
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه که بعضی از 
سرمایه گذاران به سودگیری از رشد اخیر قیمتها 
اقدام کردند، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفت برنت با ۵۴ سنت معادل ۰.۶ درصد 
کاهش، به ۸۵ دالر و ۲۸ سنت در هر بشکه رسید 
و رشدی که ابتدای معامالت داشت را واگذار کرد. 
این شاخص روز گذشته ۰.۹ درصد صعود کرده 
بود.بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در ماه دســامبر ۳۳ ســنت 
معادل ۰.۴ درصد کاهش یافــت و به ۸۳ دالر و 
۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای قرارداد نوامبر 
وســت تگزاس اینترمدیت که روز چهارشــنبه 

منقضی شد، پس از صعود به باالترین حد از ماه 
اکتبر سال ۲۰۱۴، با ۹۱ سنت معادل ۱.۱ درصد 
افزایش بسته شد.ساتورو یوشیدا، تحلیلگر کاال 
در شرکت راکوتن سکیوریتیز گفت: ما تا حدودی 
شاهد اصالح قیمتها هستیم اما فضای بازار مثبت 
مانده زیرا افزایش تولید بزرگی از ســوی آمریکا 
یا اوپک انجام نگرفته اســت. بهای نفت برنت با 
محدود شــدن عرضه در بازارهای نفت جهان و 
ادامه تالشــهای کربن زدایی آمریکا که افزایش 
تولید را محدود خواهد کــرد و همزمان افزایش 
تقاضا شــرکتهای نیرو برای نفت می تواند به ۹۰ 
دالر در هر بشکه برسد.قیمتهای نفت تحت تاثیر 

ادامه افزایش تدریجی عرضه اوپک که برخالف 
امید بازار به مداخله این گروه و افزایش بیشــتر 
تولید برای رفع کمبود عرضــه بود، افزایش پیدا 
کرده اند.پاالیشگاههای نفت برای تامین تقاضای 
رو به رشد در آســیا، اروپا و آمریکا تولیدشان را 
افزایش می دهند اما فعالیت تعمیراتی و قیمتهای 
باالی گاز میــزان عرضه را در ســه ماهه چهارم 
محدود نگه خواهد داشــت.بازارهای نفت هفته 
جاری تحت تاثیر کمبود جهانی زغال سنگ و گاز 
که باعث روی آوردن به مصرف دیزل و نفت کوره 
برای تولید برق شده است، هفته جاری به باالترین 

رکورد چند سال اخیر صعود کردند.

در پارکینگ ساختمان شرکت بورس تهران که به دلیل 
بدهی هزار میلیاردی این شرکت به شهرداری پلمب 
شــده بود، طبق اعالم مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل بورس تهران، طی مذاکره با شــهردار محترم، 
اکنون فک پلمب شده اســت.به گزارش ایسنا، رییس 
مرکز ارتباطات شــهرداری تهــران در صفحه توییتر 
خود اعالم کرده که "در پارکینــگ مدیران بورس به 
دلیل بدهی هــزار میلیاردی به شــهرداری تهران به 
صورت موقت پلمب شــده. در ورودی تاالر عمومی رو 
به مردم باز است. این عوارض قانونی است و شهرداری 
درباره حق مــردم و اموال بیت المال با کســی تعارف 
ندارد."ســپس مجموعه روابط عمومی شرکت بورس 

نیز به ایســنا اعالم کردند که "فقــط در پارکینگ به 
دلیل برخی اختالفات با شــهرداری پلمب شده است. 
درواقع در ورودی ساختمان پلمب نشده و از روز شنبه 
کارمندان به شــرکت خواهند آمد و فعالیت شــرکت 
بورس ادامه خواهد داشــت. برای حل این مشکل نیز 
شــرکت بورس درحال مذاکره با شهرداری است."بر 
اســاس این گزارش، شــهرداری روی یکی از درهای 
شــرکت بورس تهران بنری با این محتوا نصب کرده 
بود که "این محل به اســتناد قطعی کمیسیون ماده 
صد شهرداری تهران به شــماره ۹۹۰۶۰۱۳۴ مورخ 
۱۳۹۹.۹.۹ پلمب گردیده است. در صورت فک پلمب 
برابر مــاده ۵۳۴ قانون مجازات اســالمی جرم تلقی 

میگردد و برابر قوانین و مقــررات با متخلفین برخورد 
خواهد شد. "بر این اساس و طبق آخرین اخبار، جامی 
فر - مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران - 
اعالم کرد که در پارکینگ ساختمان بورس فک پلمب 
شــد و معامالت بورس اوراق بهادار تهران روز شــنبه 
طبق روال عادی انجام می شود.به گفته وی و بر اساس 
گزارش شرکت بورس تهران، روز شنبه معامالت اوراق 
بهادار مانند گذشته انجام می شود و موضوع پارکینگ 
ساختمان بورس به معامالت ربطی نداشته و خللی در 
آن ایجاد نمی کند. بحث پلمب ساختمان بورس فقط 
مربوط به در پارکینگ بوده که طی مذاکره با شهردار 

محترم، در پارکینگ فک پلمب شده است.

طبق گزارش جدید یورو استات، اداره آمار اتحادیه 
اروپا، تورم ساالنه منطقه یورو در ماه سپتامبر از ۳ 
درصد به ۳.۴ درصد افزایش یافت که این باالترین 
سطح تورم این منطقه در ۱۳ سال گذشته است.
به گزارش راشــاتودی، طبق گزارش جدید یورو 
استات، اداره آمار اتحادیه اروپا، تورم ساالنه منطقه 
یورو در ماه ســپتامبر از ۳ درصد بــه ۳.۴ درصد 
افزایش یافت کــه این باالترین ســطح تورم این 
منطقه در ۱۳ ســال گذشته اســت.داده ها نشان 
می دهد ماه گذشــته تورم کل اتحادیه اروپا ۳.۶ 
درصد بوده است. این در حالی است که تورم در ماه 
آگوست ۳.۲ درصد بوده است. برای اینکه متوجه 
باال بودن تورم اروپا شویم باید اشاره کنیم که یک 
ســال قبل تورم اروپا ۰.۳ درصد بود.کمترین نرخ 
تورم ساالنه در ماه گذشته در ماالتا با ۰.۷ درصد، 
پرتغال ۱.۳ درصد و یونان بــا ۱.۹ درصد به ثبت 
رسید و بیشــترین تورم هم مربوط به استونی و 
لیتوانی هر دو با ۶.۴ درصد و لهستان با ۵.۶ درصد 
بود.در ماه ســپتامبر عاملی که بیشــترین تأثیر 
افزایشی را در نرخ تورم اروپا را به خود اختصاص 
داد، انرژی بود. نیمی از تورم ۳.۶ درصدی اروپا به 

علت افزایش قیمت انرژی رخ داد.

تجارت ۱۶ میلیــارد دالری ایران با 
اعضای پیمان شانگهای در ۶ ماه ۱۴۰۰

سخنگوی گمرک گفت: در نیمه نخست امسال، 
بیــش از ۲۶ میلیــون و ۳۸۷ هزار تــن کاال به 
ارزش ۱۶ میلیــارد و ۵۶ میلیــون و ۶۹۷ هزار و 
 ۷۰۹ دالر بین ایران و اعضای پیمان شــانگهای

 تبادل شد.
به گزارش مهر، سید روح اهلل لطیفی اظهار داشت: 
در نیمه نخست امســال ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار و 
۸۸۴ تن کاالی ایرانی بــه ارزش ۹ میلیارد و ۵۵۸ 
میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۳۲ دالر به ۱۰ کشور عضو 
پیمان شانگهای صادر شد که نسبت به مدت مشابه 
۱۳ درصد در وزن و ۶۱ درصــد در ارزش افزایش 
داشته اســت.وی افزود: چین با خرید بیش از ۱۴ 
میلیــون ۸۳۳ هزار تن کاال بــه ارزش ۶ میلیارد و 
۵۶۸ میلیون دالر و رشــد ۱۳ درصــدی در وزن و 
۷۷ درصدی در ارزش نســبت به مدت مشابه در 
صدر مقاصد صادراتــی ایران قــرار گرفت و پس 
از آن افغانســتان با خرید ۲ میلیــون و ۵۱۶ هزار 
تن کاال به ارزش ۹۹۹ میلیــون دالر و کاهش ۲۵ 
درصــدی در وزن و ۱۰ درصــدی در ارزش قرار 
گرفته اســت و هند بــا خرید ۲ میلیــون و ۹۱۸ 

هزار تن کاال بــه ارزش ۸۳۰ میلیون دالر، رشــد 
۳۷ درصــدی در وزن و ۱۱۵ درصــدی در ارزش 
کاالی صادراتی ایران را نســبت به نیمه نخســت 
سال قبل تجربه کرده اســت.وی گفت: پاکستان 
با خرید یک میلیــون و ۳۶۱ هزار تن کاالی ایرانی 
بــه ارزش ۵۴۴ میلیون دالر و رشــد ۴۱ درصدی 
در وزن و ۳۹ درصــدی در ارزش در رتبه چهارم و 
 روســیه با خرید ۵۰۶ هزار تن کاال به ارزش ۲۷۰ 
میلیــون دالر و رشــد ۸ درصــدی در وزن و ۳۴ 
درصــدی در ارزش در رتبه پنجــم خرید کاالی 
ایرانی در بین کشــورهای عضو ایــن پیمان قرار 
گرفته اســت.لطیفی افــزود: ازبکســتان با خرید 
۲۱۷ میلیون دالر )رشــد ۴۳۸ درصدی در وزن و 
۳۲۸ درصدی در ارزش(، قزاقســتان ۸۰ میلیون 
دالر )رشــد ۱۰۲ درصدی در وزن و ۳۰ درصدی 
در ارزش(، قرقیزســتان با ۳۳ میلیون دالر )رشد 
 ۳۴۹ درصدی در وزن و ۲۶۱ درصدی در ارزش(،

 تاجیکستان با ۱۷ میلیون دالر )رشد ۱۵۷ درصدی 
در وزن و ۱۴۳ درصدی در ارزش( و مغولســتان با 
۲۸۱ هزار دالر )رشد ۴۹ درصدی در وزن و کاهش 
 یک درصدی در ارزش( به ترتیب در رتبه های بعدی

 قرار دارند.

دادگاهی در روســیه واردات و فروش ۶۱ مدل 
تلفــن هوشــمند سامســونگ الکترونیکــس 
را بــه دلیل شــکایت نقــض مالکیــت معنوی 
Pay سامســونگ   مربــوط بــه سیســتم 

ممنوع کرد.
به گزارش ایسنا، این شــکایت از سوی شرکت 
SQWIN SA کــه در ســوییس مســتقر 
 Pay است، مطرح شــده و مدعی است سیستم
سامســونگ امتیاز انحصاری سیستم پرداخت 

الکترونیکی این شــرکت که در روسیه به ثبت 
رســیده اســت را نقض کرده است.سامسونگ 
اعالم کــرد ایــن پرونــده در حــال حاضر در 
 مرحله تجدیدنظر اســت و اظهارنظر بیشــتری

 نکرد.
دادگاه داوری مسکو در حکمی به تاریخ ۱۹ اکتبر 
با اشــاره به شــمار امتیاز انحصاری، اعالم کرد 
واردات و فروش ۶۱ مدل سامســونگ در روسیه 

ممنوع است.

بر اســاس گــزارش رویتــرز، طبــق گزارش 
خبرگــزاری ریا، تصمیــم اولیــه دادگاه در ۲۷ 
 SQWIN ژوییه صادر شــده و ادعای شرکت
 SA را وارد دانســته بــود امــا بــه فهرســت

دستگاه های مربوط اشاره نکرده بود و در نتیجه 
این شــرکت مســتقر در ســوییس درخواست 
تجدیدنظری در اوت تنظیم کرد. در حکم اکتبر 
مدل هایی که فروش آنها قدغن شــده اســت، 

مشخص شده اند.

ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر افزایش قیمت 
بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرده و گفته اســت: خبری از گرانی قیمت 
بنزین نیســت و هیچ تصمیمــی در این باره گرفته نشــده اســت.به گزارش 
شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی، فاطمه کاهــی در پاســخ به این 
پرســش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی ســازی 
 قیمت ها وجود دارد، اظهار کرد: هرگونه تصمیم گیــری در این زمینه برعهده 
دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری 

مصوبه های دولت است.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین به لیتری ۱۴ 
هزار تومان شنیده شده و در فضای مجازی این طور بیان می کنند که قرار است 
قیمت بنزین ســال آینده به ۱۴ هزار تومان رسیده و درآمد حاصله از آن صرف 
افزایش یارانه نقدی مردم شود. احتماال این همان طرح پیشنهادی است که قبل 

از انتخابات و به شکل بسته های مختلف در محل اتاق بازرگانی تهران رونمایی 
شده بود.

بیســت و نهــم شــهریورماه امســال، یــک عضــو کمیســیون برنامــه و 
بودجــه مجلس شــورای اســالمی گفتــه بود کــه بنایــی بــرای افزایش 
 قیمــت حامل هــای انــرژی یعنــی بنزیــن و گازوئیــل در بودجه ســال

 آینده وجود ندارد.
رحیم زارع با اشــاره به جلسات کمیســیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و 
بودجه درباره بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرده بود در جلسات برگزار شده پیشنهاداتی 

به دولت درباره نرخ ارز و یارانه های پنهان و آشــکار و اصالح ســاختار بودجه 
داده شده اســت اما این که در نهایت چه تصمیمی گرفته خواهد شد بر عهده 
 دولت اســت که تا ۱۵ آذرماه موعد ارائه الیحه بودجه ســال آینده به مجلس 

مشخص می شود.
به گفته او در مورد افزایش قیمت بنزین در ســال آینده صحبتی نشــده است 
بنزین و حامل های انرژی وزن باالیی در سبد مصرفی خانوار دارند چون اساسا 
 اقتصاد ما به دالر و بنزین ربط داشــته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی باالیی

 خواهد داشت.

