
گزارش گمرک ایران از موجودی ۴.۸ میلیون تنی 
کاالهای اساسی در گمرک و بنادر حکایت دارد.

فرود عســگری- معاون امــور گمرکی گمرک 
ایران- آخرین وضعیت موجودی کاالهای اساسی 

در گمرک و بنادر را به ایسنا اعالم کرد.
طبق اعالم وی، تا ۱۷ فروردین ماه ســال جاری 
در مجموع چهار میلیــون و ۸۲۷ هزار و ۴۶۱ تن 
کاالی اساسی شامل موجودی و کاالهای موجود 
در شناورهای پای اسکله و  منتظر در لنگرگاه در 
گمرک و بنادر اســت که از این میزان حدود سه 
میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کاالهایی است که 
در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار تن اســت، در پای اسکله و منتظر در 

لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد.
طبق این گزارش،  از موجودی سه میلیون و ۳۱ 

هزار تنی در ۱۳ بندر ایران، بیشــترین میزان در 
بندر امام خمینی )ره( با حدود دو میلیون و ۲۷۰ 
هزار تن دپو شــده و بعد از آن بندر شهید رجایی 
با حدود ۲۶۶.۷ هزار تن و امیرآباد با ۲۲۰.۹ هزار 

تن است.
در ســایر بنادر نیز ۹۷.۱ هزار تن در بندر نوشهر، 
۷۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.۵ هزار تن چابهار، ۲۲.۴ 
هزار تن آستارا، ۳۲.۷ هزار تن فریدون کنار، ۴.۷ 
هزار تن شهید باهنر ، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و  
۷۰ تن در بندر لنگه موجود اســت. در آبادان نیز 

موجودی صفر گزارش شده است.
گزارش معاون گمرک نشان می دهد که از مجموع 
حدود ســه میلیون تنی کاالهای اساسی که در 
گمرک و بنادر موجود است ۲۰۵.۶ هزار تن گندم، 
۱.۶ میلیون تن ذرت، جو ۱۸۵.۲ هزار تن، سویا 

۱۸۷.۱ هزار تن، برنج ۶۳.۹ هزار تن، شکر ۶۷.۲ 
هزار تن، روغن خام ۳۸۷.۷ هــزار تن، دانه های 

روغنی ۲۷۳ هزار تن است.
اما از حدود یک میلیــون و ۸۰۰ هزار تن کاالی 
موجود در شناورها،  ۴۶۶.۶ هزار تن در شناورهای 
کنار اسکله اســت که اقالمی مانند گندم، ذرت، 
سویا، روغن و دانه های روغنی را در برمی گیرد. 
۱.۳ میلیون تن نیــز در شــناورهای منتظر در 
لنگرگاه قرار دارد که شــامل اقالمی مثل گندم، 

ذرت، دانه های روغنی و جو است.
جریان ورود و خروج کاالی اساسی در گمرک و 
بنادر حاکی از آن است که تقریبا میزان ثابتی در 
چند ماه اخیر طی شده است، گزارش بهمن ماه 
نیز بیانگر موجــودی ۴.۹ میلیون تنی از مجموع 

موجود در بنادر و شناورها بود.

سهام شــرکت فایزر پس از اعالم این که شرکت 
بیوتک متمرکز بر ریــه را به قیمت ۵۲۵ میلیون 
دالر خریداری می کند، ۴.۳ درصد افزایش یافت و 

افت بازار گسترده تر را کاهش داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اســتاک نیوز، سهام 
این شرکت همچنان تقریبا ۷ درصد )حدود ۳۲ 
میلیــارد دالر از ارزش بازار آن( در ســال جاری 
در بحبوحــه نگرانی ســرمایه گذاران در مورد از 
دســت دادن درآمد به دلیل منقضی شدن حق 
ثبت اختراع دارو و سرنوشت نامشخص اقدامات 
واکســن های تقویت کننده آن با امــواج کووید 

کاهش یافته است.
این امر باعث شده است که شرکت با تخفیف برای 
همتایان خود در بخش مراقبت های بهداشــتی 
معامله کند که با روی آوردن ســرمایه گذاران به 

موارد دفاعی در میان آشفتگی های ژئوپلیتیکی 
و چشم انداز اقتصادی نامطمئن، به رکورد باالیی 

رسیده اند.
وال اســتریت بــه دنبال آن اســت کــه فایزر 
برای تقویت رشــد، به طور بالقوه با اســتفاده از 
ظرفیت ۱۵۰ میلیارد دالری کــه بانک مونترال 
تخمین می زند، اقدام کند. بــا این حال، قرارداد 
پنج شــنبه برای یــک توســعه دهنده دارویی 
)ReViral( بــه احتمال زیــاد کوچک تر از آن 
 اســت که بتواند چشــم انداز این غول دارویی را 

تغییر دهد.
ایوان دیوید سیگرمن ســیگرمن، تحلیلگر بانک 
مونترال اظهــار کرد: »در حالی که مــا با ادغام و 
تملک در بیوفارما تشویق می شــویم، این دقیقا 
همــان معامله ای نیســت که ما بــه آن امیدوار 

بودیم. داروسازان بزرگ از معامالت بزرگ به نفع 
مشارکت یا خرید شرکت های کوچکتر اجتناب 
می کنند. این امر کمک کرد تا فعالیت ادغام این 
بخش در سه ماهه اول به کندترین سطح از عواقب 

فوری همه گیری در سال ۲۰۲۰ برسد«.
کریس شــات، تحلیلگر جی پی مورگان گفت: 
فایزر، جنجال برانگیزترین نام در میان داروسازان 
بزرگ است و گاوهای نر به واکسن های کووید و 
توانایی این شرکت برای به کارگیری مقادیر زیادی 
سرمایه اشــاره می کنند و خرس ها می گویند که 
ارزش گذاری آن هنوز هم زیاد است. این اظهارات 
با توجه به کسب و کار اصلی شرکت فراتر از تلقیح 

ویروس کرونا بیان شده است.
با این حال، با افزایش سهام فایزر، به نظر می رسد 

که سرمایه گذاران از این خرید حمایت می کنند.

بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را از ۲۰ درصد به 
۱۷ درصد کاهش داد زیرا روبل در هفته جاری به 
دلیل کنترل سرمایه در این کشور به افزایش در 

برابر دالر ادامه داد.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، ارزش روبل که 
در اوایل ماه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافت 
و به حدود ۱۳۹ دالر رســید، بهبود چشمگیری 

پیدا کرده است.
نعیم اسلم، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه آوا ترید 
گفت: روبل روسیه، ارز جالبی در این هفته بوده 
زیرا در این هفته بازگشتی فوق العاده داشته و در 
برابر دالر به قوی ترین سطح خود در سال جاری 

رسیده است.
زمانی که روســیه به اوکراین حملــه کرد، روبل 
کاهش یافت امــا اکنون این ارز در ســطح قبل 
از جنگ بــا دالر اســت. مهمتریــن عاملی که 

باید به آن توجه کــرد تغییرات شــاخص دالر 
 در این هفته به دلیــل موضع گیری های فدرال

 رزرو است.
بانک مرکزی روســیه در اواخــر فوریه نرخ بهره 
اصلی خود را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش 
داده بود که باالترین افزایش از سال ۲۰۰۳ بوده 
است تا خطرات کاهش ارزش و تورم در این کشور 

را جبران کند.
روز جمعه، بانک مرکــزی اعالم کرد: که تصمیم 
گرفته است از ۱۱ آوریل نرخ اصلی را ۳۰۰ واحد 
کاهش دهد و هشدار داد که شــرایط اقتصادی 
چالش آمیز است و تورم همچنان به افزایش خود 
ادامه خواهد داد. تورم ســاالنه در روسیه تا اول 
آوریل به ۱۶.۷ درصد رسید که باالترین میزان از 

مارس ۲۰۱۵ بود.
با این حال، آخرین داده هــای هفتگی حاکی از 

کاهش قابل توجه در نرخ های رشد فعلی قیمت از 
جمله پویایی نرخ روبل است. تشدید شرایط پولی 
در حــال حاضر تا حدی بــا برنامه های حمایتی 
وام دهی که توسط دولت و بانک روسیه راه اندازی 
شده جبران می شــود اما بانک به محدود کردن 

ریسک های تورمی ادامه می دهد.
تصمیم کنونی نشــان دهنده تغییــر در موازنه 
خطرات ناشی از رشد سریع قیمت مصرف کننده، 
کاهش فعالیت های اقتصادی و ریسک های ثبات 

مالی است.
وی افزود: بانک مرکزی ریســک های ناشــی از 
شرایط خارجی و داخلی و واکنش بازارهای مالی 
همچنین پویایی تورم واقعی و مورد انتظار نسبت 
به هدف و تحوالت اقتصادی در افق پیش بینی را 
در نظر خواهد گرفت. اسلم گفت: احتماال روبل 

نیز به بازیابی جایگاه خود ادامه خواهد داد.

شاخص های سهام ایاالت متحده روز جمعه به دلیل 
کاهش سهام رشــد و فناوری با کاهش مواجه شدند 
زیرا بازدهی خزانه داری آمریکا در پایان هفته پرنوسانی 
که با نگرانی ها در مورد اقدامات تهاجمی فدرال رزرو 
برای مهار تورم و درگیری های اوکراین ادامه داشت، 
افزایش یافت. به گزارش ایسنا و به نقل از استاک نیوز، 

داوجونز ۱۴.۳ واحد یــا ۰.۰۴ درصد کاهش یافت  و 
به ۳۴۵۶۹.۲۴ رســید. اس اندپی ۵۰۰ با ۶.۱ واحد یا 
۰.۱۳ درصد کاهش در معامالت باز به ۴۴۹۴.۱۵ واحد 
رســید در حالی که نزدک کامپوزیت با ۶۶.۸ واحد یا 
۰.۴۸ درصد کاهش به ۱۳۸۳۰.۴۷۴ رسید. بازارهای 
سهام اروپا در آغاز معامالت روز جمعه روند افزایشی 

داشتند زیرا معامله گران از رشد یک شبه وال استریت 
الگو گرفتند. شاخص بورس اوراق بهادار ۱۰۰ لندن با 
۰.۹ درصد افزایش به ۷۶۱۷.۱۹ واحد رسید. در منطقه 
یورو، شاخص دکس فرانکفورت با ۱.۳ درصد افزایش 
به ۱۴۲۵۷.۳۰ واحد رسید و کک۴۰ پاریس نیز با ۱.۳ 

درصد جهش در ۶۵۴۶.۱۷ قرار گرفت.

به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات عوارض واردات، 
رئیس کل گمرک از تعدیل حقوق گمرکی سایر کاالها عالوه بر  
کاالهای اساسی  خبر داد که  از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی 

دولت انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، علیرضا مقدسی  در مورد جریان اعمال قانون 
بودجه برای تغییر نرخ مبنای محاسبه عوارض واردات از ۴۲۰۰ 
به نرخ ســامانه مبادالت الکترونیک، توضیح داد که در سال 
۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دالر کاال با وزن  بیش از ۴۱ میلیون 
تن وارد کشور شد که  با تخصیص۱۵.۱میلیارد دالر از  منابع 
ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است. 
این حجم از واردات در سال قبل  در مقایسه با سنوات گذشته 
و با لحاظ ممنوعیت واردات کاالهای مصرفی، لوکس وخودرو 
بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کاالهای اساسی، 

مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شــرایط 
تحریم  و نهادینه شــدن اصالحات قیمتــی در زنجیره تولید 
 بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراســتحکام و شــکوفایی 

اقتصادی است.
مقدسی در خصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت:  بر اساس جزء ۱ بند )هـ( تبصره 
۷ قانون بودجه ســال  ۱۴۰۱ ابالغی از ســوی رئیس مجلس 
شورای اسالمی به دولت  مقرر شــد تا نرخ ارز مبنای محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه 
حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی 
نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ETS( در روز اظهار و مطابق 
ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد. و طبق جزء ۲ این 
بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد )۴درصد( حقوق گمرکی 

مذکور در صدر بند )د( مــاده )۱( قانون امــور گمرکی برای 
کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و 
همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد )۱درصد( 

تقلیل می یابد.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بدیهی است که بکارگیری این 
نرخ برای محاسبات گمرکی از یک سو باعث شفافیت و تقویم 
ریالی صحیح ارزش کاالهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  
تصحیح و اصالح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای 
مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ 
ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاســبات گمرکی، ضمن 
واقعی شدن هزینه ها  منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در 
گمرک و کمک به تولید کاال در کشــور  با برابری هزینه ها  به 

تناسب نوع کاالها خواهد شد.

وی افزود: اولیــن اقدام _فارغ از بحث کاالهای اساســی دارو 
و تجهیزات پزشــکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک  
درصد برایشان  پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش 
افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، وزارت  
صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کاالهای قابل ورود 
به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد 
طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت 

خواهد رسید.
مقدسی گفت: از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق 
گمرکی سایر کاالها اســت که  در هفته پیش رو با رویکردی 
کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد 
شد  تا شاهد افزایش های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به 

واردات نباشیم.

رییس کل گمرک ایران در خصوص سومین اقدام گفت: برای 
تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و 
حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصالحات الزم و ابالغ آن به 

گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می شود.
مقدسی در خصوص چهارمین اقدام اظهار داشت:برای  تسهیل 
تشــریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان 
دســتورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور  

ابالغ شده است.
معاون وزیــر اقتصاد در پایان تاکید کــرد :گمرک با همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است 
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر 
نامتعارف بهای تمام شــده کاالهای قابل ترخیص را با جدیت 

دنبال می کند.

