
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توزیع هوشمند 
مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت های مصوب ســتاد تنظیم 
بازاری توسط استارتاپ ها و کسب و کارهای دیجیتال درب 

منازل شهروندان تهرانی خبر داد.
»اســماعیل قادری فر« دربــاره جزییات توزیع هوشــمند 
محصوالت کشــاورزی، افزود: براساس این طرح روزانه ۳۰۰ 
تن مرغ منجمد و ۳۰۰ تن تخم مرغ در شبکه هوشمند توسط 
استارتاپ ها و کسب و کارهای دیجیتال در مناطق ۲۲ گانه 

شهر تهران توزیع می شود.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه هیچ کمبودی در 
تولید و تامین و توزیع محصوالت کشــاورزی نداریم، تصریح 
کرد: در این اقدام، هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت مصوب ۲۰ 
هزارتومان و هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ با قیمت ۴۳ هزارتومان  

بدست مصرف کنندگان تهرانی می رسد.
وی اظهارداشت: در این طرح شهروندان مناطق ۲۲ گانه تهران 
می توانند با استفاده از اپلیکیشن »بازرگام« محصول کیفی 
مورد نیاز خود را از استارتاپ ها خریداری و درب منزل بدون 

پرداخت هزینه حمل و نقل تحویل بگیرند.

قادری فر، هدف از اجــرای توزیع هوشــمند مرغ منجمد و 
تخم مرغ توســط اســتارتاپ ها را  بازاررســانی و دسترسی 
مســتقیم و بی واســطه شــهروندان به محصوالت تنظیم 
بازاری دانســت و گفت: به طــور قطع با اجــرای این طرح، 
 دســت دالالن و واســطه گران از بازار این محصوالت حذف 

خواهد شد.
رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بحث نظارتی 
این طرح، افزود: در خرید اینترنتی محدودیتی برای مصرف 
کنندگان خانگی نداریم زیرا با ارسال لوکیشن، مکان خرید و 

خریدار مشخص می شود که  این محصول برای مصرف خانگی 
یا غیرخانگی مورد استفاده قرار گرفته است، در عین حال اگر 
حجم خرید بیش از مصرف خانگی باشد، به طور حتم خرید و 

فروشی صورت نمی گیرد.
به گفته وی، در اجرای این طرح افراد سودجو نمی توانند ورود 
کنند و قادر نخواهند بود از بازار محصــوالت تنظیم بازاری 

سوءاستفاده کنند.
قادری فر با بیان اینکه در اجرای آزمایشــی این طرح، عالوه 
بر افزایش ظرفیت و ارتقای زیرساخت های سامانه ای، اقالم 

دیگر پس از اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار به آن اضافه می شود، 
گفت: امیدواریم با موفقیت در اجرای این طرح در شهر تهران 
تا پایان آبان ماه سالجاری بتوانیم توزیع هوشمند و دیجیتالی 
اقالم تنظیم بازاری را در کالن شــهرهای کشور و سایر نقاط 

برخوردار تعمیم بدهیم.
وی اظهارداشت: به طور حتم این اقدام برای عرضه مستقیم 
محصوالت تنظیم بازاری با رویکرد حذف واسطه ها و داللی 
گری و  تکریم شــهروندان برای اینکه در صف های طوالنی 

منتظر نمانند، انجام می شود.

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 
اعالم کرد: ۴۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در 
هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه در ۳۳ مرکز کشف و ضبط 
شد. به گزارش ایرنا، دستگاه های غیرمجاز استخراج 
رمزارز یکی از تازه ترین مشکالتی است که صنعت برق 

کشورمان را با خود درگیر کرده است.
به گفته مســووالن این صنعت، این فعالیت از جمله 
عوامل بروز خاموشی در کشور است. بر همین اساس 
طی یک سال و نیم اخیر مبارزه با استخراج کنندگان 
غیرمجاز رمزارز در دستور کار شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران به عنوان متولی اصلی تامین برق کشور قرار 

گرفته است.
چندی پیش هم مدیرعامل انجمن زنجیره بلوک ایران 
میزان استفاده صنعت مجاز استخراج رمزارز از برق را 
۳۰۰ مگاوات اعالم کرد و افزود: در حال حاضر دو برابر 

ظرفیت مجاز استخراج، فعالیت غیرمجاز وجود دارد و 
در صورتی که قوانین به درستی اجرایی نشوند، خطر 

زیرزمینی شدن بیشتر آن وجود دارد.
مجری تامین برق مراکز استخراج رمز ارز شرکت توانیر 
در روزهای اخیر، برق با قیمت تکلیفی را از عوامل مهم 
اســتخراج غیرمجاز رمزارزها در کشور عنوان کرد و 
راهکار بلندمدت آن را واقعی شدن قیمت حامل های 
انرژی دانست. اکنون و براســاس تازه ترین گزارش 
شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق 
ایران، در هفته منتهی به ۲۱ آبان ماه، ۳۳ مرکز جدید 
استخراج غیرمجاز رمزارز با ظرفیتی در حدود یک هزار 

و  ۲۱۸  کیلووات، کشف شد.
پراکندگی این کشف ها نشان می دهد در هفته گذشته 
خراســان جنوبی  با ۲۲ درصد کشــفیات در صدر و 
اصفهان با ۱۳ درصد، آذربایجان شــرقی و خراسان 

رضوی هرکدام بــا ۱۱ درصد و تهــران با ۱۰ درصد 
در رده های بعدی قرار داشــتند. همچنین برخالف 
هفته های قبل تر که آمارکشــف شده ها، تعرفه های 
خانگی بیشــترین میزان را به خــود اختصاص داده 
بود، در هفته گذشته)منتهی به ۲۱ آبان( بیشترین 
کشف مراکز و دستگاه های استخراج غیرمجاز رمز ارز 

به بخش صنعتی با ۶۰ درصد اختصاص یافته است. 
باال بودن فراوانی ظرفیت های ۱۰ تا ۳۰ کیلووات در 
کشف های این هفته، نشانگر پراکندگی باالی استخراج 
کنندگان غیرمجاز رمزارزها در کشور با تعداد دستگاه 
پایین فقط برای استخراج بیت کوین در بخش خانگی 
بوده است. براساس آخرین آماری که شرکت مدیریت 
شبکه برق ایران از میزان کشف دستگاه های استخراج 
غیرمجاز رمزارز ارائه داده بود، تاکنون ۲۲۱ هزار و ۳۹۰ 

دستگاه »ماینر« کشف شده است.

رئیس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان گفت: چنانچه 
نرخ ارز و اونس جهانی افزایشی باشد، طبیعتا قیمت 
طال و سکه هم در بازار افزایشی خواهد بود، با این وجود 
همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار به شدت 
کاهش یافته است. هوشنگ شیشه بران در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به وضعیت بازار طال، اظهار کرد: اونس 
جهانی طی چند روز گذشته به باالترین قیمت خود در 
۶ ماه گذشته رسید و در طول یک هفته گذشته اونس 

جهانی با افزایش ۴۸ دالری، به ۱۸۶۶ دالر رسید.
وی افزود: دالر نیز امروز در صرافی ملی با ۳۰۳ تومان 
افزایش با نرخ ۲۸ هــزار و ۱۲۸ تومان و یورو ۳۱ هزار 

۸۹۷ تومان معامله شد.
شیشه بران افزود: امروز شــنبه نرخ دالر در بازار آزاد 
به باالترین رقم خود رســید و ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان 

معامله شد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه دو 
عامل اونس جهانی و دالر موجب افزایش طال و سکه 
در بازار داخلی شده است، گفت: اونس جهانی طال به 
دلیل شاخص های منفی اقتصادی در آمریکا و افزایش 
تورم روند صعودی به خود گرفته و تقاضا برای سرمایه 

گذاری طال در بازارهای جهانی را افزایش داده است.
وی به بازار طال و سکه ایران اشاره کرد و افزود: در مقابل 
بازارها جهانی در ایران داد و ستد طال همچنان در رکود 
به سر می برد و کاهش حباب ســکه در بازار ایران به 
دلیل کاهش تقاضا اســت. نایب رئیس اتاق اصناف 
اصفهان، تصریح کرد: هفته گذشته به دلیل کاهش 

تقاضا، ۱۴۰ هزار تومان حباب سکه کاهش داشت.
وی با اشــاره به قیمت طال و ســکه در بازار اصفهان، 
اظهار کرد: قیمت ســکه طرح جدید امروز نسبت به 
پنجشنبه با ۱۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۲میلیون و 

۷۵۰ هزار تومان رسید، سکه طرح قدیم با ۱۵۰ هزار 
تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، 
همچنین قیمت نیم سکه با ۵۰ هزار تومان افزایش به 
۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر 
نسبت به روز  پنجشنبه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
رسید. وی ادامه داد: سکه های یک گرمی بانک مرکزی 
نیز امروز بدون تغییر با قیمت ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار 

تومان دادو ستد می شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، افزود: امروز هر 
گرم طالی ۱۸ عیار بــا ۱۲هزار تومان افزایش به یک 
میلیون و ۲۷۷ و هزار تومان و هر مثقال طالی آب شده 
با ۵۵ هزار تومان افزایش با قیمت ۵ میلیون و ۵۳۳ هزار 
تومان فروخته می شود. شیشه بران تاکید کرد: مطمئنا 
بانک مرکزی با تدابیر الزم نرخ ارز را در روزهای آینده 

کاهش خواهد داد.

رئیس سازمان خصوصی ســازی آخرین وضعیت 
بورسی شدن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را 

تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، حســین قربــان زاده در جمع 
خبرنگاران درمورد بورســی شــدن اســتقالل و 
پرســپولیس توضیح داد: برای واگــذاری این دو 
تیم حتما به تضمیــن موفقیت بعــد از واگذاری 
نیاز داریم. تا این تضمین اتفــاق نیفتد، واگذاری 
ایــن دو بنــگاه نیز ممکن اســت به سرنوشــت 

بقیه بنگاه ها دچار شــود. باید مــوارد مربوط به 
حق پخــش این باشــگاه ها، تبلیغــات محیطی 
 و... شــفاف و ســوداوری آن هــا نیــز تضمیــن 

شود.
وی ادامــه داد: ارزش گــذاری و قیمــت گذاری 
برند و بررســی صورت هــای مالی انجام شــده 
اســت و دو باشــگاه آماده پذیرش هســتند. اما 
باید اطمینــان خاطر ایجاد شــود،  زیــرا این دو 
باشــگاه هواداران چند ۱۰ میلیونــی دارند و اگر 

به سرنوشــتی که برای برخی بنگاه ها در فرایند 
خصوصی ســازی به دلیــل برخــی از غفلت ها 
 دچار شدند، دچار شــوند، عواقب خطرناک تری 

دارد.
طبــق اعــالم صــدا و ســیما، رئیس ســازمان 
خصوصــی ســازی در پایــان تاکیــد کــرد: در 
ایــن فراینــد تعجیــل نداریــم و با آرامــش  اما 
 حتمــا در مســیر خصوصــی ســازی پیــش 

می رویم. 

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی از صادرات برخی 
اجزا و قطعات به ترکیه و آبگرمکن گازی به ایتالیا و 

برخی کشورهای بلوک شرق خبر داد.
عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه 
کدام لوازم خانگی ایرانی به اروپا صادر می شود، اظهار 
کرد: در حال حاضر صادرات اجزا و قطعات بیشتر به 
ترکیه انجام می شود و آبگرمکن های گازی نیز به برخی 
کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و برخی کشورهای 

بلوک شرق صادر می شود. به طور کلی بیشتر صادرات 
لوازم خانگی در حوزه محصوالت بزرگ است.

