
ســازمان تجارت جهانــی )WTO( در گزارش 
جدید خود، اعالم کرد که چشــم انــداز اقتصاد 
جهانی از زمان شــروع درگیری در اوکراین تیره 
شــده اســت. همچنین پیش بینی کرده است 
که رکوردشــکنی قیمت گاز طبیعی بیشترین 
آســیب را به اروپا خواهد زد. به گــزارش ایلنا از 
 )WTO( راشاتودی؛ ســازمان تجارت جهانی
در گزارش جدید خــود، اعالم کرد که چشــم 
انداز اقتصاد جهانی از زمان شــروع درگیری در 
اوکراین تیره شده اســت. همچنین پیش بینی 
کرد که رکوردشکنی قیمت گاز طبیعی بیشترین 
آسیب را به اروپا خواهد زد.بر اساس این گزارش، 

فوری ترین تأثیر اقتصــادی این بحران، افزایش 
شدید قیمت کاالها بوده است. روسیه و اوکراین 
علیرغم ســهم اندک در تجارت و تولید جهانی، 
تامین کنندگان اصلی کاالهای ضروری از جمله 
غذا، انرژی و کود هستند که در حال حاضر عرضه 
آنها به دلیل جنگ در خطر است.سازمان تجارت 
جهانی اشاره کرد که برخالف قیمت نفت، قیمت 
گاز طبیعی به شدت در مناطق مختلف متفاوت 
اســت. قیمت گاز طبیعی در اروپــا بین ژانویه و 
مارس 45 درصد افزایش یافت و به 41 دالر در هر 
میلیون Btu )واحد حرارتی بریتانیا( رسید، در 
حالی که قیمت ها در ایاالت متحده در حدود 4.9 

دالر در هر میلیون BTU نسبتا پایین باقی ماند.
اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی اعالم کردند: 
»قیمت های باالتر نفت ممکن است درآمد واقعی 
و تقاضای واردات را در سراسر جهان کاهش دهد، 
در حالی که قیمت گاز طبیعی باالتر احتماالً تأثیر 
بیشتری در اروپا خواهد داشــت« .این گزارش 
همچنین خاطرنشــان کرد که تحریم های غرب 
علیه شرکت ها و افراد روسی احتماالً »تأثیر قوی« 
بر تجارت خدمات تجاری خواهد داشت. روسیه 
واردکننده خالص خدمات است و واردات آن در 
سال 2021 به ارزش 74 میلیارد دالر و صادرات 

آن بالغ بر 55 میلیارد دالر بوده است.

بانک ها همچنان به بخشــنامه بانک مرکزی مبنی بر 
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توجهی ندارند 
و حتی بخشنامه های تاکیدی بانک مرکزی باعث نشده 
تا بانک ها از شهروندان درخواست کپی مدارک هویتی 
نکنند.به گزارش تسنیم، پایش و بررسی اجرایی شدن 
بخشنامه بانک مرکزی که پیرو بخشنامه سازمان اداری 
و استخدامی کشور با موضوع ممنوعیت دریافت کپی 
مدارک هویتی، به کلیه بانک ها ابالغ شــده بود، نشان 
می دهد به طور میانگین تنهــا 17 درصد از بانک های 
منتخب در این پایش، مفاد بخشنامه ممنوعیت دریافت 

کپی مدارک را رعایت کرده اند.
این پایش توسط عوامل اجرایی طرح مبنا از 756 شعبه 

از شعبه های منتخب بانک های ملی، سپه، رفاه کارگران، 
کشاورزی، توسعه تعاون، صنعت ومعدن، مسکن، ملت، 
سامان، ســینا، پارسیان، رســالت و مهر ایران در 23 
استان کشور انجام شــده و نتایج نشان می دهد شعب 
بانک های دولتی 13.3 درصــد، بانک های خصوصی 
14.3 درصــد و بانک های قرض الحســنه 40 درصد، 
این بخشــنامه را به اجرا درآورده اند.سازمان اداری و 
استخدامی کشور در راستای استقرار دولت الکترونیک، 
طی بخشنامه ای دریافت کپی مدارک هویتی توسط 
دســتگاه های اجرایی از خدمت گیرندگان را ممنوع 
کرده است و این موضوع توســط بانک مرکزی برای 
همه بانک ها بخشنامه شد. حتی در سال 1399 بانک 

مرکزی بر اجرای مفاد بخشنامه قبلی خود و »پذیرش 
و جایگزینی اســتعالم الکترونیکی و حذف مستندات 
کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت 
تسهیالت، درخواســت صدور و تحویل دسته چک« 
با صدور بخشــنامه ای، تاکید کرد اما همچنان برخی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکــی کماکان بر 
خالف مفاد بخشنامه های یاد شده، از شهروندان مدارک 
هویتی درخواست می کنند.بارها اعالم شده که دریافت 
کپی مدارک در دستگاه های اجرایی و بانک ها خالف 
قانون است و مردم می توانند در صورت مواجه با چنین 
درخواستی موضوع را به صورت تلفنی به بازرسی بانک 

مربوطه اطالع دهند.

نقره به عنــوان یکی از فلــزات گرانبها در جهان 
شناخته می شود و البته کاربردهای گسترده ای 
در ســاخت انواع زیورآالت و ریزتراشــه ها دارد. 
ذخایر ســنگ معدنی چند فلزی که نقره از آنها 
استخراج می شود، بیش از دو ســوم منابع نقره 
جهان را تشکیل می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از کیتکو، معادن برتر نقره جهان بر اساس تولید 
گزارش شده برای سال 2021 رتبه بندی شده اند. 
تنها حدود 30 درصد عرضه ساالنه از معادن نقره 
تامین می شود، در حالی که بیش از یک سوم در 
عملیات سرب یا روی و 20 درصد دیگر از معادن 
مس تولید می شود. در ذیل مهمترین منابع برتر 
تولیدکننده نقره جهان در سال 2021 ارائه شده 

است.
لهســتانی  معــادن  اســتخراج  شــرکت 
کی جــی اچ ام)KGHM(، به عنــوان یکــی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان مس و نقره در جهان 
است که با استخراج 41.9 میلیون اونس نقره در 
ســال 2021، بزرگ ترین عملیات تولید نقره در 

سراسر جهان را شامل می شود.

معدن پلی فلزی پناسکیتو نیومونت، بزرگ ترین 
تولیدکننده طالی مکزیک است که 31.4 میلیون 
اونس نقره در ســال 2021 تولید کرده است و با 
افزایــش 13 درصدی در فهرســت بزرگ ترین 
فعالیت های تولید نقره در سراسر جهان در رتبه 
دوم قرار دارد.معدن دوکات در روســیه با 1۸.۸ 
میلیون اونــس، تولید نقره توانســت در جایگاه 
بعدی قرار گیرد. این معدن با سه درصد افزایش از 
1۸.2 میلیون اونس سال 2020 به 1۸.۸ میلیون 
اونس در سال 2021 رســید.معدن آنتامینا در 
پرو با 1۸.2 میلیون اونــس تولید نقره در جایگاه 
چهارم قرار گرفت. این معدن در کوه های آند قرار 
دارد. ین یک معدن روباز است که عمر معدن آن 
15 سال تخمین زده می شود و یکی از بزرگ ترین 
معادن مس و روی در جهان اســت.معدن نقره و 
طالی ســن جولیان در مکزیک با 16.۸ میلیون 
اونس، جایگاه پنجم را در این فهرســت بدست 
آورده است. تولید نقره تمام ســال در مقایسه با 
سال مالی 20 به دلیل عیار باالتر از حد انتظار 26 
درصد افزایش یافت.معدن کانینگتون استرالیا با 

14.4 میلیون اونس نقره در جایگاه ششــم قرار 
گرفت. این معدن در ســال 2005 با رکورد 44 
میلیون اونس نقره در سال به عنوان برترین های 
تولید نقــره در جهان بود امــا از آن زمان، تولید 
نقره کاهش یافت اما در ســال 2021 با افزایش 
24 درصدی به این جایگاه  دســت یافت.معدن 
ساوسیتو در مکزیک با تولید 12.4 میلیون اونس 

نقره، جایگاه هفتم را بدست آورد.
معدن فرنیلو در مکزیک با 12 میلیون اونس نقره 
در جایگاه هشتم قرار گرفت اما تولید نقره در سال 
2021 نسبت به گذشته ۸.2 درصد کاهش یافت.

معدن کوالواســی شــیلی با 9.6 میلیون اونس 
نقره در جایــگاه نهم قرار گرفــت. این معدن در 
ارتفاع زیاد در شیلی قرار دارد و یک معدن مس 
بزرگ است. از بزرگ ترین ذخایر مس در شیلی 
و در جهان اســت که دارای ذخایر تقریبی 3.93 
میلیارد تن سنگ معدن 0.66 درصد مس است.

معدن گرینز کریک در ایاالت متحده آمریکا با 9.2 
 میلیون اونس نقره در جایگاه دهم این رتبه بندی

 قرار گرفت.

اوکراین مدعی شــد قزاقســتان ممکن است مخفیانه 
نفت روســیه را در محموله های نفــت صادراتی خود 
بارگیری کرده باشــد.به گزارش ایلنا از پایگاه خبری 
اویل پرایس، اولگ اوستنکو، مشــاور مسائل اقتصادی 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهــوری اوکراین اعالم 
کرد که کارشناسان اوکراینی و بین المللی که صادرات 
نفت و نفتکش های روسیه را تحلیل و بررسی می کنند، 
معتقدند که محموله های نفت قزاقســتان حامل نفت 
روسیه است که به صورت مخفیانه بارگیری شده است.

بر اســاس اعالم وبســایت رئیس جمهوری اوکراین، 
کارشناسان مسیرهای صادرات انرژی را دنبال می کنند 
که روســیه برای تأمین مالی ارتش خود به شــدت به 
آن نیاز دارد.دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعالم کرد 
که پس از شناســایی محموله های نفت قزاقستان که 
تصور می شود حامل نفت روسیه هستند، کارشناسان 
هشــدارهایی را بــه دولت ها و شــرکت های مربوط و 
همچنین وزیران اوکراین داده اند.اوکراین با این استدالل 
که درآمدهای نفتی، هزینه جنگ روسیه در اوکراین را 

تامین می کند، هفته هاست از دولت های اتحادیه اروپا و 
خود اتحادیه اروپا می خواهد نفت روسیه را تحریم کنند.
خط لوله سی پی سی)CPC(  نفت میدان نفتی تنگیز 
قزاقستان را به زیرساخت صادراتی ساحل دریای سیاه 
منتقل می کند. بیشتر این نفت خام به روسیه، قزاقستان 
و غول های نفتی بین المللی مانند شورون تعلق دارد. این 
سیستم برای قزاقستان حیاتی است و شاهرگ نفت خام 
این کشور محسوب می شــود که دوسوم صادرات نفت 

خام قزاقستان از طریق آن انجام می شود.

دریافت کنندگان چک های بنفش رنگ جدید که ثبت آن ها در ســامانه صیاد 
الزامی است، از راه های مختلفی می توانند نسبت به وضعیت اعتباری صادرکننده 
چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند و برای دریافت آن چک تصمیم 

بگیرند.
به گزارش ایسنا، با اجرای قانون جدید چک از اوایل سال گذشته و توزیع دسته 
چک های جدید در شبکه بانکی، ثبت و نقل و انتقال چک های بنفش رنگ در 

سامانه صیاد اجباری شد.
در پی این امر، دریافت کنندگان چک های جدید نباید بدون مطلع شــدن از 
ثبت این چک ها در سامانه صیاد، آن ها را دریافت کنند و برای اینکه به این افراد 
اطمینان خاطر داده شود که صادرکننده چک اعتبار الزم را دارد، امکان استعالم 

سوابق اعتباری صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم شده است.  

یک روش برای حاصل کردن اطمینان از اینکه صادرکننده چک در شبکه بانکی 
فرد معتبری است، ارسال شناسه استعالم 16 رقمی مندرج در چک های صیادی 
از طریق برنامک های موبایلی، وب ســایت بانک مرکزی و یا ســامانه استعالم 
پیامکی 701701 است تا بدین طریق از وضعیت اعتباری صادر کننده چک به 

لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع شوند.
در این روش،  دریافت کننــده چک با پنج رنگ متفــاوت از وضعیت اعتباری 
صادرکننــده چک مواجه می شــود که وضعیت ســفید به این معناســت که 
صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشــتی بوده یا در صورت وجود 

سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد به معنای داشــتن یک فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ پنج 
میلیون تومان تعهد برگشــتی اســت. وضعیت نارنجی نیز نشان می دهد که 

صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 20 
میلیون تومان تعهد برگشتی است.

