲۷۲ میلیون تومان قیمت داشت.
در بازار امروز، دنا معمولی با افزایش دو میلیون تومانی 
۳۲۲ میلیون تومان و پژو V۸ ۲۰۶ با میانگین نوسان 

یک میلیون تومانی ۳۰۶ میلیون تومان قیمت دارند.
محصوالتی همچون ۲۰۷ معمولی در دو مدل دنده ای 

و اوتوماتیک، پــژو GLX ۴۰۵، پژو پارس، ســورن 
پالس و رانــا LX )۱۳۹۹( تقریبا ثبات قیمتی خود را 
حفظ کرده اند و به ترتیب امروز، پژو ۲۰۷ دنده ای ۳۲۳ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۵ میلیون تومان، 
GLX ۴۰۵  حدود ۲۳۰ میلیون تومان، پارس ساده 
۲۷۵ میلیــون تومان و رانا LX حــدود ۲۳۵ میلیون 

تومان قیمت داشته اند.
هایما S۷ توربو نیز همانطور که اشــاره شد با افزایش 
۳۰ میلیون تومانی، اکنون مجدد ۷۹۰ میلیون تومان 

قیمت دارد.
به ترتیــب محصوالتی چون دناپــالس دنده ای ۳۶۸ 
میلیون تومان، دنا پالس اتوماتیک توربو ۴۶۰ میلیون 

تومان و تارا ۴۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.
در محصوالت پرتیراژ گروه خودروســازی ســایپا نیز 
روند افزایشی قیمت ها مشهود تر است. در محصوالت 

خانواده پراید،   پراید ۱۱۱ دو تــا چهارمیلیون تومان 
نوسان قیمت داشــته و به ۱۵۴ میلیون تومان رسیده 
اســت.   پراید ۱۳۲ دو میلیون تومان نســبت به هفته 
گذشته افزایش قیمت داشــته و اکنون ۱۳۳ میلیون 
تومان قیمت دارد. پراید ۱۳۱ نیز امــروز در محدوده 
۱۳۸ میلیون تومان بوده که نوسان یک میلیون تومانی 

را نشان می دهد.
همچنین کوییک دنده ای و ساینا نیز دو میلیون تومان 
گران تر شــده و به ترتیب ۱۷۰ میلیون تومان و ساینا 

۱۵۷ میلیون تومان قیمت دارند.  
در نهایت نیز تیبا۲ با افزایش سه میلیون تومانی ۱۵۸ 
میلیون تومان و تیبا با پنج میلیون تومان افزایش ۱۴۶ 

میلیون تومان قیمت دارند.  
شایان ذکر اســت که در بازار امروز، سایپا ۱۵۱ حدود 
۱۵۳ میلیون تومان، ســایپا ۱۵۱ پالس ۱۶۲ میلیون 
تومان، شاهین ۳۵۵ میلیون تومان، کوییک R حدود 
۲۳۲ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک ۱۷۲ میلیون 

تومان قیمت داشته اند.  

براساس آخرین داده های اطالعاتی مرکز آمار، رشد اقتصادی 
بدون نفت کشور در بهار امسال برابر ۴.۶ درصد بود.مرکز 
آمار گزارش فصلی اقتصاد ایران که حاوی آخرین اطالعات 
سالیانه و فصل اقتصاد کشور با تکیه بر اطالعات فصلی است 
را منتشر کرد. این اطالعات نتیجه طرح های آماری مرکز آمار 

و اطالعات ثبتی دستگاه های اجرایی است.

نرخ بیکاری در بهار امسال ۸.۸ درصد شد
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار، در بهار 
امسال نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸.۸ درصد 
بوده که نسبت به زمستان سال گذشته ۰.۹ واحد کاهش 
داشته است.  این شاخص در بین مردان ۷.۵ درصد و در بین 
زنان ۱۵.۶ درصد بوده است.نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ 
ساله ۱۵.۶ درصد بوده که نسبت به زمستان ۹۹ کاهش ۱.۲ 
واحد درصدی داشته اســت. این شاخص در نقاط شهری 
۱۶.۸ درصد و در نقاط روســتایی ۱۱.۷ درصد بوده است.
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با ۰.۵ 
واحد درصد افزایش نسبت به زمستان سال گذشته به ۴۱.۴ 
درصد رسیده است.وضعیت شاخص های کالن اقتصادی در 

بهار/رشد ۴.۶ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت

رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ درصد
محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال 
۱۳۹۰ در این دوره برابر یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۰۶ 
میلیارد ریال بود. در این دوره رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ 

درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است.
براساس محاسبات ملی مرکز آمار، در بهار امسال جمع 
ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی ۱۷ میلیون و 
۵۸ هزار و ۹۹۹ میلیــارد ریال، محصول ناخالص داخلی 

۱۷ میلیون و ۸۷ هزار و ۹۶۲ میلیــارد ریال و محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت ۱۴ میلیون و ۷۶ هزار و ۱۷۹ 
میلیارد ریال بوده است.در این فصل سهم ارزش افزوده 
گروه صنایع و معادن ۴۹.۸ درصد، کشاورزی ۶.۷ درصد و 

خدمات ۴۳.۳ درصد بوده است.

نرخ تورم در بهار امسال برابر ۴۳ درصد بود
نرخ تورم در فصل بهار۱۴۰۰ )بر مبنای سال ۱۳۹۵( رقم 
۳۱۰.۲  بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به 
خرداد ماه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( ۴۳ 
درصد بوده است.براساس این گزارش نرخ تورم گروه های 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« و »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« برای خانوارهای کل کشــور به 
ترتیب ۵۱.۶ و ۳۸.۹ درصد بوده اســت.در  تابستان ۹۹ 
متوسط قیمت فروش یک مترمربع زربنای مسکونی در 
نقاط شهری برابر هفت میلیون و ۱۷۲ هزار تومان و برای 
شهر تهران در پاییز همان ســال برابر ۲۸ میلیون و ۷۶۰ 
تومان بوده است که نســبت به دوره مشابه سال قبل به 

ترتیب ۹۵.۸ و ۱۱۱.۴ درصد رشد داشته است.

رشد ۳۶.۷ درصدی صادرات در بهار امسال 
براســاس اعالم مرکز ملی آمــار کل واردات از گمرک 
جمهوری اسالمی ایران هشت میلیون و ۵۴۶ هزار تن و 
به ارزش ۱۰ هزار و ۴۷۰  میلیون دالر بوده است که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۴.۲ درصد کاهش 

و به لحاظ ارزش ۳۷.۴ درصد افزایش داشته است.در این 
فصل کل صادرات غیر نفتی از گمرک جمهوری اسالمی 
ایران ۲۹ میلیون و ۹۶۸ هزار تن و به ارزش ۱۰ هزار و ۶۸۸ 
میلیارد دالر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 
به لحاظ وزن ۳۶.۷ درصد افزایش و به لحاظ ارزش ۶۷.۹ 

درصد افزایش داشته است.
وضعیت شاخص های کالن اقتصادی در بهار/

رشد ۴.۶ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت
رشد ۶.۶ درصدی نقدینگی در بهار ۱۴۰۰

در پایان بهار امسال جمع کل منابع پایه پولی برابر پنج هزار و 
۹ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۹۹ رشد 
۹.۲ درصدی داشته است.همچنین در پایان این فصل جمع 
کل نقدینگی کشور به ۳۷ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده 
است که نسبت به پایان سال گذشته ۶.۶ درصد رشد داشته 
است.در بهار امســال جمع کل سپرده های سیستم بانکی در 
پایان دوره برابر ۳۰ هزار و ۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲.۴ 
درصد در سپرده های دیداری، ۵۲.۶ درصد را در سپرده های 
ســرمایه گذاری بلندمــدت، ۳۵.۱ درصــد را ســپرده های 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت، ۷.۵ درصد را سپرده های قرض 
الحسنه پس انداز و ۲.۴ درصد را سایر سپرده ها تشکیل می دهد.

مجموع تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در 
پایان دوره بهار امسال چهار هزار و ۹۷۶ هزار میلیارد ریال بوده 
است که ۵.۷ درصد به بخش کشاورزی، ۳۱.۷ درصد به بخش 
صنعت و معدن، ۴.۶ درصد به بخش ساختمان و مسکن و ۵۸ 

درصد به بخش بازرگانی، دمات و متفرقه پرداخت شده است.