به گفته وی از صادرات ســاالنه حدود ۳۰۰ میلیون 
دالر، حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر از آن به کشورهای 
اروپایی و مابقی به کشورهای همسایه، سی آی اس و 

حوزه خلیج فارس انجام می شود.
هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت 
کنونی صادرات لوازم خانگــی، تصریح کرد: در حال 

حاضر یک بــازار ۵۵۰ میلیون نفــری در منا، یعنی 
خاورمیانه، آفریقای شمالی و کشــورهای سی آی 
اس وجود دارد کــه ارزش این بازار بــه ۳۷ میلیارد 

دالرمی رسد.
به گفته وی ورود به این بازارها وابســته به حمایت 
دولت، انعقاد قراردادهای ترجیحی منطقه ای، وضعیت 
اقتصادی و سیاسی کشــور، فعال شدن رایزن های 

بازرگانی، سفارتخانه ها و تعامالت با دنیا است.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: ما سومین 
تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن 
هستیم و مقدار مصرف گاز در ایران تقریباً با ۱۲ کشور 

ثروتمند اروپا برابری می کند.
به گزارش شــرکت ملی گاز ایــران، مجید چگنی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز در نشست هم اندیشی 
مدیران حوزه انرژی با مدیران رســانه ها افزود: این 
ارقام نشان می دهد چرا دغدغه های ما درباره مصرف 
انرژی در کشور به ویژه در حوزه گاز طبیعی افزایش 

یافته است.  مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان 
اینکه عوامل زیادی بر مصرف تأثیرگذار است، گفت: در 
زمینه سازوکارهایی که در همه جای دنیا برای کاهش 
مصرف به کار گرفته می شود، در کشور ما کم کاری شده 
و مردم به درستی توجیه نشده اند، بنابراین نتیجه این 
شده که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به گاز 
باید متوقف شود. چگنی گفت: ما سومین تولیدکننده 
گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن پس از روسیه، 
آمریکا و چین هســتیم و مقدار مصرف گاز در ایران 

تقریباً با ۱۲ کشــور ثروتمند اروپــا برابری می کند. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم عزم 
ملی برای فرهنگ سازی در زمینه مصرف گاز، افزود: 
امسال نیز شرایط ما به لحاظ تولید و مصرف مطلوب 
نیست و برای پایداری شبکه مجبوریم محدودیت هایی 
را اعمال کنیم تا بتوانیم از فصل سرد عبور کنیم. این در 
حالی است که باوجود پیش بینی ها، امسال فصل سرما 
زودتر از پارسال آغاز و همین سبب شد مقدار مصرف 

گاز افزایش یابد.

توزیع هوشمند مرغ منجمد و تخم مرغ »درب منزل شهروندان« 

کاهش شدید تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال۴۳۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در هفته گذشته کشف شد

آخرین اخبار از بورسی شدن سرخابی ها

کدام لوازم خانگی ایرانی به اروپا صادر می شود؟

مصرف گاز در ایران با ۱۲ کشور ثروتمند اروپایی برابری می کند
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کنترل تورم

به نظر می رســد دولت در 
حال برنامه ریزی برای چند 
حمله به بازارها است. بازار ارز، 
هدفمندی یارانه ها و بخش 
سوخت، بازارهایی است که دولت قصد دارد برای 
ساماندهی و مدیریت آنها، هر چند کارشناسی نشده 
 ورود کند. عمده اهدافی کــه در این طرحها دولت 

به دنبال آن است...

  یوسف کاووسی، کارشناس 
اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه ۳

۳
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زنگ خطر 
ابرتورم 

اما و اگرهای 
حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 

بورس تحت تاثير هيجانات منفی ریزشی شد

تردید  و بالتکلیفی  در بورس
صفحه2

صفحه2

رکوردشکنی  قیمت   دالر
بازار   ارز  همچنان   منتظر  مذاکرات   است 

فعاالن اقتصادی معتقدند ایران در خطرناک ترین 
نقطه تاریخی تورم در ۴ دهــه اخیر قرار دارد. اگر از 
این مراحل تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی عبور کنیم دیگر 
کنترل آن به صورت تصاعدی ســخت می شود و 
می تواند به یک ابرتورم منجر شود. همچنین در حالی 
حجم نقدینگی در مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان قرار 
گرفته که این گزاره برای مسئولین از انفجار نقدینگی 
و برای مردم از بروز بحران ابر تورم خبر می دهد. به 
اعتقاد کارشناسان اقتصادی، افزایش فعالیت های 
تعزیراتی و نمایش های نظارتی حاکمیت، نشــان 
می دهد که دولت در انتظار یک ابرتورم سنگین است 
و می خواهد بروز آن را به تعویق بیاندازد. در این بین 
دومینوی افزایش حقوق ها هم به دوراهی تصمیم 
ساز دولت جدید تبدیل شده است. البته می توان با 

حل ریشه ای مشکالت...

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصــاد ایران همچون 
تولدش، بی دردسر نیست و مخالفان و موافقان زیادی 
دارد که باعث می شــود هر بار به نتیجه مشخصی 
نرســد، اما این بار شــواهد حاکی از آن اســت که 
مجلســی ها عزم خود را در این رابطه جزم کرده اند 
اما دولت احتیاط بیشــتری برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دارد.  به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی با 
هدف رساندن کاالها به قیمتی ارزان به دست مردم 
وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش ها حاکی از 
آن است که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای 
هدف اولیه خــود ایفا کند بلکه رانت و فســادهای 
گسترده ای نیز ایجاد کرد.این موضوع باعث شد که 
دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد 

و اختصاص این ارز از...

پیش خرید 
واکسن  داخلی 
کرونا  انجام 
شود 

رئيس جمهوری :
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اقتصاد2
ایران وجهان

دیدار مدیرعامــل و اعضای 
هیأت مدیره بانک مهر ایران با 

شهردار گرگان
مرتضــی اکبــری مدیرعامــل، در دیــدار 
بــا ســبطی، شــهردار گــرگان بــر نقش 
تعامل ســازنده نظــام بانکی و شــهرداری 
 در ارتقــای ســطح زندگــی مــردم تاکید

 کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مهرایران، 
مرتضی اکبری که به منظور بازدید از شــعب 
اســتان گلســتان و بررســی ظرفیت های 
اقتصادی به این استان سفر کرده بود با سبطی 
شهردار و اعضای شورای شهر گرگان دیدار و 
در زمینه گسترش تعامالت دو جانبه گفت وگو 

کرد.
بر اســاس این گزارش، دکتر اکبری در این 
دیدار با اشــاره به اهمیت تعامل میان نظام 
بانکی و شهرداری ها در راستای ارتقای سطح 
زندگی شــهروندان آمادگی ایــن بانک را به 
منظور برقراری تعامالت بیشتر با شهرداری 
گرگان اعالم داشــت و ارتبــاط مفید و مؤثر 
بانک مهر ایران و شــهرداری گرگان را باعث 
 توفیق بیشتر خدمت رســانی به شهروندان 

عنوان کرد.
وی افزود: موفقیت یــک بانک حاصل تعیین 
مکان مناسب شعب، ارائه خدمات مطلوب و 
برخورد مناسب با مشتری است و بانک مهر 
ایران با در نظر گرفتن این ویژگی ها توانسته 
است در کالن شــهرها و شهرهای کوچک به 

ارائه خدمات قابل قبولی بپردازد.

ســنجش آمادگی کارکنان 
بانک سامان در برابر حوادث 

غیرمترقبه
بانک ســامان باهــدف ســنجش آمادگی 
کارکنــان خــود و در راســتای ارتقــای 
آمادگی عمومی بــرای مواجهه بــا حوادث 
 غیرمترقبــه، مانور پدافنــد غیرعامل برگزار 

کرد.
به گزارش ســامان رســانه، در این مانور که 
روز پنج شــنبه 20 آبان ماه در ســاختمان 
مرکزی بانک سامان برگزار شــد، پس از به 
صدا درآمدن زنگ هشــدار، تمامی کارکنان 
مستقر در این ساختمان توسط تیم واکنش 
در شــرایط اضطــراری بانــک و بــا در نظر 
 گرفتن الزامات HSE تخلیه و به مکان امن

 منتقل شدند.
هم زمان تیم هــای عملیاتــی آموزش دیده 
بانــک ســامان نیــز بــرای اطفــا حریق، 
 امــداد، تخلیــه و سرشــماری، وارد عمل 

شدند.
الزم بــه ذکر اســت، دســتور کار اصلی این 
رزمایــش انجــام اقدامات کاهش ریســک 
و مدیریــت بحران توســط عوامــل اجرایی 
داخلی و همچنیــن تداوم خدمت رســانی 
 بــه مشــتریان در شــرایط بحران بــود که

 با موفقیت انجام شد.

مديرعامل بانک مسکن خبر داد
آغاز پرداخت 63 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانک براي 

نهضت ملي مسکن
مدیرعامــل بانــک مســکن، با بیــان آغاز 
پرداخت تســهیالت نهضت ملی مسکن در 
بانک، به منظور تســریع رونــد اجرای طرح 
جهش تولید مســکن، نســبت بــه دریافت 
عاملیت بانک مسکن در پرداخت تسهیالت 
 تحــت تعهد ســایر بانک ها اعــالم آمادگی 

کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا 
، محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن با 
اعالم این خبر گفت: ســهم بانک مسکن در 
پرداخت تسهیالت براي ســاخت 210 هزار 
واحد مسکوني به مبلغ 63 هزار میلیارد تومان 
اعالم شــده که در حال حاضر این تکلیف به 
شبکه شعب بانک مســکن ابالغ و اجراي آن 

آغاز شده است.
وی افزود: باتصویب شــورای پــول و اعتبار، 
سقف تســهیالت این طرح در شهر تهران به 
450 میلیون تومان، شــهرهایی با جمعیت 
باالی یک میلیون نفــر 400 میلیون تومان، 
مراکز اســتان ها 350 میلیون تومان، سایر 
شــهرها 300 میلیون تومان و برای ساخت 
مسکن روستایی 250 میلیون تومان افزایش 

یافته است.

بانک ها

بازار ارز و طــالی تهران روز 
گذشته شــنبه 22 آبان ماه 
شــاهد رکوردی دیگر برای 
قیمت دالر بود . قیمت طال و 
قیمت سکه تحت تاثیر قیمت 
دالر بار دیگر صعودی شدند.آن طور که سلمان نصیرزاده، 
کارشناس بازار ارز به تجارت نیوز گفت: تمامی شواهد 
در داخل کشور نشان می دهد وضعیت اقتصادی خوب 
نیســت. اگر منابع ارزی هم آزاد شود تاثیری در قیمت 
دالر ندارد زیرا رئیس پیشــین بانک مرکزی گفته بود 
از منابع بلوکه شده ارزی کشــور، برای پوشش کسری 
بودجه استفاده شده است.یعنی دولت منابع ارزی بلوکه 
شده را پیش خور کرده است و اگر این منابع آزاد هم شود 
تاثیری در افت قیمت دالر ندارد زیرا در جایی که از قبل 
هزینه آن شده است اســتفاده می شود.این کارشناس 
بازار ارز در بخش دیگری توضیــح داد: ناهماهنگی که 
در سیاست گذاری های دولتی به چشم می خورد عامل 
اساسی است که چشم انداز مثبت را از بازارها گرفته است.
نصیرزاده ادامه داد: عملکرد این دولت به گونه ای است 
که به نظر می رسد ابهامات در فضای اقتصادی و سیاسی 
بیشتر شود و با توجه به این موضوع احتماال انتظارات هم 
روند افزایشی به خود بگیرد. اما در این میان حلقه مفقوده 
سامان یافتن بازار ارز، سیاست های مبهم و ناهماهنگ 
دولت است که جریان سرمایه را در کشور محدود کرده 
اســت.وی درخصوص پیش بینی قیمت دالر در چند 
ماه آینده گفت: با توجه به مســائل کالن اقتصادی در 
کشور و وضعیت سیاســت گذاری دولت تا پایان سال، 
دالر محدوده 30 هزار تومان را خواهد دید و در همین 

محدوده ها تثبیت می شود. مگر اینکه اتفاق خاصی در 
فضای اقتصادی و سیاســی رخ دهد و انتظارات تورمی 
را تعدیل کند.قرار است به زودی مذاکرات از سر گرفته 
شود و احتمال حذف ارز 4200 تومانی هم وجود دارد. 
سرنوشت بازارها بعد از این اتفاقات چیست؟ تجارت نیوز 
امروز در گفتگوی زنده اینستاگرامی با امیر حسین نام آور، 
کارشناس بازارهای مالی به این ســواالت جواب داده 
اســت.این گفتگو امروز 22 آبان ماه ساعت 21 برگزار 
می شود و مخاطبان می توانند آن را در صفحه اینستاگرام 

تجارت نیوز مشاهده کنند.

ارزافزايش قیمت دالردالر
کارمزد ايرانیکارت برای خريد هر میزان رمزارز 

ثابت است.
به گــزارش اقتصادنیوز ، بــازار ارز ایران روز گذشــته 
شــنبه 22 آبان 1400 دومین رکورد در دولت ســید 
ابراهیم رئیســی را ثبت کرد .قیمت دالر آمریکا عصر 
روز پنجشــنبه برای اولین برای در سال 1400 بر روی 

28 هــزار و 400 تومــان  قرار گرفت. قیمــت دالر در 
شــروع معامالت این هفته روند صعودی خود را ادامه 
داد تا رکوردی دیگر را به ثبت برســاند و روز گذشــته 
روی 28 هــزار و 470 تومــان قرار گرفــت. صبح روز 
 گذشــته قیمت دالر تا 28 هــزار و 610 تومان نیز باال 

رفت.

