
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: بیماری همه گیر 
کووید-19 بزرگ ترین خطر برای اقتصاد جهانی است و 
به افزایش تورم در بسیاری از کشورها کمک خواهد کرد 
و مقابله با این بیماری در روند بهبودی سریع تر اقتصاد و 

کاهش تورم موثر است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جورجیوا خواستار 
تالش های بیشتر برای تقویت انجام واکسیناسیون 
و افزایش حفاظت در برابر ویروس کرونا شد و گفت: 
چنین اقداماتی با افزایش نرخ بهره که اکنون توسط 
بانک های مرکزی مورد توجه یا اجراست، به کاهش 
اختالالت زنجیره تامین و مبارزه با تورم کمک خواهد 
کرد.رئیس صندوق بین المللی پول گفت: سیاست 
همه گیری، سیاست اقتصادی است و بیماری کووید 
و اختالل ناشی از آن، بزرگ ترین خطر برای عملکرد 

اقتصاد جهان در سال جاری باقی می ماند.
رئیس صندوق بین المللی پول اذعان کرد که تورم به 

عنوان مشکل اقتصادی و اجتماعی، مهم تراز مواردی 
است که انتظار می رفت.

جورجیوا افزود: نرخ واکسیناســیون در 86 کشور به 
هدف واکسیناسیون حداقل 40 درصد جمعیت آنها در 
سال 2021 نرسیده است البته این نرخ در کشورهای 
کم درآمد پنج درصد و در کشــورهای ثروتمند 70 
درصد اســت.صندوق بین المللی پول هفته گذشته 
پیش بینی های اقتصادی خود را برای ایاالت متحده، 
چین و اقتصاد جهانی کاهــش داد و اعالم کرد: عدم 
اطمینان در مورد همه گیری، تورم، اختالالت عرضه 
و انقباض پولی ایاالت متحده خطرات بیشتری را به 

همراه دارد.
جورجیوا گفت: وقفه ها در زنجیره های عرضه جهانی 
که انتظــار می رفت در نیمه اول ســال 2022 تحت 
کنترل درآیند، احتماال به دلیل محدودیت های کووید و 
عوامل دیگر از جمله تقاضای بسیار باالتر برای کاالهای 

مصرفی مانند رایانه و خودرو ادامه خواهد یافت.
او گفت: صنــدوق بین المللی پول تاثیــر تغییرات 
آب وهوایی بر قیمت موادغذایی را دســت کم گرفته 
است.گیتا گوپینات، معاون جورجیوا هم گفت: تشدید 
درگیری بین روســیه و اوکراین احتماال هزینه های 
انرژی و قیمت کاالها را برای بســیاری از کشــورها 
افزایش می دهد و نرخ تورم را برای مدت طوالنی تری 
باال نگه می دارد.جورجیوا تاکید کرده است: فدرال رزرو 
ایاالت متحده در ارتباط با برنامه های خود برای تشدید 
سیاست های پولی کار خوبی انجام می دهد و انتظار 
دارد که رویکرد خوب ســنجیده و اعالم شده خود را 
برای مبارزه با تورم حفظ می کند و در عین حال روند 

بهبودی ادامه دارد.
او گفــت: ما با کاهــش خطر ســویه های مختلف و 
محدودیت های بیشــتر و همچنین عرضه به موقع، 

کمک می کنیم تا اقتصاد سریع تر بهبود یابد.

رئیس ســازمان خصوصی سازی ضمن تشــریح فرایند 
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، درمورد ترکیب 
سهامداری این دو باشگاه بعد از واگذاری توضیحاتی ارائه 
کرد و گفت: هر شــرکتی می تواند بــرای این منظور وارد 
مذاکره شود.حسین قربانزاده در گفت و گو با ایسنا، درمورد 
فرایند واگذاری دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس تاکید 
کرد: موضوعی که درحال حاضر درباره واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس اهمیت دارد، این است که بتوانیم با 
تالش همکاران در سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس، 
وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه و فدراسیون فوتبال تا پایان 
بهمن، این دو باشگاه در سازمان بورس ثبت و در بازار پایه 
فرابورس درج نماد شده تا مردم سهامدار بخشی از سهام این 
دو باشگاه شوند.وی با بیان اینکه شاید شبهاتی در ذهن مردم 
درمورد واگذاری، تغییر مدیریت، وضعیت سوددهی و زیان 
دهی دو باشگاه وجود داشته باشد، گفت: گام نخست و هدف 
اصلی در حکمرانی بهینه این دو باشگاه شفافیت است. الزمه 
رسیدن به این هدف این است که در گام اول این دو باشگاه 
عملکرد شفافی در حوزه اقتصادی و مالی داشته باشند که 
این مهم با شفاف شدن صورت های مالی حسابرسی شده و 
درج نماد و ثبت نزد سازمان بورس اتفاق می افتد. تمام تالش 
این است که تا آخر بهمن این اتفاق رخ دهد.رئیس سازمان 

خصوصی سازی ادامه داد: گام دوم مشارکت مردم است تا 
برای نظارت و حسابرسی این دو باشگاه از زاویه دید عموم 
مردم اهرمی وجود داشته باشد. این اتفاق هم با مدلی که 
طراحی شده است تا پایان بهمن محقق می شود. این مدل 
هم مشارکت در افزایش ســرمایه این دو باشگاه به طریق 
صرف سهام با سلب حق تقدم بوده که یک شیوه مناسبی 
است که هم می تواند به باشگاه کمک کند و هم مدلی است 
برای تعامل و همکاری و هم افزایی با عموم مردم در اداره این 
دو باشگاه. بنابراین گام دوم بعد از شفافیت، مشارکت مردم 
بود.قربانزاده با تاکید بر اینکه 10 تا 20 درصد باشگاه ها در 
قالب مدل افزایش سرمایه از طریق صرف سهام تا پایان بهمن 
واگذار می شود، عنوان کرد: گام سوم نیز تزریق منابع مالی به 
این دو باشگاه و عبور از بحرانی است که این دو باشگاه دارند. 
از طریق این مدل، به جای اینکه پول به خزانه دولت واریز 

شود، به خود باشگاه ها وارد و اندوخته می شود. 

برگزاری جلسات منظم
وی ادامه داد: تقریبا هر روز در سازمان خصوص سازی در این 
حوزه جلساتی برگزار می شود و هر دو یا سه روز یکبار هم  با 
حضور نمایندگانی از سازمان بورس، فرابورس، باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس، وزارت ورزش و مشاورین سرمایه 

گذاری و تامین سرمایه ها برای تهیه طرح توجیهی افزایش 
سرمایه این دو باشگاه جلساتی برگزار می شود. همچنین 
با کارشناسان رسمی دادگستری جلســاتی برای ارزش 
گذاری این دو باشگاه برگزار شــده است و در هفته پیش 
رو نتیجه ارزشــگذاری جدید این دو باشگاه اعالم خواهد 
شد.رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تشکیل ستاد 
هماهنگی آماده سازی باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
برای واگذاری از حدود یک ماه پیش اظهار کرد: جلســات 
این ستاد نیز در سازمان خصوصی سازی برگزار می شود 
که در آن نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه 
مشاورین سرمایه گذاری و سازمان بورس و فرابورس در این 

جلسات حضور درند.

ترکیب سهام داری سرخابی ها
قربانزاده در ادامه درمورد ترکیب سهامداری دو باشگاه بعد 
از واگذاری نیز توضیح داد: این ترکیب بعد از مشارکت مردم 
در افزایش سرمایه تدبیر می شود. جلساتی درمورد اینکه 
سهم دولت و سهم سهامدار عمده ای که میتواند در قالب 
یک مزایده بلوکی از ســهام باشــگاه را خریداری کند چه 
 میزان است نیز برگزار می شــود و پیشنهادات متعددی 

وجود دارد.

کرونا بزرگ ترین خطر برای اقتصاد جهانی و افزایش تورم

ترکیب سهامداری سرخابی ها بعد از واگذاری چگونه خواهد بود؟
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وزیر نفت:

آزادسازی دامنه نوسان 
 در بورس چه تاثیری 

بر سهام افراد دارد؟

 نرخ  دالر  
در انتظار  توافق

بازار جهانی نیازمند افزایش 
عرضه نفت ایران است
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سرمقاله

 خلق پول 
با فروش دارایی بانکها 

همواره و طبــق روال هر 
ســال سیســتم بانکی به 
دنبال جمع کردن حساب 
های مالــی و صورت های 

مالی است...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان
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 افزایش تقاضا  
برای  اوراق  مسکن

مواد اولیه باید ارزان شود
کاهش قیمت لوازم 
خانگی  رخ   نمی دهد

رئیس  بانک مرکزی: بانکها با واگذاری اموال مازاد نقدینگی اعطای وام را تامین کنند

کوتاهی      بانک ها    در  پرداخت   وام
صفحه3
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احتکار   برنج  در   انبارها 
برنج ایرانی در یک قدمی 100 هزار تومان قرار گرفت

قیمت اوراق مسکن در بهمن ماه دوباره در آستانه 
پس گرفتن رکورد تاریخی خود است. افزایش تقاضا 
برای اوراق وام مسکن احتماال به آن معنی است که 
روند صعودی معامالت مسکن که از نیمه دوم سال، 
شروع شده در بهمن ماه همچنان ادامه دارد. قیمت 
اوراق مسکن دوباره به آستانه رکوردشکنی رسید. 
بهای اوراق وام مسکن که در دی ماه رکورد بی سابقه 
127 هزار تومان را شکسته بود، حاال دوباره به نیمه 
بهمن نرسیده در آســتانه پس گرفتن این رکورد 
است. قیمت اوراق مســکن امروز در مرز 12۳ هزار 
تومان بود. میانگین قیمت هر برگه اوراق مسکن به 
122 هزار و 9۳4 تومان رسید. این موضوع در حالی 
رخ می دهد که قیمت هر برگه اوراق مسکن بعد از 

صعود به رکورد تاریخی 127 هزار ...

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
اظهار داشــت: اگر قرار باشــد قیمت ها کاهش 
پیدا کنــد باید مولفه های تولیــد از جمله مواد 
اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا کند. اگر قیمت 
این اقالم کمتر شــود کاال هم ارزان تر می شود. 
محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با ایلنا در 
مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت 
لوازم خانگی طی چنــد روز تا چند هفته آینده 
اظهار گرد: اگر قرار باشــد قیمت ها کاهش پیدا 
کند باید مولفه های تولید از جمله مواد اولیه و 

دیگر مخارج کاهش ...



اقتصاد2
ایران وجهان

تخصیص مشوق هایی برای توزیع 
سود در سجام برای ناشران

رییس سازمان بورس از تخصیص مشوق های مالی 
برای شرکت هایی که به موقع سود سهامشان را از 

طریق سامانه سجام تقسیم می کنند، خبر داد.
مجید عشقی پس از جلســه شورای عالی بورس 
امروز، در جمع خبرنگاران از اعالم آمادگی سازمان 
بورس برای راه اندازی کانــون حمایت از حقوق 

سهامداران خرد خبر داد.
رییس سازمان بورس همچنین از ایجاد طرح های 
تشویقی برای شرکت هایی که سود سهامشان را به 
موقع و بدون فوت وقت از طریق سامانه سجام به 

سهامداران خود ارائه می کنند خبرداد.
او تصریح کرد: شرکت هایی که برای پرداخت سود 
سهامشان از سامانه سجام به ســهامداران خود 

همکاری نمی کنند مشمول جریمه خواهند شد.

بدهی خودروسازان به قطعه ساز حق 
اعتراض به کیفیت را از آن ها گرفت!

