
نایب رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران می گوید 
که امکان واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی به شــکل اعتباری 
فراهم شده است. به گزارش ایسنا، تامین اعتبار و نقدینگی الزم برای 
واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه یکی از اصلی ترین دغدغه هایی 
بوده که در سال های گذشته برای فعاالن اقتصادی به وجود آمده 
است. عدم امکان پرداخت نقدی در هنگام خرید مواد اولیه با توجه 
به تسویه نشــدن فروش محصوالت چه در داخل و چه به صورت 
صادراتی، باعث شده از سوی واردکنندگان مواد اولیه تحت فشار 
قرار بگیرند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز نتوانند در زمان مدنظر 

خود، مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند.
به دنبال به وجود آمدن این مشکالت، محمدرضا فاروقی – نایب 
رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق بازرگانی ایران – از فراهم بودن 
امکان خرید اعتباری مواد اولیه خبر داده است. او سایت اتاق ایران 
گفته: ضرورت ایجاد بستر مقرراتی برای بهره مندی از شیوه پرداخت 
اعتباری در جلسات بخش خصوصی با مسئوالن مربوطه در دولت 
قبل مطرح شد و آنها نیز ضمن استقبال از پیشنهادها از فعال واقعی 
اقتصادی که در شرایط ارزی کنونی این اعتبار را کسب کرده به عنوان 

سرمایه های کشور یاد کردند؛   اما متأسفانه تصمیم عملیاتی خاصی 
در این باره جز مقطعی آن هم برای کاالهای اساسی، اتخاذ نکردند.

دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل کشور ادامه داد: در شرایط کنونی 
مطابق الزامات مقرر در بند ۲ مصوبــه ٤٣٥٣ مورخه ۲۲ فروردین 
۱٣۹٧ که منبعث از  ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  است، 
جز در موارد استثنا، ارز مورد نیاز کلیه کاالهای ثبت سفارش شده 
و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چارچوب 
مقررات بانک مرکزی تأمین می شــود و در  کلیه حوالجات ارزی، 
بانک مرکزی باید نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد، منتها در 
سنوات گذشته در  قالب رویه ها و اولویت های ارزی اعالمی از سوی 
بانک مرکزی، سازوکار رویه خرید اعتباری برای تأمین مواد اولیه 
تولید، پیش بینی نشده بود و فقط درباره کاالهای اساسی آن هم در 
مقطعی ستاد تنظیم بازار مصوبه ای را در ٣۰ فروردین ۱٣۹۹ به این 
شرح صادر کرد: »بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز ٤۲۰۰ تومان 
برای کاالهای اساسی مشمول به صورت خرید اعتباری اقدام و برای 
تأمین ارز آن حداکثر ٦ ماه از زمان تخصیص ارزهای در دسترس 
قابل انتقال اقدام کند« اما این فرایند مورد استقبال واردکنندگان 

کاالهای اساســی  قرار نگرفت. به باور فاروقی در بحث تأمین مواد 
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که ثبت سفارش و تأمین ارز آنها 
می تواند حسب نوع کاال و اولویت ارزی به یکی از روش های واردات 
در مقابل صادرات، ارز اشخاص، تهاتر و یا استفاده از ارزهای صادراتی 
غیر، صورت پذیرد، شرایط  متفاوت خواهد بود و واردکننده ضمن 
بهره مندی از این رویه می تواند با تأمین مواد اولیه بیشتر از نقدینگی 
خود  با افزایش ظرفیت  تولید، بهره وری بیشتری ایجاد کرده و  پول 
فروشنده را پس از فروش کاال حواله کند. این عضو هیات نمایندگان 
اتاق ایران معتقد است با اجرایی شدن واردات اعتباری در بازه زمانی 
مشخص، امکان واردات قبل از صادرات نیز مهیا می شود، به گونه ای 
که یک صادرکننده پیش از صدور کاالی خود، مواد اولیه مورد نیاز 
تولید را به صورت اعتباری تأمین کرده و پس از صدور، ارز حاصله را 
به کاالی وارداتی تخصیص دهد. عالوه بر این امکان واردات اعتباری 
می تواند فشار را در مقاطعی از بازارهای ارزی برداشته و با کاهش 

تقاضا در تعدیل  نرخ ارز نیز مؤثر باشد.
نایب رئیس کمیســیون مدیریت واردات اتاق ایران از ارســال این 
پیشنهاد مستفاد از  تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه اجرایی مواد ٥ و ٦ قانون 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز از طرف کمیسیون در سال گذشته به عنوان 
راهکاری برای جلوگیری از رسوب کاال در اماکن گمرکی و کاهش 
فشار بر بازارهای ارزی خبر داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن این 
رویه، واردکنندگان بی نیاز از ترخیص درصدی محموله های فاقد 
کدرهگیری بانک، می توانند ۱۰۰ درصد کاال را به صورت اعتباری 
ترخیص و در فواصل زمانی ٣ تا ٦ ماهه ارز مورد نیاز خود را تأمین 
کنند. این فعال اقتصادی با بیان این نکته که با شــروع کار دولت 
سیزدهم ضوابط اجرایی سیاست های ارزی و تجاری توسط معاونت 
اقتصادی ریاست جمهوری ابالغ شد و در  تبصره ۲ از  بند ۲ قسمت 
الف این ابالغیه مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، طی یک ماه نسبت به تهیه 
دستورالعمل رویه واردات اعتباری اقدام کند، گفت: دستورالعمل 
اجرایی این ابالغیه ۲ بهمن ســال جاری مصوب، ابالغ و مقرر شد 
واردات اعتباری فقط برای مواد اولیه توسط شرکت های تولیدکننده 

در مدت زمان حداکثر ٣ ماه در بستر سامانه نیما امکان پذیر باشد.
او تاکید کرد: اجرایی شــدن این مقرره در گرو این است که پیشتر 
اسناد تجارتی آزاد بوده و از  حیث انتقال مالکیت نیز مشکلی وجود 

نداشته باشد، این رویه به مثابه ترخیص ۹۰ درصدی کاالهای فاقد کد 
رهگیری است با این تفاوت که واردکنندگانی که پیشتر اسناد مالکیت 
در ید آنها بوده با دریافت ثبت سفارش و مجوز ورود می توانستند  با  
تودیع تعهد ۲ ماهه به گمرک برای ارائه کــد رهگیری، ۹۰ درصد 
کاالی خود را ترخیص کرده و  ترخیــص ۱۰ درصد باقی مانده آن 
منوط به تعیین و ثبت اطالعات منشأ ارز است، هر چند در رویه واردات 
اعتباری واردکنندگان تولیدی می توانند پس از دریافت ثبت سفارش 
و مجوز ورود با دریافت گواهی ثبت آماری مدت دار و تعهد به  خرید 
و انتقال ارز در سامانه نیما ظرف مدت ٣ ماه، کل مواد اولیه وارده خود 
را از  گمرک ترخیص کنند. بر اساس اظهارات فاروقی، گستره شمول 
این مقرره کافی به مقصود نیست، چون واردکننده فقط متعهد به 
تأمین ارز در بازار ثانویه بوده و رویه مؤثر واردات در قبال صادرات دیده 
نشده است و از طرفی این تسهیالت هم زمان معطوف به واردکننده 
تولیدی و مواد اولیه است، در حالی که ماده اولیه توسط هر شخصی 
وارد شود در نهایت امر در تولید مصرف می شود. همچنین نیاز تولید 
تنها مواد اولیه نیست و تأمین ماشین آالت و ملزومات تولید هم از 

نیازهای اساسی تولید محسوب می شود.

سخنگوی سهام عدالت با تأکید بر اینکه فرایند واریز 
سود سهام عدالت غیرحضوری خواهد بود، گفت: مردم 
نیاز نیست نه برای دریافت سود و نه برای ثبت نام سهام 
عدالت مراجعه حضوری داشته باشند. اکبر حیدری 
در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نزدیک شدن به موعد 
پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۹ اظهار کرد: در بازه 
هایی که رویدادی در مورد سهام عدالت رخ می دهد 

بازار شایعات هم داغ می شــود. فرایندی که در حال 
حاضر در حال وقوع است توزیع سود برای افرادی است 
که به عنوان سهامدار شناسایی شده اند. وی با تأکید 
بر اینکه مشموالن برای دریافت سود سهام خود نیاز به 
مراجعه حضوری ندارد، توضیح داد: فرایند پرداخت 
سود سال ۱٣۹۹ هم مانند ســال های قبل صورت 
می گیرد. سخنگوی سهام عدالت در ادامه با اشاره به 

جاماندگان سهام عدالت هم اظهار کرد: در مورد این 
موضوع دولت و مجلس باید به نظر مشترکی برسند و 
سپس الیحه به تصویب مجلس برسد. برای این منظور 
هم دهک های درآمدی سال هاست شناسایی شده 
و اگر قرار باشــد پس از تصویب الیحه به کسی سهام 
عدالت تعلق بگیرد این فرایند هم غیرحضوری خواهد 

بود و نیازی نیست که افراد به نهادی مراجعه کنند.

درحالیکه وزیر اقتصاد شرط سپرده گذاری در پرداخت 
وام بدون ضامن را تخلف دانسته و بر پیگیری این موضوع 
تاکید کرده است، برخی از شعب بانک ها همچنان شرط 
گردش حساب و یا سپرده  گذاری را مطرح می کنند و در 
مجموع گزارش ها حاکی از آن است که شرایط عجیب  
غریبی که پیش از این از سوی بانک ها برای پرداخت این 

وام مطرح می شد، کم تر شده است.
به گزارش ایســنا، بانک های دولتی در راستای تکلیف 
رئیس جمهور و ابالغیــه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر تسهیل پرداخت تســهیالت خرد در مرحله 
اول مکلف به پرداخت وام های خــرد به حقوق بگیران 
بخش های دولتی، عمومــی و خصوصی بدون دریافت 
ضامن شدند و قرار است که در آینده این موضوع شامل 

سایر افراد نیز شود. 
شــرایط دریافت دریافت وام تا رقم ٥۰ میلیون تومان 
اینگونه اســت که تنها ارائه نامه کسر از حقوق کفایت 
می کند و شــرایط مورد نیاز برای دریافــت وام تا ۱۰۰ 
میلیون تومان نیز با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک 
یا سفته اعالم شده است که مشــموالن این وام باید به 

بانک و شعبه ای که حقوق خود را از آن دریافت می کنند، 
مراجعه کنند. پیش از این، گزارش های میدانی از برخی 
شعب بانک ها حاکی از شرایط عجیب اعالمی مبنی بر 
بسته بودن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، 
ابالغ نشدن بخشنامه، داشتن میانگین گردش حساب و 

سپرده حداقل نصف مبلغ وام مورد نظر بود. 
احسان خاندوزی_وزیر اقتصاد در واکنش به این موضوع 
اعالم کرد که هرگونه شرط اضافه ای که خارج از مصوبات 
در این زمینه باشــد، تخلف محســوب و با آن برخورد 
خواهد شد. اکنون، گزارش میدانی که به تازگی از روند 
پرداخت وام بدون ضامن در برخی از شعب بانک ها ثبت 
شده، بیانگر کم شدن شــروط خارج از مصوبه است اما 
همچنان برخی شعب اعالم می کنند که به علت بسته 
شدن پرداخت وام جدید در روزهای پایانی سال، این وام 
بعد از ایام نوروز پرداخت می شود و مشموالن این وام نیز 

باید میانگین و معدل حساب قابل قبولی داشته باشند. 
عالوه بر این، شواهد حاکی از آن است که اکثر بانک ها 
شــرایط مندرج در مصوبه مربوطه را در شعب در دید 
عموم قرار داده اند. اما با وجود تخلف بودن همچنان برخی 

از شعب اعالم می کنند که متقاضیان برای دریافت این 
وام باید میانگین یا معدل حساب باالیی داشته باشند و در 
غیر اینصورت این افراد باید برای چند ماه در بانک سپرده 

بگذارند تا بتوانند بدون ضامن وام دریافت کنند. 
از سوی دیگر، متصدی یک بانک می گوید که صرف اینکه 
فردی حقوق بگیر باشد و حقوقش را از این بانک دریافت 
کند، برای پرداخت وام بدون ضامن کافی نیست و آن فرد 
نباید فقط حقوق خود را پس از واریز برداشت کند بلکه 

باید گردش حساب باالیی داشته باشد. 
وی همچنین تاکید کرد که پرداخت وام برای مبالغ خرد 
تا ٣۰ میلیون بدون ضامن خواهد بود و هرچه بر مبلغ وام 

افزوده شود، حداقل معرفی یک ضامن الزم است . 
عالوه بر این، متصدی بانکی دیگر بر این موضوع تاکید 
کرد که رتبه اعتباری فرد متقاضی در بانک مرکزی رقم و 
شرایط پرداخت وام را تعیین می کند و فیش حقوقی افراد 

باید حداقل ٦۰ درصد وام را پوشش دهد. 
این شرایط در حالی از سوی بانک ها اعالم می شود که 
براساس گفته وزیر اقتصاد طی سه هفته اخیر بیش از ٦٥ 
هزار نفر بدون ضامن وام از وام های خرد استفاده کرده اند.