بر ایــن اســاس در مــورد تعییــن تکلیــف یارانه های پنهــان و آشــکار از 
ســوی مســووالن و نماینــدگان مجلــس گفته شــده کــه ایــن موضوع 
 بــه مولفه هــا و عوامل زیــادی مربــوط اســت که بایــد زیرســاخت های
  آن فراهم شود همچنین موضوع یارانه نقدی هم مطرح بوده که باید از راه هایی 

چون نظرخواهی از مردم وضعیت آن را مشخص کرد. 
ظاهرا بنایی برای گران شــدن حامل هــای انرژی یعنی بنزیــن و گازوئیل در 
 ســال آینده وجود ندارد و احتمال زیاد افزایش قیمت در ســال ۱۴۰۱ منتفی

 اســت مگــر این کــه یارانه هــای پنهــان یعنــی مبلغــی بالغ بــر ۱۰۰۰ 
هــزار میلیارد تومــان تعیین تکلیف شــود، موضوعی که تعییــن تکلیف آن 
هم منوط بــه بهبود وضعیت معیشــت مردم و ســپس نظرخواهــی و اقناع 
 ســازی مــردم اســت و مولفه هــا و فاکتورهــای زیــادی برای اجــرای آن 

وجود دارد.

ماجرای پلمب ساختمان بورس تهران چه بود؟روند صعودی نفت معکوس شد

فروش گوشی های سامسونگ در روسیه ممنوع شدتورم منطقه یورو به باالترین سطح خود از ۲۰۰۸ تا کنون رسید
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تراژدی فقر و تنگدستی بازنشستگان

اولتیماتوم سازمان حمایت

 قدرت خرید کارگران 
و بازنشستگان  نصف شد

قیمت لوازم خانگی 
گران شده به نرخ  های 

قبل  برگردد

حذف قیمت دستوری و سهمیه 
 از محصوالت پتروشیمی

 در دستور کار است
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سرمقاله

 تبعات  تاخیر 
در حذف ارز دولتی

تخصیص ارز دولتی از همان 
روزهــای ابتدایی شــروع 
طرح مورد انتقــاد بود. اگر 
در روزهــای اول،حذف ارز 

دولتی انجام می شد...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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 نقدینگی از
 ۴۰۰۰هزار  میلیارد  گذشت

 هیجان  و ام مسکن
 نیم میلیاردی  فروکش کرد

حذف ارز 4200 تومانی چگونه می تواند به بهبود معیشت مردم منجر شود؟

رانت ارزی در ایستگاه پایانی
صفحه3
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 اجازه   ندهیم   تجارت
  با حضور   افراد   سوداگر آسیب   ببیند

رئیسی   در  نشست با    فعاالن  حوزه   صادرات:

پیش بینی صادرات  ۴۵ میلیارد    دالری در سال آینده

بانک مرکزی در گزارشــی، تحــوالت اقتصاد کالن در 
شهریور ماه امسال را اعالم کرد که سهم گروه »مسکن، 

آب، برق و گاز« از تورم ماه گذشته، ۴۹.۸ درصد است.
 بانک مرکزی در تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
این بانک طی شهریورماه ۱۴۰۰ اعالم کرد: بانک مرکزی 
از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید 
سیاســتگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه 
اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر 
به منظور شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی 
و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به 
اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مساعدت 
به رشــد اقتصادی انجام پذیرفت.خالصه ای از مجموعه 

تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات...

اوراق تســهیالت مســکن که همزمان با اعالم 
افزایش سقف وام خرید مسکن تا ۴۸۰ میلیون 
تومان، به مرز ۸۰ هزار تومان رســیده بود، در 
 روزهای اخیر به ۶۵ تا ۷۰ هــزار تومان کاهش 
یافته اســت. اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن در معامالت دیروز چهارشنبه ۲۸ مهر در 
 دامنه ۶۸ تا حدود ۷۲ هزار تومان در فرابورس 
معاملــه شد.بیشــترین تعــداد برگه هــای 
فروخته شــده در معامــالت دیروز بــه نماد 
تســه ۰۰۰۶ )اوراق مسکن شــهریور امسال( 
بــا ۳۱ هــزار برگــه و ســپس ۰۰۰۵ )اوراق 
 مســکن مرداد امســال( بــا ۱۵ هــزار برگه 

بود...

واکنش شرکت پخش فرآورده های نفتی به خبر بنزین 14 هزار تومانی: 

تصمیمی در باره افزایش  قیمت بنزین گرفته نشده



اقتصاد2
ایران وجهان

حذف قیمت دستوری و سهمیه 
از محصوالت پتروشــیمی در 

دستور کار است
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در خصوص 
توقف سهمیه بندی محصوالت پتروشیمی گفت: 
این طرح با نام مدیریت بازار تعریف شده و هدف 
آن حذف قیمت گذاری دستوری و رقابتی کردن 
بازار اســت. به گزارش بورس کاال، قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی در خصوص توقف سهمیه 
بندی محصوالت پتروشــیمی گفت: این طرح با 
نام مدیریت بازار تعریف شــده و هدف آن حذف 
قیمت گذاری دستوری و رقابتی کردن بازار است؛ 
با توجه به اینکه قرار است از قیمت های دستوری 
پرهیز کنیم، تنها راه اجــرای این موضوع رقابتی 
کردن بــازار و بهترین ابزار رقابتی کــردن بازار، 
بورس کاال است چراکه قیمتی که در بورس کشف 

می شود قیمت منطقی و واقعی است.
محمدصادق مفتح در این خصوص توضیح داد: ساز 
و کار اجرایی حذف سهمیه ها در دست برنامه ریزی 
است و با تکمیل این ساز و کار جزئیات آن هفته 
آینده از طریق بورس کاال اعالم می شود. وی ادامه 
داد: بر مبنای این طرح از این پس عرضه محصوالت 
پتروشیمی و فوالد بر اساس نظامات بورس انجام 
می شود. به گفته مفتح این پروژه با نام مدیریت بازار 

تعریف شده و هدف آن تنظیم بازار است.
وی تاکید کرد: بــا توجه به اینکه قرار اســت از 
قیمت های دستوری پرهیز کنیم، تنها راه اجرای 
این موضوع رقابتی کردن بازار و بهترین ابزار رقابتی 
کردن بازار، بورس کاال است چراکه قیمتی که در 
بورس کشف می شود قیمت منطقی و واقعی است.
مفتح ادامه داد: در این ساختار همه عرضه کنندگان 
در مقابل همه مصرف کنندگان قرار می گیرند و 
قیمت واقعی با ساز و کار عرضه و تقاضای حقیقی 
مشخص می شود که این موضوع نیز هفته آینده از 

طریق بورس اطالع رسانی خواهد شد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا در خصوص 
ساز و کار حذف ســهمیه های مواد اولیه با بخش 
خصوصی مشورت شده است، گفت: این تصمیم 
با هم اندیشی فعاالن اقتصادی گرفته شده و پس 
از تکمیل ساز و کارها، تشکل ها و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی نیز در جریان جزئیات قرار خواهند 

گرفت و از نظرات آنها استفاده خواهد شود.

دالر کاهشی شد، یورو ثابت ماند 
مدیر ارتباطات بازار متشکل ارزی گزارشی از نرخ 
ارزهای معامالتی این بــازار در آخرین روز کاری 
هفته ارائه کرد که بر این اساس، نرخ دالر در آخرین 
روز کاری هفته، کاهش اندکی داشته و نرخ یورو 
نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی مانده است.

مهدی گوهررستمی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: در جلسه معامالتی پنجشنبه، اسکناس دالر 
کار خود را با نرخ ۲۶ هزار و ۳۸۵ تومان آغاز کرد 
و در پایان ساعت معامالت به نرخ ۲۶ هزار و ۴۸۱ 
تومان رسید که بررسی ارقام معامالتی روزانه، نرخ 
میانگین وزنی ۲۶ هــزار و ۴۷۹ تومان به ازای هر 
دالر و کاهش ۰.۰۱ درصدی این نرخ نسبت به روز 

معامالتی قبل را نشان می دهد. 
مدیر ارتباطات بازار متشــکل ارزی افزود: امروز 
نماد معامالتی یورو کار خــود را با نرخ ۳۰ هزار و 
۶۵۰ تومان شروع کرد و در پایان جلسه معامالتی، 
نرخ هر یورو به رقم ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان رسید. 
به این ترتیب نرخ میانگین وزنی اسکناس یورو در 
معامالت امروز این بازار، بدون تغییر نسبت به روز 
معامالتی گذشته ۳۰ هزار و ۶۶۰ تومان بوده است. 
گوهررستمی گفت: در جلسه معامالتی پنجشنبه 
)بیست و نهم مهرماه( اسکناس دالر در پایین ترین 
نرخ خود با رقم ۲۶ هزار و ۳۸۵ تومان و در باالترین 
نرخ با رقــم ۲۶ هزار و ۵۲۲ تومان معامله شــد. 
همچنین هر یــورو در پایین ترین و باالترین نرخ 
معامالتی خود به ترتیب بــا قیمت های ۳۰ هزار 
و ۶۲۹ تومان و ۳۰ هزار و ۶۹۰ تومان معامله شد. 

این مقام مسئول در پایان بیان کرد: حجم معامالت 
اسکناس دالر در بازار متشــکل ارز ایران در روز 
پنجشنبه )بیست و نهم مهرماه(  ۶ میلیون و ۹۶۸ 
هزار و ۲۰۰ دالر و حجم معامالت نقدی یورو ۸۵۸ 

هزار یورو بود.
طبق این گزارش، بازار متشکل ارزی مکانی برای 
عرضه و تقاضای بی واسطه ارز است که بر معامالت 
آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد و کانون 
صرافــان، کانون بانک های خصوصی و شــورای 
هماهنگی بانک های دولتی به عنوان بازیگران اصلی 
این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان 
اصلی، نرخ ارز را مدیریت می کند که نظارت بانک 
مرکزی بر ایــن بازار به صورت سیســتماتیک و 

غیرمستقیم خواهد بود.

اخبار

رئیــس جمهور گفــت: ما به 
تجارت اعتمــاد داریم اما خود 
تاجران هم اجازه ندهند که این 
حرفه با صدور کارت بازرگانی به 
دست کسانی که هیچ نسبتی با 

تجارت و بازرگانی ندارند، دچار آسیب شود.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست 
تخصصی با فعاالن حوزه صادرات بــا بیان اینکه برگزاری 
این جلسه در روز صادرات پیام حمایت از صادرات و فعاالن 
اقتصادی دارد، اظهار کرد: این امر نمادین نیست و باید آثاری 
داشته باشد و فعاالن اقتصادی آن آثار را احساس کنند. اگر 
عمری باقی بود در سال آینده مشخص می شود که چه گام 
هایی برداشته شده است. وی افزود: سهم ما در صادرات و 
اقتصاد منطقه و جهان به عنوان کشــوری دارای ظرفیت، 
تولیدات متنوع و بازار وسیع این چیزی که االن وجود دارد، 
نیست. رئیسی با تاکید بر توســعه دیپلماسی اقتصادی با 
کشورهای همسایه، گفت: در وزارت خارجه این امر باید به 
جد پیگیری شود و در مجموعه فعاالن اقتصادی هم باید 
همکاری ها بیشتر شود. حضور ایران در معاهده شانگهای 

هم در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
رییس جمهوری با اشاره به گالیه های فعاالن اقتصادی از 
بی ثباتی در مقرارت تصریح کرد: مقررات باید کاماًل ثابت 
و پایدار باشــند، به طوری که فعاالن اقتصادی احســاس 
کنند این مقررات پشتیبان وی است و برای او آینده قابل 
پیش بینی باشــد تا هم برای تولیدکنندگان و هم تجار و 

مصرف کننده یک ثبات و آرامشی ایجاد شود.
وی افزود: باید ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، 
منطقه و جهان را بیشــتر کنیم و اقدام بــه موقع فعاالن 
اقتصادی بازار را بهتر خواهد کــرد و کیفیت کاالها باالتر 
می رود. رئیســی تأکید کرد: ما باید با خام فروشی مقابله 
کنیم و صنایع تولیدی را ارتقاء دهیم. ما با خام فروشی فاصله 
گرفتیم و این امر هدف کار کشور نیست. فعال شدن صنایع 
تبدیلی و پایین دستی پتروشیمی می تواند ما را از خام فروشی 
دورتر کند. وی ادامه داد: باید به دالیل عدیده از خام فروشی 
فاصله بگیریم که به نفع کشور نیست بلکه به ضرر آن است. 
همچنین باید در توسعه حمل ونقل تسهیالت را ایجاد کنیم 

تا صادرات بهبود یابد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه زیرساخت های حمل ونقل 
حتماً باید تکمیل شــود، اظهار کرد: در کنار این امور ارز 
صادراتی هم باید بازگردد اما اینکه صادرکننده در این زمینه 
متهم شود را تلقی درســتی نمی دانم. باید با آنان صحبت 
شود تا ببینیم مشکالتشان کجاست اما پیگیری هم باید 
وجود داشته باشد ولی نه اینکه سبب شود به سهولت این 
صادرکنندگان متهم تلقی شوند بلکه باید ببینیم مشکل 
چیست تا آن را حل کنیم. آن کسانی که پایبند به مقررات 