قیمت درهم مرز 7 هزار و 800 تومان را لمس کرد
قیمت درهم که عصر روز پنجشــنبه با  7 هزار و 730 
تومان مبادله شد، صبح روز گذشته 7 هزار و 790 تومان 
بود. با ضرب کردن قیمت درهم در عدد 3.673 عدد 28 
هزار و 613   تومان به دست می آمد که از قیمت دالر در 
معامالت روز گذشته  قدری بیشتر بود.قیمت درهم صبح 

روز گذشته مرز 7 هزار و 800 تومان را نیز لمس کرد.

واکنش قیمت سکه به رشد قیمت دالر
قیمت اونس طال در بازار روز گذشته اندکی باال رفت و  با 
1865 دالر خرید و فروش شد. این فلز گران بها در بازار 

داخلی ایران روز گذشــته مانند روز پنجشنبه گذشته 
پیشروی کرد و با 10 هزار و 100 تومان افزایش بر روی 1 

میلیون و 273 هزار و 900 تومان قرار گرفت.
قیمت سکه در روز پنج شنبه یک جهش داشت و حوالی 
ظهر روی 12 میلیون و 540 هــزار تومان قرار گرفت. 
قیمت سکه معامالت روز گذشته را نیز صعودی آغاز کرد 

و روی 12 میلیون و 590 هزار تومان ایستاد.
اندازه حباب قیمتی سکه با احتساب قیمت 28 هزار و 
500 تومان برای دالر زیر یک درصــد )0.6 درصد( به 
دســت می آمد. در نتیجه قیمت سکه نزدیک به ارزش 
ذاتی اش حرکت می کرد و تغییرات احساســی به ثبت 
نرسانده بود. قیمت سکه صبح روز گذشته تا 12 میلیون 

و 700 هزار تومان نیز باال رفت.

جوالن برجام در بازار ارز ايران
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بر لزوم لغو موثر 
تحریم ها و ارائه تضمین به عــدم خروج مجدد آمریکا، 
برای احیای برجام تاکید کرد و سناتور جمهوری خواه 
آمریکایی گفت تنها راه ارائه تضمین خواســته شــده 
تبدیل برجام به یک معاهده است و بایدن از انجام این 

کار می ترسد.
بازار ایــن اخبــار را دنبال می کــرد امــا  خبری که 
احتماال با رشــد ادامه دار قیمت دالر ارتباط داشت به 
اعالم بایدن بــه وزارت خارجه آمریــکا در مورد خرید 
نفت از ایران مربوط می شــد، بر این اســاس جوبایدن 
رئیس جمهــوری ایاالت متحده دیــروز 12 نوامبر در 
یادداشــتی به وزارت امــور خارجه این کشــور اعالم 
کرد عرضه نفت خام به میزان کافــی وجود دارد، پس 
 مشــتریان نفتی ایران می توانند خریدشان را کاهش 

بدهند.

بازار   ارز  همچنان   منتظر  مذاکرات است

رکوردشکنی  قیمت   دالر

ريیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛
پیش خرید واکســن  داخلی 

کرونا  انجام شود
رییس جمهور بــا تأکید بر ضــرورت حمایت از 
تولیدکنندگان واکسن داخلی کرونا، گفت: برای 
حمایت از زحمات این تولیدکنندگان حتماً باید 
پیش خرید واکســن داخلی مــورد تأیید وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود.
سید ابراهیم رییسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، اقدام شرکت های داخلی در تولید 
واکسن کرونا را بسیار ارزشــمند دانست و اظهار 
داشت: حمایت از فعالیت و تولید واکسن داخلی 
توسط این شرکت ها، جزو اولویت های دولت است 
و در این راستا پیش  خرید این تولیدات، می تواند 
آنها را نسبت به ادامه و گسترش فعالیت هایشان 
امیدوارتر کند.رییس جمهور با قدردانی از تالش 
و فداکاری شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر کادر 
بهداشــت و درمان و همه کســانی که در مقابله 
با بیماری کرونا نقش دارند، گفــت: امیدواریم با 
همکاری مردم شریف کشورمان بتوانیم به نقطه 
اطمینان بخشــی در مهار این بیماری برسیم و با 
افزایش میزان واکسیناسیون به بیش از 80 درصد از 
سالمت مردم صیانت کنیم.رییسی پرهیز از هرگونه 
اقدامی که موجب سستی در رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی می شــود را ضروری دانست و گفت: 
نباید نتیجه هوشمندسازی برخی محدودیت ها 
باعث عادی انگاری و سستی در مراعات مقررات 

بهداشتی باشد.
آیت اهلل رییســی با تأکید بر کنترل رفت و آمد از 
طریق مرزهای زمینی، دریایــی و هوایی، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه برخی از کشورهای همسایه 
با موج جدید بیماری مواجه شده اند، الزم است از 
تردد افراد بدون داشتن تســت منفی از مرزهای 
کشور جلوگیری شود.رییس جمهور همچنین با 
تأکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، گفت: در این بازنگری باید مشخص 
شود که چه میزان از مصوبات اجرایی و عملیاتی 
شــده و چه تعداد از آنها، موضوعیت خود را بعضاً 
با توجه به تغییر شرایط از دست داده است و انجام 
این کار می توانــد در تصمیم گیری های بعدی به 

ستاد مؤثر باشد.
همچنین در این جلسه با توجه به موفقیت های 
چشمگیر در کاهش آســیب های ناشی از کرونا، 
موضوع اجرای طرح محدودیت های هوشمند در 
سراسر کشور بویژه چند استان با وضعیت قرمز در 

جلسه امروز بررسی شد.

وزير اقتصاد؛
تفریغ بودجــه را ۴ ماه زودتر 

تحویل دادیم
گزارش عملکرد بودجه را با هدف مبارزه با فساد و 
افزایش شفافیت مالی 4 ماه زودتر از موعد قانونی 
به دیوان محاسبات تحویل دادیم.به گزارش فارس، 
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه گزارش تفریغ 
بودجه ســال 1399 کل کشــور برای نخستین 
بار، 4 ماه قبل از موعد مقرر قانونی توســط دیوان 
محاسبات تهیه و در 31 شهریورماه سال 1400 
به مجلس شورای اسالمی ارسال شد، اظهارداشت: 
علت موفقیت در این موضوع، تسریع وزارت اقتصاد 
در تنظیم صورتحســاب عملکرد ساالنه بودجه 
کل کشــور و تصویب فوری آن در هیات وزیران 
بود. وزیر اقتصــاد افزود: بخش قابــل توجهی از 
فرآیند تهیه گزارش تفریغ بودجه، توسط وزارت 
اقتصاد و خزانه داری کل کشور صورت می پذیرد 
و چون امسال با همت وزارت اقتصاد این گزارش 
چند ماه زودتر از ســال های قبل تهیه و به دیوان 
محاسبات ارائه شــد، این دیوان هم در تسریع در 
اجرای وظیفه قانونی خود نسبت به سال های قبل 
موفق شد و گزارش تفریغ بودجه سال 1399 را در 
نیمه اول ســال ارائه کرد که قطعا آسیب شناسی 
آن نقش مهمــی در تدوین الیحه بودجه ســال 
آینده خواهد داشــت. خاندوزی با اشاره به سابقه 
تنظیم گزارش صورتحســاب عملکرد ســاالنه 
بودجه کشور توســط خزانه داری کل کشور در 
سالیان قبل افزود: در سال های قبل و بخصوص در 
دولت گذشته، هیچ گاه سابقه نداشته که گزارش 
صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه سال قبل در 
نیمه اول سال تنظیم شود و معموال این اقدام در 
پایان آذرماه صورت می گرفت و پس از آن دیوان 
 محاســبات اقدام به نهایی کردن گزارش تفریغ

 بودجه می کرد.
وی ادامــه داد: امــا امســال وزارت اقتصــاد به 
منظور ارتقــاء شــفافیت مالی و پاســخگویی 
مناســب تر درباره نحوه هزینه بودجه کشور، این 
 گزارش را چنــد ماه زودتر تهیه کــرد و به دیوان

 محاسبات ارسال کرد. 

اخبار

I N FO@biznews. ir

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه کسب و کار| سال هشتم،شماره 23۴۴| یکشنبه 23 آبان ماه1۴00

حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران همچون تولدش، 
بی دردسر نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد که باعث 
می شود هر بار به نتیجه مشخصی نرسد، اما این بار شواهد 
حاکی از آن است که مجلسی ها عزم خود را در این رابطه 
جزم کرده اند اما دولت احتیاط بیشــتری برای حذف ارز 
4200 تومانی دارد.  به گزارش ایسنا، ارز 4200 تومانی با 
هدف رســاندن کاالها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد 
اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش ها حاکی از آن است 
که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود 
ایفا کند بلکه رانت و فسادهای گسترده ای نیز ایجاد کرد.
این موضوع باعث شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز 
4200 تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها 
به پنج قلم کاالی اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات 
پزشکی محدود کند. عالوه براین هر بار موضوع حذف کامل 
ارز ترجیحی مطرح شــده که تاکنون به نتیجه مشخصی 
نرسیده است، زیرا دولت به هر دلیلی از جمله مالحظاتی در 
مورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری 
در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است.
اما این بار، اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان ، 
خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت ها و تورم را گوشزد 
می کنند، تاکید زیادی بر حــذف ارز 4200 تومانی دارند 
و می خواهند فساد و رانت شــکل گرفته از طریق آن را هر 
چه سریع تر از بین ببرند.درحالیکه دولت، حذف ارز 4200 
تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می داند، طبق اعالم 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به 
مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء 3 بند ب تبصره 1 قانون 
بودجه سالجاری، دولت می تواند هر زمان بخواهد نسبت به 
حذف ارز ترجیحی اقدام کند.در این زمینه، دولت الیحه 
اصالح ارز 4200 تومانی را ابالغ کرد که طبق آن، سقف ارز 
ترجیحی از 8 به 12.6 میلیارد دالر افزایش یافت و 27 هزار 
میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز 
4200 تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی نیز پرداخت 
می شود که این الیحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح 

کرد؛ درحالیکه این الیحه تنها سقف تخصیص ارز 4200 را 
افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی 
را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف 
یا تداوم ارز ترجیحی  و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ 
مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز 
4200 تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می گیرد، اعالم 
نشده است . از آنجا که دولت در هفت ماهه امسال معادل 9.5 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی 
تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها 3.1 
میلیارد دالر باقی می ماند که دولت باید از مابه التفاوت این 
3 میلیارد دالر، 27 هزار میلیارد دالر یارانه نقدی بدهد که 
برای هر دالر، 9000تومان نصیب دولت می شود. اگر دولت 
این 3 میلیارد دالر را به نرخ میانگین موزون  بفروشد، 70 
هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به دست می آورد که تنها 27 
هزار میلیارد تومان آن را یارانه می دهد و بدین ترتیب، دولت 
به منابع جدید ریالی دست پیدا می کند که این پرسش را 
مطرح می کند آیا قصد تغییر در نــرخ ارز واردات کاالهای 
اساســی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای حذف 
ارز 4200 تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف 
آن برای قیمت ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که 
کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش 
شــدید قیمت ها را کنترل کند و ســپس به سمت حذف 
ارز 4200 تومانی برود، زیــرا مردم به خاطر افزایش مداوم 
قیمت ها نسبت به دولت بی اعتماد شده اند که اجرای این 
برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل 
کنترلی را در جامعه ایجاد کند.از ســوی دیگر، عبدالناصر 
همتی_رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در یادداشتی به 
بررسی چگونگی حذف ارز 4200 تومانی پرداخت که در 
بخشی از آن گفته، " آنگونه که اعالم شده است ارز ترجیحی 
دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، قطعا به خاطر اهمیت دارو و 
درمان و نیز ضرورت کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار 
ندارد؛ بنابراین در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه 

ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت.