چند روز پس از انتشــار خبر واردات موبایــل در ازای 
صادرات خشکبار، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 

توضیحاتی را درباره این موضوع ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، چند روز قبل، انجمن واردکنندگان 
موبایل، تبلــت و لوازم جانبی اعالم کــرد که با مصوبه 
کارگروه هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری مقرر شده 
تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل باالی سیصد 
دالر صورت گیرد، موضوعی که به نظر می رسد در مسیر 

تسهیل رفع تعهد ارزی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین رابطه، رئیس کمیســیون تســهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتاق تهران به اساس اتخاذ این تصمیم 
توسط دولت اشــاره کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز نیمایی 
و ارز بازار آزاد، عماًل شــرایط را به سمتی پیش برده است 
که تقاضایی بــرای واردات در مقابل صادرات وجود ندارد 
و صادرکنندگانی که در حوزه خشکبار و گیاهان دارویی 
فعالیت می کنند، به دلیل آنکه نمی توانند ارزشــان را در 
سامانه نیما با نرخ نیمایی عرضه کنند، با مشکل رفع تعهد 
ارزی مواجه شده اند. البته این مساله تنها شامل این گروه 
کاالیی نیســت و همه صادرکنندگان کوچک و متوسط 

را دچار مشکل کرده است. محمد الهوتی در گفت وگو با 
روابط عمومی اتاق تهران، با بیان اینکه ارز ارزان نیمایی 
تخصیص یافته به این کاالها که در شمار کاالهای لوکس 
قرار می گیرد، به دست مصرف کنندگان نمی رسد، ادامه 
داد: سازمان توســعه تجارت به منظور رفع این مساله و 
حمایت از صادرات، واردات یک ســری از کاالهایی که به 
عنوان کاالی لوکس شناخته می شود و در عین حال، کاالی 
مصرفی و مورد نیاز جامعه است را به ارز حاصل از صادرات 

متصل کرده تا تقاضا برای ارز صادراتی افزایش پیدا کند.
 او افزود: به نظر می رسد، هدف سازمان توسعه تجارت، 
بســط این ســازوکار به بقیه کاالهایی است که نسبتا 
ضروری بــوده اما به نوعی کاالهای لوکس محســوب 
می شوند تا به این ترتیب موانعی که در رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان کوچک و متوسط پدید آمده، رفع شود.  

الهوتی البته به این نکته نیز اشاره می کند که استفاده از 
ارز صادراتی برای واردات موبایل موضوع جدیدی نیست 
و در سال گذشته نیز، واردکنندگان موبایل ارز مورد نیاز 
خود را با ارز صادرات خشکبار تهاتر کردند. اما اینکه گفته 
می شود، واردکنندگان موبایل اکنون با سردرگمی مواجه 

شده اند، به این دلیل است که عماًل در سامانه نیما ارزی 
به آنها تعلق نمی گیرد و احتماالً این سردرگمی ظرف 
مدت کوتاهی برطرف می شود. رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توســعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: انتظار 
این است که این روش به مرور زمان به سایر بخش های 
صادرات هم تعمیم پیدا کند و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز 

صادراتی و واردات در مقابل صادرات ایجاد شود.
الهوتی هم چنین نبود تقاضا برای ارز صادراتی و واردات 
در مقابل صادرات را ناشی از تفاوت نرخ ارز نیما و نرخ ارز 
بازار آزاد دانست و توضیح داد: صادرکنندگان بزرگ در 
این سامانه ارز خود را به نرخ پایین تری عرضه می کنند 
و صادرکنندگان کوچک نمی توانند از امکان سامانه نیما 
استفاده کنند. از این رو، بهترین روش این است که نرخ 
ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد به هم نزدیک شــود تا 
به طور کلی، مشــکالت این چنینی هم برطرف شود. 
بنابراین، اســتفاده از روش تهاتر اگر چه ممکن است 
برای کوتاه مدت روش مناسبی باشد اما شایسته است، 
 سیاست دولت در درازمدت نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی 

به نرخ ارز آزاد باشد.

وارداتمواداولیه،اعتباریمیشود!

مردمبرایدریافتسودیاثبتنامسهامعدالتمراجعهحضورینکنند
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سرمقاله

بانک مرکزی 
رژیم ارزی ندارد 

ارز یک متغیر کالن اســت. 
بنابرایــن بــه تحوالتی که 
در بخــش کالن کشــور و 
بخش خارجی رخ می دهد 
واکنش نشــان خواهد داد. در این موضوع شــکی 
نیست و کســی هم نمی تواند منکر آن شود. البته 
 ارتباط یک پول با پول دیگر بستگی به متقاضیان و 

عرضه کنندگان...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان 
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افزایشخروج
پولحقیقیازبورس

عرضه۲۰هزارتن
گوشتمنجمد

قیمت مسکن در 20 استان در  بهار 1400  افزایش یافته است

روند  صعودی  قیمت  مسکن
صفحه2

صفحه3

کاهش  خرید  و  فروش  در  بازار ارز
دالر    به     استقبال    سیگنال های   جدید   رفت

در اولین روز کاری هفته تمامی نمادهای پاالیشی 
بازار قرمزپوش شدند و بیشــترین تأثیر را در افت 
شــاخص کل بورس تهــران داشــتند.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز شنبه، ٣۰ بهمن ۱٤۰۰، 
شــاخص کل بورس تهران با کاهش ۲٧۹ واحدی 
نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۲8۲ 
هزار و ۱٣۱ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس نیز 
با افت ۱۹۹ واحدی در سطح ٣۲٥ هزار و 8٣ واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
۱۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱٧ هزار و ٥۱٥ واحد 
قرار گرفت. در پایان معامالت  روز شنبه، ۱8٧ نماد 
رشد قیمت داشتند که ۱٣۰ نماد بورسی و ٥٧ نماد 
فرابورسی بودند. همچنین ۲۹۱ نماد کاهش قیمت 

داشتند که ۲۰٣ نماد بورسی...

در جلسه وزرای صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری 
بر استمرار و تشدید بازرسی ها در ایام پایانی سال با 
توجه به فرا رسیدن عید نوروز و ماه مبارک رمضان 
تاکید شــد.به گــزارش وزارت صمت، ســید رضا 
فاطمی امین در جلسه ای با وزرای جهاد کشاورزی 
و دادگستری که با تاکید معاون اول رئیس جمهور به 
میزبانی وزارت صمت برگزار شد، با بیان اینکه تمامی 
کاالهای دارای اهمیت تنظیم بازار را در سامانه جامع 
تجارت وارد کرده ایم، گفت: کنترل بازار بر اساس رصد 
فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت با سرعت 
و شفافیت بیشــتری پیش خواهد رفت.وزیر صمت 
همچنین بیان کرد: قیمت کاالها از درب کارخانه تا 
ورودی فروشگاه ها از طریق همین فاکتورهای ثبت 

شده در سامانه جامع تجارت...



اقتصاد2
ایران وجهان

کاهش ۱۱ درصدی چک های 
برگشتی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته
مقایســه  بین یک ســال منتهی به دی امسال و سال 
گذشته، نشــان می  دهد که نســبت تعداد چک  های 
برگشــتی به مبادله   شــده با کاهــش ۱۱ درصدی و 
ارزش آن با افزایش ۹ درصدی همراه بوده است.بنا بر 
گزارش هایی که بانک مرکزی هر ماه از آمار چک های 
مبادله شــده منتشــر می کند، در دی ماه امسال، در 
مجموع ۶.۵ میلیون فقره چک بــه ارزش ۲۶۹.۷ هزار 
میلیارد تومان مبادله شــده که از این میان، ۵۵۳ هزار 
فقره چک به ارزش ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان برگشت 
خورده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک های 
برگشتی به مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با ۸.۵ 
درصد و ۱۱.۳ درصد بوده است.همچنین در ماه قبل 
یعنی در آذر ماه نیز در مجموع ۶.۵ میلیون فقره چک 
به ارزش ۲۵۸.۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که 
سهم چک های برگشتی برابر با ۵۵۴ هزار فقره به ارزش 
۲۵.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو در آذرماه، 
نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده 
به ترتیب برابر با ۸.۵ درصد و ۹.۹ درصد بوده اســت.با 
مقایســه ی آذرماه و دی ماه امسال، مشاهده می شود 
که نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده ثابت 
بوده و نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده نیز 
با افزایش ۱۴ درصدی همراه بوده است.آمار مربوط به 
یک سال منتهی به دی ماه امسال نیز نشان می دهد که 
در این بازه زمانی، در مجموع ۸۶.۴ میلیون فقره چک به 
ارزش ۲۶۵۰.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که میزان 
چک های برگشتی به اندازه ۷.۷ میلیون فقره به ارزش 
۳۱۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رو نسبت 
تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده برابر با 
۸.۹ درصد و ۱۲ درصد بوده است.از طرف دیگر در یک 
سال منتهی به دی ماه ســال قبل، در مجموع ۱۰۱.۹ 
میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱۰.۶ هزار میلیارد تومان 
مبادله شده که سهم چک های برگشتی ۱۰.۲۷ میلیون 
فقره چک به ارزش ۲۲۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده که 
نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده 
به ترتیب برابر با ۱۰ درصد و ۱۱ درصد بوده است.از این 
رو مقایسه ی بین یک سال منتهی به دی ماه امسال و 
یک ســال منتهی به دی ماه سال قبل، نشان می دهد 
که نسبت تعداد چک های برگشــتی به مبادله شده با 
کاهش ۱۱ درصدی و نسبت ارزش چک های برگشتی 

به مبادله شده با افزایش ۹ درصدی همراه بوده است.

پاالیشی ها؛ مانع رشد شاخص بورس 
افزایش خروج پول حقیقی از بورس

در اولین روز کاری هفته تمامی نمادهای پاالیشی 
بازار قرمزپوش شدند و بیشــترین تأثیر را در افت 
شــاخص کل بورس تهران داشــتند.به گزارش 
اقتصادنیــوز، در معامالت روز شــنبه، ۳۰ بهمن 
۱۴۰۰، شــاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۷۹ 
واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون 
و ۲۸۲ هزار و ۱۳۱ واحد رســید. شاخص هم وزن 
بورس نیز با افت ۱۹۹ واحدی در سطح ۳۲۵ هزار و 
۸۳ واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 
)آیفکس( ۱۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار 
و ۵۱۵ واحد قرار گرفت. در پایــان معامالت  روز 
شنبه، ۱۸۷ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۳۰ نماد 
بورسی و ۵۷ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۹۱ 
نماد کاهش قیمت داشتند که ۲۰۳ نماد بورسی 
و ۸۸ نماد فرابورســی بودند. به عبارت دیگر، ۳۷ 
درصد بازار رشد قیمت داشــتند و ۵۸ درصد بازار 

افت قیمت داشتند. 

گروه  های سبز و قرمز بورس
روز گذشته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه  های 
»خودرو و ساخت قطعات« و »بانک ها و مؤسسات 
اعتباری« افزایش یافت و این دو گروه ریالی بازار سهام 
سبزترین گروه  ها بودند. در سوی دیگر بازار تمامی 
نمادهای گروه  »فراورده های نفتی، کک و ســوخت 
هسته ای« کاهش قیمت داشتند و نمادهای پاالیشی 

قرمزترین گروه بازار لقب گرفتند.

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار 
سهام

روز گذشته نمادهای پاالیشی بیشترین نقش را در 
افت شاخص کل بازی کردند. »شبندر«، »شپنا« 
و »شــتران« بیشــترین تأثیر منفی را بر شاخص 
کل داشــتند و »وبملت«، »خودرو« و »وتجارت« 
بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص داشتند.در 
فرابورس نیز نمادهای »تجلی«، »فزر« و »وملل« 
بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 
داشتند و »بپاس«، »اتکای« و »سمگا« بیشترین 
تأثیر مثبــت را بر شــاخص داشــتند.  در جدول 
پرتراکنش ترین نمادهای بورس خودرو صدرنشین 

است و فملی و وبملت در رتبه های بعدی هستند. 

خبر

رشد قیمت مسکن در بهار 
۱۴۰۰ به طور متوسط برابر 
با ۱۰۰.۲ درصــد بوده اما 
تعداد معامالت مســکن 
برخالف قیمــت در حدود 
۳۱.۶ درصد افت داشته است.به گزارش اقتصادنیوز، 
بررسی قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد 
این متغیر در مقایسه با سال گذشته رشدی ۱۰۰ 
درصدی را به ثبت رسانده است. این رشد به صورت 
متوسط در تمام کشور به ثبت رسیده و نشان از دو 
برابر شدن این رقم در کشــور در عرض یک سال 
داشته است.در گزارش منتشر شده از سوی مرکز 
آمار، تفکیک رشد قیمت خرید و فروش مسکن به 
اســتان ها در بهار ۱۴۰۰ نشان می دهد در بیست 
اســتان این افزایش بیــش از ۱۰۰ درصد به ثبت 

رسیده و در مسیری صعودی قرار داشته است.

روند صعودی در قیمت مسکن
بنا به روایت اکوایران، هزینه یک متر مربع زیربنای مسکونی 
در کل کشور طبق داده های مرکز آمار در بهار امسال تقریبا 
۱۲.۲ درصد نسبت به زمستان سال قبل رشد داشته است. 
در مقیاس فصلی در کشــور تعداد معامالت رشدی ۱۴.۸ 
درصدی داشته که این امر می تواند بیانگر رفتار فصلی این 

قیمت در کشور بوده باشد.
مقایسه آمار ساالنه در باب قیمت مسکن اما حقیقت مهم 
تری را در بر دارد. این بررســی نشان می دهد رشد قیمت 
در بهار ۱۴۰۰ به طور متوســط برابر با ۱۰۰.۲ درصد بوده 
اما تعداد معامالت برخالف قیمــت در حدود ۳۱.۶ درصد 
افت داشته است.به عبارت دیگر کاهش عرضه فروش در این 
بازار می تواند موجب رشد قیمت ها در بازار مسکن شده و 
در نهایت باعث شود تا تقاضای کمتری در این زمینه وجود 
داشته باشد.قیمت متوسط در تهران در بهار ۱۴۰۰ برابر با 
۳۷ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان بوده است. این باالترین میزان 
قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی در نقاط شهری 

ایران بوده است.
استان اصفهان نیز با ۱۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان 
در این رتبه بنــدی در رده دوم قرار دارد.در مقابل 
کمترین قیمت خرید و فروش زیر بنای مسکونی به 
استان یاسوج تعلق داشته که به طور متوسط برابر با 
یک میلیون و ۸۷۸ هزار تومان ثبت شده است.اما در 
بررسی رشد فصلی قیمت مسکن به تفکیک مراکز 
استان های کشور مشاهده می شود ۷ استان رشدی 
بیشتر از میزان متوسط رشد فصلی کشور داشته اند. 