نباشد البته حسابشان جدا است.
رئیسی گفت: باید حتماً در صادرات دستورالعمل هایی که 

مانع ایجاد می کند مورد بازنگری قرار گیرد. توسعه صادرات 
غیرنفتی حتماً به نفع کشور است. همچنین باید بگوییم ما 
به تجارت اعتماد داریم اما خود تاجران هم اجازه ندهند که 
این حرفه با صدور کارت بازرگانی به دست کسانی که هیچ 

نسبتی با تجارت و بازرگانی ندارند، دچار آسیب شود.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد جریان تجارت با حضور افراد 
غیرتاجر و سوداگر آسیب ببیند، اظهار کرد: صادرات دارو در 
آنچه که توانمندی باالیی در آن پیدا کرده ایم باید به توسعه 
آن اقدام کنیم؛ البته در هر محصولی از کشــاورزی تا دارو 
ابتدا باید نیاز کشور در نظر گرفته شود و بعد از آن به سمت 
صادرات حرکت کنیم. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه باید 
ســازوکارها و بخش های مختلف مرتبط با صادرات فعال 
شوند، گفت: در مورد تشکیل وزارت صادرات پیشنهاداتی 
در این جلسه مطرح شد اما نباید گرفتار صادرات و تغییرات 
ساختاری شــویم که وقت ما را می گیرد، بلکه باید دنبال 
اصالح امور برویم که امر صادرات و اقتصاد به طور کلی فعال 
شود و پیش رود. وی با یادآوری دستور رهبری در مورد حوزه 
لوازم خانگی اظهار کرد: با این دستور ما می توانیم گام های 
بلندی در زمینه تولید برداریم که هم در آن مراقبت کنیم 
که قیمت ها باال نرود و هم کیفیت کاالها باالتر رود تا بتوانیم 

با کاالهای شرکت های بزرگ شناخته شده رقابت کنیم.

برای صادرکنندگان فرش قرمز پهن کنید!
رییس اتــاق بازرگانی ایــران می گوید در شــرایطی که 
تحریم هــای اقتصادی بر تجــارت ایران ســایه انداخته، 
تصمیم گیران داخلی باید حداکثر توان خود برای حمایت 

از صادرکنندگان به کار ببندند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی در پیامی به مناسبت 
روز ملی صادرات، به برخی مشــکالت داخلی پیش روی 
صادرکنندگان اشــاره کرد و از دولت خواســت مقدمات 

برطرف شدن این مشکالت را فراهم کند.
این پیام در حالی منتشر شده که ابراهیم رییسی - رییس 
جمهوری - امروز به همین مناسبت در دیداری مشترک با 
صادرکنندگان، نظرات و انتقادات آن ها را از نزدیک رصد کرد 
و برگزاری این جلسه را نشانه ای از برنامه دولت برای حمایت 

حداکثری از صادرکنندگان نفتی دانست.
در پیام رییس اتــاق بازرگانی ایران آمده اســت: روز ملی 
صادرات، یادآور باالترین سطح از کوشش برای حفظ کیان 
برونگرایی اقتصاد ایران است که به ویژه در سال های اعمال 
تحریم های ظالمانــه، اهمیتی دوچنــدان دارد. صادرات 
به عنوان مهمترین مولفه برای توســعه تعامالت تجارت 
بین الملل، نقش پیشران را در اقتصادی ایفا می کند که قرار 
است مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری، درون زا باشد و 
برونگرا. رسیدن به این دو مفهوم و هدف واال از مسیر توسعه 

صادرات میسر خواهد بود.
او ادامه داده اســت: معرفی و عرضه کاال و خدمات ایران به 
کشــورهای جهان در دنیایی که رقبای تجاری با باالترین 
حمایت ها از سوی دولت ها وارد میدان شده اند، بسیار دشوار 
شده است. با این وجود صادرکنندگان با همت جهادگونه در 
شرایط دشوار تحریم موفق شده اند پرچم صادرات را باال نگه 
دارند و از این طریق به مانند بازوی اجرایی دولت در ارزآوری 
و حرکت دادن به چرخ اقتصاد، عمل کنند. در شرایطی که 
دولت برای فروش نفت با محدودیت جدی مواجه است و 
در بازگرداندن ارز حاصــل از صادرات آن نیز موانعی پیش 
پای خود دارد، صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی و خدمات 
در بخش خصوصی موفق شــده اند از سد محدودیت های 
داخلی و خارجی عبور کنند. شــافعی با اشــاره به برخی 
محدودیت های داخلی ایجاد شده در مسیر توسعه صادرات، 
تصریح کرده است: وقتی از محدودیت های داخلی سخن به 
میان می آید، باید با کمال تاسف از سیاست های خلق الساعه 
و انبوه بخشنامه هایی سخن گفت که فعاالن اقتصادی را در 
پیچ تحریم داخلی گرفتار کرده است. انتظار بی جایی نیست 
که برای فعاالن اقتصادی در شرایط تحریم فرش قرمز پهن 
شود و موانع موجود با سرعت از پیش پای آن ها برداشته شود 
اما نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده است بلکه سخت گیری ها 
و مانع تراشی ها ادامه یافته است تا کار برای بخش خصوصی 
در کارزار تحریم ها، دشوارتر شده باشد. به تمامی این موانع 
داخلی و خارجی باید مشــکالت ناشــی از شیوع ویروس 
کرونا را هم اضافه کرد. محدودیت های بین المللی ناشــی 
از این همه گیری را می توان سومین مانع بزرگ پیش پای 

صادرکنندگان دانست. رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به 
مسئوالن دولتی گفته است: با این وصف ضرورت حمایت 
دولت و نیز حذف فرایندها و مقررات غیر تخصصی، بیش از 
پیش ضروری می نماید تا صادرکندگان واقعی کشــور که 
در جنگ اقتصاد بین الملل مشغول کارزار هستند از توان 
عملیاتی کافی برای رقابت برخوردار باشند. همچنین توسعه 
تعامالت سیاسی با کشورهای منطقه و پیوستن به معاهدات 
بین المللی با در نظر گرفتن منافع همه جانبه کشور، موضوع 
مهم و جدی اســت که انتظار می رود دولتمردان با درک 
حساسیت های کنونی با سرعت بیشــتر برای استفاده از 
ظرفیت های آن ها، مدبرانــه برنامه ریزی و تصمیم گیری 
نموده تا فرصت ســازی بیشــتری برای افزایش سهم در 

بازارهای جهانی را میسر کند.

پیش بینی صادرات ۴۵ میلیارد دالری در سال آینده
وزیر صمت گفت: سال آینده ما صادرات را حداقل به ۴۵ 
میلیارد دالر خواهیم رساند که تقریباً با نیاز ارزی کشور 
تراز است. سید رضا فاطمی امین در حاشیه نشست فعاالن 
حوزه صادرات بــا رئیس جمهور گفت: امــروز روز ملی 
صادرات اســت به همین خاطر رئیس جمهور با تعدادی 
از فعاالن صادر کننده جلسه خوبی داشتند که نکاتی در 
این جلسه مطرح شد و به موفقیت های صادرات کنندگان 
اشاره شد. وی بیان کرد: یکی از بحث ها مربوط به موضوع 
تسهیل تجاری بود که ما نیز در دو ماه گذشته ۲۶ مورد از 
موانع را شناسایی کردیم که از جمله آن بازگشت مالیات 

بر ارزش افزوده بود که حل شد.
وزیر صمت گفت: رئیس جمهور دستور دادند که قوانین 
بازنگری شود و در جاهایی که موانع صادرات وجود دارد 
حل و فصل شود. فاطمی امین تاکید کرد: مشکل دیگر 
مربوط به حمل و نقل بود که دستور داده شد برای تسهیل 
تجارت خارجی در بخش حمل و نقل کار ویژه ای از سوی 

وزارت صمت با وزارت راه انجام شود.
طبق اعالم وزارت صمت، وی با اشــاره بر تاکید رئیس 
جمهــور مبنی بر جلوگیــری از خام فروشــی گفت: ما 
صادرات قابــل توجهی داریــم و یک بخشــی از آن در 
پتروشیمی و فلزات به نوعی خام فروشی است که با تاکید 
رئیس جمهور بر تکمیل زنجیره های پایین دســتی که 
برای ما اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می کند قرار شد از 

خام فروشی جلوگیری شود.
وزیر صمت گفت: تجارت بین المللی که صادرات بخشی 
از آن است برای کشور ما بسیار اهمیت دارد و این موضوع 
فقط ابعاد اقتصادی ندارد ابعاد فرهنگی، سیاسی و امنیتی 

دارد که ما باید ترتیب صادرات را اصالح کنیم.
فاطمی امین با بیان اینکه امسال حدود ۴۰ میلیارد دالر 
صادرات خواهیم داشت گفت: هرچند ترکیب این میزان 
صادرات نفتی نیست، اما بخشی مربوط به کاالهای نیم 
ساخته است که انشااهلل ما در سال آینده هم مبلغ صادرات 
را افزایش خواهیم داد و هم به ســمت صادرات کاالهای 

دانش بنیان خواهیم رفت.

رئیسی در نشست فعاالن حوزه صادرات با رئیس جمهور:

اجازه ندهیم   تجارت   با حضور   افراد   سوداگر آسیب ببیند

اتمــام حجــت ســازمان حمایت با 
تولیدکنندگان لوازم خانگی

برگشت قیمت برخی اقالم به 
نرخ  های قبل 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان گفت: برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
که اخیراً تعدادی از کاالهای خــود را گران کرده 
بودند، مکلف به اصالح قیمت ها و بازگردان قیمت 

کاالهای گران شده به قیمت های قبلی شدند.
به گزارش فارس، طی چند سال اخیر قیمت لوازم 
خانگی رشد بی سابقه ای داشته به طوری که به 
گفته اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و 
فروشندگان لوازم خانگی تهران، قیمت محصوالت 
مختلف لوازم خانگی در ۳ سال گذشته بین ۱۰ تا 

۴۰ برابر گران تر شد است. 
با توجه به این افزایش شدید قیمت ها، قدرت خرید 
مردم به شدت کاهش یافته اســت به طوری که 
بازار لوازم خانگی در یک رکود ۸۰ درصدی بسر 
می برد اما باوجود این وضعیت طی دو هفته اخیر 
برخی از برندهای تولید کننده لوازم خانگی داخلی، 
محصوالت خود را گران کردند و بر اساس اطالعات 
بدست آمده از دست اندرکاران بازار لوازم خانگی و 
فروشندگان، این تولید کنندگان که برخی از آنها  
حضورشان در بازار نسبتا تاثیرگذار است بین ۵ تا 

۱۰ درصد محصوالت خود را گران کرده اند. 
پیرو این گرانی ها در بــازار لوازم خانگی، کمپین 
مردمی با عنوان »چرا بعــد از توقف واردات، لوازم 
خانگی ایرانی گران شــد« در خبرگزاری فارس 
تشکیل شد و امضا کنندگان این کمپین خواستار 
رسیدگی به مطالبات خود از مسئوالن دولتی در 
این حوزه شــدند. امضا کنندگان در این کمپین 
خواســتار کاهش مجدد قیمت لوازم خانگی که 
با طمع تولید کنندگان افزایش داشــته است و 
همچنین برخورد با تولید کننــدگان در جهت 
عدم تکرار افزایش خودسرانه قیمت ها شدند. با 
توجه به این مطالبه مردمی، گفت وگویی با عباس 
تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان انجام شد، تابش در این مصاحبه 
به خبرنگار فارس اعالم کرد که از تولید کنندگان 
خواسته ایم که قیمت ها را اصالح کنند و به قیمت 

های قبلی بازگردانند. 
عباس تابش در گفت وگو با فارس و در پاسخ به این 
سوال که ســازمان حمایت در واکنش به افزایش 
قیمت لوازم خانگی توسط برخی تولید کنندگان 
چه اقدامی انجام داده است، گفت: اخیرا برخی از 
تولیدکنندگان لوازم خانگی بین ۳ تا ۷ درصد قیمت 
بعضی محصوالت تولیدی خــود را افزایش داده 
بودند که پیرو جلسه سازمان حمایت با این تولید 
کنندگان، آنها مکلف شدند تا افزایش قیمت را لغو 

و قیمت ها را اصالح و به قیمت قبل بازگردانند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان با بیان اینکه البته این افزایش قیمت ها 
هنوز در بازار اجرایی نشده بود، گفت: قبل از اعالم 
خبر افزایش قیمت توسط تولید کنندگان، خبر 
افزایش قیمت ها به بازار رسید و بازار را متاثر کرد. 

تابش اظهار داشــت: یک ماه پس از قیمت گذاری 
توسط تولید کنندگان، قیمت های جدید به بازار 
اعالم می شود اما خبر این اتفاق زودتر به بازار رسید. 