رکود ۳۲ میلیارد دالری در بازار سهام فایزرجزئیات دپوی ۴.۸ میلیون تنی کاالی اساسی در ۱۳ بندر

بازار جهانی سهام در چه مسیری است؟بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد

کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی کاالهای غیر اساسی
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رئیس جمهوری: 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

بازگشایی مراکز آموزشی 
با جدیت استمرار یابد

نارضایتی تولیدکننده و 
مصرف کننده از

 سیاست گذاری دستوری

ردصالحیت ۳.۱ میلیون 
متقاضی نهضت ملی مسکن

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

ضرر تولید 
از قیمت های دستوری

سیستم های نظام توزیع به 
طور معمــول قیمت گذاری 
دســتوری را نمی پذیرند. در 
بحثی هم کــه موضوع درج 
قیمت مطرح اســت به دلیل عدم ثبــات اقتصادی 
 ممکن اســت تغییــرات روزانــه اتفاق بیفتــد. اما 

در بحث درج قیمت...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف

قیمت کاالها ی مصرفی 
شفاف شد؟

افزایش تقاضا 
در بازار ارز

روز گذشته شاخص کل بورس بیش از پنج هزار واحد افت کرد

عقب نشینی  بزرگان   بورس
صفحه2

صفحه2

رکود  سنگین در بازار  مسکن
بازار مسکن کشش  افزایش  قیمت   ندارد

طرح خرید شفاف در راستای تنظیم بازار و حمایت از 
حقوق مصرف کننده به مرحله اجرا درآمد. در حالی 
این طرح وارد مرحله پنجم خود شــده که به گفته 
مســووالن امر، هزاران کاال مشمول کاهش قیمت 
به دنبال اجرای این طرح شدند. هرچند مشاهدات 
و گزارش های میدانی از بازارها نشان می دهد اکثر 
کاالها از این قیمت گذاری تبعیت نکرده اند. در کنار 
مثبت بودن اصل اجرای این طرح، مشــکالت در 
طول اجرا زیاد است و گویا مسووالن برای مشکالت 
احتمالی ایجاد شده در طول اجرای آن، برنامه ای 
ندارند. به عقیده فعاالن اقتصادی، اجرای این طرح 
می بایست سبب باال رفتن آگاهی مصرف کننده از 

قیمت، افزایش اعتماد...

دالر آزاد که طی هفته گذشته نوسانات شدیدی را 
در کانال ۲۷ هزارتومان تجربه کرد، صبح گذشــته 
با روندی افزایشی به قیمت ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان 
خرید و فروش شد که نسبت به نرخ دالر فردایی روز 
گذشــته معادل ۲۷ هزار و ۶۴۰ توماُن حدود ۱۰۰ 
تومان افزایش قیمت داشته است. به گزارش اقتصاد 
آنالین اما در ادامه معامالت قیمت این اســکناس 
روند کاهشی مالیمی در پیش گرفت که در لحظه 
نگارش این گزارش با اندکی اختالف به قیمت ۲۷ 
هزار و ۷۲۰ تومان معامله می شود. کانون صرافان نیز 
دالر را ۲۵هزار و ۱۱۵ تومان برای خرید و ۲۵هزار و 
۳۸۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. 
این کانون روز پنجشنبه، قیمت دالر را ۲۵ هزار و ۹۸ 

تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ۳۶۴...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس جمهوری:
بازگشــایی مراکز آموزشی با 

جدیت استمرار یابد
رئیس جمهــور بر ضرورت تزریق دوز ســوم 
واکســن کرونا برای پیشــگیری از خیزهای 
بعدی بیماری و جدیت در بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها و آموزش حضوری تاکید کرد.به 
گزارش ایسنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی 
روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با گرامیداشت روز جهانی بهداشت از زحمات 
و مجاهدت هــای کادر بهداشــت و درمان 
کشــور در دوران همه گیری کرونا قدردانی 
کرد و اقدامات انجام شــده را موجب آرامش 
و ضامن سالمت مردم دانست.رئیس جمهور 
»ســالمت عمومی« را اولویــت اصلی دولت 
مردمی از ابتدای استقرار خواند و ضمن ابراز 
خرسندی از تاثیر واکسیناسیون عمومی کرونا 
در کاهش آمار ابتال و مــرگ و میر، از جامعه 
بهداشــت و درمان، پزشکان، رسانه ها و سایر 
تریبون داران کشــور خواست مردم به تزریق 
ُدز سوم واکســن ترغیب کنند.رئیسی تاکید 
کرد: سیاست دولت اقناع افکار عمومی است و 
بر این باور هستیم که اگر اهمیت موضوع برای 
مردم بخوبی تبیین شود و قانع شوند حتما با 
توصیه های مسئولین بهداشت و درمان کشور 
همراهی خواهند کرد.وی در ادامه با تاکید بر 
ضرورت استمرار آموزش حضوری در مراکز 
آموزشــی کشــور، گفت: تعطیلی مدارس و 
دانشگاه ها خسارت های غیرقابل جبرانی دارد 

که افت تحصیلی از مهمترین آنها است.

 برای تامین مالی پروژه های نهضت 
ملی  مانعی وجود ندارد

مدیر عامل بانک مسکن در مصاحبه با خبرگزاری صدا و 
سیمای البرز، مهمترین استراتژی ها و اقدامات این بانک 
را در حوزه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بیان کرد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، این مصاحبه 
در حاشیه ســفر رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی و 
محمود شــایان مدیرعامل بانک مسکن به شهر جدید 
هشتگرد و پس از برگزاری نشست مربوط به پروژه های 
مسکن مهر و اقدامات نهضت ملی مسکن انجام شد.دکتر 
شایان در این مصاحبه با اشاره به اینکه برای تامین مالی 
پروژه های نهضت ملی هیچ گونــه محدودیت و مانعی 
وجود ندارد؛در خصوص پروژه مسکن مهر گفت:استان 
البرز دارای 49 هزار واحد مســکونی مسکن مهر است 
که 18.800 واحد مســکونی آن، به دلیل مشــکالت با 

پیمانکارن بالتکلیف است.

توجه ویژه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به استان های کم برخوردارتر 

شایسته تقدیر است
سرتیپ دوم پاسدار حمید خرم دل تأکید کرد: فعالیت 
چشمگیر برای رفع مشــکالت و مسائل مردم استان 
کهگیلویه و بویراحمد، نشــان از حسن تدبیر و توجه 
ویژه مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران به 
اســتان های کم برخوردارتر دارد.به گــزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، سرتیپ دوم 
پاســدار »حمید خرم دل« فرمانده سپاه فتح استان 
کهگیلویه و بویراحمد از خدمات بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در این استان تقدیر کرد.بانک قرض الحسنه 
مهر ایران همواره توجه ویژه ای نســبت به استان ها و 
اقشار کمتر برخوردار داشته اســت. این بانک افزون 
بر تسهیالت تکلیفی که در حوزه حمایتی پرداخت 
می کند، ضمن انعقاد تفاهم نامه با نهادهایی همچون 
کمیته امــداد امام خمینی)ره(، بنیــاد برکت، بنیاد 
مســکن و... به توانمندســازی مددجویان نهادهای 
حمایتی و همچنین حمایت از توسعه کسب وکارهای 

خرد پرداخته است.

پرداخت 356 میلیــارد ریال 
تسهیالت ازدواج در اسفند ماه

بانک سامان در طول اسفندماه سال 1400 نزدیک 
به 356 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج پرداخت کرده 
است.به گزارش سامان رسانه، بر اساس اعالم بانک 
سامان، طي اسفندماه سال گذشته بانک سامان 451 
فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 355900 میلیون 
ریال پرداخت کرده است.بر همین اساس، با احتساب 
پرداختي هاي اسفند ماه، بانک سامان از ابتداي سال 
1400 تا پایان اســفندماه 5026 فقره تسهیالت 
ازدواج به مبلــغ 3946910 میلیون ریال پرداخت 
کرده است.همچنین بر اســاس همین گزارش، از 
ابتداي ســال 1400 تا پایان اسفندماه، 3401 نفر 
در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که 
از این تعداد 2842 نفر در انتظار تعیین شعبه، 491 
نفر در انتظار تکمیل مدارک و 68 نفر در انتظار اخذ 

وام هستند.

خبر

بانک ها

سرعت تورم نقطه ای اجاره و 
مسکن تهران در سال 1400 
پس از ثبــت رکوردهای باال 
دوباره شیبی نزولی گرفته و در 
اسفند 1400 از آن کاسته شد. 
با این حال رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند 1400 برابر با 
6.24 درصد بوده که بیشترین تورم ماهانه در 12 ماه اخیر به 
حساب می آید.به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت مسکن تهران 
در آخرین ماه سال 1400 رکورد دوزاده ماهه را شکست و 
با رشد 6.24 درصدی مواجه شــد. اتفاقی که البته در بعد 
ساالنه نشان از کاهش ســرعت افزایش قیمت ها داشته 
است.به طور کلی بانک مرکزی به صورت ماهانه اطالعی 
را از وضعیت قیمت ها در مناطق 22 گانه تهران منتشر می 
کند که بارشد ماهانه آن می توان وضعیت قیمت ها در هر 
مقطع را با سایر نقاط زمانی تهران و سایر نقاط شهری مورد 
ارزیابی قرار داد. در همین رابطه بررسی های آماری نشان می 
دهد در ماه های 1400 رشد نقطه ای قیمت یک متر مربع 
آپارتمان مسکونی درتهران روندی نزولی داشته و در مقابل 
اجاره در نقطا شهری و تهران رکوردهای بی سابقه ای را از 
خود برجای گذاشت است.به طور کلی قیمت هر متر مربع 
آپارتمان مسکونی در تهران با 6.24 درصد رشد در مقایسه با 
ماه گذشته به 35 میلیون و 200 هزار تومان به طور متوسط 
رســیده و رکورد 12 ماهه خود را جابجا کرد. بررسی رشد 
ماهانه اجاره در تهران و نقاط شهری نیز نشان می دهد رشد 
ماهانه به ترتیب برابر با 0.4 و 1.2 درصد به ثبت رسیده است.

به عبارت دیگر سرعت رشد ماهانه اجاره در نقاط شهری از 
تهران باالتر بوده ودر این ماه رشد قیمت مسکن تهران به 
مراتب بیش تر از افزایش ماهانه اجاره در کشور ثبت شده 
اســت.بااین حال بررســی تورم نقطه ای در تهران و نقاط 
شهری نشان می دهد وضعیت قیمت ها در مقایسه با سال 

قبل سیری نزولی را اتخاذ کرده است.

روند نزولی تورم نقطه ای مسکن در تهران 1400
به طور کلی به مقایسه قیمت در هر مقطعبا موقعیت مشابه 
خود دسال گذشته تورم نقطه ای اطالق می شود. در همین 
رابطه بررسیهای آماری در تورم نقطه ای مسکن در تهران 

1400 نشان می دهد تورم نقطه ای در اسفند 1400 برابر 
با 16 درصد ثیت شده و کمترین میزان تورم ساالنه در 17 
ماه اخیر بوده اســت.روند نزولی تورم نقطه ای مسکن در 
حالی ثبت شده که در تورم اجاره در سال 1400 رکوردهای 
بی سابقه ای را از خ.د برجای گذاشته بود.به طور کلی تورم 
تقطه ای اجاره نقاط شهری در آبان 1400برابر با 55 درصد 
ثبت شده و رکورد بیشترین میزان تورم را در این بازه به ثبت 
رساند.در همین مقطع تورم نقطه ای اجاره در تهران نیز برابر 
با 51.6 درصدثبت شده که باالترین میزان این شاخص در 
بازه پنج ساله محسوب می شد.در ادامه روند تورم نقطه ای 
اجاره نیز در نقاط شهری و تهران پس از برخورد به سقف 
دوباره نزولی شده و درنهایت در پایان سال 1400 به ترتیب 
در تهران و نقاط شهری برابر با 45.8 درصد و  50.2 درصد به 
ثبت رسید.در نهایت با این که هنوز وضعیت رشد قیمت ها 
در مقایسه ساالنه در اجاره وخیم تر از قیمت مسکن به ثبت 
رسیده اما هر دو شاخص سیری نزولی را در ماه های پایانی 
آخرین سال از قرن چهاردهم شمسی به ثبت رسانده است.