عالوه بر ایــن، وضعیت قهــوه ای از این حکایــت دارد کــه صادرکننده چک 
دارای پنج تا 10 فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد 
برگشــتی اســت. وضعیت قرمز نیز حاکی از این اســت که صادرکننده چک 
 دارای بیش از 10 فقره چک برگشــتی یا بیــش از مبلــغ 50 میلیون تومان 

تعهد برگشتی است.
از سوی دیگر، بانک مرکزی به تازگی از سرویس پیامکی 4040701701 برای 
»ثبت«، »تایید دریافت«، »انتقال«، »اســتعالم« و همچنین »معرفی شماره 
تلفن همراه برای اطــالع از ثبت یا انتقال چک به نام فــرد« رونمایی کرده که 
دریافت کنندگان چک های صیادی می توانند از وضعیت چک برگشــتی، رفع 

سوءاثر شده و چک های در راه صادرکننده چک، مطلع شوند.
این استعالم، سرویسی است که صرفاً به ذینفعی که چک به نام وی ثبت شده 
باشد، قابل ارائه است. ذینفع چک با اخذ این استعالم از مجموع مبلغی چک های 
برگشتی در سه سال گذشته )شامل چک های برگشتی رفع اثر شده و نشده(، 
مجموع مبلغی چک های در راه )مجموع مبلغی چک هایی که ثبت و تایید شده، 

لیکن تسویه نشده است( متعلق به صادرکننده مطلع می شود.
این ســرویس به ذینفع چک کمک می کند تا با اخذ اطالعات شفاف از سوابق 
صادرکننده چک نسبت به دریافت و یا عدم دریافت چک تصمیم گیری کند که 

روش اخذ استعالم به شرح زیر است: 
از راست به چپ

*1*4*شناسه/کد ملی ذینفع*شناسه صیادی

همچنان مدارک هویتی در بانک ها کپی گرفته می شوداروپا؛ متضرر اصلی تحریم های روسیه

رد پای نفت روسیه در صادرات قزاقستانغول های نقره ای جهان در سال ۲۰۲۱

چگونه از نقد شدن یک »چک« مطمئن شویم؟
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درمان گران تر می شود؟

صعود ۷۰۰۰ واحدی 
شاخص بورس

 ارزهای آزاد  شده
 در سه بخش هزینه می شود

تعرفه های  نجومی 
 ویزیت پزشکان
 در سال ۱4۰۱ 
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سرمقاله

 زیان تولید
 از قیمت های دستوری

بــرای تصمیم گیــری و 
سیاست گذاری در اقتصاد 
پرچالش و با قابلیت پیش 
بینی پایین، بینش اقتصادی 
مناســب در کنار تحلیل حجم وسیعی از داده ها 

نیاز است...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

متن کامل  د ر صفحه 3
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 عبور قیمت دالر
 از مرز ۲8 هزار تومان

 هشدار درباره
  سونامی  نقدینگی 
۵۰۰۰ هزار  میلیاردی

برخی  نمایندگان  مجلس  خواستار مدیریت بازار اجاره از سوی دولت شدند

خیز  قیمت ها در بازار  اجاره
صفحه۲

صفحه3

روند   صعودی   قیمت خوراکی ها
سفره ی  خانوارها    روز  به  روز  کوچک تر  می شود  

قیمــت دالر در بــازار ارز روز گذشــته برای 
دومیــن بــار در ماه جــاری کانــال 2۸ هزار 
 تومــان را تصــرف کــرد و قیمــت ســکه 
و طال هم به تبــع این افزایش قیمــت پرواز را 
تجربه کردنــد. ورق در بازار ارز روز گذشــته 
برگشــت و قیمــت دالر در شــروع معامالت 
نقــدی روز گذشــته یکشــنبه 2۸ فروردین 
1401 بــرای دومیــن بــار در ســال جاری 
توانســت کانال 2۸ هزار تومان را تصرف کند. 
اواســط هفته گذشــته قیمت دالر کانال 2۸ 
 هزار تومان را فتح کرد اما با  برجســته تر شدن
 خبر آزادسازی ارز های بلوکه شده نرخ دالر در 
سراشیبی قرار گرفت و دالر  کانال یاد شده را از 

دست داد. معامله گران افزایشی...

با وجود هشــدارهای مهمی که در مورد خلق بی  رویه 
نقدینگی ارائه می شود، اما روند خلق بی ضابطۀ پول توسط 
شــبکۀ بانکی همچنان ادامه دارد و در به هم ریختگی 
بازارهای مختلف و تالطم قیمت ها ســهیم بوده است. به 
گزارش تسنیم، اسفندماه ســال 99 بود که خبرگزاری 
تسنیم، علی  رغم خوش بینی مفرط برخی کارشناسان و 
دست  اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار خلق 
نقدینگی در سال 1400، هشــدار داد که با سیاست های 
نامناسب موجود، نه  تنها نمی توان امیدی به بهبود مهار 
نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی شتابان گسترش 
خواهد یافت. اکنون با گذشــت بیش از یک سال از آن 

هشدار و گزارش تحلیلی، ...



اقتصاد2
ایران وجهان

صعود ۷۰۰۰ واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معامالت 
بازار سرمایه روندی کاهشــی به خود گرفته بود در 
ساعات میانی و پایانی توانست صعود کند و بیش از 
۷۰۰۰ واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روز گذشته با ۷۴۱۰ واحد افزایش تا رقم 
یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد صعود کرد. شــاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۳۳۴۶ واحد افزایش یافت 
و در رقم ۳۹۰ هــزار و ۹۹۲ واحد ایســتاد. معامله 
گران این بازار ۵۴۴ هزار معاملــه به ارزش ۵۹ هزار 
و ۱۵ میلیارد ریال انجام دادند. صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری غدیر، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و شرکت 
ارتباطات سیار ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت و در مقابل ایران خودرو و معدنی و صنعتی 
چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
را روی بورس گذاشتند. در آن ســوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس با ۱۴۷ واحد افزایش به رقم ۲۰ 
هزار و ۳۹۰ واحد رسید. معامله گران این بازار با انجام 
۲۵۶ هزار معامله ارزش معامالت را به ۵۴ هزار و ۸۱ 
میلیارد ریال رساندند. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 
تندگویان، پتروشــیمی مارون، گروه توسعه مالی 
مهر آیندگان، فرابورس ایران و صنایع پتروشــیمی 
تخت جمشید نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
 نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

با هدف حمایت از حوزه فرهنگ صورت گرفت:
 مضای تفاهم نامــه همکاری میان 
بانک سامان و کانون پرورش فکری

بانک سامان در تداوم اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
خود و در راستای نام گذاری سال ۱۴۰۱ به نام تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین با هدف توسعه فعالیت های 
فرهنگی و هنری در میان آینده سازان ایران با کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهم نامه همکاری 
امضا کرد.به گزارش ســامان رسانه، نشست امضای 
تفاهم نامه میان بانک سامان و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با حضور علیرضا معرفت مدیرعامل 
بانک سامان و مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تعدادی از اعضای 
شورای معاونان و مدیران کانون برگزار شد. در ابتدای 
این نشست مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان طی ســخنانی عنوان کرد: در شب میالد 
امام حسن مجتبی )ع( اتفاق مبارکی در کانون رقم 
می خورد که نشان از رخدادهای خوب پیش رو دارد. 

پرداخت یک هزار و ۱۵۰ میلیارد 
تومان تســهیالت خودمالکی به 
حســاب ســازندگان در طرح 

نهضت ملی مسکن
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن از پرداخت یک 
هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیالت خودمالکی به 
حساب سازندگان در طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا به نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن ، در خصوص تازه ترین وضعیت ارایه تسهیالت 
خودمالکی در سراسر کشور در اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن توضیحاتی ارایه کرد.مدیرعامل بانک 
مسکن گفت: قراردادهای خودمالکی ۹۵۹ پروژه به 
تعداد ۸ هزار و ۵۴۹ واحد منعقد شده است که مبلغ 
آن ۲ هزار و ۹۲۵ میلیاردتومان است.شایان ادامه داد: 
تاکنون یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از تسهیالت 
خودمالکی به حساب سازندگان پرداخت شده است.به 
گفته وی، ارائه تسهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی 
مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی 

نیز به خودمالکان پرداخت می شود.

بانــک  در  گرایــی  تحــول 
قرض الحسنه مهر ایران با تأکید بر 

بانکداری دیجیتال
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در مراسم 
معارفه مدیر شعب بانک در استان آذربایجان شرقی 
گفت: تفکرات بانکداری مبتنی بر فضای دیجیتالی، 
الکترونیکی و هوش مصنوعــی، نیروهایی جدید از 
قشر جوان را می طلبد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، مراسم معارفه مدیر شعب 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان آذربایجان 
شــرقی با حضور دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک،»یوسف نجدی« مدیر امور استان ها و 
دکتر »احمدرضا کریمی« مشاور مدیرعامل برگزار شد. 
در این مراسم از زحمات »سیدرضا منافی آذر« تقدیر 
و با حکم دکتر شمسی نژاد، »ایمان صمدی« به سمت 

مدیر شعب استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

خبر

نرخ های اجاره در بازار مسکن 
تهــران و دیگر کالنشــهرها 
افزایش یافته که این موضوع 
باعــث نگرانی مســتاجران 
شده است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران بازار اجاره مســکن از ابتدای سال با نوسانات 
قیمتی روبرو بوده و حتی بسیاری از مستاجران و مشاوران 
امالک از افزایش هفتگی قیمت های اجــاره در برخی از 
مناطق خبر می دهند. بررســی های میدانی هم نشــان 
می دهد که بازار اجاره در تهران و همچنین سایر شهرهای 
بزرگ از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون افزایشی بوده که باعث 

نارضایتی بسیاری از مستاجران شده است.
تاج یکی از مستاجران واقع در محدوده بلوار فردوس تهران 
می گوید: نرخ های اجاره در محدوده غرب تهران از روز های 
پایانی اسفند ۱۴۰۰ تا کنون حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش 
یافته است. به گفته او در مناطق مختلف حداقل نرخ های 
اجاره بین ۲ تا ۴ میلیون تومان  اســت کــه بنا به متراژ و  

امکانات منزل متفاوت است.
محمدی یکی دیگر از مستاجران واقع در منطقه ولیعصر 
تهران گفت: نرخ های اجاره از عید تاکنون به صورت هفتگی 
افزایش می یابد و مالکان هیچ عرفی را در قیمت گذاری ها 
رعایت نمی کنند و برخی افراد هم هیچ انصافی ندارند.  این 
در حالی است که در سال های گذشته حداقل نظارتی در 
قیمت گذاری ها وجود داشت، اما به نظر می رسد هم اکنون 

دولت نظارت خود را از بازار اجاره برداشته است.
طی دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا، دولت 
مصوباتی را برای حمایت از مستاجران در ستاد ملی مقابله 
با کرونا به تصویب رساند که طبق این مصوبات یک سقف 
قیمتی برای مســتاجران در نظر گرفته می شد و دولت 
تسهیالتی در قالب وام ودیعه مسکن هم در نظر می گرفت. 
یکی از مهم ترین مصوبات این ستاد آن بود که هیچ مالکی 
حق دریافت حکم تخلیه برای واحد مسکونی را نداشت، 
اما هم اکنون شاهد آن هســتیم که این مصوبه در بازار 
اجاره به فراموشی سپرده شده و هیچ قانونی در این بخش 
رعایت نمی شود. اما در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک کشوری می گوید: بازار اجاره آرام 
است و من به تمامی شایعات در خصوص افزایش چشم گیر 
نرخ های اجاره پایان می بخشم چراکه هنوز مصوبات ستاد 
ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشــور اجرا 
می شودو هیچ مالکی حق ندارد اجاره را بیش از نرخ مصوب 

افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.
به گفته رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشوری، پرداخت 
تسهیالت ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیالت در سال 

جدید، می تواند نقش موثری در آرام تر شدن بازار اجاره داشته 
باشد. فصل اجاره و اوج جابجایی مستاجران از خرداد ماه آغاز 
می شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی 
حق ندارد حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند جز آنکه 
بخواهد واحد مسکونی را برای سکونت خود و یا فرزند خود 
تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در سال های گذشته 
توانسته بازار اجاره را به ســمت آرامش و کاهش نرخ تورم 
هدایت کند. صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس 
هم گفت: تسهیالتی که دولت در ســال گذشته برای وام 
ودیعه مسکن در نظر گرفته بود را هنوز بسیاری از مستاجران 
نتوانسته اند، دریافت کنند بنابراین امسال دولت در برنامه 
ریزی برای پرداخت تسهیالت باید ابتدا متقاضیانی که در 
انتظار هستند را در دستور کار خود قرار دهد. او گفت: نرخ های 
اجاره از ابتدای سال تاکنون و در  بازه زمانی یک ساله به شکل 
جهشی افزایش یافته است .دولت باید برنامه ریزی الزم برای 
بهبود این بازار داشته باشد و با کنترل نرخ های اجاره از طریق 
طرح های حمایتی و افزایش تولیدمسکن بتواند این بازار را به 
آرامش برساند. طبق آمار های بانک مرکزی، شاخص کرایه 
مسکن اجاری در شهر تهران و همچنین کل مناطق شهری 
طی اسفندماه سال گذشته،  رشــد به ترتیب ۴۵.۸ و ۵۰.۲ 

درصدی نسبت به اسفندماه سال ۹۹ داشته است.
با وجود آنکه هنوز کرونا در کشور به اتمام نرسیده وطبق 
قانون، تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
بازار اجاره تا سه ماه بعد از سفید شدن وضعیت بازار اجاره 
باید ادامه داشــته باشد، اما هنوز شــاهد آن هستیم که 
نرخ های اجاره در بازار به شکل جهشی افزایش یافته است. 
این در حالی است که در سال گذشته رئیس جمهور برای 
ساماندهی بازار اجاره دستوراتی داده و اعالم کرده بود که 

برنامه های حمایتی  برای ثبات این بازار انجام می شود.