قیمت لوازم خانگی گران شده به قیمت های 
قبل بازگشت

وی افزود: پیرو جلسه مذکور با تولید کنندگان لوازم 
خانگی به آنها اعالم شد که قیمت ها را اصالح کنند و 
آنها نیز این کار را انجام دادند و اکنون تولید کنندگان 
قیمت ها را به قیمت های قبلی بازگردانده اند. رئیس 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
در پاسخ به این ســوال که تولید کنندگان لوازم 
خانگی براساس چه مجوزی افزایش قیمت داده 
بودند، گفت: براساس قوانین موجود؛ قیمت گذاری 
هیچ کاالیی برعهده ســازمان حمایت نیست لذا 
به اســتناد قوانین موجود بنگاه هــای تولیدی 
قیمت گذاری محصوالتشــان را برعهده دارند و 

سپس کاال را با قیمت تعیین شده می فروشند. 

ســازمان حمایت در رابطه با قیمت 
گذاری کاال هیچ اختیاری ندارد

تابش افزود: در صورتی که شکایتی مبنی بر گران 
شدن کاال یا گران فروشی به سازمان حمایت اعالم 
شود بر حسب وظیفه سازمانی آن شکایت توسط 
بازرسان ســازمان پیگیری و با مراجعه به تولید 
کننده و یا فروشنده مستندات موجود بررسی و 
در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشــد با آن 

برخورد می شود. 
وی بیان داشت: یکی از مشکالت کشور آن است 
که قیمت گذاری همه کاالها توســط بنگاه های 
 تولیدی انجام می شود و سازمان حمایت در رابطه با 

قیمت گذاری اختیار قانونی ندارد. 

خبر
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با توجه به بانک  محــور بودن اقتصاد ایــران و وظیفه 
مهم بانک ها در تامین مالی اقتصــاد، بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به بانک ها جزئیات سقف تسهیالت سرمایه 
در گردش برای پرداخت بــه واحدهای تولیدی را ابالغ 
کرد.  به گزارش ایسنا، یکی از تسهیالتی که بانک ها در 
راستای تامین مالی اقتصاد پرداخت می کنند، سرمایه 
در گردش است و درصورتیکه برای پرداخت هزینه های 

کوتاه مدت خود شــامل حقوق و دســتمزد کارکنان 
و هزینه های جــاری نظیر آب، بــرق، گاز، خرید مواد 
اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار و اتمام کاالی نیم ســاخته 
یا در جریان ســاخت خود با کمبــود نقدینگی مواجه 
شده اید می توانید معادل ســرمایه موردنیاز خود را از 
بانک درخواســت کنید. در این زمینــه، آخرین اعالم 
بانک مرکزی حاکی از آن اســت که تا شش ماهه اول 

ســال جاری بانک ها معادل ۸۳۷ هزار و ۶۷۰ میلیارد 
تومان تسهیالت سرمایه در گردش به کلیه بخش های 
اقتصادی پرداخت کرده اند که ۶۷.۵ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است.  از سوی دیگر، تازه ترین بخشنامه بانک 
مرکزی به بانک ها در رابطه سقف تسهیالت سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی نیز بیانگر این است که سقف 
تسهیالت سرمایه در گردش به شرکت های بازرگانی، 

خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد باالترین 
فروش هر دوره درج شده در صورت های مالی حسابرسی 
شده در طول سه سال گذشــته است. همچنین، برای 
شــرکت های بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری جدید و 
غیرفعال سقف تسهیالت قابل پرداخت برای سال اول 
 فعالیت، حداکثر معــادل ۶۰ درصد پیش بینی فروش 

در آن سال است.

اوراق تســهیالت مســکن که همزمان بــا اعالم 
افزایش سقف وام خرید مســکن تا ۴۸۰ میلیون 
تومــان، به مرز ۸۰ هــزار تومان رســیده بود، در 
 روزهای اخیر بــه ۶۵ تا ۷۰ هــزار تومان کاهش 

یافته است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اوراق گواهــی 
حــق تقــدم تســهیالت مســکن در معامالت 
دیــروز چهارشــنبه ۲۸ مهــر در دامنــه ۶۸ 
 تــا حــدود ۷۲ هــزار تومــان در فرابــورس 

معامله شد.
بیشــترین تعداد برگه هــای فروخته شــده در 
معامالت دیروز به نماد تسه ۰۰۰۶ )اوراق مسکن 
شهریور امســال( با ۳۱ هزار برگه و سپس ۰۰۰۵ 
 )اوراق مســکن مرداد امســال( با ۱۵ هزار برگه 

بود.
بیشــترین قیمت برگه هــای فروخته شــده به 
یکــی از معامــالت نمــاد تســه ۹۹۱۲ )اوراق 
مســکن اســفند ســال گذشــته( با ۷۱ هزار و 
۹۰۰ تومــان و ارزان ترین برگه ها هــم به یکی از 
معامالت نماد تســه ۹۸۰۸ )اوراق مســکن آبان 
 ۱۳۹۸( بــا ۶۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان اختصاص 

داشت.
این ریزش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی اوراق تسهیالت 
مسکن نســبت به اوراق ۸۰ هزار تومانی در هفته 
دوم و ســوم مهر ماه در حالی اســت که در هفته 
گذشته که بازار ســرمایه با ریزش سنگین مواجه 
شــد، به دامنه ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان سقوط کرده 
 بود اما بار دیگر بــه کانال ۶۵ تــا ۷۰ هزار تومان 

رشد کرد. افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
در پی افزایش سقف وام خرید مسکن و ابالغ آن به 
شعب بانک عامل و تخصصی بخش مسکن رخ داد 
که به استقبال خریداران این برگه ها برای اخذ وام 

مسکن منجر شد.
در سقف های جدید وام مســکن مصوب شورای 
پول و اعتبــار، متقاضیــان تهرانــی می توانند تا 
۴۰۰ میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن به 
 همراه ۸۰ میلیــون تومان وام جعالــه را همزمان 

دریافت کنند.
اما به نظر می رسد ادامه روند صعودی قیمت ها در 
بازار مسکن بر اساس گزارش اعالمی بانک مرکزی 
که متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را 
در محدوده ۳۲ میلیون تومــان برای هر متر مربع 
عنوان کــرده، به فروکش کردن تــب دریافت وام 
مســکن حدوداً نیم میلیاردی منجر شد؛ چرا که 
تأثیر چندانــی در افزایش قدرت خرید مســکن 

خانوارها نداشته است.
برای دریافت وام مســکن ۴۸۰ میلیــون تومانی، 
متقاضیــان می بایســت ۹۶۰ برگه با متوســط 
هــر برگه تســهیالت مســکن ۷۰ هــزار تومان 
 بــه ارزش ۶۷ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان 

خریداری کنند.
همچنین مجردان تهرانی هــم باید برای دریافت 
وام مســکن ۲۸۰ میلیــون تومانــی، ۵۶۰ برگه 
به ارزش هر برگه حق تقدم تســهیالت مســکن 
 ۷۰ هــزار تومان، ۳۹ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 

هزینه کنند.

بانک مرکزی در گزارشی، تحوالت اقتصاد کالن در شهریور 
ماه امسال را اعالم کرد که سهم گروه »مسکن، آب، برق و گاز« 

از تورم ماه گذشته، ۴۹.۸ درصد است.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در تحلیل تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات این بانک طی شــهریورماه ۱۴۰۰ اعالم کرد: بانک 
مرکزی از مرداد ماه سال گذشــته در راستای اجرای رویکرد 
جدید سیاســتگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه 
اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و 
اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور 
شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد شرایط 
بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول 
ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.
خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک 
مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت های خود در 

شهریورماه ۱۴۰۰ به شرح زیر ارائه می شود.
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های »مسکن، آب، 
برق و گاز و سایر سوخت ها«، »خوراکی ها و آشامیدنی ها« و 
»حمل و نقل« به ترتیب با سهمی معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ 
درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم 
ماهانه به تفکیک گروه های »کاال« و »خدمت« نیز نشــان 
دهنده آن است که در شــهریورماه سال جاری همچون ماه 
گذشته، گروه »خدمت« تورم باالتری را نسبت به گروه »کاال« 

تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با 
نفت و بدون نفت )به قیمت های پایه سال ۱۳۹۵( در فصل 
اول سال ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 
۶.۲ و ۴.۷ درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش 
افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش تولید 

محصوالت زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، 
ارزش افزوده سایر گروه های اقتصادی شامل »نفت«، »صنایع 
و معادن« و »خدمات« به ترتیب از افزایشی معادل ۲۳.۳، ۲.۱ 
و ۷.۰ درصد برخوردار شدند. همچنین الزم به اشاره است، 
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص )به قیمت های ثابت سال 
۱۳۹۵( در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل به میزان ۳.۵ درصد کاهش یافته است که در این میان 
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین 
آالت به ترتیــب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده اســت. کاهش 
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به 
دلیل کاهش تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص ساختمان در 
بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت به دلیل افزایش واردات 
کاالهای سرمایه ای و همچنین افزایش کاالهای سرمایه ای 
تولید داخل، طی ســه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره 

مشابه سال قبل است.
بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطالع رسانی گمرک ج. 
ا. ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی 
در حدود ۲۱.۸ میلیارد دالر بوده که نشانگر افزایش حدود 
۶۱ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. 
ضمن آنکه ارزش واردات گمرکــی در دوره مزبور در حدود 
۲۳.۱ میلیارد دالر گزارش شــده است که حاکی از افزایش 
۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشــابه سال قبل است. در 
شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دالر در بازار آزاد ۲۷۱.۳ 
هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۳ درصد افزایش 
یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متأثر از شکل گیری 
انتظارات مثبت نســبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در 
کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی برای تسهیالت تولیدی

ریزش 10 هزار تومانی تسه

هیجان وام مسکن نیم میلیاردی فروکش کرد
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی اعالم شد؛

نقدینگی از  ۴۰۰۰ هزار  میلیارد  گذشت
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تبعات تاخیر در حذف ارز دولتی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

تخصیص ارز دولتی از همان روزهای ابتدایی شروع طرح مورد انتقاد بود. اگر در روزهای اول،حذف ارز دولتی انجام می شد طبیعتا تبعات کمتری داشت. ضمن اینکه 600 تا 700 هزار میلیارد تومان به جیب دالالن و سوداگران نمی رفت. دولت نیز 
می توانست این مبلغ را بازتوزیع کند. این بدان معناست که دولت می توانست مابه التفاوت را به صورت کارت اعتباری به خود مردم داده و مدیریت آن را نیز در این حوزه به مردم واگذار کند. طبیعاتا منابع به مردم می رسید و معیشت بهبود پیدا می 
کرد. با حذف هر چه زودتر ارز دولتی، دالالن قدرتمند نمی شدند. قدرت دالالن موجب شده تا در حال حاضر به عوان یک وزنه سنگین و غده سرطانی در مقابل سایر تصمیمات دولت نیز مشکل آفرین شوند. از سوی دیگر با مدیریت مردم، نحوه هزینه 
کرد و مصرف کاالهای اساسی می توانست با سلیقه و نیاز خود مردم انجام می شد. اما ما کوپن الکترونیکی را شکست در مقابل آمریکا تلقی کردیم در حالیکه نه تنها این شکست نبود، بلکه منجر به شکست در مقابل رانت خواران دالالن و سوداگران 
می شد که هزاران بار بیشتر به مردم ضربه وارد کرده اند.  مقابله با استکبار اقتصادی داخلی قطعا بر مبارزه با استکبار جهانی اولویت دارد. چراکه ضربه کاری تر را از رانت خواران و سوداگران خوردیم. از سوی دیگر با بررسی قیمت کاالهای اساسی می 

توان دریافت که این کاالها به مصرف کننده نهایی به قیمت واردات با ارز آزاد رسید و عمال ارز 4200 تومانی تاثیر خاصی بر زندگی مردم نداشته است. هر چند باعث زیر و رو شدن زندگی رانت خواران و سوداگران شد. 
اینک نیز تاخیر در حذف ارز دولتی بر تبعات آن خواهد افزود. استفاده از کارت اعتباری و سپردن مدیریت منابع ارز دولتی به خود مردم بسیار معقول تر است. با حذف این ارز نه تنها قیمت کاالها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه در میان مدت بازار 
به ثبات خواهد رسید. چراکه با حذف مازاد تقاضا، دالالن حذف شده و با حذف داللی ثبات به بازار باز می گردد. ارز 4200 تومانی به جز آثار زیان بار در بازارها در شرکتهای دارویی نیز باعث ممانعت از صادرات و از دست رفتن این ظرفیت مهم 
شده است. چراکه بخشی از واردات مواد اولیه با این ارز صورت می گیرد و همین امر موجب جلوگیری از صادرات شد. این شرکتها گاها ظرفیت های خود را نیز از دست دادند. با آزادسازی ارز دولتی و انتقال پرداخت منابع توسط بیمه ها هم می 
توان قیمت داروهای پرمصرف نسخه ای را متعادل کرد و افزایش خاصی در قیمتها نداشت. هم اینکه شرکت های داروسازی می توانند با صادرات منابع ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورند. از سه سال پیش منطق اقتصادی بر حذف این ارز تاکید 
داشت اما منطق سیاسی و مالحظات مربوطه بر آن غلبه کرد. با توجه به این همه تجربه سنگین دیگر باید به سمت تصمیمات کارشناسی در منطق اقتصادی رفت. به نظر می رسد دولت نیز راهکاری جز این نداشته باشد. حتی در برخی کاالها 
حذف ارز 4200 تومانی و عدم پرداخت مابه التفاوت به مردم می تواند خود به خود با حذف داللی کاهش قیمت کاالها را سبب شود. تجربه ارز 4200 تومانی در گوشت و سهمیه بندی آن نشان داد با حذف سهمیه بندی و حذف داللی، قیمت 
گوشت از تورم موجود پایین تر رفته و قیمت با سرعت متعادل شد. ادامه یک مسیر اشتباه که حتی در کشورهای کمونیستی با منطق سوسیالیستی نیز حذف شده است مایه تعجب است و راهکار دیگری جز حذف چنین ارزی در دسترس نیست. 