کاهش ۱۰.۶ درصد شاخص بورس در بهار ۱۴۰۰
براساس اعالم بانک مرکزی شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران با ۱۰.۶ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته 
به یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۶۵ واحد رسیده است. در این 
فصل ارزش جاری بازار سهام با ۹.۹ درصد کاهش نستب 
به فصل گذشته به رقم ۴۷ میلیون و ۳۹ هزار و ۵۳۰ میلیار 
ریال رسید. همچنین ارزش کل معامالت بازار بورس اوراق 
بهادار دو میلیون و ۶۳۶ هزار و ۱۴ میلیارد ریال بوده است 
که نسبت به فصل گذشــته ۵۳.۶ درصد کاهش داشته 
اســت.در پایان فصل بهار ۱۴۰۰ شاخص کل فرابورس 
ایران با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به ۱۷ 
هزار و ۳۱۹ واحد رسیده اســت. در این فصل ارزش بازار 
فرابورس با ۵.۱ درصد کاهش نسبت به فصل گذشته به 
۱۸۱ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۹۴۴ میلیارد ریال رسیده است.

کاهش قیمت انواع سکه در بهار امسال نسبت 
به زمستان ۹۹ 

براساس گزارش مرکز آمار در بهار امسال میانگین قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۴۲ هزار 
تومان، نیم ســکه پنج میلیون و ۹۳۵ هزار تومان و ربع 
سکه ســه میلیون و ۸۱۷ هزار تومان بوده است. قیمت 
سکه طرح جدید در بهار امسال نسبت به زمستان سال 
گذشــته ۶.۴ درصد و نیم ســکه پنج درصد و ربع سکه 
۷.۲ درصد کاهش داشته اســت.در بهار ۱۴۰۰ نرخ دالر 
در بازار آزاد برابر ۲۳ هزار و ۴۵۹ هزار تومان بوده اســت 
که نسبت به زمستان ۹۹ برابر ۴.۴ درصد کاهش داشته 
است. همچنین متوسط قیمت یورو در بازار آزاد برابر ۲۸ 
 هزار و ۱۰۴ تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۵.۲ درصد

 کاهش داشته است.

اقتصاد نیوز : اقتصادنیوز: روز گذشته ۱۲ مهر ۱۴۰۰شاخص کل 
بورس باز هم صعود کرد و در فاصله ۱۵ هزار واحدی کانال ۱.۵ 
میلیون واحدی قرار گرفت.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت 
روز دوشنبه شاخص کل بورس ۸ هزار و ۳۶ واحد رشد کرد و در 
سطح یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد قرار گرفت.روز گذشته از 
ابتدای معامالت روند شاخص کل بورس صعودی شد و در یک 
ساعت ابتدایی حدود ۶ هزار واحد رشد کرد. در پایان معامالت 
شاخص کل نسبت به روز یکشنبه ۸ هزار و ۳۶ واحد رشد کرد 
و به سطح یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۱۶ واحد رسید.شاخص 
هم وزن نیز ۲ هزار و ۹۷۰ واحد نسبت به روز کاری قبل باال آمد 
و در رقم ۴۲۵ هزار و ۵۴۶ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل 
فرابورس با رشد ۵۱ واحدی به رقم ۲۱ هزار و ۳۷۱ واحد رسید.

دو سمت سبز و قرمز بازار
در پایان معامالت  روز دوشــنبه، ۲۹۷ نماد رشد قیمت 

داشتند که ۲۰۷ نماد بورسی و ۹۰ نماد فرابورسی بودند. 
همچنین ۱۸۰ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۳۰ نماد 
بورسی و ۵۰ نماد فرابورســی بودند. به عبارت دیگر، ۶۰ 
درصد بازار رشــد قیمت داشــتند و ۳۶ درصد بازار افت 

قیمت داشتند.

تداوم خروج پول حقیقی 
روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۲۳ میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت روز 
گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به سهام فن آوا )گروه 
فن آوا( داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن ۵۳ میلیارد تومان بود. پس از فن آوا، فسبزوار )شرکت 

پارس فوالد سبزوار( و شپنا )شرکت پاالیش نفت اصفهان( 
بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. 

لیدرهای بازار
روز گذشــته نمادهای »فارس«، »شــپنا« و »شبندر« 

بیشترین تاثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین سه نماد »ومعادن«، »فوالد« و »کاال« نمادهای 
بزرگ بازار بودند که بیشــترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »بپاس«، »شاوان« و 
»شگویا« بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس 
داشــتند و »زاگرس«، »کگهر« و »فرابورس« بیشترین 
تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس کیمیاتک صدرنشین است و فسبزوار و 

کدما در رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز فجهان، 
توسن و مدیریت پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش صف های پایانی بازار
در پایان معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز کاری گذشــته ۲۵ درصد افت کرد و در رقم 
۲۸۳ میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های فروش نیز 
۱۵ درصد کاهش یافت و ۱۰۶ میلیارد تومان شد. شرکت 
صنایع شیمیایی کیمیاگران روز گذشته )شکام( با صف  
خرید ۵۱ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار 
گرفت. پس از شکام، نمادهای توسن )توسعه سامانه نرم 
افزاری نگین( و لپارس )پارس الکتریک( بیشترین صف 
خرید را داشتند.  بیشترین صف فروش نیز به کاال )شرکت 
بورس کاالی ایران( تعلق داشت که در پایان معامالت صف 

فروش ۳۲ میلیارد تومانی داشت. 

نوسان ۱ تا ۵ میلیونی قیمت خودرو  در بازار

وضعیت شاخص های کالن اقتصادی در بهار

رشد اقتصادی با نفت ۷.۶ درصد

بورس به کانال  ۱.۵ میلیونی رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تثبیت قیمت سکه در کانال ۱۱ میلیون تومان 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران امروز )دوشنبه، ۱۲ مهرماه( با ۲۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان رسید.

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و ۳۳ هزار تومان شد.
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شرایط رونق بازار مسکن
میثم مهرپور، کارشناس مسکن 

اصلی ترین دلیل تغییر رفتار خریداران و گرایش به سمت خرید خانه های قدیمی، کاهش قدرت خرید مردم و رشد بی ضابطه قیمت مسکن بوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی وقتی خریداری می تواند با سرمایه ای که 
دارد خانه ای با متراژ باالتر اما قدیمی تر بخرد از خرید خانه های کوچک نوساز منصرف خواهد شد.

واحدهای نوساز قیمت های نجومی دارند. در مناطق جنوبی تهران نیز قیمت واحدهای مسکونی نوساز بسیار باال است. بنابراین خریداران با انتخاب خانه های قدیمی تر و با اختالف قیمت قابل توجه به خرید خانه اقدام می کنند. عمده 
ترین دلیل کاهش قدرت خرید مردم هم همانطور که بارها عنوان شد افزایش قیمت مسکن است. گرانی بیش از اندازه در بازار مسکن نه تنها قدرت خرید مسکن را از مردم گرفته حتی برخی از مردم دیگر توانایی مستاجر بودن را هم ندارند. 

اما در بازار مسکن هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کار به رغم افزایش شدیدی تاثیر چندانی در عرضه مسکن ندارد. 
تاثیر قیمت مصالح ساختمانی در کل قیمت تمام شده مسکن کمتر از 20 درصد است و تعیین کننده نیست. در یک دهه اخیر میزان عرصه مسکن با نیاز و تقاضای کشور همخوانی نداشته است. تنها یک سوم نیاز مسکن کشور واحد 
مسکونی ساخته شده است. اگر در عرضه مسکن دچار کمبود هستیم برای تعدیل قیمت مسکن باید تناسب عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم. اینکه بگوییم هزینه های مصالح ساختمانی و نیروی کا رموجب کاهش ساخت و ساز 

و کاهش عرضه مسکن شده است، برداشت درستی نیست. 
مسکن ارزان اجاره ای نیز می توانست به کمک مردم بیاید. این نوع مسکن ها در کشور ما به دلیل سهم باالی بخش خدمات در تولید ناخالص ملی، می توانست بسیار کمک کننده باشد. عمده کسانی که در بخش خدمات فعالیت دارند، 

افرادی در رده های پایین هستند که شغل مشخص و پایداری هم ندارند. این ها در ایام کرونا حداقل دریافتی را داشته اند.
وجود چنین واحدهایی برای افراد دهک های پایین می تواند بسیار کمک کننده باشد تا در این شرایط، حداقل سرپناه را به صورت رایگان یا با حداقل پرداختی داشته باشند. طبیعتاً این خانه ها، لوکس و بسیار مناسب نیست، ولی 

سرپناهی برای افرادی  استکه توانایی تهیه مسکن ندارند که در جامعه ما تعداد شان در حال باال رفتن است.
مسکن بخشی از اقتصاد است که ارتباطی با خارج از مرزها ندارد مثال نیاز به ارز ندارد و می توان در کشور گشایش اعتباری ریالی کرد، می توان به بانک ها تکلیف کرد که چند درصد از منابع خود را به تسهیالت در حوزه مسکن تخصیص 

دهند، مصالح درون کشور تولید می شود و به اندازه  کافی سرمایه گذار در این حوزه وجود دارد، لذا با توجه به این مسائل بازار مسکن ظرفیت جهش تولید را دارد.