نماینده مجلس گفت: خودروســازان در کاهش 
کیفیت خودرو مقصر هســتند، چــرا که بدهی 
قطعه سازان را پرداخت نکرده و نمی توانند توقع و 

اعتراضی به کیفیت قطعات داشته باشند.
رحیمی می گوید: قطعه سازان اکنون در حالت 
انحصاری فعالیت می کنند و باید در فعالیت هایشان 
بازنگری کنند چرا که با وجود مطالبات آن ها از 
خودروسازان توجهی به کیفیت نمی شود. برای 
ســاخت خودرو با کیفیت، هم خودروساز و هم 
قطعه ساز باید پای کار باشد و در این زمینه باید 

منابع مصرف کننده را در نظر بگیرند.
در پی تصادف زنجیره ای ۵٠ خــودرو در محور 
بهبهان، بحث کیفیــت خودرو ها مــورد انتقاد 
قرار گرفت. رئیس پلیــس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامــی، خودرو های داخلــی را به ارابه 
 مرگ تشــبیه کرد و گفت: در حادثــه بهبهان 

کیسه های هوای هیچ خودرویی باز نشد.
ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که 
اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت بود، الزامات آن 
و تعهدات ناشی از آن را به گردن خودروساز انداخته 
است و خودروساز تمام مسئولیت های حقیقی، 
حقوقی و خسارت های وارده را متحمل می شود 
و خود را مجاب به پاســخگویی در قبال مصرف 
کننده می داند. از این به بعد مصرف کننده طلبکار 
تعهدات استقرار سیستم کیفیت خودرو نسبت به 

خودروساز است و می تواند آن را مطالبه کند.
سازمان ملی اســتاندارد ۱۵ تعهد قانونی جدید 
خودرو را تعریف کرده است. برخی از بند های این 
قانون که فوری رخ خواهد داد شامل این است که، 
خودروساز مکلف شد جهت اخذ تاییدیه های تطابق 
و نوع گواهی بالفاصله اقدام و سازمان ملی استاندارد 
را در جریان قرار دهد؛ که مسئولیت این کار بر عهده 

مدیرعامل گروه خودروسازی قرار گرفت.

نرخ رسمی ۷۲ ارز افزایش یافت
نرخ  دالر  در انتظار  توافق

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای روز گذشته 
)پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه( اعالم کرد که بر اساس 
آن، بهای ۲۷ واحد پولی افزایش و قیمت ۱۱ ارز 
کاهش یافت، نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت 
ماند. به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از بانک 
مرکزی، روز گذشته هر دالر آمریکا ۴۲ هزار ریال، 
پوند انگلیس ۵۶ هزار و ۹۷۹ ریال و یورو ۴۷ هزار و 

۴۵۲ ریال ارزش گذاری شد.
بر پایه این گزارش، هر فرانک سوئیس روز گذشته 
۴۵ هزار و ۷۱۴ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۵۶۲ 
ریال، کرون نروژ چهار هــزار و ۷۶۳ ریال، کرون 
دانمــارک ۶ هزار و ۳۸٠ ریــال، روپیه هند ۵۶۲ 
ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ 
ریال قیمت گذاری شد. همچنین روز گذشته دینار 
کویت ۱۳۸ هزار و ۷۹۸ ریال، ۱٠٠ روپیه پاکستان 
۲۳ هزار و ۸۴۴ ریال، ۱٠٠ ین ژاپن ۳۶ هزار و ۷۲۲ 
ریال، دالر هنگ کنگ پنج هزار و ۳۸۹ ریال و ریال 

عمان ۱٠۹ هزار و ۲۳۴ ریال تعیین قیمت شد.
همچنین هر دالر کانادا ۳۳ هزار و ۹۶ ریال، دالر 
نیوزیلند ۲۷ هزار و ۸۲۸ ریال، راند آفریقای جنوبی 
۲ هزار و ۷۳٠ ریال، لیر ترکیه سه هزار و ۱۱۷ ریال، 
روبل روسیه ۵۵٠ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ 
ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال و لیر 
ســوریه ۱۷ ریال قیمت گذاری شد. قیمت دالر 
استرالیا هم روز گذشــته ۲۹ هزار و ۹۲۱ ریال، 
ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲٠٠ ریال، دینار بحرین 
۱۱۱ هزار و ۷٠۲ ریال، دالر ســنگاپور ۳۱ هزار و 
۱۶۴ ریال، یکصد تاکای بنگالدش ۴۹ هزار و ۷۶ 
ریال، ۱٠ روپیه سریالنکا ۲  هزار و ۷۲ ریال، کیات 
میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۱ 
ریال، یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۷۲۶ ریال 

و دینار لیبی ۹ هزار و ۱۱۹ریال تعیین شد.

اخبار

قیمــت اوراق مســکن در 
بهمن ماه دوباره در آســتانه 
پس گرفتــن رکورد تاریخی 
خود است. افزایش تقاضا برای 
اوراق وام مسکن احتماال به آن 
معنی است که روند صعودی معامالت مسکن که از نیمه 

دوم سال، شروع شده در بهمن ماه همچنان ادامه دارد.
به گزارش اقتصادآنالین ؛ قیمت اوراق مسکن دوباره به 
آستانه رکوردشکنی رسید. بهای اوراق وام مسکن که در 
دی ماه رکورد بی سابقه ۱۲۷ هزار تومان را شکسته بود، 
حاال دوباره به نیمه بهمن نرسیده در آستانه پس گرفتن 

این رکورد است. 
قیمت اوراق مسکن امروز در مرز ۱۲۳ هزار تومان بود. 
میانگین قیمت هر برگه اوراق مسکن به ۱۲۲ هزار و ۹۳۴ 
تومان رسید. این موضوع در حالی رخ می دهد که قیمت 
هر برگه اوراق مسکن بعد از صعود به رکورد تاریخی ۱۲۷ 
هزار تومان در دی ماه، در بهمن نزولی شد و در ابتدای 
بهمن ماه هر برگه اوراق وام مسکن به ۱۱۱ تا ۱۱۴ هزار 
تومان رســید اما حاال دوباره قیمت اوراق مسکن روند 

صعودی در پیش گرفته است.
آن هم در شرایطی که بانک مسکن برای کاهش قیمت 
اوراق وام مســکن، طرحی را مصوب کرده است که بر 
مبنای آن افراد می توانند اوراق را نصف قیمت بخرند اما 
در عوض سود بیشتری پرداخت کنند و وام خود را زودتر 

تسویه کنند. 
با این حال به نظر می رســد که تقاضای باال برای اوراق 

وام مســکن، قیمت آن را دوباره صعودی کرده است و 
احتماال روند صعودی خرید و فروش مسکن در بهمن 

ماه هم ادامه دارد. 
البته گزارش های بانک مرکزی هم حاکی از آن است که 
معامالت مسکن در بازار نیمه دوم سال مدام صعودی 

بوده است. 
نگاهی به آمار معامالت در فروردین امســال هم نشان 
می دهد شمار معامالت در اولین ماه زمستان به حدود 
پنج برابر معامالت مسکن در فروردین ماه رسیده است. 

گزارش بانــک مرکزی تعداد معامــالت آپارتمان های 

مسکونی شهر تهران در فروردین ۱۴٠٠ را حدود ۲ هزار 
و ۱٠٠ واحد مسکونی نشان داده و حاال گزارش همین 
مرجع نشــان می دهد که تعداد معامالت ثبت شده در 
بنگاه های ملکی در دی ماه به ۹ هزار و ۸۱۶ واحد رسیده 
و به این ترتیب شمار معامالت دی ماه نسبت به اول سال 

حدود پنج برابر شده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین حاکی از آن اســت که 
تعداد معامالت مسکن در دی ماه ۱۴٠٠ نسبت به ماه 
مشابه ســال گذشــته افزایش ۱۷۹.۳ درصدی نشان 

می دهد.

این موضوع در حالی رخ می دهد که معامالت بازار مسکن 
در آذر ماه هم رشد حدود ۲۸۸ درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ثبت رساند و در آبان ماه هم رشد 

بسیار شدید بوده است. 
فعاالن بازار مسکن درباره علت افزایش معامالت مسکن 
در نیمه دوم امسال می گویند که بی اعتمادی سرمایه 
گذاران نسبت به ســایر بازارها موجب ورود آنها به بازار 
مسکن شده است. همچنین آنها می گویند که با کند 
شدن آهنگ رشد مسکن، تقاضای انباشته به بازار ورود 
کرده است. در حال حاضر بازدهی بازار مسکن به حدود 
۲٠ درصد رسیده است که این میزان تقریبا نصف نرخ 

تورم عمومی است. 
بر اســاس آخرین گزارش بانک مرکــزی میانگین هر 
مترمربع مســکن تهران به حــدود ۳۳ میلیون تومان 
رســیده اســت. این در حالی اســت که گزارش بانک 
مرکزی در فروردین ۱۴٠٠ نشان می دهد که میانگین 
قیمت مســکن در این ماه حــدود ۲۹ میلیون و ۳۲٠ 
هزار تومان بوده اســت. بــا این حســاب در یک دوره 
۱٠ ماهه حــدود ۴ میلیون تومان بــه میانگین قیمت 
مســکن در تهران افزوده شــده و به این ترتیب هر ماه 
 میانگین قیمت مسکن حدود نیم میلیون تومان رشد 

داشته است.
گفتنی است ارزش هر برگه وام مسکن ۵٠٠ هزار تومان 
است و سقف وام برای زوجین تهرانی ۴۵٠ میلیون تومان 
است. بنابراین یک زوج تهرانی برای دریافت سقف ۴۵٠ 
میلیون تومان وام مسکن باید ۹٠٠ برگه اوراق خریداری 
کنند که قیمت هر برگه به طور میانیگن در حال حاضر 

حدود ۱۲۲ هزار تومان است.

قیمت وام مسکن در آستانه رکورد شکنی قرار گرفت

افزایش تقاضا  برای  اوراق  مسکن

وزیر نفت:
بازار جهانــی نیازمند افزایش 

عرضه نفت ایران است
وزیر نفت با بیان اینکه چنانچه مصرف کنندگان جهان 
از ســطح کنونی قیمت و مقدار عرضــه نفت ناراضی 
هستند بهترین پیشنهاد من به آنها، لغو هرچه سریع تر 
تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران است، 
گفت: بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است 
و ما آمادگی داریم در ســریع ترین زمان ممکن، مقدار 
عرضه خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم. به گزارش 
ایسنا، جواد اوجی پس از پایان بیست  و پنجمین نشست 
وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک  پــالس اظهار کرد: 
تصمیم امروز نشست وزارتی  اوپک  پالس ادامه تصمیم 
ماه پیش مبنی بر ادامه افزایش تولید روزانه ۴٠٠ هزار 
بشکه نفت در روز  برای ماه مارس ۲٠۲۲بود که با توجه 
به گزارش کمیته فنی و ارزیابی های کارشناسان از چشم 
انداز اقتصاد جهان و متغیرهای تعیین کننده در وضع 
عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲٠۲۲ کشورهای 
عضو ائتالف  اوپک پالس همگی در تصمیم به افزایش 

تولید ۴٠٠ هزار بشکه ای اشتراک نظر داشتند.

اوپک پالس به تعهــد خود برای حفظ و 
تقویت این ثبات ادامه می دهد

وزیر نفت درباره اینکه برخی مؤسســه ها و نهادهای 
بین المللی افزایش قیمت نفت تــا ۱٠٠ دالر برای هر 
بشــکه را  پیش بینی کردند،  نظر شــمادر این زمینه 
چیســت،  توضیح داد: اصوال، کارکرد و هدف اوپک، 
قیمت گذاری در بازار نفت نیست.  قیمت جهانی نفت 
بر اساس مجموعه ای از شاخص های عرضه و تقاضای 
جهانی تعیین می شود و همه کشورهای عضو ائتالف 
اوپک  پالس،  خواهان ســطح قیمتی مناســب برای 
تولیدکنندگان،  مصرف کننــدگان و اقتصاد جهانی 
هســتند. تولیدکنندگان اوپک  پالس از ثبات نسبی 
حاکم بر بــازار رضایت دارند و به تــالش و تعهد خود 
برای حفظ و تقویت این ثبــات ادامه می دهند. اوجی 
ادامه داد: با این حال، چنانچه مصرف  کنندگان جهان 
به  ویــژه اقتصادهای بزرگ از ســطح کنونی قیمت و 
مقدار عرضه نفت ناراضی هستند و آن را به ضرر منافع 
خود می دانند،  بهترین پیشنهاد من به آنها،  لغو هرچه 
سریع تر تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران 
و باز کردن فضا برای بازگشت تولید ایران با حداکثر توان 
به بازارهای جهانی است. وی با تأکید بر اینکه بی شک، 
بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت از سوی ایران 
اســت و ما آمادگی داریم در سریع ترین زمان ممکن، 
مقدار عرضه نفت خود بــه بازارهای جهانی را افزایش 
دهیم،  اظهار کــرد: همانگونه کــه در گفت وگوهای 
پیشین خود نیز اشاره کردم مسئله بحران انرژی و گاز در 
اروپا یک مسئله جدی است که به جز با همکاری میان 
تولیدکنندگان بزرگ منابع هیدروکربوری قابل حل و 
فصل نیست و جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در سطح جهان و با 
تکیه بر ظرفیت های عظیم منابع هیدروکربوری و توان 
تولید خود آمادگی دارد تا در این زمینه وارد عمل شود.