یک کارشناس مسکن گفت: بر اساس اطالعات بانک 
مرکزی، شاخص کرایه مسکن در شــهریورماه سال 
1400 نسبت به سال گذشــته 45.7 درصد افزایش 
داشته که بیانگر وضعیت نامناسب بازارمسکن اجاره ای 
است. محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن ضمن اشاره 
به اینکه مستاجران در سال های گذشته شرایط بسیار 
دشــواری را تجربه  کرده اند، بیان کرد: بازار مسکن در 
طول 8 سال گذشته به مقصدی برای افزایش سرمایه 
تبدیل شده و همین مسئله در کنار کاهش قابل توجه 
عرضه واحدهای مسکونی زمینه رشد نجومی قیمت 
را به وجود آورده است. این کارشناس مسکن در بیان 
اینکه بیش از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن از 
طریق اجاره نشینی این نیاز خود را برطرف می کنند، 
گفت: این آمار به این معنا نیســت که خانوارهای تازه 
تشکیل شده عالقه به اجاره نشــینی دارند، بلکه در 
حقیقت چاره ای جز اجاره نشینی برای تامین مسکن 
باقی نمانده است.وی در تشریح 2 اقدام دولت در قالب 
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن و همچنین تعیین 
ســقف اجاره بها، افزود: همان ابتدا که این 2 ساسیت 
مطرح شد ، مشخص بود که این رویکرد ُمسکن برای بازار 
است و درمان قطعی نیست اما در اجرای این سیاست 
هم هیچ ســازوکار مشخصی از ســوی دستگاه های 
ذی ربط دیده نمی شد. حمیدزاده ادامه داد: در مسئله 
تسهیالت ودیعه مسکن بانک های مجری خود به نهاد 

قانون گذاری تبدیل شــده بودند و برخی متقاضیان 
واجد شــرایط از نظر وزارت راه و شهرسازی در نهایت 
نمی توانســتند، وام را دریافت کنند.این کارشــناس 
مسکن با اشاره به قانون تعیین سقف اجاره بها گفت: 
قانون توسط ستاد کرونا تصویب و اجرای آن به شوراهای 
حل اختالف واگذار شــد اما در عمل انتخاب  وکیل و 
سلیقه قاضی تعیین کننده بود، بر همین اساس برخی 
از مستاجران که بر اساس مفاد قانون حق داشتند، اجاره 
نامه خود را تمدید کنند، موفق به این کار نشدند. حمید 
زاده در بیان وضعیت بازار مسکن استیجاری گفت: بر 
اساس اطالعات بانک مرکزی، شاخص اجاره مسکن 
در شهریورماه سال 1400 نسبت به سال گذشته 45.7 
درصد افزایش داشته است و این مسئله بیانگر وضعیت 
نامناسب بازار مسکن اجاره ای اســت. وی ادامه داد: 
مستاجران سال به سال مجبور هستند، واحد مسکونی 
خود را به مناطق ارزان قیمت تر ببرند و این مسئله فشار 
زیادی را برای آن ها به همراه دارد.این کارشناس مسکن 
با اشاره به اینکه طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال 
می تواند بهترین راهکار ساماندهی بازار باشد، گفت: دارا 
بودن مسکن ملکی، خانوار را از تکانه  اقتصادی در امان 
نگه می دارد و عرضه مسکن با شرایط زمین اجاره 99 
ساله و پوشش دهی کامل هزینه ساخت با تسهیالت 
 می توانــد بهترین راهکار بهبود شــرایط معیشــتی 

مردم تلقی شود.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
یادآورشد که در سال گذشته در مجموع 1۳۳ میلیون 
تن محصوالت کشاورزی و دامی در کشور تولید که 8۳ 
میلیون تن آن زراعی بود. »حســن عباسی معروفان« 
افزود: از 1۳۳ میلیون تن محصوالت کشاورزی و دامی 
که سال گذشته تولید شد 21 میلیون تن آن محصوالت 
باغی بود و مابقی به سایر محصوالت کشاورزی اختصاص 
داشــت. وی توضیح داد که وزارت جهاد کشــاورزی 
یک وزارتخانه تولید محور اســت تا با تولید محصوالت 
کشاورزی بین مصرف و تولید در کشور توازن مناسبی 
برقرار شود. سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی یادآورشد: کشورمان ساالنه 940 هزار تن به 
گوشت قرمز نیاز دارد که 880 هزار تن آن از داخل تامین 
و مابقی وارد می شود. وی افزود: این در حالی است که 
در ابتدای انقالب در سال 57 در مجموع 4۳ میلیون تن 
محصوالت کشاورزی و دامی در کشور تولید می شد و 
اکنون میزان آن به بیش از 1۳۳ میلیون تن افزایش یافته 

و این نشان می دهد که در این زمینه کار شده است.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
با اشــاره به اهمیت تنظیم بازار، گفــت: برای تنظیم 
بازار کاالهای کشــاورزی هر روز صبح در وزارت جهاد 
کشاورزی جلسات منظمی برگزار می شود تا در تنظیم 
محصوالت کشاورزی مشــکلی وجود نداشته باشد. 
معروفان بیان کرد: در زنجیره توزیع کاالهای اساسی 
در کشور برنامه ما حذف واســطه ها و دالالن است تا 
محصوالت دامی و کشــاورزی به صورت مستقیم به 

دست مردم برسد و قرار نیست ســیب 5 هزار تومانی 
باغداران در تهران به قیمت 20 هزار تومان به دســت 
مصرف کنندگان برســد. وی افزود: وقتی قیمت شیر 
4200 تومان به 6400 تومان افزایش می یابد به تبع 
آن قیمت لبنیات نیز افزایش مــی یابد زیرا دامدار اگر 
تولید شــیر صرفه اقتصادی نداشــته باشد شیر مورد 
نیاز را تولید نخواهد کرد. »عباس تابش« معاون وزیر 
صمت و رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در این برنامه گفت: در تنظیم بازار وزارت 
صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی مجری 
سیاست های کالن کشور هستند و تنظیم بازار یم مساله 
مهم فرابخشی است که دبیرخانه آن در وزارت صنعت 
و در استانها در اســتانداری ها متمرکز شده است. وی 
اظهارداشت: مساله نظارت و بازرسی ها دو مساله جدا 
از هم است و ضروری است برای تنظیم بازار ما در حوزه 

برنامه ریزی الزم را داشته باشیم.
رییــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان بیان کرد: ما بایــد نظارت خود را از بدو 
تولید محصول اعمال کنیم و درصددیم که ساختارهای 
نظارت را در ســه حوزه تغییر دهیم. وی نظارت از بدو 
تولید، توزیع و ثبات در بازار را ســه مساله مهم نظارت 
در بازار عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در هیات دولت 
مصوب شد که میزان جوجه ریزی ماهانه از 120 به 1۳5 
میلیون قطعه جوجه افزایش یابد تا مردم برای خرید مرغ 
مشکلی نداشته باشند و دغدغه تامین مرغ و تنظیم بازار 

آن عملی شود.

رییــس ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: مستندات افزایش قیمت انواع 
تایر سبک و سنگین بررســی می شود. در پی اعالم 
افزایش قیمت انواع تایر از سوی انجمن صنفی صنعت 
تایر اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر 
جهت ادای پاره ای توضیحات به ســازمان حمایت 
فراخوانده شده اند. عبای تابش رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان گفت: در پی اعالم افزایش قیمت 
انواع تایر از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، حسب 
اجرای وظایف ذاتی و در راســتای نظارت بر رعایت 
مفاد تصمیمات اتخاذ شده مرتبط توسط کارگروه 
تنظیم بازار، طی مکاتبه ای با انجمن صنفی صنعت 
تایر و شرکتهای تولیدکننده عضو انجمن مذکور، لزوم 
رعایت ضوابط قیمت گــذاری کاالهای تولید داخل 
مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت ها تاکید شده 
است. وی اضافه کرد: طی نشستی که در همین راستا 
با تولیدکنندگان تایر در محل این سازمان برگزار شد، 
مقرر گردید با توجه به متغیر بودن هزینه های تولید 
و بهای تمام شــده تایر برای هر شــرکت به صورت 
جداگانه، اعمال درصد افزایش قیمت یکسان برای 
محصوالت شرکت های تولیدکننده انواع تایر سبک و 

سنگین از سوی انجمن منتفی شده و قیمت گذاری 
محصوالت هر بنگاه بایستی به صورت جداگانه صورت 
پذیرد.وی تصریح کرد: بر همین اســاس انجمن یاد 
شده مکلف شد در اســرع وقت این مهم را به کلیه 
اعضا ابالغ کند. تابش گفت: همچنین در این جلسه 
مطابق مصوبات یکصد و نهمیــن )ابالغی طی نامه 
شماره 60/192519 مورخ 10/ 08/ 1۳99  و یکصد 
و شانزدهمین )ابالغی طی نامه شماره 60/224821 
مورخ 20/ 09/ 1۳99  جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت 
گذاری انواع تایر ســواری، باری – اتوبوسی راسا به 
واحدهــای تولیدکننده تایــر در چارچوب ضوابط 
سازمان حمایت واگذار شــد. لیکن حسب وظایف 
نظارتی این سازمان، کلیه بنگاه های تولیدکننده تایر 
موظفند حداکثر ظرف 48 ساعت صورت های مالی 
حسابرسی شده و مدارک و مستندات مربوطه را برای 

بررسی های الزم به این سازمان ارسال کنند.
رئیس سازمان حمایت تاکید کرد: هرگونه افزایش 
قیمت از طرف بنگاه ها باید وفق ضوابط هیئت تعیین 
و تثبیت قیمت ها باشد و اگر اسنادی که بر این اساس 
بنگاه هــا ارائه می کنند برابر ضوابط نباشــد مطابق 

مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای از تشــدید بازرسی از 
واحدهای صنفی با محوریت واکسیناســیون و رعایت 
پروتکل ها خبر داد. در این اطالعیه با اشاره به آمارهای 
ارائه شــده از سوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی از تاریخ 7 تا 14 مهرماه که بر اساس آن میانگین 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، 45 درصــد، رعایت 
بهداشــت فردی در اماکن عمومی 50 درصد، رعایت 
فاصله گــذاری 46 درصد، موارد اســتفاده از ماســک 
خدمات دهندگان 48 درصد و موارد استفاده از ماسک 
خدمت گیرندگان 48 درصد بوده، تاکید شده که علی 
رغم رعایت ناچیز موارد ذکر شده، اکنون واضح و روشن 
است تنها راه برون رفت از شــرایط حاکم بر جامعه در 

پاندمی ویروس کووید 19 تدقیق و تمرکز بیشتر بر رعایت 
دستورالعمل ها و رویه های صادره است. بنابراین با تاکید 
بر اطالعیه پیشین اتاق اصناف ایران مبنی بر الزام تمامی 
شاغالن در واحدهای صنفی به دریافت حداقل یک دوز 
از واکسن کرونا تا پایان مهر ماه و دوز دوم در زمان مقرر 
و استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در 
واحدهای صنفی، بازرســی ها و نظارت ها بر واحدهای 
صنفی در قالب تیم های مشــترک و برخورد قانونی با 
خاطیان و تعلل کنندگان در دستور کار تمامی اتاق ها 
و اتحادیه های صنفی قرار گرفته است.بدین منظور از 
واحدهای صنفی انتظار می رود با رعایت موارد فوق، زمینه 

کاهش آمار مبتالیان به بیماری کرونا را فراهم آورند.

افزایش تورم و رشــد قیمت 
کاالهــا موجــب کوچــک و 
خالی شدن ســفره کارگران و 
بازنشستگان شــده است. در 
این بین مســئوالن هم بجای 
پیگیری مطالبات واقعی، بیشتر درفکر دادن مسکن برای 
تسکین درد این اقشار هستند. با پرداخت وام های 7 و 5 
میلیونی نه تنها مشکل واقعی حل نمی شود بلکه صدای 
این افراد هم در این پیگیری ها گم شده است. دولت باید 
تدابیری اتخاذ کند که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان 
که اکنون و در شهریورماه به نسبت پایان سال 99 حدود 
50 درصدکاهش یافته با روش هــای درآمدی مطمئن  و 

پایدار افزایش یابد. 
در شرایطی که قیمت کاالها وخدمات افزایش و ارزش پول 
وقدرت خرید کاهش می یابد بیشترین آسیب اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی وخانوادگی متوجه دارندگان درآمد یا 
حقوق ثابت می شود. در این زمره می توان از بازنشستگان، 
کارگران و کارمندان یاد کرد که سفره کوچک آنها روز به روز 
و ماه به ماه کوچک تر می شود و اقالمی که برای ادامه حیات 
باید درسفره خانواده آنها وجود داشته باشد بتدریج کاهش 
یا حذف و ناپدید می شود. متاســفانه درمقابل آنها افراد یا 
گروههایی که صاحبان کاال و خدمات هستند و قیمت فروش 
را دربازار تعیین می کنند ســطح زندگی خود را با افزایش 
قیمت حفظ یا توسعه می دهند. بیشترین منافع حاصل از 
تورم و افزایش قیمت ها متوجه آنان می شود که قطعا این 
امر با برقراری عدالت اجتماعی واقتصادی فاصله عمیق دارد.
یکی از بازنشستگان درباره سنگینی هزینه های زندگی 
می گوید: سی سال و شش ماه وبیســت وچهار روز بیمه 
پرداخت کردم. امروز تمام حقوقم را هرماه دو دستی تقدیم 
صاحبخانه می کنم. می مانم با تمام هزینه های سرم سام 
آور و مایحتاج ضروری زندگی از قبیل خوراک، پوشــاک، 
درمان و بهداشت و... . به نظر شما یک بازنشسته که معموال 
در سن میانسالی و پیری نیاز بیشتری به ویتامین ها و درمان 
دارد، باید کدام یک از این ضروریات را حذف کند. لبنیات، 
گوشت، سبزیجات، میوه ها و یا رسیدگی درمانی و غیره ....