کاهش قدرت خرید و افزایش 
قیمت مسکن موجب تغییر 
رفتــار خریــداران و تغییر 
جنس معامالت مسکن شده 
است. بر اســاس آرمارهای 
منتشر شده متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران 
به 32 میلیون تومان رسیده که همین موضوع عقب 
نشینی خریداران از بازار  مسکن را موجب شده است. 
در این بین نوسازها بیشــتر از گروه های سنی دیگر 
آپارتمانها، کاهش تقاضا را تجربه کرده اند. به عنوان 
مثال، در حال حاضر به ســختی می توان خانه ۵00 
میلیون تومانی در تهران پیدا کرد اما یافتن آپارتمانی با 
این حدود قیمت به آسانی در شهرکهای اطراف تهران 
امکان پذیراست. در کرج، اندیشه، شهریار، هشتگرد، 
پردیس، پرند، قرچک، ورامین، پاکدشت می توان در 

حدود ۵00 میلیون تومان صاحب خانه شد.
به عبارت دیگر بازار فروش آپارتمان نوساز در پایتخت 
با ضربه های مکرر جهش قیمت، ســقوط کرد. سهم 
نوسازها در معامالت مسکن شــهریور به پایین ترین 
سطح ماهانه طی ۵/۵ سال گذشته رسید؛ به طوری که 
وزن 33 درصدی در تاریخ ســنجش سهم گروه های 

سنی آپارتمان بی سابقه است. 
بررسی ها درباره رابطه معکوس تورم مسکن و فروش 
نوسازها نشان می دهد طی این ســال ها، به تناسب 

صعود قیمت، خروج تقاضا از طبقه اول معامالت ملک 
اتفاق افتاد و خریداران به طبقات سنی باالتر ساختمان 
شیفت کردند. رابطه قیمتی گروه های سنی آپارتمان 

تغییر کرده است.
به گفته کارشناســان بازار مســکن جهش سنگین 
قیمت ها طی 3.۵ سال گذشته بسیاری از متقاضیان 

بازار مسکن را به سمت واحدهای قدیمی سوق داده 
است. ســال ۱3۹2 ســهم واحدهای باالی ۵ سال از 
معامالت شهر تهران حدود ۴0 درصد بود که در حال 
حاضر به ۶۴.2 درصد رسیده است. البته در حالت کلی، 
بازار مسکن در رکود قراردارد و در خرداد ۱۴00 تعداد 
۵۱02 فقره معامله مســکن انجام شد که حدود یک 

سوم دوران رونق بود. با این حال منحنی خرید و فروش 
واحدهای قدیمی طی هشــت سال گذشته صعودی 
بوده اســت. مهمترین عامل به کاهش قدرت خرید 
متقاضیان برمی گردد اما عواملی همچون افت ساخت 
و ساز و کمبود زمین برای احداث مسکن در رشد سهم 

آپارتمان های قدیمی بی تاثیر نبوده است.

قدرت  خرید  متقاضیان   مسکن  افت كرده  است

کاهش سهم  نوسازها   از  معامالت  مسکن
تغییر جنس  معامالت  در  بازار  مسکن
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ماهــی این مــاده غذایی پر 
خاصیت به دلیــل افزایش 
بی رویه قیمت ها به کاالیی 
لوکس در سبد مصرفی خانوار 
تبدیل شده است. حذف این 
ماده غذایی در ایران در یک ســال اخیر افزایش زیادی 
داشته است. بررسی روند یک ســاله قیمت انواع ماهی 
در میادین میوه وتره بار تهران، در بازه اول پاییز ۱3۹۹ تا 
اول پاییز ۱۴00، از رشد 3۵ درصدی قیمت انواع ماهی 
در این مراکز حکایت دارد. همین رشد ادامه دار قیمت 
ها موجب شده تا فاصله مردم با مصرف ماهی روز به روز 
بیشتر شود. فعاالن صنعت آبزی کشور بر این باورند که 
در نیمه دوم سال باز هم شاهد افزایش قیمت انواع ماهی 

در بازار خواهیم بود. 
در سال جاری خشکسالی، کاهش تولید و افزایش قیمت 
نهاده ها منجر به افزایش هزینه های تولید ماهی از جمله 
قزل آال شده است. از سوی دیگر افزایش قیمت نهاده ها 
و خوراک ماهی بیشــترین تاثیر را در قیمتها گذاشته 
است، زیرا ۶0 تا ۷0 درصد قیمت تمام شده ماهی قیمت 

خوراک است.
براساس نرخنامه میادین، ماهی شــیر خلیج فارس با 
قیمت هر کیلوگرم ۱۱۸  تا  ۱32 هزار تومان گران ترین 
ماهی عرضه شــده در این مراکز خرید است و راشگو با 
قیمت ۱۱0 تا ۱2۶ هزار تومان در رده بعدی قرار دارد. 
طی این مدت در میان انواع آبزیان، قزل آالی رنگین کمان 
)زنده( با رشد ۵0 درصدی و قزل آالی رنگین کمان )صید 
شده( با رشد ۴۹ درصدی، بیشترین افزایش قیمت را در 
میادین میوه وتره بار داشتند. در مقابل، به ترتیب ماهی 
سی بریم با رشــد ۷ درصدی، ماهی تیالپیا با رشد ۱۵ 
درصدی و ماهی سی بس با رشد 2۱ درصدی، کمترین 

افزایش قیمت را در میادین میوه وتره بار تجربه کرده اند.
براساس این گزارش، قزل آالی گوشت نارنجی )زنده( 
با رشد ۴۷.۵ درصدی و قزل آالی گوشت نارنجی )صید 

شده( با رشــد ۴۶ درصدی در رده ها بعدی رشد قیمت 
قرار گرفتند و در مقابل ماهی آمور با رشد 2۵ درصدی، 
ماهی سرخوی اصل با رشد 2۶ درصدی و ماهی سارم با 
رشد 2۹ درصدی، کمترین افزایش قیمت را در میادین 

میوه و تره بار شاهد بودند.
قیمت هر کیلوگرم میگوی مخلوط نیــز با 30 درصد 
افزایش از ۸0 هزار تومان در ابتدای پاییز سال گذشته به 
۱۱۵هزار تومان در ابتدای پاییز سال جاری افزایش یافته 
است. ســوف، قزل آالی رنگین کمان، سرخو، سنگسر 
طالیی، شانک، کوتر، قباد، کفشک، گیش مقوا و هامور نیز 
ماهی هایی هستند که با قیمتی بین۵0  تا ۱00هزار تومان 
عرضه می شوند. براساس نرخنامه میادین، ماهی شیر 
خلیج فارس با قیمت هر کیلوگرم ۱۱۸ تا  ۱32 هزار تومان 
گران ترین ماهی عرضه شده در این مراکز خرید است و 
راشگو با قیمت ۱۱0 تا ۱2۶ هزار تومان در رده بعدی قرار 

دارد. حلوا سیاه با قیمت ۹۸  تا  ۱0۸هزار تومان، شوریده 
با قیمت هر کیلو ۹۸ تا ۱0۵هزار تومان و بچه شــیر با 
قیمت هر کیلو ۹۹ تا ۱0۹ هزار تومان دیگر ماهی های 
باالی یکصد هزار تومان میادین هستند. قیمت ماهی در 

فروشگاه های پروتئینی 2تا ۴ برابر قیمت میادین است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ماهیان 
سردابی کشــور در رابطه با دالیل گرانی ماهی در یک 
سال اخیر در به "کسب و کار" گفت: قیمت انواع ماهی 
افزایش داشته است. البته این افزایش را برای نیمه دوم 
سال نیز خواهیم داشت. رشد قیمتها ادامه دارد چراکه 
تامین خوراک ماهی با مشکل مواجه است. به گفته این 
فعال صنفی، افزایش قیمت ماهی، مصرف گوشت سفید 

خانوارها را به نصف کاهش داده است.
آرش نبی زاده افزود: خشکســالی، کاهش تولید و نبود 
خوراک موجب شده تا تولیدکننگان ماهی با ضرر و زیان 

بسیاری روبرو شوند. به همین دلیل در بازار رشد قیمت 
ماهی را داریم. خشکسالی به زیان تولید ماهی در کشور 
تمام شد. خوراک ماهی نیز گران شده است. ۶0 تا ۷0 
درصد قیمت تمام شده ماهی قیمت خوراک است. به 
همین دلیل با ادامه مشکالت در تامین خوراک، ماهی 
در نیمه دوم سال نیز به افزایش قیمت ادامه خواهد داد. 
کاهش قیمت ها در شــرایط فعلی ممکن نیست و تنها 
اقدامی که باید در این زمینه صورت گیرد، شفاف سازی و 

واقعی سازی قیمت ها است. 
نبی زاده افزایش تقاضای خرید ماهی در نیمه دوم سال را 
یکی دیگر از عوامل افزایش قیمتها دانست و گفت: مردم 
در نیمه دوم سال بیشتر ماهی می خرند و این فرهنگ 
غلط نیز جا افتاده که باید مصرف در این بازه سال بیشتر 
شود. در حالی که ماهی مختص به فصل خاصی نیست و 

باید در تمام فصول استفاده شود.