راهکار رئیــس بانک مرکزی 
برای تامین نقدینگی بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک های که از 
نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هســتند باید تالش 
کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد 
نیاز برای اعطای تسهیالت را تامین کنند. به گزارش 
ایسنا، دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک ها و موسسات اعتباری کشور با حضور رئیس 
کل بانک مرکزی برگزار شــد.  در این نشست، علی 
صالح آبادی اظهار کرد: یکی از مصوبات بســیار هم 
در سیستم بانکی ایجاد تعادل بین منابع و مصارف 
بانک هاست، زیرا اگر مصارف یک بانک بر منابع آن 
فزونی پیدا کند، آن بانک با مشکل کمبود نقدینگی 
مواجه خواهد شــد که بدین منظور، بانک ها باید به 
این موضوع توجه ویژه کنند تا ناتــرازی در منابع و 
مصارف آن ها ایجاد نشود. عالوه براین، بدون توجه 
به منابع موجود خود، تســهیالتی را تصویب نکنند 
که نقدینگی را با کمبود مواجه کند و منجر به اضافه 
برداشت از بانک مرکزی شود.  وی با بیان اینکه یکی 
دیگر از انتظارات بانک مرکزی از بانک ها این است که 
به بازار بین بانکی و عملکرد خــود در این بازار توجه 
کنند، افزود: بانک های که با ناترازی از لحاظ نقدینگی 
مواجه هستند باید تالش کنند تا اموال مازاد خود را 
واگذار کنند تا نقدینگی مورد نیاز خود را برای اعطای 
تســهیالت تامین کنند. رئیس کل بانک مرکزی با 
اشاره به جلسه تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب، 
یکی دیگر از انتظارات از بانک ها را نظارت بر مصرف 
تسهیالت دانست و گفت: در این زمینه انتظار می رود 
که بانک ها نظارت جدی بر مصرف تسهیالت داشته 
باشند و بانک مرکزی نیز باید به صورت سیستمی بر 
مصرف تسهیالت نظارت صحیح داشته باشد زیرا، 
از سیاست های اصلی دولت و بانک مرکزی هدایت 

اعتبارات به تولید و بخش های مولد اقتصادی است. 

اخبار
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در صورت آزادسازی دامنه نوســان در بورس، رانت و 
ایجاد صفوف ساختگی خرید و فروش کنترل می شود.

عشقی گفت: در یک تا دو ماه آینده، دامنه نوسان را به 
تدریج آزاد خواهیم کرد.

خواجه حق وردی معاون نظــارت بر بازار فرابورس به 
جزئیات این طرح اشــاره می کند و می گوید: در این 
موضوع بحث دامنه نوسان است برای نمادهایی که بازار 
گردان دارند با شرایط هیئت مدیره بورس ها می توانند 
دامنه نوسان را افزایش دهند و این افزایش هیچ سقفی 
ندارد، هیئت مدیره فرابورس در حال تهیه ضوابط دقیق 
این موضوع است تا برابر با این ضوابط اجرا انجام شود.

در مقرراتی که تنظیم می شود سعی می کنیم هارمونی 
تابلوها برهم نخورد. 

این طرح چقدر در ارزش سهام های خرد و 
کالن می گذارد؟

مهدی قلی پور، تحلیلگر بازار سرمایه به این سوال پاسخ 
می دهد: افزایش دامنه نوســان و سایر مکانیزم های 
عملیات بازار مثــل حجم مبنا یا حــد اعتبار به طور 
مستقیم تاثیری بر ارزش ذاتی سهام ندارد و سودآوری 
شرکت ها و سطح نرخ بهره و رشد سودآوری است که 

ارزش سهام را تعیین می کند.

چرا برخی شرکت های بورسی از طریق سجام 
سود پرداخت نمی کنند؟

به گفته کارشناس بازار سرمایه، افزایش دامنه نوسان 
در مرحله اول سبب رونق بازار، افزایش حجم و ارزش 
معامالت و بهبود عملیات بازارگردان ها می شود و در 
مرحله دوم سبب کاهش ریســک معامالت اعتباری 

برای کارگزار و اعتبار دهنده می شود.
ایده آل ترین حالت حذف کامل دامنه نوسان و افزایش 
سطح اعتبار از ۶٠ درصد فعلی به دستکم ۱٠٠٠ درصد 

دارایی پایه یعنی ده برابر آن است.
مهمترین مشکل وجود دامنه نوسان زیر سوال بردن 
منطق بازار سرمایه اســت. چرا که قیمت ها در مسیر 
تعادل با اطالعات جدید، با اصطحکاک مواجه می شوند؛ 
که این مسئله ورود و خروج سرمایه گذار، نقدشوندگی، 
حجم معامــالت را کاهش می دهد. دومین مشــکل 
اساســی نیز اخالل در عملیات بازارگردان ها و مواجه 

صندوق با زیان های سنگین است.

حذف دامنه نوســان باید مطابق با ارزش 
شرکت ها صورت گیرد

به اعتقاد فعاالن بازار ســهام، حذف دامنه نوسان باید 
براساس ارزش شرکت ها صورت گیرد و شرکت های 

بزرگ در دامنه ۱٠ و شرکت های کوچک تر بدون دامنه 
نوسان معامله شوند.

نکته دیگر افزایش حد اعتباری برای معامالت اعتباری 
است به طوری که اعتبار برای سهام بدون دامنه نوسان 
ده برابر و برای سهام با دامنه نوسان پنج درصد، پنجاه 

درصد تخصیص شود.

حضور دامنه نوسان نقدشوندگی را کاهش داد!
رضا محمودی تحلیلگر بازار سهام: نقدشوندگی یکی از 
مهم ترین اصول بازار سرمایه است که وجود دامنه نوسان 
نقدشوندگی را زیر سوال برده است. دامنه نوسان سبب 
قفل شدن سهام در صف خرید و فروش می شود، اما از 

طرفی هیجانات بازار را نیز کنترل می کند.
محمودی: حذف دامنه نوسان، تاثیر اخبار مثبت و منفی  
روی تقاضا و عرضه را افزایش می دهد؛ که در این صورت 
باید شــرکت ها اخبار را در فاصله زمانی کمتری روی 

سایت کدال منتشر کنند.
همچنین بسیاری از افراد مردم را ترغیب به خرید سهام 
می کنند و برای ســهمی خاص از این راه صف خرید 
تشکیل می دهند. سپس سهم را خالی می کنند که در 
صورت حذف دامنه نوسان از اینگونه رانت ها جلوگیری 

می شود.

بنابراین حذف دامنه نوســان باید در یک بازه زمانی 
میان مدت به صورت پلکانی و با ثبات بازار ســرمایه 
صورت گیرد. همچنین بهتر اســت دامنه نوســان 
ابتدا برای شــرکت هایی کــه نقدینگی بیشــتری 
 دارند، حذف شــود تــا در این صورت ریســک بازار 

کنترل شود.
در ۲۵ بهمن ۹۹ دامنه نوسان بازار را از بازده -۵، +۵ به 
بازده -۲، +۶ تغییر دادند، اما شاهد بازخور مثبتی در 
بازار سرمایه نبودیم و وضعیت پرتفوی بسیاری از افراد 
ریزشی بود و ارزش معامالت روزانه به ۳٠ همت رسیده 
بود، ولی بعد از الزامی شدن تا ۲ همت نیز کاهش یافت. 
مجددا در اردیبهشت ۱۴٠٠ دامنه نوسان را به بازده 
+۶، ۳ تغییر دادند، اما روند فرسایشــی بازار سرمایه 

ادامه دار بود.
میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران روز گذشته در 
تشریح طرح » حذف دامنه نوسان« یا »آزادسازی دامنه 
نوسان« گفت:  اگر افزایش دامنه نوسان مطرح شود، به 

صورت پلکانی و با اعدادی منطقی خواهد بود.
فدایی تصریح کرد: نظر فعاالن بازار ســرمایه و کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار اخذ و بخشــی از این 
نظرات از جمله افزایش دامنه نوسان، در هیات مدیره 

سازمان بورس مصوب می شود.

پس از آنکه بررسی ها نشــان داد علیرغم کیفیت 
پایین خودروهای ســواری، خودروهای سنگین، 
بویژه ســنگین های باری در بحث کیفیت خوش 
درخشــیده اند، آمار تولید انواع خودروها طی ۹ 
ماهه امسال نیز بیانگر این اســت که تولید انواع 
ســواری از ابتدای سال جاری نســبت به مدت 
مشــابه ســال پیش تنها ۲.۱ درصد بیشتر شده 
اســت؛ این درحالیســت که تولید خودروهای 
ســنگین باری بالغ بر ۷۵ درصد و ســنگین های 
 مســافری بیش از ۲۱ درصــد افزایــش تولید 

داشته اند.
به گزارش ایســنا، طبق آمارهای وزارت صمت، 
در ۹ ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۶۷٠ 
هزار دستگاه خودرو ســواری تولید کرده اند که 
در مقایســه با ۶۵۶ هزار و ۴٠٠ دستگاه خودرو 
تولیدی در ۹ ماهه ســال ۱۳۹۹، تنها۲.۱ درصد 

بیشتر است.
تا پایان ۹ ماه از ســال جاری تولیــد خودروهای 
ســواری بــه ۷٠٠ هزار دســتگاه هم نرســیده 
و در آذر ماه نســبت به ماه پیــش از آن )تا پایان 
آبان ماه امســال  ۵۸۹ هــزار و ۴٠٠ دســتگاه 

ســواری تولید شده اســت( تنها ۸٠ هزار و ۶٠٠ 
دستگاه ســواری تولید شده اســت؛ ضمن اینکه 
همه ایــن ۶۷٠ هزار دســتگاه خودرو ســواری 
تولیدی ۹ ماهه ۱۴٠٠ قابلیت عرضــه به بازار  و 
 تجاری سازی نداشــته و ناقص در کف پارکینگ 

خودروساز می مانند.
براین اســاس به اعتقــاد کارشناســان اینطور 
که به نظر می رســد شــاید تولید خودرو در کل 
ســال ۱۴٠٠ به یــک میلیــون دســتگاه هم 
نرســد و بدین ترتیب قول وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت و خودروســازان بــرای افزایش تولید و 
عرضه بازهــم عملی نشــود. این در حالیســت 
کــه کیفیت بســیار پایین خودروهای ســواری 
نیز دیگر بر کســی پوشیده نیســت و نمی توان 
 تصور کرد این تیــراژ کِم تولید، فــدای کیفیت 

شده است.
بیشــترین رشــد تولید در بین خودروها در این 
مقایســه آمار متعلق بــه کامیــون، کامیونت و 
کشنده ها است که رشــد ۷۵.۳ درصدی داشته 
است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۴۳۴۲ 
دســتگاه تولیدی در مجموع ۹ ماه سال گذشته 

به ۷۶۱۲ دســتگاه در مدت مشــابه سال جاری 
رسیده است.

پس از آن، بیشــترین رشــد تولیــد را اتوبوس، 
مینی بوس و ون ها و سپس کمباین ها داشته اند؛ به 
ترتیب تولید اتوبوس، مینی بوس و ون در مجموع 
۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۲۱.۷ درصد و تولید کمباین  ۱۶.۴  درصد افزایش 

داشته است.  
از ابتدای ســال جاری تا پایان آذر ماه ۱۴٠٠ به 
ترتیب ۱۶۶۵ دســتگاه اتوبــوس، مینی بوس و 
ون و ۵٠۵ دســتگاه کمبایــن تولیــد شــده 
اســت؛ این درحالیســت کــه در مدت مشــابه 
ســال ۱۳۹۹ آمــار تولیــد ایــن خودروهــا به 
ترتیب ۱۳۶۸ دســتگاه )اتوبــوس، مینی بوس 
 و ون( و ۴۳۴ دســتگاه )کمبایــن( ثبــت 

شده است.
طبق آمار تولید تراکتورها نیز در مقایســه آماری 
۹ ماهه سال جاری و مدت مشــابه سال گذشته 
افزایش ۵.۶ درصدی را تجربه کرده اســت. تولید 
این نوع خــودرو از ۱۵ هــزار و ۵۷۲ دســتگاه 
تولیدی در ۹ ماه ابتدایی ســال گذشــته به ۱۶ 

 هزار و ۴۴۹ دستگاه در مدت مذکور سال جاری 
رسیده است.