در این میان خرم آباد با رشدی تقریبا ۲۲ درصدی 
در صدر بیشــترین افزایش قیمــت فصلی در بهار 
۱۴۰۰ قرار داشته است.از سوی دیگر کمترین رشد 
را شهر یزد داشته که تقریبا در مقایسه با زمستان 
۹۹ تغییر قیمتی را ثبت نکرده اســت.اما با توجه 
به این که رفتار قیمت مســکن عموما از یک مسیر 
فصلی تبعیت می کند رشد نقطه ای می تواند نکته 
مهم تری را در بر داشته باشــد.در همین رابطه در 
بهار امسال رشد نقطه ای مسکن در مناطق شهری 
به طور متوسط برابر با ۱۰۰.۲ درصد بوده و در این 
مقطع رشد قیمت شهر تهران هم ارز با متوسط کل 
کشوری بوده است.بررســی دقیق تر مراکز استان 
ها در ایران نشان می دهد ۲۰ استان کشور رشدی 
فراتر از میزان متوسط را به ثبت رسانده اند. یعنی در 
مناطق شهری بیست استان کشور قیمت مسکن 
بیش از دو برابر شده اســت.در این میان استان قم 
با رشد ۱۴۰.۹ درصدی بیشترین رشد ساالنه را در 
بهار امسال داشته است و در صدر این رده بندی قرار 
دارد.از آن طرف شــهر کرج در بهار کمترین رشد 
نقطه ای را در حوزه قیمت خرید و فروش یک متر 
زیربنای مسکونی به ثبت رسانده که در حد ۶۳.۲ 

درصد بوده است.

رکورد بیشترین معامالت در بازار مسکن
بررسی رشــد معامالت به تفکیک مناطق شهری نیز نشان 
می دهد شهر سمنان در بهار ۷۰ درصد رشد معامالت داشته 
است. در بررسی آمار ساالنه در این متغیر اما مشاهده می شود 
ارومیه با ۸۱۶ درصد رشد معامالت در کشور بیشترین رشد را 
در سال ۱۴۰۰ ثبت کرده است. با وجود رشد معامالت در این 
شهر اما قیمت مسکن نیز در ارومیه دو برابر شده که می تواند 
عالمتی از رشد تقاضا در بازار مسکن در این شهر داشته باشد.

دیدگاه کارشناسان درباره آینده بازار مسکن
اگرچه از پنج مولفه اثرگذار بر بازارمسکن، دو متغیر کاهشی 
و سه مورد دیگر افزایشی است، به دلیل ورود این بازار به فاز 
استراحت، کارشناسان نســبت به رشد قیمتها در آینده با 
احتیاط سخن می گویند.به گزارش ایسنا، بخشی از ثبات 
این روزهای بازار مسکن را می توان ناشی از تاثیرپذیری آن از 
مذاکرات هسته ای دانست. اما باید توجه داشت که این بازار 
از آذرماه سال گذشته تا کنون به ثبات نسبی رسیده و نرخ 
رشد سالیانه آن از حدود ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش 
یافته است. اگرچه عوامل سیاسی به عنوان یکی از مولفه ها در 
ایجاد آرامش بازار مسکن موثر هستند، این بازار از متغیرهایی 
همچون کمبود عرضه، توان طــرف تقاضا، وضعیت تورم 
عمومی، رشد نهاده های ساختمانی و تورم بازارهای موازی 
تاثیر می گیرد که بجــز بازارهای موازی، ســایر عوامل با 
افزایش مواجهند.با توجه به اینکه بازارهای ارز، طال، خودرو 
و بورس در حالت انتظار قرار دارند، بازار مسکن نیز به نوعی 
بالتکلیف است. به رسم معمول با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال، بررسیها از افزایش حجم معامالت در هفته های 
اخیر حکایت دارد اما قیمتها باال نرفته است. بخشی از این 
موضوع به کاهش توان متقاضیان به عنوان مولفه ای قوی 
برمی گردد. به هر ترتیب با توجه به افزایش ۶۵۵ درصدی 
قیمت مسکن شهر تهران طی پنج سال گذشته، ظرفیت 
رشد این بازار به طور محسوسی کاهش یافته است.تجربه 
ادوار گذشته بازار مسکن نشــان داده که رکود این بازار به 
طور معمول بین ۳۰ تا ۴۸ ماه طول کشیده و حداکثر طول 
دوره رشــد قیمت آن ۳۶ ماه بوده است.در شرایطی فعلی 
نیز دو دیدگاه درخصوص وضعیت آینده بازار ملک وجود 
دارد؛ گروهی معتقدند با امضای برجام و کاهش احتمالی 
قیمت ارز، بازار مســکن نیز دچار افت خواهد شــد. گروه 
دیگر اما می گویند بازار مسکن برخالف ارز و طال که ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند، چندان به این بازارها وابســته 

نیست و کسری عرضه نسبت به تقاضا مولفه مهمتری برای 
این بازار محسوب می شود. با این وجود هر دو گروه مذکور 
 با احتیاط نسبت به رشد قیمت مسکن در آینده اظهارنظر

 می کنند.
بیت اهلل ســتاریانـ  کارشــناس بــازار مســکنـ  درباره 
پیش بینی این بــازار می گوید: در صــورت تحقق برجام، 
 انتظار توسعه در اقتصاد را داریم اما بازار مسکن با افزایش

 تقاضــا مواجــه خواهــد شــد که بــه همیــن دلیل 
 بــا رکــود تورمــی همــراه می شــود و قیمــت

 باال می رود.
فرشــید پورحاجتـ  دبیــر کانــون انبوه ســازانـ  نیز 
تقریبا با ستاریان هم نظر است او با اشــاره به تجربه سال 
۱۳۹۴ خاطرنشــان می کنــد: در آن مقطع بــا امضای 
برجام، ثبات بر بازار مســکن حاکم شــد. امــا قیمتهای 
موجود در بــازار مســکن از اقتصاد کالن نشــأت گرفته 
است؛ چرا که مســکن یک کاالی تولیدی است و قیمت 
 آن بر اســاس نــرخ زمین و هزینه ســاخت مشــخص

 می شود.
همچنین حسن محتشمـ  عضو هیات مدیره انجمن انبوه 
سازان تهرانـ  معتقد است: مسکن با بازارهای طال و بورس، 
هماهنگی همزمان ندارد و لزوما از قیمت ارز و طال تبعیت 
نکرده است؛ چرا که بازارهای ارز و طال ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند اما مسکن اینگونه نیست. این بازار مدتی صبر 
می کند، به تثبیت می رسد، سپس خود را با وضعیت کلی 
اقتصاد وفق می دهد؛ این هماهنگی می تواند کاهشــی یا 

افزایشی باشد.
با این حال مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران 
امالکـ  به ادامه آرامش بازار مســکن خوشبین است. او 
در این خصوص می گوید: خوشــبختانه در ماههای اخیر 
بازار مسکن به ثبات رســیده اســت. مقدار زیادی از این 
آرامش مرهون تــالش دولت ســیزدهم در طرح نهضت 
ملی مســکن و اخبار امیدوارکننده از مذاکرات هسته ای 
اســت. با کاهش قیمــت دالر، قیمــت طال، خــودرو و 
مســکن نیز پایین آمد و بررســی های ما از کاهش حدود 
 نیم درصدی قیمت خانه در تهران طی دو هفته گذشــته 

حکایت دارد.
وی ضمــن ابراز گالیه از ســامانه های فــروش ملکی که 
بعضا در جهت افزایش قیمت مسکن عمل می کنند بیان 
کرد: همانطور کــه بعد از جهش قیمتهــا انتظار افزایش 
مجدد وجود نــدارد، طبیعتــا انتظار ریزش شــدید هم 
غیرمنطقی اســت. همین که بازار مسکن به ثبات رسیده 
اتفاق خوبی اســت که می تواند در آینده به افزایش قدرت 
خرید متقاضیان منجر شــود. با طرح نهضت ملی مسکن 
 بســیار امیدواریم کــه عرضــه و تقاضا به تعادل برســد 

و نرخها منطقی شود.

قیمت مسکن در 20 استان در  بهار ۱400  افزایش یافته است

روند صعودی در قیمت مسکن

قیمت طال و سکه چقدر تغییر کرد؟
بازارها در انتظار مذاکرات

روند بررسی قیمت ها در دوره ۶ ماه و نیم فعالیت دولت 
سیزدهم، از رشد قیمت طال، سکه و دالر حکایت دارد.

به گزارش خبر آنالین در شرایطی که بازارهای کشور 
در حساس ترین شرایط به دلیل مذاکرات هسته ای 
قرار دارند و پیش بینی ها حاکی از آن اســت که در 
صورت توافق هســته ای، احتمال ریزش بسیاری از 
قیمت ها وجود دارد، اما با این حال روند قیمت ها در ۱۱ 
ماه اخیر، نشان از رشد قیمت ها دارد.بر همین اساس، 
قیمت دالر ۲ هزار و ۶۶۳ تومان، سکه ۵۲۸ هزار تومان 
و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۰۴ هزار تومان از ابتدای 

امسال تاکنون گران شده است.

قیمت دالر ۲۶۶۳ تومان گران شد
افزایش قیمت حدود ۲ هزار و ۶۶۳ تومان قیمت دالر از 
ابتدای امسال تاکنون، رنگ قیمتی بسیاری از کاالها را 
در این مدت تغییر داده است. در ابتدای امسال قیمت 
هر کدام آمریکا ۲۳ هزار و ۳۹۳ تومــان در بازار آزاد 
بود که هم اکنون با قیمت ۲۶ هزار و ۵۶ تومان دیده 
می شــود. این یعنی در این مدت قیمت دالر ۱۱.۳ 
درصد رشد داشته است.در این میان، در مدت فعالیت 
دولت رییسی تاکنون هر دالر آمریکا ۳۲۷ هزار تومان 
رشد قیمت داشته است. دولت دوازدهم ۱۲ مردادماه 
بــازار ارز را با دالر ۲۵ هــزار و ۷۲۹ تومانی به دولت 
سیزدهم تحویل داد. اما این ارقام در حالی در بازار ارز 
دیده می شود که در نیمه آذرماه، دالر وارد کانال ۳۱ 
هزار تومان شده بود و از همان روز، تصویر قیمت دالر 
در بازار آزاد از روی تمامی سایت ها حذف شد و جای 

آن را دالر سنا گرفته است.

سکه ۵۲۸ هزار تومان گران شد
قیمت ســکه نیز از ابتدای امسال تاکنون ۵۲۸ هزار 
تومان رشد داشته است. در ابتدای امسال هر قطعه 
ســکه امامی ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قیمت 
داشــت که هم اکنون به قیمت ۱۱ میلیون و ۷۶۸ 
تومان رسیده است. این یعنی هر قطعه سکه امامی 
۴.۶ درصد رشد قیمت داشته اســت.در این میان، 
بررسی ها نشان می دهد که قیمت سکه از زمان شروع 
کار دولت سیزدهم تاکنون رشد ۲۴۸ هزار تومانی را 
تجربه کرده است. البته تغییر اعداد و ارقام بازار سکه 
در ۶ ماه و نیم گذشته نشان می دهد که بیشترین رشد 
قیمت سکه، ۲۴ آذرماه با عدد ۱۳ میلیون و ۳۱۸ هزار 

تومان رقم خورده است.

طال ۱۰۴ هزار تومان جهید
روند قیمت ها از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد 
که قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار رشــد ۱۰۴ هزار 
تومانی را تجربه کرده است. در حالی هر گرم طالی 
۱۸عیار در ابتدای امسال یک میلیون و ۸۵ هزار تومان 
قیمت داشت که هم اکنون قیمت آن به یک میلیون 
۱۸۹ هزار تومان افزایش یافته است.تغییر قیمت طال 
در عصر ابراهیم رییسی نیز به این شکل بوده که هر 
گرم طالی ۱۸عیار ۹۹ هزار تومان گران شده است. 
قیمت هر گرم طالی ۱۸عیار ۱۲ مرداد یک میلیون و 
۹۹ هزار بود.در این میان، بررسی تغییرات بازار طال در 
مدت ۶ ماه و نیم گذشته نشان می دهد که ۱۵ آذرماه 
قیمت طال به یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان 

هم رسیده بوده است.