امسال وام ودیعه افزایش پیدا می کند
در همین زمینه عضو شورای عالی مسکن اظهار داشت: با 
پیگیری مجلس امسال هم وام ودیعه مسکن ارائه می شود 
و رقم آن افزایش پیدا می کند.احمد دنیامالی در گفت وگو با 
ایلنا درباره وضعیت بازار اجاره و اقدامات دولت برای مهار تورم 
نرخ اجاره اظهار داشت: نرخ اجاره تابعی از شرایط اقتصادی 
و عرضه و تقاضا اســت و همچنین میزان عرضه مسکن به 

ویژه مسکنی که امکان خرید آن از سوی دهک های پایین 
وجود دارد.وی گفت: مشــکل بزرگ در حوزه مسکن چه 
خرید و چه اجاره، این است که با توجه به کاهش ارزش پول 
ملی کشور امکان خرید مسکن دهک های پایین به شدت 
کاهش پیدا کرده و به همین دلیل رویکرد عمده خانوارها به 
سمت اجاره است و اجاره واحدهایی که سبد خانوار امکان 
پوشش هزینه های آن را دارد. عضو شورای عالی مسکن با 
بیان اینکه در دهک های پایین، مسکن بیشترین سهم را 
در سبد هزینه های خانوار دارد، ادامه داد: سهم مسکن در 
سبد خانوار دهک های پایین بسیار زیاد است به طوریکه 
بخش های مانند هزینه خوراک، آموزش، تفریح و پس انداز 
در سبد خانوار تحت تأثیر هزینه های مسکن قرار گرفته اند 
و اختصاص هزینه به آنها بسیار کاهش یافته است.دنیامالی 
افزود: در این شرایط تقاضا برای اجاره نشینی افزایش پیدا 
کرده است و به همین نسبت امکان خرید و فروش کاهش 
می یابد. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای طرح 
جهش تولید مسکن مورد تأکید مجلس و دولت است که 
با اجرای این طرح و ســاخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، 
بتوان برای دهک های پایین مسکن ارزان تامین شود. وی 
ادامه داد: زمین رایگان و افزایش سقف تسهیالت ارزان از 
عوامل موثر در محقق و اجرای این طرح اســت و تا زمانی 
که عرضه موثر مسکن متناسب با تقاضای موجود در بین 
دهک های پایین و متوسط ایجاد نشود، مشکل بازار اجاره 
حل نمی شود. عضو شورای عالی مســکن با اشاره به عدم 
موفقیت دولت در کنترل بازار اجاره با تعیین سقف نرخ اجاره 

تاکید کرد: البته در کنار این موضوع، دولت باید تالش کند 
تا این افزایش لجام گســیخته ای که در بازار مسکن وجود 
دارد را مدیریت کند. دولت باید بداند که به صورت دستوری 
نمی تواند نرخ های بازار اجاره را مدیریت کند. هر وقت که 
دولت به صورت دســتوری وارد کنترل بازاری وارد شد، به 
طور کامل مشهود به ضرر مردم تمام شد. وی افزود: عامل 
موثر در کنترل بازار اجاره افزایش عرضه مسکن متناسب با 
دهک های پایین است که خوشبختانه طبق اعالم وزیر راه 
و شهرسازی 70 درصد زمین مورد نیاز ساخت 4 میلیون 
مسکن طرح جهش تولید تامین شده  است.عضو کمیسیون 
عمران درباره تامین منابع مالی مورد نیاز طرح جهش تولید 
مسکن اظهار داشت: امیدوارم تســهیالت مورد نیاز این 
طرح از سوی بانک ها تامین شــود و مجلس در بودجه 30 
هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن پیش بینی 
شده  است. این رقم تنها برای بازپرداخت مابه تفاوت سود 
تسهیالت ارایه شده از سوی بانک ها به واجدین شرایط در 
طرح جهش تولید مســکن در نظر گرفته شده  البته اصل 
موضوع تامین 360 هزار میلیارد تومان از بانک ها است و مابه 
تفاوت سود آن به میزان 30 هزار میلیارد تومان در  بودجه 
پیش بینی شده است.وی از آغاز کاهش قیمت مسکن خبر 
داد و گفت: خوشبختانه سیر کاهش قیمت مسکن شروع 
شده است که این شــرایط برای تامین مسکن دهک های 
پایین کارساز نیســت چراکه قدرت خرید این دهک های 
بسیار پایین است. بنابراین باید به دنبال این باشیم که قدرت 
خرید مردم را افزایش دهیم و همزمان عرضه مسکن را باال 
ببریم.دنیامالی درباره استمرار وام ودیعه ادامه داد: با پیگیری 
مجلس امسال هم وام ودیعه مســکن ارایه می شود و رقم 
آن افزایش پیدا می کند.عضو کمیسیون عمران مجلس با 
تاکید بر عدم موفقیت دولت در اجاره داری حرفه ای افزود: 
دولت هنوز در اجرای طرح اجاره  داری حرفه ای موفق نبوده   
اســت. در حالی که اجاره داری حرفه ای هم روشــی برای 
کنترل بر بازار اجاره بوده اما دولــت تاکنون در اجرای آن 
موفق نبود. وی گفت: از آنجایی که در بحث مسکن عمده 
مشکالت مربوط به دهک های پایین در کالن شهرها است 
قرار بر این بود که طرح اجاره داری حرفه ای ابتدا در کالن 
شهرها به اجرا برسد که طبق گزارش ها هنوز اقداماتی که 
 تاثیری بر حل مشــکل اجاره دهک های پایین بگذارد به

 اجرا نرسیده  است.

بازار مسکن کشش  افزایش  قیمت   ندارد

رکود  سنگین در بازار  مسکن

روز گذشته شاخص کل بورس بیش از پنج 
هزار واحد افت کرد

عقب نشینی بزرگان بورس
در معامالت روز گذشته، همانند روز چهارشنبه، شاخص 
کل ریزش کرد و شاخص هم وزن صعود کرد.به گزارش 
اقتصادنیوز، در معامالت روز شــنبه، بیستم فروردین 
1401، شاخص کل بورس تهران با ریزش 5 هزار و 99 
واحدی نسبت به روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و 

458 هزار و 679 واحد رسید.
مشکل بورس چیست؟

احمد اشتیاقی، کارشناس بازار ســرمایه در گفتگو با 
تجارت نیوز می گوید: وضعیت بورس فردا به معامالت 
سهام خودوریی بستگی دارد. اگر این گروه صف فروش 
شود، احتماال شاخص منفی می شود. بازار سرمایه زمانی 
به تعادل می رسد که مسیر صنعت خودور از معامالت 
جدا شود.وی ادامه می دهد: صنعت خودرو، تحلیل پذیر 
نیست. با توجه به زیان انباشته این گروه، به نظر نمی رسد 
که خودوریی ها طی سه سال آینده به سوددهی برسند. 
تنها جریان نقدینگی است که این صنعت را با بازدهی 
باالتر از بازار مواجه کرده اســت.وی با اشاره به نزول دو 
روز بازار توضیح می دهد: واگذاری ســهام ساپیا و ایران 
خودرو به صورت بلوکی مطرح شد که این موضوع طی 
دو روز اخیر بازار سرمایه را نزولی کرد.این کارشناس بازار 
ســرمایه ادامه می دهد: بازار در انتظار تعیین و تکلیف 
برجام است. اگر برجام احیا شود بازار وضعیت خوبی را 
پشت سرمی گذارد. با توجه به وضعیت مجامع و انتشار 
صورت مالی شرکت ها احتماال بازدهی بورس نسبت به 

بازارهای موازی بیشتر باشد.
نمادهای مؤثر بر شاخص  ها

نمادهای »خودرو«، »فملی« و »وبملت« بیشترین تأثیر 
را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای 
»شبریز«، »وپارس« و »شبندر« بیشترین تأثیر مثبت را 
بر شاخص کل داشتند. در فرابورس نیز نمادهای »آریا«، 
»شاوان« و »وسپهر« بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل فرابورس داشــتند و »دماوند«، »هرمز« و »صبا« 

بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص داشتند. 
افت ارزش معامالت 

روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 8 هزار 
و 63 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه هزار و 398 میلیارد تومان بود که 
17 درصد از ارزش کل معامالت بازار سرمایه را تشکیل 
می دهد. روز گذشته ارزش معامالت خرد سهام با کاهش 
22 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 5 هزار و 266 

میلیارد تومان رسید.

وعده وزیر اقتصاد؛
می توان صــادرات نفت خام و 
میعانات گازی را به ۲.3 برابر 

سال ۹۹ رساند
وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشــت: عملکرد هفت ماهه 
نشان می  دهد با اراده های تحول گرا می توان صادرات نفت 
خام و میعانات را به 2.3 برابر سال 1399 رسانید.به گزارش 
فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
طی یادداشتی ضمن تشریح اعمال اصالحات ساختاری 
اقتصاد طی هفت ماهه گذشته ، تأکید کرد، در سال 1401 
جدی تر  در مسیر بازگشت آرامش به اقتصاد کشور گام بر 
داشته خواهد شد.به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی 
ایران)شادا(، در ادامه یادداشــت وزیر اقتصاد با عنوان در 
مسیر اصالحات ساختاری اقتصاد را می خوانیم:بازدید چند 
روز گذشته آقای رییس جمهور از وزارت اقتصاد و فرایند 
ساماندهی مجوزهای کسب و کار در نخستین روزهای سال 
1401 نشان دهنده توجه ویژه آیت اهلل رییسی به مشکالت 
کسب و کارهای مردم و چالش های فعاالن اقتصادی است.

حضور رییس جمهور در جمع همکارانی که در خط مقدم 
جهاد اقتصادی مشغول رفع موانع کسب و کار و تسهیل 
شرایط تولید هستند، باعث دلگرمی اســت و انگیزه ای 
خواهد بود برای شتاب بخشیدن در حرکت به سوی تحقق 
اهداف سال حمایت از تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین.در 
ماه های اخیر تدابیر و گام های بزرگی برای اصالح مشکالت 
ساختاری اقتصاد کشور با حمایت رییس جمهور تمهید 
شــده که آثار مثبت آن بتدریج هویدا خواهد شد.در این 
میان طرح ساماندهی مجوزهای کسب و کار که می تواند 
آغازگر جهش بزرگی در اقتصاد کشور باشد نیز با حمایت 
قاطع ایشان اجرایی شد و به جلو رفت.  پشتیبانی آیت اهلل 
رییسی از این طرح نشان داد که دولت در حذف امضاهای 
طالیی و رفع تعارض منافع در اقتصاد عزم جدی داشته و 
از چالش ها و تنگناهای اصلی ترین گلوگاه اشتغال کشور، 
شناخت کافی دارد.تیم اقتصادی دولت و بویژه همکارانم در 
وزارت اقتصاد، کار خود را در شرایط سخت تحریم و بدهی 
آغاز کردند اما به پشتوانه نیروهای جوان، متخصص، متعهد 
و تحول آفرین، کارهای بزرگی را رقم زدند که در هفت ماهی 
که از شروع به کار دولت سیزدهم می گذرد، شاهد آن بودیم.
همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، حمایت شخص 
رییس جمهور و همدلی و همراهی مجلس شورای اسالمی 
سبب تحقق دستاوردهای مهمی در هفت ماه اخیر شده 
است که این هماهنگی را در کاهش شتاب تورم و توقف 

استقراض می توان دید.
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 دالر آزاد که طی هفته گذشته نوسانات شدیدی را در کانال 
27 هزارتومان تجربه کرد، روز گذشته با روندی افزایشی به 
قیمت 27 هزار و 750 تومان خرید و فروش شد که نسبت 
به نرخ دالر فردایی روز گذشته معادل 27 هزار و 640 توماُن 
حدود 100 تومان افزایش قیمت داشــته است. به گزارش 
اقتصاد آنالین، اما در ادامه معامالت قیمت این اســکناس 
روند کاهشی مالیمی در پیش گرفت که در لحظه نگارش 
این گزارش با اندکی اختالف به قیمت 27 هزار و 720 تومان 
معامله می شــود. کانون صرافان نیز دالر را 25هزار و 115 
تومان برای خرید و 25هزار و 389 تومان برای فروش قیمت 
گذاری کرده است. این کانون روز پنجشنبه، قیمت دالر را 
25 هزار و 98 تومان برای خرید و 25 هــزار و 364 تومان 
برای فروش اعالم کرده بود کــه در معامالت امروز افزایش 
اندکی در قیمت خرید را نشان می دهد اما قیمت فروش آن 
کاهش اندکی داشته است.یورو نیز در صرافی ها 28 هزار و 
421 تومان برای خرید و 28هزار و 780 تومان برای فروش 
قیمت خورده است. آخرین روز معامالتی هفته گذشته یورو 
در صرافی ها 28 هزار و 379 تومان برای خرید و 28هزار و 
683 تومان برای فروش قیمت خورده بود که افزایش حدود 
100تومانی را نشان می دهد.همچنین در صرافی ملی، دالر 
با قیمت 25 هزار و 287 تومان برای فروش و 25هزار و 36 
تومان برای خرید معامله می شود. روز معامالتی گذشته دالر 
در این صرافی 25 هزار و 279 تومان برای فروش و 25 هزار 
و 28 تومان برای خرید قیمت خورده بود که با اندکی افزایش 
قیمت روبرو بوده اســت. یورو نیز در این صرافی،  28هزار و 
692 تومان برای فروش و 28 هزار و 407 تومان برای خرید 
قیمت خورده است که نسبت به قیمت آخرین روز معامالتی 
هفته گذشته تغییری به همراه نداشته استبه گزارش تجارت 