افزایش قیمت ماهی در نیمه دوم سال هم ادامه دارد 

کاهش 50 درصدی سرانه مصرف ماهی 
ماهی شیر؛ هر كیلو  132 هزار تومان
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رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفندي تهران 
گفت: با کاهش قدرت خرید خانوار تنها در روزهاي واریز 
حقوق، مردم خرید گوشت را انجام مي دهند.علي اصغر 
ملکي، رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفندي 
تهران درباره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار کرد: هم 
اکنون وضعیت عرضه و تقاضا مناسب است، اما مسئوالن 
اتحادیه دامداران تصورشان بر آن است که صادرات انجام 
شود، در حالي که با آزادسازي صادرات، بازار داخل دچار 

مشکل مي شود.
او افزود: با توجه به خشکسالي و ذبح تعداد قابل توجهي 
دام، کمبودي در بازار نداریم چرا که کاهش قدرت خرید 
خانوار موجب شده تا بازار رونقي نداشته باشد.ملکي با اشاره 
به تاثیر ویروس کرونا بر بازار گوشت بیان کرد: گوشت جز 
کاالهاي مصرفي سبد خانوار است که با این وجود ویروس 
کرونا اثر منفي زیادي بر آن نداشته است، اما به طور کلي 
با کاهش قدرت خرید خانوار تنها در روزهاي واریز حقوق، 
مردم خرید خود را انجام مي دهند و دوباره بازار به شرایط 
عادي باز مي گردد.رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت 
گوسفندي تهران با اشاره به اینکه در فصل سرما تقاضا براي 

خرید گوشت افزایش مي یابد، بیان کرد: با افزایش مصرف 
محصوالت پروتئیني، صادرات دام منجر به چالش در بازار 
مي شود. او با بیان اینکه قیمت گوشت بره ماده با بره نر با 
یکدیگر متفاوت است، گفت: در حال حاضر هر کیلو بره 
ماده با وزن پایین ۱0۸ تا ۱۱0 هزار تومان و گوسفند نر 
۱20 هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱0 تا ۱2 درصد 

سود به مصرف کننده عرضه مي شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشت گوسفندي تهران 
قیمت هر کیلو شقه گوسفندي در خرده فروشي را ۱3۵ 
هزار و ران را ۱۵0 هزار تومان اعالم کرد و افزود: اگر دولت 
بتواند نهاده مورد نیاز را تامین و به سهولت در اختیار دامدار 
قرار دهد، تولیدکنندگان مشکلي نخواهند داشت.ملکي 
از افزایش کشتار دام نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: 
با توجه به گراني نهاده، خشکسالي و کمبود علوفه کشتار 
دام نسبت به سال قبل افزایش داشته است، هر چند بحث 
کشتار مالک عمل نیست و کشــتار با وزن هاي پایین و 
کشتار دام هاي مولد ناشي از نبود نهاده مطرح است که 
سازمان دامپزشکي باید آمار کشتار نسبت به سال قبل 

را اعالم کند.

رئیس اتحادیه چاپخانه  داران تهران گفت: مي توانیم 
بازار منطقه را به آســاني در دست بگیریم؛ اما قوانین 
دست و پا گیر، مانع شــده است. چاپخانه هاي ترکیه 
به راحتي ســفارش کار مي گیرند.احمد ابوالحسني، 
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران اظهار داشــت: 
شرایط اقتصادي کشــور خوب نیســت. در چنین 
شــرایطي، وضعیت چاپ هم مناســب نیست چون 
همه تولیدکنندگان به طور مستقیم با چاپ سر و کار 
دارند. در هر کشوري با مراجعه به چاپخانه ها میتوان از 
وضعیت اقتصادي آن باخبر شد. ما فعاالن صنعت چاپ 
هم به خاطر بد بودن وضعیت اقتصاد، کرونا، تحریم ها و 
دیگر مسائل از این وضعیت نامناسب کنوني، مستثني 

نیستیم.
وي افزود: در حال حاضر بیشــتر در بخش صادرات 
فعالیت داریم. البته در این حوزه، قوانین دســت و پا 
گیر بسیاري داریم. در شــرایط موجود خیلي آسان 
مي توانیم بازار منطقه را در دست بگیریم چون نیروي 
کار، بسیار ارزان است و تمامي امکانات چاپ را داریم؛ 
اما به خاطر وجود قوانین دست و پا گیر نمي توانیم بازار 

منطقه را تصاحب کنیم.
ابوالحسني در ادامه افزود: برعکس، ترکیه چند سالي 
است که شروع به فعالیت حرفهاي در این حوزه کرده 
اســت. یک چاپخانه آنها معادل ۱0 چاپخانه ماست. 
ترکیه در کل منطقه به راحتي سفارش کار مي گیرد. 
آنها براي فعالیت بهتر گرفتن سفارش بیشتر، قیمت 
تمام شده را اعالم مي کنند؛ بدون آنکه حتي یک ریال 
سود دریافت کنند.وي در تشریح بیشتر این سیاست 
عجیب ترکیه براي تشویق صادرات گفت: به طور مثال 
اگر قیمت تمام شده کاالیي، با احتساب تمامي هزینه 
ها، از جمله هزینه خدمات ،کارگر و ... ۱000 تومان 
باشــد؛ این کاال با همان قیمت به کشــورهاي دیگر 
صادر مي شــود ولي آن هزار تومان، ۱3 تا ۱۷ درصد 
براي صادرکننده سود دارد؛ چون وقتي صادرات انجام 
میدهد تمام هزینههاي مالیاتي، ارزشافزوده، هزینه 
هاي گمرکي مربوط به واردات مواد اولیه و ... ، عودت 
داده میشود. پس اگر تولیدکننده با همان قیمت هم 
صادرات کند؛ جدا از اینکه به خاطر صادرات، تشویق 

دریافت مي کند به سود هم مي رسد.
ابوالحسني گفت: اگر صنعت چاپ ما به روز نشود در 
آینده نه چندان دور باید شاهد ورود ترکیه به بازار ایران 
هم باشــیم. در صنعت چاپ، هر کشوري نمي تواند 
به راحتي تولیدکننده ماشینآالت باشد. در کل دنیا 
دو یا سه کشــور، توانایي انجام این کار را دارند. حتي 
آمریکا با آن عظمت، هیچ دستگاه چاپي تولید نمي 
کند. دستگاه ها در آلمان، ایتالیا و ژاپن تولید مي شوند. 
در بخش بسته بندي، ایتالیا قوي تر عمل کرده است. 
ایتالیا اخیرا شاهد از دست دادن بازار خود در منطقه 
اروپا بود. براي جلوگیري از این اتفاق، قانون جدیدي 
وضع کرد که طبق آن، اگر چاپخانه داري، ماشین به 

روز بخرد )از خود ایتالیا یا کشورهاي دیگر( مشمول 
۱0 سال معافیت مالیاتي مي شود. اگر از خود ایتالیا 
خرید کند ۱00 درصد آن به صورت وام، محاســبه و 

پرداخت مي شود.
وي در ادامه خاطرنشــان کرد: صنعت چاپ، صنعت 
بسیار مهمي است بنابراین تمامي کشورها براي آن 
برنامه هاي خاص دارند؛ ولي متاسفانه در ایران به چاپ، 
نگاه نشر و مطبوعاتي مي شود. در صورتي که چنین 
چیزي درست نیست. در حاضر سهم بخش نشر بیشتر 
از ۶ یا ۷ درصد نیست. تازه بخش زیادي از این درصد 
هم وارد فضاي دیجیتال شده است. دیگر براي مصرف 
کننده به صرفه نیست که کاغذ هر بند ۷00 هزا تومن را 
سیاه کند، در انبار بچیند و بعدا بفروشد. در حال حاضر 
هر ناشري در بدترین حالت ممکن در عرض 2۴ ساعت 
سفارش خود را با چاپ دیجیتال تحویل مي دهد. دیگر 
خبري از انبار نیست. این اتفاق در کل دنیا در حال وقوع 
است. در حال حاضر به غیر از کتاب هاي کمک درسي 
و کتاب هاي نفیس، بالغ بــر ۹0 درصد اقالم دیگر به 