امارات به سرمایه گذاران ایرانی زمین مجانی 
می دهد

خیز عجیب امارات برای جذب 
کارآفرینان ایرانی

دبیر شــورای عالی مناطق آزاد گفــت: امارات در 
شــهرک صنعتی جدید خود به ســرمایه گذاران 
ایرانی زمین رایگان بــه همراه ۹۰درصد هزینه ها، 
تســهیالت می دهد.به گزارش خبرآنالین، سعید 
محمد با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، در توئیتر ضمن گالیه 
از مصوبه کمسیون تلفیق مبنی بر لغو مشوق های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران و تنزل جایگاه 
این مناطق افزود: امارات در شهرک صنعتی جدید 
خود به سرمایه گذاران ایرانی زمین رایگان به همراه 
۹۰درصد هزینه ها، تسهیالت می دهد.پیش از این 
نیز سید حمید حســینی عضو اتاق بازگانی ایران 
اعالم کرد: مســاله مهاجرت حاال به مساله بسیار 
مهمی برای ایران تبدیل شده و افزایش تقاضا برای 
مهاجرت حتی در آمارهای رســمی نیــز به تایید 
رسیده است.به گفته او، همین حاال امارات متحده 
عربی شهرکی صنعتی احداث و اعالم کرده است هر 
کسی که در ایران کارخانه داشته است می تواند در 
این شهرک زمین مجانی بگیرد، جالب اینجاست به 
محض امضای قرارداد بانک ۹۰ درصد هزینه ها را 
تسهیالت می دهد تا فرد آنجا کار تولیدی کند. می 
گویند شــما که تجربه کار در ایران را دارید بیایید 

اینجا کار کنید و همه چیز برایتان مهیاست.
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در جلســه وزرای صمــت، جهاد کشــاورزی و 
دادگستری بر استمرار و تشــدید بازرسی ها در 
ایام پایانی سال با توجه به فرا رسیدن عید نوروز 
و ماه مبارک رمضان تاکید شد.به گزارش وزارت 
صمت، ســید رضا فاطمی امین در جلســه ای با 
وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری که با تاکید 
معاون اول رئیــس جمهور بــه میزبانی وزارت 
صمت برگزار شــد، با بیان اینکه تمامی کاالهای 
دارای اهمیــت تنظیم بازار را در ســامانه جامع 
تجــارت وارد کرده ایــم، گفت: کنتــرل بازار بر 
اســاس رصد فاکتورهای ثبت شــده در سامانه 
جامع تجارت با ســرعت و شــفافیت بیشتری 
پیش خواهــد رفت.وزیر صمــت همچنین بیان 
کرد: قیمــت کاالها از درب کارخانــه تا ورودی 
فروشــگاه ها از طریق همیــن فاکتورهای ثبت 
شده در ســامانه جامع تجارت کنترل می شود و 
از مغازه تا مصرف کننده نهایی نیز برای الستیک 
 )چون به شــخص با کد ملی داده می شود( قابل 

کنترل است.

رصد قیمت کاال از فروشگاه تا مصرف 
کننده نهایی با درج قیمت تولیدکننده

وی در این خصــوص اضافه کرد: بــرای کنترل 
و رصد قیمــت کاالها از فروشــگاه ها به مصرف 

کننده نهایــی )خریدار( نیز پــروژه درج قیمت 
تولیدکننده را گذاشــته ایم، تولیدکننده قیمت 
تمام شــده )با ارزش افــزوده( را بــر روی کاال 
درج می کند و فروشــنده موظف اســت قیمت 
نهایی )مصرف کننــده( را بر روی قفســه های 
فروشــگاهی در معرض دید خریداران قرار دهد.

وزیر صمت تصریح کــرد: با این روش شــفاف 
ســازی قیمتی به وجود می آید، برای کاالهای 
مصرفی حداکثــر ۳۰ درصد و بــرای کاالهای 
ســرمایه ای حداکثــر ۲۰ درصد هزینــه مجاز 
توزیع لحاظ می شــود، مردم به عنــوان ناظر بر 
 بازار نظارت می کنند و مشــکالت احتمالی را به 

سامانه ۱۲۴ اطالع خواهند داد.

درج قیمت تولیدکننده برای حدود ۷ 
هزار قلم کاال تاکنون

فاطمی امین با بیان اینکه حدود هفت هزار قلم 
کاال تاکنون مشمول درج قیمت تولیدکننده شده 
است، تصریح کرد: در مرحله اول اجرای این طرح 
حدود سه هزار و در مرحله بعدی حدود چهارهزار 

قلم کاال مشــمول درج قیمت تولید کننده شده 
اســت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به 
وجود دو سامانه بازارگاه )وزارت جهاد کشاورزی( 
و ســامانه جامع تجــارت )وزارت صمت(، بیان 
کرد: راســتی آزمایی انطباق داده های سامانه با 
واقعیت ها مورد تاکید اســت که در این حوزه به 
بازرســی و نظارت به خصوص همکاری بسیج و 

سازمان تعزیرات نیاز داریم.

توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار و 
عرضه ۲۰ هزار تنی گوشت منجمد

وزیر جهاد کشــاورزی نیز در این جلســه بر تشدید 
بازرســی ها در این ایام به کمک تعزیرات، بســیج و 
وزارت صمت تاکید کرد و گفــت: موضوعات مرتبط 
با برنج و گوشــت در بازار با ورود بازرسان تعدیل شد، 
در قرارگاه محصوالت کشــاورزی که در وزارت جهاد 
کشاورزی تشکیل شده است نیز بر تشدید بازرسی ها 
و نظارت ها تاکید شده است.سید جواد ساداتی نژاد با 
بیان اینکه توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار بیشتر 
شده اســت، ادامه داد: مصوبات تنظیم بازاری مرتبط 

با گوشــت قرمز )گرم و منجمد( در حال اجرا است و 
 برنامه عرضه ۲۰ هزار تنی گوشــت منجمد در سطح

 کشور را داریم.

خریداری ۴۰ هزار تن میوه برای تنظیم 
بازار شب عید

وی با بیان اینکه ۴۰ هــزار تن میوه برای تنظیم 
بازار شب عید خریداری شده است، تصریح کرد: 
از ۱۰ استان کشــور ســیب و پرتغال با کیفیت 
خریداری کردیم تا بازار شب عید تنظیم گردد و 

در خصوص میوه شب عید مشکلی نداریم.

بازرســی از انبارها در روزهای پایانی 
سال

وزیر دادگستری نیز در این جلسه با تاکید بر ارائه 
اختیارات ویژه به تعزیرات و توسعه اختیارات در 
حوزه مبارزه با تخلفات بازار، بیان کرد: بازرســی 
از انبارها را در روزهای پایانی ســال در دســتور 
کار داریم تا از تخلفات احتمالی در زمینه احتکار 
اقالم مورد نیاز مــردم در ایام پایانی ســال و ماه 
مبارک رمضــان جلوگیری به عمــل آید.امین 
حسین رحیمی، همچنین گفت: شعب فوق العاده 
تعزیرات دایر شده اســت و به سرعت به تخلفات 

بازار رسیدگی خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ضمن برشمردن برخی از ویژگی های اساسی 
الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، مهمترین الزامات 
اقتصاد کشور را که در این سند مالی انعکاس یافته مورد 

اشاره قرار داد.
به گزارش تســنیم، مواردی مثل ))پرهیز از بازگشت به 
دوران اعتیاد بودجه به نفت(( ، )) درس آموزی از تجربه 
شــکنندگی((، ))پرهیز از روند غلط خصوصی سازی بر 
اساس رد دیون(( و ))پرداخت تسهیالت بانک ها بر اساس 
هدایت اعتبار(( از مهمترین مواردی است که وزیر اقتصاد 

در یادداشتی به آنها اشاره کرده است.

متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به شرح زیر است؛  
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان نخستین سند مالی 
دولت مردمی که بالفاصله بعد از ۴ سال رکود توأم با تورم 
و افزایش نابرابری، واقع شده و البته نخستین بودجه سده 
جدید شمسی، حائز اهمیت ویژه است. ما در دولت تالش 

کرده بودیم:
اوالً کسری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر 
کنترل جدی مخارج جاری دولت به ویژه دستمزدها در 
دستور کار بود. این یعنی اراده مهار تورم سرکشی که به 

میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بیشتر حقوق های 
پایین و رشد کمتر حقوق های باال.ثانیاً کاهش ۵درصدی 
نرخ مالیات بر شــرکت های تولیدی، پرداخت بخشی از 
بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک های دولتی در 
کنار بندهای مشوق صنایع بورســی، فرازهایی با هدف 
کمک به رونق تولید بود. البته به دلیل سیاســت کشف 
فرارهای مالیاتی، در مجموع درآمد مالیاتی شاهد نزدیک 

۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال  جاری است.
ثالثا کاهش تســهیالت تکلیفی به شبکه بانکی به دلیل 
مشــکل ترازنامه اکثر بانک های دولتی و کاهش اتکای 
بودجه به فروش اوراق دولت و همچنین افزایش واقع گرایانه 
درآمدهای نفت، ویژگی دیگر الیحه تقدیمی بود.هرچند 
درخصوص برخی اصالحات مانند ساختار درآمد-هزینه 
مربوط به هدفمندی در تبصره ۱۴ و همچنین صندوق های 
پیشرفت و عدالت استانی در زمینه اشتغال زایی )تبصره 
۱۸( الیحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.

مصوبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ حاوی نکات 
مثبتی در ابعاد اقتصادی است که باید از نمایندگان محترم 
مجلس از این بابت تشکر کرد، اما به لحاظ راهبردی برخی 
از سیاســت های اقتصادی، الیحه دولت را دچار تغییر 

ساخته است:
اوالً تغییر فروض درآمدهای نفتی در الیحه )هم افزایش 
قیمت و هم افزایش حجــم صادرات نفــت( و افزایش 
درآمدهای نفتی مربوط بــه تبصره ۱۴ همگی به معنای 
وابسته تر شــدن بودجه به نفت نســبت به الیحه دولت 
است. باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز 
کرد. باید از تجربه شکنندگی، درس آموخت.ثانیاً افزایش 
۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی الیحه ای که 
خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، 

یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکاء.
ثالثاً الــزام به فــروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ســهام 
شــرکت های دولتی برای تامین منابــع صندوق های 

بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط 
»خصوصی سازی  براساس رد دیون« تلقی می شود و آثار 
منفی آن بر عملکرد بنگاه های واگذار شده و همچنین بازار 
سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل 

صندوق های بازنشستگی را به طور اساسی چاره نمایند.
رابعاً افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیالت 
تکلیفی بانک هــای دولتی که غالباً خود دچار مشــکل 
ترازنامه هستند یا به  معنای عدم تحقق تکالیف بودجه از 
روز نخست تلقی می شود یا بر دامنه مشکالت شبکه بانکی 
خواهد افزود. بنده به عنوان کسی که مدافع نظریه »هدایت 
اعتبار« هستم و از ایفای نقش بانک ها در راستای اهداف 
توسعه اقتصاد ملی حمایت می کنم این شیوه از تسهیالت 
تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی دانم.جهت گیری 
تبصره ۱۴ و ۱۸ نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد.امیدوارم 
همفکری میانه تیم اقتصادی دولت و مجلس شــورای 
اسالمی موجب شــود که نقاط ضعف موجود، در فرایند 
تصویب در صحن علنی مجلــس به حداقل کاهش یابد. 
نخستین سند اقتصادی مشترک دولت و مجلس زمینه را 
برای رشد عادالنه همزمان با آسیب ناپذیری و مقاوم شدن 

اقتصاد ایران فراهم آورد.

توزیع برنج ایرانی برای تعادل در بازار

عرضه ۲۰ هزار تن گوشت منجمد

وزیر اقتصاد:

باید از بازگشت به دوران اعتیاد بودجه به نفت پرهیز کرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

اهش ۱۸۰ هزارتومانی سکه در آخرین روز بهمن ماه
قیمت سکه )شنبه، ۳۰ بهمن ماه( در بازار تهران با ۱۸۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید.

ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۸۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
با قیمت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 

قیمت خورد.
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بانک مرکزی رژیم ارزی ندارد 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

ارز یک متغیر کالن است. بنابراین به تحوالتی که در بخش کالن کشور و بخش خارجی رخ می دهد واکنش نشان خواهد داد. در این موضوع شکی نیست و کسی هم نمی تواند منکر آن شود. البته ارتباط یک پول با پول دیگر بستگی به متقاضیان 
و عرضه کنندگان آن هم دارد. اگر مراودات کشور به سمت وخامت برود، کشور در تحریم باشد و ارز کمتری به خزانه واریز شود به طور قطع نرخ ارز باالتر خواهد رفت. بنابراین عدم توافق، به هم خوردن برجام و ادامه تحریم ها اصال به صالح کشور 
و اقتصاد نخواهد بود. وقتی در تحریم به سر می بریم ارز کمتری وارد کشور می شود. اما صحبت از آزادسازی پول های بلوکه شده، برگشتن به برجام و افزایش ارزهای صادراتی موجب کاهش نرخ ارز می شود. اگر این نوسانات وجود نداشته باشند 
کشورها خود این نرخ را مدیریت می کنند. این حرکت به معنای نرخ ارز مدیریت شده شناور است. همان حرکتی که بازار ارز ایران به آن گرفتار شد. بانک مرکزی رژیم ارزی ندارد. یعنی نمی داند چطور رابطه بین پول ملی با دالر را مدیریت کند. این 
رفتار خطرناک است چون تمام اقتصاد از آن تاثیر می گیرد. در صورتی که توافق ایجاد شود تجارت خارجی وارد ثبات خواهد شد. میزان ارزی که به کشور وارد می شود قابل پیش بینی است و به همین دلیل فعاالن اقتصادی برای فعالیت خود برنامه 
ای مشخص خواهند داشت. در حال حاضر همه در فکر سودهای آنی هستند و دنبال تولید نمی روند. زمانی که مذاکرات هم به بن بست می رسد ما شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. زمانی که از سر گرفته می شود ما شاهد کاهش نرخ ارز و یک ثبات 
نسبی در بازار هستیم و سرمایه گذاران در فاز احتیاط می روند و در خصوص خرید و فروش های خود دقیق تر عمل می کنند. یک زمان قیمت ارز 4 هزار تومان بود. این نرخ به 30 هزار تومان رسید و باز به 26 هزار تومان کاهش یافت. این موضوع نشان 
می دهد همه چیز به بانک مرکزی وابسته است. نرخ مشخصی نمی توان برای ارز مشخص کرد. این نرخ صاحبی دارد که می تواند آن را تعیین کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در برابر کاهش نرخ ارز مقاومت نشان می دهند و خواهان کاهش نرخ 
ارز نیستند. حتی در صورت توافق نیز مقاومت هایی در برابر کاهش نرخ ارز وجود خواهد داشت. همین موضوع نااطمینانی در برابر قیمت ارز در بازارها را ایجاد کرده است. یعنی حتی وقتی که قیمت دالر ارزان می شود نیز قیمت ها در دیگر بازارها 
ریزش نمی کند.  به طور مثال قیمت برنج در روزهای اخیر با افزایش مواجه بوده و در مرز ۱00 هزار تومان قرار دارد این در حالی است که قیمت دالر در کشور کاهشی بوده است، ولی از آنجایی  که قیمت برنج تحت  تاثیر نرخ ارز و احتکار قرار دارد، با 
کاهش ارزش در بازار مواجه نمی شود. در واقع تحت  تاثیر نهاده ها قیمت افزایش پیدا کرده و این نهاده ها با دالر با قیمت باال خریداری شده اند. البته قیمت فعلی برنج بیشتر تحت  تاثیر احتکار است، اما باید گفت هنگامی که قیمت دالر ثابت نبوده، 
تولیدکننده قادر نخواهد بود آینده را پیش بینی کند و به قیمت کاهش فعلی اعتمادی ندارد. تا زمانی که بانک مرکزی تکلیفش را با رژیم ارزی کشور مشخص نکند و اختیارش را به دست بازار متشکل ارزی بدهد، بازار ارز متشنج خواهد بود. تا زمانی که 
خود به هر میزان ارزی که شهروندان می خواهند در اختیارشان قرار ندهیم عمالً یک بازار آزادی وجود خواهد داشت. مانند همین اتفاقی که برای ارز مسافری افتاده است. مسافر اگر بیشتر از دو هزار و دویست دالر ارز بخواهد باید آن را از بازار آزاد 