همان بهتر که آمــار تولید وانت های 
بی کیفیت کاهشی است

در نهایت براســاس آخرین آمــار وزارت صمت،  
تولید وانــت در ۹ ماهه ۱۴٠٠ نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته، ۵.۴ درصد کاهش یافته است. 
از ابتدای ســال جاری تا پایان آذر ماه ۵۷ هزار و 
۷۲٠ دستگاه وانت در داخل تولید شده است؛ در 
حالیکه در همین بازه زمانی در سال گذشته، تعداد 
وانت های تولیدی قریب به ۶۱ هزار دستگاه ) ۶٠ 
هزار و ۹۹۱ دستگاه( بوده است. با توجه به اینکه 
وضعیت کیفی وانت های تولید داخل چندان قابل 
قبول نیســت و وانت ها در دسته بی کیفیت ترین 
خودروهای تولید داخل قرار دارند، همان بهتر که 
از تولیدشان کاسته شود. الزم به ذکر است عالوه بر 
این ها، میزان تولید الستیک خودرو نیز در ۹ ماهه 
امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته که 
۲٠۱ هزار و ۸٠٠ تن بوده، به ۱۹۴ هزار و ۴٠٠ تن 

رسیده و افت ۱۵.۱  درصدی داشته است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار 
داشت: اگر قرار باشد قیمت ها کاهش پیدا کند باید 
مولفه های تولید از جمله مواد اولیه و دیگر مخارج 
کاهش پیدا کند. اگر قیمت این اقالم کمتر شود کاال 

هم ارزان تر می شود. 
محمدحســین اســالمیان در گفت وگو با ایلنا در 
مــورد اظهــارات وزیر صمــت مبنی بــر کاهش 
قیمــت لــوازم خانگــی طی چنــد روز تــا چند 
هفته آینده اظهار گــرد: اگر قرار باشــد قیمت ها 

کاهش پیدا کنــد باید مولفه های تولیــد از جمله 
مواد اولیه و دیگــر مخارج کاهش پیــدا کند. اگر 
 قیمــت این اقــالم کمتر شــود کاال هــم ارزان تر 

می شود. 
وی افزود: تولیدکنندگان هــم عالقه زیادی دارند 
که قیمت ها کاهش پیدا کنــد و بتوانند کیفیت را 
افزایش دهند چراکه می توانند در بــازار داخلی با 
برندهای خارجی رقابت کننــد و همینطور به آنها 
کمک می کند که برای صادرات خود را تقویت کنند. 

نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
بیان کرد: برای رسیدن به چنین هدفی دولت باید 
تسهیالتی از طریق کاهش مالیات و... در نظر بگیرد 
تا قیمت  تمام  شده تولیدکننده کاهش پیدا کند.  اما 
در شرایط فعلی که قیمت مس، آلومینیوم، فوالد و ... 
باال است کاهش قیمت رخ نمی دهد چراکه این مواد 
تشکیل دهنده تولید هستند که قیمت باالیی دارند.

اسالمیان در ادامه خاطرنشان ساخت: ما در سطح 
عرضــه زمانی شــاهد کاهش قیمت هســتیم که 

قیمت تولید کاهــش پیدا کند. اگــر تولیدکننده 
یک یخچال ســاید بای ســاید را به ما ۲۵ میلیون 
تومان بفروشــد هم با ۳ درصد ســود می فروشیم 
و اگر ۵٠ میلیــون تومان هم بفروشــد با ۳ درصد 
می فروشیم و فرقی برای ما ندارد حتی کاهش قیمت 
باعث افزایش فروش می شــود، برای تولیدکننده 
هم به همین صورت اســت. ما منتظر کاالی ارزان 
توسط تولیدکنندگان هستیم که بتوانیم در اختیار 

مصرف کنندگان قرار دهیم.

آزادسازی دامنه نوسان در بورس چه تاثیری بر سهام افراد دارد؟

پیشی گرفتن خودروهای سنگین عالوه بر کیفیت در تیراژ تولید

مواد اولیه باید ارزان شود

کاهش قیمت لوازم خانگی رخ نمی دهد

گروه اقتصاد ایران وجهان
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خلق پول با فروش دارایی بانکها 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

همواره و طبق روال هر سال سیستم بانکی به دنبال جمع کردن حساب های مالی و صورت های مالی است. اینکه در ماه های پایانی سال بخصوص ماه آخر این تسهیالت دهی با تاخیر انجام می شود موردی طبیعی است چراکه باید صورت 
های مالی برای سال آینده حسابرسی شود. اما تالقی طرح وزارت اقتصاد با عدم تسهیالت دهی بانکها در ماه پایانی سال موجب ایجاد مشکل شده است. نمی توان بر سیستم بانکی خرده گرفت که چرا در ماه پایانی سال تسهیالتی داده نمی 
شود. به نظر می رسد بهتر این بود که طرح تسهیالت بدون ضامن وزارت اقتصاد نیز برای سال آینده در دستور کار قرار داده می شد. سیستم بانکی ناچار به رسیدگی و حسابرسی صورت های مالی در انتهای سال است. باید معوقات بانکی را 
برگرداند تا برای سال آینده بتوانند با آمادگی شروع بکار کنند. پس برنامه سیستم بانکی هر سال همین است، همه نیز از آن باخبر هستند و نباید مورد اعتراض باشد. طرح تسهیالت بدون ضامن در زمانی نامناسب مطرح شده است. تداخل 
این دو اتفاق موجب شده نارضایتی از سیستم بانکی ایجاد شود. بانکها در ماه های پایان سال تا با شرایط خاص تری مواجه هستند و شاید بهتر بود تسهیالت بدون ضامن برای متقاضیان به سال آینده موکول می شد. چراکه عمال پرداختی در 
این ماه ها نیز انجام نمی شود.  از سوی دیگر موضوع فروش اموال مازاد بانکها برای تامین منابع تسهیالت به میان آمده است. بحث فروش دارایی ها و امالک بانکها نکته مهمی است. در حال حاضر منابع بانکی برای پرداخت تسهیالت کافی 
نیست و بحث فروش دارایی ها بخصوص امالک بانکها موضوع مطرح شده است. اما با وادار کردن بانکها برای فروش دارایی و امالک برای تامین منابع برای مردم اتفاق مهمی نمی افتد. این پول ها باز هم در صندوق های بانکی نگهداری می 
شوند و به نوعی به عنوان اموال دست دوم مطرح می شوند. همچنین ارزش افزوده ای نیز ایجاد نمی کنند. بانک ها با این اقدام به ناچار به خلق پول دست می زنند و خلق پول هم بزرگ ترین صدمه را به اقتصاد ایران وارد می کند. عامل تورم 
است و اساسا عامل اصلی ناترازی بانک ها همین موضوعات هستند.   ضمن اینکه در اکثر مواقع با افزایش قیمت امالک بانکها بخش قابل توجهی از منایع خود را برای خرید هزینه می کنند. بخش قابل توجهی از منابع خود را چه مستقیم و 

چه غیرمستقیم به خرید ملک اختصاص می دهند تا با افزایش قیمت هر 5 سال یک بار از قانون کسری منابع فرار کنند. 

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تشریح آخرین 
وضعیت صادرات فلفل و کیوی گفت: از اســفندماه 
سامانه ســماک راه اندازی می شود و هیچ محصول 
تولیدی و صادراتی از جمله سبزی و صیفی و دیگر 
تولیدات کشــاورزی بدون تأییدیه سامانه سماک 
امکان عرضه و صادرات نخواهد داشــت. شــاهپور 
عالیی مقدم اعالم کرد: صادرات فلفل به روســیه 
همچنان متوقف است و قرار است از 17 بهمن تیمی از 
روسیه به کشور بیاید و پس از بررسی و راستی آزمایی 
گلخانه های کشور که در آنها فلفل تولید می شود در 
صورتی که از نظر آنها مشکلی نباشد، صادرات از سر 
گرفته می شود. وی همچنین دلیل برگشت خوردن 
فلفل های صادراتی به روسیه را ثبت نشدن چهار نوع 
سم در این کشور عنوان کرد و گفت: محصوالت فلفل 
صادراتی همه سالم هستند و هیچ گونه باقی مانده 
سم ندارند. عالیی مقدم همچنین درباره صادرات 
کیوی به هند هم گفت: در جلسه وبیناری که هفته 
گذشته با سازمان حفظ نباتات هند داشتیم، توافق 
شد اطالعات سه سال گذشته را به آنها بدهیم و در 
72 صفحه به این کشور ارسال شد و آنها می خواهند 
همه اطالعات آماری زمین هایــی که کیوی در آن 
پرورش می یابد را داشته باشند و امیدواری است پس 
از رفع ابهامات، صادرات کیوی به این کشور ادامه یابد.

وی در ادامه همچنین گفت: 180 هزار تن صادرات 
داریم که ســهم هند 32 هزار تن است. معاون وزیر 
جهاد کشاورزی از راه اندازی سامانه سماک هم خبر 
داد و گفت:  از اسفندماه این سامانه راه اندازی می شود 
و هیچ محصول تولیدی و صادراتی از جمله سبزی 
و صیفی و دیگر تولیدات کشــاورزی بدون ثبت در 
سامانه سماک امکان عرضه و صادرات نخواهد داشت. 
عالیی مقدم درباره نحوه کارکرد این سامانه توضیح 
داد و گفت: همه اطالعات تولیدکنندگان محصوالت 
تولیدی آنها از مزرعه تا رسیدن به سر سفره در این 
سامانه مشخص است و گواهی بهداشتی هم براساس 

آن صادر خواهد شد.
عالیی مقدم گفت: از امروز به همه استان های کشور 
ابالغ می شود که خرید سموم با نسخ کلینک های 
گیاه پزشکی انجام شود. این ایرادی که در سالهای 
گذشته به علت عدم نظارت سازمان نظام پزشکی 

ایجاد شــده اســت. وی افزود: تعداد کلینیک های 
گیاه پزشکی یک دهم سم فروشی ها است. در حقیقت 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سالهای گذشته 
بدون نظارت و دقت مجوز فروش ســم داده است و 
قانون افزایش بهره وری برای این سازمان 52 وظیفه 

دارد که باید به آنها هم عمل کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از پایین بودن 
میزان اعتبارات ســازمان حفظ نباتات گالیه کرد 
و گفت: با توجه به حجم گســترده کارهایی که از 
صدور گواهی بهداشتی گرفته تا نظارت بر سالمت 
محصوالت، مبارزه با ملخ ها و... وجود دارد، این اعتبار 
بسیار کم است و حداقل برای سال اول 6 هزار میلیارد 

تومان پول نیاز است.
عالیی مقدم از 14 پیشــنهاد به کمیسیون تلفیق 
در این باره خبر داد و گفت: اکنون اختیارات دست 
کمیسیون تلفیق است و می تواند با افزایش اعتبارات، 
مانع از تکرار برگشت خوردن محصوالت کشاورزی 
در آینده شود. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که 
دولت اجازه دهد از محل عوارض ســموم وارداتی و 
نیز هزینه های گواهی بهداشتی، حداقل اعتبارات 
مورد نیاز خودمان را تأمیــن کنیم که اکنون همه 
اینها به خزانه دولت واریز می شــود. رئیس سازمان 
حفظ نباتات کشور از نامه وزیر جهاد کشاورزی به 
رئیس جمهور و همچنین رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه برای افزایش اعتبارات مبارزه با ملخ خبر داد و 
گفت: در این نامه خواسته شده حداقل 50 میلیارد 

تومان برای مبارزه با ملخ داده شود.
وی پیش بینی کرد که از 15 بهمن ریزش ملخ ها در 
مزارع مناطق جنوب کشــور انجام می شود. رئیس 
سازمان حفظ نباتات بخشــی از ناهماهنگی ها را 
قدیمی بودن قانون سازمان حفظ نباتات عنوان کرد 
و گفت: این قانون مربوط به 46 سال گذشته است و 
به مجلس پیشنهاد دادیم که این قانون تغییر یابد و 
تقاضای ما این است که مجلس با وقت مناسب این 
قانون را به تصویب برساند، مثال بر اساس این قانون 
صادرات با گواهی بهداشتی که سازمان حفظ نباتات 
صادر می کند انجام می شود اما اکنون کشورهای 
مقصد گواهی سالمت را طلب می کنند که در این 

قانون دیده نشده است.