با نرخ گذاری، اجاره بها پایین می آید؟
به تازگی یک نماینده مجلس تلویحا از لزوم تعیین نرخ 

اجاره خانه سخن گفته، در حالی که طی دو سال گذشته 
این اقدام اجرایی شده اما تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره 
نداشته اســت؛ در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن 
می گوید اجاره بها تابعی از قیمت مسکن و تورم عمومی 

است که با بخشنامه و ابالغیه کنترل نمی شود.
به گزارش ایســنا، راهکارهایی بــا محوریت مداخالت 
سیاســت گذار در زمینه هایی مثل نرخ گذاری مسکن، 
صدور بخشنامه، دستورالعمل، ابالغیه، توصیه به نخریدن، 
ممانعت از تعیین قیمت در سایت های فروش، بگیر و ببند 
و دیگر راهکارهایی از این قبیل به منظور کنترل این بازار، 

سالهاست مورد مناقشه مسئوالن و کارشناسان است.
برخی از برنامه های دســتوری برای بازار مســکن طی 
سال های اخیر اجرا شده و پس از ناکامی، رها شده است. 
بعضی دیگر مثل تعیین ســقف مجــاز ۲۵ درصد برای 
قراردادهای اجاره که از دو ســال قبل همزمان با اپیدمی 
ویروس کرونا آغاز شده هم چنان در حال اجراست که آمار 
و ارقام درخصوص میزان رشد اجاره بها در کشور از عدم 

توفیق این برنامه حکایت دارد.
با توجه به وجود بیش از ۲۸ میلیون واحد مســکونی در 
کشــور و اثرگذاری متغیرهای متعددی مثل نرخ تورم، 
وضعیت بازارهای موازی، میزان ساخت وساز، سود بانکی 
و نرخ دستمزد بر بازار مسکن، عمده فعاالن بازار مسکن و 
کارشناسان، سیاست های دستوری را برای بازار مسکن 
قابل اجرا نمی دانند. برخی حتی معتقدند که برنامه های 
کنترلی وضعیت این بازار را آشفته تر می کند. به طور مثال 
ممنوعیت ســامانه های فروش ملک از درج قیمت برای 
آگهی ها، بنا به گفته کارشناسان، شفافیت را از این بازار 

گرفت و فضا را برای نرخ های دلبخواه فراهم کرد.
اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس که معتقد است بازار 
مسکن کامال به حال خود رها شده و هیچ مسئولی ندارد، 
از قیمت گذاری اجاره حمایت کرده است.  اقبال شاکری 
ـ عضو کمیسیون عمران مجلس به خانه ملت گفته است: 

چرا از این که به موضوع اجاره بهای مســکن ورود کرده و 
قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟

در این زمینه با یک کارشناس حوزه مسکن صحبت کردیم 
و نظرش را درباره تعیین قیمت در بخش  فروش و اجاره 
مسکن جویا شدیم. فرشید پورحاجت اظهار کرد: هرگونه 
مداخالت تعیین نرخ در حوزه مسکن جایگاهی ندارد و اگر 

اوضاع را بدتر نکند بهتر نخواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: شــأن دولت، نظارت و تسهیل گری 
است. از سال ۱۳۸۷ یعنی ۱۴ سال پیش قانون ساماندهی 
تولید و عرضه مسکن به تصویب رسیده و می بایست طی 
این ۱۴ سال سازمان اجاره داری در کشور راه اندازی می شد 
اما متاسفانه هنوز شکل اجرایی به خودت نگرفته است. فقط 
وقتی شــرایط بازار اجاره در کشور به مرز بحران می رسد 
صداهایی از وزارت راه و شهرسازی شنیده  می شود مبنی بر 
این که می خواهیم سازمان اجاره داری تشکیل دهیم. اما چه 

زمانی این سازمان راه می افتد مشخص نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، مهم ترین عامل در تعادل بخشی  به 
بازار مسکن را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: تسهیل 
شرایط کسب و کار برای بخش خصوصی به منظور تولید 
مسکن وجود ندارد و هر ساله شرایط نسبت به سال قبل، 
بدتر می شود. فرار سرمایه ها در حوزه تولید مسکن در حال 
انجام است. مداخالتی هم که گاها دولت و مجلس صورت 

می دهند شرایط را بدتر می کند.
به گفته پورحاجت، امسال نرخ عوارض ساختمانی، دستمزد 
و مالیات های سنگینی که وضع شده باالتر از نرخ تورم است. 
قیمت نهاده های ساختمانی هم که دائما روند صعودی دارد 

و سیمان به پاکتی ۴۶ هزار تومان رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۳۶  درصد خانوارها در کشور 
مستاجر هستند. بازار اجاره تابعی از مولفه های اقتصادی 
است. بنابراین نمی شود هزینه تولید مسکن را ۵۰ درصد 
باال ببریم، اجاره بهــا را ۵۰ درصد افزایــش دهیم، تورم 
نهاده های ساختمانی را رها کنیم و انتظار داشته باشیم با 

بخشنامه قیمت ها در بخش فروش و اجاره کنترل شود.
بنابراین گزارش، هنوز پیک جابه جایی آغاز نشده، بنابراین 
تغییرات نرخ اجاره در مقایسه با اواخر سال گذشته چندان 
محسوس نبوده اســت. آن  طور که بانک مرکزی گزارش 
داده اسفندماه پارسال در تهران اجاره بها نسبت به بهمن 
ماه ۰.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴۶ 
درصد بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب ۱.۲ 

درصد و ۵۰ درصد اعالم شد.
احتماال در پایان خردادماه بــا ورود به فصل جابه جایی 
مستاجران، نرخ های جدید کشف می شود. اگر چه قیمت 
مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به ۱۶ 
درصد رسیده، پیش بینی کارشناسان این است که اجاره بها 

جاماندگی خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.

برخی  نمایندگان  مجلس  خواستار مدیریت بازار اجاره از سوی دولت شدند

خیز  قیمت ها در بازار  اجاره

ارزهای آزادشده در سه بخش 
هزینه می شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیاست دولت را 
در قبال نحوه هزینه کرد ارزهای آزاد شده ایران از 
دیگر کشورها برای جبران کسری بودجه، توسعه و 

پیشرفت کشور اعالم کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
ارزهای آزاد شــده ایران در دیگر کشورها تا چه 
میزان می تواند به جبران کسری بودجه سال جاری 
کمک کند و در کدام بخش ها هزینه خواهد شد، 
گفت: ارزهای آزاد شده در سه بخش در اختیار بانک 
مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت قرار می گیرد 

تا براساس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود.
وی در واکنش به انتظار افکار عمومی در خصوص 
اینکه با آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران اتفاقات 
موثری در کشــور اتفاق بیافتد، بیان کرد: قطعا 
همینطور است و اگر ارزی آزاد شود، برای کمک به 
پیشرفت پروژه های عمرانی، کارهای زیرساختی و 
رفع مشکالت مردم تزریق می شود و این موضوع 

کامال روشن است.

رئیس سازمان حمایت:
بازگشت یک شبه قیمت ها را 

تکذیب می کنم
رئیس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان لزوم بازگشت یک شبه قیمت ها 
را تکذیب کرد و گفت: تغییر قیمت ۵۰ قلم کاالی 
اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری 

پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی است.
به گزارش ایســنا، عباس تابش در حاشیه جلسه 
مشترک ستاد قاچاق در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوال ایسنا، درباره الزام بازگشت قیمت کاالها 
به ســال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول 
من در خبرگزاری ها پخش شد و مشخص نیست 
به چه منظوری بود، اما بــه کل غلط بود. بنابراین 
این صحبت را که باید یک شبه قیمت ها برگردد 
را تکذیب می کنم. وی با بیان اینکه تغییر قیمت 
۵۰ قلم کاالی اساسی، حساس و ضروری مشمول 
قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند 
قانونی اســت، گفت: اگر تولید کننده یا صاحب 
کاالیی بخواهد قیمت این ۵۰ کاال را تغییر دهد، اول 
باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت 
ارائه کند تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار 

ابالغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
این مقام مسئول افزود: در ســال جاری برخی از 
بنگاه ها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت 
داده بودند که ما پیشــنهاد دادیــم قبل از اینکه 
بحث های تعزیری و قضایی پیش بیاید این افراد در 
فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب 
کنند. بنابراین پیشنهاد دادیم قیمت ها را برگردانند 
تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی 
فرایند قانونی، کاال مشــمول افزایش قیمت هم 
بشود. اما به گفته وی این ۵۰ کاال به استناد به قانون 
و مقررات کشور نمی توانند سرخود تغییر قیمت 
دهند و قیمت های ناهمگن و متفاوت در کشــور 

داشته باشیم. 

تنظیم بازار برنج بر عهده وزارت جهاد 
کشاورزی است

تابش درباره گرانفروشــی برنج نیــز گفت: برنج 
مشمول قیمت گذاری تثبیتی است و وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین، قیمت 
برنج تولید داخل را اعالم کرده اســت. با توجه به 
اجرای قانون انتزاع بازرسی از بازار این کاال نیز به 

عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

اخبار
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تورم در اقتصاد ایران فراز و فــرود زیاد و گاهی چرخه 
تکراری داشته اســت. در حدود ۹ سال گذشته گاهی 
رکورد نرخ را شکســته و گاهی نیز تورم تک رقمی را 
ثبت کرده و روند با ثباتی داشته است. به گزارش ایسنا، 
 این روزها بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی 
مطرح می شود که ممکن است مخاطب با ابهام در آمار 
مواجه شود. به همین بهانه در این گزارش نگاهی گذرا به 
روند تورم از سال ۱۳۹۲ تا کنون به استناد آمار مرکز آمار 
ایران به عنوان مرجع رسمی اعالم نرخ تورم خواهد شد.

آمد و رفت دولتها و برگشت تورم از نقطه اوج
سال ۱۳۹۲ زمانی بود که  تورم افزایشی پیش رفته و البته 
در آن ســال جابه جایی دولت رخ داد. دولت دهم کشور 
را با تورم ســاالنه )۱۲ ماهه منتهی به یــک ماه( حدود 
۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در 
شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد 
از ورود دولــت یازدهم، ریزش تورم آغاز شــد؛ به طوری 
که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در 
این سال تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در 
پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به ۱۹.۶ درصد 
کاهش یافت. در ســال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت 
ولی در نوسان بود. تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در 
فروردین ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲ درصد در پایان سال 
رسید و تورم ساالنه  از ۳۰.۲ درصد در فروردین با کاهش 

۱۵ درصدی به ۱۴.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید.

سال برجامی تورم
سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته ای در حال 
انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک 
رقمی افتاد و تورم نقطه به نقطه )مقایسه قیمت در هر ماه 
نسبت بـه ماه مشابه سال قبل( در آذرماه تک رقمی شد و 
به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵ درصد 
کاهش پیدا کرد. تورم ساالنه  نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای 

آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود.

تورم تک رقمی و تداوم تا سال ۹۷
سال ۱۳۹۵، دوره ای برای تورم تک رقمی شدن تورم 
در شاخص ســاالنه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در 
فروردین به ۹.۵ درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص 
ساالنه و نقطه به نقطه تک رقمی باشند. تورم تک رقمی 
به دست آمده در ســال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در 
اقتصاد ایران ماند و این سال با نرخ ۷.۲ درصد برای نقطه 
به نقطه و ۸.۲ درصد برای ساالنه در اسفندماه تمام شد.

ولی ســال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ به طوری که در 
پایان سال، دیگر خبری از تورم تک رقمی نبود و تورم 
نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد و تورم ســاالنه به ۲۶.۹ 
درصد در اسفندماه رسید. این سال جریان خاص خود 
به ویژه در حوزه بین الملل داشت و با خروج آمریکا از 

برجام، وضعیت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با 
نوسان تندی مواجه شد.