تهیه کند. بانک مرکزی اگر ارز مسافرتی را تأمین کند دیگر بازار دومی به وجود نخواهد آمد و حال در این بین بانک مرکزی نیز به نوبه خود رژیم ارزی نامشخصی دارد و خود عامل این باال بودن نرخ ارز است. 

رئیس اتحادیه فروشندگان میخ، قفل و لوالي تهران 
عدم تثبیت قیمت مواد اولیه را مهمترین عامل گراني 
در کاالهاي صنف متبوع دانسته و بیان داشت: فروشنده 
با اضافه کردن درصدي که قانون اجازه داده مي تواند 
کاال را بفروشد نه بیشتر؛ اما کاالي تهیه شده به دلیل 
بي ثباتي و گراني مواد اولیه هر روز گران تر مي شــود، 
بنابراین تقاضا براي خرید در بازار بسیار کاهش یافته 
و رکود همچنان ادامه دارد. امیر نجار شــریفی گفت: 
نبود ثبات قیمت مواد اولیه هر روز کاالهاي تولید شده 
را گران تر مي کند. هر بار که تولیدکنندگان لیســت 
کاالهاي تولیدي را ارائه مي دهند با دفعه قبل تفاوت 
فاحشي دارد این در حالي است که فروشنده با اضافه 
کردن تنها درصدي که قانون اجازه داده مي تواند کاال 

را بفروشد نه بیشتر.
نجار شریفي در ادامه تصریح کرد: زماني که که نرخ دالر 
افزایش مي یابد، قیمت کاالها باال مي رود؛ اما با کاهش 
نرخ ارز به هیچ وجه قیمت کاالها کاهش نمي یابد. این 
عدم توازن در قیمت ها کامال به زیان همه آحاد کشور 
است و باید نظارت وجود داشته باشــد.وي ادامه داد: 
از سوي دیگر اگر بخواهیم صادرات داشته باشیم باید 
تکنولوژي دستگاه هاي تولید را افزایش و به روز کنیم. 
اگر بتوانیم میزان تولید در کشور را باال ببریم و بازار را به 
حد اشباع برسانیم مي توانیم براي صادرات به دنبال تهیه 
دستگاه هاي به روز با تکنولوژي هاي قابل توجه باشیم 
و توسعه صادرات را به کشور هاي منطقه از جمله عراق 

و حوزه خلیج فارس داشته باشیم. نجارشریفي افزود: 
در کنار تولیدات داخلي جهــت رقابت و تولید کاالها 
با کیفیت بیشتر باید بخشي از نیاز کشور را با واردات 
انجام دهیم. تا کاالي مشابه بهتري وارد نشود، رقابت 
ایجاد نمي شود و تولیدکننده به تولید داخلي با همین 
کیفیت موجود ادامه مي دهد؛ پس الزمه پیشرفت بیشتر 
ورود کاالهاي باکیفیت است. وي چک هاي صیادي را 
از عوامل مشکل ساز در داد و ستد خواند و تصریح کرد: 
چندین بار این موضوع را اعالم داشته ام که چک هاي 
صیادي وقفه اي در دادو ستد هاي بانکي ایجاد و راه را 
براي دادو ستد هاي قدیمي باز کرده است. بسیاري از 
افراد از دردسرها و مراحل پیچیده چک هاي صیادي 
خسته و تمایلي به دریافت چک هاي جدید را ندارند و 
ترجیح مي دهند دادو ستد ها را به صورت نقدي انجام 
دهند. شریفي با تاکید بر اینکه هر زمان دولت شروع به 
ساخت مسکن ملي کند، این اتحادیه و صنوف تحت 
پوشش آن براي تهیه انواع کاالهاي قفل و لوال آمادگي 
الزم را دارند، افزود: پیشنهاد مي دهم، حتما تهیه انواع 
قفل و لوال ودســتگیره هاي درب ها و منازل ساخته 
شده را بر عهده و ســلیقه خریدار بگذارند. تجربه اي 
که در مسکن مهر دیده شد تنها منجر به زیان و ضرر 
خریداران گردید؛ به طوریکه پس از تحویل تمامي قفل 
ها و دستگیره ها را به دلیل بي کیفیتي آن تغییر دادند و 
زیان زیادي کردند؛ اما اگر بر عهده خریدار باشد مي توان 

انتظار داشت تا کاالهاي با کیفیت تهیه شود.

رئیس اتحادیه تاالر هــای پذیرایی گفت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا، تاالر های پذیرایی با یک 
ســوم ظرفیت فعالیت خواهند کرد و تاالرداران 
باید مصوبات را رعایت کنند.آقای خسرونیا گفت: 
تعدادی از شــهر ها با جهش ســویه جدید کرونا 
)اُمیکرون( در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته اند.   
تــاالر داران در بدو ورود مهمانــداران باید کارت 

واکسیناسیون ها را چک  و بررسی کنند.
اخیرا بخشــنامه ای مبنی بر لــزوم رعایت کامل 
مســائل بهداشــتی به واحد های صنفــی ابالغ 
کردیم. طبق گفته شــیراوژن ســخنگوی ستاد 

ملــی کرونا  تجمعــات مذهبــی و اجتماعی در 
فضا های سربســته با 20 درصــد ظرفیت انجام 
 گیرد و استفاده از ماسک در محیط های سربسته 

اجباری است.
طبق اعالم اتاق اصناف، فعاالن صنفی باید هر سه 
ُدز واکسن را تزریق کرده باشند، بازرسان بر نحوه 
فعالیت و رعایت اصول بهداشتی در تاالر ها نظارت 
می کنند. در صورت مشاهده فعالیت افراد مبتال به 
کرونا در مراکز مذکور آن واحد طبق مقررات پلمب 
خواهد شد. همچنین نصب QR کد بهداشتی در 

محل کسب و کار اعضا صنفی اجباری است.

مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان 
اینکه در کشــور برخی اقالم تا ۷00 درصد افزایش 
قیمت داشته است، گفت: تا پایان سال همه 2۵ قلم 
کاالی اساسی را هوشمند توزیع می کنیم.اسماعیل 
قادری فر درباره فروش اینترنتی کاالهای اساســی 
اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم با 
رویکرد امنیت غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازی و 
فراگیرسازی دسترسی همه مردم به غذای سالم آغاز 

به کار کرد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه 
داد: یکی از سیاست های مهم امنیت غذایی در کنار 
تولید، موضوع توزیع هوشمند است یعنی با استفاده 
از ابزارهای نوین، کسب وکارهای نو و استارت آپ ها، 
خدماتی در زنجیره نهایی توزیع با هدف کنترل بازار 
مصرف به نفع مردم انجام دادیم. این طرح را با کمک 
رسانه ملی از روز ۱۸ آبان به صورت آزمایشی در شهر 
تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک 

کسب و کار اینترنتی شروع کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت روزانه در شهر تهران برای 
این دو قلم کاال حدود 300 تن مصرف خانوار است؛ البته 
با رعایت قیمت مصوب تحویل درب منازل می شــود.

وی تصریح کرد: مصرف روزانه مرغ برای شــهر تهران 
۱300 تا ۱۵00 تن است و برای مرغ منجمد بر اساس 
برآورد حدود 300 تن اســت و هیچ محدودیتی برای 
دسترسی نداریم، حدود 200 تن هم مصرف تخم مرغ 
است که عرضه می شود و هر جایی هم نیاز مردم باشد 
هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد. قادری فر گفت: 
در سامانه ای که پیش بینی شده است صرفاً با ثبت یک 
شماره تلفن و انتخاب مکان وارد سامانه می شوند؛ سامانه 
امکان دریافت کد ملی را دارد که به معنای محدودیت در 

عرضه نیست بلکه برای مدیریت در توزیع است.
وی افزود: برای این طرح ســقف قرار نداریم، اما ۵ تا 
۱0 کیلوگرم مرغ، ۱0 کیلوگرم برنج و یک شانه تخم 
مرغ را در بازه های زمانی تقدیم می کنیم و هیچ گونه 
محدودیتی ناشی از کمبود در سامانه ها اعمال نخواهد 
شد.قادری فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این 

طرح از تهران شروع شــد، گفت: تهران کالن شهری 
است که با همه اقوام تراکم جمعیت باالیی دارد و درگام 
دوم بعضی از کالن شهرها مانند اصفهان، شیراز، مشهد، 
یزد و کرج انجام می شود و در گام بعدی هر جایی که 
به واسطه اخالل در شبکه توزیع و ورود واسطه گری 
با عرضه نامناسب روبرو شــود، از این طریق استفاده 

می کنیم.
وی تصریح کرد: پایش های میدانی نشــان می دهد 
که کمبودی در خیلی از مناطق کشــور نداریم، اما با 
هوشمندی و رصد روزانه که انجام می شود هر کجایی 
که احســاس کنیم اخالل در روند توزیع و دسترسی 
مردم وجود دارد، هوشــمندانه وارد می شویم و رفع 
مشکل می کنیم.مدیرعامل ســازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران گفت: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت 
غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به 
غذا است.وی افزود: مردم در تمام نقاط ایران بدانند هر 
جایی که دچار اخالل در روند توزیع باشــیم، وزارت 
جهاد کشاورزی با همه ابزارهای سیاستی به میدان 
خواهد آمد تا هم محصول کشاورزی با قیمت مناسب 
به فروش برسد و هم مردم به سهولت به ارزاق عمومی 

دسترسی آسان داشته باشد.
وی افزود: از هفته گذشته مقارن با هفته بسیج با مانور 
سراسری موضوع طرح شهید امانی با همکاری بسیج 
وزارت صمت و بحث پایش مستمر در سراسر کشور 
آغاز شد و به عنوان قانون انتزاع آغاز کردیم و درکنار 
این توزیع هوشمند را در مرحله اول به صورت اینترنتی 
درب منازل مردم آغاز کردیــم و در گام دوم با کمک 
اصناف و حذف واسطه گری های غیرضروری و قیمت 
مصوب به دست اصناف می رسانیم و در آنجا نظارت 
هوشمند می شــود تا یک بار برای همیشه موضوع 
داللی، واســطه گری و افزایش قیمت هایی که ناشی 
از ســفته بازی بوجود می آید، مرتفع شود.قادری فر 
گفت: اختالل کوتاهی امروز در سامانه اتفاق افتاد که 
بالفاصله برطرف شد، ما هیچ محدودیتی نداریم و یک 
شب رکورد ۱4400 درخواست در ثانیه را ثبت کردیم 

که نشان دهنده زیرساخت بسیار قوی است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران 
حشمت رحیمی اظهار داشت: در حال حاضر میزان 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف بیش از 
۷0 درصد است و به صورت مستمر بازرسی هایی 
صورت می گیرد که در صورت عدم رعایت پروتکل 

های بهداشتی تذکرات الزم ارائه شود.
وی افزود: در صورتی که واحدهای صنفی، شیوه 
نامه های بهداشــتی را رعایت نکنند، پلمب می 
شوند که با توجه به شیوع و پیک جدید این بیماری 
الزم اســت همه اصناف به این مهم توجه ویژه ای 
داشته باشند.رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به 

واکسیناسیون مغازه داران، عنوان کرد: تاکنون ۸0 
درصد صاحبان واحدهای صنفی دو دوز واکسن 
کرونا را دریافت کردند و به همه اصناف اعالم کردیم 

که باید سه دوز واکسن را دریافت نمایند.
وی تصریــح کرد: طی یک ماه گذشــته در مرکز 
اســتان به 600 واحد صنفی کــه پروتکل های 
بهداشتی را رعایت نکرده اند، اخطار و تذکر داده 
شــده و 30 واحد صنفی نیز پلمب شــده است.

رحیمی خاطر نشــان کرد: استفاده از ماسک هم 
برای فروشندگان الزامی است و واحدهای صنفی در 

همه حوزه ها موظف به رعایت آنها هستند.