نیوز، از سوی دیگر اخبار رسانه ها در روز های گذشته، حاکی 
از آن بود که دولت در حال بررسی  ساز و کاری جهت مبادله 
3 جاسوس دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی با منابع مالی بلوکه 
شده ایران در کره جنوبی است.طبق شواهد موجود رقم این 
دارایی های بلوکه شده حدود 7 میلیارد دالر برآورد می شود 
که در صورت تزریق حتی بخشی از آن به بازار داخلی می توان 
شاهد تغییرات قابل توجهی در نرخ شاخص بازار ارز بود. نرخ 
هر برگ اســکناس دالر آزاد در تعطیالت هفته گذشته به 
رقم 27 هزار و 600 تومان رسید.در هفته ای که گذشت نرخ 
شاخص ارزی نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. در روزهای 
ابتدایی هفته بازار ارز شاهد یک بازگشت کوتاه مدت و موقت 
نرخ دالر به کانال 26 هزار تومانی و سطح قیمتی 26 هزار و 
800 تومان بود. این کاهش سطحی قیمت در روز دوشنبه 
16 فروردین جبران شده و دالر مجددا به پله های ابتدایی 
کانال 27 هزار تومانی گام نهاد.در ادامه این افزایش قیمت 
و در روز سه شنبه فعاالن ارزی شاهد حرکت دالر به سمت 
عبور از مرز مقاومتی مهم 27 هزار و 500 تومان بودند. این 
حرکت که به عقیده بسیاری از کارشناسان ناشی از تالش 
نوسان گیران در جهت افزایش نرخ ارز بود در روز چهارشنبه 
متوقف شده و دالر مجددا به پله سوم کانال 27 هزار تومانی 
بازگشت.تحلیلگران در توجیه بازگشت قیمت دالر از احتمال 
واکنش بازار ساز و تقویت سیاست های عرضه این نهاد سخن 
گفتند. در روز های پایانی هفته اما معامله گران افزایشی باز هم 
درصدد افزایش قیمت دالر از طریق افزایش میزان خرید های 

پشت خطی خود برآمدند. این افراد با افزایش کاذب میزان 
تقاضا توانستند بار دیگر نرخ دالر آزاد در بازار تهران را در یک 
بازه 7 روزه به سطح قیمتی 27 هزار و 600 تومان برسانند.
رسانه ها در روز های گذشته از آزاد سازی قریب الوقوع منابع 
مالی بلوکه شــده ایران در کره جنوبی خبر دادند. به عقیده 
کارشناســان این هفت میلیارد دالر بلوکه شده در صورت 
تزریق به بازار می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان 
ذخایر ارزی کشور داشته و از ســوی دیگر قدرت بازار ساز 
را در جهت کنترل نوسانات نرخ ارز افزایش دهد.اما برخی 
دیگر از تحلیلگران ارزی بازار تهران با استناد به سخنان وزیر 
امور خارجه آمریکا مبنی بر عدم وجود چشم انداز مشخص از 
پایان روند مذاکرات هسته ای وین، فضای سیاسی رسانه در 
روز های گذشته را حاوی سیگنال های نگران کننده دانسته و 
از احتمال تداوم روند افزایشی جدید درصورت عدم واکنش 

بازدارنده بازار ساز سخن گفتند.

پشت پرده افزایش قیمت دالر
رئیس ســابق کانون صرافــان معتقد اســت که تنها 
خبرهای مرتبط با مذاکرات هســته ای در وین بر روند 
افزایشــی قیمت دالر در روزهای اخیر موثر نبوده است 
بلکه دالیل دیگری نیز موجب شــده تــا قیمت دالر در 
 روزهــای اخیر صعودی شــود.به گزارش همشــهری

 آنالین، دالر بعد از تعطیالت نوروزی در بازار آزاد افزایش 
قیمت قابل توجهی داشت و قیمت آن مجددا به کانال 27 

هزار تومانی صعود کرد. حاال چند روزی است که در همین 
کانال نوسان دارد؛ به طوری که  چند روز قبل قیمت آن 
از نیمه کانال 27 هزار تومان نیز عبور کرد هرچند در ادامه 
اندکی در همین کانال قیمت آن کاهشی شد.مهم ترین 
دلیل افزایش قیمت دالر، اخبار مرتبط با مذاکرات هسته 
ای در وین عنوان می شود. به نظر می رسد معامله گران 
در برهه فعلی، اخبار مذاکرات را مثبت ارزیابی نمی کنند 
و دالر که با انتشــار خبرهای مثبت درباره نزدیک شدن 
به توافق، سیر نزولی به خود گرفته بود، حاال دوباره خیز 
برداشته اســت.با این حال، رئیس سابق کانون صرافان، 
فقط اخبار مرتبط با مذاکرات هسته ای را دلیل افزایش 
قیمت دالر بعد از تعطیالت نــوروز نمی داند و از محدود 
شدن عرضه ارز در ســامانه نیما از سوی صادرکنندگان 
عمده خبر می دهد که موجب شکل گیری بار روانی در 

بازار و افزایش قیمت ارز شده است.
 

کاهش عرضه ارز در سامانه نیما
کامران ســلطانی زاده در گفت و گو با همشهری آنالین، 
گفت: مذاکرات بر قیمت دالر تاثیر مستقیم دارد اما بعد 
از تعطیالت نوروزی، در حالی که مذاکرات جدی تر شده 
و قیمت نفت هم افزایش قابل توجهی داشته است، باز هم 
دالر روند افزایشی چشمگیری به خود گرفت.وی افزایش 
پلکانی قیمت ارز در سامانه نیما را دلیل مهمی برای افزایش 
قیمت ارز عنوان کرد و افزود: در حال حاضر عمده بازار ارز 
ما از سوی بازارگردان مدیریت می شــود و گرچه ذخایر 
ارزی کشور نیز وضعیت نســبتا خوبی دارد؛ اما در عمل، 
صادرکنندگان عمده با کاهش عرضه در سامانه نیما موجب 

افزایش قیمت ارز شده اند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی دالیل 
نارضایتــی تولیدکننده و مصرف کننده گوشــت قرمز 
پرداخت و تاکید کرد "»سیاســتگذاری دســتوری« 
نتیجه ای جــز نارضایتی تولیدکننــده و مصرف کننده 
به دنبال نداشــت.به گــزارش خبرگــزاری مهر، مرکز 
پژوهش هــای مجلس در گزارشــی به بررســی دالیل 
نارضایتــی تولیدکننده و مصرف کننده گوشــت قرمز 
پرداخت و تاکید کرد که »سیاســتگذاری دســتوری« 
نتیجه ای جز نارضایتــی تولیدکننده و مصرف کننده به 
دنبال نداشته است؛ به گونه ای که از یکسو مصرف کننده 

هیچ گاه شاهد کاهش ملموس و پایدار قیمت گوشت قرمز 
نبوده و از سوی دیگر، تولیدکننده با شکاف هزینه تمام شده 
تولید و قیمت گوشت در بازار به دلیل کمبود نهاده دست 
به گریبان است.در این گزارش همچنین عنوان شده است 
کاهش میزان بارندگی در ســال زراعی 1400-1399 و 
بروز خشکسالی فراگیر در کشور، با کاهش میزان تولیدات 

گیاهی مراتع و مزارع همراه بود.شدت خشکسالی به حدی 
بود که میزان بارندگی در سال آبی مذکور 34 درصد نسبت 
به میانگین بلندمدت و حدود 51 درصد نسبت به سال آبی 
گذشته کاهش داشت.کاهش تولیدات گیاهی با افزایش 
قیمت نهاده های دامی و بالطبع افزایش هزینه  های تمام 
شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک، همراه بود. عدم 

انجام اقدامات مناسب در حمایت از تولیدکننده داخلی، 
مدیریت بازار و ایجاد همگرایی بین منافع مصرف کننده 
و تولیدکننده، آثار منفــی فراوانی به  خصوص بر تولید و 
معیشت دام داران بر جای گذاشته است.صنعت دام سبک 
کشور به دلیل سوء تدابیر، در سال 1400 دچار تکانه های 
اساسی شده اســت که عدم رفع آنها، آینده نامناسبی را 
برای این صنعت راهبردی و پرورش  دهندگان پرتالش 
آن ترسیم خواهد کرد. در این گزارش، سعی بر آن است 
که چالش های اساســی، به اجمال بررســی و درنهایت 

راهکارهایی پیشنهاد شود.

معاون وزیر راه از تایید صالحیت 2.3 میلیون متقاضی نهضت 
ملی مســکن خبر داد و گفت: این متقاضیان با تایید ســه 
شرط به ادارات کل راه و شهرسازی، شهرهای جدید و بنیاد 
مسکن معرفی شدند.به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده 
با اشــاره به ثبت نام متقاضیان نهضت ملی مسکن تا پایان 
سال گذشــته، اظهار کرد: 5 میلیون و 420 هزار متقاضی 
در نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند که از این تعداد و با 
پاالیش اولیه )بررسی بررسی سه شرط تاهل، عدم دریافت 
تسهیالت و نداشتن مالکیت خصوصی( 2.3 میلیون متقاضی 
واجد شرایط شناخته شدند.وی با اشاره به معرفی واجدان 
شرایط نهضت ملی مســکن به ادارات کل راه و شهرسازی، 
شهرهای جدید و بنیاد مســکن برای کنترل شرط چهارم 

)سابقه سکونت(  ادامه داد: با ارسال پیامک توسط همکاران 
در سطح استان ها و شهرهای جدید متقاضیان واجد شرایط 
دعوت  می شوند و شــرط چهارم در خصوص آنها کنترل و 
لیست نهایی اعالم خواهد شد.وی افزود: افرادی که پیامک 
دریافت کردند باید به اداره کل راه و شهرســازی استان یا 
شرکت عمران شهرهای جدید و یا در شهرهای کوچک به 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مراجعه  کنند و بر اساس لیستی 
که وجود دارد مدارک را تکمیل  کنند. متقاضیان بعد از تایید 

مدارک از طریق ســامانه، دعوت و حساب بانکی به نام آنها 
باز می شود. بعد از این مرحله متقاضیان باید مبلغ ورودی 
را واریز کنند تا بعد از آن به پروژه در حال اجرا و یا پروژه ای 
که آماده شروع است معرفی  شوند.معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی گفت: بعد از طی این شرایط متقاضیان 
قراردادی را با سازنده منعقد می کنند که مبلغ آورده متقاضی 
باید طی 5 مرحله در مقاطعی که در جدول قرارداد قید شده 
توسط متقاضیان به حساب مسدودی که در بانک به نام خود 

متقاضی وجود دارد واریز شود. همچنین تسهیالت از طریق 
بانک عامل به همان حساب واریز می شود و با اعالم دستگاه 
مجری این مبالغ به حساب سازنده با توجه به پیشرفت پروژه 
واریز خواهد شد.وی گفت: قیمت تمام شده مسکن منهای 
تسهیالت، آورده متقاضیان است. آورده بر اساس پروژه ها 
و در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود. هرچقدر تراکم 
ساختمانی و تعداد طبقات باالتر باشد قیمت تمام شده باالتر 
است. بنابراین قیمت در شــهرهای کوچک و در شهرهای 

بزرگ، کالنشهرها و شهرهای جدید متفاوت است.
وی تاکید کرد: برآوردهای اولیه از قیمت ساخت روزی که 
متقاضیان قرارداد را امضا می کنند به اطالع متقاضی می رسد 

اما در نهایت قیمت تمام شده مالک است.

نوسانات قیمت دالر ادامه دارد

افزایش تقاضا در بازار ارز

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده از  سیاست گذاری دستوری

۲.3 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن تایید شدند

ردصالحیت ۳.1 میلیون متقاضی

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هرگرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۹۱۳ تومان
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۹۱۳ تومان معامله می شود.

فروردین ۱۴۰۱ قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱.۹۴۷ دالر )یک هزار و ۹۴۷ دالر( رسید و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و ۲۹۳ هزار و ۹۱۳ تومان معامله می شود.
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ضرر تولید  از قیمت های دستوری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

در حوزه اقتصادی سیستم های نظام توزیع و نظارتی به طور معمول قیمت گذاری دستوری را نمی پذیرند. در بحثی هم که موضوع درج قیمت مطرح است به دلیل عدم ثبات اقتصادی ممکن است تغییرات روزانه اتفاق 
بیفتد. اما در بحث درج قیمت که با نیت خیر و مفید در دستور کار است میزان اطالع رسانی و میزان اشراف خود مسووالن به ابتدا و انتهای طرح جای سوال و ابهام دارد. بدین گونه که ابعاد طرح ظاهرا از ابتدا چندان مشخص 

نبوده و در مراحل اجرا، سناریوهای مختلف به آن اضافه شده است. بدین جهت مجریان و مردم سردرگم مانده اند. این موضوع به عنوان پاشنه آشیل طرح مطرح است. 
البته نفس عمل در جهت کاهش نرخ واسطه گری و توزیع در بین بخش توزیع و واسطه گری است. چراکه گاها تولیدکننده سود 5 درصدی می برد و توزیع کننده و واسطه ها چند برابر سود تولید به جیب می زنند. طبیعی 
است در چنین حالتی تولید توجیه اقتصادی خود را زا دست می دهد و انگیزه های داللی بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین نفس کار در خصوص درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بسیار پسندیده است. اما موضوع تکمیل 

طرح، ارزیابی کامل و اطالع رسانی در خصوص ابعاد آن باعث سردرگمی و سوءاستفاده بخش توزیع و واسطه گری شده است.  
به نظر می رسد تکمیل طرح و اتمام مراحل کارشناسی آن با سناریوهای تعیین شده می تواند در کنار اطالع رسانی مناسب و شفاف به اجرای طرح کمک فراوانی کند. البته مسووالن باید بدانند در برخی حوزه ها قیمت 
گذاری دستوری و تکلیفی موجب زیان تولید خواهد شد. گاها تصمیم در حمایت از مصرف کننده موجب قیمت گذاری دستوری و ضربه به تولید می شود. همچنین با افزایش 57 درصدی حقوق کارگران، تعدیل نرخ ها 

برای سودده بودن تولید نیاز خواهد بود.   
خالء بینش اقتصادی درست و بی توجهی به متغیرهای مختلف در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن، جز دالل پروری، ایجاد بازار ثانویه، تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش آمار بیکاری، کمبود و گرانی کاال عایدی 

دیگری نخواهد داشت. 
تجربه کشور ما و تجربه جهانی نشان داده که کنترل ها در همه بازارها بایستی توسط مکانیزم عرضه و تقاضا صورت بگیرد. همچنین ایجاد تعادل با مکانیزم های مختلفی همچون تخصیص و تولید، مکانیزم های واردات و 
صادرات امکان پذیر است. دخالت دولت تنها می بایست در حد نظارت باشد تا تولید توزیع و عرضه خرد با مشکالت کالن تری مواجه نشود. در این میان هم عده ای سوداگر به منابع کالن از جیب مردم دست پیدا خواهند 

کرد. باید از این دورهای باطل جدا شویم و به سمت اقتصاد پویا بدون رانت و با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضا اقدام کرد. حمایت دولت هم باید به صورت نقدی اقشار مورد هدف را تقویت کند. 