صورت دیجیتال انجام مي شوند.
وي تصریح کرد: البته چاپ دیجیتال هم با مشکالتي 
همراه است اما مشکالت به درستي مدیریت و کنترل 
نمي شــود. اتفاق بدي در وزارتخانه رخ داد و تصمیم 
اشتباهي گرفته شد. ساماندهي حوزه چاپ به اتحادیه اي 
سپرده شد که هیچ ربطي به این بخش ندارد. آن اتحادیه 
هم نتوانســت کاري انجام دهد. به این ترتیب تداخل 
صنفي به وجود آمد. بیشتر چاپخانه هایي که در کار نشر 
فعال بودند به چاپ دیجیتال رو آوردند تا بتواند امور چاپ 
خود را انجام دهند. انگار در وزارت صنعت و معدن اراده 
اي براي اصالح وضعیت اقتصادي وجود ندارد. امیدواریم 
با روي کار آمدن آقاي فاطمي امین اتفاقات خوبي در 
وزارت صنعت و معدن براي بخش اصناف بیفتد. اصناف 

از جایگاه واقعي خود فاصله گرفته اند.
وي در ارتباط با برگزاري نمایشگاه صنعت چاپ و بسته 
بندي گفت: علیرغم همه مشکالت پیش آمده، گفتم 
که نمایشگاه چاپ حتما باید برگزار شود. نمایشگاه 
محل عرضه مدل هاي جدید اســت. شور و شوقي به 
وجود میآورد. در حال حاضر کــه بخش خدمات ما 
فعالیت بیشتري دارد نمایشگاه نمود پررنگتري پیدا 
مي کند. در نمایشگاه کســاني که سفارشات خود را 
به خارجي هاي مي سپارند متوجه مي شوند که این 
خدمات در داخل کشور انجام مي شود. بسیاري فکر 
مي کردند که نمایشگاه به صورت ضعیف برگزار شود 
ولي فضاي نمایشگاه ما بالغ بر 2۸ هزار متر است. قرار 
بود بیش از 20 شرکت از کشور هند حضور داشته باشند 
اما به خاطر شرایط کرونا نیامدند. بازار ایران بشدت براي 
آنها مهم است. اگر شرایط مقداري بهتر شود و در زمینه 
قوانین صادرات و واردات، مساعدت شود فرصت بسیار 
خوبي شکل مي گیرد. بالغ بر ۸0 درصد از مواد مصرفي 

ما وارداتي است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با بیان اینکه مصوبه 
فروش ســبوس به قیمت هرکیلوگــرم ۱۴00 تومان به 
دامداران اجرایی نشده است، گفت: در برخی نقاط کشور 
شیرخام به قیمت مصوب ۶۴00 تومان خریداری می شود.

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور 
با اشاره به ادامه دار شدن مشکالت دامداران گفت: هنوز 
نهاده شهریور ماه را که دامداران پول آن را نیز ریخته اند، به 
طور کامل تحویل تولیدکننده نشده است و دیروز در همین 
زمینه جلسه ای با مســئوالن مربوطه داشتیم و امروز نیز 
جلسه دیگری داریم که امیدوار هستیم این مساله حل شود. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت 
واردات علوفه از روسیه نیز توضیح داد: درگیری های ایجاد 
شده بین کشورهای ارمنستان، ترکمنستان و آذربایجان، 
ترانزیت کاال را با مشکالتی مواجه کرده که امیدوار هستیم 
با رفع این درگیری ها بتوانیم طی ۴ تا ۵ روز آینده واردات 

علوفه به کشــور را آغاز کنیم.این فعال بخش خصوصی 
با اشاره به چالش های ایجاد شــده برای دامداران کشور، 
اظهار داشت: در برخی نقاط کشــور شیرخام به قیمت 
مصوب ۶,۴00 تومان خریداری می شود و هنوز در سراسر 
کشور این مصوبه اجرایی نمی شود. عالی همچنین با انتقاد 
از رفتار کارخانجات آرد در تحویل سبوس به نرخ مصوب 
به دامداران گفت: علی رغم اینکه وزیر جهاد کشــاورزی 
مصوب کرده که قیمت سبوس تا آخر سال ۱۴00 تومان 
در هر کیلوگرم بماند متأسفانه این محصول با رقم مذکور 
تحویل تولیدکنندگان نمی شود. این فعال بخش خصوصی 
تصریح کرد: از طرفی وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکید دارد 
که دامداران رقمی باالتر از نرخ مصوب برای خرید سبوس 
ندهند اما دامــداران نمی دانند که چه کار کنند؟به گفته 
عالی قیمت ســبوس در بازار آزاد حدود 3۸00 تا ۴,000 

تومان است.

شرط معافیت 10 ساله چاپخانه داران ایتالیایي

طمع ترکیه به بازار پولساز ایران

نه شیرخام را به نرخ مصوب می خرند، نه سبوس را 1400 می فروشند

دردسرهای جدید دامداران

با آزادسازي صادرات، بازار داخل دچار مشکل مي شود 

رونق بازار گوشت تنها در روز واریز حقوق
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دستور وزير ارتباطات برای بررسی فوری كيفيت 
شبكه ارتباطی

با دریافت شکایات مردمی از کیفیت شبکه ارتباطی در برخی از نقاط کشور، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دستور بررسی سریع این موضوع را صادر 
کرد. شیوع کرونا از اسفند ۹۸، بسیاری از فعالیت ها را مجازی و آنالین کرد. 
در ماه های گذشته هم اگرچه روند واکسیناسیون سرعت گرفته اما همچنان 
آموزش در مدارس و دانشگاه ها به صورت آنالین دنبال می شود تا زمانی که 

واکسیناسیون تعداد بیشتری از افراد جامعه را شامل شود. 
در ابتدای مجازی شــدن فرآیندهای آموزشــی و اداری کــه اپراتورها و 
ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، انتظار آن حجم باالی مراجعه کاربران را 
نداشتند، کیفیت و سرعت اینترنت دچار اختالل بود و البته با گذشت زمان، 
ظرفیت های ارتباطی افزایش یافت. اکنون با آغاز سال جدید تحصیلی، به 
نظر می رسد باز هم کیفیت اینترنت دستخوش تغییراتی شده و کاربران را 

با مشکل مواجه کرده است.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در پی دریافت 
برخی گزارشات مردمی از طریق ســامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و گالیــه برخی کاربران فضای مجازی درباره کندی شــبکه در 
ساعات پیک مصرف در برخی از نقاط کشور، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، 

برای پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به موضوع دستور داد.
بر اساس این دستور رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
موظف شده است با همکاری مدیرعامل شرکت زیرساخت، پس از بررسی 
دقیق گزارشات مردمی، راهکارهای رفع سریع اشکاالت ارتباطی را ارائه و 

گزارش اقدامات اجرایی را به مردم اطالع رسانی کنند.

آيفون 13 با قيمت شوكه كننده به ايران رسيد
قیمت این گوشی ها در بازار ایران بسیار شــوکه کننده و تعجب آور است. 
یکی از این فروشــندگان در خصوص قیمت این نوع گوشی گفت: قیمت 
آیفون های سری ۱۳ تقریبا از ۳۸ میلیون تومان شروع می شود که آیفون 
۱۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی است و تا قیمت ۹۰ میلیون تومان هم می رسد 

که برای آیفون ۱۳ پرو مکس با حافظه ۱۰۰۰ گیگابایتی است.
»چند روزی اســت که خبر ورود گوشــی های آیفون ۱۳ به بــازار دنیا و 
همچنین ایران داغ شده است و افراد بســیاری به دنبال این کاال هستند 
و می خواهند جزو اولین نفراتی باشــند که از این گوشی بسیار قدرتمند 
اســتفاده کنند. برای همین موضوع به بازارهای فــروش تلفن در تهران 
مراجعه کردیم تا ببینیم که آیا واقعا این گوشــی به بازار ایران هم رسیده 

است یا خیر؟
در حالی که مدتی از آغاز پیش فروش آیفون ۱۳ در آمریکا گذشته است، این 
گوشی در ویترین مغازه های تهران دیده نمی شود اما وقتی از فروشندگان 
جویای این موضوع می شویم، گویا این مدل گوشی موجود است و کدهای 
فعالسازی آن نیز صادر شده است. در رابطه با همین موضوع با چند نفر از 
فروشندگان گفتگو کردیم که یکی از آنها بیان کرد: اگر کسی خواهان این 
گوشی باشــد، موجود داریم و کد فعالســازی آن هم صادر شده است که 

می توان رجیستری آن را انجام داد.
وقتی از مغازه داران پرسیدیم که گوشی ها به چه صورت وارد کشور شده اند، 
جواب آنها حمل مســافری تلفن همراه بود.البته برخی فروشندگان هم 
مدعی بودند که تعداد کمی در بازار به این محصوالت دسترسی دارند و بقیه 
مدل های این گوشی بدون کد رجیستری است و فرد باید خودش هزینه 
فعالسازی را به شخصی که آن را وارد کرده است بپردازد یا این که منتظر 
بماند تا شرکتی، هزینه رجیستری آن را پرداخت کند؛ در غیر این صورت 