تورم نقطه به نقطه به ۵۲ درصد هم رسید
در سال ۱۳۹۸ هم در ابتدا رشــد تورم ادامه پیدا کرد 
و تورم نقطه به نقطــه به ۵۲ درصد در اردیبهشــت 
رســید ولی در ادامه با طی روند کاهشی به ۲۲ درصد 
در اســفندماه کاهش یافت. تورم ســاالنه نیز که در 
فروردین ماه ۳۰.۶ اعالم شد در اسفند به ۳۴.۸  افزایش 
پیدا کرد. در سال ۱۳۹۹ نیز بار دیگر افزایش تورم در 
اقتصاد به چشم آمد؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه 
از ۱۹.۸ درصد ابتدای ســال به ۴۸.۷ درصد در پایان 
سال افزایش پیدا کرد و تورم ساالنه از ۳۲.۲ درصد در 

فروردین تا ۳۶.۴ درصد در اسفند پیش رفت.

جابجایی دولت، شکستن رکورد و دور کاهشی
در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل مالحظه بوده 
اســت و دوباره به نوعی جریان ســال ۱۳۹۲ یعنی 
جابه جایی دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند 
کاهشــی آن اتفاق افتاد. تورم نقطه بــه نقطه که تا 
۵۰ درصد رشد کرده بود، در زمان تحویل به دولت 
ســیزدهم، به ۴۳.۲ درصد در مرداد رســید و تورم 

ســاالنه ۴۵.۲ درصد بود. یک ماه بعد، تورم نقطه به 
نقطه در شهریورماه ۴۳.۷ درصد و تورم ساالنه ۴۵.۸ 
درصد ثبت شــد ولی بعد از آن از مهرماه روند تورم 

کاهشی شد.
تورم نقطه به نقطه روندی نوسانی داشت و تا آذرماه به 
۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد ولی در دی ماه دوباره رشد 
کرد و با کمی افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ در بهمن دوباره 
تا ۳۵.۴ درصد کاهش یافت و آن ســال را با نرخ ۳۴.۷ 
درصد در اسفندماه به پایان رساند.تورم ساالنه هم بعد از 
ثبت نرخ ۴۵.۸ درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی 
تورم ساالنه در چند سال گذشته بود،  به جریان کاهشی 

خود ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند رسید.

بیشترین تورم ها برای چه زمانی است؟
بر این اساس در حدود ۹ سال گذشته شاخص ساالنه 
تورم باالترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه 
کرد که حدود شــش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ باالی ۴۰ 
درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که 
از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در 
رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز باالترین حد، بیش از ۵۰ 
درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده 
است. در این سالها دالیل مختلفی برای افزایش نرخ 
تورم مطرح بوده که از جمله آن اعمال تحریمها، رشد 
نرخ ارز و تاثیرپذیری سایر بازارها از آن، کسری بودجه 
دولت، استقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشتهای 

دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.

قیمت دالر در بازار ارز روز گذشته برای دومین بار در ماه جاری کانال ۲۸ هزار 
تومان را تصرف کرد و قیمت سکه و طال هم به تبع این افزایش قیمت پرواز 
را تجربه کردند. به گزارش اقتصادنیوز ، ورق در بازار ارز روز گذشته برگشت 
و قیمت دالر در شروع معامالت نقدی روز گذشته یکشنبه ۲۸ فروردین 
۱۴۰۱ برای دومین بار در سال جاری توانست کانال ۲۸ هزار تومان را تصرف 
کند. اواسط هفته گذشته قیمت دالر کانال ۲۸ هزار تومان را فتح کرد اما با  
برجسته تر شدن خبر آزادسازی ارز های بلوکه شده نرخ دالر در سراشیبی 
قرار گرفت و دالر  کانال یاد شده را از دست داد. معامله گران افزایشی روز 
گذشته توانستند قیمت دالر را  ۳۳۰ تومان باال ببرند تا اسکناس آمریکایی 
بار دیگر باالی کانال ۲۸ هزار تومان قرار بگیرد و نرخ دالر روز گذشته با ۲۸ 
هزار و ۸۰ تومان معامله شود . قیمت دالر  در نیمه روز با ۲۸ هزار و ۶۰ تومان 
مبادله شد. در بازار متشکل ارزی هم قیمت دالر روز گذشته ۱۲ تومان پایین 
تر از روز گذشته بود و با ۲۵ هزار  و ۲۸۷ تومان مبادله شد. صرافی ملی هم روز 
گذشته  قیمت جدید خرید و فروش دالر و یورو را اعالم کرد. بر این اساس 
نرخ خرید دالر روز گذشته ۲۵ هزار و ۱۷۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار 
و ۴۲۸ تومان بود. همچنین براساس نرخ اعالمی این صرافی قیمت خرید 

یورو ۲۸ هزار و ۲۱۴ تومان و قیمت فروش آن ۲۸ هزار ۴۹۸ تومان بود.

 نرخ حواله درهم افزایش یافت
نرخ حواله درهم در بازار روز گذشــته همزمان با رشد قیمت دالر مسیر 
افزایش را دنبال کرد.  قیمت درهم روز گذشته ۷۰ تومان باالتر از قیمت روز 
گذشته بود  و با ۷ هزار و ۶۷۰ تومان نرخ گذاری شد. با ضرب کردن قیمت 
درهم در نرخ تبدیل درهم به دالر )۳.۶۷۳( عدد ۲۸ هزار و ۱۷۱ تومان به 

دست می آمد که نسبت به قیمت دالر در بازار  باالتر بود. 

قیمت سکه و طال پیشروی کرد 
در بازار داخلی ایران هم روز گذشــته قیمت سکه و قیمت طال به پرواز 
در آمد . دو فلز زرد رنگ داخلی روز گذشته با صعود قیمت  دالر  رشد را 
تجربه کردند.  قیمت طال روز گذشته به ۱ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۴۰۰ 
تومان رسید که نســبت به روز قبل ۷ هزار و ۴۰۰ تومان گران تر بود. 
قیمت سکه هم روز گذشته رشــد قابل توجه ی را ثبت کرد. فلز گران 
بهای داخلی روز گذشته با ۱۵۵ هزار تومان افزایش به ۱۳ میلیون و ۳۸۰ 
تومان رسید. سکه بازان معتقدند در صورتی سکه در  محدوده یاد شده 
 تثبیت شود احتمال رسیدن آن به ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قوی تر 

خواهد شد.  

با وجود هشدارهای مهمی که در مورد خلق بی  رویه نقدینگی ارائه می شود، 
اما روند خلق بی ضابطۀ پول توســط شــبکۀ بانکی همچنان ادامه دارد و در 
به هم ریختگی بازارهای مختلف و تالطم قیمت ها سهیم بوده است. به گزارش 
تسنیم، اسفندماه ســال ۹۹ بود که خبرگزاری تسنیم، علی  رغم خوش بینی 
مفرط برخی کارشناسان و دست  اندرکاران مدیریت پولی کشور مبنی بر مهار 
خلق نقدینگی در سال ۱۴۰۰، هشدار داد که با سیاست های نامناسب موجود، 
نه  تنها نمی توان امیدی به بهبود مهار نقدینگی داشت، بلکه نقدینگی با روندی 
شتابان گسترش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از یک سال از آن هشدار و 
گزارش تحلیلی، پیش بینی مذکور تحقق یافت و خلق افسارگسیختۀ نقدینگی 
با روندی شــتابان در ســال ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد. مطابق با آخرین آمارها، 
نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۹، با افزایشی به مقدار 
۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان و معادل با نرخ رشد ۳۳ درصد، به رقمی بالغ بر ۴۶۲۴ 
هزار میلیارد تومان رسیده و طبق برآوردها در انتهای اسفندماه از رقم ۴۷۵۰ 
هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است. این ارقام بدان معنی است که در سال 

۱۴۰۰، نقدینگی در حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
خلق روزانۀ نقدینگی نیز وضعیت بغرنجی را نمایش می  دهد، این موضوع در نمودار 
زیر قابل مشاهده است: همان طور که مشاهده می  شود، خلق روزانۀ نقدینگی نیز 

طی سال ۱۴۰۰، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم سال 
۱۴۰۰ هم که مدیریت پولی کشور به دست تیم اقتصادی دولت جدید سپرده شده 
است، این روند ادامه داشته است. خلق روزانۀ نقدینگی طی ۶ ماه نخست سال 
۱۴۰۰، به طور متوسط ۳۱۸۰ میلیارد تومان بوده، اما این رقم طی ۹ ماه نخست و 
۱۱ ماه نخست به ترتیب به مقدار ۳۴۴۵ و ۳۴۱۶ میلیارد تومان در هر روز رسیده 
و طی ۱۲ ماه نیز از این ارقام فراتر رفته است. با گذر از مباحث مذکور، این سؤال 
مطرح است که چه عواملی موجب افزایش بی حدوحصر نقدینگی در سال ۱۴۰۰ 

شده اند؟ نمودار زیر نشان  دهندۀ علل این وضعیت می  باشد:
بر اساس نمودار فوق، از مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که 
طی ۱۱ ماه نخست ۱۴۰۰ خلق شده است، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان )معادل با 
۱۱ درصد( از محل پایه پولی و ۱۰۲۶ هزار میلیارد تومان )معادل با ۸۹ درصد( از 
محل خلق پول توسط بانک ها بوده است، این بدان معنی است که علی  رغم مدیریت 
دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن، اما نقدینگی 
راه دیگری را در پیش گرفته است و شتابان به پیش می  رود، این درحالی است که 
بخش های تولیدی به دلیل سخت گیری بانک ها در اعطای تسهیالت و باال بودن ارقام 
مورد نیاز برای تأمین سرمایه در گردش، همچنان منتظر تزریق پول هستند و 

عمالً مشخص نیست که بانک ها به چه منظور اقدام به خلق پول می  نمایند.

مروری بر وضعیت تورم در ۹ سال اخیر

باالترین نرخ تورم در چه سالی ثبت شد؟

هشدار درباره سونامی نقدینگی ۵۰۰۰ هزار میلیاردیعبور قیمت دالر از مرز 28 هزار تومان
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زیان تولید از قیمت های دستوری
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد پرچالش و با قابلیت پیش بینی پایین، بینش اقتصادی مناسب در کنار تحلیل حجم وسیعی از داده ها نیاز است. در شرایط فعلی به سبک چندین قرن قبل نمی توان با دستور مسائل را مدیریت 
کرد. اقتصاد و بازارها تحت تاثیر عوامل مختلفی جهت گیری می کنند. بدون توجه به متغیرهای موثر و حتی ریز متغیرهای بخش تولید، خدمات و تجارت نمی توان تصویرسازی مناسبی را داشت. 

الزم به ذکر است در چنین شرایط اقتصادی بدون توجه به مولفه های موثر از جمله قیمت های جهانی،وضعیت مذاکرات هسته ای و میزان درآمدهای ارزی تاکید بر ثبات قیمت خطای بزرگی است. چراکه قیمت گذاری دستوری و ثبات 
اجباری در بازار دوام نخواهد داشت. با افزایش بهای تمام شده، شرکتها ناتوان شده و تولید زیان ده و زمین گیر خواهد شد. 

در ادامه بخش تولید متضرر، توان حفظ ظرفیت تولید و تامین تقاضاها را نخواهد داشت. به عنوان مثال از تیرماه 1400 صنعت شوینده با وجود افزایش بیش از 90 درصدی مواد اولیه و افزایش 57 درصدی حداقل حقوق، زیان ده شده و به 
مرور خطوط تولید از دسترس خارج خواهد شد.   بینش درست اقتصادی ایجاب می کند که به واحدهای تولیدی با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه، دستمزد و نهایتا بهای تمام شده، تعریف قیمت داده شود. چراکه با تجمیع فشارها و فشرده 

شدن فنر هزینه ها، یا تعطیلی تولید و یا جهش قیمت عرضه را باید پذیرفت
بنابراین مرور تاریخی نیز نشان می دهد نه در کشور ما و نه در سایر کشورها قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان موفق نبوده و نخواهد بود. اتفاقا اصرار چند باره مدیران دولتی در خصوص تثبیت قیمتها و حتی کاهش قیمتها، اقتدار دولت 
و وزرا را به شدت پایین آورده و موجب بی تاثیری وعده ها و اقدامات خواهد شد. البته تالش دولت در جهت حفظ قیمت ارز و ممنوعیت و محدودیت های متعدد در خصوص ورود بسیاری از کاالها، باعث شده قیمت کاالهای ممنوع دچار 
افزایش شده و بازار با مقیاس نسبی قیمتها، سایر کاالها را نیز با افزایش قیمت مواجه کند.  خودرو یکی از این کاالها است. خودروساز به جهت قیمت گذاری دستوری قیام می کند و دالالن با قیمتهای آزاد به سودهای کالن دست می یابند. 
ظرفیت تولید نسبت به سال 96 نصف شده و تقاضای واقعی به همراه تقاضای سفته بازی، موجب التهاب در این بازار شده است. با بررسی قیمت خودرو می توان دریافت خودروهای خارجی گاها با دالر باالی 90 هزار تومان و خودروهای 
داخلی با دالر باالی 100 هزار تومان معامله می شوند و این موضوع بر کل کاالها موثر است. بی تردید مجوز واردات به اندازه 100 هزار خودرو می تواند بازار خودرو و سایر بازارها که از آن تاثیر می پذیرند را متعادل کند. در سالیان گذشته نیز 
با ممنوعیت واردات خودرو، موجبات جهش قیمتها فراهم شد و حتی در سه سال گذشته بیش از 65 میلیارد دالر در جهت کنترل بازارها و واردات هزینه شد که نه تنها بخشی از آن مبالغ به دست دالالن و سوداگران به یغما رفت بلکه این 
همه عرضه ارز می توانست به کنترل قیمتها منجر شود. در حالیکه بازار خودرو برای واردات سالیانه حداکثر 1 میلیارد دالر نیاز داشت که با عددهای کمتر نیز می توانستیم با واردات خودرو این بازار را کنترل کنیم. البته موضوع حمایت از 

خودروی داخلی اصال مطرح نیست چراکه خودروسازها با قیمت کارخانه و با قرعه کشی خودرو می فروشند. 
هرچند موضوع نظام مدیریتی کشور از جمله در صنعت خودروسازی مزید بر علت شده است. اما در مجموع باید گفت در شرایط فعلی اقتصاد، تصمیمات خلق الساعه همچون اخذ عوارض صادراتی و قیمت گذاری دستوری باعث ثبات در 

بازار نخواهد شد و به التهابات دامن می زند. در شرایطی که کشور به ارز نیاز دارد اخذ عوارض صادراتی موجب کاهش درآمد ارزی و ایجاد چشم انداز تورمی در اقتصاد خواهد شد. 
بنابراین نیاز است به جای فشار بر شرکتهای تولیدی که ناجی کشور در شرایط تحریمی بوده اند، به بخش داللی و سوداگری با قوانین مالیاتی و سامانه های دقیق فشار آورد تا با حذف بخش غیرمولد اقتصاد به تربیت بخش مولد اقتصاد اقدام کرد.