کارشناســان معتقدند اگرچه صنعت خودرو با مشــکالت 
ساختاری مواجه اســت که باید برای حل آنها اقدام شوداما 
تحمیل قیمت دستوری به خودروسازان نه تنها مشکلی را 
حل نمی کند بلکه بر دامنه آن خواهد افزود.به گزارش مهر، 
صنعت خودروی کشور طی 4 دهه گذشته به دلیل سیاست 
گذاری های غلط با مشــکالت بنیادین و چالش های زیادی 
از جمله نرخ پایین بهــره وری، کیفیت نازل، قیمت باال، بی 
توجهی نسبت به نیاز سلیقه و نیاز مصرف کننده و … دست 
به گریبان شده است. طی این 4 دهه همه دولتها به فراخور 
شرایط وعده های متعددی برای حل مشکالت این حوزه و 
بهبود فرایند تولید و عرضه مطرح کردند اما نه تنها گره ای از 
صنعت خودروسازی باز نشد بلکه به دامنه مشکالت افزوده 
شد. از جمله مشکالتی که طی چند سال اخیر گریبان صنعت 
خودرو را گرفته است، قیمت گذاری دستور به بهانه تنظیم 
بازار و حمایت از حقوق مردم است اما سود اصلی این قیمت 
گذاری دستوری به جیب مردم نرفت و دالالن در کف بازار 
حالوت آن را چشیدند.قیمت گذاری دستوری یعنی سیاست 
گذار )شورای رقابت( بدون توجه به قیمت تمام شده محصول، 
به تولیدکننده تکلیف می کند که محصول تولیدی را به چه 
قیمتی به بازار عرضه کند. این قیمت گذاری دستوری طی 
سه سال گذشته موجب شده خودروسازان با تولید هر یک 
دستگاه خودروی جدید، بر زیان انباشته شأن افزوده شود. 

برای کنترل این زیان انباشته، واکنش طبیعی خودروسازان 
این بوده که تیراژ تولید را کاهش داده اند تا روند افزایش زیان 

انباشته شأن قدری کنترل شود.

قیمت گذاری دستوری تولید را ۴۳ درصد کاهش داد
رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه به 
خبرنگار مهر گفت: میزان تولید خودرو در سال 96 حدود 1.6 
میلیون دستگاه بود که این میزان در سال 99 به 900 هزار 
دستگاه رسید که نشانگر کاهش 43 درصدی تولید خودرو 
است. همچنین نتایج بررسی صورت های مالی حسابرسی 
شده دو خودروســاز بزرگ کشور نشان می دهد که مجموع 
زیان انباشته این دو خودروساز از 11.6 هزار میلیارد تومان 
در پایان ســال 96 به 66 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماه 
اول سال 99 رسیده اســت. به عبارت دیگر میزان مجموع 
زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول 2.5 سال تقریباً 6 
برابر شده است.وی افزود: عامل اصلی ایجاد زیان انباشته عدم 
افزایش قیمت مصوب متناسب با افزایش قیمت نهاده های 
تولید است. چه در دوره ای که ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین 

قیمت خودرو بود و چه حاال که شورای رقابت مسئول تعیین 
قیمت است، قیمت خودرو متناسب با رشد قیمت نهاده های 
تولید افزایش نیافته اســت؛ به عنوان نمونه می توان به عدم 
افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان 1399 اشاره کرد که 
شورای رقابت با وجود اعالم تورم بخشی توسط بانک مرکزی 
از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناشی از عدم افزایش 
قیمت در زمستان 1399 حدود 3 هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود.سلیمانی گفت: به دلیل ایرادات موجود در ساختار 
قیمت گذاری کاال به خصــوص خودرو، قیمت های مصوب 
متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نمی یابد که نتیجه 
این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید 
است. کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت کاالها در بازار 
را در پی دارد و در این فرآیند معیوب هم تولیدکننده و هم 
مصرف کننده زیان می کند؛ ضمن اینکه به دلیل ایجاد فاصله 

بین قیمت بازار و قیمت مصوب واسطه گری رونق می گیرد.

قیمت گذاری دستوری؛ پاس گلی به دالالن
تا اینجا متوجه شدیم که قیمت گذاری دستوری چگونه منجر 

به کاهش تیراژ تولید کارخانجات خودروسازی شده است. اما 
کاهش تیراژ بطور طبیعی منجر به کاهش عرضه خودرو به 
بازار، برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، و به تبع آن، 
افزایش قیمت در کف بازار شده است. یعنی قیمت خودرو 
درب کارخانه، با قیمت در کف بازار بصورت چشمگیری فاصله 
دارد. چرا که بســیاری از خریداران واقعی خودرو که بدنبال 
خرید برای استفاده شخصی هستند، عمالً نمی توانند از هفت 
خان ثبت نام و قرعه کشی کارخانجات خودروساز عبور کنند 
و ناچارند برای خرید به کف بازار مراجعه کرده وبه قیمت های 
نجومی دالالن تن بدهند. یعنی خرید از کارخانه تبدیل به 
رانتی شده که سود عظیمی به جیب دالالن سرازیر می کند. 
آمارها نشان می دهد که در هر دوره از برگزاری قرعه کشی، 
میانگین 4 تا 5 میلیون نفر برای خرید خــودرو از کارخانه 
متقاضی می شوند؛ به عنوان نمونه در قرعه کشی اخیر فروش 
فوق العاده شرکت ایران خودرو 3 میلیون و 476 هزار نفر برای 
9500 خودرو ثبت نام کردند. بــه صورت جزئی تر نیز برای 
500 دســتگاه خودرو پژو 206 تیپ 2، یک میلیون و 740 
هزار نفر متقاضی شدند، چراکه تفاوت قیمت این محصول از 
کارخانه تا بازار، بالغ بر 130 میلیون تومان است. از سویی دیگر 
نیز اغلب مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو به بازار 
مراجعه کرده و باید با قیمت های عجیب بازار، محصول مدنظر 
خود را بخرند و عمالً منفعتی از قیمت های کارخانه نمی برند.

در اولین روز معامالتی هفته، شاخص های بازار سهام 
پس از 3 روز نزول کردند و قیمت سهام تمام نمادهای 
گروه های بانک ها و موسســات اعتبــاری و خودرو و 
ساخت قطعات کاهش یافت.به گزارش اقتصادنیوز، 
در معامالت روز گذشــته، شنبه بیســت و دوم آبان 
1400، شــاخص کل بورس پایتخت نســبت به روز 
چهارشنبه 17 هزار و 301 واحد ریزش کرد و به رقم 
یک میلیون و 439 هزار واحد رســید. شــاخص هم 
وزن نیز روز گذشته با کاهش 3 هزار و 341 واحدی 
در سطح 387 هزار و 942 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 169 واحد پائین آمد 

و در سطح 20 هزار و 478 واحد قرار گرفت.

توپ بورس در زمین دولت
همایون دارابی، کارشناس بازار سهام در خصوص تاثیر 
این مذاکرات بر بورس، گفت: شرایط بازار سرمایه فعال 
داخلی است و نمی توان وزنه ای به مذاکرات داد.وی 
با اشاره به اینکه مســائل خارجی سهم کمی در بازار 
فعلی دارد، تصریح کرد: سیاســت دولت نیز در حال 
حاضر این اســت که اقتصاد را به سیاست گره نزند. 
به نظر من در حال حاضر مذاکــرات تاثیری بر بازار 
نخواهد گذاشت.دارابی افزود: اگر در نهایت مذاکرات 
به نتیجه برسد به دلیل کاهش هزینه های انتقال پول، 
کاهش هزینه های حمل و نقل، دسترسی به بازارهای 
جدید و … تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. 
این موضوع رشد اقتصادی را حاصل می شود که کل 
بازار از آن منتفع خواهد شــد.این کارشناس گفت: 
توپ در حال حاضر در زمین تهران است. این دولت 
است که تضمین کننده و راه گشای بازار سهام خواهد 
بود. در حال حاضر بزرگترین مشکل بازار سرمایه با 
دولت است.روز گذشته نمادهای »فارس«، »فوالد« و 
»شستا« بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس 
داشتند و شپنا، شــتران، وبملت و کگل در رتبه های 

بعدی قرار داشــتند.همچنین ســه نماد »شیراز«، 
»شپدیس« و »خراسان« نمادهای بزرگ بازار بودند 

که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 
در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »آریا« و »صبا« 
بیشــترین تاثیر منفی را بر شــاخص کل فرابورس 
داشــتند و »غصینو«، »کوثر« و »سامان« بیشترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

گروه های قرمز بازار
روز شنبه تمام نمادهای بانکی و خودرویی بازار افت 
قیمت داشتند و گروه »بانک ها و موسسات اعتباری« 
و »خودرو و ســاخت قطعات« قرمزترین گروه های 
بــورس بودند.وبملت، وتجــارت، وبصــادر، ونوین، 
وپارس، وسینا، وپاسار، وکار، وملل و وپست نمادهای 
قرمزپوش بانکی و خنصیر، خبهمن، خگستر، خاهن، 
خدیزل، خریخــت، خچرخش، خفنــر، ختور، ورنا، 
خزامیا، خــزر، ختوقا، خرینــگ، خاذین، خکمک، 
خمحرکه، خوساز، خشــرق، ختراک، خمهر، خکار، 
خانت، خپویش، همحور و خموتور نمادهای قرمزپوش 

خودرویی بودند. 

پرتراکنش ترين نمادها
در جــدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شســتا 
صدرنشین است و شپنا و وبملت در رتبه های بعدی 
هســتند. در فرابورس نیز نمادهای فجهان، توسن و 

کرمان پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش ارزش معامالت خرد
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام با افزایش 
15 درصدی به رقــم 8 هــزار و 363 میلیارد تومان 
رسید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه هزار 
و 955 میلیارد تومان بود که 22  درصد از ارزش کل 

معامالت بازار سرمایه را تشکیل می دهد.

از مجلس اصرار، از دولت انکار!

اما و اگرهای حذف ارز ۴۲00 تومانی 

قیمت خودرواصالح بشود یا نشود؟

خودرو   روی موج  گرانی

بورس تحت تاثیر هیجانات منفی ریزشی شد

تردید  و بالتکلیفی  در بورس

گروه اقتصاد ايران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ٢٠ آبان ١۴٠٠ به ١٢ میلیون و ۵٢٠ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ٢٠ آبان ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۵٢٠ هزار تومان رسید.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 

به ١٢ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و سکه گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در 
بازارهای جهانی نیز ١٨۶١ دالر و ۵١ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٢۶٢ هزار و ٧۴٩ تومان .
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مسیر کنترل تورم
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی 

به نظر می رسد دولت در حال برنامه ریزی برای کنترل بازارها است. بازار ارز، هدفمندی یارانه ها و بخش سوخت، بازارهایی است که دولت قصد دارد برای ساماندهی و مدیریت آنها، هر چند کارشناسی نشده ورود کند. عمده اهدافی که در این 
طرحها دولت به دنبال آن است جبران کسری بودجه است. در بحث ارز دولتی، قصد دارند جلوی رانت را بگیرند. وقتی مشخص است که چه کسانی و برای چه کاالهایی ارز را گرفته اند می توان با نظارت بیشتر جلوی آن را گرفت. پس حذف ارز 
4200 تومانی در این برهه زمانی بیشتر بهانه ای برای جهت دهی اذهان عمومی است.   وقتی این اتفاق بیفتد بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس 6 تا 7 درصد تورم افزایش پیدا می کند. اما الزم است اشاره شود که میزان رشد تورم پس 
از حذف ارز دولتی بسیار فراتر از این اعداد و ارقام است. مشخص نیست مجلس با کدام منطق حرف از تورم 7 درصدی پس از حذف ارز دولتی می زند. مساله این است که راهکار های دولت برای بازارها برنامه ریزی شده نیست و کار کارشناسی 
ندارد. پس همان داستان های قبلی و موضوع آزمون و خطا قرار است تکرار شود.  در ابتدای تخصیص ارز دولتی، پس از تصمیم گیری و اجرای طرح نهادهای نظارتی به دلیل نتیجه معکوس وارد میدان شدند. چراکه تمام نرخ ها پس از دریافت 
ارز دولتی گران شدند. هرچقدر هم نظارت در بازار وجود داشته باشد بازار آزاد کار خود را می کند. به عنوان مثال وقتی برای 20 قلم کاالی اساسی قیمت تعیین می شود به طور یقین عرضه این کاالها در بازار کم می شود و قیمت های جدید در 
بازار آزاد تعیین خواهد شد. نتیجه اینکه آمادگی برای ورود به تورم بیشتر وجود دارد.  از سوی دیگر اگر بودجه 1401 بر اساس شعارهای داده شده عملیاتی شود می توان به کاهش کسری بودجه امید داشت. اگر در این مورد مجلس با دولت 
هماهنگی داشته باشد و به تقاضاهای دیگر ورود نکند می توان امید داشت که اقتصاد وارد مرحله ابر تورم نخواهد شد. در غیر این صورت تمامی بسترها برای وقوع تورم بیشتر مهیا است. در حال حاضر تورم واقعی باالی 50 درصد است. سیاست 
های دولت قبل موجب مصرف بودجه یک سال در شش ماه شد. هر آنچه در بودجه مصوب شده بود عملیاتی نشد و به طور کلی تنها سه درصد از بودجه مصوب رنگ عملیاتی به خود دید.  در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا در بودجه 
1401 موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن ها معافیت های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه 

مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می کنند، هستند و در این صورت عالوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می آید، بودجه های موازی هم تحت کنترل قرار می گیرد.
بودجه امسال دارای دو بخش بود که یک قسمت آن با ارز ترجیحی و بخش دیگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نیما و آزاد را به هم نزدیک کنند زیرا از این محل منابع زیادی نصیب دولت خواهد شد و این 
امر مسئله بسیار مهمی به حساب می آید. در کنار این کار به بانک مرکزی هم احتماال فشار خواهند آورد تا مابه التفاوت های قبلی را در چند ماه اول سال با این فرمول به ریال تبدیل کند که تمام این ها برمیزان تورم درچند ماه آینده خواهد افزود.

رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان تهران براي 
تعمیر موتور ساعت  ها باید از بنزین هواپیما استفاده 
شود، قباًل شرکت پاالیش و پخش، بنزین را در اختیار 
اتحادیه قرار مي  داد و اتحادیه هم به اصناف ارائه مي کرد 
اما اآلن باید از بازار آزاد این ســوخت تهیه شــود که 
هزینه باالیي دارد. عبدالرحیم احمدي، رئیس اتحادیه 
سازندگان و فروشندگان تهران گفت: با ادامه این شرایط 
بعید نیست که صنف ساعت فروشان با خطر بزرگتري 
مثل ورشکستگي یا برچیدن بازار ساعت فروشي روبه 
رو شود. امیدواریم براي این وضعیت تصمیم اثربخشي 
بگیرد. وي گفت: کرونا حجم بزرگي از بازار فروش را از 
بین برد و بیش از 10درصد از فروشندگان فعال ساعت 

را از صنف خارج کرد.
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان تهران گفت: 
مهمترین آســیبي که پاندمي کرونا به صنف ما وارد 
کرد تعطیلي چندماهه این صنف بود. احمدي تصریح 
کرد: تعداد اعضاي اتحادیه در تهران ۹00 نفر است، در 
پاندمي کرونا حدود 100 نفر جوازشان را تمدید نکردند. 
از طرفي کرونا باعث شد تا 10 نفر از همکارانمان در این 
صنف فوت شوند؛ همچنین کرونا باعث کاهش 60 تا 70 

درصدي فروش نسبت به سالهاي قبل شد.
رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان تهران ادامه 
داد: ساعتهاي مچي در کشور تولید نمیشود، در حال 
حاضر واردات ساعت بسیار سخت است، همین سختي 
واردات باعث به وجود آمدن شــرایط مناســبي براي 
قاچاق ساعت مچي به کشور شده است. این موضوع را 

ما بارها به وزارت صمت اطالع دادهایم اما بااینحال هنوز 
واردکننده باید روند طوالني و گراني را براي ورود ساعت 

به کشور طي کند.
او افزود: در دوران تعطیلي هاي کرونایي، حجم ورود 
ساعت قاچاق نیز بیشتر شد احمدي یکي از علل رکود 
در بازار ساعت فروشان را شرایط فعلي جامعه دانست و 
گفت: قباًل اگر فردي یکبار هم در زندگي اش ساعت 
میخرید در زمان ازدواجش بود؛ اما اکنون مراســم ها 
لغو شده خرید عروسي هم معناي خود را از دست داده 
است، دیگر از آن هیاهوي قبل از جشن و حضور عروس 
و دامادها در مغازه ها خبري نیســت، تنها 20 درصد 
از عروس و دامادها براي خرید به ساعتفروشي ها سر 
مي زنند. عده اي هم هســتند که ست ساعت شان را 
اینترنتي سفارش مي دهند. رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروشندگان تهران میگوید: در پاندمي کرونا بسیاري 
از همشــهریان از صفحات مجازي یا فروشــگاه هاي 
اینترنتي ساعت خریداري مي کنند، بعد از خریداري به 
دلیل مغایرت در کاال به اتحادیه مراجعه مي کنند؛ در 
حال حاضر هیچ فروشگاه اینترنتي عضو اتحادیه نیست 
این موضوع بارها با اتاق اصناف در میان گذاشته شده تا 
فروشگاه هاي فروش ساعت عضو این اتحادیه باشند. وي 
گفت: در حال حاضر یک ساعت معمولي بین ۳00 هزار 
تومان تا 4 میلیون تومان به فروش مي رسد، همیشه به 
همشهریان توصیه شده است که براي خرید، تعمیر 
ساعت و یا تعویض بند و باطري حتماً به مغازه ها مراجعه 

کنید تا قابلیت پیگیري داشته باشد.

اتاق اصناف تهران با صدور بیانیــه اي در حمایت از 
سیاســت هاي اقتصادي دولت براي بهبود وضعیت 
معیشت و رفع دغدغه اقتصادي مردم، از بهره گیري 
تمامي ظرفیت ها و نقش آفریني مضاعف اتاق اصناف 
تهــران در مدیریت و تنظیم بازار بــه ویژه در حوزه 
کاالهاي اساســي خبر داد و خواســتار حضور اتاق 
اصناف تهران در جلسات ســتاد تنظیم بازار کشور 
شد. اتاق اصناف تهران با صدور بیانیه اي در حمایت 
از سیاست هاي اقتصادي دولت براي بهبود وضعیت 
معیشت و رفع دغدغه اقتصادي مردم، از بهره گیري 
تمام ظرفیت ها و نقش آفریني مضاعف اتاق اصناف 
تهــران در مدیریت و تنظیم بازار بــه ویژه در حوزه 
کاالهاي اساســي خبر داد و خواســتار حضور اتاق 
اصناف تهران در ســتاد تنظیم بازار کشور شد. متن 
این بیانیه به این شرح است: با عنایت به اهتمام رئیس 
جمهور محترم و اولویت دولت سیزدهم در مدیریت و 
تنظیم بازار کشور، اتاق اصناف تهران به نمایندگي از 
خانواده بزرگ اصناف و بازاریان تهران ضمن حمایت 
از سیاست هاي اقتصادي دولت براي بهبود وضعیت 

معیشت و رفع دغدغه اقتصادي مردم، اعالم میدارد:
اصنــاف و بازاریان به ویژه در تهــران به عنوان قلب 
اقتصادي کشور همواره در تمامي عرصه ها در خط 
مقدم خدمت رساني به هموطنان عزیز مي باشند. 

تامین مایحتاج و کاالهاي اساسي مردم همواره دغدغه 
اصلي اصناف است و مدیریت و توزیع کاال و خدمات 
در سطح کشور توسط شبکه مویرگي گسترده و ریشه 
دار اصناف در روزهاي سخت اقتصادي شیوع ویروس 

کرونا خود گویاي این امر است.
شرایطي که اکنون در بازار شاهد هستیم، نتیجه رویه 
اشتباه دولت هاي قبل و تصمیم گیري بدون حضور 
بخش خصوصي به ویژه اصناف در حوزه مدیریت بازار 
است. از رئیس جمهور محترم خواستاریم تا در ادامه 
رویکرد مردمي دولت سیزدهم و با توجه به اهمیت و 
جایگاه اصناف به عنوان مهم ترین و مردمي ترین رکن 
اقتصادي کشور، با دعوت و حضور اصناف در تصمیم 
گیري هاي اقتصادي به ویژه در تنظیم بازار شــاهد 
مدیریت هر چه بهتر و افزایــش رضایتمندي مردم 
عزیزمان باشیم. امروز در حوزه مدیریت و تنظیم بازار 
شاهد دو موضوع گراني و گرانفروشي هستیم. اصناف 
به عنوان حلقه آخر توزیع هیچ نقشي در گراني کاالها 
ندارند و ستاد تنظیم بازار کشور میبایست براي کنترل 
گراني در راستاي ثبات قیمت ارز، تامین مواد اولیه 
تولید با قیمت و کیفیت مناسب، اختصاص بسته هاي 
حمایتي به تولیدکنندگان جهت کاهش سایر هزینه 
هاي تحمیلي به تولید و اعــالم نرخ نهایي و مصوب 

کاالهاي اساسي گام بردارد.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با تاکید 
بر مراجعه مردم به واحدهاي با پروانه جهت خرید و فروش 
هر گونه وسیله دست دوم بیان داشت: بسیارند افرادي که 
روزانه شکایات خود را از سایت هاي خرید و فروش مجازي 
به پلیس فتا اعالم مي دارند و نیروهــاي زیادي درگیر 
رسیدگي به این شکایات هســتند در حالیکه اگر مردم 
از اعضاي با پروانه خرید کنند هرگز درگیر این شکایات 
بي سرانجام و از بین رفتن مال خود نخواهند شد. داود 
عبداللهي، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران 
گفت: چند سالي است سایت هایي نظیر دیوار و شیپور و ... 
فرصتي براي خرید و فروش کاالي دست دوم براي مردم 
فراهم کرده اند این در حالي است که اتحادیه سمسار و 
امانت فروش سال هاست که با نظارت کامل به اعضاي 
فعال در این حوزه پروانه کسب مي دهد و اگر شکایتي هم 
از فروشنده وجود داشته باشد به راحتي توسط اتحادیه 
رسیدگي و پي گیري مي شود. وي بیان داشت: معامله 
تنها به خرید و فروش کاال تمام نمي شود. چه بسا افراد با 
پرداخت بیعانه براي کاالیي که در این سایت ها به نمایش 
گذاشته مي شود، نه تنها به کاالي مورد نظر نرسیدند بلکه 
فروشنده گوشي خود را خاموش کرده و خریدار نه کاال 

تحویل گرفته نه بیعانه پرداخت شده را.
عبداللهي ادامه داد: از سوي دیگر برخي فروشنده کاال 
هستند و خریداراني در لباس مشتري به خانه فروشنده 

کاال رفته و متاسفانه مشکالت زیاد اجتماعي را بوجود 
آورده اند؛ بنابراین سخت و شدید توصیه مي کنم مردم 
عزیز براي خرید و فروش هر وســیله اي به واحدهاي 
صنفي سمسار و امانت فروش با پروانه کسب مراجعه 
کنند. رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران 
در ادامه گراني لوازم خانگــي و دیگر کاالها نو را علت 
مراجعه و تقاضاي افراد به سمساري ها دانسته و تاکید 
کرد: اگر چــه تعداد مراجعه کننــدگان به واحدهاي 
صنفي امانت فروش به دلیل گراني کاالي نو زیاد شده 
است؛ اما هر چقدر کاالي نو گران شود به همان اندازه 
کاالي دست دوم توسط خانه دارها و افراد به سمساران 
نیز گران خواهد شد، البته در برخي از اقالم مي توان از 
کاالي دست دوم به همان اندازه استفاده کرد که کاالي 
نو جواب مي دهد که قیمت آن هم پایین تر است و براي 

مصرف کنندگان به صرفه تر خواهد بود .
عبداللهي در پاسخ به اینکه چرا نرخ برخي از کاالهاي 
دست دوم از متریال و جنس یکسان توسط دو خریدار 
متفاوت است بیان داشت: این موضوع کامالً بستگي به 
زمان و مکان تهیه کاال توسط سمسار دارد. اگر مکان ارائه 
کاال نزدیک و در دسترس باشد، تهیه آن براي خریدار 
هزینه کمتري دارد و بنابراین قیمت باالتري مي خرد؛ 
اما اگر در مکاني کم تردد و دور باشد تحمل هزینه زیاد 

باعث تفاوت قیمت خواهد شد.