بعد از یک ماه عمال بدون استفاده می شود.
در این رابطه از همتا هم پیگیر موضوع شدیم که این گونه به ما پاسخ دادند: 
با توجه به بررسی های انجام شده، یکشنبه مورخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰ واردات 
سری جدید آیفون ۱۳ به ایران آغاز شده است و بر این اساس تاکنون ۹۶۹ 

عدد از سری جدید آیفون ۱۳ وارد بازار ایران شده است.
از سخنگوی گمرک نیز شــیوه ورود این محصوالت سری جدید آیفون را 
جویا شدیم. لطیفی، سخنگوی گمرک، در این خصوص تصریح کرد: تعداد 
۹۲۴ تلفن همراه آیفون ۱۳ از رویه مسافری وارد کشور شده است. از این 
تعداد، ۳۹۶ تلفن همراه از طریق گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( وارد شده اســت اما به علت این که یک ماه برای رجیستری فرصت 

دارند، مشخص نیست که به طور نهایی رجیستری شده باشند یا خیر؟
بر اساس این گزارش قیمت این گوشی ها در بازار ایران بسیار شوکه کننده و 
تعجب آور است. یکی از این فروشندگان در خصوص قیمت این نوع گوشی 
گفت: قیمت آیفون های سری ۱۳ تقریبا از ۳۸ میلیون تومان شروع می شود 
که آیفون ۱۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی است و تا قیمت ۹۰ میلیون تومان 
هم می رسد که برای آیفون ۱۳ پرو مکس با حافظه ۱۰۰۰ گیگابایتی است.

اما در این میان یک نکته اساسی مطرح اســت. این که واقعا چگونه برای 
محصولی که هنوز به طور رســمی وارد بازار نشده است و تنها چند نمونه 
مسافری دارد، چنین قیمت هایی را تعیین می کنند و گذاشتن این قیمت ها 

بر چه اساسی است؟
در پایان توصیه ای که می شود در این روزهای داغ بازار گوشی های جدید 
آیفون به متقاضیان کرد این است که اندکی صبر کنید تا مقداری عرضه این 
محصول در بازارهای جهانی افزایش یابد و مطمئنا قیمت تعدیل می شود؛ 
همان طور که مدل قبلی آن در ابتدا نرخ زیادی داشت و در ادامه با عرضه 

بیشتر نرخ آن پایین آمد و تعدیل شد.«

308  شركت دانش بنيان خدمات تجاری سازی 
ارائه می دهد

فعالیت های دانش بنیانی با هدف تولید محصوالت فناورانه و رسیدن آن به 
بازار انجام می شود. در این میان شرکت های دانش بنیانی وجود دارند که 
مسیر رسیدن محصوالت به بازار را هموار می کنند.تا کنون ۳۰۸ شرکت 
دانش بنیان از سوی مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تایید شدند و خدمات تجاری سازی را ارائه می 
دهند. این خدمات به رونق کســب و کارهای دانش بنیان کمک می کند؛ 
خدماتی مهم و تاثیرگذار برای توسعه بازار محصوالت ایران ساخت.خدمات 
در حوزه های گوناگون مانند مالکیت فکری، ارزیابی، مشاوره، توسعه بازار، 
شتاب دهی و توسعه گری نواحی نوآوری، مدیریت فناوری و کسب و کار 
و خدمات مالی و سرمایه گذاری در این بخش قرار می گیرند. این خدمات 
باید در حوزه فناوری های باال یا متوسط به باال باشند تا عنوان دانش بنیانی 
را دریافت کنند.شرکت های دانش بنیان برای توسعه محصول خود به این 
خدمات نیاز دارند. به عنوان مثال ارائه خدمات در حوزه ســرمایه گذاری 
کمک بزرگ و حمایتی برای شرکت ها است تا در صورت وجود مشکالت 
مالی ازز توسعه محصول خود نا امید نشوند و روی ایده و محصول آنها برای 
رسیدن به بازار سرمایه گذاری شــود. گامی که برای تسهیل کسب و کار 
برداشته می شود. زیرا یکی از مهم ترین الزامات تکمیل حلقه ایده تا عرضه 
محصول یا خدمت به بازار، ارائه منابع مالی به طرح های دانش بنیان است.

اخبار

قیمت آیفون ۱۳ پرو  ۱.۹ برابر هزینه ساخت آن است
سری آیفون ۱۳ به تازگی رونمایی شده و برخی ویژگی های آن ارتقا یافته اند. اکنون وب سایتTechInsights یک آیفون ۱۳ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایتی را اوراق کرده تا داخل آن را بررسی 

کند. در حال حاضر آیفون ۱۳ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت باقیمت ۱۰۹۹ دالر برای خرید عرضه شده است. این بدان معنا است که اپل دستگاه مذکور را ۱.۹ برابر هزینه ساخت آن 
می فروشد.اوراق کردن این دستگاه نشان داد آیفون ۱۳ پرو دارای RAM LPDDR۴X با ظرفیت ۶ گیگابایت است. این حافظه از نسخه LDPDDR۵ که اکنون در بازار موجود است، قدیمی تر 

به حساب می آید. همچنین اطالعات دیگر حاکی از آن است که GPU آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ پرو یکسان است و فقط تعداد هسته های آن در دو دستگاه متفاوت است. 

برخــی مشــاوران امالک، 
واحد های مسکونی را برای 
معاوضه با بیت کوین آگهی 
کرده اند. از یــک دفتراداری 
تومانــی  میلیــون   ۴۹۰
درتهــران تا معاوضه ویــالی ۱۹۰ میلیــارد تومانی. 
درحالی که درسال های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، تعداد 
معدودی ایرانی با بازار ارز های مجازی آشــنا بودند، 
رشد شــتابان قیمت رمزارز ها و بازدهی خیره کننده 
آن ها بخصوص ازســال ۱۳۹۷ که بیت کوین به مرز 
۲۰ هزاردالر رسید، بسیاری از سرمایه گذاران را راهی 

این بازارکرد.
ازابتدای ســال ۲۰۲۱ مصادف با دی ماه سال گذشته 
هم از یک ســو جهش قیمت بیت کوین که بهای این 
ارزپرطرفدار را با رکورد ۵۰ هزاردالر رســاند و ازسوی 
دیگر توقف روند صعودی بورس تهران و ریزش شدید 
آن، زمینه حضور افراد بیشــتری را دربــازار ارز های 
مجــازی فراهم کــرد. درهمین حال، قانونی شــدن 
استخراج رمزارز ها درکشورنیز باعث شد تا افرادی که 

ارزدیجیتال برای فروش دارند، افزایش یابد.
به طوری که کمیســیون اقتصادی مجلس درگزارش 
اخیرخود ازخریــد و فروش روزانــه ۷۰۰ بیت کوین 
معــادل ۴۰ میلیــون دالر در بازار غیررســمی ایران 
خبرداد. گفتنی اســت، قیمت بیت کوین دربازه یک و 
شش ماهه به ترتیب ۵.۲ و ۱۸.۳ درصد کاهش یافته 
است، اما دربازه های یک و ســه ساله به ترتیب ۳۵۱ و 
۶۳۶ درصد بازدهی داشــته است.حال دراین شرایط، 
تعداد افرادی که روی گوشی های هوشمند خود، نوسان 
روزانه و لحظــه ای ارز های مجــازی را رصد می کنند 

افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
فعالیت اســتخراج کننــدگان غیرقانونــی رمزارز ها 
بخصوص بیت کوین باعث شده است تا ارز های مجازی 
قابل معامله در بازار غیررســمی ایــران افزایش قابل 
توجهی پیدا کند. بر اساس گزارش های وزارت صمت 
استخراج جهانی ســاالنه بیت کوین ۳۲۴ هزار معادل 
۱۱.۹ میلیارد دالر است که برآورد می شود استخراج 
فعلی این رمز ارز به صورت غیررسمی در ایران ساالنه 
حدود ۴ تا ۶ درصد تولید جهانی، یعنی حدود ۱۹ هزار 

و ۵۰۰ بیت کوین باشد.
بر اســاس آمار و اطالعاتی که وزارت صنعت، معدن و 

تجارت خرداد امسال اعالم کرده است تاکنون ۳ هزار 
و ۳۲۷ جواز تأسیس در زمینه استخراج رمز ارز صادر 
شده که ۲ هزار و۴۷۷ مورد از آن ها معتبر است و مابقی 
باطل شده است. درهمین راســتا درکنار کانال های 
بسیاری که درفضای مجازی درزمینه خرید و فروش 
رمزارز ها فعال هستند، گشــتی درسایت های خرید و 
فروش کاال و خدمات مشهور، آگهی های متنوعی را در 
ارتباط با ارز های مجازی ازآموزش و استخدام تریدر با 
بیمه تا خرید و فروش ارز و دستگاه های استخراج آن 
نشان می دهد. توســعه روزافزون بازار ارز های مجازی 
درکشورباعث شــده تا این روزها، بازارمعاوضه با این 