در رابطه با چرایــی افزایش قیمــت بادمجان رئیس 
اتحادیه بارفروشــان به تجارت نیوز گفــت: ۸0 درصد 
بادمجان گلخانه ای صادر می شود. قیمت بادمجان در 
خرده فروشــی ها به محدوده ۲7 هزار تومان رسید تا 
رکورددار گرانی میوه و صیفی جات شود. این در حالی 
است که تا همین شهریور پارســال این محصول بین 
4500 تا 7000 تومان عرضه می شــد. اما دلیل اصلی 

نجومی شدن بادمجان چیست؟
قیمت بادمجان با نزدیک شدن به رقم ۲7 هزار تومان 
در ســطح خرده فروشــی ها رکورددار قیمت میوه و 
صیفی جات طی هفت ماه اخیر شد. چراکه بررسی ها 
نشــان می دهد این محصول در پایان شــهریور سال 
گذشــته تنها بین 4500 تا 7000 تومــان به فروش 
می رسید. نرخ بادمجان در حالی طی مدت مذکور رشد 
۳٫۸ تا شش برابری را پشت سر گذاشت که وزیر جهاد 
کشاورزی در ابتدای فعالیت خود اقتدار غذایی را هدف 

اصلی این وزارتخانه عنوان کرد.
اما اکنون پس از گوشت، برنج، مرغ، گوجه، سیب زمینی 
و… شاهد رکوردشکنی قیمت بادمجان در بازار هستیم. 
طوری که از لحاظ بازدهی قیمت حتی طال و دالر هم 
به پای این محصول زراعی نرسیده اند. به نظر می رسد 
تمرکز روی صادرات، باعث کمبــود و به تبع آن گرانی 
بادمجان در طول فعالیت دولت سیزدهم شد. در رابطه با 

چرایی افزایش قیمت بادمجان رئیس اتحادیه بارفروشان 
به تجارت نیوز گفت: ۸0 درصد بادمجان گلخانه ای صادر 
می شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، عمان، 
فطر و ارمنستان خریداران اصلی این محصول هستند. 
قبل از شروع جنگ روســیه و اوکراین نیز آذربایجان 
از دیگر خریداران بادمجان گلخانه ای ایران بود. دلیل 
کمبود و گرانی بادمجــان گلخانه ای به همین موضوع 
بازمی گردد. مصطفی دارایی نژاد همچنین درباره قیمت 
بادمجان موحود در بازار اظهار کرد: بادمجان بندری در 
حال حاضر در میادین اصلی میوه و تره بار بین 4000 
تا 6000 عرضه می شــود که خریــدار چندانی ندارد. 
بادمجانی که مصرف کنندگان معموال از آن می خرند، 
بادمجان گلخانه ای است که در میدان تره بار با قیمت 
حدود 17 هزار تومان هم به دست خریداران می رسد. 
او افزود: در سطح خرده فروشی ها شاهد افزایش بی رویه 
قیمت ها هستیم و بررسی ها از ثبت نرخ ۲5 هزار تومان 

حکایت دارد.
وی توضیح داد: این محصول از ورامین، یزد و گاهی از 
اصفهان به میادین میوه و تره بار می رسد. نوع دیگری از 
بادمجان که قصری نــام دارد و غالبا در دزفول پرورش 
می یابد نیز از کیلویی ۸000 تا 11 هزار تومان به دست 
بارگیران می رسد. فعال صنفی ادامه داد: اکنون زمینه 

پرورش بادمجان گلخانه ای کم است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان کاغذ و مقــواي تهران 
گفت: بازرســي مرتب از واحدهاي بدون پروانه منجر 
به جوازدار شــدن 40 واحد گردید. حدود 400 واحد 
بدون پروانه در تهران وجود دارد که بســیاري از این 
تعداد در واحدهاي مسکوني در حال فعالیت هستند و 
ورود به آنها براي بازرسان امکان پذیر نیست؛ اما با تمام 
قوا در پي ســاماندهي هستیم. احمد شریفان، رئیس 
اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقواي تهران در ارزیابي 
عملکرد سال 1400 اتحادیه بیان داشت: با برنامه ریزي 
و مساعدت اعضاي دلسوز، همچنین در آمد ناشي از 
ساماندهي برخي از اعضاي بدون پروانه توانستیم به 

میزاني بر چالش هاي اتحادیه فائق آییم.
شریفان در خصوص جایگاه کاغذ در سبد خانوار تصریح 
کرد: لزوم و ضرروت وجود کاغذ، حتي از نان در زندگي 
بشر امروزي بیشتر احســاس مي شود. در دنیایي که 
زندگي مــي کنیم همه کارهایمان با کاغذ ســروکار 
دارد؛ اما گراني این کاالي مهم در کشور به تمامي افراد 
فشارهاي اقتصادي زیادي وارد مي کند که باید براي 
رفع آن تدبیر کرد. وي با اشاره به اینکه عمده واردات 
کاغذ کشور از اتریش است بیان داشت: اتریش خمیر 
کاغذ و چوب و مواد اولیه را از اوکراین تامین مي کرد، 
جنگ روسیه و اوکراین این معادالت را برهم زد و باعث 

گراني کاغذ نه تنها در کشور بلکه در اروپا و آسیا شد.

شــریفان برخي عواملي که مي تواننــد براي کنترل 
گراني کاغذ کمک کنند را برشمرد و گفت: یکي از شاه 
کلیدهاي کاهش قیمت کاغذ تغییر نگرش در مصرف 
کاغذ از لوکس گرایي به رویکرد استفاده از کاغذهاي 
چرک نویس و کاهي از سوي ســازمان ها، ارگان ها و 
مردم است که دغدغه رفع مشکل اقتصادي را دارند. 
وي ادامه داد: به طور مثال آموزش و پرورش مي تواند 
براي تولید کتاب هاي درســي از کاغــذ هاي کاهي 
استفاده کند. این نوع کاغذ را چوب و کاغذ مازندران 
تولید مي کرد، همچنین تمامي ادارات از کاغذهایي که 
یک رو استفاده شده و یک رو سفید دارند درمراودات 
داخلي اداري بهره ببرند. شریفان با اشاره به استفاده از 
افراد غیرمتخصصین در کارگروه کاغذ بیان داشت: در 
کارگروهي که وزارت ارشاد براي کاغذ و کاغذفروشان 
تشکیل داده هیچ نشاني از اتحادیه کاغذ و رئیس این 
اتحادیه نیست. برخي از اعضاي این کارگروه را افرادي 
تشــکیل مي دهند که هیچ تخصصي در حوزه کاغذ 
ندارند و با چالش هاي آن آشنا نیستند و تنها کرسي 
افراد مطلع را اشغال کرده اند. یک سري افراد هم از خرد 
ناکافي برخي از اعضاي این کارگروه سوءاستفاده کرده و 
از آب گل آلود ماهي مي گیرند. گراني هاي کاذبي ایجاد 
مي شود که علي رغم تالش برخي از افراد، نمي توان به 

نتیجه مطلوبي رسید.

کامال مشخص اســت که دلیل افزایش قیمت برنج 
دالل بازی ها اســت و برای برنــج 1401 تمهیدات 
ویژه ای اندیشیده شده تا دست دالالن از بازار برنج 

بومی کوتاه شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: دلیل 
افزایش قیمت برنج دالل بازی در بازار است. مسعود 
اسدی پرور با بیان اینکه شهرستان رشت بزرگترین 
شهرستان تولید کننده برنج کشور است، اظهار کرد: 
در گذشــته رصد قیمت و تنطیم بازار برنج بر عهده 
وزارت سمت بود که اخیرا به جهاد کشاورزی واگذار 
شده و این امر موجب شد که عید امسال شاهد قیمت 
مناسب برنج باشیم. وی افزود: در عید امسال ۲00 
تن برنج خارجی نظیر؛ برنج هنــدی و تایلندی در 
فروشگاه های مختلف رشت توزیع شد و این توزیع 

همچنان ادامه دارد.
اسدی پرور در خصوص افزایش قیمت برنج بومی در 
روز های اخیر خاطرنشان کرد: اگر اقدامات الزم انجام 
نمی شد شاید قیمت برنج بومی به 90 هزار تومان هم 
در رشت می رسید. وی یادآور شد: در حال حاضر ترمز 
افزایش قیمت برنج کشیده شده و قیمت صعودی 
برنج بومی کاهش یافته اســت و بــه طور میانگین 
کیلویی 70 هزار تومان اســت که مصرف کنندگان 
می توانند از کارخانه های شالیکوبی تا 65 هزار تومان 
هم تهیه کنند. اسدی پرور تصریح کرد: کامال مشخص 

است که دلیل افزایش قیمت برنج دالل بازی ها است و 
برای برنج 1401 تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده تا 

دست دالالن از بازار برنج بومی کوتاه شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشت گفت: یکی 
از این راهکار ها کشت قراردادی برنج است که سهم 
شهرستان رشت امسال برای اجرای این قرارداد 4660 
هکتار است که 4160 هکتار آن برای کشت قراردادی 
برنج بومی و 500 هکتار نیز برای کشــت برنج ارقام 

پرمحصول است.
وی با اشاره به اینکه برخی از کشاورزان برنجکار رشت 
در حال حاضر برای خرید کود و سم و همچنین هزینه 
پرداخت بیمه شالیزار و ... تنخواه ندارند و در گذشته 
مجبور بودند از دالالن پول قرض کنند، افزود: عالوه 
بر اینکه در کشت قراردادی تامین کود و سم و مابقی 
موارد مورد نیاز تولید برنج توسط دولت تامین می شود 
هر کشاورزی که مایل است شالیزارش را بیمه کند 
می تواند در حین کشــت قراردادی برنج برای بیمه 

هم اقدام کند.
اسدی پرور ادامه داد: از آنجاییکه ممکن است امسال 
برخی از شالیزار ها دچار تنش آبی شوند به کشاورزان 
رشــت توصیه می کنیم که بیمه سنگین را انتخاب 
کنند که در صورت مواجهه با خســارت به ازای هر 
هکتار شــالیزار ۳0 میلیون تومان غرامت دریافت 

می کنند.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشت گوسفندي 
تهران در آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: طي 
دو هفته گذشته در بازار گوشت به دلیل ایام ماه رمضان 
و تعطیلي رستوران و چلوکبابي ها با روند کاهش قیمت 
ها روبه رو بوده ایم؛ اما همچنان قیمت ها آنقدر باالست 

که مردم قدرت خرید ندارند.
علي اصغر ملکي، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان 
گوشت گوســفندي تهران گفت: درست قبل از شروع 
سال جدید شقه گوشت به کیلویي ۲00 هزار تومان هم 
رسید که به نسبت طول ســال 1400 قیمت ها بسیار 
افزایش یافت. افراد خرید گوشت را از سبد کاالیي مصرف 
خود به نحو چشمگیري به دلیل قیمت هاي باال کم کرده 
اند و این براي سالمتي جامعه خوب نیست. ملکي در 
ادامه تاکید کرد: کمبود قابل توجه علوفه، خشکي مراتع 

و خشکسالي در سال گذشته از جمله عوامل بسیار مهم 
در تامین علوفه مورد نیاز براي دامداران است.دامدار براي 
تهیه غذاي دام به گندم روي آورده است این در حالي 
است که گندم باید صرف مصارف خانوارها شود. وي ادامه 
داد: دامدار به ناچار گندم را کیلویي 11 هزار تومان تهیه 
مي کند در حالیکه کاه کیلویي 6 هزار تومان و یونجه 7 
هزار تومان است. کمبود جو مورد نیاز که عمدتاً از کشور 
اوکراین خریداري مي شد، زیان را متوجه دامدار ساخته 
است. دامدار مجبور شده دام هاي مولد و غیرمولد خود 
را زودتر از موعد حتي به فروش برساند. ملکي تصریح 
کرد: ضایعه فروش دام هاي مولد در سال آینده تبلور مي 
یابد و دود آن به چشم مصرف کننده مي رود. مسئوالن 
چاره اندیشي کنند و جایگزیني براي خرید جو مورد نیاز 

دامداران بیابند.