یک فعال بخــش خصوصی با بیان اینکــه حذف ارز 
4200 تومانی منجر به خوداتکایی در تولید شــکر 
شــد، از وزارت جهاد خواست هر چه ســریع تر نرخ 
چغندرقند را اصالح کند. سید جعفر حسینی با اشاره 
به اینکه اصالح قیمت چغندر قند در دستور کار شورای 
قیمت گذاری محصوالت استراتژیک قرار گرفته اما 
هنوز تغییر قیمت در این خصوص انجام نشده است، 
گفت: برای سال زراعی 1400_1401 قیمت خرید 
تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند بهاره 1,47۳ تومان 
و دو ریال تعیین شده در حالی که قیمت پیشنهادی ما 
1,۸00 تومان بوده است. وی با اشاره به اینکه تناسب 
قیمت در نرخ گذاری محصوالت استراتژیک برای سال 

زراعی جاری رعایت نشده است، گفت: قیمت خرید 
تضمینی دانه های روغنی که محصول رقیب چغندر 
قند هستند افزایش بیشتری داشته و همین موجب 
گرایش کشاورزان به کشت این محصوالت و کاهش 
تولید چغندر قند خواهد شــد. همچنین بی توجهی 
به تورم انتظاری در قیمت گــذاری محصول چغندر 
قند بهاره با توجه به اینکه برداشت آن در پاییز آینده 
صورت می گیرد می تواند عامل مؤثری در عدم استقبال 
کشاورزان از کشــت چغندر قند باشد. وی با اشاره به 
اینکه هم اکنون قیمت شکر تولید داخل درب کارخانه 
حدود 12 هزار و 500 تومان است، ادامه داد: این رقم 

حدود 4 هزار تومان ارزان تر از شکر وارداتی است. 

نانی کــه ایــن روزها در 
نانوایی ها بــه فروش می 
رســد به لحاظ کیفیت و 
وزن چانه با گذشته بسیار 
متفاوت اســت. خبرهای 
منتشر شده نشــان می دهد قیمت خرید نان در 
بسیاری از شــهرها و به ویژه در تهران تا 50 درصد 
هم افزایش یافته است. این اتفاق در کنار سفرهای 
خالی از گوشــت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و... بسیار 
تاسف بار است. سهم نان در سبد معیشت کارگری، 
۹.17 درصد اســت. حاال حساب کنید افزایش 50 
درصدی نرخ نان، چه تاثیر انبوه و مخربی بر ســبد 

معیشت خواهد داشت.  
یک نماینده مجلس در این رابطه می گوید می گوید: 
در شرایط فعلی و سخت کشور، گرانی نان که قوت 
غالب مردم بوده باعث فشــار مضاعف به اقشار کم 
درآمد جامعه است. بهزاد علیزاده گفت: این گرانی 
با هیچ منطقی ســازگار نیســت. نظر به اعالمیه 
ســازمان حمایــت و افزایــش غیرقانونی قیمت 
 نان، می طلبد مســئوالن امر به قید فوریت به این 

مهم ورود کنند.
این در حالی است که همتی، رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی در جدیدترین اظهارات خود گفته اســت: 
با طرح حذف ارز ترجیحی، واردات گندم افزایش 
می یابد. وی می گوید: باید سوبســید سنگینی به 
نانوا ها پرداخت شــود وگرنه افزایش شدید قیمت 

نان باید پذیرفته شود.
محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانوایان فانتزی 
تهران با بیان اینکه ابتدای هر ســال دولت درآمد 
کارگر، بیمه و مالیات را مشخص میکند، افزود: هر 
ساله ما شاهد افزایش 10 درصدی هزینه ها هستیم، 
اما تمامی دولت ها در ایران تالش دارند که با ثابت 
نگه داشتن نرخ آرد قیمت نان را ثابت نگه دارند. این 

در حالی است که 75 درصد از دالیل گرانی نان به 
هزینه های تولید بر می گردد. وی با اشــاره به نرخ 
فروش آرد، افزود: دولت گندم را 7 هزار و 500 تومان 
از کشــاورزان خریداری می کند، اما کیلویی 665 
هزار به نانوایی ها یارانه بگیر های نوع یک«، 2 هزار و 
700 تومان به بخش صنف و صنعت، و کیلویی ۹00 
تومان به آزاد پز ها عرضه می کند، تجربه ثابت کرده 
است همین عدم نرخ ثابت باعث بی نظمی در بازار 

آرد و نان شده است.
به هر ترتیب  گرانی نان، هیچ مبنا و دلیل روشنی 
ندارد. یکی می گوید باال رفتن دستمزد کارگر )که 
اساساً اصاًل باال نرفته( دلیل گرانی نان است. دیگری 
مدعی است گرانی آرد  مقصر اصلی است و سومی 
می گوید گرانی نــان ربطی به گرانــی آرد ندارد و 

نانوایان عموماً مابه التفاوت می گیرند. اما دلیل اصلی 
هرچه باشد، آنچه اهمیت دارد، تاثیر بسیار سنگین 
این گرانی در تغذیه و سبد معیشــت کارگران به 
خصوص حداقل بگیراِن شاغل و بازنشسته است که 
به علت گرانی برنج و خارج شــدن آن از استطاعت 
طبقات مزدبگیر، نان را جایگزین کرده اند و حاال از 

این گرانی نان به شدت ضربه می خورند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه 
با گرانی نان و تاثیر آن بر صرف هزینه های باال در 
سبد معیشت در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: 
نان قوت اصلی مردم است. مادامیکه گرانی در تمام 
بازارهای کاالی اساسی ســر به فلک کشیده مردم 
بخصوص کارگران نان را به عنوان کاالیی دائمی در 

سفره خود دانسته اند. 

فرامــرز توفیقی اضافه کرد: گرانــی نان هیچگونه 
توجیهی ندارد و نمی توان از کنار افزایش قیمتها که 
بیشتر به صورت خودسرانه افزایش یافته به راحتی 
گذشت. گرانی نان شــاید از یک نظر قابل قیاس با 
سایر گرانی ها نباشد. از آن نظر که اگر نان هم خارج 
از دایره استطاعت مردم افزایش نرخ داشته باشد، 
دیگر دهک های آسیب پذیر واقعاً هیچ چیز برای 
خوردن ندارند. با توجه به حداقل مزد و مستمری 
4 میلیون تومانی، محاسبات به نتایج وحشتناک و 

نگران کننده می رسد. 
به گفتــه وی، باید با مردم صادق بــود و نمی توان 
پذیرفت چیزی که مسئوالن و متولیان امر می گویند 
با آنچــه مــردم در صف های خرید نان مشــاهده 

می کنند، متفاوت باشد. 

وضعیت نان و نانوایی ها نابسامان است

افزایش بی سر و صدای قیمت نان
مسئوالن به افزایش غیرقانونی قیمت نان ورود كنند

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

فعاالن اقتصــادی معتقدند 
ایران در خطرناک ترین نقطه 
تاریخی تورم در 4 دهه اخیر 
قرار دارد. اگــر از این مراحل 
تورم 50 یا 60 درصدی عبور 
کنیم دیگر کنترل آن به صورت تصاعدی سخت می شود 
و می تواند به یک ابرتورم منجر شود. همچنین در حالی 
حجم نقدینگی در مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان قرار 

گرفته که این گزاره برای مسئولین از انفجار نقدینگی و 
برای مردم از بروز بحران ابر تورم خبر می دهد. به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی، افزایش فعالیت های تعزیراتی و 
نمایش های نظارتی حاکمیت، نشان می دهد که دولت 
در انتظار یک ابرتورم سنگین است و می خواهد بروز آن 

را به تعویق بیاندازد.
در این بین دومینوی افزایش حقوق ها هم به دوراهی 
تصمیم ساز دولت جدید تبدیل شده است. البته می توان 
با حل ریشه ای مشکالت، به معیشت مردم کمک کرد. 
اما با روند افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی، باید شاهد 

ابرتورم در کشور باشیم. ابرتورم بیش از آنچه فکر می کنیم 
به اقتصاد و معیشت ایرانی نزدیک شده و چنانچه هر چه 
سریع تر برای مقابله با آن فکری نشود، رخدادی که همه 
نگران آن هستند اقتصاد کشور را درگیر می سازد. باید 
دســت تورم را از ســفره های مردم کوتاه کرد. زمان به 
سرعت می گذرد و تردیدها فرصت اصالحات ضروری 

را سد می کند.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین به ترسیم 
وضعیت اقتصادی ایــران پرداخته و تــورم و تحریم را 
محورهایی دانسته که باید برای خنثی کردن آنها چاره 

اندیشی کرد. مجیدرضا حریری، با تاکید بر اهمیت مهار 
تورم، خواهان آن شــده که عواقب تصمیمات مهم در 
جهت افزایش یا کاهش تورم پیشاپیش سنجیده و خنثی 
شوند. او نســبت به بروز "ابر تورم" هشدار داده و گفته 
است: تورم امروز ما در خطرناک ترین نقطه تاریخی تورم 
کشور در چهار دهه اخیر اســت. اگر از این مراحل تورم 
50 یا 60 درصدی عبور کنیم، دیگر کنترل آن به صورت 
تصاعدی سخت می شود و می تواند به یک ابرتورم منجر 
شود. بنابراین همه سیاست ها باید پاسخ یک سوال اصلی 
را بدهد که آیا منجر به افزایش نرخ تورم می شود یا خیر. 

حذف ارز 4200 تومانی چه تبعاتی دارد

زنگ خطر ابرتورم 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

کرونا درآمد ساعت فروشان را تا ۷۰درصد کاهش داد

هشدار احتمال کالهبرداري افراد بدون پروانه کسب

حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی منجر به خوداتکایی در تولید شکر شد

بیانیه اتاق اصناف تهران

مدیریت و تنظیم بازار به ویژه در حوزه کاالهاي اساسي
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سهم 3G و 4G از مصرف اینترنت به 89 درصد رسيد
اســتفاده کاربران از 3G و 4G در مقایســه با اینترنت ثابت حاکی از آن 
است که سهم استفاده از نسل سه و چهار اینترنت همراه به ۸۹.4۵ درصد 
رسیده است. انواع سرویس های موجود اینترنت در ایران، به دلیل داشتن 
ویژگی های متمایز از هم، برای کاربران با شرایط مکانی و موقعیتی متفاوت 
 ADSL، ارائه می شود. یکی از انواع اینترنت پرسرعت، اینترنت ثابت شامل
VDSL  و FTTx اســت که به یک مکان مشــخص محدود هستند، 
سرویس های ثابت بی ســیم ازجمله TD-LTE و اینترنت نقطه به نقطه 
بی سیم نیز از دیگر اینترنت پرسرعت است، با این تفاوت که در همان حوزه 

مکانی قابلیت اتصال بی سیم را دارند.
در کنار سرویس های اینترنت ثابت، اینترنت همراه است که در سال های 
گذشته در مقایسه با اینترنت ثابت، رشــد بیش تری داشته و در مواردی 
حتی ســرعت بیش تری ارائه می دهد. این سرویس ها، قابلیت استفاده در 
تمامی نقاط تحت پوشش اپراتور خود را دارند، اما به دالیلی هم چون دوری 
از شبکه پوشش شهری اپراتور خود ثبات قطعی سرعت و کیفیت سرویس 

وجود ندارد.
خدمات سرویس های همراه روی گوشی های تلفن همراه یا سایر تجهیزات 
سیم کارت خور مانند تبلت ها قابل دریافت است و خدماتی از قبیل اینترنت 
نسل دو، نسل سه و چهار ارائه می دهد. با گذشت زمان، اینترنت نسل های 
سه و چهار اینترنتی در مقایسه با دیگر انواع اینترنت، رشد بیش تری دارند. 
براساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان سه ماهه 
دوم سال ۱4۰۰،  استفاده نسل های سه و چهار اینترنتی، با ۹۰ میلیون و 

3۵4 هزار و 4 مشترک، به ۸۹.4۵ درصد رسیده است.
پس از آن اینترنت پهن باند DSL است که با هشت میلیون و 4۸3 هزار و 
۷3۲ مشترک، ۸.4۰ درصد را شامل می شود. اینترنت TD-LTE با یک 
میلیون و ۵۹۹ هزار و 344 مشــترک، ۱.۵۸ درصد را تشکیل می دهد و 
وای فای با 3۹3 هزار و ۱۵4 مشترک، سهم ۰.3۹ درصدی در آمار سه ماهه 

اول سال ۱4۰۰ دارد.