ماهی گران و در شــهرهای 
ســاحلی کمیاب شده است. 
براساس قیمت نیز ماهی قزل 
آال نســبت به ۵ ماه پیش 60 
درصد گران شــده و فعاالن 
صنفی می گویند ماهی به طور کلی از سبد خانوار حذف 
شد. فعاالن بازار نیز معتقدند با افزایش تقاضا در یک ماه 
پایانی سال این احتمال وجود دارد که قیمت ماهی رشد 
داشته باشــد. در همین زمینه دبیرکل اتحادیه تولید و 
تجارت آبزیان ایران گفت: دلیل اصلی گرانی ماهی قزل آال، 
افزایش قیمت غذای ماهی است. علی اکبر خدایی درباره 
افزایش قیمت ماهی قــزل آال و اینکه آیا دلیل این اتفاق 
قاچاق قزل آال است، گفت: ماهی قزل آال قاچاق نمی شود.

وی دلیل اصلی این اتفاق را گرانی غذای قزل آال دانست 
و افزود: خشکسالی، کمبود تولید و گرانی غذای ماهی از 
جمله دالیل این اتفاق هستند .وی همچنین مباحث 

مربوط به قاچاق میگو را رد کرد و بــا بیان اینکه تمام 
میگوی تولیدی ما با برند ایران صادر می شــود، افزود: 
حدود 4 سال قبل گاهی صادرات میگوی ایرانی بدون 
لیبل نیز انجام می شد اما در حال حاضر یک جعبه میگو 
نیز به این شکل صادر نمی شود. این فعال صنفی درباره 
برخی مباحث مطرح شده مبنی بر صادرات میگوی ایرانی 
با برند عمان به سایر کشورها از جمله عربستان تصریح 
کرد: عمان امکان صادرات میگوی پرورشی به هیچ کجای 
جهان از جمله آمریکا و اروپا را ندارد چرا که اصال در این 

کشور پرورش میگو انجام نمی شود .
این در حالی است که این پایان ماجرا نیست چرا که با 
سیر صعودی 2 تا 3 برابری نرخ های عجیب و غریب در 
بازار ماهی از اواخر سال گذشته تاکنون برخی مسئوالن 
مرتبط در اســتان با عدم بی اطالعی از دالیل گرانی ها، 
فقط رشد هزینه های کرایه حمل و نقل را از علل افزایش 
افسارگســیخته انواع ماهی در بازار اصفهان می دانند و 
بعضی دیگر هم با عادی انگاری رشد سرسام آور قیمت  
آبزیان، عقب ماندگــی بهای این مــواد پروتیئنی را از 

کارناوال گرانی های تمام اقالم کشور از جمله گوشت و 
لبنیات ناچیز می پندارند.

یک تولید کننده ماهی با اشــاره به افزایش هزینه های 
تولید ماهی قــزل آال گفت: حــدود ۵0 درصد از تولید 
کنندگان ماهی امسال به علت خشکسالی نتوانستند 
رهاســازی بچه ماهی را انجام دهند و برخی دیگر نیز 
تولیدی انجام نداده و کارگاه های خود را تعطیل کردند. 
در حال حاضر هزینه تمام شده تولید ماهی برای تولید 
کننده به ازای هر کیلوگرم ماهی ۸۵ هزار تومان است 
درحالی که در بازار هر کیلو قــزل آال حدود ۷۵ الی ۸0 
هزار تومان به فروش می رســد. این قیمت نقطه امنی 
برای تولید کننده نیست زیرا سودی را در پی ندارد. البته 
کاهش تولید باعث شد تا عرضه و تقاضا به برابری برسد و 

قیمت ماهی  متعادل شود.
در همین زمینه مسئول آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده 
و ماهی در گفت و گو با کسب و کار" گفت: کاهش ذخایر 
دریایی باعث شده میزان صید ماهی در شمال و جنوب 
کشور کاهش پیدا کند. از این رو شاهد افزایش نرخ ماهی 

در بازار هستیم. در میادین عرضه آبزیان بیشتر ماهیان 
پرورشی مشاهده می شــود. فخرالدین احمدی با بیان 
اینکه افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز بر قیمت ماهی 
نیز تاثیر می گذارد، اضافه کرد: در سال جاری صید ماهی 
شمال و جنوب نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و این 

مسئله باعث افزایش قیمت ماهی در بازار شده است.
این فعال صنفی اظهار داشت: ماهیان کپور، آمور، بی کتف 
جزو ماهیان گرمابی پرورشی هستند. اما باید بگویم که 
افزایش نرخ ماهی از قدرت خرید مردم باالتر رفته است و 
همین مسئله میزان خرید ماهی را در سال جاری کاهش 
داده است. افزایش قیمت سرسام آور ماهی جنوب این 
خوراک را سفره های مردم حذف کرده است. علت کاهش 
صید ماهی جنوب را باید در تقلیــل پیدا کردن ذخایر 

دریایی و طوفان ماه های گذشته دنبال کرد. 
به گفته وی، همچنین صید ماهیان استخوانی نیز افزایش 
پیدا نکرده و بازار ماهیان شمال مانند سوف و کفال نیز 
کاهش پیدا کرده قیمت ماهی سفید کیلویی ۱۵0 هزار 

تومان و ماهی کفال کیلویی ۱20 هزار تومان است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

زمزمه هــای توافــق در 
روز هــای اخیــر، امید به 
آزادسازی منابع بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی، اخبار 
افزایش فروش نفت و رشد 
درآمدهای ارزی حاصــل از آن و... از جمله عواملی 
هســتند که امید به کاهش نــرخ ارز را پررنگ تر 

کرده اند. 
به هر ترتیب بازارها در روزهای آینده حساس ترین 
روزها و لحظات را ســپری می کننــد. اگرچه تازه 
ترین اخبار و رویدادها حاکی از آن اســت که طرف 
های مذاکره کننده در وین به سمت احیای برجام 
در حرکت هستند اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده 
و بازارها حساســترین روزها را سپری می کنند. در 
بازار ارز و ســکه قیت دالر هرات فردایی تا 2۵ هزار 
تومان هم عقب نشــینی کرد. قیمت ســکه هم به 
دنبال تغییرات قیمت دالر احتماال مسیر مشابهی 

را دنبال کند. 
با افزایش احتمال نسبت به توافق احیای برجام که 
از وین به گوش می رسد، اکنون این احتمال پیش 
کشیده می شود که قیمت ها دوباره یک گام به عقب 
کشیده شود. در صورت توافق برجامی وین، قیمت 
دالر ممکن است به کانال های پایین تر هم سقوط 
کند. قیمت دالر فعال در کف 26 هزار تومان قرار دارد 
و به نظر می رســد بازار دوره ای از ریزش را دوباره 

دنبال کند.
بسیاری از ناظران بازار کف قیمتی دالر را در شرایط 

کنونی و در آستانه توافقی که گفته می شود عن قریب 
حاصل خواهد شد، بیست و چهار هزار تومان در بازار 
آزاد می دانند. فاصله قیمتــی دالر در صرافی های 
بانکی و بازار آزاد تحت تاثیر اخبار مثبت رسیده از 
وین به یکی از کمترین میزان خود رسیده است. در 
این شرایط است که قیمت دالر در صرافی های بانکی 
فاصله ای در حدود هزار و پانصد تومان رسیده و این 

فاصله باز هم در حال کم شدن است .
 نرخ دالر در بودجه سال آینده برابر با 23 هزار تومان 
پیش بینی شده است. این بدان معنی است که نرخ 
تسعیر دالر در بودجه برابر با این رقم در نظر گرفته 

شده است. به این ترتیب نرخ پیش بینی شده دالر در 
بودجه ماندگاری این قیمت در کانال 20 هزار تومان، 
حتی پس از دستیابی به توافق را محتمل می نماید. 

در همین رابطه یک فعال بازار ارز می گوید: بازار ارز 
هنوز در وضعیتی نامتعادل اســت. این بدان معنی 
است که شکنندگی قیمت فعلی بسیار باالست. به 
عبارتی دالر در صرافی های بانکی در سقف کانال 24 
هزار تومان و در بازار آزاد در کف کانال 26 هزار تومان 
قرار دارد .  به گفته وی هر لحظه با کمترین خبر دالر 
از سقف کانال 24 هزار تومان به کانال 2۵ هزار تومان 
در صرافی های بانکی ورود می کند و در عین حال 

در بازار آزاد نیز از کف کانال 2۵ هزار تومان فاصله 
می گیرد .وی معتقد است بازار در نوعی تردید به سر 
می برد، تردیدی که تا روشن شدن نتایج مذاکرات 
ادامه خواهد یافت . یکی صراف در سبزه میدان نیز در 
پاسخ به این سئوال که مسیر حرکتی دالر را چطور 
پیش بینی می کنید، گفت: فعال بازار چشــم انتظار 
وین است. پس از حصول توافق، این سیاست بانک 
مرکزی است که روشن می کند دالر در چه نقطه ای 
بایستد اما آنچه مسلم است توقف معامالت بزرگ 
است که نشــان از بالتکلیفی و عدم تمایل افراد به 

ریسک دارد.

دالر  به   استقبال  سیگنال های جدید رفت

کاهش خرید و فروش در بازار ارز
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

با افزایش تقاضا در ماه پایانی سال قیمت ماهی باز هم افزایش خواهد یافت

بازار ماهی در تسخیر گرانی 
قزل آال نسبت به ۵ ماه پیش ۶٠ درصد گران شد

چه کاالهایی به صورت هوشمند و اینترنتی توزیع می شوند؟

میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف ۷۰ درصد است

بی ثباتی قیمت مواد اولیه؛ مهمترین عامل گرانی میخ و قفل و لوال

ایجاد رقابت در گرو ورود کاالهای باکیفیت

تاالر های پذیرایی با یک سوم ظرفیت فعالیت خواهند کرد



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2426| یکشنبه اول اسفند ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
42

ه  6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

د ما
سفن

ل  ا
|  او

به
شن

یک
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دي
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
44

29
94

06
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

44
29

94
06

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

نقش بالک چين در آينده  شبيه نقش IT و انفجار 
اطالعات است

عضو کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: 
فناوری بالک چیــن در صنعت بانکداری مزایایــی دارد که کاهش هزینه های 
ســازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشویی و بهینه سازی تعامالت مالی 

بین المللی مهم ترین آنهاست.
علی پاک باخته گان زنجانی در مورد ضرورت توجه همه بخش ها و صنایع مختلف 
به ارزهای دیجیتال و بالک چین، گفت: چند روز گذشته رییس سازمان توسعه 
تجارت خبر داد که اکنون بالک چین در سامانه جامع تجارت پیاده سازی شده 
و سازوکارهای ارزی جدید مانند بالک چین در کنار تسهیل تعهدات ارزی در 
دستور کار قرار گرفته اســت که این خبر و اخبار این چنینی درحوزه تجارت 
داخلی و خارجی می تواند دموکراسی اقتصادی را به دنبال داشته باشد و انقالبی 

در اقتصاد کشور ایجاد کند.
وی افزود: در محافل مختلف سعی در شفاف سازی و آگاهی رسانی در زمینه این 
انقالب صنعتی چهارم را داشــته و دارم، چون به اعتقاد بنده مهم ترین مشکل 
در این زمینه عــدم آگاهی صحیح در رابطه با این فرافناوری جهان اســت که 
موجب بروز مشکل، چالش ها و یا خالهای قانونی آن شده است. زمانی که تمام 
مزیت های فناوری شناسایی شده و راهکارهای استفاده صحیح از آن معرفی و 
اطالع رسانی شود طبیعی است که می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی حاِل 

حاضر کشورها و از جمله کشورمان را حل کرد.
عضو کمیســیون رمز ارز و بالک چین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشــور 
خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر تکنولوژی های جدید به دلیل داشتن تبعات 
منفی آن به دلیل عدم شناخت کافی و خال قوانین، مشکلی را حل نمی کند، چون 
اگر اینگونه بود که چیزهای ابتدایی مثل تلفن همراه را نباید استفاده می کردیم  
و یا فناوری هوش مصنوعی که گفته می شود قدرت هوش مصنوعی به میزانی 
خواهد بود که جرایم وحشتناکی را دامن خواهد زد. همه اینها دارای جنبه های 
مثبت و منفی هستند که الزمه زندگی بوده و نمی توان بدون آنها پیشرفت کرده 
و جلوی ورود آنها را گرفت، بلکه باید جوانب مثبت و فواید آنها را شناســایی و 

آگاهی رسانی کرد.
پاک باخته گان زنجانی در عین حال بیان کرد: در مــورد بالک چین و ارزهای 
دیجیتال هم شاهد چنین اتفاقاتی هســتیم. خود بالک چین می تواند شروع 
یک ســری تحوالت فناوری باشــد که منجر به تحوالت سیاسی، اقتصادی و 
 IT اجتماعی شــود و می تواند در آینده ای نه چندان دور، چیزی شبیه نقش
یا انفجار اطالعات داشته باشــد. بنابراین نمی توان آن را محدود به بیت کوین 

و ماینینگ کرد.
وی با بیان اینکه فناوری بالک چین در صنعت بانکداری مزایایی دارد که کاهش 
هزینه های ســازمانی، افزایش امنیت، جلوگیری از پولشــویی و بهینه سازی 
تعامالت مالی بین المللی مهم ترین آنهاست، گفت: شرایط کنونی کشور بسیار 
حســاس اســت، ما در این مقطع زمانی به درآمدهای ارزی نیاز داریم؛ در این 
شرایط صنعت ماینینگ و استخراج ارزهای دیجیتال ضمن ارزآوری می تواند 
در تســهیل تجارت بین المللی کمک کند. بازرگانان می توانند با اســتفاده از 
رمزارزهای تولیدشده نســبت به واردات کاال اقدام کرده و صادرکنندگان نیز 