ارز های نوین نیز داغ شود.
برهمین اســاس برخی مشــاوران امالک، واحد های 
مسکونی را برای معاوضه با بیت کوین آگهی کرده اند. از 
یک دفتراداری ۴۹۰ میلیون تومانی درتهران تا معاوضه 
ویالی ۱۹۰ میلیارد تومانی. البته معاوضه با بیت کوین 
تنها به واحدمســکونی و دفتر اداری محدود نیست و 
درمیان آگهی های متنوع این بخش، چندین درخواست 
برای معاوضه پمپ بنزین ســه منظوره شهری و بین 

راهی نیزدیده می شود.
دایره معاوضه با بیت کوین به کاال ها هم رسیده است، 
به طوری که یکی از شرکت های تولیدکننده ایزوگام 
برای معاوضه محصول صادراتی خود با بیت کوین اعالم 
آمادگی کرده است. با توجه به اســتقبال از استخراج 
رمزارز ها نیز، بازار اجاره و فروش مزارع یا نیروگاه های 
با مجوز برای این کار داغ شــده اســت. حتی برخی 
صاحبان مزارع دســتگاه های ماینر دیگــران را قبول 
می کنند. درکنار این ها، برخی افراد بیت کوین های گم 

یا فراموش شده را بازیابی می کنند.
با وجودی که به گواه گزارش ها و نظر کارشناسان، بازار 
رمزارز ها درکشور بخصوص بخش غیررسمی آن خیلی 
بزرگ است، اما بررسی آمار های معامالت ریالی و خرد 
دراین بازار نشان می دهد که بخش عمده معامالتی که 
درنهایت اعداد و ارقام بزرگی را به دست می دهد، مربوط 
به معامالت او تی سی یا خارج از صرافی است که میان 

دو یا چند نفر صورت می گیرد.
درواقع بخشــی از بازار رمز ارز تاریک است. زمانی که 
معامله میان دونفر صورت می گیرد و شخصی در ازای 
دریافت رمز ارز ریال پراخت می کند، قابل شناســایی 
نیست. درسال ۹۹ به طورمیانگین روزانه ۱۵ میلیارد 
تومان سرمایه وارد بازار رمزارز ها شده است. اما پس از 
اوج گیری قیمت رمزارز ها بخصوص بیت کوین از آبان 

ماه سال گذشته این عدد بیش از ۱۰ برابر شد.

درواقع با توجه به اینکه پرداخت های ریالی برای خرید 
و فروش رمزارز ها سقف روزانه دارد، این معامالت خرد 
حجم بزرگی ندارد. برآورد هایی که از تعداد افرادی که 
وارد بازار رمزارز ها شده و سرمایه گذاری کرده اند، بین 
۸۰۰ هزارتا یک میلیون نفر است که عمدتاً معامالت 
خرد و زیر ۱۰۰ میلیون تومان اســت. حدود ۲۰۰ تا 
۲۵۰ هزار نفرنیز به صورت حرفه ای از این بازار نوسان 
می گیرند. اما آن بخش ازمعامالت رمزارز ها که به صورت 
کالن انجام می شود، همان معامله او تی سی است که 
میان دونفر براســاس توافق انجام می شــود و هزینه 
رمزارز ها به صورت چک رمزدار بانکی پرداخت می شود.
دراین باره نیما امیرشــکاری، کارشــناس بانکداری 
الکترونیک و ارز های مجازی دربــاره آمار هایی که از 
مبادله رمزارز ها درکشــور اعالم می شود، گفت: بازار 
ارز های مجازی در کشــورما دارای دو بخش رسمی و 
غیررسمی است که به دلیل تحت نظارت نبودن بخش 
غیررسمی آن، اعدادی که درخصوص مبادله آن اعالم 

می شود، به واقعیت نزدیک نیست.
وی افزود: عمده آمار هایی که درخصوص خرید و فروش 
ارز های مجازی درایران ارائه می شود براساس عملکرد 
صرافی های آنالین تخمین زده می شــود، اما به علت 
اینکه بخش بزرگی از معامالت ارز های مجازی دربستر 
صرافی های غیرایرانی انجام می شود، ارائه آماری دقیق 
ممکن نیست. وی تأکید کرد: با وجود این هم اکنون 

بازار غیررسمی ارز های دیجیتال بسیار بزرگ است.
امیرشکاری، همچنین درباره بخش رسمی بازار ارز های 
مجازی، توضیح داد: براســاس اعــالم بانک مرکزی، 
استخراج کنندگان قانونی و با مجوز رمزارز ها می توانند 

ارز های دیجیتالی را که به دست می آوردند برای واردات 
کاال همانند ارز نیمایی به بانک مرکزی تحویل دهند، 

ولی این ارز های دیجیتال سهم اندکی از بازار دارد.
به گفته وی، هم اکنون تعداد زیادی ماینر غیرقانونی 
درکشــور فعال اســت کــه ارز هــای دیجیتــال به 
دســت آمده را به صورت غیررســمی دربازار عرضه 
می کنند. ایــن کارشــناس بانکــداری الکترونیک، 
اظهارکرد: عــدم اعتماد به بازار های ســرمایه گذاری 
مرســوم و همچنین بازدهی بــاالی ارز های مجازی 
 باعث شده اســت تا تعداد زیادی از ســرمایه گذاران

 به سمت این بازار بروند.
وی ادامه داد: یکی از راه های برآورد میزان سرمایه ای 
را که وارد بازار ارز های مجازی شــده اســت می توان 
درمیزان خروج ســرمایه از بازار های دیگر مانند ارز، 
بورس و مسکن جست وجو کرد. وی اضافه کرد: درحالی 
که حجم نقدینگی درکشــور با سرعت زیادی درحال 
افزایش است، اما شواهدی از ورود نقدینگی به بازار های 
مرسوم نیست و برهمین اساس بخشــی ازآن به بازار 

ارز های مجازی وارد می شود.
امیرشکاری درپاسخ به این پرسش که آیا خرید ارز های 
مجازی به مثابه خروج ارز از کشــور اســت، گفت: به 
محض اینکه ارزمجازی خریداری می شود، همان لحظه 
خروج ارز ازکشور رخ داده است. حتی خرید این ارز ها با 
ریال نیز تبدیل به ارز های خارجی می شود و درفضای 
ابری ازکشور خارج می شود.این کارشناس اقتصادی 
درپایان افزود: این درحالی است که این سرمایه گذاری 
هیچ سودی برای اقتصاد ایران ندارد و تنها منافع آن به 

شخص سرمایه گذار می رسد.
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معاوضه آپارتمان و پمپ بنزین با »بیت کوین«
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روند اجــرای حمالت ســایبری به حــد نگران 
کننده ای رسیده و شبکه های رایانه ای هر ماه شاهد 
میلیاردها حمله از نوع جستجوی فراگیر هستند.

بررسی های مؤسسه امنیتی ای ست نشان می دهد 
مجرمان سایبری در تالش هستند با سوءاستفاده 
از پروتکل آر دی پی که برای دسترسی به رایانه ها از 
راه دور مورد استفاده قرار می گیرد به انواع رایانه ها 
و خدمات کلود شرکت های تجاری دسترسی یابند.

بر اساس بررسی ای ست تنها در حد فاصل ماه های 
می تا آگوست ســال ۲۰۲۱ بیش از ۵۵ میلیارد 

حمله از نوع جستجوی فراگیر بر علیه شبکه های 
رایانه ای اجرا شده اســت. این رقم در حد فاصل 
ماه های ژانویه تا آوریل ۲۷ میلیارد حمله بوده و دو 
برابر شدن آن موجب نگرانی کارشناسان امنیتی 

شده است.
حمله جســتجوی فراگیر حمله ای اســت که در 

قالب آن هکرهــا تمامی حاالت ممکــن را برای 
یافتن روشی به منظور نفوذ به شبکه های رایانه ای 
امتحان می کنند تا باالخــره یکی از آنها به نتیجه 
برسد. حمله جستجوی فراگیر معموالً با محاسبه 
و آزمایــش همه حالت های ممکن کــه می تواند 
یک یک رمز عبور را تشــکیل دهند کار می کند. 

با افزایش طول رمز عبور زمان پیدا کردن آن هم 
افزایش می یابد.