شمارشگر دیسالیك ویدیوها در یوتيوب مخفی 
می شود

یوتیوب اوایل امسال مخفی کردن شمارشگر دیسالیک )نمی پسندم( را 
برای ویدیوها آغاز کرد تا به کاهش حمالت به تولیدکنندگان محتوا در این 
پلتفرم کمک کند. یوتیوب پس از تحلیلی که در ژوییه انجام داد، شــاهد 
کاهش این رفتار بود بنابراین اعالم کرد مخفی کردن شمارشگر دیسالیک 
را برای همه ویدیوها در سراسر این پلتفرم آغاز می کند. اما دکمه دیسالیک 
حذف نمی شــود و کاربران همچنان می توانند عدم پسند ویدیوی مورد 
نظرشان را اعالم کنند. شمار دیسالیکهای یک ویدیو به صورت خصوصی 

برای تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب استودیو قابل دسترس خواهد بود.
یوتیوب اعالم کرد با پنهان کردن شمارشگر دیسالیک، می خواهد فضای 
فراگیر و احترام آمیزی ایجاد کند که تولیدکنندگان محتوا فرصت دارند 
موفقیت را تجربه کنند و با اطمینان خاطر به ابراز وجود بپردازند. این یکی از 
اقداماتی است که یوتیوب برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا به خصوص 

تولیدکنندگان کوچک در برابر آزار و اذیت انجام می دهد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری Gsmarena، برخی ممکن است ادعا کنند 
که شمارشگر دیســالیک به بینندگان کمک می کند مشخص کنند آیا 
ویدیو ارزش دیدن دارد یا خیر. با این حال یوتیوب می گوید تحقیقات نشان 
داده است مشاهده یا عدم مشاهده دیسالیک هیچ تفاوت قابل توجهی در 

تماشای ویدیوها ندارد.

تولید تجهیزات موتور برقی
فناوری حمل و نقل هوشمند اشتراكی بومی شد

محققان در یک تیم اســتارت آپی موفق به طراحی و تولید اجزای موتور 
برقی همچون برد الکترونیکی، اپلیکیشن و تکنولوژی قفل موتور شدند که 
قرار است این پروژه در تهران اجرایی شود. سید سجاد غرضی مدیرعامل 
استارت آپی فعال در زمینه سرویس های حمل و نقل اشتراکی )موتور برقی 
و دو چرخه برقی( در کارخانه نوآوری »های وی« گفت: در طول سال های 
گذشته، استفاده از وسایل حمل و نقل دوچرخ در حوزه میکرومبیلیتی یا 
همان حمل و نقل مویرگی در سرتاســر دنیا رایج شده و مدلی که امروزه 
در بسیاری از شــهرهای بزرگ مورد اســتفاده قرار می گیرد، استفاده از 
اپلیکیشن های اشــتراک گذاری موتورهای برقی و دوچرخه های برقی و 

اسکوتر است.
وی ادامه داد: میکرومبیلیتی و حمل و نقل هوشمند از مهم ترین ابزارهای 
پیشــرو برای مبارزه با ترافیک سنگین شــهری و معضل جای پارک در 
شهرهای بزرگ است زیرا استفاده از وســایل حمل و نقل دو چرخ برقی 
تاثیر بسزایی در کنترل آلودگی و بهبود کیفیت زندگی در کالنشهرهای 

جهان دارد.
غرضی گفت: در این استارت اپ موفق شدیم با بومی سازی کلیه تجهیزات 
و فناوری های مورد استفاده در سیستم های اشتراکی، بردهای الکترونیکی 
مرتبط با موتورها و دوچرخه های برقی )با استفاده از فناوری اینترنت اشیا(، 
اپلیکیشن و تکنولوژی قفل را طراحی و تولید کنیم. وی در خصوص شیوه 
کار این سیستم گفت: در این تیم »برد الکترونیکی« که ارتباط بین موتور و 
دوچرخه های برقی با تلفن همراه را برقرار می کند نیز طراحی و تولید شد؛ 
با استفاده از برد الکترونیکی ساخته شده در این تیم، هدایت، تعیین مسیر، 
خاموش و روشن شدن، قفل ، پرداخت هزینه و ... موتور برقی و دوچرخه 

برقی در کمترین زمان ممکن برای کاربر مهیا می شود.
مدیر این تیم اســتارت آپی اضافه کــرد: تعمیر و نگهــداری موتورها و 
دوچرخه ها، شارژ باتری آنها و طراحی ایستگاههای شهری توسط اعضای 
این تیم انجام می شود تا در کمترین زمان ممکن موتورها و دوچرخه های 

برقی سالم و بدون نقص در دسترس شهروندان قرار گیرد.
به گفته غرضی، موتورهــا و دوچرخه های برقی این اســتارت آپ  بزودی 
در دســترس عموم قرار خواهند گرفت و همگان میٰ تواننــد با نرم افزار 
و تجهیزاتی کــه در این تیم اســتارت آپی طراحی کردیــم از موتورها و 
دوچرخه های برقی اســتفاده کنند. مدیر این تیم استارت اپی افزود: طی 
توافقاتی که با شهرداری داشته ایم، با حدود ۱۰۰ موتور و دوچرخه برقی در 

یک منطقه پروژه خود را اغاز کنیم.
وی با تاکید بر اینکه این موتورها و دوچرخه ها قابلیت جایگزینی وســایل 
نقلیه عمومی را ندارند و فقط در نقش مکمــل حمل و نقل عمومی عمل 
می کنند، گفت: امیدواریم تا در آینده ای نه چندان دور در مسیر دستیابی 
به حمل و نقل هوشــمند، تکمیل سفرهای درون شــهری با استفاده از 
وســایل نقلیه عمومی و دوچرخه ها و موتورهای برقی اشــتراکی میسر 
شود. وی ادامه داد: با اســتقبال و اطمینان شهروندان به سیستم حمل و 
نقل عمومی و اشتراکی که با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی میسر 
 خواهد شد شاهد استفاده کمتر از وســایل نقلیه شخصی در سطح شهر

 خواهیم بود.

اخبار

غرامت ۳۰ میلیون دالری اپل برای بازرسی کیف کارمندان
شرکت اپل توافق کرد به کارمندان فروشگاه هایش که کیف آنها در هنگام خروج از محل کار یا در زمان تغییر شیفت بازرسی امنیتی می شد، ۲۹.۹ میلیون دالر پرداخت کند. وکالی این کارمندان روز جمعه از قاضی 

خواستند توافق مذکور را که پس از هشت سال مبارزه حقوقی حاصل شده است، تایید کند. کارمندان فروشگاه اپل در سال ۲۰۱۳ یک شکایت گروهی تنظیم کرده و مدعی شده بودند که این شرکت با عدم پرداخت 
پول به آنها برای زمانی که بابت بازرسی امنیتی کیف هایشان تلف شده است، از قانون کالیفرنیا تخطی کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل مدعی شده بود بازرسی کیف ها ضروری بود تا اطمینان حاصل شود 

کارمندان وسایل الکترونیکی مسروقه را در کیف هایشان مخفی نکرده اند و در دادگاه اعالم کرده بود هر کس که این سیاست را دوست نداشت می توانست با خود کیف به محل کار نیاورد.

ایران بزرگترین تولیدکننده 
زعفران اســت که در حال 
حاضر با مشــکالتی چون 
قیمت گــذاری  عــدم 
چالش هــای  صحیــح، 
پیــش پــای صادرکننــدگان و تعریف نشــدن 
زنجیره تولید تا توزیــع و فرایند آن باعث شــده 
تا زعفــران ایرانــی در جایگاه مطلــوب صادرات 
قرار نگیرد. به گزارش تســنیم، ایران، نخســتین 
و بزرگتریــن تولیدکننــده و صادرکننده زعفران 
اســت اما در حال حاضر و با وجود چنین ظرفیتی 
در کشــور، متاســفانه نتوانســته اســت بخش 
 عظیمــی از صــادرات غیر نفتی ما در راســتای

 اقتصاد مقاومتی را شامل شود.
برای حفظ جایــگاه ایران در تولیــد و فروش این 
محصول، قیمت گذاری و  تســهیل روند صادرات 
باید مدنظر دولت قرار گیرد تا دســت واســطه از 
خروج  این طالی ســرخ به صورت فله ای از کشور 
کوتاه و بــا توســعه فرآیندهای تجاری ســازی و 
فروش و فــرآوری این محصول پــرارزش، از خام 
فروشــی این محصول جلوگیری کنیم.احمدرضا 
رئیس زاده با اشاره به برداشــت زعفران در استان 
اظهار کرد: عملیات برداشــت و فــرآوری زعفران 
از اواخر مهرماه ســال جاری در مناطق سردسیر 
اســتان آغاز شــده و به مرور به شهرســتان های 
 معتــدل و گرمســیر گســترش خواهــد یافت.

وی با بیان اینکه اســتان اصفهان حائز رتبه چهارم 
کشور در تولید محصول زعفران است، افزود: سطح 
زیرکشــت زعفران بالغ بر ۱6۰۰ هکتار و با تولید 
بیش از ۹۰۰۰ کیلوگرم بوده که نســبت به ســال 
گذشته ۱۵۰ هکتار در ســطح و ۲۰۰ کیلوگرم در 
وزن افزایش داشته است. مدیر امور باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان کرد: متوسط 

عملکرد مــزارع زعفران اســتان 6/۵ کیلوگرم در 
هکتار بوده که در مقایســه با میانگین کشــور که 
3/۵ کیلوگرم اســت، بســیار قابل مالحظه است.
وی با اشاره به ســطح زیر کشــت زعفران در هر 
شهرســتان تصریح کرد: شهرســتان های تیران و 
کرون با ۲4۵ هکتار، نطنــز ۲4۰ هکتار، نجف آباد 
۱6۰ هکتار، آران و بیدگل ۱۰۰ هکتار، شــاهین 
شهر و میمه ۹۵ هکتار، اردستان ۹۵ هکتار و کاشان 
۹4 هکتار به ترتیب بیشــترین ســطح زیرکشت 
 را نسبت به سایر شهرســتان ها به خود اختصاص 

داده اند.
رئیــس زاده گفــت: مدیریــت باغبانی ســازمان 
در راســتای حمایت از توسعه کشــت و فرآوری 
زعفران همه ســاله اقدام به برگــزاری کالس ها، 
کارگاه هــا و بازدیدهــای علمــی و آموزشــی و 
پرداخت تســهیالت کم بهره و یارانه به متقاضیان 
کشــت زعفران می نمایــد. همچنین بــه منظور 
تکمیل زنجیــره ارزش زعفران، بــرای اولین بار 
در اســتان، کارگاه خرید و بســته بندی محصول 
 زعفران از زعفران کاران اســتان راه اندازی شــده

 است.

زعفران جزو کاالهای اولویت دار قرار ندارد
حســین توکل نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در اصفهان، با اشــاره به اینکه زعفران جزو ۲۲ قلم 
کاالی اولویت دار نیســت، اظهار داشــت: سه نوع 
قیمت گذاری ارســالی، متعــارف و مصوب وجود 
دارد. قیمت گــذاری ارســالی مربوط بــه اقالمی 
مانند تــن ماهی، رب گوجه و ..اســت که کارخانه 
با آنالیز تعییــن می کند.مســئول روابط عمومی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت افــزود: قیمت 
متعارف براساس هزینه های کشاورز و حمل و نقل 
وهزینه های جانبی برای میوه و ...تعیین می شــود 
 و قیمــت مصوب نیــز مانند قند و شــکر و بنزین 

را دولت تعیین می کند.
وی با اشــاره به اینکه برای زعفران قیمت گذاری 
صورت نمی گیرد، بیان کرد: زعفران براساس عرضه 
و تقاضا در بازار قیمت گذاری می شــود و سازمان 
صمت در قیمت گذاری دخالتی ندارد. توکل گفت: 
اگر مواردی از گران فروشی به سامانه ۱۲4 از سوی 
شهروندان اطالع داده شود، براساس شکایت تنظیم 
شده، ســازمان به تخلف صورت گرفته رسیدگی 

می کند.

هر چند اســتان اصفهــان را نمی توان بــه عنوان 
قطب تولیــد زعفران در کشــور محســوب کرد 
اما این موضــوع دلیلی بــر بی ارزش بــودن این 
محصول نیســت و ضــرورت دارد با هــم افزایی 
مسئوالن اســتانی و شهرســتان هایی که در آن 
طالی سرخ کشــت می شود، کشــاورزان، جهاد 
کشــاورزی منطقه و فعــاالن این حــوزه موضوع 
 قیمت گــذاری و تعییــن بهــا و هدایــت بــازار 

این محصول را پیگیری کنند.
همچنین با شناســایی ظرفیت ها، بســتری برای 
ایجاد نشان تجاری مختص این استان و بسته بندی 
شایسته صورت گیرد تا با ایجاد ارزش افزوده، از خام 
فروشی این محصول جلوگیری شود؛ چراکه ممکن 
است محصول ما به نام و کام دیگر کشورها به دنیا 
عرضه شود. همچنین در عرصه بازاریابی، زنجیره 
تولید تا توزیع و صادرات تسهیل گری هایی صورت 
گیرد، چراکه این محصــول مهم از طریق مرزهای 
مختلف کشور روانه بازارهای خارجی می شود، در 
صورتی که صادرکننده در رویارویی با  چالش هایی 
چون پاســخگویی به بانک مرکزی و سامانه نیما 

عقب نشینی می کند.