مدیرعامــل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی 
خاطر نشــان کرد: در ماه های اخیر نهاده ها مورد نیاز 
تولیدکنندگان مرغ گوشــتی با تاخیر به دســت آنها 
رسیده است و از ســوی دیگر قیمت جوجه یک روزه 
70 درصد گران شده اســت این در حالیست که دولت 
از تولیدکنندگان می خواهد که همچنان با نرخ مصوب 
مرغ را عرضه کنند. حبیب اسداهلل نژاد با اشاره به تاخیر در 
ارسال نهاده ها، گفت: باهدف تامین مرغ مورد نیاز کشور، 
جوجه ریزی به اندازه کافی صــورت گرفته و در دو ماه 

پایانی سال در تامین مرغ با نرخ مصوب مشکلی نداریم.
وی با اشاره به باال بودن هزینه های تولید، گفت: در سامانه 
بازارگاه نهاده مورد نیاز تولیدکننده دیر شارژ می شود به 
عبارت دیگر نهاده ها با تاخیر بارگذاری می شــود. این 
در حالیســت که تولیدکنندگان هزینه خرید نهاده را 
واریز کردند اما متاســفانه برخی از تجار با تاخیر اعالم 
بار می کنند و همین مسئله فشار به تولیدکنندگان را 
دوچندان کرده اســت. این فعال اقتصادی با اشاره به 
افزایش 60 تا 70 درصدی نرخ جوجه یک روزه، گفت: 
امیدواریم مجموعه سیاست های دولت به سمتی برود که 
نخست قیمت مولفه های تولید تا پایان سال افزایش پیدا 
نکند و با نرخ مصوب عرضه شود و در گام بعدی تامین 
نهاده ها به موقع صورت بگیرد تا شــاهد آرامش و ثبات 
در بازار مرغ در آستانه عید نوروز باشیم و مردم بتواند با 
قیمت متعادل مرغ مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی 

افزود: در شرایط فعلی این مرغدار است که زیان سنگین 
می بیند چراکه نظارت ها و پایش ها در حلقه آخر تولید 
صورت می گیرد، هزینه تولید باال رفته است و این عادالنه 

نیست که همه فشارها را تولیدکنندگان متحمل شوند.
به گفته اســداهلل نژاد، مرغداران باوجود همه مشکالت 
مرغ را با نرخ مصوب به فروش می رساند. و برای استمرار و 
پایداری تولید باید شرایط به گونه ای باشد که تولیدکننده 
با آرامش تولید را انجام دهد این حق طبیعی مرغداران 
است که برای جلوگیری از ضرر نهاده ها را به موقع دریافت 
کند و سایر مولفه های تولید ازجمله  قیمت جوجه یک 

روزه افزایش پیدا نکند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی  با اشاره 
به تامین بازار در ایام عید، گفت: در بحث تامین مشکلی 
نداریم؛ دولت نیز برنامه حــذف ارز ترجیحی را تاخیر 
انداخته است.همچنین در این رابطه مهدی یوسف خانی 
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ با این پرسش که آیا مرغ 
با نرخ مصوب در بازار عرضه می شود؟ گفت: هفته پیش 
شاهد التهاب در بازار مرغ بودیم و قیمت مرغ 10 تا 15 
درصد باال رفت اما با ورود مرغ تنظیم بازاری این التهاب 
فروکش کرد و هم اکنون مرغ گرم با نرخ مصوب کیلویی 
31 هزار تومان و مرغ منجمد کیلویی 20 هزار تومان در 
بازار عرضه می شود. به گفته وی، روزانه 100 تن سازمان 

پشتیبانی امور دام مرغ در بازار عرضه می کند. 

دبیر اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگســازی برای 
واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین 
تشدید نظارت بر رعایت پروتکل ها خبر داد و گفت که با 
توجه به دستورالعمل مدیریت هوشــمند کرونا، دیگر 
بحث تعطیلی مشاغل در پیک های کرونا مطرح نیست. 
محمدباقر مجتبایی درباره نحوه فعالیت اصناف در شرایط 
قرمز کرونایی فعلی اظهار کرد: طبق تجربیات ماه های 
گذشته در مقابله با شیوع ویروس کرونا، باید استراتژی و 
سیاستگذاری جدید در این حوزه تعریف می شد. کمیته 
امنیتی ستاد کرونا مسئول تصمیم گیری و ساماندهی 
امور کســب و کارها، فعالیت ادارات و همه فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی است. حدود دو ماه پیش با استفاده 
از جزئیات تجربیات طرح های قبلــی و همچنین لزوم 
پرداختن به معیشت و ســالمت در کنار یکدیگر، طرح 
هوشمند مدیریت کرونا بر بستر سامانه "ایران من" یا 

سامانه "امید" از سوی این کمیته ابالغ شد. 
وی افزود: بارها گونه های مختلف این ویروس شــیوع 
پیدا کرده و بر خالف تصور ابتدایی، اپیدمی کوتاه مدت 
نبود. بنابراین دیگر نمی توان با تعطیلی مشاغل و اداره ها 
ادامه داد، چراکه این ویروس تمام شدنی نیست و دوره 
آن هم کوتاه مدت نیست. در این شرایط از طرفی جان 
هر شهروند و حتی پیشگیری از بیماری و درد کشیدن 

افراد مهم است، اما از سوی دیگر باید زندگی، شغل و ارائه 
خدمات و کاال به مردم دچار مشکل نشود.  دبیراتاق اصناف 
ایران با بیان اینکه در دســتورالعمل مدیریت هوشمند 
کرونا، تکلیف تمام بخش جامعه مشخص شده، تصریح 
کرد: به عنوان مثال در حوزه اصناف مقرر شد واحدهای 
صنفی مانند سایر اقشــار جامعه واکسن بزنند البته در 
کشور قانون اجباری برای واکســن نداشتیم و از طریق 

اطالع رسانی و روش های تشویقی این کار انجام شد. 
وی با اشاره به تعیین جریمه نقدی برای تزریق نکردن 
واکسن در برخی کشورها، گفت: اما در ایران حداقل در 
حوزه اصناف با اطالع رسانی گسترده و همکاری اصناف 
این روند انجام شد و بر اساس آمار سامانه ایران من، 85 
درصد اصناف واکسن تزریق کرده اند.  همچنین به گفته 
دبیر اتاق اصناف ایران در دستورالعمل مدیریت هوشمند 
کرونا گروه بندی سابق اصناف به طور کلی از بین رفته 
و در مقابل مشاغل حساس و تجمعی، به ویژه مشاغلی 
که مشتریان مجبور به درآوردن ماسک هستند، مانند 
رستوران مشخص شده است. بر این اساس قرار شد در 
مصوبات جدید ســتاد ملی کرونا به گونه ای عمل شود 
که رعایت چهار عنصر کلیدی یعنی اســتفاده از تهویه 
مناسب، استفاده از ماسک، استفاده از واکسن و رعایت 

فاصله اجتماعی مورد تاکید قرار گیرد. 

در هفته هــای اخیر همواره 
این سوال مطرح می شود که 
در ایران به عنوان قطب تولید 
و صادرات برنج چرا باید برنج 
ایرانی در آستانه کیلویی 100 
هزار تومان قرار بگیرد. طبق گفته واردکنندگان با افزایش 
قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج خارجی 
سوق داده شده که با این وجود ماهیانه 150 هزار تن برنج 

به منظور کسری نیاز کشور باید وارد شود. 
اما رییــس اتحادیه شــالیکوبی داران مازندران معتقد 
اســت 80 درصد برنج از تولیدکنندگان و کشــاورزان 
خارج شــده و در انبارهای افرادی است که تمایلی به 
عرضه آن ندارند و می خواهند بــا دپو برنج کنترل بازار 
این محصول را در دست بگیرند. تقی جعفریان  افزود: 
صاحبان فروشــگاه های زنجیره ای و دالالن 80 درصد 
برنج تولیدی را از کشــاورزان خریداری و در انبارها دپو 

کردند و برای اینکه آنها نرخ را تعیین کنند این محصول 
را به صورت قطره چکانی در بــازار عرضه می کنند. نرخ 
برخی انواع برنج مرغوب ایرانی به 75 تا ۹5 هزار تومان 
در هر کیلوگرم رسیده است. قیمت برخی انواع کیسه 
4.5کیلویی برنج ایرانی در اغلب فروشگاه های زنجیره ای 
به 400هزار تومان رسیده است. در باالترین نقطه بازار 
برنج، نرخ هر کیلوگرم برنج کشت دوم امراللهی، به عنوان 
گران ترین برنج ایرانی در بازار مصرف، به ۹5هزار تومان 
افزایش یافته است. فعاالن بازار می گویند میزان افزایش 
قیمت در انواع برنج مرغوب و پرمصرف ایرانی نسبت به 

ارقام پرمحصول و وارداتی بیشتر بوده است.
در گزارشی دیگر نیز آمده است قیمت برنج خارجی از 
اردیبهشت ۹6 تا دی ماه امسال 575درصد رشد کرده 
است. اردیبهشت ۹6، یعنی در آغاز سال ۹6 می شد با 5.5 
هزار تومان یک کیلو برنج خارجی خرید. این رقم االن 
به حدود 30 تا 35 هزار تومان رسیده است. این افزایش 

قیمت را البته می توان به شوک قیمت دالر نسبت داد.
وزارت جهاد کشاورزی اما می گوید قیمت  برنج غیرواقعی 

است. مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی 
گفت: برنج ایرانی به قیمت هایی به فروش می رسد که غیر 
واقعی است و وزارت جهاد کشاورزی برای برخورد با این 
موضوع ورود کرده است. میزان تولید برنج در سال جاری 
10 تا 20 درصد کاهش داشته است اما این موضوع نباید 

به این اندازه، قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش دهد.
در همین رابطه دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران 
در گفت و گو با کسب و کار" گفت: قیمت های فعلی برنج 
منطقی و بر اساس عرف نیست. وضعیت قیمت برنج در 
حالی است که کمبودی در این کاال وجود ندارد و برنج 
به اندازه کافی عرضه می شود. تمام بازارهای14 گانه در 
رکود بوده و مردم منتظر کاهش قیمت هستند اما افزایش 
قیمت برنج ایرانی غیرمنطقی بوده و در قیمت گذاری 
گرانفروشی و سودجویی صورت می گیرد که اجحاف در 

حق مردم و ناشی از عدم نظارت است.
گرانی  برنج از شــمال سرچشــمه می گیرد. اتحادیه 
تعیین کننده نرخ نبوده و فقط خریدار است. برنج را به 
هر قیمتی که بخرد با سود قانونی به فروش می رساند اما 

این گرانی ها عالوه بر اینکه به مصرف کننده آسیب وارد 
می کند به زیان فروشنده است.