نایب رئیــس اول اتاق اصنــاف و رئیــس اتحادیه 
فروشندگان دســتگاه هاي صوتي و تصویري، تلفن 
همراه و لوازم جانبي تهران گفت: وقتي نرخ تعیین شده 
براي تامین ارز واردات تلفن همراه )در تاالر دوم سامانه 
نیما( باالتر از نرخ عرف سامانه نیما و حتي بیشتر از نرخ 
بازار آزاد باشد، ممکن اســت چالش  زا باشد و در این 

راستا بایستي کارشناسي صورت گیرد.
ابراهیم درستي، نایب رئیس اول اتاق اصناف و رئیس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري، 
تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با اشاره به اینکه در یک 
یا دو سال اخیر ارز نیمایي با تغییرات چنداني روبه رو 
نبوده است گفت: در یک یا دو سال اخیر به دلیل آنکه 
ارز نیمایي با تغییرات چنداني روبه رو نبود و درکنار 
آن اکثر واردکنندگان ما با سالمت در حرفه خود عمل 
کردند، تعادل بازار رعایت شد. یعني اگر دالر زماني به 
باالي سي هزار تومان هم رسید ولي کاالي تلفن همراه 
تغییر چنداني را به خود ندید و دلیل آن این بود که با 

ارز نیمایي پیوند داشت.
درســتي افزود: با مصوبه اي که اخیراً امضا شده، اگر 
گوشي هاي باالي ۶۰۰ دالر افزایش قیمت پیدا کند 
و با ارز آزاد تهیه شود مسلماً روي بقیه گوشي ها هم 
تاثیرگذار است. در بازار تلفن همراه شاید ۲5 درصد آن 
متعلق به گوشي هاي گران قیمت است، ولي 75 درصد 
بازار گوشي هایي که سهم مصرف کننده است پایین 

تر از 5 یا ۶ میلیون تومان است ولي درنهایت مسئله 
تاثیرگذاري قاعدتا براي کل این بازار اســت. رئیس 
اتحادیه فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري، 
تلفن همراه و لوازم جانبي با تصریح بر این موضوع که 
کاالي گوشي موبایل همچون سبد خانوار یکي از اقالم 
ضروري اســت، گفت: اگر روي نرخ گوشي هاي گران 
قیمت تغییري ایجاد شود، روي بقیه قیمت گوشي ها نیز 
تاثیر میگذارد و موضوعي که قابل مطرح است این است 
که اگر در این میان ارزي هم مي خواهد تعلق بگیرد که 
قرار است ارز حاصل از صادرات خشکبار باشد، نباید 

قیمت این ارز باالتر از ارز بازار آزاد دالر باشد.
وي ادامه داد: مصوبه اي که دولت انجام داده و جایي که 
دولتمردان تصمیم مي گیرند حتما باید کارشناسي 
شده باشد و اگر تصمیمي گرفته شده است آن تصمیم 
اجرا خواهد شد ولو اینکه اگر ایرادي هم در آن وجود 
داشته باشد. باید طي کار اصالح شود ولي ارز حاصل 
از صادرات را اگر بنا شد واردکنندگان تلفن همراه از 
کساني که خشکبار صادر میکنند تهیه کنند، حداقل 

نباید ارز آنها گران تر از ارز بازار باشد.
درستي در انتها عنوان کرد: وقتي نرخ تعیین شده براي 
تامین ارز واردات تلفن همراه در تاالر دوم سامانه نیما 
باالتر از نرخ عرف سامانه نیما و حتي بیشتر از نرخ بازار 
آزاد باشد، ممکن است چالش زا باشد و در این راستا 

بایستي کارشناسي صورت گیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفــی گاوداران با بیان 
اینکه مافیای گوشت اجازه کاهش قیمت این کاال را 
نمی دهد، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام باید حجم 
کشتار دام را افزایش می داد تا بازار اشباع می شد. سید 
احمد مقدسی درباره اینکه چرا علی رغم ممنوعیت 
صادرات دام و واردات گوشــت به کشور قیمت این 
کاال همچنان گران است، گفت: مافیای گوشت اجازه 
کاهش قیمت این کاال را نمی دهند و تمام اتفاقاتی که 
در حوزه ممنوعیت صادرات و واردات گوشت به کشور 

اتفاق افتاد به دنبال توطئه همین افراد بوده است.
وی با اشاره به اینکه حداکثر قیمت دام زنده سنگین 
)گوساله نر( کیلویی 5۸ هزار تومان است، افزود: شرکت 
پشتیبانی امور دام حدود 5 ماه به تدریج دام های مازاد 
را جمع آوری می کرد و هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده 
بود تا اینکه به دلیل زیان سنگین تولیدکنندگان دولت 
مجوز صادرات 5۰ هزار رأس دام سنگین و ۳۰۰ هزار 
رأس دام سبک را صادر کرد و در حالی که از این میزان 
تنها حدود ۲۰۰۰ رأس دام ســبک صادر شــده بود، 
واردکنندگان با برنامه ریزی دقیق چنان سر و صدایی 
ایجاد کردند که قیمت گوشت برای مصرف کنندگان 

کیلویی 5۰ هزار تومان گران شد.
مقدسی اضافه کرد: به دنبال این اتفاقات صادرات یک 
شبه ممنوع شــد و واردکنندگان فوراً مجوز واردات 
دریافت کردند و علی رغم این اتفاقات قیمت گوشت 
برای مصرف کنندگان بــه کیلویی ۱۹۰ هزار تومان 
رســیده در حالی که یک ریال از ایــن رقم به جیب 

تولیدکننده نمی رود. وی با اشاره به اینکه شنیده ها 
حاکی از این اســت که عده ای پیگیر واردات گوشت 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور هستند، گفت: اشتباهی 
که شرکت پشتیبانی امور دام در این میان انجام داد 
آن بود که وقتــی دام را از تولیدکنندگان می خرید 
باید حجم کشتار را افزایش می داد اما آنها در تهران 
فقط با یک کشتارگاه قرارداد بســته بودند و حجم 
کشتار بسیار کم بود. از طرفی مطالبات گاوداران را 
بســیار با تأخیر پرداخت می کرد و گاهی بین ۴۰ تا 
۴5 روز طول می کشد تا مطالبات تسویه شود. ضمن 
اینکه هنوز ۴۰ تا 5۰ درصد نهــاده ای که باید بابت 
 این مساله به دامدار داده می شــد، در اختیار او قرار 

نگرفته است.
مقدسی قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت 
گوساله نر را ۹۰ هزار تومان اعالم و اضافه کرد: با این 
حال تولیدکنندگان هر کیلوگرم دام تولیدی خود را به 
قیمت 5۹ هزار تومان تحویل دولت می دادند و شرکت 

پشتیبانی امور دام با منت این خرید را انجام می داد.
وی با اشاره به اینکه مافیای گوشت دولت را روی یک 
انگشت می چرخاند و زور هیچکس به آنها نمی رسد، 
گفت: ما شش ماه تمام پیگیری و تالش کردیم تا مجوز 
صادرات دام را گرفتیم اما واردکنندگان یک شبه آن را 
ممنوع کردند. مقدسی اضافه کرد: در تمام جلساتی که 
برای این منظور برگزار می شود واردکنندگان حضور 
دارند اما تشکل های تولیدی باید پشت در بمانند و به 

هیچ جلسه ای دعوت نمی شوند.

رئیس اتحادیه مصالح  فروشان تهران گفت: باتوجه به اجراي 
طرح مســکن ملي که دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۱ 
شروع کند تا در ساخت و ساز گشایشي پیش بیاید، در این 
صورت بازار مصالح فروشي نیز رونق مي گیرد و قرار است 
بازار مصالح فروشي در سال ۱۴۰۱ به سمت تعادل قیمت و 

عرضه محصوالت حرکت کند.
اسماعیل کاظمي، رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران 
در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مصالحفروشي، 
گفت: در حال حاضر وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مصالح 
فروشي خوب است، ولي به دلیل اینکه از ابتداي سال تاکنون 
ساخت و ساز مسکن رونقي نداشته رکود نیز برقرار است. وي 
افزود: باتوجه به اجراي طرح مسکن ملي که دولت در نظر 
دارد در سال ۱۴۰۱ شروع کند تا در ساخت و ساز گشایشي 
پیش بیاید در این صورت بازار مصالح فروشــي نیز رونق 

میگیرد و قرار است بازار مصالحفروشي در سال ۱۴۰۱ به 
سمت تعادل قیمت و عرضه محصوالت حرکت کند. رئیس 
اتحادیه مصالح فروشان تهران بیان کرد: در حال حاضر بازار 
سیمان سامان یافته و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ تنشي در 
قیمت و عرضه سیمان به بازار نداشته باشیم. کاظمي در 
خصوص عرضه مصالح از طریق بورس کاال عنوان کرد: به 
طور کلي ماهیت بورس کاال نوسان قیمت دارد و متناسب با 
بازار داخلي افزایش و کاهش را به دنبال داشته به طوري که 
وزارت صمت در باب سیمان طي این مدت افزایش قیمتها را 
مهار کرده است. رئیس اتحادیه مصالح فروشان تهران اظهار 
کرد: معضلي که در حال حاضر در صنف مصالح فروشــي 
وجود دارد این اســت که عدهاي از مصالحفروشان داخل 
شــهر تهران بیش از دو دهه معطل هستند که به حاشیه 

استان تهران، منطقه احمدآباد مستوفي انتقال پیدا کنند.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران با بیان اینکه 
اجاره  بها تابعي از قیمت مسکن است از گزارش بانک 
 مرکزي درباره افزایش نسبي قیمت مسکن و رشد ۶ 
درصدي بهاي ملک در اسفند ۱۴۰۰ انتقاد کرد و افزود: 
اگهي هاي کاذب و ساختگي در سایت  هاي آنالین مانند 

دیوار، بازار مسکن و اجاره  بها را متشنج مي  کند.
مصطفي قلي خسروي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران با بیان اینکه فصل جا بهجایي مستاجران هنوز 
آغاز نشده است درباره افزایش محسوس اجاره بها در 
آگهي هاي اجاره سایت ها اظهار کرد: فصل جا به جایي 
مســتاجران به طور معمول از خرداد تا پایان شهریور 
است و بیشترین جا به جاییها در این ماه ها انجام مي 
شود بنابراین اکنون نمي توان درباره فضاي کلي این 

بازار سخن گفت.
وي با بیان اینکه اجاره بهاي مســکن تابعي از قیمت 
مسکن اســت از گزارش بانک مرکزي درباره افزایش 
نسبي قیمت مسکن و رشد ۶ درصدي بهاي مسکن 
در اسفند ۱۴۰۰ انتقاد کرد و افزود: معامالت مسکن 
درگیر رکود است و این شرایط در اسفند سال گذشته 
نیز وجود داشت و قیمت ها نیز در بازار روندي کاهشي 
داشته است و مشخص نیست گزارش بانک مرکزي 

براساس کدام مستندات آماري صورت مي گیرد.
خســروي خاطرنشــان کرد: رکود در بازار مسکن به 
گونهاي است که در معامالت قدرت چانه زني در دست 
خریدار است و این شرایط به خوبي در معامالت اسفند 
قابل مشاهده بود. ما معتقدیم این گزارش ها مي تواند 

مبنایي براي افزایش قیمت بیشتر مسکن شود.
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران عنوان کرد: 
افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهري مانند 
تهران به ویژه در لواســان و منطقه یک نباید مبناي 
افزایش نسبي قیمت مســکن در کالن شهري مانند 
تهران باشد و قیمت ها باید به صورت منطقه اي اعالم و 
بررسي شود تا اثرات رواني کمتري بر بازار مسکن داشته 
باشد. وي با انتقاد از فعالیت سایت هایي مانند دیوار و 
نرخ سازي هایي که در بخش مسکن و بازار اجاره در آن 
صورت مي گیرد، افزود: این نرخ سازي ها بازار مسکن 
و نرخ اجاره را متشنج مي کند و برخي از این آگهي ها 
وجود خارجي ندارند و تنها براي ایجاد بازار کاذب آگهي 
مي شوند. خسروي درباره سایت هاي آنالین رسمي و 
زیر نظر اتحادیه مشاوران امالک اظهار کرد: اتحادیه 
مشاوران امالک ساختار غیرانتفاعي دارد و نمي تواند 

خود داراي سایت انالین باشد.