به گفته این بازنشســته، واقعیت اینکه خیلی از همکاران 
بازنشسته که هیچگونه درآمدی جز همین حداقل حقوق 
را نداشتند مجبور به حذف مایحتاج ضروری زندگی شان 
شده اند. بسیاری نیز در اثر این حذف و کوچکتر کردن سفره 
شان، دیگر در بین ما نیستند. حتی تعدادی فقط به دلیل 
ناتوانی هزینه های درمان، قید درمان و رسیدگی پزشکی  
خودشان را زدند. حرف من اینکه این واقعیت تلخ داستان 
اکثریت دوستان بازنشسته است. کارشناسان حوزه کار بر 
این باورند که راه مهار تورم، کنترل حقوق و دستمزد نیست. 
اگر نگاه به حقوق و دستمزدها این باشد که تورم را کاهش 
دهد، این اتفاق هرگز نمی افتد. این نگاهی بود که در برخی 
دولت ها در سنوات گذشته شاهد بودیم و باعث شد که تورم 
نسبت به حقوق و دستمزد خیلی پیش برود تا جایی که 
سفره محرومان و طبقات کارگر و بازنشسته کوچک تر شود. 
نباید به گونه ای پیش برویم که جامعه حقوق بگیر که بخش 
اعظمی از آنها حداقل بگیرند، قدرت خریدشان را از دست 

بدهند و معیشت شان به خطر بیفتد.
این در حالی است که یکی دیگر از بازنشستگان می گوید: 
آیا متولیان شرایط بازنشستگان را نمی دانند. چرا تأمین 
نیازهای ابتدایی بازنشستگان هرگز در اولویت نبوده بلکه 
در آخر هم قرار نگرفته است. بخدا، اکثر بازنشستگان نگران 

هزینه های کفن و دفن شان هستند. یک آگهی ساده ختم 
چقدر هزینه دارد. بازنشستگان نگران هزینه های برگزاری 
آداب و سنن پس از مرگشــان هستند. درگذشته بزرگان 
خانواده که بــه لقا اهلل می پیوســتند، ارث و میراثی برای 
بازماندگان می گذاشــتند ولی امروز از ارث و میراث که 
خبری نیست، بازماندگان بیچاره نگران تأمین هزینه های 

بازمانده روی دست شان هستند تا آبروداری کنند.
علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در رابطه با وضعیت 
کارگران و بازنشســتگان در بحبوحه تورم طاقت فرسا در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: درصد قابل توجهی از 
کارگران و بازنشستگان نســبت به سال گذشته در تله ی 
فقر گرفتار شــده اند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه 
مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه چهار سال 
گذشــته برگرداند. وضعیت اقتصادی به شدت بد است و 
اوضاع وخیم تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی 
اعالم می کند. به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه های 
کم درآمد و فاقد پوشش حمایت های اجتماعی نیز وضعیت 

به مراتب بدتری دارند.
حیدری افزود: در کشــور ما، بازنشســتگان به طور عام و 
بازنشســتگان آموزش وپرورش به طور خاص، به جای آن 
که قدر ببینند و بقیه دوران عمر را در رفاه و در کنار خانواده 

بدون دغدغه معیشــت به ســر ببرند، به سبب عدم توجه 
نسبت به وضعیت زندگی بازنشستگان، تنگناهای معیشت 
و تورم افسارگسیخته ای که شکاف عمیق طبقاتی را سرعت 
می بخشد، بازنشسته را مجبور می کند برای زنده ماندن و 
گذران زندگی هم چنان به دنبال کار و حرفه ای باشد که بتواند 
بخشی از نیازهای روزمره و هزینه های خوراک و پوشاک و 
اجاره مسکن و.....را تامین نماید. این فعال کارگری در ادامه 
افزود: آمارهای ارائه شده از شرایط معیشتی و سبد مصرفی 
درست نیســت. اگر فردی در مقطعی که دالر هنوز تغییر 
جهش قیمتی نداشته می توانسته با حقوق و دستمزدی که 
می گیرد سطح مشخصی از کاالها و خدمات مثل مسکن و 
آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف 
کند، بعد از افزایش قیمت  دالر و کاالهــا قدرت خرید را از 
دست می دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می دهد 
به تدریج در دهک های درآمد هزینه شروع به نزول می کند. 
کارشناس بازار کار اظهار داشــت: به همین دلیل است که 
خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی رغم اقداماتی مثل 
متناسب سازی حقوق یا افزایش ۳9 درصدی پایه حقوق در 
شورای عالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند. این 
اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در ارتباط با سایر 

قیمت ها رخ داده است را جبران نمی کند. 

قدرت خرید كارگران و بازنشستگان نصف شد

تراژدی فقر و تنگدستی بازنشستگان!
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

به نظــر می رســد ماجرای 
ارز 4200 تومانــی با همه 
حواشــی اش در ایســتگاه 
پایانی قرار گرفته اســت. از 
ســال 1۳97 که سیاســت 
تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود 4 ماه 
دولت وقت با فشار مجلس سیاست بازار ثانویه ارز را در 
پیش گرفت و عمالً شاهد دو نرخ ارز دولتی عالوه بر نرخ 

بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم.
اختالف نظرهای بســیاری در رابطه با ادامه یا حذف 

تخصیــص ایــن ارز وجــود دارد. به گفتــه برخی از 
کارشناسان اقتصادی با حذف این ارز قیمت هر کاالیی 
که از خارج وارد می کنیم چهار تا پنج برابر شود. همین 
االن مردم نمی توانند کاالی اساسی خود را بخرند، این 
در صورتی است که ارز 4200 تومانی بخشی از قیمت را 
تعدیل می کند حاال اگر آن را حذف کنند، دیگر قیمت ها 

را نمی شود کنترل کرد.
از سوی دیگر بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این باورند که 
دولت های پیشین میلیاردها تومان، ارز را با نیت ارزان 
شدن و دسترسی آسان مردم به کاال در اختیار عده ای 
وارد کننده قرار می دادند و هر بار نیز به اشتباه بودن این 
تصمیم پی می بردند. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران 

و چین با بیان اینکه به دلیل ایجاد زمینه برای فســاد، 
اثرات توزیع ارز 4200 تومانی منفی بوده و برای اقتصاد 
کالن کشور آسیب زا اســت، تصریح کرد: مهمترین 
موضوع در شرایط کنونی جلوگیری از شوک به بازار با 
حذف این نرخ ارز است زیرا این اقدام می تواند تبعات 

غیرقابل پیش بینی برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به طرح 
تخصیص مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به صورت 
کارت اعتباری به مصرف کننده گفت: ارز 4200 تومانی 
حذف نمی شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره 

آن باید به مصرف کننده تخصیص یابد.
این در حالی اســت که به رغم چراغ سبز نشان دادن 

مجلس به حذف ارز 4200 تومانی و تامین 8 میلیارد 
دالر مصوب شــده برای امســال، اما هنوز آینده این 
سیاست در هاله ای از ابهام اســت. اگرچه رییسی در 
اظهارات جدید تلویزیونی خود صراحتا درمورد کنار 
گذاشتن ارز تر جیحی سخن گفته ولی همچنان تکلیف 

این موضوع روشن نیست.
قالیباف، رییس مجلس شــورای اسالمی نیز کنترل 
قیمت ها و کاهــش قیمــت کاالهای اساســی را از 
اولویت های مجلس در همکاری با دولت عنوان و اظهار 
کرد: دست دالالنی که از ارز دولتی استفاده می کنند را 
کوتاه خواهیم کرد تا اتفاقات خوبی برای قشر محروم 

جامعه بیفتد.

حذف ارز 4200 تومانی چگونه می تواند به بهبود معیشت مردم منجر شود؟

رانت ارزی در ایستگاه پایانی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

تولید ۱۳۳ میلیون تن محصوالت کشاورزی و دامی 

جزئیات جلسه سازمان حمایت در مورد قیمت الستیک

تشدید بازرسی از واحدهای صنفی با محوریت واکسیناسیون

بازار پرتالطم اجاره  و كشتی شکسته مستاجران

ساخت ۴ میلیون مسکن بهترین راهکار ساماندهی بازار



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2326| شنبه اول آبان ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
32

ه  6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
 آبا

ل 
|  او

به
شن

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

ساز كوک ارزهای ديجيتالی
ارزش بیت کوین به یک رکورد تاریخی جدید رسید. مطابق انتظارات، بیت 
کوین موفق شد با عبور از ۶۶ هزار دالر به یک رکورد تاریخی تازه دست پیدا 
کند. با این حال این رمزارز در این کانال دوام نیاورد و به یک کانال پایین 
تر رفت. بیشتر ارزهای دیجیتالی مهم دیگر نیز یک رشد قیمتی محسوس 
را به ثبت رساندند. مسیر آینده بازار بســتگی به زورآزمایی کاهشی ها و 
افزایشی ها دارد و باید دید بیتکوین ۸۰ هزار دالری می شود یا تا ۵۰ هزار 
دالر عقب می نشیند. سرانجام پس از کش  قوس های فراوان، کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار آمریکا با فعالیت اولین صندوق سرمایه گذاری مبتنی 
 BITO بر بیت کوین در این کشور موافقت کرد. سهام این صندوق با نماد
در بورس نیویورک عرضه خواهد شد. هدف اولیه این صندوق امکان خرید 
و فروش سهام با استفاده از سرمایه آن دسته از سرمایه گذارانی است که به 
ارزهای دیجیتالی عالقه مندند اما اطالعات زیادی از آن ندارند.وزارت خزانه 
داری آمریکا در پیامی از صرافی های ارایه دهنده خدمات ارزهای دیجیتالی 
خواسته است تا با استفاده از ابزارهای در اختیار خود جلوی نقض تحریم 
های این کشور و دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده به نظام 
دالری را بگیرند. این وزارت خانه همچنین در اطالعیه جداگانه ای گفته 
است تاکنون حدود پنج میلیارد دالر در قالب رمزارز به هکرها از طریق باج 
افزارها پرداخت شده که بیشتر حجم آن به وسیله بیت کوین بوده است.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۶۴۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۴.۷۵  درصد بیشتر شده 
است. در حال حاضر ۴۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین و ۱۷ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط 
گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

سهميه بندی برق برای ماينرهای رمزارز در قزاقستان
شبکه نیروی قزاقســتان در پی کمبود نیرو، سهمیه بندی برق بزرگترین 
مصرف کنندگان را آغاز کرده و احتماال مزارع اســتخراج رمزارز را هدف 
می گیرد. قزاقستان برای دنبال کردن یک سیاست استوار در قبال رمزارزها 
و استخراج رمزارزها به ســختی تالش می کند. سه سال پیش بانک ملی 
قزاقستان خواستار ممنوعیت تجارت رمزارزها و استخراج آنها شد. سپس 
در ســال ۲۰۲۰ پارلمان قانونی را تصویب کرد که اســتخراج رمزارزها را 
قانونی کرد و شرایط مســاعدی برای فعالیت این صنعت فراهم کرد. این 
الیحه مفهوم دارایــی دیجیتالی را معرفی کرد و زمینه را برای تشــکیل 
صرافیهای مجاز رمزارز فراهم کرد. این قانون همچنین نرخهایی را برای 
دریافت مالیات از استخراج کنندگان رمزارزها تعیین کرد و اکنون تعرفه 
برق جدید باالتر از ژانویه آینده اجرایی می شــود.وزیر توسعه دیجیتالی 
قزاقســتان اندکی پس از تصویب این الیحه در یک نشست دولت گفت: 
۱۴ مزرعه رمزارز فعالیت در قزاقستان را با ســرمایه بالغ بر ۱۸۸ میلیون 
دالر آغاز کردند. تا سال ۲۰۲۵ سرمایه گذاریهای استخراج رمزارز به ۱.۲ 
میلیارد دالر می رسد.چین تابستان امسال استفاده و استخراج رمزارز در 
این کشور را ممنوع کرد. بسیاری از اســتخراج کنندگان فعالیتهایشان را 
آن سوی مرز به قزاقستان بردند و این کشور را به دومین استخراج کننده 
بزرگ رمزارز در جهــان تبدیل کردند. طبق اطالعات گردآوری شــده از 
سوی دانشگاه کمبریج، سهم قزاقستان از اســتخراج جهانی رمزارزها از 
۱.۴ درصد در ســپتامبر ســال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۸ درصد رسیده است.