مسئوالن براساس چه معيار ی قيمت گذاری می كنند؟

خروج فله ای طالی سرخ  از کشور
News kasbokar@gmail.com

 )SEC( کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده
با درخواست شرکت سرمایه گذاری VanEck برای 
راه اندازی صندوق معامالت اسپات یا معامالت نقدی 
بیت کوین موافقت نکرد. کمیســیون بــورس و اوراق 
بهادار ایاالت متحده )SEC( از ماه مارس درخواست 
مدیر دارایــی VanEck Investments برای ارائه 
 )ETF( صندوق قابل معامله در بورس بیــت کوین
در این کشور را بررســی کرده و در نهایت با این طرح 
موافقت نکرده است. SEC  خاطرنشان کرد که عدم 
تایید به این دلیل اســت که بورس گزینه های هیئت 
مدیره شیکاگو )CBOE(، محل معامله پیشنهادی 
برای محصول، فرآیندها و راهکارهایی برای "جلوگیری 
از اعمال و شیوه های تقلبی و دستکاری" و "حفاظت 

از سرمایه گذاران و منافع عمومی" ندارد.  SEC ادعا 
کرد که وجود چنین توافقی از دستکاری بازار جلوگیری 
می کند و طرف های درگیر را مســئول تر می کند، یا 
به عبارت ســاده تر، SEC از CBOE می خواهد که 
نوعی توافق با صرافی های نقــدی امضا کند که حجم 
قابل توجهی از حجم معامالت جهانــی بیت کوین را 
تسهیل می کند. بحث این است که نهادهایی که سعی 
در دســتکاری قیمت بیت کوین دارند به این مکان ها 
می روند و CBOE باید نشــان دهد کــه اختیارات 
کافی در ایــن بازارها دارد تا دســتکاری کنندگان به 
راحتی دستگیر شــوند.در حالی که هنوز تعدادی از 
 SEC بیت کویــن در انتظار حکم ETF برنامه های
هســتند، حکــم VanEck به این معنی اســت که 

اکنون احتمال کمتری برای دریافت چراغ سبز توسط 
 SEC ،تنظیم کننده وجــود دارد. در اوایل ایــن ماه
راه اندازی ETF های آتی بیت کویــن را تایید کرد، 
پیشنهادهای سرمایه گذاری که قیمت بازار آتی بیت 
کوین )نه نقطه ای( را دنبال می کند. شرکت کنندگان 
صنعت استدالل می کنند که ETF بیت کوین نقطه ای 
برای صنعت ارزشمندتر است، زیرا مستقیماً به منابع 
مالی برای نگهداری بیت کوین های واقعی نیاز دارد و 
ETF همچنین کارمزدهای بسیار پایین تری نسبت به
 SEC ،های مبتنی بر معامالت آتی دارد. با این حال
 ETF همچنان بی عالقه است و انتظار برای بیت کوین
نقطه ای ادامه دارد.الزم به ذکر است صندوق های قبلی 
تایید شده صندوق های معامالتی آتی بودند. باید دید 

با این تصمیم SEC آیا شوک جدید به بازار رمزارزها 
وارد خواهد شد یا خیر. این تصمیم در شرایطی گزفته 
شــد که انتظار می رود تپ روت بیت کوین امروز انجام 
می شود که می تواند تاثیر مثبتی بر بازار محبوب ترین 
رمزارز داشته باشد.در ژانویه ۲۰۱۸، گرگوری مکسول، 
توسعه دهنده هسته بیت کوین )Bitcoin Core(، از 
پیشنهادی مبنی بر ارتقاء شبکه بیت کوین با اسکریپت 
قابل تغییر بــا حفظ حریم خصوصــی رونمایی کرد. 
ماکسول طرحی را مطرح کرد که شامل تعدادی ابزار 
رمزنگاری برای افزایش قابــل توجه حریم خصوصی 
کاربران بیت کوین می گشت. این پیشنهاد تحت عنوان 
تپ  روت )Taproot( به معنی حفظ حریم خصوصی 

با قابلیت تغییر اسکریپت نامگذاری شد.

اینستاگرام به وعده خود برای تشویق به عادتهای 
شــبکه اجتماعی ســالمتر عمل کرد و آزمایش 
 )Take a Break( "قابلیت "اســتراحت کنید
را از هفته جــاری آغاز کرد. آدام موســری، مدیر 
اینستاگرام اعالم کرد این سرویس اشتراک گذاری 
عکس آزمایش قابلیت "استراحت کنید" را هفته 
جاری آغاز کرده اســت. اگر ایــن قابلیت را فعال 
کنید، اینستاگرام پس از ۱۰، ۲۰ یا 3۰ دقیقه به 
شمار یادآوری خواهد کرد کار دیگری انجام دهید.

موســری گفت: اگر در این آزمایش باشید، گزینه 
مذکور را تا چند روز آینده مشاهده خواهید کرد. 
وی ابراز امیدواری کرد که این قابلیت در دسامبر 
برای همه عرضه شــود و تاکید کرد اینســتاگرام 
بازخوردها را دریافت و طراحی این قابلیت را اصالح 
می کند بنابراین اگر این قابلیت آن طور که کاربران 
مایل هستند، عمل نمی کند نباید نگران باشند.این 
قابلیت ممکن است مانند قابلیت قبلی محدودیت 
زمانی جای اصالح داشته باشد زیرا توقف گشت و 

گذار در برنامه را اجبار نمی کند. کاربران می توانند 
با کلیک روی "انجام شد" )Done( به گشتن در 
برنامه ادامه دهنــد. بنابراین کاربران برای این که 
خود یا کودکشــان را مجبور کنند به کار دیگری 
مشغول شوند، باید از قابلیتهای سالمت دیجیتالی 
یا کنترل والدین مانند "اســکرین تایم" iOS یا 
"دیجیتال ِول بینگ" اندروید اســتفاده کنند.با 
این حال چنین قابلیتی مفیــد خواهد کرد و می 
تواند یک یادآوری کوچکی برای کنار گذاشــتن 

گوشی باشد. شرکت اینستاگرام و شرکت مادرش 
متا از سوی رگوالتورها و فرانسس هوگن، افشاگر 
این شرکت تحت فشار قرار گرفته و متهم شده اند 
به نگه داشتن طوالنی کاربران در پلتفرمهایشان و 
اینکه به سالمت آنها اهمیت کافی نمی دهند. بر 
اساس گزارش انگجت، قابلیت "استراحت کنید" 
یک گام به سمت رویکرد مســئوالنه بوده است. 
سوال این است که آیا گام مذکور به حد کافی بزرگ 

است یا خیر.

موسس مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه به لزوم 
برگزاری یک رویــداد فناورانه میان صندوق نوآوری و 
مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد. به گزارش صندوق 
نوآوری و شکوفایی، دکتر مهدی شایسته، در نشست با 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه در 
حوزه نوآوری عمومی  از سوی نهادهای حاکمیتی کار 
جدی نشده است، گفت: یکی از رویکردها ما در مرکز، 
رویکرد رویدادمحوری است تا شرکت های دانش بنیان، 
خالق و کسب و کارها را در حوزه فرایندهای قوه مقننه 

درگیر کنیم که در نهایت به کارآمدسازی منجر شود.
مؤســس مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه ضمن 
درخواست از صندوق نوآوری و شکوفایی برای اختصاص 
اعتباری به مرکز نوآوری و خانه خالق قوه مقننه و انعقاد 

تفاهم نامه با این صندوق، گفت: خوب است که ما یک 
رویداد فناورانه را با همکاری یکدیگر برگزار کنیم. به 
طور مثال دیوان محاســبات در گزارش تفریغ بودجه 
خود برای ســال ۹۸ اعالم کرده اســت که ۷۰ درصد 
بودجه دچار انحراف شــده است لذا خوب است که در 
یک رویداد به بررسی این مسئله بپردازیم که چرا بودجه 

دچار انحراف می شود.
همچنین بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به سوابق مسئولیتی 
خود در حوزه دانــش بنیان، گفت: بنده پیشــتر در 
نهادهایی که مســئولیت داشته ام ســعی کرده ام با 
شرکت های دانش بنیان همکاری داشته باشم. در مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با نزدیک 

به ۲4۰ شرکت دانش بنیان که در حوزه های شهری 
فعالیت می کردند همکاری کردیم و نیازهای فناورانه 
شهرداری را با اســتفاده از محصوالت این شرکت ها 

رفع کردیم.
وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی 
توجه به شــرکت های دانش بنیان اســت. نگاهداری 
ضمن تقدیر از فعالیت های صندوق نوآوری در تامین 
مالی شــرکت های دانش بنیان و فناور اعالم کرد: ما 
در مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی  آماده 
هرگونه همکاری با صندوق نوآوری هستیم و از طرح ها 

و برنامه ها برای توسعه همکاری ها استقبال می کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه توسعه فعالیت های دانش بیان در کشور جزو 

حوزه های تمرکزی این دوره مجلس شورای اسالمی 
است، گفت: حتی اولین نشست بنده در سمت رئیس 
حوزه ریاست مجلس با شرکت های دانش بنیان بود. بعد 
به سراغ راه اندازی مرکز نوآوری و خانه خالق مجلس 
رفتیم و در این مرکز سعی داریم از شرکت های دانش 

بنیان و فناور حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه نظام قانونگذاری کشور دانش بنیان 
نیست، تصریح کرد: ما در مرکز پژوهش های مجلس باید 
در حوزه کارفرمایی نه کارگزاری تمرکز کرده و در این 
مسیر از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و اندیشکده ها 
استفاده کنیم تا هم این شرکت ها در حوزه فناوری های 
نرم، رشد و نمو یافته و هم ما از آن بهره برداری کنیم. 
اینجاست که صندوق نوآوری می تواند به ما کمک کند.

واتــس اپ قابلیت جدیــدی را آزمایش می کند 
که به کاربران اجازه می دهــد »آخرین بازدید« 
خــود از اپ را برای برخی از شــماره تماس های 
خود پنهــان کنند. بــه نظر می رســد واتس اپ 
مشــغول عرضه ویژگی هایی اســت که از مدتها 
قبل آنها را وعده داده بوده اســت. این پیامرسان 
هفته گذشته با عرضه قابلیت جدیدی به کاربران 
امکان داد بــدون نیاز به اتصال بــه موبایل، روی 
چند دستگاه این اپ را باز کنند. اکنون نیز اعالم 

کرده به کاربران امــکان می دهد ویژگی »آخرین 
بازدید« خــود در اپ را از برخــی کاربران پنهان 
کنند. کاربران این شــبکه اجتماعی می توانند در 
فهرست شماره تماس های خود مواردی را انتخاب 
 کنند که تمایلی ندارند »آخریــن بازدید« برای 

آنها نشان داده شود.
درحال حاضــر واتس اپ برای ایــن قابلیت فقط 

3 گزینــه دارد؛ کاربــر می تواند به همــه اجازه 
دهد آخرین بازدید او را ببینند، یــا آنکه افرادی 
که شــماره تماس آنها در موبایــل کاربر ذخیره 
اســت قادر بــه دیــدن »آخرین بازدیــد« وی 
هســتند. گزینه ســوم »آخرین بازدید« را برای 
همه حذف می کند. با کمک ایــن تغییر کاربران 
می توانند در قبال همکاران، رؤســا و غیره حریم 

خصوصی خــود را حفظ کنند.البتــه می توان با 
 افزودن بخش های دیگری این قابلیت را ارتقا داد

 تا به جای فیلتر کردن افراد ناخواســته، »آخرین 
بازدیــد« فقط با اشــخاص خاصی به اشــتراک 
گذاشته شــود. در حال حاضر تغییرات »آخرین 
بازدید« هنــوز در مرحله آزمایش اســت و روی 
تعداد محــدودی از دســتگاه ها اجرا می شــود. 
 زمان رســمی برای عرضه ویژگی اعالم نشــده

 است.

کمیسیون بورس آمریکا با ایجاد صندوق معامالت نقدی بیت کوین موافقت نکرد

قابلیت آزمایشی جدید اینستاگرام؛ به خودت استراحت بده!

برگزاری رویداد فناورانه بین صندوق نوآوری و مرکز پژوهشهای مجلس

قابلیت جدید واتس اپ برای پنهان کردن »آخرین بازدید«