گزارش گمــرک ایــران از 
موجــودی ۴.۸ میلیون تنی 
کاالهای اساسی در گمرک و 
بنادر حکایت دارد. این اتفاق 
در حالی افتاده است که شاهد 
گرانی اقالم اساسی در ماه رمضان هستیم. در هفته های 
گذشته شاهد گرانی در حوزه کاالهای اساسی از جمله 
برنج، روغن، مرغ، گوشت و در نهایت حتی گوجه فرنگی 
و پیاز بودیم و این در حالی است که به گفته مسئوالن 
مشــکل و کمبودی در حوزه تأمین کاالهای اساســی 

نداریم.
به نظر می رسد اقدام فوری وزارت صمت و بانک مرکزی 
برای ترخیص برخی کاالها از گمرکات کشور ضرورت 
دارد. مواد اولیه، کاالهای واســطه ای، ماشــین آالت و 
تجهیزات مانده در گمرک باید روند ترخیص ســریع 

تری داشته باشد. وزارت صکت می بایست برای تسهیل 
ترخیص کاالهای معطل مانده دست به کار شود. 

در همین رابطه فرود عســگری، معاون امور گمرکی 
گمرک ایــران، آخرین وضعیت موجــودی کاالهای 
اساسی در گمرک و بنادر را اعالم کرد. طبق اعالم وی، 
تا ۱7 فروردین ماه سال جاری در مجموع چهار میلیون 
و ۸۲7 هزار و ۴۶۱ تن کاالی اساسی شامل موجودی 
و کاالهای موجود در شناورهای پای اسکله و منتظر در 
لنگرگاه در گمرک و بنادر است که از این میزان حدود 
سه میلیون و ۳۲ هزار تن مربوط به کاالهایی است که 
در گمرک دپو شده و مابقی که حدود یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار تن است، در پای اسکله و منتظر در لنگرگاه برای 

تخلیه قرار دارد.
طبق این گزارش،  از موجودی سه میلیون و ۳۱ هزار تنی 
در ۱۳ بندر ایران، بیشترین میزان در بندر امام خمینی 
)ره( با حدود دو میلیون و ۲7۰ هزار تن دپو شده و بعد از 
آن بندر شهید رجایی با حدود ۲۶۶.7 هزار تن و امیرآباد با 

۲۲۰.۹ هزار تن است. در سایر بنادر نیز ۹7.۱ هزار تن در 
بندر نوشهر، 7۳.۲ هزار تن انزلی، ۴۳.5 هزار تن چابهار، 
۲۲.۴ هزار تن آستارا، ۳۲.7 هزار تن فریدون کنار، ۴.7 
هزار تن شهید باهنر ، ۸۳ تن در بندر خرمشهر و  7۰ تن 
در بندر لنگه موجود است. در آبادان نیز موجودی صفر 

گزارش شده است.
گزارش معاون گمرک نشان می دهد که از مجموع حدود 
سه میلیون تنی کاالهای اساسی که در گمرک و بنادر 
موجود است ۲۰5.۶ هزار تن گندم، ۱.۶ میلیون تن ذرت، 
جو ۱۸5.۲ هزار تن، ســویا ۱۸7.۱ هزار تن، برنج ۶۳.۹ 
هزار تن، شکر ۶7.۲ هزار تن، روغن خام ۳۸7.7 هزار تن، 

دانه های روغنی ۲7۳ هزار تن است.
اما از حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاالی موجود در 
شناورها،  ۴۶۶.۶ هزار تن در شناورهای کنار اسکله است 
که اقالمی مانند گندم، ذرت، ســویا، روغن و دانه های 
روغنی را در برمی گیرد. ۱.۳ میلیون تن نیز در شناورهای 
منتظر در لنگرگاه قرار دارد که شامل اقالمی مثل گندم، 

ذرت، دانه های روغنی و جو است. جریان ورود و خروج 
کاالی اساســی در گمرک و بنادر حاکی از آن است که 
تقریبا میزان ثابتی در چند ماه اخیر طی شــده است، 
گزارش بهمن ماه نیز بیانگر موجودی ۴.۹ میلیون تنی از 

مجموع موجود در بنادر و شناورها بود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: سیاست های نادرست اقتصادی 
تورم زا هســتند. باید دولت راهکارهای مناسبی اعم از 
تســهیل ترخیص کاالهای مانده در گمرک بخصوص 

کاالهای مرتبط با مصرف روزانه مردم داشته باشد.
حسن همتیان اضافه کرد: البته نقدینگی هم دیگر عامل 
اصلی تورم است. دلیل این اتفاق نیز سیاست های نادرست 
اقتصادی در یک دهه اخیر بوده است. در شرایط فعلی 
عدم توانایی در کنترل بــازار خوراکی ها و خودرو و… 
را شاهد هستیم. دولت با قید فوریت باید سیاست های 
اقتصادی خود را تقویت و یا تغییر دهد. کاهش تورم به 

خصوص در اقالم ضروری نیاز امروز مردم است. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

طرح خریــد شــفاف در 
راســتای تنظیم بــازار و 
حمایت از حقــوق مصرف 
کننده به مرحله اجرا درآمد. 
در حالــی این طــرح وارد 
مرحله پنجم خود شــده که به گفته مسووالن امر، 
هزاران کاال مشمول کاهش قیمت به دنبال اجرای این 
طرح شدند. هرچند مشاهدات و گزارش های میدانی 
از بازارها نشان می دهد اکثر کاالها از این قیمت گذاری 
تبعیت نکرده اند. در کنار مثبت بودن اصل اجرای این 
طرح، مشکالت در طول اجرا زیاد است و گویا مسووالن 
برای مشکالت احتمالی ایجاد شده در طول اجرای آن، 

برنامه ای ندارند. 
به عقیده فعاالن اقتصادی، اجرای این طرح می بایست 
سبب باال رفتن آگاهی مصرف کننده از قیمت، افزایش 
اعتماد خریداران و همچنین کاهش قیمت کاال ها و 

حذف واسطه ها می شد. 
در همین رابطه مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی 
سازمان حمایت ضمن تشــریح مرحله پنجم طرح 
خرید شــفاف، گفت: از ۱5 هزار قلم کاالیی که در ۴ 
مرحله قبلی مشمول طرح بودند ۸ هزار و 5۰۰ قلم 
کاال کاهش قیمت یافته اند. محسن حسین لویی در 
مورد جزئیات مرحله پنجم طرح خرید شفاف اظهار 
کرد: از یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ همه کاالهای 
مصرفی و سرمایه ای به جز کاالهای مستنثنی شده، 
مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف 
کننده خواهند بود؛ یعنی تولیدکننده روی خود کاال 
هم قیمت مصرف کننده و هــم قیمت تولیدکننده 

را درج می کنــد و به شــبکه توزیع وارد می شــود. 
مدیرکل نظــارت بر خدمات عمومی، شــبکه های 
توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت افزود: شرکت های 
تولیدکننده تاکنون فقط قیمــت مصرف کننده را 
درج می کردند و یا اینکه اصاًل هیچ قیمتی روی کاال 
به ویژه کاالهای ســرمایه ای درج نمی شد؛ به عنوان 
نمونه یخچال، تلویزیون، موبایل، ظروف و… هیچ 
گونه قیمتی نداشتند اما در این مرحله باید روی همه 
کاالهای وارداتی و تولیــدی قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده درج شــود. وی ادامه داد: از مرحله یک 
تا چهار که کاالها به صورت موردی اعالم می شدند 
روی حدود ۱5 هزار و 5۰ قلم کاال در ۳۰ گروه کاالیی 
قیمت درج شد؛ در این مرحله حدود 5۰ هزار قلم کاال 

به اقالم قبلی اضافه خواهد شد.

احتمال اجرای مرحله ششم در تیرماه
حسین لویی در مورد مرحله ششم طرح، تصریح کرد: 
اگر مرحله ششم اتفاق بیفتد برای کاالهایی خواهد بود 
که در مرحله پنجم بعضی از آنها مستثنی شده بودند 
مثل گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، بعضی از مصالح 
ساختمانی و …؛ البته برای کاالهای کشاورزی و مواد 
غذایی باید با وزارت جهاد کشاورزی یک هماهنگی 
صورت گیرد. در صورت نبود هیچ مشکلی به احتمال 

زیاد از تیر ماه مرحله ششم اجرا شود.

کاهش قیمت ۸۵۰۰ قلم کاال
وی در مورد تأثیر اجــرای این طرح در تغییر قیمت 
کاالها، گفت: این طرح نوسان قیمت ها را در ۶ ماه دوم 
سال قبل کنترل کرد البته به جز کاالهایی که زیر نظر 
وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ مثاًل برنج، گوشت، 

مرغ و … مشــمول این طرح نبودند، بنابراین طرح 
تأثیری در این اقالم نداشــت اما بررسی قیمت آبان 
ماه و اسفند ماهِ ۱5 هزار قلم کاالیی که مشمول طرح 
بودند نشان می دهد که از این تعداد ۸ هزار و 5۰۰ قلم 
کاال کاهش قیمت یافته انــد و حدود ۴ هزار قلم کاال 
نیز افزایش قیمت ناچیزی داشتند که آن هم به دلیل 
افزایش بهای تمام شده در قیمت نهایی از جمله مواد 
اولیه، هزینه های سربار و مالیات بوده است؛ به عنوان 
مثال مالیات نوشابه از ۹ درصد به ۱۶ درصد رسید و 
قیمت شکر نیز افزایش یافت از این رو قیمت نوشابه در 

حد ۴ درصد افزایش یافت.
مدیرکل نظــارت بر خدمات عمومی، شــبکه های 
توزیعی و اقتصادی ســازمان حمایت تصریح کرد: 
۶ ماهه دوم ســال به ویژه در ایام عید، فصل افزایش 
قیمت ها بود اما با اجرای این طرح نه تنها شرکت ها 
سراغ افزایش قیمت نرفتند بلکه یا به سمت کاهش 
قیمت رفتند یا میانگین ۳ تا ۴ درصد افزایش قیمت 

اعمال کردند.

تخفیف های کذایی از بین رفت
وی در مورد وضعیت تخفیف های فروشگاه ها، اظهار 
کرد: با توجه اینکه در این طرح حاشــیه سودهای 
غیرقانونی از بین رفته اســت و در حال حاضر همه 
کاالهایی که قیمت تولیدکننده دارند، در فروشگاه ها 
باالتر از ۱۰ درصد تخفیف نخورده اند و فقط کاالهای 
قدیمی که مانده اند یا کاالهایی که مشــمول طرح 

نشدند تخفیف های باالتری دارند.
حسین لویی تصریح کرد: می توان گفت طرح نسبتاً 
موفقیت آمیز بوده است منتهی در بخش خرده فروشی 
چالش هایی داشتیم که خرده فروش و مردم با هم به 

چالش خورده بودند آن هم به دلیل این بود که خرده 
فروش ها تکلیف قانونی مبنی بر درج قیمت مصرف 
کننده روی کاال را اجرا نمی کردند؛ از ۱۶ اسفند ماه 
ابالغ کردیم که قیمت مصرف کننده نیز درج شود تا 
هیچ چالشی بین مردم و خرده فروش به وجود نیاید. 
در این صورت قیمت خرید و فروش کاماًل مشخص و 

فرایند شفاف می شود.

با اجرای مرحله پنجم، مردم تغییرات را 
احساس خواهند کرد

وی افزود: در مرحلــه اول روی اقــالم محدود و در 
مرحله بعدی نیز روی اقالم با حساسیت کمتر طرح 
را اجرا کردیم. در مرحله سوم و چهارم نیز کاالهای با 
حساسیت باالتر را مشمول کردیم. در مرحله پنجم 
نیز همه کاالهای مصرفی و سرمایه ای )به جز ۱۳ گروه 
کاالیی مستثنی شده( را مکلف به اجرای طرح کردیم، 
از این رو در این مرحله مردم متوجه تغییرات خواهند 
شد؛ به عنوان مثال موبایل را همه نگاه می کنند ببیند 

چه قیمتی دارد.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه های توزیعی 
و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: مرحله پنجم 
مرحله ای است که مشمول کاالهای حساس شده با 
همه امکاناتی که وزارت صمت دارد اطالع رسانی های 
کاملی برای مصرف کننده و فروشــنده خواهد شد. 
حسین لویی گفت: از سویی دیگر سود خرده فروشی 
و پخش در حال بازنگری بود اگر در آن زمان سودها را 
اعالم می کردیم و بعد این اعداد بازنگری می شد، شبهه 
ایجاد می کرد؛ حال با توجه به اینکه این بازنگری ها 
انجام شده به صورت شفاف و همه جانبه اطالع رسانی 

خواهیم کرد.