انجمن صنعت بالک چین و دیتاسنتر برآورد کرده که ۲۵۰ هزار دستگاه 
ماینر در قزاقستان وجود دارند. این رایانه ها به میزان زیادی برق نیاز دارند.
مغضوم میرزا قلی یف، وزیر انرژی قزاقستان ۳۰ سپتامبر گفت: ما شاهد آن 
بوده ایم که مصرف برق کشور در مدت یک سال هفت درصد افزایش یافته 
که افزایش بسیار بزرگی اســت. مصرف معموال حدود دو درصد در سال 
افزایش پیدا می کند. وی این افزایش تقاضا را به اســتخراج رمزارز مربوط 
دانست و به دولت پیشــنهاد کرد عرضه برق برای هر مزرعه رمزارز به یک 
مگاوات و برای کل این صنعت به ۱۰۰ مگاوات محدود شود.این پیشنهاد 
انتقادهای شدید استخراج کنندگان رمزارزها را برانگیخت. انجمن صنعت 
بالک چین و دیتاسنتر خواستار مقابله دولت با ماینرهای غیرمجاز به جای 
محدود کردن شرکتهایی شد که مالیات پرداخت می کنند.بر اساس گزارش 
اویل پرایس، شــرکت KEGOC که اپراتور شبکه ملی قزاقستان است، 
پس از این که سه نیروگاه زغال ســوز تعطیل شدند، در ۱۵ اکتبر سهمیه 
بندی برق را اعالم کرد. این شرکت مستقیما ماینرها را مقصر ندانست اما 
از زبان مشابه وزیر انرژی استفاده و اعالم کرد برق برای مصرف کنندگان 

بزرگ محدود می شود.

گردش مالی 180 هزار ميليارد تومانی توسط فعاالن 
زيست بوم نوآوری

مشاور معاون علمی و فناوری گفت: فعاالن زیست بوم نوآوری ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومان گردش مالی ایجاد کردند.به گزارش معاونت علمی و فناوری، پرویز کرمی 
دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق در نمایشگاه ارائه دستاوردهای 
حوزه توانبخشی مرکز طرح های کالن ملی فناوری معاونت علمی و ایران ساخت، 
گزارشی از روند فعالیت های معاونت علمی و فناوری ارائه کرد.وی گفت: یکی از 
مهم ترین تالش های معاونت علمی و فناوری در این ســال ها توسعه زیست بوم 
فناوری و نوآوری کشور بود. این زیســت بوم از معاونت علمی و فناوری آغاز شده 
و با همراهی دانشگاه ها، پارک های فناوری، کارخانجات نوآوری، خانه های خالق 
و نوآوری و مهم تر از همه نیروی انســانی متخصص و فعــال آن به موفقیت های 
اخیر رسید.کرمی افزود: ایران به پشــتوانه ظرفیت عظیم دانشی و نیروی انسانی 
تخصصی در کشور توانست نیازها و چالش های فناورانه خود را خصوصا در زمان 
تحریم ظالمانه پاسخ دهد. این کار را هم با استفاده از توان داخلی و با اتکا به تخصص 
شرکت های دانش بنیان و خالق انجام شد.مشاور معاون علمی و فناوری با اشاره 
به اینکه امروز بزرگ ترین زیســت بوم فناوری و نوآوری در منطقه در ایران شکل 
گرفته است، عنوان کرد: در این زیست بوم، زمینه ای برای رشد شرکت های دانش 
بنیان و خالق ایجاد و نظام تامین مالی مختص این شرکت ها نیز تعریف شد.رئیس 
ستاد اجرایی سازی سند توسعه فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق ادامه داد: 
در این زیست بوم ۶ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان، ۱ هزار و ۴۰۰ شرکت خالق 
و ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم برای فارغ التحصیالن دانشگاهی ایجاد 
شده اســت. همچنین ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نیز گردش مالی این زیست بوم 
است. با کمک همین ظرفیت موجود توانستیم بیشــتر از ۲ هزار نفر از نیروهای 
انسانی مهاجرت کرده از کشور را نیز به بازگشت ترغیب کنیم.کرمی افزود: یکی 
از تالش های معاونت علمی و فناوری برای این شــرکت ها بازارســازی داخلی و 
بین المللی است. یعنی در کنار ایجاد بازا داخلی سعی می کنیم محصوالت دارای 
ظرفیت صادراتی را با کمک خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت در 
دیگر کشورها به بازارهای جهانی برســانیم. در حال حاضر این خانه ها در چین، 
ارمنستان، کنیا، عراق، سوریه و عمان راه اندازی شده است. سرپرست حوزه ریاست 
معاونت علمی و فناوری افزود: یکی از تالش های معاونت علمی و فناوری استفاده از 

سرمایه های بخش خصوصی برای اجرایی کردن طرح های فناورانه است. 

اخبار

درخواست کمک دولت بایدن برای مقابله با مجرمان سایبری
یکی از مقامات ارشد وزارت دادگستری آمریکا خواستار کمک و همکاری شرکت های فناوری در این کشور برای مقابله با مجرمان سایبری شد.لیزا موناکو معاون دادستان کل آمریکا با حضور در میزگردی مجازی در مورد 
امنیت سایبری تصریح کرد: دولت آمریکا به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و مساله اساسی این است که وضعیت امنیت سایبری برای شرکت ها و برای آمریکا بد است و به تالش های ما برای حفظ ارزش هایمان 
آسیب می زند.در سال های اخیر حمالت سایبری گسترده به زیرساخت های انرژی و آب و برق در آمریکا و نیز سرقت گسترده اطالعات محرمانه از این کشور توسط هکرها باعث افزایش نگرانی دولت بایدن شده است.

موناکو در هفته های اخیر دو ابتکار عمل را در مورد فعاالن صنعت رمز ارز و پیمانکاران طرف قرارداد دولت که نفوذهای امنیتی را گزارش نمی کنند، به اجرا گذاشته است. 

یک آینده پژوه حوزه فناوری 
بالکچین با اشــاره به تصمیم 
آمریکا در خصــوص محدود 
کردن رمز ارزها گفت: بهترین 
راهکار در این خصوص ایجاد 
یک صرافی داخلی با قابلیتهای بایننس است که معامله 
گران رمز ارز بتوانند در بستر امن داخلی به مبادالت خود 
بپردازند.به گزارش تسنیم، زینب کیشانی دانش آموخته 
در مقطع دکتری اقتصاد توسعه و برنامه ریزی در دانشگاه 
آزادو آینده پژوه حوزه فناوری بالکچین است. وی در بحث 
راه اندازی آزمایشی رمز ارز ملی بر پایه ریال معتقد است: 
این کار اصاًل قابلیت اجرایی ندارد. از این جهت که تمام 
کوین وتوکن ها بر پایه تتر )دالر که مقبولیت جهانی دارد( 
هستند و ولی ریال به جز در کشــور خودمان مقبولیتی 
جهت مبادالت ندارد و مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. 
او که خود سرپرســت تحقیق و توسعه شرکتی فعال در 
حوزه رمز ارز است بر این باور است که  آینده روشنی پیش 
روی دنیای رمزارزها است کشورهای مختلف جهان روی 

خوشی به ارزهای دیجیتال نشان داده اند.

دیگر نظرات وی را در ادامه می خوانید.
به یقین بیت کوین و سایر رمزارزها نقش مهم و اساسی 
درآینده اقتصاد جهانی بازی خواهند کرد، زیرا بیت کوین 
توسط بانک مرکزی یا سیستم دولتی مانند ارزهای فیات 
صادر نمی شــود. از جمله مزایای بیــت کوین که باعث 
تمایز آن با سایر دارایی ها می شود می توان به آزادی در 
پرداخت اشاره کرد.با بیت کوین، ارسال و دریافت پول در 
هر نقطه از جهان در هر ســاعت از شبانه روز امکان پذیر 
اســت. به این ترتیب دیگر الزم نیســت نگــران عبور و 
پرداخت های برون مرزی و همچنین برنامه ریزی مجدد 
به علت تعطیلی بانک ها یا محدودیت های دیگری باشید 
که ممکن است هنگام انتقال پول برای شما مشکل ایجاد 
کنند. شما با در اختیار داشتن بیت کوین در واقع کنترل 
پول خود را در دست دارید و این هم یک ویژگی خوب به 
حساب می آید که هیچ شخصیت مرکزی در شبکه بیت 
کوین وجود ندارد.نکته دیگر بحث کنترل و امنیت است. 
به کاربران اجازه داده شده تا معامالت و تمام تراکنش های 
خود را کنترل کنند که این مسأله به ایمن سازی شبکه 
رمزارزها کمک بزرگی کرده است. کاربران در حین خرید 
و فروش و انجــام تراکنش ها در ازای ارائــه و یا دریافت 
خدمات دیگر این توانایی را ندارند که هزینه های اضافی را 
بدون هماهنگی با شما به مبلغ اصلی اضافه کنند، بنابراین 
شما قبل از هر گونه افزایش و یا کاهش هزینه ای مطلع 
خواهید شد که این به نوبه  خود بسیار دلگرم کننده است.

اطالعات شــفاف وجــود دارد. بــا اســتفاده از فناوری 
بالک چیــن، همه معامــالت نهایی برای مشــاهده در 
دسترس همه است، با این وجود اطالعات شخصی پنهان 
است. آدرس عمومی شــما همان چیزی است که برای 
همه  کاربران قابل مشاهده است اما خیالتان راحت باشد 
که اطالعات شخصی شما به این موضوع مرتبط نیست.هر 
کسی در هر زمان می تواند معامالت را در بالک چین بیت 
کوین تأیید کند. پروتکل بیت کوین توسط هیچ شخص، 
سازمان و یا نهاد دولتی قابل دستکاری شدن نیست که 
این امر بــه لطف امنیت حاصل شــده از رمزنگاری بیت 
کوین اســت. همین نکات باعث می شود آینده روشنی 

پیش روی دنیای رمزارزها باشد.

بیشتر چه کشــورهایی به حوزه استخراج و 
استفاده از رمز ارز ورود کرده اند؟

باتوجه به محدودیت های اعمال شــده توســط دولت 
چین،در حال حاضر آمریکا بزرگترین کشور ماین کننده 
بیت کوین است. در مقام های بعدی روسیه، قزاقستان و 
ایران با ۸ درصد، کانادا با ۷ درصد و ایســلند با ۲ درصد 
قرار گرفته اند و سهم سایر کشــورها نزدیک به ۳ درصد 
است.در ماه های اخیر شاهد پذیرش رسمی بیت کوین 
در بسیاری از کشورها از جمله السالوادور بودیم. رئیس 
جمهور السالوادور نقش بسیار پر رنگی در قانونی شدن 
بیت کوین در این کشور داشت. زیرا او متعقد بود که بیت 
کوین می تواند باعث اشتغال زایی در این کشور شود. در 
حالی که طرح قانونی کردن مبادالت با ارز دیجیتال در 
السالوادور طرفداران زیادی دارد، اما برخی نیز نگرانی های 
خود را در ارتبــاط با تأثیرات منفی اســتفاده از ارزهای 
مجازی اعالم کرده اند.دولت الســالوادور ۲۰۰ دستگاه 
خودپرداز بیت کوین را در سراســر کشــور نصب کرده 
است که مردم می توانند از آنها برای تبادل بیت کوین با 
دالر آمریکا استفاده کنند.ژاپن یکی از کشورهای توسعه 
یافته از نظر صنعت و فناوری است که همواره به استفاده 
از تکنولوژی های جدید عالقه مند است. به همین دلیل 
دور از انتظار نبود که ژاپن به دنیای رمزارزها و بیت کوین 
روی خوش نشان دهد. ژاپن دارای پیشرفته ترین شرایط 
نظارتی در جهان برای ارزهای رمزنگاری شــده اســت 
و بیت کویــن و دیگر ارزهای دیجیتالــی را تحت قانون 
خدمات پرداخــت )PSA( به عنــوان دارایی قانونی به 
رسمیت می شناسد.یکی از مهم ترین اهداف پشت پرده 
این تصمیم، جذب ســرمایه گذاری خارجی و تســهیل 
پرداخت گردشگران بود. همین موضوع نیز باعث شد تا 
ژاپن به قطب معامالت بیت کوین در دنیا تبدیل شود.در 
استرالیا هم هیچ مانعی برای استخراج بیت کوین، مبادله 
یا پرداخت از طریق بیت کوین برای شهروندان این کشور 
وجود ندارد. در نهایت در جوالی ۲۰۱۷، استرالیا از ژاپن 
پیروی کرد و ارز رمزنگاری شــده بیت کوین را به عنوان 
پول قانونی پذیرفت. از هر شش استرالیایی اکنون یک نفر 
دارای رمزارز است که ارزش کل دارایی آن ها به ۸ میلیارد 
دالر می رســد. محبوب ترین رمزارز در کشور همچنان 
بیت کوین است و ۹ درصد از مردم استرالیا در حال حاضر 
از آن اســتفاده می کنند. در حال حاضر چندین دستگاه 
خودپرداز بیت کوین در سراسر ژاپن وجود دارد بلکه یک 
شرکت ژاپنی )GMO Internet( اعالم کرده است که 
در صورت تمایل کارمندان به دریافت حقوق به صورت 

بیت کوین، این امکان را فراهم خواهد کرد.
ایاالت متحده به طــور کلی موضع مثبتــی در قبال بیت 
کوین اتخاذ کرده است، اگرچه چندین سازمان دولتی برای 
جلوگیری یا کاهش اســتفاده از بیت کوین برای معامالت 
غیرقانونــی تالش می کنند اما مشــاغل و ســازمان های 
 Dish Network، DISH، برجســته ای نیــز ماننــد
Microsoft، Subwayاز پرداخت بیت کوین استقبال 
کرده اند. شــبکه اجرائی جرائم مالــی )FinCEN( که 
از ادارات وزارت خزانه داری آمریکا اســت از ســال ۲۰۱۳ 
دستورالعمل های مختلفی در مورد بیت کوین صادر کرده 
اســت. خزانه داری، بیت کوین را نه به عنوان ارز، بلکه به 
عنوان مشاغل خدمات پولی )MSB( تعریف کرده است.