محصول خود را در ازای دریافت رمزارز واگذار کنند.
رئیس کمیسیون رمزارز و بالک چین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان البرز 
افزود: ماهیت حوزه رمزارزها مبتنی بر فناوری بالک چین است که این پدیده 
را دستورناپذیر می کند و در صورت هرگونه فشــار یا برخورد به جای رویکرد 
آموزشــی و آگاه کردن مردم با ریســک های این حوزه صرفا منجر به تشویق 
به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی خواهد شــد. بیت کوین و ارزهای دیجیتال 
غیرمتمرکز، مهم ترین و موفق ترین کاربرد فناوری بالک چین هستند. به عنوان 
مثال، در بیت کوین با استفاده از این فناوری امکان تقلب، دوبار خرج کردن پول 

و برگشت تراکنش ها از بین می رود.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، بانک ها و سرمایه گذاران خطرپذیر در دنیا 
به این جمع بندی رسیده اند که انقالب صنعتی چهارم توسط بالک چین قابل 
اجراست و می تواند نحوه تبادل ارزش و دموکراسی اقتصادی را به دنبال داشته 
باشد. پس بسیار جسورانه در حال هزینه کردن هستند تا بتوانند شرکت های 
فناورانه نسل بعدی را پیدا و اقتصادشان را متحول کنند. مهم ترین ویژگی این 
فناوری تمرکززدایی آن است که با ذخیره داده ها در سراسر شبکه بالک چین، 

خطراتی را که با ذخیره داده ها به طور مرکزی به وجود می آید، حذف می کند.
واژه بالک چیــن )Blockchain( ترکیبی از دو کلمــه Block )بلوک( و 
Chain )زنجیره( اســت. این فناوری در حقیقت زنجیره ای از بلوک هاست. 
در هر بالک، هر اطالعاتی می تواند ثبت شــود؛ از جرم و جنایت های یک فرد 
تا جزئیات تراکنش های یک شبکه پولی مانند بیت کوین اطالعات در بالک ها 
ثبت می شوند و بالک ها با هم به صورت زنجیره ای مرتبط می شوند. این زنجیره، 

بالک چین را تشکیل می دهد.

با حمایت صندوق نوآورید تحقق یافت
توسعه توليد دستگاه تســت و شبيه ساز مخازن 

هيدروكربنی
یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( محمدشهر 
کرج، موفق به طراحی و تولید دستگاه »تست و شبیه ساز مخازن هیدروکربنی« در 
کشور شده است و قصد دارد با حمایت صندوق نوآوری، تولید آن را توسعه بخشد.رضا 
سناجیان، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان در مورد دستگاه »تست و شبیه ساز مخازن 
هیدروکربنی« گفت: با توجه به عدم امکان تولید این دستگاه در ایران به لحاظ یکسری 
محدودیت ها، شرکت ما بعد از ۱۵ سال تحقیق و توسعه توانست در سال ۹۳ نسخه 
اولیه دستگاه را تولید کند که تا امروز این دستگاه در حال پیشرفت و توسعه است و هر 

روز نیز قابلیت جدیدی به این دستگاه اضافه می شود. 
وی افزود: در حال حاضر این دستگاه می تواند تست های مرتبط با سنجش پارامترهای 
مقاوتی ســنگ و تغییر رفتار آن در ارتباط با سیال در شــرایط مخزن را انجام دهد.
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان بازار هدف دســتگاه »تست و شبیه ساز مخازن 
هیدروکربنی« را توسعه پایدار و مدیریت ازدیاد و بهینه برداشت میادین نفتی و آب های 
زیرزمینی اعالم کرد و گفت: اطالعات به دست آمده از این دستگاه به طراحان کمک 
می کند تا در کنار برداشت بهینه میادین نفتی و آب، پایداری دیواره چاه ها و الیه های 
زمین نیز بررسی شود و در کنار ازدیاد برداشت، محیط زیست نیز حفاظت شده و توسعه 

پایدار این صنعت فراهم شود. 
سناجیان ادامه داد: باید توجه داشــت که دستگاه ساخت این شرکت مرتب در حال 
به روزرسانی است و هر روز به  قابلیت های این دستگاه اضافه می شود و از کیفیت باالیی 
برخوردار است، این در حالی است که متاسفانه برخی دستگاه ها از خارج به کشور وارد 
می شوند و از رده خارج هستند.به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، وی چشم انداز این 
شرکت را جلوگیری از خروج ارز و تامین بازار داخلی اعالم کرد و افزود: تالش می کنیم 
تا »تست و شبیه ساز مخازن هیدروکربنی« به عنوان هسته اصلی شرکت قرار بگیرد و 

همچنین نگاه به صادرات این دستگاه از دیگر اهداف ما است. 
مجری طرح با اشاره به اینکه این شرکت از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی در 
قالب وام کرونایی برای حفظ و توسعه این دستگاه استفاده کرده است، گفت: در حال 
حاضر نیز درخواست دریافت تسهیالت برای توسعه این دستگاه را به این صندوق ارائه 

کرده ایم.

اخبار

ویندوز ۱۱ برای کاربران بدون اینترنت قابل دسترس نخواهد بود
حدود ۶ ماه از انتشار ویندوز ۱۱ می گذرد، این نسخه از زمان عرضه به نسخه خانگی )Home( نیاز اتصال به اینترنت داشت اما مایکروسافت گزینه آفالین را برای نسخه ویندوز ۱۱ پرو 

) Windows ۱۱ Pro( فعال کرد. هر چند این نسخه از سیستم عامل مورد استفاده متخصصان فناوری اطالعات است به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.در آخرین نسخه ویندوز ۱۱ 
پرو، مایکروسافت خاطرنشان کرد که اکنون این نسخه در اولین راه اندازی دستگاه به اتصال اینترنت نیاز دارد.این شرکت بیان کرد: در آینده می توانید انتظار داشته باشید که حساب 

مایکروسافت برای آن مورد نیاز باشد.

بهای جهانی فلــز گرانبها 
تغییر زیاد نکرده و دالر در 
حال ارزان شدن است؛ اگر 
قصد خروج از بازار را داشته 
باشــید ســاعات ابتدایی 
شــروع معامالت را از دســت ندهید. طال و سکه 
با وجود کاهش قیمــت دالر در روز هــای پایانی 
هفته قبل، هنوز ســفت و سمج سر جای خودشان 
ایستاده  اند. حداقل در شروع معامالت روز شنبه ۳۰ 
بهمن، این استراتژی را دنبال می کنند و بهانه شان 
افزایش حدود ۳۲ دالری بهای جهانی طال خواهد 

بود. شوربختانه وضع بازار همین است.
به گزارش فرارو، معموال گرانی دالر اثری آنی روی 
قیمت طال و سکه می گذارد اما وقتی بازار ارز نزولی 
باشد، باید با التماس و التجا و خواهش آن ها را راضی 
کرد کوتاه بیایند. ولــی خیالتان راحت. دالر از نظر 
اقتصادی قادر است در همین ابتدای هفته، به کانال 
۲۵ هزار تومان عقب نشینی کند یا الاقل حدود ۵۰۰ 
تومان ارزان تر از نرخ پایانی هفته گذشــته معامله 
شود. از این طرف نرخ جهانی اونس هم تغییر زیادی 
نداشته. پس طال و ســکه باید از سنگر هایی که در 
هفته قبل فتح کرده اند بیرون بیایند و جای جدیدی 
برای خود دســت و پا کنند. برای ســکه تمام بهار 
آزادی نیمه کانال ۱۱ میلیون جایگاه منصفانه ای 
خواهد بود و برای هرگــرم طالی ۱۸ عیار می توان 
عددی کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصور 
کرد ولی نیم سکه و ربع سکه به خاطر حجم تقاضای 
زیاد، احتمــاال مقاومت کنند و به ایــن راحتی ها 

تسلیم نشوند.
قیمت ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید که در 
بازار با عنوان سکه امامی شناخته می شود در هفته 
گذشته دو روز متفاوت داشــت. اول ۱۲ میلیون و 

۲۰۰ هزار تومان روز یکشــنبه ۲۴ بهمن است که 
باید سقف قیمت هفته گذشته در نظر گرفته شود 
و دوم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صبح روز اول 
هفته که قیمت شروع معامالت بود، اما به لطف رشد 
قیمت جهانی اونس هرگز تکرار نشد. در همان روز 
هم سکه امامی با ایســتادن روی پله ۱۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داد. قیمت سکه 
امامی یــک روز بعد در یکشــنبه ۲۴ بهمن به ۱۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رســید. فردای آن روز 
۱۰۰ هزار تومان ارزان شــد و پس از تعطیلی روی 
سه شنبه تصمیم به ترک کانال ۱۲ میلیون گرفت. 
۱۱ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان می توانســت شروع 
خوبی باشد، اما همان طور که می دانید هر بار که در 
بازار داخلی شرایط برای عقب نشینی قیمت سکه 
و طال آماده باشد، فعاالن بازار تازه یادشان می افتد 
که چیزی به اسم اونس وجود دارد. افزایش حدود 
۳۰ دالری در این بخش باعث شد قیمت سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در پایان هفته گذشته ۱۱ 

میلیون و ۹۴۸ هزار تومان ثبت شود.

قیمت نیم سکه بهار آزادی در هفته گذشته
قیمت ســکه نیم بهار آزادی در آخرین روز هفته 
قبل یعنی پنجشــنبه ۲۸ بهمن، شــش میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومــان بود. تقربیــا ۱۰۰ هزار تومان 
بیشتر از لحظه شــروع معامالت و ۸۰ هزار تومان 
بیشــتر از روز اول هفته. با این حــال باید بگوییم 
کمی هم خوش شــانس بــوده ایم، چــون همین 
سکه را در روز یکشــنبه ۲۴ بهمن با قیمت شش 
میلیون و ۸۴۰ هزار تومان فروخته اند. بخشــی از 
زور قیمت ســکه نیم را باید به پــای تقاضای زیاد 
نوشت. باالخره بخشی از ســرمایه گذاران که قادر 
نیستند سراغ سکه تما بهار آزادی بروند، نیم سکه 
و ربع سکه می خرند و این کار آن ها تقاضا را در بازار 
 طال باال می برد و باعث ضدضربه شــدن سکه های 

کوچک می شود.

قیمت ربع سکه بهار آزادی در هفته گذشته
قیمت سکه ربع بهار آزادی روز شنبه ۲۳ بهمن سه 
میلیون و ۶۲۰ هزار تومــان بود و در پایان همان روز 
با رشد ۳۰ هزار تومانی، به ســه میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان رسید. آن هایی که از این متانت و ادب به وجد 
آمده بودند، روند حرکت این سکه را چشم زدند. یک 
روز بعد قیمت سکه ربع بهار آزادی ناگهانی ۲۰۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرد. روز دوشنبه ۲۵ بهمن، ربع 
سکه تنها ۵۰ هزار تومان ارزان شد، اما عقب نشینی 
دوباره دالر به کانال ۲۶ هزار تومان، نهایتا باعث کوتاه 
آمدن قیمت ربع سکه شــد تا در دو روز پایانی هفته 
قبل یعنی چهارشــنبه ۲۷ بهمن و پنجشــنبه ۲۸ 
بهمن، این سکه را به ترتیب سه میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان و ســه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خریداری 

کنیم. ۱۳۰ هزار تومان بیشتر از هفته قبل!

قیمت طالی ۱۸ عیار در هفته گذشته
قیمت طالی ۱۸ عیار شــنبه ۳۰ بهمن باید تصمیم 
سختی بگیرد. از یک طرف بازار جهانی تنها حدود ۳۰ 
دالر رشد کرده و از طرف دیگر دالر با عقب گردی در 

حدود ۵۰۰ تومان، آماده وارد شدن به کانال ۲۵ هزار 
تومان است. در نتیجه می توانیم انتظار داشته باشیم 
قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز بی خیال سکوی یک 
میلیون و ۲۰۴ هزار تومانی شود. فشار روانی بر قیمت 
طال وقتی افزایش پیدا می کند که بدانیم شنبه هفته 
پیش طال کار خود را از یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان 
شروع کرد، یعنی درســت وقتی دالر ۲۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان بود. هفت روز بعد در پنجشنبه ۲۸ بهمن، قیمت 
دالر بعد از کمی شیطنت دوباره به محدوده ۲۶ هزار 
و ۵۰۰ تومان برگشــت، اما طالی ۱۸ عیار با پررویی 
تصمیم گرفت به یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
بچسبد و رشد ناچیز ۳۲ دالری قیمت جهانی طال را 
بهانه قرار دهد. این تازه بدون در نظر گرفتن شیطنت 
روز یکشنبه ۲۴ بهمن است که تصمیم گرفت سقف 
قیمت یک میلیون و ۲۱۷ هــزار و ۶۰۰ تومان را ثبت 
کند. با این حال همگی می دانیم که امروز شــنبه ۳۰ 
بهمن وضع فرق می کند. قیمت جهانی فلز زرد تغییر 
زیادی نکرده، اما دالر حداقل حدود ۴۰۰، ۵۰۰ تومان 
ارزان می شود. در این شرایط تنها یک راه پیش روی 

طالی ۱۸ عیار باقی می ماند. نه؟

شانس كاهش قيمت طال و سكه در هفته جديد چقدر است؟

روزهای حساس در بازار طال و سکه
News kasbokar@gmail.com

میانه ســرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران تا پایان 
ماه ژانویــه ۲۰۲۲، ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه گزارش 
شده و ایران در جایگاه ۱۴۱ قرار گرفته که حاکی از 
صعود دو پله ای در مقایسه با ماه گذشته است.سرعت 
اینترنت یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی 
محسوب می شود و البته این روزها به یکی از مهم ترین 
دغدغه های کاربران اینترنتی تبدیل شده و بسیاری از 
افراد از افت کیفیت اینترنت شکایت دارند. وب سایت 
Speedtest شــاخص های جهانــی اینترنت را در 
کشورها بررسی می کند و مشاهده آمار این وب سایت 
می تواند نشــان دهد اینترنت در یک ماه گذشته در 