قاسمعلی حسنی همچنین در مورد وضعیت قیمت برنج 
در بازار اظهار کرد: در حال حاضر برنج ایرانی از 47 تا 77 
هزار تومان و در برخی موارد بیشتر از این قیمتها عرضه 

می شود که این قیمت ها منطقی و عرف نیست.
وی اظهار داشت: وضعیت قیمت برنج در حالی است که ما 
کمبودی در این کاال نداریم و برنج ایرانی و خارجی به اندازه 
کافی در بازار عرضه می شود. بنابراین فروش برنج با این 
قیمت ها درست نیست. قیمت برنج را کشاورزان مناطق 
3 استان شمالی تعیین می کنند. متاسفانه یک عده در این 
وضعیت سودجویی و افزایش های غیرمنطقی در قیمت 
برنج اعمال می کنند. حسنی گفت: قیمت برنج خارجی 
نیز در بازار باالست. اگرچه برنج هندی دولتی از 18 تا 18 
هزار و 500 تومان می فروشند اما این برنج در بازار آزاد از 
23 تا 2۹ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت برنج 
تایلندی 12 هزار و 500 تومان و برنج پاکستانی حدود 30 

هزار تومان قیمت دارد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سیستم بانکی به طور کلی 
از پرداخت تسهیالت خرد 
چه در طول سال و چه در 
ماههای پایانی سال طفره 
می رود. البته این اتفاق در 
ماه های پایانی سال بیشتر به چشم می خورد. در 
هفته های اخیر نیز موضوع پرداخت تسهیالت تا 
100 میلیون تومان بدون ضامن و با گواهی کسر 
از حقوق، مــوردی دیگر از از مدعاســت. هرچند 
سیستم بانکی باید از بازپرداخت اقساط تسهیالت 
پرداختی مطمئن باشــد اما همواره از اعطای این 
تســهیالت اعم از وام اردواج، وام ودیعه مســکن، 
 وام کرونا و ... حتی با وجــود دو ضامن معتبر نیز 

سرباز زده است.
این در حالی است که پرداخت وام های خرد بدون 
ضامن از هفته گذشته طبق بخشنامه ای به بانک ها 
ابالغ شده است. این بخشنامه با مقاومت برخی از 
بانک ها رو به رو منجر به عزل یک مدیر شعبه ممتاز 
بانک دولتی و ثبت 400 شــکایت از جانب مردم 

علیه بانک ها شد.
عدم اعطــای تســهیالت در ماه های آخر ســال 
موضوعی اســت که رئیس کل بانک مرکزی آن را 
تکذیب کرد و گفت: شاید منابع مالی بانک ها تحت 
فشار قرار بگیرد اما روند اعطای تسهیالت متوقف 
نمی شود. دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و نیمه دولتی می گوید: توقف پرداخت تسهیالت 
به هیچ عنوان صحت ندارد. تمام تکالیفی که توسط 
مجلس و دولت به بانک ها تکلیف می شــود هم با 

برنامه ریزی اعتباری در حال انجام است.
رئیس کل بانــک مرکزی در تــازه ترین اظهارات 
خود گفته اســت بانک های که از نظــر نقدینگی 

با ناترازی مواجه هســتند باید تــالش کنند تا با 
واگذاری امــوال مازاد خود، نقدینگــی مورد نیاز 
برای اعطای تســهیالت را تامین کننــد. به گفته 
وی، امسال تا 2۹ آذر نیز 671 هزار نفر در مجموع 
مبلغ 58 هــزار میلیارد تومان تســهیالت ازدواج 
دریافــت کردند. با توجــه به این آمــار، پرداخت 
تســهیالت در بخــش ازدواج حــدود 50 درصد 
رشد داشته اســت. مجموع منابع بانک های عضو 
شــورای هماهنگی در پایان آبان امسال رشد 40 
درصدی داشــت که در همین مدت زمان شاهد 
 رشــد 41 درصدی تســهیالت ایــن بانک ها نیز

 بودیم. 

غالمرضا مرحبا، ســخنگوی کمیسیون اقتصادی 
نیز درباره تاخیــر در پرداخت وام هــا در ماه های 
پایانی ســال اظهار داشــت: بانکــداری صنعتی 
اســت که در آن تعادل و تراز بودن کلیدی  ترین 
عامل محســوب می شــود و بانک هــا دو بخش 
منابع و مصارف دارنــد که منابع همان ســپرده 
 مردمــی و مصارف همــان پرداخت تســهیالت 

و وام است.  
وی با بیان اینکه پرداخت وام برای بانک ها بســیار 
سودآور است، گفت: بخشــی از عملیات بانکی که 
مربوط به عملیات روتین بانک ها است، سودآوری 
قابل توجهی برای بانک  ها ندارد و بخش ســودآور 

بانک ها همان پرداخت تسهیالت است و ازاین رو 
بانک ها از پرداخت وام به مردم و بنگاه ها استقبال 
می کنند. مرحبا ادامه داد: بانک چند نوع  منابع در 
اختیار دارند که این منابع از مردم و بخش هایی از 
جمله کارخانه ها، مجموعه های اقتصادی و ... جذب 
شده است. بنابراین بانک ها تسهیالت قرض الحسنه 
را فقط از محل سپرده های  قرض الحسنه می توانند 
پرداخت کننــد و به طــور قطع اجــازه ندارند با 
ســپرده های قرض الحســنه وام 18 درصدی به 
مردم ارایه دهند. بانک ها فقط این امکان را دارند 
که از محل سپرده های مدت دار وام 18 درصدی را 

پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی: بانکها با واگذاری اموال مازاد نقدینگی اعطای وام را تامین کنند

کوتاهی      بانک ها    در  پرداخت   وام
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

برنج ایرانی در یک قدمی 100 هزار تومان قرار گرفت

احتکار برنج در انبارها 
قیمت برنج خارجی 575 درصد افزایش یافته است  

نحوه فعالیت اصناف در شرایط جدید کرونایی

سامانه »سماک« برای ساماندهی صادرات از اسفند راه اندازی می شود

آخرین وضعیت صادرات فلفل و کیوی

افزایش 70 درصدی قیمت جوجه یک روزه

مرغ به نرخ مصوب کاهش یافت
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با ممنوعیت واردات برخی گوشی ها
حق خريد گوشی های اقتصادی از مردم سلب می شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به محدودیت های 
واردات برندهای پرمصرف در بازار موبایل بیان کرد: بــا این تصمیم، مردم را از 
یک حق محروم می کنند، چون این گوشی ها با توجه به امکانات فنی که دارند، 
مقرون به صرفه و اقتصادی هســتند و مردم به آنها اقبال دارند. امیر اســحاقی 
درباره میزان واردات گوشی در ســال جاری اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان 
دی ماه ســال جاری، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار گوشی  از طریق واردات رسمی و 
مسافری وارد کشور شده که ارزشی بالغ بر ۳.۶ میلیارد دالر داشتند. ۱۵ میلیون 
دستگاه هم تعداد مصرف گوشی بوده، یعنی میزان واردات و مصرف نزدیک به 
هم بوده است.وی ادامه داد: از نظر تعدادی، سامسونگ ۴۸ درصد سهم بازار را 
دارد، شــیائومی ۲۸ درصد، نوکیا ۱۳ درصد و شش درصد هم سهم بازار اپل در 
کشور اســت. از نظر ارزشی و میزان دالری، سامســونگ ۴۸ درصد و شیائومی 
۲۸ درصد سهم را دارند و سهم نوکیا ۱۲ درصد است، اما اپل ۹ درصد ارزش را 
به خود اختصاص می دهد. این نشــان می دهد تقریبا ۹۱ درصد از کاالهایی که 
وارد می شوند، از نظر تعداد، ارزشی کمتر از ۳۰۰ دالر دارند و ۹ درصد از کاالها 
ارزششان باالتر از ۳۰۰ دالر است. از نظر ارزشی، ۳۵ درصد کاالها بیشتر از ۳۰۰ 
دالر هســتند، یعنی ما حجم زیادی کاال وارد میکنیم که گران قیمت محسوب 
می شــوند.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از نظر وضعیت بازار، 
وضعیت مطلوبی داریم، گفت: نزدیک به ۲.۵ میلیون دســتگاه روشن نشده در 
کشور داریم، ۱.۶ میلیون گوشی های هوشمند هستند و ۹۰۰ هزار هم گوشی های 
کیبوردی و فیچرفون ها هستند. بنابراین ما یک ذخیره قابل توجه در بازار داریم. 
با توجه به اینکه دو ماه از سال مانده، حجم ثبت سفارش قابل توجه است و فضا 
به شدت رقابتی است و بهترین شرایط برای خرید گوشی به شمار می رود. این 
فعال اقتصادی خاطرنشــان کرد: نرخ خرید موبایل هم به دالر آزاد هیچ ربطی 
ندارد، چون واردات موبایل مشمول ارز نیمایی می شود، بنابراین تنها نوسانات ارز 
نیمایی روی قیمت موبایل تاثیر می گذارد و اخبار مذاکرات و نوسانات قیمت دالر، 
اتفاق عجیبی در بازار موبایل رقم نمی زند. دالر نیمایی هم در ماه های اخیر رشد 
داشته و از ۲۴ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان افزایش یافته، بنابراین در شرایطی 
قرار داریم که حجم قابل توجهی کاال وارد کشور شده، حجم قابل توجهی گوشی 
روشن نشده وجود دارد و حجم قابل توجهی هم سفارش ثبت شده هست و بازار 
اصال مشکل کمبود نداریم.اسحاقی با اشاره به محدودیت هایی که در یک سال 
گذشته و ماه های اخیر برای برندهای شیائومی، اوپو، ریل می و ویوو ایجاد شده، 
بیان کرد: این گوشی ها سهم باالیی دارند و از نظر تقاضا در صدر لیست جهانی به 
شمار می روند، اما با این تصمیم، اوال دولت مردم را از یک حقی محروم می کند، 
چون این گوشی ها عموما گوشی های مقرون به صرفه و اقتصادی هستند، با توجه 
به امکانات فنی که دارند، قیمتشان به صرفه اســت و مردم بهشان اقبال دارند. 
دیگر اینکه باعث شــده بازرگانان هم از واردات این گوشی ها رویگردان شوند، 
ســهم واردات این گوشی پایین آمده و آنها ســراغ برندهای دیگر رفتند. پیش 
از ایجاد این محرومیت ها، سهم بازار گوشــی های شیائومی، اوپو، ریلمی و ویوو 
تقریبا ۴۴ درصد بود، حاال این سهم بازار به ۲۸ درصد رسیده است. وی درباره 
علت ممنوعیت واردات این گوشــی ها توضیح داد: در این گوشــی ها، مکانیزم 
گرفتن سرشماره های اورژانسی با عادی برایشان متفاوت است، به این علت که 
این کاالها از کشــورهای مختلف، نزدیک به ۲۶ کشور وارد می شوند، شیائومی 
هم شاید بتواند برای کشــورهای خاورمیانه یک آپدیت برای حل مشکل دهد، 
اما نمی تواند این کار را برای کشورهای همه جای دنیا انجام دهد، ما یک راه حل 
 فنی پیشــنهاد دادیم، از طریق اپراتورها که با یک کد فرمان که می توانند روی 
سیم کارت ها قرار دهند، مشکل تمام گوشی های وارداتی و تمامی گوشی هایی 
که در دست مردم است حل می شود.دبیر انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: 
می گویند این ممنوعیت ها را برای رفاه حــال مردم ایجاد می کنیم که مردم در 
زمان اضطراب مشکلی نداشته باشند، اما آیا فکری به حال پنج میلیون دستگاهی 
که االن در دست مردم است و همین مشــکل را دارند، کرده اند؟ اگر قرار است 
کاری انجام شود، باید به صورت فنی و نرم افزاری برای همه گوشی ها انجام گیرد 
که مشکل همه حل شود. اگر اپراتورهای ما توان فنی دارند، ما باید این مشکل را 
حل کنیم و از وزارت ارتباطات هم انتظار داریم به فکر دستگاه هایی که در سطح 
کشور است و در این سال ها وارد شده و همه هم این مشکل را دارند، هم باشد. با 
ممنوعیت واردات، آسیب فقط به مردم وارد می شود.اسحاقی خاطرنشان کرد: ما 
به دلیل تصمیمات نابه جا، هم مردم را از یک حق محروم می کنیم و هم فضایی 
برای ســایر برندهای گران قیمت باز می کنیم، در حالی که برندهای چینی در 
دوره تحریم ها هزینه هایی دادند و با ما همکاری های قابل توجهی داشتند. کل 
واردات سال گذشته ۳ میلیارد دالر بود، اما امسال از ابتدای سال تا دی ماه، ۳.۶ 
میلیارد واردات شده که تا پایان ســال هم افزایش می یابد، یعنی ما محدودیتی 
ایجاد می کنیم که در دوران تحریم، ارزبری را هم افزایش می دهیم. در سال های 
گذشــته میانگین واردات اپل ماهی ۶۰ هزار تا بوده، اما ما در ماه گذشــته ما 
۱۳۹هزار گوشی برند اپل وارد کردیم. یعنی با ایجاد یک محرومیت، ارز بیشتری 
از کشور خارج می کنیم چون بازرگان را سوق می دهیم به واردات برندهای دیگر.

وی با بیان اینکه مســووالن امداد و نجات، هالل احمر و پلیس به دلیل مشکل 
سرشماره های اضطراری  از وزارت ارتباطات ســوال دارند که چرا این موضوع 
کنترل نشده است، اظهار کرد: ما یک بازه سه ماهه فرصت گرفتیم و گوشی هایی 
که مخصوص منطقه خاورمیانه بود، به روزرسانی و مشکلش حل شد، حاال هم 
از مجموعه دولت درخواست داریم که در دو ماه آخر سال هم به ما مهلت دهند 
که این کاالها وارد کشور شوند و نظم بازار موبایل حفظ شود، بازار متعادل شود 
و مردم بتوانند از حق خود استفاده کنند و در این مدت هم اپراتورها راه حل فنی 
پیدا کنند و بازرگان هم بتواند مشکل را حل کند، اگرنه در این مدت ارزش واردات 

افزایش خواهد یافت و ارز بیشتری هم خارج می شود.