موضع کانادا مانند همســایه جنوبی خود، ایاالت متحده، 
نســبت به بیت کوین، دوستانه اســت. در عین حال این 
اطمینان را نیز می دهــد که بیت کوین برای پولشــویی 
استفاده نخواهد شد. در راســتای همین موضوع پارلمان 
کانــادا در ســال ۲۰۱۴ الیحه اصالح عایــدات حاصل از 

پولشویی را که شامل ارزهای دیجیتال نیز می شود تصویب 
کرد.بیت کوین از نظر آژانس درآمد کانادا )CRA( یک کاال 
محسوب می شود و تحت قانون اوراق بهادار تنظیم می شود، 
زیرا قسمت مهمی از مقررات تنظیم کننده اوراق بهادار برای 

صیانت از حقوق مردم تعریف شده است.

آیا زمان آن نرســیده که به رمز ارز نگاهی 
رسمی، قانونی و جدی تری در ایران شود ؟

در خصوص پاسخ به این سوال باید گفت که نه تنها از وقت 
آن گذشته بلکه نبود قانون درست و مشخص چه در حوزه 
ماینینگ وچه در زمینه اســتفاده از رمزارزها باتوجه به 
تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد، کاربران را به شدت 
دچار مشکل کرده است . جادارد مسئوالن و قانونگذاران 

توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

روی خوش جهان به ارزهای دیجیتال
به نظر من این کار اصاًل قابلیت اجرایی ندارد، از این جهت 
که تمام کوین وتوکن ها بــر پایه تتر )دالر( که مقبولیت 
جهانی دارد هســتند ولی ریال به جز در کشور خودمان 
مقبولیتی جهــت مبادالت ندارد و مورد اســتقبال قرار 

نخواهد گرفت .

رمز ارزها برای کشوری مثل ایران که با تحریم 
روبروست چه مزایایی دارد؟

ایران دریافتهاست که استخراج بیت کوین فرصتی جذاب 
برای اقتصادی تحت تحریماست که از کمبود پول نقدسخت 
رنج می برد و در عوضازنفت و گاز طبیعــی مازاد برخوردار 
است. برق مورد استفاده ماینرها در ایران معادل تولید ساالنه 
۱۰ میلیون بشکه نفت خام اســت؛ یعنی حدود ۴ درصد از 
کل صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۰.بنابراین دولت ایران با 
استفاده از فرآیند استخراج بیت کوین، از جهتی به دور زدن 
تحریم های تجاری می پردازد واز سویی دیگر ذخایر انرژی 
خود را در بازارهای جهانی به فروش می رساند.از سوی دیگر 
مبادالت تجاری از طریق رمزارزها چون به صورت شخص به 
شخص وبدون واسطه های مالی است هم در مقابله با تحریم 

های ظالمانه مفید به فایده است .

توصیه مشــخصی در این خصوص به دولت 
دارید؟

من به عنوان پژوهشگر حوزه بالکچین به دولت محترم توصیه 
دارم در اسرع وقت بستر مناسب چه از لحاظ قانونی وچه از لحاظ 
زیرساخت های معامالتی برای گســترش و تسریع استفاده از 
رمزارزها در کشور فراهم آورند تا همگام با کشورهای پیشرفته 
وتوســعه یافته جهان حرکت کنیم. واقعیت این است که هیچ 

دولت وحکومتی نمی تواند در مقابل پیشرفت تکنولوژی مقابله 
کند ودر نهایت این تکنولوژی ودانش است که پیروز می شود.

توصیه ای هم اگر به مردم دارید بفرمایید؟
توصیه من به افرادی که برای سرمایه گذاری کوتاه مدت 
ونوسان گیری وارد این بازار می شوند این است که تمام 
بازارهای مالی همانقدر که می توانند جذاب وســودده 
باشند می توانند سرمایه شما را هم به علت نداشتن دانش 
وتخصص وتجربه کافی از بین ببرند. لذا حتما با شناخت 
کافی وارد این بازار شوند که ناخواسته متضرر نشوند.گفته 
می شود چین وآمریکا نیز به سمت ارز دیجیتال حرکت 
کرده ویوان ودالر دیجیتال را عرضه خواهند کردو برخی 
از حرکت های اقتصادی وجنگهای صوری با همین نگاه 
رخ می دهد نظر شما چیست، آینده این تحوالت را چگونه 
ارزیابی می کنید؟در حقیقت تا پیش از اعمال محدودیت 
ها از جانب دولت چین؛ چین بزرگترین کشور در حوزه 
ماین بیت کوین بــود اما اکنون این جایــگاه در اختیار 
آمریکاست و قطعاً این کشــورها که قطب های اقتصاد 
جهانی هستند از فرصت های این بازار غافل نخواهند شد 
. به نظر من آینده اقتصادی جهان در دســت کشورهای 
پیش رو در زمینه فناوری وتکنولوژی اســت وامیدوارم 

ایران هم همگام با مرزهای دانش حرکت کند.

گفته می شود که تا 15 سال آینده می توان 
منتظر رمز ارز واحد جهانی بود شما در این خصوص 

چه فکر می کنید؟
از نظر من االن هم بیت کوین رمز ارز واحد جهانی است و 

نیازی به منتظر ماندن در این خصوص نیست.

گویا آمریکا به دنبال محدود کردن رمز ارزها 
در کشورهای تحریم شده  است، این مسأله تا چه 

حد جنبه عملیاتی شدن دارد؟
آمریکا قوانینی را برای محــدود کردن رمز ارزها مصوب 
خواهد کرد این مســأله برای ما تبعات مختلفی خواهد 
داشــت. این تحریمها دو جنبــه دارد، از یک وجه برای 
استخراج کنندگان بیت کوین که از طریق صرافی های 
متمرکز قادر به فروش بیت خود نیســتند و وجه دیگر، 
معامله کنندگانی اســت که نمی توانند از صرافی های 

متمرکز استفاده کنند.

در این شرایط چه کاری می توان انجام دهند؟
بهترین راهکار ایجاد یــک صرافی داخلی با قابلیت های 
بایننس است که معامله گران رمز ارز بتوانند در بستر امن 

داخلی به مبادالت خود بپردازند.

رتبه چهارم ايران در استخراج بيت كوين بعد از آمريكا، روسيه و قزاقستان

روی خوش جهان به ارزهای دیجیتال
News kasbokar@gmail.com

۳۸ شرکت دانش بنیان و خالق حوزه نانو توانستند با وجود 
تحریم ها و مشکالت اقتصادی موجود، محصوالت خود 
را به بازارهای جهانی برسانند.به گزارش معاونت علمی 
و فناوری، در حال حاضر ۴۱ کشور متقاضی محصوالت 
نانویی شــرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی هستند.

از نظر ارزش صادرات، بیشــترین میزان صادرات نانویی 
ایران به ترتیب به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان با 

ارزش حدود ۵ میلیون دالر برای هر کشور تعلق می گیرد. 
کشورهای ازبکســتان، گرجســتان و آذربایجان نیز در 
رتبه های بعدی قرار دارند.گسترش برنامه های صادراتی 
ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ویژه 
در سال های اخیر، سبب شد تا بستر ورود کاال، تجهیزات 
و خدمات حــوزه فناوری نانو ایران بــه بازارهای جهانی 
فراهم شود.ولی در ســال های اخیر به دلیل مشکالت 

ناشی از نوسانات ارزی و همچنین موانع صادراتی مرتبط 
با تحریم، صادرات کاالهای نانویی ایران به کشــورهای 
دیگر کاهش یافت و حدود ۶ درصــد از کل بازار فناوری 
نانوی ایران را تشــکیل می دهد. البته این رقم مربوط به 
صادرات رسمی کاالها اســت.۳۸ شرکت دانش بنیان و 
خالق حوزه نانو توانستند با وجود تحریم ها و مشکالت 
اقتصادی موجود، محصوالت خود را به بازارهای جهانی 

برسانند.۴۱ کشور خریدار محصوالت نانویی ایران ساخت 
است و در بین حوزه های صنعتی مختلف، بیشترین سهم 
صادرات محصوالت نانوی ایران ) حدود ۴۸ درصد( مربوط 
به حوزه ساخت وساز است که رقمی حدود ۶.۱۰ میلیون 
دالر را به خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی به 
ترتیب اپتوالکترونیک با ۲۳ درصد، دارو و سالمت و پلیمر 

و کامپوزیت با ۷درصد و نساجی با ۶.۵ درصد قرار دارند.

رئیــس انجمــن اینترنــت امــن روســیه طی 
اظهاراتی اعــالم کرد که غول فنــاوری اطالعات 
آمریکا یعنی شــرکت گوگل به دلیل خودداری 
از حــذف اطالعــات ممنوعــه در این کشــور 
بــا جریمــه ای بــه میــزان ۲۲ میلیــارد روبل 
 )بیــش از ۳۱۰ میلیــون دالر بــا نــرخ فعلی(

 مواجــه اســت. یکاترینــا میزولینــا، رئیــس 
انجمــن اینترنت امن روســیه روز ســه شــنبه 
طــی اظهاراتی اعــالم کــرد که غــول فناوری 
اطالعات آمریکا یعنی شــرکت گــوگل به دلیل 

خــودداری از حــذف اطالعات ممنوعــه در این 
کشــور با جریمه ای به میــزان ۲۲ میلیارد روبل 
 )بیــش از ۳۱۰ میلیــون دالر بــا نــرخ فعلی( 
مواجــه است.ســرویس فــدرال روســیه برای 
 نظــارت بــر ارتباطــات، فنــاوری اطالعــات

 و رسانه های جمعی )Roskomnadzor( نیز 
روز سه شنبه اعالم کرد که قصد دارد برای شرکت 
آمریکایی گوگل در دادگاه بــه دلیل تکرار امتناع 

از حذف اطالعات ممنوعه، جریمه ای بر اســاس 
گردش مالیات اعمال کند.وادیم ساببوتین، معاون 
سرپرست این ســازمان ناظر، روز سه شنبه گفت 
که این جریمه می تواند بین یک بیســتم تا یک 
دهم درآمد ساالنه این شــرکت متغیر باشد، اما 
 مبلغ دقیق آن باید در دادگاه تعیین شود.میزولینا

 در کانال تلگرامــی خود نوشــت: طبق گزارش 
انجمــن اینترنــت امــن، درآمــد گــوگل در 

روســیه در ســال ۲۰۲۰ بالغ بــر ۲۲۰ میلیارد 
روبل بوده اســت.وی افزود: ایــن درآمد حاصل 
 از فــروش نــرم افــزار و تبلیغــات، توســط 
همه شرکت های تابعه گوگل مانند گوگل روس 
Google Rus اســت. بنابرایــن، این جریمه 
ممکن اســت بیــن ۱۴ تــا ۲۲ میلیــارد روبل 
متغیر باشــد.پیش از این نیز شــرکت آمریکایی 
گوگل به دالیــل مختلفــی از جملــه امتناع از 
 بومی ســازی داده های کاربران خود در روســیه 

جریمه شده بود.

ســرویس مطبوعاتی شــرکت امنیــت رایانه ای 
"کسپرســکی" اعالم کرد که بیش از یک ســوم 
شرکت های روســی )۳۵ درصد( در سال ۲۰۲۱ 
هدف حمالت ســایبری قرار گرفتند.ســرویس 
مطبوعاتی شرکت امنیت رایانه ای "کسپرسکی" 
اعالم کرد که بیش از یک سوم شرکت های روسی 
)۳۵ درصد( در سال ۲۰۲۱ هدف حمالت سایبری 

قرار گرفتند.در گزارش این شرکت آمده است: بر 
اســاس داده های آزمایشگاه کسپرسکی، شرکت 
های روسیه بیشترین ضرر مالی را در سال ۲۰۲۱ 
در نتیجه حمالت هدفمند )هنگامی که مجرمان 
عمداً به یک شرکت خاص حمله سایبری انجام می 

دهند( متحمل شدند.
این گزارش می افزاید: یک حادثه )حمله سایبری( 

به طور متوسط ۶۹۵۰۰۰ دالر خسارت به مشاغل 
بزرگ وارد می کنــد در حالی که شــرکت های 
متوسط و کوچک تقریباً ۳۲۰۰۰ دالر از دست می 
دهند. ۳۵٪ از واحدهای تجاری در روسیه در سال 

۲۰۲۱ با حمالت هدفمند روبرو شده اند.
میخائیل پریبوچی، مدیر بخش روسیه و کشورهای 
مستقل مشترک المنافع در کسپرسکی در بیانیه 

ای گفت: حمالت هدفمند یک تهدید بزرگ برای 
تجارت محسوب می شوند.وی افزود: برای کاهش 
چنین حوادثی، توصیه می کنیم شرکت ها از راه 
حل هایی برای اطمینان از ایمنی دســتگاه های 
ترمینال در ترکیب با ابزارهای تشخیص تهدیدات 
با دور زدن کمک های حفاظتی ســنتی استفاده 

کنند.

رونق صادراتی محصوالت دانش بنیان نانویی توسط ۳۸ شرکت فناورانه

روسیه گوگل را ۲۲ میلیارد روبل جریمه کرد

بیش از یک سوم شرکت های روسیه هدف حمالت سایبری قرار گرفتند