پزشکی برای ویزیت پزشکان 
در ســال 1401 اعالم شــد. 
این تعرفه ها در نظام پزشکی 
محاسبه شــده است و قطعی 
نیست و باید به تصویب دولت 
برسد. انتشــار این خبر مبنی بر تعیین قیمت تمام شده 
خدمات درمانی از سوی سازمان نظام پزشکی نگرانی مردم 
را برانگیخته است. اما، ویزیت پزشکان در سال آینده چقدر 
خواهد شد؟ در این محاسبات تعرفه پزشک عمومی 1۸5 
هزار تومان، پزشک متخصص ۲45 هزار تومان وئ پزشک 

فوق تخصص ۲95 هزار تومان اعالم شده است.
سازمان نظام پزشکی هرســال پیشنهادات خود را جهت 
افزایش تعرفه های پزشــکی ارائه می کنــد؛ بحث میزان 
افزایش تعرفه های پزشکی همواره یکی از چالش های حوزه 
اقتصاد سالمت و محل اختالف سازمان های صنفی مانند 
نظام پزشکی با دستگاه های مرتبط با تصویب تعرفه ها بوده 
است. این خبر در حالی منتشر شــده است که حدود 10 
میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش هیچ بیمه ای 
نیستند که بخشــی از آنها را مردم افغانستان و مهاجران 

تشــکیل می دهد. افزایش عجیب و نجومی تعرفه های 
پزشکی بدون در نظر گرفتن تاب آوری گروه های هدف به 
خصوص بیماران خاص و بازنشستگان درگیر بیماری های 
بسیار می تواند سهم پرداختی آن ها از هزینه های سالمت را 

بیش از 100 درصد افزایش دهد. 
معاون آموزش وپژوهش سازمان نظام پزشکی با اشاره به این 
که با شروع سال جدید آحاد مردم ذهنیت پذیرش تغییر 
قیمِت انواع کاال و خدمات را دارند؛ اظهار کرد: اگر مطب ها 
و مراکز درمانی به منظور جبران هزینه های خود در سال 
جدید خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه نمایند، انطباق آن 
با تعرفه اعالمی از سوی دولت به علت دیرکرد زمانی جامعه 

پزشکی را متهم به زیاده خواهی می کند. 
داســتان »تعرفه های خدمــات درمانی« بــه دهه 70 
بازمی گردد. پزشکان تا سال 1۳7۳ برای خدماتی که ارائه 
می دادند، حقوق ثابت دریافت می کردند، اما از سال 1۳7۳ 
نظام پرداخت کارانه ای برای پزشکان عملیاتی شد. مبتنی بر 
نظام کارانه، پزشکان عالوه بر حقوق ثابت به ازای هر خدمتی 
که ارائه می دهند مبلغی نیز به عنوان تعرفه خدمت دریافت 
می کنند. همیــن پرداخت های تعرفــه ای منبع افزایش 

سرسام آور درآمد های پزشکان شده است.
سازمان نظام پزشکی همواره افزایش تعرفه ها را بیش از آنچه 

تصویب می شود مطالبه می کند و معتقد است که هزینه های 
تمام شده برای سرپا نگه داشتن مطب پزشکان، بیشتر از 
تعرفه ای است که دولت تصویب می کند اما به دلیل منابع 
محدود سازمان های بیمه و نبود برخی زیرساخت های الزم 

برای افزایش تعرفه ها، این امر محقق نمی شود.
بر اساس قانون، شورای عالی بیمه سالمت کشور مکلف است 
هرساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران 
نسبت به بازنگری ارزش نســبی و تعیین تعرفه خدمات 

سالمت برای کلیه ارائه  دهندگان خدمات بهداشت، درمان 
و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با 
رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی اقدام کند، 
بنابراین ساالنه افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی 
را شاهد هستیم اما این افزایش هیچ گاه پزشکان را راضی 
نمی کند. در همین زمینه یک کارشناس بازار کار در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: دالر ۳0 هزار تومانی موجب می 
شود تمامی کاالها و خدمات افزایش قیمت پیدا کند. در 
این بین اقشار ضعیف و کارگران فشارهای زیادی را متحمل 
خواهند شد. این یک خطر است که سهم پرداختی مردم یا 
همان هزینه های سالمت، بیش از 70 درصد افزایش یابد. 

علیرضا حیدری اضافه کرد: بنابراین تاب آوری مردم بحث 
مهمی است. اگر بدون در نظر گرفتن تاب آوری، تعرفه های 
پزشکی به این اندازه گران شود، با نارضایتی عمومی و اعتراض 
گروه های هدف به خصوص بیماران خاص و بازنشســتگان 

درگیر بیماری های بسیار، مواجه خواهیم بود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

سیر صعودی قیمت کاالها 
بخصوص کاالهای اساسی 
همچنان ادامه دارد. گرانی 
کاالهــا در تمامــی بازارها 
سر به فلک کشــیده و این 
در حالی اســت که اقدامات دولت نیز برای کنترل 
پدیده سرسام آور گرانی موفق نبوده است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی دولت می بایست اقدامات فوری و 
راهکارهایی را در دستور کار قرار دهد تا بتوان جلوی 
افزایش بیشتر قیمت کاالها را گرفت.  اما این اقدامات 
فوری کدامند؟ برنامه دولت برای مهار فوری و سریع 
گرانی ها چه باید باشد؟ دولت چگونه می تواند جلوی 
افزایش افسار گسیخته قیمت ها را که موجب حذف 
تدریجی کاالهای اساسی از سفره مردم شده است، 
بگیرد. به طور قطع رفتارهای پلیسی و دستوری دیگر 
نتیجه بخش نخواهد بود. چراکه دولت سیزدهم در این 
مدت دستورهای زیادی برای پایین نگه داشتن قیمت 
داده، اما بازارها و کاال ها بی توجه به این دستور ها به 

افزایش قیمت ادامه می دهند. 
قیمت کاالهای اساسی هر روز گران می شود و این در 
شرایطی است که رئیس دولت سیزدهم همواره تاکید 
می کند نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشــی و 

ســوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند. به 
هر ترتیب سیر صعودی قیمت خوراکی ها که در سال 
1401 نیز ادامه یافته، لیست »کاال های حذف شده از 
سبد مصرفی خانوارها« را بلندتر می کند. این لیست 
آن هم در روز هایی که حذف ارز دولتی برای کاال های 
اساســی باعث تشــدید افزایش قیمت ها می شود، 

نگرانی های زیادی را ایجاد خواهد کرد.

احسان سلطانی، پژوهشــگر اقتصادی در این رابطه 
می گوید: نسبت به سال 1۳96، در اوایل سال 1401 
قیمت جهانی مواد غذایی 6۳ درصد برابر باال رفته که 
برای اقالمی مانند روغــن خوراکی که بخش اعظم 
آن وارداتی می باشد به مراتب بیشتر است. به گفته 
وی، در همیــن مدت قیمت وارداتــی دالری نهاده 
های دامی نیز که صرف تولیــد لبنیات، تخم مرغ و 

گوشت میشــود نیز حدود 60 درصد افزایش یافته 
است. ســلطانی اضافه کرد: نتیجه رشد بیش از 60 
درصدی قیمت جهانی اقالم مواد غذایی و نهاده های 
دامی و در ســوی دیگر 7.۲ برابر شدن ارز تخصیص 
یافته به این اقــالم موجب افزایــش 11.7 برابری 
 قیمت این اقالم در سال 1401 نسبت به سال 1۳96 

خواهد شد.

سفره ی  خانوارها    روز  به  روز  کوچک تر  می شود 

روندصعودیقیمتخوراکیها
مهار گرانی نیازمند اقدامات فوری 

درمان گران تر می شود؟

تعرفههاینجومیویزیتپزشکاندرسال1401
چشم نگران بیماران به افزایش تعرفه های پزشکی

مردم همچنان قدرت خريد گوشت را ندارند

بادمجان؛ رکورددار گرانی

در کارگروه وزارت ارشاد نشاني از اتحاديه کاغذ و مقوا نيست

دليل قد کشيدن قيمت برنج چيست؟

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com
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ازاولاردیبهشتاجراییمیشود
ثبت شكايت از كســب و كار های اينترنتی فقط با 

اطالعات پرداخت
از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۱، ثبت شکایت از کسب و کار های اینترنتی فقط 
بر مبنای اطالعات تراکنش پرداخت امکان پذیر خواهد بود. روابط عمومی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )مرکز تتا( اعالم کرد: پیرو اطالعیه مورخ 
هشتم اسفند ۱۴۰۰ مبنی بر لزوم ذخیره اطالعات تراکنش پرداخت هنگام 
خرید از کسب و کار های اینترنتی و رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی 
به شکایات از کســب و کار های اینترنتی و داوری برخط مورخ ۲۱ اسفند 
۱۴۰۰، از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ به منظور جلوگیری از ثبت شکایات صوری 
و بی اساس نسبت به کسب و کار های اینترنتی، که موجب تحمیل هزینه 
و زحمت برای کسب و کار های اینترنتی می شــود، ثبت شکایت صرفاً بر 
مبنای اطالعات تراکنش پرداخت و استعالم آن از بانک مرکزی امکان پذیر 
خواهد بود.بدین منظور، هنگام ثبت شکایت در سامانه، ورود اقالم اطالعاتی 
تراکنش پرداخت مانند تاریخ، مبلغ، شماره ترمینال، شماره مرجع تراکنش 
و ... توسط مصرف کننده الزامی اســت؛ لذا همه مصرف کنندگان تجارت 
الکترونیکی باید هنگام خرید از کسب و کار های اینترنتی حتماً اطالعات 
تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره و نزد خود نگهداری کنند تا در 
صورت بروز مشکل، امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه اینماد 
را داشته باشــند.در صورت پرداخت اینترنتی، کافی است از صفحه تأیید 
خرید که پس از ثبت اطالعات در درگاه پرداخــت اینترنتی و زدن دکمه 
پرداخت نمایش داده می شود، در نمایشگر یا تلفن همراه خود عکس گرفته 
یا با زدن دکمه PrintScreen از صفحه کلید، تصویر صفحه را کپی و از 
طریق جایگذاری در نرم افزاری نظیر Paint، MS Word یا پیام رسان ها 
ذخیره شود. همچنین امکان ثبت شــماره تلفن همراه یا نشانی ایمیل نیز 
در همه درگاه های پرداخت اینترنتی به صورت اختیاری وجود دارد که در 
صورت تکمیل آن، اطالعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل ارسال 
خواهد شد.در مورد پرداخت هنگام تحویل )CoD( نیز کافی است مصرف 
کنندگان، رسید کارتخوان یا تصویر آن را نزد خود نگهداری کنند. در سامانه 
هوشمند رسیدگی به شکایات از کســب و کار های اینترنتی، امکان ثبت 
شکایت صرفاً در صورت واریز وجه از طریق شــبکه پرداخت کشور وجود 
دارد و در صورت واریز وجه از طریق کارت به کارت یا روش های دیگر، امکان 
ثبت شکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه اینماد وجود نخواهد داشت.
فرآیند داوری در ســامانه برخط حل اختالف جمعی به عنوان نخســتین 
سامانه داوری برخط در کشور که بخشــی از سامانه هوشمند رسیدگی به 
شکایات است، انجام می شود. حل و فصل اختالفات در این سامانه بدون نیاز 
به رسیدگی قضایی و شبه قضایی انجام و از طریق فرآیند داوری طی حداکثر 
ســه هفته به رأی الزم االجرا منتهی خواهد شد و عالوه بر ضمانت اجرایی 
اداری برای کسب و کار های اینترنتی، رأی صادر شده قابلیت اجرا از طریق 
قوه قضائیه را نیز خواهد داشت. در گذشته سه روش شکایت از طریق سامانه 
نماد اعتماد الکترونیکی، شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع 

قضایی وجود داشت.