اجرای مرحله پنجم طرح خرید شفاف

قیمت کاالها ی مصرفی شفاف شد؟
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

گرانی افسارگسیخته با وجود دپوی ۴.۸ میلیون تنی در گمرک 

گرانی اقالم اساسی در ماه رمضان

مافیایگوشتاجازهکاهشقیمترانمیدهد

رونقبازارمصالحفروشيبااجرايطرحمليمسکن

رکودمعامالتمسکنوقدرتچانهزنيخريدارانمسکن
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باوجودحضوریشدنمدارسودانشگاهها
اينترنت هنوز بی كيفيت است

در حالی که در ماه های گذشــته، مســووالن افزایش مصــرف اینترنت به دلیل 
فرآیندهای آمــوزش آنالین را یکی از مهم ترین عوامل کاهش ســرعت و کیفیت 
اینترنت اعالم کردند اما با حضوری شدن دانشگاه ها و مدارس، تغییری در کیفیت 

اینترنت احساس نمی شود و کاربران همچنان از سرعت های پایین ناراضی اند.
مشکالت اینترنتی و سرعت و کیفیت پایین، در ماه های گذشته عالوه بر اعتراض 
کاربران اینترنتی، واکنش مســووالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و حتی 
نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. البته عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، بارها عنوان کرده عدم سرمایه گذاری مناسب در سال های گذشته، 
امکان توسعه اینترنت ثابت را سلب و به شبکه اپراتورهای همراه فشار وارد کرده و 
مشکالت اینترنت را سبب شده است و نمایندگان مجلس هم خواستار پاسخگویی 

وزیر ارتباطات درباره سرعت اینترنت بودند.
همچنین در ماه های گذشته، علی بهادری جهرمی -سخنگوی دولت- درباره علت 
کاهش سرعت اینترنت گفته بود که زیرساخت های اینترنت ثابت که در سال های 
قبل توسعه پیدا نکرده، توان پاسخگویی به نیاز امروز شهروندان را ندارد. عالوه بر 
این، مجازی شدن مجدد کالس ها و شــیوع دوباره کرونا باعث افزایش استفاده از 
خدمات اینترنتی شده، تا جایی که مصرف  اینترنت همراه نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۰ 

درصد افزایش پیدا کرده است.
درعین حال از ســوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویــی نیز اعالم 
شد که بررســی وضعیت اپراتورهای همراه نشــان می دهد حجم دیتای مصرفی 
مشــتریان )payload( افزایش یافته و در پی افزایش مصرف، سرعت دسترسی 
)Throughput( کاربران کاهش داشــته و درواقع اثرگذاری مستقیم افزایش 
مصرف روی سرعت به دلیل کمبود منابع مورد نیاز شبکه است و علت اصلی شرایط 
موجود در حوزه کیفیت اینترنت، عدم توسعه شبکه اپراتورها متناسب با افزایش 

مصرف کاربران است.
از طرفی در حالی که تاکنون اخباری مبنی بر عدم توسعه پهنای باند کافی از سوی 
شرکت ارتباطات زیرساخت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مطرح شده، شرکت 
مخابرات ایران، با بیــان اینکه تامین پهنای باند مصرفی شــرکت مخابرات ایران 
در وضعیت عادی قرار دارد، اعالم کرد با بررســی های انجام شــده، در حال حاضر 
مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد و علی رغم 
افزایش مصرف در روزهای اخیر، با تامین پهنای باند الزم، مشکلی از این بابت برای 

مشترکین مشاهده نشده است.
این در حالی است که طبق اطالعات وب سایت اسپیدتســت که وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات هم بارها به آن اشاره کرده، میانه سرعت دانلود اینترنت موبایل در 
ایران از ۲۵.۱۹ مگابیت برثانیه در آذرماه، به ۲۲.۴۲ مگابیت برثانیه در اســفندماه 
رسیده و ایران از جایگاه ۷۰ در میان ۱۳۸ کشور، به رتبه ۸۰  رسیده است. همچنین 
میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران از ۹.۸۵ مگابیت برثانیه در آذرماه، به ۹.۷۸ 
مگابیت برثانیه در اسفندماه رسیده و ایران از جایگاه ۱۴۱ در میان ۱۸۱ کشور، به 

رتبه ۱۴۵ رسیده است.
همچنین در شرایطی که دولت در ســال جدید به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
تاکید داشته و پس از پایان یافتن تعطیالت عید ۱۴۰۱، بخش زیادی از فرآیندهای 
دورکاری و آموزش آنالین تعطیل شــده اســت، انتظار می رفت با توجه به تاکید 
مسووالن به افزایش مصرف کاربران به عنوان یکی از مهم ترین دالیل کاهش سرعت 
اینترنت، تغییری در  کیفیت اینترنت ایجاد شــود، این در حالی است که اعتراض 

کاربران درباره سرعت و کیفیت اینترنت همچنان ادامه دارد.

حذف اپليكيشن های كپی كننده اطالعات در فروشگاه 
گوگل

گوگل بیش از ده ها اپلیکیشن حاوی کد مخرب که به طور مخفیانه اطالعات مکان، 
شماره تلفن و نشانی ایمیل افراد را جمع آوری می کردند را از فروشگاه پلی استور 
حذف کرد. این اپلیکیشن ها شامل یک اسکنر کیو آر کد، اپلیکیشن هواشناسی و 
یک اپلیکیشن مذهبی بودند. بعضی از این اپلیکیشن ها بیش از ۱۰ میلیون بار دانلود 
شده بودند.یک سخنگوی گوگل به شبکه بی بی سی گفت: همه اپلیکیشن ها در 
گوگل پلی صرفنظر از طراح آن، باید از سیاست های ما پیروی کنند. هنگامی که در 
می یابیم اپلیکیشنی این سیاستها را نقض کرده است، اقدام متناسب با آن را انجام 
می دهیم. گوگل پیش از این به طراحان برنامه هشدار داده بود باید با کاربران درباره 
اطالعاتی که با آنها به اشتراک می گذارند، شفاف باشند.این شرکت در دسامبر سال 
۲۰۲۱ اعالم کرد اپلیکیشن هایی که سیاست دیتای این شرکت را رعایت نکنند، با 
ممنوعیت حضور در پلی استور روبرو خواهند شد. به گفته محققانی که این مشکل 
را شناسایی کردند، این اپلیکیشن ها حاوی کیت توسعه نرم افزار )SDK( بوده اند 
که اطالعات محرمانه را به شخص ثالث ارسال می کرد. مشکل مذکور در گزارش 
محققان دانشگاه کلگری و دانشگاه کالیفرنیا تشریح شده بود.زمانی این اپلیکیشن 
یک اســکنر کیو آر کلد و بارکد بود که بیش از پنج میلیون بار دانلود شد. کاربران 
معموال پس از یک یا دو بار اســتفاده، چنین اپلیکیشنی را فراموش می کنند. این 
اپلیکیشن اطالعات حساس کاربران مانند شمار انحصاری IMEI دستگاهشان 
را به شرکتی مستقر در پاناما ارســال می کرد. این اطالعات سپس به شرکتی در 
ویرجینیای آمریکا ردیابی شده اند.روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده است 
که بین این شرکت و دولت آمریکا از طریق یک شرکت دیگر، ارتباط وجود دارد. بر 
اساس گزارش شبکه خبری بی سی سی، سخنگوی گوگل اعالم کرد اپلیکیشن هایی 
که به دلیل جمع آوری مخفیان اطالعات از دستگاههای کاربران از فروشگاه گوگل 
پلی استور حذف شده اند، در صورت حذف SDK، می توانند برای بازگشت به این 

فروشگاه درخواست کنند.

بيت كوين ريزش كرد
پس از آنکه الئل برینــارد، رئیس فدرال رزرو، تعهد بانــک مرکزی ایاالت متحده 
به تشدید ســریع سیاســت های پولی را تکرار کرد، بازارهای ارزهای دیجیتال به 
ارزش سهام پیوستند و پایین آمدند. در میان ۱۵ دارایی دیجیتال برتر، دوج کوین 
شدیدترین کاهش را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه کرده و ۱۵ درصد ارزش خود را 
از دست داده و به زیر ۰.۱۵ دالر رسیده است. سوالنا یک شبه بیش از ۱۲ درصد از 

ارزش خود را از دست داد و برای اولین بار در این ماه به زیر ۱۱۶ دالر سقوط کرد.
پولکادوت، شیبا اینو و اوالنچ  نیز با درصد ضرر دو رقمی روبرو شدند. دو سکه برتر 
از نظر ارزش بازار، بیت کوین ۵ درصد و اتریوم ۸ درصــد از قیمت خود را کاهش 
دادند. ارزش سهام نیز کاهش یافته است و همه این موارد قبل از اینکه فدرال رزرو 
صورت جلسه نشست ماه مارس کمیته بازار آزاد فدرال را منتشر کرد و طی آن برای 
اولین بار نرخ بهره را افزایش داد، رخ داده است.افزایش نرخ بهره به گونه ای طراحی 
شده است که هزینه اســتقراض را باال ببرد تا هزینه ها کاهش یابد و تورم کنترل 
شود که تاثیرات منفی بر قیمت سهام دارد، زیرا شــرکت ها باید اشتهای کمتری 
برای سرمایه گذاری سرمایه خود یا افزایش دستمزد داشته باشند. همچنین پول 
کمتری در حساب های کریپتو در گردش ایجاد می کند.مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۹ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۴.۷۷ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۱.۴۰ 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.

اخبار

گوشی طال، ۹۹ میلیون تومان؛ ناقابل
برخی از صفحات اینستاگرامی و فروشگاه های مجازی گوشی موبایل با روکش طال، شاسی طالی موبایل، عموما برای برند اپل و همچنین ساعت اپل طال می فروشند و به گفته یکی از فروشندگان 

قیمت شاسی طال در صورت استفاده از مواد خاص می تواند به میلیارد هم برسد که البته در ایران مشتری ندارد.آخرین مدل آیفون طال بسته به فروشگاه و مشخصات گوشی ۶۴ تا ۹۹ 
میلیون تومان قیمت دارد. قیمت شاسی آخرین مدل آیفون )بدون گوشی( هم از ۳۲ میلیون از ۳۲ میلیون تومان شروع می شود، اما به گفته یکی از فروشندگان با توجه به استفاده از 

کریستال، برلیان و غیره ممکن است قیمت به میلیارد هم برسد. البته این مغازه دار تاکنون برای چنین روکش هایی مشتری ایرانی نداشته، اما در دبی خریدار دارد.

بانــک مرکــزی و مجلس 
شورای اسالمی برای تعیین 
تکلیــف در بــازار رمزارز 
کارگروهی تشــکیل داده 
اند که به گفته معاون وزیر 
ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات، 
تا هفته آینده برای این بازار تصمیم گیری خواهد 
شد. سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها تا االن روزانه 
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شــده اســت. 
همچنین طبق آمار های سالیانه یکی از صرافی های 
ارز دیجیتال در ســال ۱۴۰۰  بیش از ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار کاربر ایرانی در ایــن بازار فعالیت دارند. 
این را آقای آشتیانی، مدیرعامل انجمن بالکچین 

گفته است.
آقای رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و دبیر 
شــورای اجرایی فناوری اطالعــات، ۱۷ فروردین 
۱۴۰۱ اعالم کرد که چهارشــنبه هفته آینده )۲۴ 
فروردین( جلسه مشــخصی برای تصمیم گیری 
آینده رمز ارزها در ایران تشکیل خواهد شد که در 
خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری، اســتخراج و 

کاربرد این فناوری صحبت می شود.
بازاری که به گفته ســرمایه گذاران و فعاالنش به 
دالیلی مانند مجــازی بودن این بــازار و تغییرات 
دائمی آن را به یک بازار پر ریسک تبدیل کرده است؛ 
اما بسیاری از افراد با قبول کردن ریسک ها در این 
بازار سرمایه گذاری و ســود کرده اند و یا زیان های 
سنگینی را متحمل شده اند. آن ها علت این سرمایه 
گذاری در بازار رمز ارز را نوسانات بازار سرمایه بیان 

می کردند.
یکی از ســرمایه گذاران می گوید: بازار رمز ارز یک 
بازار بسیار پر ریسکی اســت. یکی از دوستان من 
در این بازار سرمایه گذاری کرد و تمام دارایی های 

خود را به دلیل سقوط بازار از دست داد و هیچ کاری 
هم نمی توانست انجام دهد. پرس و جو میان مردم 
به یک جواب واحد منتج شد و آن هم این که بازار 
پر ریسکی که با وجود سرمایه گذاری چند میلیارد 
تومانی و فعالیت میلیون ها نفر در این بازار هنوز هیچ 
قانون مشخصی برای چگونگی فعالیت آن مشخص 
نشده است. با اوج گرفتن فعالیت ها و معامالت در 
سال ۹۶، بانک مرکزی با انتشار بخشنامه ای در دی 
همان سال، هرگونه معامالت صورت گرفته در این 
بازار را غیرقانونی دانست و از طرفی هم اعالم کرد 
اگر هم معامالتی صورت بگیرد بانک مرکزی هیچ 

حمایتی در این زمینه نمی کند.
آقای هادی، معاون تســهیل تجاری مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری 
در حوزه رمز ارز ها به این نوع کســب و کار اینماد 
نمی دهیم. اما جلوی درگاه هــای پرداخت آن ها 
نیز گرفته نمی شود. به گفته سرمایه گذاران بانک 
مرکزی با این بخشنامه، قانونی یا غیر قانونی بودن 
معامالت در بازار رمــز ارز و مجازاتی برای معامله 

گران مشخص نکرده است.
با گذشت حدود یک سال، بانک مرکزی برای این 
بازار قانونی تعریف نکرد تا اینکه در بهمن سال ۹۷ 
وزیر ارتباطات وقت، از بالتکلیفــی بانک مرکزی 
در قانون گذاری بــازار رمز ارز ها خبــر داده بود. 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ســابق ارتباطات 
گفته بود: بازار رمز ارز به لحاظ ساختاری در تعارض 
با فعالیت بانک مرکزی است پس نمی توان گفت که 
بانک مرکزی این بازار را بایــد ترویج دهد؛ اما باید 

نحوه تعامل خود را با این ساختار اعالم کند.
این ســکوت بانک مرکزی موجب شــد تا رئیس 
مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۴۰۰ طی نامه ای، 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را ملزم 
به قانون گذاری در این زمینه کرد؛ اما الزم به ذکر 
است که مجلس شورای اسالمی هم به وظایف خود 

در این زمینه عمل نکرده است.

محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
 اقتصــادی در شــهریور ۱۴۰۰ گفتــه بــود: 
در نیمه دوم امســال جایگاه قانونی رمز ارز ها برای 
اســتفاده از فرصت های آن در اقتصاد ملی و از بین 
بردن تهدیدات در شــرایط تحریمی در دســتور 
کار مجلس قرار دارد. بررســی ها نشــان می دهد 
که نــه تنها مجلــس قانونی تعریف نکــرد بلکه با 
عوض شدن دولت هم، بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصاد و دارایی به دستور فوری مجلس جامه عمل 
نپوشاندند. البته محســن رضایی معاون اقتصادی 
رئیس جمهور در آذر پارسال از تدوین قانونی برای 
بازار رمز ارزها و رونمایی آن طی ماه های آتی همان 

سال خبر داده بود.
کشــور های پیشــرفته دنیا نه تنها رمــز ارز های 
دیجیتال را مورد حمایت قرار دادند بلکه رمز ارز های 
ملی خودشان را معرفی و جایگزین اسکناس کرده 
اند. براســاس اعالم صالح آبــادی رئیس کل بانک 
مرکزی قرار بود رمز ریال اوایل امســال راه اندازی 
شود؛ اما مهران محرمیان معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی از سنگین بودن این پروژه خبر داد و 

گفت: رمز ریال در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ راه 
اندازی نمی شود و در مراحل هم شامل همه افراد 

نمی شود.
در آبان ۱۴۰۰ صالح آبادی از اقدامات بانک مرکزی 
در راســتای قانون گذاری در بازار رمز ارز خبر داد 
و گفت: موضوع رمــز ارزها باید در کشــور به یک 
جمع بندی برســد به همین دلیل کارگروهی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس تشــکیل شده است 
و بانک مرکــزی هم بــا هماهنگی بــا مجلس و 
اســتفاده از خبرگان در این حوزه موضوعات خود 
را جمع بندی می کنــد و نتیجــه آن در مجلس 
 مطرح می شود و تکلیف این حوزه با قانون گذاری 

مشخص می شود.
مجلس شورای اسالمی، بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصاد و دارایی با قانــون گذاری در این زمینه می 
توانند از ظرفیت های این بازار در اقتصاد کشــور 
اســتفاده کنند. حال قرار اســت چهارشنبه این 
جلسه به تعیین قانون معامالت رمز ارزها متمرکز 
شود. معامالتی که در تمام کشورها بدون پشتوانه 

عملیاتی می شود.

بدون قانون بودن بازار رمز ارز به دولت سيزدهم هم راه يافت؟

معامالت رمز ارز در انتظار قانون گذاری 
Newskasbokar@gmail.com

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان 
اینکه رگوالتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد 
تعرفه اینترنت نداشته، اعالم کرد که افزایش قیمت 
اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی 
است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، 
نسبت به اصالح صریح و جریمه قانونی متخلفان 

اقدام شود.
در حالی که تــا پایان ســال ۱۴۰۰ و بــه دلیل 
منع قانونــی افزایــش تعرفه از ســوی مجلس 
شورای اســالمی، اپراتورها اجازه افزایش قیمت 
نداشــتند، اکنــون اخبــاری مبنی بــر افزایش 
قیمــت بســته های اینترنتی منتشــر شــده، 
 هرچنــد شــرکت مخابرات ایــران دربــاره این

 اخبار مبنی بر افزایش دو برابری قیمت بسته های 
اینترنت برخی از اپراتورهــای اینترنتی ازجمله 
شرکت مخابرات، با بیان اینکه تعرفه های اینترنت 
شرکت مخابرات ایران براساس تعرفه های ابالغی 

ســازمان تنظیم مقررات در ســال ۱۳۹۶ است 
و هیچگونه افزایشــی در ســال های اخیر صورت 

نگرفته است.
در این راستا ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی، امــروز اطالعیــه ای صادر کــرد که 
در آن آمده اســت: کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات به عنــوان باالترین رکــن تصمیم گیر 
در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
هیچگونــه مصوبــه جدیــدی در مــورد تعرفه 
اینترنت نداشــته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت 
 همراه مربــوط به ســال ۹۵ و برای دسترســی
 ثابت مربوط به ســال ۹۶ است که طی آنها سقف 
و کف قیمت تعیین شــده تــا اپراتورهای بخش 

خصوصی نســبت بــه تعیین قیمــت خدمات و 
بسته های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام 
کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در 
برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در 
خارج از چارچوب قانونی )مصوبات سال های ۹۵ و 
۹۶( باشد، نسبت به اصالح صریح و جریمه قانونی 

متخلفان اقدام شود.
در ادامه ذکر شده: از آنجا که فراهم کردن تمهیدات 
الزم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها 
از مسئولیت های اصلی ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی اســت، الزم می دانیم توجه 
 کاربران را به این نکته نیز جلب کنیم که بر اساس

 مقــررات مصوب ســال های گذشــته اپراتورها 

در محــدوده مشــخصی مجــاز بــه تعریــف 
بســته های خدماتی بودند که به دلیل شــرایط 
رقابتی بعضا در ســطح بســیار پایین تری اقدام 
به تعرفه گــذاری می کردند و اکنون بــا افزایش 
چندبرابــری هزینه هــا، ادامه ســرمایه گذاری 
 و پاســخ به مصــرف روزافــزون مشــترکین با 
چالش جدی مواجه شده اســت. قطعاً ادامه این 
روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار 

را دچار مشکل خواهد کرد.
در پایــان ایــن اطالعیــه نیــز تاکیــد شــده 
اســت: در عیــن حــال، اپراتورهــای ارتباطی 
 ضروری اســت با رعایت شرایط اقشــار مختلف 
جامعه و حتی االمکان تامین بخشی از منابع مالی 
موردنیاز خود از طرق دیگــر و با هماهنگی با این 
ســازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر 
چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما 

صرف توسعه شبکه شود.

شرکت ِمتا پلتفرمز در حال آماده سازی طرحهایی 
برای معرفی توکنهای مجــازی و رمزارزها برای 
خانواده اپلیکیشنهای خود است تا از این توکنها 
برای جایزه دادن به تولیدکننــدگان محتوا و وام 
دهی و سایر خدمات مالی استفاده شود. روزنامه 
فایننشیال تایمز گزارش داد: این برنامه در مراحل 
ابتدایی قرار دارد و با رشــد تمرکز شرکت ِمتا به 
سرویسهای متمرکز بر متاورس )دنیای مجازی( 
دنبال می شــود.اگر این طرح اجرایی شود، برای 
شرکت ِمتا کانال درآمد جدید و کنترل تراکنشها 

در مجموعه اپلیکیشــنها و سرویسهایش شامل 
فیس بوک، اینستاگرام، واتساپ و پلتفرم واقعیت 
مجازی ِمتا کوئست را فراهم می کند. فایننشیال 
تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت: رمزارزهای ِمتا 
که در داخل این شرکت "زاک باکس نامیده می 
شوند برای متاورس در نظر گرفته شده اند و ممکن 
اســت مبتنی بر بالک چین نباشند.شــرکت ِمتا 

ممکن اســت توکنهای درون برنامه ای را معرفی 
کند که توســط این شــرکت کنترل می شوند و 
چنین توکنهایی می توانند بــرای پرداخت پول 
به تولیدکنندگان محتوا در اینســتاگرام یا جایزه 
دادن به افرادی که مشــارکت قابل مالحظه ای 
در گروههای فیس بوک دارند، اســتفاده شوند. 
سخنگوی شرکت ِمتا حاضر نشد درباره این خبر 

اظهارنظر کند و تنها گفت: این شرکت به توسعه 
برای متاورس متمرکز است و این شامل پرداختها 

و خدمات مالی خواهد بود.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت ِمتا ماه میالدی 
گذشــته اظهار کرده بود: اینســتاگرام در آینده 
نزدیک توکنهای غیرقابل معاوضه )NFT( معرفی 
خواهد کرد. بر اســاس گزارش رویترز، شــرکت 
ِمتا اوایل امســال به گروه COPA ملحق شد که 
متعهد است دسترسی باز به فناوریهای رمزارز را 

اشاعه دهد.

وزیر ارتباطــات برنامه های ویژه ایــن وزارتخانه 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه 
Ict را اعالم کرد. عیســی زارع پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در پســتی اینســتاگرامی با 
اشــاره به دیدار با معاون علمــی و فناوری رئیس 
جمهوری از برنامه های مشترک وزارت ارتباطات 
و معاونت علمی بــرای حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان در حــوزه Ict خبر داد و نوشــت: 
اشتغال فناورپایه از سال گذشــته به عنوان یکی 

از برنامه هــای وزارت ارتباطــات در اولویت قرار 
داشــته اســت و ریل گذاری وزارت ارتباطات بر 
همین اساس انجام شــده و با دستور مقام معظم 
رهبری، عزم ما در این حوزه بیشــتر شده است.

زارع پــور توضیــح داد: در وزارت ارتباطات برای 
حمایت و توسعه شــرکت های دانش بنیان حوزه 

Ict در ســه بخش برنامه ریــزی کرده ایم. بخش 
اول: خدماتی که به شرکت های دانش بنیان ارائه 
خواهیم داد مانند اینترنت پرسرعت. بخش دوم: 
بسترســازی برای اشــتغال آفرینی فناورپایه. در 
حوزه تجهیزات سخت افزاری از بومی سازی حمایت 
می کنیم و در حوزه پلتفــرم  از پلتفرم های بومی 

که بستر مناســبی برای اشــتغال زایی گسترده 
هستند حمایت خواهیم کرد. بخش سوم: استفاده 
از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان برای اجرا و 
واگذاری پروژه های مجموعــه وزارت ارتباطات 
است.وی افزود: پیشنهاد کردم کارگروه مشترکی 
بین وزارت ارتباطات و معاونــت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری تشکیل دهیم تا ظرف یک هفته 
به پیش نویس تفاهم نامه ای برای حمایت از توسعه 

بخش دانش بنیان حوزه ict برسیم.

طبق اسنادی جدید چین از یک نرم افزار هوش 
مصنوعی برای ارتقای قابلیت های نظارتی خود 
اســتفاده می کند. تعداد زیادی از شرکت های 
چینی نرم افزاری ساخته اند که با استفاده از هوش 
مصنوعی داده های جمع آوری شده از شهروندان 
را دســته بندی می کند. این درحالی است که 
مقامات این کشــور خواهان ارتقــای ابزارهای 

نظارتی هستند.
طبق ۵۰ ســند که به طور عمومی در دسترس 
هستند، چند شرکت چینی طی ۴ سال گذشته 
نیز چنین فناوری را خریده اند که به »یک فرد، 
یک فایل« مشهور اســت. این فناوری نرم افزار 
فعلی را ارتقــا می دهد که درحــال حاضر فقط 

داده ها را جمع آوری می کند اما افراد باید آن را 
تنظیم کنند. طبق سندی بخش امنیت عمومی 
ایالت هنان چین، این سیستم می تواند همزمان 
با افزایش داده ها به طور مســتقل صحت فایل 
ایجاد شــده را ارتقا دهد. چهره هایی که نیمی 
از آنها مشخص نیســت، چهره های ماسک دار 
یا عینک زده، پرتره هایی بــا وضح کم از صورت 
افراد را با کمک فناوری می توان به درستی دسته 
بندی کرد. نرم افزار جدید قدرت دولت چین برای 
نظارت را ارتقا می دهد. هرچند سیســتم فعلی 
این کشور می تواند داده های افراد را جمع آوری 
کند، اما نیروهای پلیس و کاربران دیگر باید آن را 

سازماندهی کنند.

شرکت تایوانی ایسر اعالم کرد تمام فعالیت های 
خود را در روسیه متوقف کرده است. این درحالی 
است که دولت این کشــور به دلیل حمله روسیه 
به اوکراین، تحریم های خود علیه این کشــور را 
گسترده تر کرده است. تایوان که از مدت ها قبل 
نظاره گر درگیری ها در اوکراین بود، به سرعت به 
تحریم های بین المللی علیه روسیه پیوسته است. 
ایســر در بیانیه ای اعالم کرد به دلیل تحوالت 
اخیر تصمیم به تعلیق فعالیت هایش در روسیه 

گرفته است.
این شرکت اکنون روی تمام کارمندانش تمرکز 
می کند که شــامل تالش برای کمــک به افراد 
و خانواده های آنهاســت که تحت تاثیر شرایط 

فعلی قرار گرفته اند. دولــت تایوان اخیراً کنترل 
های ســختگیرانه تری بر صــادرات ۵۷ کاالی 
استراتژیک فناوری پیشرفته اعمال می کند. این 
کاالها عبارتنداز رایانه ها، تجهیزات مخابراتی و 
هوانوردی و همچنین تجهیزات تولید نیمه رسانا.

صادرکننــدگان باید قبل از ارســال محموله به 
روسیه از دفتر تجارت خارجی تایوان اجازه نامه 
دریافت کنند. این جزیره یکی از هاب های اصلی 
 ( TSMC تولید میکروتراشه است و شــرکت
بزرگترین تراشه ساز جهان( در اینجا فعالیت می 
کند. ماه گذشته نیز ایسوس، دیگر تولید کننده 
برتر رایانه تایوانی اعالم کرد ارســال محموله به 

روسیه را به دلیل جنگ متوقف کرده است.

متخلفان جريمه می شوند
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