بازار رمزارزها بار ديگر نزولی شد؟
با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی شــاهد افزایش نوســانات هستند، بازار 
رمزارزها قرمزپوش شد و تحلیلگران عنوان کردند که یک حرکت نزولی می تواند 
باعث شود که قیمت همچنان سقوط بیشتری داشته باشد. نگاهی به روند نزولی 
قیمت بیت کوین از زمان افزایش قیمت در ماه نوامبر توسط معامله گران نشان 
داده است که بیت کوین در شکست این روند با مشکل مواجه است و تحلیل های 
آینده نگر در مورد آنچه که ممکن اســت برای بیت کوین در آینده اتفاق بیفتد، 
حرکت احتمالی پایین تر برای ارز دیجیتال برتر را نشان می دهد. کاهش مکرر 
بیت کوین به کانال پایین تر از ۳۷ هزار دالر این دیــدگاه تحلیلگران را تقویت 
می کند که بیت کوین در حال آماده شدن برای تثبیت طوالنی مدت یا  روند نزولی 
بیشتر است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۱ 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۳.۵۷ درصد کمتر 
شده است. در حال حاضر ۴۱.۱۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت 
کوین 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.       حجم کل 
بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۹.۱۶ میلیارد دالر است که ۸.۳۷ 
درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر 
۱۱.۴۱ میلیارد دالر است که ۱۶.۵۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای 
دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵۲.۹۸ میلیارد دالر است که 

۷۶.۶۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

اخبار
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قیمت دالر در چهار ســال و 
نیم گذشته ۶۳۰ درصد گران 
شــده درحالی که تورم موز و 
گوجه فرنگی طی این مدت از 
اسکناس آمریکایی بیشتر بوده 
است. قیمت دالر از شهریور ۹۶ سر ناسازگاری گذاشت و 
طی این مدت از سه هزار و ۸۰۰ تومان به حدود ۲۸ هزار 
تومان رسید. اســکناس آمریکایی طی حد فاصل چهار 
سال و نیم گذشــته یا به عبارتی دقیق تر در هفته پایانی 
مهر پارســال قله ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان را لمس کرد، اما 
در آخرین روز دی ماه امسال روی مرز ۲۸ هزار تومان قرار 
گرفت. به این ترتیب نرخ دالر ظرف این مدت حدود ۶۳۰ 
درصد باال آمد و همه چیز از جملــه خوراکی ها را با خود 
گران کرده اســت. مرکز آمار می گوید تورم عمومی طی 
یک سال گذشــته تقریبا ۳۶ درصد به ثبت رسیده است 
درحالی که تنها خوراکی ها طی این مدت ۴۳ درصد گران 
شدند. یعنی تورم خوراکی ها نسبت به تورم عمومی هفت 
درصد بیشتر بوده. رشد ۴۳ درصدی ارزش خوراکی ها و 
آشامیدنی ها طی یک سال گذشــته در حالی رخ داده که 
تورم مســکن و اجاره خانه تقریبا ۲۹ درصــد بوده، لوازم 
خانگی ۳۳ درصد گران شــده و هزینه های حمل ونقل، 
تفریح و آموزش بین ۳۵ تا ۲۸ درصد افزایش داشته است.

تورم برنج در چهار سال و نیم گذشته
به گزارش فرارو، تورم برنج خارجی و داخلی در چهار سال 
و نیم گذشته به ترتیب ۵۷۵ و ۳۲۵ درصد بوده است. طبق 
داده های مرکز آمار ایران قیمت برنج خارجی طی دی ماه 

امسال به طور متوســط کیلویی ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان 
فروخته شده که این رقم در شهریور ۹۶ پنج هزار و ۶۰۰ 
تومان بوده اســت. یعنی افزایش ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی 
ظرف این مدت که معادل ۵۷۵ درصد اســت. این عدد 
یعنی تورم نرخ برنج ایرانی ظرف چهار سال و نیم گذشته 
برابر با ۳۲۵ درصد به ثبت رســیده است. چون متوسط 
قیمت برنج ایرانی در حال حاضر کیلویی ۵۶ هزار و ۹۰۰ 
تومان است و خریداران این کاال در شهریور ۹۶ کیلویی 

۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می کردند.

تورم گوشت در چهار سال و نیم گذشته
گوشت گاو و گوساله نسبت به گوشت گوسفندی و مرغ 
ماشــینی تورم بیشتری را در چهار ســال و نیم گذشته 
به ثبت رسانده است. مرکز آمار می گوید به طور میانگین 
قیمت گوشت گوســاله و گاو در دی ماه امسال کیلویی 
۱۴۸ هزار تومان بوده و این رقم نســبت به شهریور سال 
۹۶ حدود ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان باال آمده است. یعنی 
۲۹۵ درصد. گوشت گوسفندی و مرغ ماشینی طی همین 
مدت به ترتیب ۲۵۳ درصــد و ۷۵ درصد افزایش قیمت 
داشتند. قیمت گوشت گوســفندی درحالی به کیلویی 
۱۴۲ هزار تومان رسیده که چهار سال و نیم قبل ۴۰ هزار 
و ۲۰۰ تومان ارزش داشت. قیمت مرغ ماشینی هم در ماه 
گذشته به کیلویی ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و نسبت 

به شهریور ۹۶ تقریبا ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان گران شد.

تورم لبنیات در چهار سال و نیم گذشته
قیمت ماســت ۴۱۸ و پنیر ایرانی حدود ۳۹۰ درصد در 
چهار سال و نیم قبل بیشتر شــده است. اگر به اطالعات 
مرکز آمار ایران نگاه کنیم ارزش ماســت پاستوریزه یک 
کیلویی به طور میانگین در دی ماه امسال ۱۹ هزار و ۲۰۰ 

تومان بوده که با توجه به نرخ سه هزار و ۷۰۰ تومانی آن 
در شهریور ۹۶ باید تورم این کاال را طی چهار سال و نیم 
قبل معادل ۴۱۸ درصد درنظر بگیریم. پنیر پاســتوریزه 
۵۰۰ گرمی ایرانی ظرف همین مــدت ۲۲ هزار و ۱۰۰ 
تومان رشد قیمت داشته اســت. یعنی ایرانی ها درحالی 
این کاال را دی ماه امسال ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان خریدند 
که بــرای آن در شــهریور ۹۶ پنج هــزار و ۷۰۰ تومان 

می پرداختند.

تورم میوه در چهار سال و نیم گذشته
قیمت موز در چهار سال و نیم گذشته بیشترین افزایش را 
بین میوه ها داشته و دالر را شکست داده است. رشد قیمت 
موز در این مدت درحالی ۶۳۳ درصد به ثبت رسیده که 
نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد از شهریور ۹۶ تا پایان 
دی ماه امسال ۶۳۰ درصد باال آمده است. طبق اطالعات 
مرکز آمار قیمت یک کیلو موز در دی ماه امســال به ۳۰ 
هزار و ۸۰۰ تومان رسید. در شهریور ۹۶ این عدد چهار 
هزار و ۲۰۰ تومان بود و تورم موز را به این شکل باید ۶۳۳ 
درصد بدانیم. گوجه فرنگی ۶۳۱ درصد، ســیب زمینی 

۵۶۰ درصــد و پیاز ۲۶۰ درصد طی ایــن مدت افزایش 
قیمت داشــتند. ارزش یک کیلو گوجه فرنگی از هزار و 
۶۰۰ تومان به ۱۱ هــزار و ۷۰۰ تومان، قیمت یک کیلو 
سیب زمینی از هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان 
و نرخ یک کیلو پیاز از دو هزار و ۱۰۰ تومان به هفت هزار 

و ۶۰۰ تومان رسیده است.

تورم ســایر خوراکی ها در چهار سال و نیم 
گذشته

چای خارجی، قند و روغن مایع ظرف چهار سال و نیم قبل 
بین ۴۶۰ تا ۷۰ درصد گران شــده اند. قیمت نیم کیلو چای 
خارجی در ماه گذشته ۱۱۶ هزار تومان بود و این رقم افزایش 
۹۵ هزار و ۵۰۰ تومانی این کاال را در بازه مورد نظرمان نشان 
می دهد. یعنی ۴۶۰ درصد. یک کیلو قند در دی ماه امسال 
به طور میانگین ۲۰ هزار تومان فروخته شــد، اما شهریور 
۹۶ چهار هزار تومان ارزش داشــت. همچنین روغن مایع 
۹۰۰ گرمی درحالی دی ماه امسال به طور متوسط ۱۷ هزار 
 و ۶۰۰ تومان فروخته شد که چهار سال و نیم قبل پنج هزار

 و ۳۰۰ تومان ارزش داشت.

تورم انواع خوراكی  طی چهار سال و نيم قبل

رقابت موز و گوجه  فرنگی با دالر
News kasbokar@gmail.com

یک تحلیلگر فضای مجازی اظهار داشت: درست است که 
برای برخی از مراودات مالی به صورت موردی از رمزارزها 
استفاده شده اما نباید تصور بر این باشد که با مجوز دادن 
به رمزارزها می توانیم مسئله تحریم ها را برطرف سازیم و 
این گونه نیست که به ایران اجازه دهند همواره برای دور 

زدن تحریم ها از رمزارزها بهره ببرد.
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی این قوه با بیان 
اینکه ممکن است موضوع رمزارزها در آینده دارایی مردم 
را تهدید کند، از بانک مرکزی خواست درباره این موضوع 
نظر شفاف خود را ارائه دهد. محسنی اژه ای در این نشست 
با اشاره به اینکه موضوع رمزارزها ممکن است در آینده 
دارایی های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین 
شود، گفت: دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مأمور 
هستند تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال 
مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه های 

مختلف در این رابطه شفاف سازی کند.
در همین زمینه یک تحلیلگر فضای مجازی اظهار داشت: 
صحبت های آیت اهلل اژه ای و دستور ایشان مبنی بر روشن 
شدن تکلیف وضعیت رمزارزها را باید به فال نیک گرفت. 
معتقدم تا زمانی که ســاختاری برای رمزارزها در کشور 
شکل نگیرد، باید شاهد بروز تبعات آن باشیم. نوید آقایی 
تأکید کــرد: امیدوارم صحبت های روز گذشــته رئیس 
دستگاه قضا از منظر وجه ایجابی فناوری های نوین مورد 
توجه قرار گیرد، نه وجه سلبی آن. به یاد داشته باشیم که 
اگر برخورد با رادیو، تلویزیون، ویدئو و ماهواره جواب داد، 
برخورد با این اتفاقات نوین در فضای مجازی هم جواب 

می دهد.
این تحلیلگر فضای مجازی با اشاره به گردش مالی بازار 
رمزارز در ایران گفت: واقعیت این اســت که صدها هزار 
نفر در کشور درگیر بازار رمزارزها شده اند و با اعداد قابل 
توجهی در این حوزه مواجه هستیم. گردش مالی در بازار 
رمزارزها در کشور مطابق برخی گزارش های غیر رسمی، 
روزانه به بیش از چند صد میلیارد تومان رسیده است. این 
اعداد و ارقام و گردش مالی سنگین نشان می دهد که باید 
این حوزه را جدی گرفت و بــرای این موضوعات هرچه 

سریع تر تصمیم گیری کرد.
به گفته این مدرس دانشــگاه باید توجه داشــته باشیم 
بخش عمده ای از مشــکالتی کــه امروز بــا آن مواجه 
شــده ایم و تجمعات و اعتراضات افرادی که در این بازار 
به دام کاله برداران افتاده اند، به این دلیل بوده که قاعده  
مشخص و روشنی در کشــور برای این موضوع نداریم و 

پیش بینی های الزم را نکرده ایم .
وی افزود: مرکز ملی فضای مجازی طی چند سال گذشته 
جلســات متعددی با بانک مرکزی و سایر دستگاه های 
مســئول در این حوزه برگزار کرده که خروجی روشنی 
نداشته و همین شرایط باعث شده تا رئیس قوه قضاییه 

نسبت به تبعات نابه سامانی بازار رمزارزها هشدار دهد.
آقایی با بیان اینکه بازار رمزارزها غیرقابل انکار اســت و 
نمی توان آن را نادیده گرفت، اظهار داشت: در دنیای امروز 
موضوع از بازار رمزارز فراتر رفته و با متاورس مواجه هستیم 
اما در این شــرایط نه تنها به ســمت قاعده مند کردن و 
قانون گذاری و حتی پذیرش این موضوع حرکت نکرده ایم 
بلکه کار به جایی رسیده تا مقامات ارشد قضایی در این 

زمینه هشدار دهند.
وی با اشاره به طرح بانک مرکزی مبنی بر راه اندازی رمزارز 
ملی اظهار داشــت: اینکه بانک مرکــزی اعالم کرده هر 
کشوری رمزارز مربوط به کشور خود را دارد و رمزارز ملی 
در سایر کشورها هم رایج است، حرف چندان غلطی نیست 
اما این رمزارزها، جریان اصلی بازار رمزارزها نبوده و بین 
فعاالن این حوزه چندان مصطلح نیستند و ما با موضوع 
بسیار متفاوت تری مواجه هستیم. برداشت من از اظهارات 
مقامات بانک مرکزی و طرحی که از آن به عنوان رمزارز 
ملی سخن گفته اند، خدمات مالی ای است که قرار است 

در بستر وب ارائه شود.
این کارشناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه ایده بانک 
مرکزی برای رمز ارزملی چندان روشــن نیست، گفت: 

طبق گفته معاون بانک مرکزی، اســکناس پشتوانه رمز 
ارزملی می شود. معتقدم آنچه که بانک مرکزی از رمزارز 
ملی و کلیات آن ارائه داده چندان قابل عملی شدن نیست 
و تاکید دارم که رمزارز ملی صرفا یک موضوع مالی نیست.