حفره های امنيتی اپل چهار برابر شد
بر اساس تحقیقات جدید، شمار حفره های امنیتی اپل تنها در مدت یک 
سال چهار برابر افزایش پیدا کرد. نتیجه تحقیقات شرکت اطلس وی پی ان 
)Atlas VPN( نشان داد شمار حفره های امنیتی که در داخل اکوسیستم 
اپل کشف و هدف بهره برداری قرار گرفتند، در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ سیر 
صعودی پیدا کرد. تبهکاران ســایبری مجموعا ۳۸۰ آسیب پذیری را در 
داخل نرم افزار اپل در نیمه دوم ســال ۲۰۲۱ پیدا کردند که ۴۶۷ درصد 
در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱ افزایش داشت. به گفته محققان، اکثر 
موارد بهره برداری از حفره های امنیتی مربوط به مرورگر اینترنتی سفاری 
و همچنین خود سیستم عامل OS اپل هستند. به دلیل این که نرم افزار 
اپل تبادل پذیر و متصل است، یک آسیب پذیری شناسایی شده می تواند 
روی همه دستگاه ها اثر بگذارد.در میان خطرناک ترین آسیب پذیری ها برای 
دستگاه های اپل، آسیب پذیری CVE-۲۰۲۱-۳۰۸۵۸ با درجه اهمیت 
آن ۸.۸ بود. این آسیب پذیری نســخه ۱۴.۸ نرم افزار iOS برای آیفون و 
 ۱۱.۶ macOS Big Sur آی پد و همچنین دستگاه های مک با نرم افزار
را هدف می گیرد. این حفره امنیتی به تبهکاران سایبری امکان می دهد 
در دستگاه ها، باج افزار نصب کنند یا اعمال دیگری مانند استخراج دیتا یا 
سرقت اطالعات مهم کاربر را انجام دهند.محققان بر این باورند که افزایش 
توجه تبهکاران سایبری به اپل، به دلیل محبوبیت رو به رشد محصوالت 
این شرکت است. ویلیوس کاردلیس، نویسنده امنیت سایبری اطلس وی 
پی ان در این باره گفت: محصوالت متعلق به غول های فناوری مانند اپل 
یا گوگل توسط میلیاردها نفر در سراسر جهان استفاده می شوند. این امر 
کاربران آنها را در برابر حفره های امنیتی شناسایی شده از سوی تبهکاران 
سایبری آسیب پذیر می سازد. برای دور ماندن از چنین تهدیدهایی و ایمن 
نگه داشتن دستگاه، افراد باید نرم افزارشان را به جدیدترین نسخه، به روز 
کنند.بر اساس گزارش وب ســایت تِک رادار، از نظر آمار خام این گوگل و 
مایکروسافت بودند که بیشترین آسیب پذیریهای بهره برداری شده را در 
نیمه دوم سال میالدی گذشته داشتند. گوگل مجموعا ۵۱۱ حفره امنیتی 
به خصوص در اندروید و مرورگر کروم داشت و مایکروسافت با ۴۲۸ آسیب 
پذیری، در رتبه دوم قرار گرفت که بیشتر آنها در ویندوز، آفیس و مرورگر 

ایج شناسایی شدند.

مرورگر ويژه رمزارز از راه رسيد
شــرکت اوپرا از عرضه نسخه سازگار با سیســتم عامل آی او اس مرورگر 
کریپتوی خود خبر داده که ویژه استفاده به منظور بهره گیری از خدمات 
رمزارز است. مرورگر رمزارز اوپرا که با استانداردهای وب ۳ سازگاری دارد، 
دارای یک کیف پول خاص ارز دیجیتال نیز هست تا نقل و انتقال این نوع 

ارزها را برای کاربران ساده کند.
مرورگر یادشــده قبال برای کاربران سیســتم عامل اندروید و رایانه های 
رومیزی مانند مک و ویندوز نیز عرضه شده بود. اپرا می گوید این مرورگر را 
برای کسانی که از قبل با ارزهای رمزنگاری شده آشنا هستند و همچنین 

تازه واردانی که تازه می خواهند با این محیط آشنا شوند، ساخته است.
کیف پــول رمزنگاری داخلی ایــن برنامه از فناوری بــالک چین اتریوم، 
Polygon و Celo پشــتیبانی می کند و اپرا قصد دارد اکوسیستم های 
بیشــتری را در آن ادغام کند. کاربــران می توانند ضمــن خریداری ارز 
دیجیتال، توکن های پشتیبانی شده را ارســال و دریافت کنند. کاربران 
همچنین می توانند کیــف پول های رمزنگاری موجود خود را به شــرط 
سازگاری با ماشین مجازی اتریوم در کیف پول داخلی مرورگر ادغام کنند.

 Crypto همچنین دارای ویژگــی به نام Crypto Browser برنامــه
Corner است که اخبار و اطالعات مربوط به ارزهای دیجیتال را همراه با 
جزئیات رویدادها، پادکست ها و غیره جمع آوری می کند تا به کاربران کمک 

کند تا در این زمینه به روز بمانند.

اخبار

کمیسیون صنایع موضوع افزایش بهای اینترنت را بررسی می کند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از بررسی افزایش بهای اینترنت در جلسه ای با حضور تمام اپراتورها، نماینده ستاد تنظیم مقررات و نماینده وزارت ارتباطات در کمیته فناوری اطالعات این 
کمیسیون خبر داد.مصطفی طاهری گفت: در کمیته فناوری اطالعات کمیسیون صنایع ومعادن در جلسه ای با تمام اپراتورها، ستاد تنظیم مقررات، وزارت ارتباطات و همچنین مرکز پژوهشهای 

مجلس موضوع افزایش بهای اینترنت را به طور جدی بررسی می کنیم. وی درباره رویه مجلس در خصوص افزایش بهای  اینترنت گفت: چناچه افزایش قیمتها قانونی باشد و همچنین استداللهایی 
که مطرح می شود صحیح باشد از نظر مجلس افزایش قیمت مانعی ندارد اما در صورتی که این افزایش بیشتر ازحد تعیین شده در قانون باشد با آن مخالفت خواهیم کرد.

وام مسکن جوانان ۱۴۰۱ 
درحالــی بــه ســقف دو 
میلیــارد رســیده که اگر 
امســال برای دریافت آن 
اقدام کنید ۱۵ ســال بعد 
دستتان را می گیرد.وام مسکن جوانان ۱۴۰۱ امسال 
سقف دو میلیارد تومانی خواهد داشت. احتماال با 
خواندن این خبر ذوق زده شــده اید و می خواهید 
هر طوری شده برای دریافت وام اقدام کنید. چون 
همین حاال با دو میلیارد تومان می شود خانه ۶۰، ۷۰ 
متری را در تهران خریــد اما نکته قابل توجه موعد 
دریافت این تسهیالت اســت. وام مسکن جوانان 
۱۴۰۱ با رقم ۸۰۰ میلیون تومان دست کم پنج سال 
دیگر قابل پرداخت است و ســقف رقم دو میلیارد 
تومانی ۱۵ ســال بعد یعنی ۱۴۱۶ در دســترس 
خواهد بود. تازه به شــرطی کــه در همه طول این 
مدت هرماه سپرده گذاری را منظم انجام داده باشد!

به گزارش فرارو، اینکه ارقام اعالم شــده بابت وام 
مســکن جوانان ۱۴۰۱ در بازار مسکن سال های 
آینده چقدر ارزش دارد، قابل پیش بینی نیســت. 
با این حال آمار های رســمی نشان می دهد قیمت 
مسکن از ۱۵ ســال قبل تا امروز رشــد سه هزار و 
۴۰۰ درصدی داشته و نســبت به پنج سال پیش 
تقریبا ۷۰۰ درصد بیشتر شده است.مورد دیگری 
که ارزش وام مســکن جوانان را زیر سوال می برد، 
رقم پرداختی به متقاضیانی است که در سال های 
گذشته سراغ ســپرده گذاری رفتند و امسال موعد 
دریافت وام مســکن جوانان آن ها فرارسیده است. 
تهرانی هایی که از ۱۵ ســال قبل در بانک مسکن 
سپرده گذاری کردند، امســال ۵۷ میلیون تومان 
به عنوان تسهیالت دریافت می کنند که این بودجه 
طبق آمار های رســمی کفاف خرید ۱.۹ مترمربع 
خانــه در پایتخت را می دهد.دریافت وام مســکن 

جوانان ۱۴۰۱ حداقل پنج ســال طول می کشد. 
رئیس گروه بانک های تخصصی اداره اعتبارات بانک 
مرکزی گفته خانواده ها می توانند با شرایط خاص 
– شما بخوانید با افزایش مبلغ سپرده گذاری- وام 
مسکن جوانان را به جای ۱۵ سال بعد، سال ۱۴۰۶ 
دریافت کنند. این افراد پنج ســال بعد رقم ۸۰۰ 
میلیون تومان را به عنوان وام مسکن جوانان زودتر 
از سایر متقاضیان دریافت می کنند. چون دریافت 
وام مسکن جوانان با سقف دو میلیارد تومان، عالوه 
بر اینکه به متقاضیان تهرانی تعلق می گیرد، در سال 

۱۴۱۶ امکان پذیر است.
اینکه رقم دو میلیارد تومان در سال ۱۴۱۶ و ۸۰۰ 
میلیون تومان در ســال ۱۴۰۶ کفــاف خرید چه 
خانه ای در کدام محدوده شــهر را می دهد، از االن 
قابل پیش بینی نیست. با این حال نرخ تورم ۴۰.۲ 
درصد فعلی، تغییر قیمت مســکن طی سال های 
گذشته و رقم دقیق پرداختی امسال به متقاضیان 
این تسهیالت باعث می شــوند به ارقام دو میلیارد 
تومان و ۸۰۰ میلیون تومان بابت وام مسکن جوانان 

در سال های آینده خوشبین نباشیم.
وام مسکن جوانان ۱۴۰۱ نسبت به پارسال افزایش 
دو برابری دارد. ایــن وام در زودترین موعد ممکن 
پنج سال دیگر با رقم ۸۰۰ میلیون تومان به دست 
متقاضیان می رسد. تخمین قیمت مسکن در پنج 
سال آینده ممکن نیست، اما تصور می کنید ارزش 
خانه در پنج سال گذشته چه تغییری داشته است؟

قیمت مسکن در تهران طبق آخرین گزارش های 
رسمی به طور متوســط متری ۳۵ میلیون تومان 
بوده و متوســط ارزش خانه های پایتخت نســبت 
به اسفند ۱۳۹۶ حدود ۷۰۰ درصد جهش داشته 
اســت. براســاس آمار های بانک مرکزی آن زمان 
قیمت مسکن در تهران به طور میانگین متری چهار 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده اســت. یعنی برای 
خرید یک خانه ۱۰۰ متــری در تهران باید حدود 
۴۳۰ میلیون تومان پرداخت می شــد درحالی که 
حاال برای اینکه صاحب چنین واحدی شویم، باید 

سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کنار بگذاریم. اگر 
فرض کنیم –تاکید می کنیم فرض کنیم- رشــد 
قیمت مسکن با همین ســرعت ادامه داشته باشد، 
قیمت مسکن در ســال ۱۴۰۶ به طور متوسط در 
تهران به متــری ۲۸۰ میلیون تومان می رســد و 
بابت خرید خانه ۱۰۰ متری در پایتخت باید ۲۸۰ 
میلیارد تومان خرج کرد.وام مسکن جوانان ۱۴۰۱ 
با رقم دو میلیارد تومان به افرادی تعلق می گیرد که 
۱۵ سال سپرده گذاری کنند. البته باید توجه داشت 
که این رقم به متقاضیان دریافت وام مسکن جوانان 
در تهران تعلق می گیرد. بررسی روند رشد قیمت 
مسکن از ۱۵ سال قبل تا امروز تاحدودی ارزش وام 

مسکن در سال ۱۴۱۶ را نشان می دهد.
براساس آمار ها قیمت مســکن در تهران سال ۸۵ 
متری یک میلیون و دو هزار تومان بوده است. عدد 
یک میلیون و دو هزار تومان حــاال به ۳۵ میلیون 
تومان رسیده و رشد ســه هزار و ۴۰۰ درصدی را 
تجربه می کند. تصور کنید خانه ای ۱۰۰ متری در 
تهران که سال ۸۵ حدود ۱۰۰ میلیون تومان خرید 
و فروش می شده است، حاال ســه میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان ارزش دارد.وام مسکن جوانان امسال 