ایران به چه صورت بوده است. 
طبق آخرین آمار منتشــر شــده در اسپیدتست، تا 
ماه ژانویه ســال ۲۰۲۲، میانه جهانی سرعت دانلود 
اینترنت موبایل، ۲۹.۶۲ مگابیت برثانیه و میانه جهانی 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۴۴ مگابیت برثانیه و 
تاخیر ۲۹ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز 

میانه جهانی سرعت دانلود، ۵۹.۸۴ مگابیت برثانیه و 
میانه جهانی سرعت آپلود ۲۵.۵۱ مگابیت برثانیه و 

تاخیر ۱۰ میلی ثانیه است.
در حالی که تا ماه دسامبر سال ۲۰۲۱، میانه جهانی 
سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۲۹.۵۵ مگابیت برثانیه 
و میانه جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۸.۵۹ 
مگابیت برثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز میانه 
جهانی ســرعت دانلــود، ۵۹.۷۵ مگابیت برثانیه و 
میانه جهانی ســرعت آپلود ۲۵.۰۶ مگابیت برثانیه 
بود.رتبه یک تا پنــج اینترنت موبایل در جهان تا ماه 
دســامبر ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی 
)۱۳۵.۶۲ مگابیت برثانیه(، نروژ )۱۱۸.۴۴ مگابیت 
برثانیه(، قطر )۱۰۹.۸۶ مگابیت برثانیه(، کره جنوبی 
)۱۰۹.۱۴ مگابیت برثانیه( و هلند )۱۰۷.۲۴ مگابیت 

برثانیه( تعلق دارد.همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت 
پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به موناکو )۱۹۲.۶۸ 
مگابیت برثانیه، سنگاپور )۱۹۲.۰۱ مگابیت برثانیه(، 
شیلی )۱۸۹.۳۶ مگابیت برثانیه(، تایلند )۱۸۴.۰۳ 
مگابیت برثانیــه(، هنگ کنــگ )۱۷۳.۴۲ مگابیت 

برثانیه( تعلق دارد.
در حال حاضر میانه ســرعت دانلود اینترنت موبایل 
در ایــران ۲۳.۱۰ مگابیت برثانیه و میانه ســرعت 
آپلود اینترنت موبایل، ۸.۹۰ مگابیت برثانیه و تاخیر 
۳۱ میلی ثانیه اســت که رتبه ایران را به ۷۷ از میان 
۱۳۸ کشور رسانده اســت.این در حالی است که در 
ماه ژانویه سال ۲۰۲۲، میانه سرعت دانلود اینترنت 
موبایــل در ایــران ۲۴.۰۳ مگابیت برثانیــه و میانه 
سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۹.۳۴ مگابیت برثانیه 

و تاخیــر ۳۰ میلی ثانیه بود که رتبه ایــران را به ۷۳ 
از میان ۱۳۸ کشــور رســانده بود.همچنین طبق 
این آمار، اینترنــت موبایل ایران در حــال حاضر از 
 اتیوپی و فیجی سریع تر و از کشورهایی مانند الئوس

 و برزیل کندتر است.
در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، میانه سرعت 
دانلود در ایران، ۱۰.۳۹ مگابیت برثانیه و میانه سرعت 
آپلود ۱.۵۵ مگابیت برثانیــه و تاخیر، ۲۹ میلی ثانیه 
اســت که رتبه ایران را به ۱۴۱ از میان ۱۷۸ کشور 

می رساند. 
این درحالی اســت که در ژانویــه ۲۰۲۲، در حوزه 
اینترنــت ثابــت، میانه ســرعت دانلــود در ایران، 
۹.۹۲ مگابیت برثانیــه و میانه ســرعت آپلود ۱.۳۹ 
مگابیت برثانیه بود و ایران در رتبه ۱۴۳ از میان ۱۷۸ 
کشور قرار داشت.همچنین طبق این آمار، اینترنت 
ثابت ایران در حــال حاضر از نیجریــه و میکرونزیا 

سریع تر و صحرای غربی و بنین کندتر است.

یکی از محققان تیم طرح کالن ساخت هواپیمای جت ۷۲ 
نفره ایرانی گفت: در صورت موفقیت در تســت ها ساخت 
قطعات پروژه از ســال ۱۴۰۱ آغاز می شود.سعید حسینی 
یکی از محققان هواپیمای مســافربری جــت ۷۲ نفره به 
خبرنگار مهر گفت: این پروژه اکنون در مراحل انتهایی فاز 
دوم و نهایی طراحی مقدماتی است.وی با بیان اینکه طراحی 
جزییات هواپیمای ۷۲ نفره در حال انجام بوده و بخش هایی از 
طراحی جزییات به اتمام رسیده است، ادامه داد: مدل هایی در 
ابعاد مختلف برای تست تونل باد طراحی و برنامه ریزی شده و 
برخی از آنان در حال ساخت است.وی اضافه کرد: با توجه به 
اینکه تست ها و شبیه سازی های نرم افزاری هواپیما طی پنج 
الی شش سال گذشته به اتمام رسیده، اکنون در وضعیتی 
هســتیم که بتوانیم آیرودینامیک، پایداری، و مهارپذیری 
آن را در تونل باد تست کنیم تا در ادامه اصالحات الزم قبل 
از اتمام طراحی جزییات اعمال شــود.وی ادامه داد: پس از 

دریافت نتایج تست های تونل باد و کسب اطمینان از صحت 
و انطباق آن با نتایج نرم افزار، برای توســعه و اتمام طراحی 
جزییات و ساخت قطعی قطعات هواپیما در مقیاس اصلی 
گام بر می داریم.حسینی با بیان اینکه به احتمال زیاد و در 
صورت مناسب بودن نتایج تست ها می توان گفت که ساخت 
قطعات هواپیمای پروتوتایپ جت ۷۲ نفره از ســال ۱۴۰۱ 
آغاز می شود، افزود: مجموعه ای از شرکت های دانش بنیان 
با همکاری های دانشگاه های کشور زیر نظر معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و وزارت و راه شهرسازی روی این 
پروژه مشغول به کار هستند، و تقریباً ۱۲۰ نفر روی این پروژه 
کار می کنند.این محقق با تاکید بر اینکه بعد از تست های 
تونل، نتایج و اسناد طراحی به سازمان هواپیمایی کشوری 
برای اخذ گواهی ایمنی ارسال خواهد شد، عنوان کرد: اما گام 
اول و اصلی در این پروژه توسعه فناوری های هواپیما جت بوده 

و در ادامه کسب گواهی از سازمان هواپیمای کشوری است.

ادغام محیط هــای واقعی و مجازی و از راه رســیدن 
اینترنت سه بعدی موجب پوست اندازی دنیای تبلیغات 
شده و نسل جدیدی از این پدیده را طی سال های آینده 
به وجود می آورد.به زودی متاورس یا اینترنت سه بعدی 
از راه می رسد که مبتنی بر ادغام جهان های حقیقی 
و مجازی اســت. متا قصد دارد از قابلیت های این فضا 
استفاده کند و لذا به شرکت های تبلیغاتی اعالم کرده 
که در آینده می توانند پیام های بازرگانی ســه بعدی 

طراحی و منتشر کنند.
فناوری واقعیت ترکیبی به فردی که هدست مناسب را 
به سر دارد، اجازه می دهد تا از یک شی در دنیای واقعی 
برای ایجاد یک واکنش در دنیای مجازی استفاده کند. 
به عنوان مثال می توان به ضربه زدن به یک شخصیت 
در بازی ویدیویی با چوب بیســبال موجود در دنیای 
واقعی اشــاره کرد. اگر چه در حــال حاضر بازی های 

ویدئویی مبتنی بر واقعیت افــزوده وجود دارند، اما در 
آنها ادغام جهان واقعی و مجازی پیش بینی نشده است. 
اما هدست های واقعیت ترکیبی تعامل این دو دنیا را 

ممکن می کنند.
متا قصد دارد از طریق نرم افزار زوم نشستی را در این 
زمینه با برخی شرکت های تبلیغاتی برگزار کند تا آنها 
درک بهتری است از قابلیت های این فضای جدید به 
دست آورند. در حال حاضر هدســت هایی به همین 
منظور طراحی شــده اند اما عرضه آنها محدود بوده و 
گران قیمت نیز هســتند. به عنوان مثال می توان به 
هدست هولولنز ۲ مایکروسافت اشاره کرد که در سال 
۲۰۱۹ به قیمت ۳۵۰۰ دالر عرضه شد.متا خود به دنبال 
عرضه هدست واقعیت ترکیبی تازه ای است که قابلیت 
ردگیری حرکات صورت و چشم را دارد و انتظار می رود 

نمونه اولیه آن امسال عرضه شود.

معاون فنــی و توســعه شــبکه همــراه اول از 
بهره برداری باند فرکانســی ۲۳۰۰ مگاهرتز روی 
شــبکه باند پهن ایــن اپراتور خبــر داد و گفت: 
نخســتین ســایت مبتنی بر این بانــد، در مرکز 
شــهید کاظمیان تهران راه اندازی شــد. مرتضی 
طاهری بخش با بیان اینکه الیه جدید فرکانســی 
۲۳۰۰مگاهرتز روی شــبکه پهن باند همراه اول 
راه اندازی شــد، اظهار کرد: بعد از صــدور پروانه 
بهره بــرداری از باند فرکانســی ۲۳۰۰ مگاهرتز 
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
بالفاصله به ســمت تأمین تجهیزات و تشــکیل 
تیم های داخلی با اهداف »توسعه ظرفیت شبکه 
پهن باند نســل چهارم« و »راه اندازی سایت های 
ارتباطی روی الیه فرکانســی جدید« رفتیم. لذا 
توانستیم نخستین ســایت TD-LTE مبتنی 
بر باند ۲۳۰۰ مگاهرتز تهران را در مرکز شــهید 

کاظمیان راه اندازی کنیم.
معاون فنی و توسعه شــبکه همراه اول با تأکید بر 

اینکه راه اندازی ایــن الیه جدید فرکانســی در 
شرایطی که رشد ترافیکی ۳ برابری را در پاندمی 
کرونا تجربه و اکنون نیــز از ترافیک روزانه ۱۸.۵ 
پتابایت عبور کردیم، اظهار کرد: همراه اول برنامه 
مدونی در نصب و راه اندازی ســایتهای با فناوری 
TD-LTE در این الیه جدید فرکانســی برای 
ســایت هایی که تمامی الیه های فرکانسی را در 
باند FDD دارند و هیــچ راه افزایش ظرفیتی به 
جز اضافه شدن الیه جدید فرکانسی ندارند، دارد.

طاهری بخش افزود: برنامه کامل توسعه سایت های 
ما مربوط به سال ۱۴۰۱ است تا این الیه جدید را به 
سایت هایی که ترافیک باالیی در کل کشور دارند، 

اضافه کنیم.
معاون فنی و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران 

خاطر نشان کرد: تمام تالش ما این است که تجربه 
مشــتری در مواجهه با ســرویس های مبتنی بر 
پهنای باند همراه اول تا جای ممکن افت پیدا نکند. 
اما باید این نکته را هم در نظر داشت که تیم فنی 
اپراتورها در شرایط تحریمی، در حال تالش برای 
تأمین تجهیزات و ارتقای بسترهای ارتباطی برای 

ارائه سرویسی مطلوب به ایرانیان عزیز هستند.
او همچنین اضافه کرد: هم اکنون حدود ۷۰ درصد 
گوشی های فعلی که در اختیار مشتریان این اپراتور 
قرار دارند امکان اســتفاده از این باند فرکانسی را 
دارند. باند فرکانسی ۲۳۰۰ در تیرماه سالجاری به 
عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفیت اینترنت 
پرسرعت تلفن همراه، از سوی ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی و از طریق برگزاری 

مزایده ای در اختیــار دو اپراتور اصلی تلفن همراه 
کشور قرار گرفت.

بــا همه گیری کرونا طی دو ســال اخیر، شــاهد 
مجازی شدن فرآیندهای آموزشی و اداری کشور 
بودیم که به دنبال آن ترافیک شــبکه اپراتورهای 
تلفن همراه و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، با 
رشد بی سابقه ای مواجه شد و همین موضوع بروز 
کندی و برخی اختالالت در شبکه های ارتباطی 
را به همراه داشــت که وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات را به فکر راه چاره برای رفع آنها انداخت.
بر این اســاس باند فرکانســی ۲۳۰۰ مگاهرتز با 
فناوری TD-LTEبرای جبران رشــد ترافیکی 
شــبکه اپراتورهای تلفن همراه بــا هدف »ایجاد 
ظرفیت های جدید« تعریــف و جهت تخصیص، 
آزادسازی شــد.حال اپراتور اول تلفن همراه نیز 
در نظر دارد تا دی ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۱۸۰۰ 
ســایت خود را برای بهره برداری از باند فرکانسی 

۲۳۰۰ مگاهرتز آماده سازی و راه اندازی کند.

اینترنت ثابت ایران دو پله صعود کرد

نسل جدید تبلیغات با اینترنت سه بعدی از راه می رسدآخرین وضعیت طرح کالن ساخت هواپیمای جت ۷۲ نفره

بهره برداری از باند فركانسی 2300 روی شبكه اپراتور اول

عبور ترافیک روزانه از ۱۸.۵ پتابایت