آقایی ادامه داد: در جهان امروز ســرعت تغییرات بسیار 
زیاد است. ما امروز با دارایی های مجازی در دنیا و با دنیای 
NFT روبه رو هســتیم. کشــورهای دیگر امروز درباره 
NFTها تصمیم می گیرند و قطعا ما هر چقدر دیرتر به 
این حوزه ها بپردازیم، طبق گفته رئیس قوه قضاییه تبعات 

سنگین تری برای ما خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تمام کشــورها درگیر مسائل مربوط به 
رمزارزها هســتند، تصریح کرد: تفاوت ما با کشورهای 
پیشــرفته در این است که ســایر کشــورها در این باره 
قاعده گذاری کرده و به سمت ســاماندهی پیش رفتند 
اما این موضوع هنوز در ایران شفاف نیست. باید گفت که 
ما درباره رمزارزها چه قانون و قاعده داشــته باشیم و چه 
نداشته باشیم، مبادالت در این حوزه در حال انجام است. 
باید قاعده این بازار را بپذیریم و تبعات آن را ارزیابی کنیم 
تا مردم در دام سودجویان و صرافی های غیرمجاز نیفتند. 
همان گونه که فیلترینگ برخی از شبکه های مجازی مثل 
تلگرام نتوانست باعث کاهش مخاطبان این پلتفرم ها و 
شبکه های مجازی شود، امروز هم دولت نمی تواند با ایجاد 
محدودیت ها جلوی بازار رمزارزهــا را بگیرد. باید توجه 
داشته باشیم که بخشی از وظایف حاکمیتی بانک مرکزی 
و سایر نهادهای اقتصادی، هدایت گری است که در حال 

حاضر اجرای این وظیفه را چندان جدی نمی بینیم.
آقایی با تاکید بر اینکه کلیاتــی که بانک مرکزی از طرح 
رمزارز ملی اعالم کرد، باعث افزایش ســردرگمی ها شد، 
گفت: آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده با ماهیت رمزارز 
در دنیا بسیار متفاوت است، گویی درباره موضوع دیگری 
طرح و ایده دارند که تنها در واژه رمز وجه اشتراک دارد. 

آقایی افزود: معتقدم در حال حاضر رمزارز ملی در بستری 
مطرح می شود که بیشتر سیاسی است تا فناوری. برخی 
از مدیران بر استفاده از رمزارزها برای کاهش اثرات تحریم 
تاکید دارند اما این موضوع برای کارشناسان حوزه فناوری، 
چندان قابل درک نیست. درست است که برای برخی از 
مراودات مالی به صورت موردی از رمزارزها استفاده شده 
اما نباید تصور بر این باشــد که با مجوز دادن به رمزارزها 
می توانیم مســئله تحریم ها را برطرف سازیم و این گونه 
نیســت که به ایران اجازه دهند همواره بــرای دور زدن 

تحریم ها از رمزارزها بهره ببرد.
وی گفت: واقعیت این است که مسئله تحریم ها ارتباطی 
با یک فناوری خاص ندارد. شاید رمزارز بتواند در مواردی 
برای دور زدن تحریم ها به کمک کشورمان بیاید اما باید 
توجه داشته باشیم هرچند رمزارزها در بازار آزاد تعریف 
می شوند اما چشــم های ناظری در این بازار وجود دارد 
و قواعدی هم حاکم بر آن اســت، همان گونه که دیدیم 
بزرگترین صرافی مجازی دنیــا، خدمات خود را به روی 
کاربران ایرانی بســت. همچنین ارقامی که بین دولت ها 
مبادله می شود، بسیار سنگین است و نمی توان این ارقام را 
از طریق رمزارزها و دور از چشم ناظران، نقل و انتقال داد.

این کارشــناس فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر برای 
رمزارزها قاعده گذاری نشــود می توانــد معضلی دیگر 
بر معضالت کشــورمان تحمیل کند، افزود: صحبت ها 
و هشــدارهای رئیس قوه قضاییه را یــک گام رو به جلو 
می بینم و امیدوارم از صحبت های ایشان، وجه ایجابی آن 
مورد توجه قرار گیرد چرا که برخورد قهری با این موضوع، 
ناکارآمد خواهد بود. معتقدم برخورد قهری با این پدیده، 
نگرانی مردم را در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش داده و 
باعث هدایت بیشتر منابع از بازار سرمایه ایران به سمت 
رمزارزها می شود، چنانچه گزارش هایی هم مبنی بر تایید 
این موضوع ارائه شده است.آقایی در پایان گفت: مهمترین 
موضوع، بحث آموزش در بازار رمزارزها است. امروز نباید 
رمزارز در کشورمان یک تابو باشــد و نباید اجازه دهیم 
با برخوردهای ســلبی، رمزارزها به موضوع زیرزمینی و 

غیرقابل کنترل تبدیل شوند.

معاون امور پســتی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشــان کرد: 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به 
عملکرد اپراتورها انتقــاد دارد و چند روز پیش به دالیلی 
برخی از این اپراتورها را جریمه و اشکاالت آنها را منتشر 
کرد. پس باید بگویم ما نیز نسبت به برخی کم کاری های 
موجود انتقاد و تالش داریم کــه آنها را حل کنیم. مجید 
حقی با رد ادعای کاهش سرعت اینترنت در کشور، گفت: 
باید بصورت مصداقی و با ارائه گزارش در خصوص کاهش، 
افزایش و کیفیت اینترنت سخن بگویم. حوزه تخصصی 

اندازه گیری شــاخص ها بر عهده سازمان است به همین 
دلیل سامانه سنجش سرعت اینترنت ) نت سنج پالس( را 
راه اندازی کردیم.وی با اشاره به سیال بودن شبکه، گفت: 
سرعت شبکه در حال تغییر است و این امکان وجود دارد در 
منطقه ای به دالیل مختلف شبکه ای و کاربری) دوسویه( 
لحظاتی کیفیت سرعت اینترنت کاهش پیدا کند اما در 

جای دیگر این سرعت تغییر نکرده باشد. سنجش ها در 
سامانه کلی و بر اساس شــاخص های استانی کیفیت ها 
چک می  شود، شاخص های محاسبه مبتنی بر احساس 
و برداشت زمانی و مکانی و جامعه آماری کم نیست. باید 
بگویم که تا به امروز گزارشی در این خصوص که کل کشور 
کیفیت و سرعت اینترنت اش پایین آمده است به دست ما 

نرسیده است.این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که بر 
اساس آخرین آمار ارائه شده در سایت speedtest  ایران 
با ۷ رتبه ســقوط در اینترنت موبایل، به رتبه ۷۷ در بین 
۱۳۸ کشور رسیده است، آیا این موضوع را تایید می کنید؟ 
گفت: در این سایت ۲ شاخص برای اندازه گیری اینترنت 
وجود دارد؛ نخست، میانگین و دوم مد. من نمی دانم جامعه 
آماری این سایت کجاست بنابراین اطالعاتی که این سایت 
ارائه می دهد را نه رد و نه تایید می کنم. به گفته وی، آی 
تی یو نحوه محاسبه را ارائه می کند از این رو می توان نحوه 

محاسبه آی تی یو را به عنوان معیار در نظر گرفت.

ارزش بازار آلفابت )شرکت مادر گوگل( به دنبال 
نتایج مالی ســه ماهه بهتر از حد مطلوب و رشد 
بیش از هشــت درصدی ارزش ســهامش در روز 
چهارشــنبه، به مرز دو تریلیون دالر نزدیک شد. 
ارزش سهام آلفابت آخرین بار حدود ۲۹۷۵ دالر 
معامله شد و در مسیر ثبت بزرگترین رشد روزانه 
در حدود دو سال گذشته قرار گرفت و نگرانیهایی 
که نسبت به نگه داشتن ســهام این غول فناوری 
پس از ریزش سنگین سهام فناوری در چند هفته 
گذشته وجود داشــت را تا حدودی برطرف کرد. 
ارزش بازار آلفابت در ابتــدای معامالت به باالی 
دو تریلیون دالر رسید و آخرین بار ۱.۹۷ تریلیون 

دالر بود. اگر ارزش بازار آلفابت در باالی دو تریلیون 
دالر بسته شود، هم ردیف شــرکتهایی نظیر اپل 
و مایکروســافت قرار می گیرد که ارزش بازار آنها 
بیش از دو تریلیون دالر است.اگرچه رگوالتورهای 
سراسر جهان غولهای فناوری را برای نقض حریم 
خصوصی و نگرانیهای ضــد انحصارطلبی هدف 
تحقیقات قرار داده اند، ارزش سهام ارزشمندترین 
شرکتهای وال استریت در دو سال گذشته تحت 
تاثیر شــرایط پاندمی که یادگیری و دورکاری را 
فراگیر کرد، رشــد قابل مالحظه ای داشته است. 

بر اســاس گزارش رویترز، پس از این که گزارش 
مالی آلفابت در روز سه شنبه نشان داد فروش سه 
ماهه این شرکت فراتر از حد انتظارات بوده است، 
دستکم ۲۰ کارگزار هدف قیمت برای سهام آلفابت 
را باال بردند و میانگین قیمتی که تحلیلگران پیش 
بینی می کنند، ۳۴۵۰ دالر اســت که ۱۶ درصد 
باالتر از قیمت فعلی اســت.درآمد آلفابت به ازای 
هر سهم در سه ماهه چهارم سال میالدی گذشته 
۳۰ دالر و ۶۹ سنت در مقایســه با ۲۷ دالر و ۳۴ 
سنت مورد پیش بینی تحلیلگران بود. درآمد این 

شرکت ۷۵.۳۳ میلیارد دالر بود که باالتر از پیش 
بینی تحلیلگران برای درآمد ۷۲.۱۷ میلیارد دالر 
بود و با رشــد ۳۲ درصدی، نشان داد می تواند در 
برابر فشــارهای تورم و پاندمی تاب بیاورد.درآمد 
تبلیغات یوتیوب ۸.۶۳ میلیارد دالر و درآمد واحد 
ابری گوگل ۵.۵۴ میلیارد دالر بود. درآمد تبلیغاتی 
گوگل به ۶۱.۲۴ میلیارد دالر رسید که ۳۳ درصد 
در مقایسه با ۴۶.۲ میلیارد دالر در سه ماهه چهارم 
سال ۲۰۲۰ افزایش داشــت. ارزش سهام آلفابت 
سال میالدی گذشته ۶۵ درصد رشد کرد که باالتر 
از سایر شرکتهای بزرگ فناوری و بیش از سه برابر 

رشد شاخص اس اند پی ۵۰۰ بود.

ايرانيان ماهانه هزاران ميليارد در بازار رمزارز معامله می كنند

با رمز ارز نمی توان تحریم ها را بی اثر کرد

كاهش سرعت اينترنت را قبول نداريم

نسبت به عملکرد اپراتورها انتقاد داریم

آلفابتدرآستانهورودبهکلوبدوتریلیوندالریها