برای متقاضیانی که از ۱۵ سال پیش سپرده گذاری 
و هرماه اقساط خود را به موقع پرداخته کردند، ۵۷ 
میلیون تومان خواهد بود. این افراد سال اول یعنی 
۱۳۸۶ ماهانــه ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومــان و در پایان 
سال، ۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان به حساب بانک مسکن 
ریختند. رقــم پرداختی این افراد ســال پانزدهم 
ماهانه ۴۸ هزار تومان و در پایان ســال ۵۵۶ هزار 
و ۲۰۰ تومان بوده اســت. اگر بخواهیم ارزش رقم 
۵۷ میلیون تومان را در بازار فعلی مسکن بسنجیم، 
باید نگاهی بــه آمار های رســمی کنیم.با درنظر 
گرفتن قیمت متوسط ۳۵ میلیون تومان به ازای هر 
مترمربع، رقم ۵۷ میلیون تومان کفاف خرید ۱.۹ 
مترمربع خانه در تهران را می دهد! رقم ۵۷ میلیون 
تومان برای متقاضیان شهر هایی با جمعیت باالی 
۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان و ســایر شــهر ها 
۴۸ میلیون تومان خواهد بود. مبلغ تسهیالت وام 
مسکن جوانان برای تهرانی هایی که پنج سال قبل 
سپرده گذاری را شروع کردند، امسال ۶۰ میلیون 
تومان بوده است. برای کالن شهر ها این عدد به ۵۷ 
میلیون تومان و سایر شهر ها به ۵۴ میلیون تومان 

کاهش پیدا می کند.
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بیت کوین بــرای حفظ قیمت ۴۰ هــزار دالری 
تالش می کند، اما روند ارزش آن کاهشــی است. 
به طور کلی، اکثر ارزهای رمزپایه پیشرو در هفت 
روز گذشته کاهش یافتند اما زیان به اندازه هفته 

قبل نبود.
ارز دیجیتال پیشرو، بیت کوین در هفته گذشته ۵ 
درصد ســقوط کرد و تا لحظه نگارش این مقاله با 
قیمت ۴۰ هزار و ۲۰۵ دالر معامله شد. در همین 
حال، رقیب اتریوم در طول هفته ۵.۸ درصد کاهش 
یافت و اکنون با قیمت ۳۰۴۰ دالر معامله می شود. 
سوالنا، کاردانو و آواالنچ، سه »قاتل اتریوم« حدود 
۸ درصد ضــرر هفت روزه را ثبت کردند. ســوالنا 
۱۰۲ دالر، کاردانو ۰.۹۵۳۶ دالر و آواالنچ ۷۷.۵۸ 
دالر معامله می شــوند همچنین رمزارز لونا یا ترا، 
بیشترین ضرر را در بین ۳۰ سکه برتر هفته ثبت 

کرد و با افت ۱۵ درصدی به ۸۱.۳۱ دالر رسید.
بایننس، بزرگتریــن صرافی ارزهــای دیجیتال 
جهان، تاییدیه اصولی را از تنظیم کننده های مالی 
در ابوظبی کســب کرد که به بایننس چراغ سبز 
برای درخواســت مجوز در امارات متحده عربی 
برای فعالیت به عنوان یــک دالل دارایی مجازی 
می دهد. به گفته بلومبــرگ، در صورت موفقیت 

این صرافی می تواند از طریق یک شــرکت تابعه 
به مشتریان در سراســر منطقه منا خدمات ارائه 
دهد. شــرکت پرداخت های رمزنگاری سیرکل از 
یک دور ســرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دالری به 
رهبری مدیر دارایی بلک راک خبر داد، بلک راک، 
بزرگترین مدیر دارایی جهان با بیش از ۱۰ تریلیون 
دالر دارایی تحت مدیریت است و برای نگهداری 
از ذخایر فیات که از استیبل کوین سیرکل یو اس 

دی سی پشتیبانی می کند، استفاده شده است.
چانگ پنگ ژائو، مدیرعامــل بایننس اعالم کرد 
که این شرکت در حال بدســت آوردن فضایی در 
بزرگترین انکوباتور اســتارتاپی جهان، استودیو 
اف در پاریــس اســت. ایــن حرکت بخشــی از 
ســرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دالری بایننس در 
فرانسه خواهد بود که اولین بار در نوامبر اعالم شد. 
این معامله به این معنی است که استارت آپ های 
ارز دیجیتــال منتخب بایننس انباشــت رایگان 
و دسترســی به منابع مختلف در استیشن اف را 
در طول دوره نهفتگی خود، در کنار دسترســی 

به پشتیبانی از گروه و شــرکای بایننس دریافت 
خواهند کرد.

همچنین کوین سوئیچ کوبر به دومین ارز دیجیتال 
بزرگ هند تبدیل شد و ســپرده های نقدی را از 
طریق سیســتم پرداخت محبوب UPI غیرفعال 
کرد. سیســتم UPI تحت نظارت بانک مرکزی 
قبال به کاربران هندی امکان سپرده گذاری نقدی 
برای خرید ارزهای دیجیتال در صرافی های کوین 
ســوییچ و وزیر ایکس را مــی داد و  دلیل تعلیق 
سپرده های UPI عدم قطعیت نظارتی ذکر شده 

است.
مایکل بار، مشــاور سابق ریپل و اســتاد حقوق، 
به عنوان اولین گزینه جو بایــدن، رئیس جمهور 
امریکا برای معاونت نظارت در فدرال رزرو معرفی 
شــد. بایدن از زمان افشــای فرمان اجرایی خود 
در اوایل ماه مارس، موضعی معتدل و ســازگارانه 
در قبال رمزارزها اتخاذ کرده اســت زیرا به دنبال 
ادغام و تنظیم آن در سیســتم مالی آمریکاست. 
سرانجام، در همان روز، رگوالتورهای پرتغالی به 

بانک Bison مجوز دادند تا به عنوان اولین بانک 
رمزنگاری در این کشور عمل کند. این بانک مجاز 
به راه اندازی دارایی های دیجیتال Bison است، 
یک شــرکت تابعه که خدمات نگهداری و مبادله 

ارزهای دیجیتال را انجام می دهد.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱.۸۸ تریلیون دالر برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۸ درصد کمتر 
شده است. در حال حاضر ۴۰.۷۹ درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیت کوین اســت. 
بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 

۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۴۹.۵۲ میلیارد دالر اســت که ۲۰.۶۲ 
درصد کاهش داشــته اســت. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضــر ۵.۲۶ میلیارد 
دالر اســت که ۱۰.۶۱ درصــد از کل حجم ۲۴ 
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام 
ســکه های پایدار اکنــون ۳۹.۷۸ میلیــارد دالر 
 اســت که ۸۰.۳۴ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 

بازار ارزهای دیجیتال است.

یافته های یک نظرســنجی نشان داد در حالی که 
بســیاری از مردم جهان همچنان در تالش برای 
آنالین شدن هستند، بســیاری از مردم آمریکا از 

اینترنت خسته شده اند.
بیش از نیمی از آمریکایی هایــی )۵۵ درصد( که 
در نظرســنجی NordVPN شــرکت کردند، 
می گویند اگر می توانســتند حذف خودشــان از 
اینترنت را انتخاب می کردند. این شرکت سازنده 
VPN برای کامل کردن مطالعه خود، شــرکت 
تحقیقات بازار "پروپلر اینسایتس" را مامور کرد 
از ۱۰۰۲ مصرف کننده آمریکایی باالی ۱۸ سال 

در دسامبر سال میالدی گذشته نظرسنجی کند.

درباره این که چرا پاســخ دهنــدگان در صورت 
امکان، حذف خودشــان از اینترنــت را انتخاب 
می کنند، ۴۷ درصد گفتند: بــه اینترنت اعتماد 
ندارند و ۴۶ درصد دیگر گفتند دلیل ندارد نامشان 
در اینترنت باشــد، در حالی که ۴۲ درصد اظهار 
کردند از این نگرانند که هک شوند. همچنین ۱۸ 
درصد گفتند آرزو داشتند اینترنتی نبود در حالی 
که هشــت درصد اظهار کردند: اصال از اینترنت 

استفاده نمی کنند.

در ایــن نظرســنجی از آمریکایی هــا درباره نوع 
اطالعاتی که تمایل دارند برای همیشه از اینترنت 
حذف شوند، سوال شد و شــش نفر از هر ۱۰ نفر 
مایل بودند اطالعات مالی شخصی آنها از وب حذف 
شــود. با این حال اطالعات دیگری که شهروندان 
آمریکایی مایل بودند حذف شوند، شامل قرارهای 
قدیمی یا پروفایلهای شبکه اجتماعی )۲۶ درصد(، 
تصاویر و ویدیوهای غیرجذاب )۲۴ درصد( و سابقه 

شغلی قبلی )۲۳ درصد( بود.

در دنیایــی که بــه شــکل فزاینــده ای متصل 
شــده اســت، ناشــناس مانــدن دشــوارتر 
شــده اســت بــا ایــن حــال نظرســنجی 
 NordVPN نشــان داد بعضــی از کاربــران 
حاضرند پول زیــادی دهند تــا در فضای آنالین 
ناشــناس بمانند. از میان افراد شرکت کننده در 
این نظرسنجی، ۳۱ درصد گفتند تا ۱۰۰ دالر می 
دهند، ۱۲ درصد بین ۱۰۱ تا ۵۰۰ دالر و هشــت 
درصد بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر مایل بودند پرداخت 
کنند تا در اینترنت ناشناس بمانند و سه درصد هم 
عنوان کردند که بیش از ۱۰۰۰ دالر می دهند تا در 

اینترنت ناشناس باشند.

عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان اجرای طرح نهضت ملی مسکن را با 
رویکــرد دانش بنیان، کنترل اســتاندارد مصالح 
ساختمانی، ارتقای کیفیت ساخت و رونق اشتغال 

عنوان کرد.
طاهــره نصــر در خصــوص اجــرای طــرح 
نهضت ملــی مســکن با توجه به شــعار ســال 
اشــتغال آفرین«  و  دانش بنیــان   »تولیــد، 
بــه بیــان بخشــی از فعالیت هــای ســازمان 
نظم مهندسی ســاختما ن کشــور برای اجرای 
بهینــه طرح نهضــت ملــی مســکن پرداخت 
و بــا یــادآوری اینکــه بر اســاس قانــون نظام 
 مهندســی و کنترل ســاختمان ارتقای کیفیت 
ســاخت و ســاز یکی از وظایف ســازمان است، 
ایجــاد اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم از 
طریق صنعت ســاختمان و اقتصاد ســاختمان 
 را با اجــرای طرح نهضــت ملی مســکن گفت:

 ضــرورت دارد با تدویــن یک برنامــه راهبردی 

و با در نظــر گرفتن مطالبــات ذی نفعان داخلی 
و خارجــی، ســازمان نظــام مهندســی را بــه 
ســازمانی چابک، کارآمــد و هوشــمند مبدل 
کرد تا بتواند بــا حداقل بوروکراســی و حداکثر 
 مشــارکت مهندســان رضایتمندی ایجاد کند

 و بــه اهــداف پیش بینــی شــده در قوانین که 
مهم ترین آن ارتقای کیفیت ســاخت و ســاز در 
 کشور اســت در قالب یک برنامه بلندمدت دست

 پیدا کرد.
وی تصریح کرد: با تدوین برنامه راهبردی مسائل 
تأثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی سازمان 
بررسی می شود و قبل از مواجهه، تشخیص و برای 

آنها راهکار پیدا خواهد شد. 
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی 
ســاختمان کشــور در خصوص کیفی ســازی و 

بهره مندی از دانش بنیان ها اعالم کرد: ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان با ارائه راهکارهای 
مناســب و تعامل با بخش های مرتبــط با تأمین 
انرژی کشور، می تواند مهندسان را برای استفاده 
 از انرژی هــای نو و تجدیــد پذیر آمــوزش داده 

و از آنان حمایت کند.
نصــر ادامــه داد: ســازمان نظــام مهندســی 
ســاختمان در امر روند کنترل استاندارد مصالح 
ســاختمانی می تواند بــا رویکــرد دانش بنیان 
 اقدامــات الزم را بــرای ارتقــای کیفیــت 
در ســاخت انجام دهد. در عین حال در ســاخت 
و ساز، برای اســتفاده صحیح و درست از مصالح 
اســتاندارد ســاختمانی، مهندســان به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم می توانند در راستای 
 اســتفاده از مصالح استاندارد ســاختمانی ایفای

 نقــش کنند.عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
یادآور شــد: نظــارت مهندســان ســاختمان 
بر ســاخت و ســازها با رویکــرد دانــش بنیان 
ســبب بهره دهــی مناســب، آســایش و صرفه 
اقتصادی در ســاختمان ها و فضاهای شــهری با 
جهت گیــری حمایت از مردم و حفــظ و افزایش 
 بهــره وری نیروی انســانی، منابع، مــواد، انرژی

 و سرمایه های ملی می شود.
عضو شــورای مرکزی ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان بر تقویت نیروی انســانی و آموزش با 
تکیه بر دانش بنیان در تأمین ایمنی، دوام و زیبایی 

ساختمان تاکید کرد.
 نصر در اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن با 
رویکرد دانش بنیــان اعالم کــرد: ارتقای کیفی 
ســاخت و ســاز کــه در ســایه بهره منــدی از 
رویکــرد دانش بنیان محقق خواهد شــد از هدر 
 رفت ســرمایه های ملی جلوگیــری می کند و به 

رونق اشتغال می انجامد.

بیتکویندراوجمیماند؟
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