هکرها با حدس زدن موفق کلمات عبور می توانند 
راهی برای نفوذ به شــبکه های رایانه ای بیابند و 
حمالت پیچیده تری را طراحی کنند که از جمله 
آنها می توان به انتشــار باج افزار و بدافزار اشــاره 
کرد. هکرها همچنین پس از نفوذ به شــبکه های 
رایانه ای می توانند تنظیمات آن را دستکاری کنند 
تا خدمات امنیتی آنها از کار بیفتد و فعالیت های 

مخرب ساده تر شود.

ظهور ارز های دیجیتال جعلی و بدون پشــتوانه و 
فعالیت برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای در 
فروش ارزهای دیجیتال و پرداخت پورسانت برای 
معرفی اعضای جدید و ایجاد زیرمجموعه، به یکی 
از روش های کالهبرداری در حوزه رمزارزها تبدیل 
شده است.هفته گذشــته بود که وزارت اطالعات 
طی بیانیه ای، از دســتگیری بانــد کالهبرداری و 
ســوداگران رمزارز خبــر داد. در ایــن بیانیه آمده 
اســت: »این باند با فریب افکار عمومی و تشــویق 
افراد به خرید و ســرمایه گذاری در رمز ارز مجعول 
»کینگ مانی«، مبالغ هنگفتی را از زیرمجموعه های 
خود کســب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در 
قیمت رمز ارز ادعایی، اقدام بــه خرید و فروش آن 
کرده اســت.«ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس 

شورای اسالمی گفته است که پروژه رمز ارز جعلی 
»کینگ مانــی« بزرگترین پرونــده کالهبرداری 
در حوزه ارزهای دیجیتال بــوده و بیش از ۴,۵۰۰ 
میلیارد تومان از قربانیــان خود کالهبرداری کرده 
اســت.پیش از این یک منبــع آگاه در گفت وگو با 
رسانه ها درباره نحوه این کالهبرداری گفته بود که 
این کالهبرداری ســازمان یافته توسط یک شرکت 
بازاریابی شبکه ای شناخته شــده در سطح کشور 
 )Kingmoney( و در قالب یک رمز ارز جعلــی
صورت گرفته است. به گفته وی گردانندگان کینگ 

مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی 
و غیرواقعی، اشــتیاق و رغبت مضاعفی در اعضای 
شرکت برای سرمایه گذاری بیشــتر در این رمزارز 
جعلی به وجود آوردند؛ به طوریکه قیمت هر واحد 
کینگ مانی در چند ماه به صورت غیر واقعی و تنها 
در شــبکه، از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش 
یافت.متأســفانه شــواهد بیانگر آن است مدیران 
و سرشــبکه های شــرکت با ایجاد اعتماد در بین 
بازاریابان و زیرمجموعه هــای خود و ارزش گذاری 
صوری برای این رمز ارز جعلی، مبالغ قابل توجهی 

از افراد دریافت کردنــد. در پی این اتفاق تعدادی از 
زیرمجموعه های این شــرکت بازاریابی شبکه ای، 
نسبت به فروش ملک، خودرو و سایر اموال خود برای 
سرمایه گذاری در این رمز ارز اقدام کرده اند.برخی 
از کارشناسان اقتصادی معتقدند، ذات غیرشفاف و 
نظارت گریز ارزهای مجازی عالوه بر افزایش ریسک 
ســرمایه گذاری و تبادالت برای کاربران، می تواند 
به ابزاری برای اعمال مجرمانه ای نظیر پولشــویی 
و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. به نظر می رسد 
بخشی از سخت گیری و احتیاط معقول دولت ها در 
مواجهه با پدیده رمزارز نیز ناشــی از همین مسأله 
باشد. تا جایی که اقتصادهای بزرگ در برخی مقاطع 
زمانی با وضــع قوانین مختلف در صــدد کنترل و 

شناسایی معامالت انواع رمزارزها می شوند.

تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و فدراسیون فوتبال با 
هدف توسعه خدمات هوشمند و سرویس های دیجیتال 
امضاء و گام نخست تعهدات با اجرای پروژه VAR در 

ورزشگاه آزادی برداشته شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار 
ایران، تفاهم نامــه همکاری همراه اول و فدراســیون 
فوتبال جمهوری اســالمی در راستای توسعه فناوری 
های اطالعاتی و ارتباطی ظهر امروز یکشنبه ۱۱ مهرماه 
با حضور مهدی اخوان بهابــادی مدیرعامل همراه اول 
و شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال 
امضاء شد تا پس از این شــاهد نقش آفرینی بیشتر و 
مؤثرتر این فدراســیون در بهره مندی و بکارگیری از 

فناوری های روز دنیا باشیم.
مهدی اخوان بهابادی در این مراسم با اشاره به جایگاه 
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و 
خاورمیانه اظهار کرد: همراه اول توجه ویژه ای به توسعه 
سرویس های دیجیتال داشته و امروز هم با امضای این 
تفاهم نامه، خدمات جدید دیجیتــال به حوزه فوتبال 

کشور راه می یابد.مدیرعامل همراه اول با بیان خبری 
خوش گفت: با توجه به اینکه موضوع VAR در کشور 
تبدیل به یک چالش شده بود، ان شاء اهلل با اقدامی که 
در حوزه توسعه زیرساخت ها و این تکنولوژی داشتیم، 
در بازی تیم ملی کشورمان که طی روزهای آتی میزبان 
تیم کره جنوبی است، بتوانیم این سرویس را فعال کنیم.

وی تصریح کرد: همینطور که گفته شد سرویس های 
زیرســاختی این خدمت را همراه اول ارائه می کند و 
امیدواریم تا ابتدای سال ۱۴۰۱ بتوانیم ۱۲ استادیوم 
کشــور را به زیرســاخت ارتباطی مورد نیاز برای ارائه 
سرویس VAR تجهیز کنیم؛ طبیعتا این اقدام نقش 
قابل توجهی در دقت داوری و قضاوت ها خواهد داشت.

اخوان بهابادی اشــاره ای هم به برگزاری لیگ فوتبال 
مجازی به عنوان یکــی دیگر از موضوعــات تفاهم با 
فدراسیون فوتبال داشــت و ابراز کرد: تصور می کنیم 
برگزاری این لیگ مجازی بتواند جذابیتی در حد و اندازه 
لیگ واقعی داشته باشد و باعث شور و نشاط روزافزون 

جوانان و نوجوانان شود.

صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری فراخوان ویژه ای 
برای افزایش مشارکت محققان ایرانی در ارتباط با 
فعالیت های موسسه یاسا منتشر کرد. پژوهشگران و 
محققان برای شرکت در این فراخوان تا ۳۰ آبان ماه 
سال جاری فرصت دارند تا طرح های خود را به سامانه 

طرح های پژوهشی صندوق ارسال کنند.
این فراخوان با هدف افزایش همکاری با موسسه بین 
المللی تحلیل سامانه های کاربردی )یاسا( منتشر شد 
تا شاهد ارتقای پژوهش های مرتبط با موضوع های 
فعالیت این موسسه باشیم.در این راستا صندوق از 
طرح های ارسالی در ۵ حوزه حمایت می کند. انرژی، 
تغییرات اقلیم، منابع آب و امنیت غذایی، آلودگی هوا 
و محیط زیست، مدل سازی و تحلیل سیستم ها این 

حوزه ها هستند.
۳  برنامه پژوهشی پیشبرد تحلیل سامانه ای، تنوع 
زیستی، انرژی، اقلیم و محیط زیست از جمله برنامه 
های موسسه یاسا است که با محورهای این فراخوان 

هم خوانی دارد. پس طرح های ارسالی پژوهشگران 
کشور باید از نظر موضوعی با یکی از این ۳ برنامه در 
ارتباط باشد. همچنین، استفاده از پایگاه های داده، 
مدل ها و ابزارهای پژوهشــی موسسه از شرط های 

الزم هر پروپوزال است.
البته داشتن رویکرد سیستمی در پژوهش و پیش 
بینی خروجی های قابل استفاده در راستای سیاست 
گذاری مبتنی بر شواهد یا ارائه راه حل برای چالش 
های بومی، ملــی و منطقه ای از دیگر شــرایط این 

فراخوان است.
تمام حمایت های این فراخوان از ســوی صندوق 
انجام می شود و از ۱۰ طرح پژوهشی دارای ویژگی 
های کیفی و کلیه شرایط علمی مورد نظر صندوق 
تا ســقف ۵ میلیارد ریال حمایت خواهد شد.هزینه 
خدمات آزمایشــگاهی، هزینه سفر و هزینه نیروی 
انسانی در این فراخوان توسط صندوق حمایت می 
شــود. عالقمندان برای کســب اطالعات بیشتر به 

سایت صندوق مراجعه کنند.

بررسی يك موسسه امنيتی نشان داد؛

شناسایی ۵۵ میلیارد حمله سایبری جستجوی فراگیر

كالهبرداری 4500 ميليارد تومانی به وسيله يك رمز ارز جعلی

ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمزارز زیاد است
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