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گزارش «مردمساالری آنالین» از کاوش ارز دیجیتال در خانهها و ادارات

استخراج رمزارز در وقت اداری!
محمد سیاح

جذابیتهای مالی ارزهای دیجیتالی باعث شده تا امروز
اســتخراج آن با هر منبعی و در هر مکانی مورد توجه قرار
بگیرد به حدی که اســتاندار تهران با دادن هشدار ،اداراتی
را که ارز دیجیتالی اســتخراج کنند تهدید به برخورد کرد
و ســخنگوی صنعت برق از اســتخراج در منازل صحبت
میکند!به گزارش مردم ســاالری آنالین ،ارزهای دیجیتال
عمر زیادی ندارند و با این حال در سالهایی که از خلق این
ارزهــا میگذرد؛ ارزش زیادی پیدا کردهاند و همین موضوع
باعث جذابیت آنها شده است؛ تا جایی که ادارات دولتی هم
وارد چرخه استخراج شدهاند و همین موضوع باعث شده تا
اســتاندار تهران در این باره هشــدار دهد!البته با این وجود
همچنان بانکهای مرکزی کشــورها در جهان این ارز را به
رسمیت نشناخته و به مردم هم درباره سرمایهگذاری بر روی
این ارزها هشدار میدهند.
دلیل اصلی این هشــدارها این اســت که گفته میشود
ارزهــای دیجیتالــی هیــچ پشــتوانهای ندارنــد! وحید
شقاقیشــهری ،اقتصاددان در اینباره گفت« :من بهعنوان
دانشآموخته اقتصاد اعتقادی به رمزارز ندارم ،مســاله این
اســت که رمزارزها پشتیبان و پشــتوانه ندارند و االن هم
بانکمرکزی بسیاری از کشــورهای رمزارزها را نپذیرفتند.
چند روز پیــش رئیس کل بانکمرکــزی بریتانیا و رئیس
فدرال رزرو آمریکا درباره رمزارزها هشدار دادند ».دالر ،یورو
و ريال و  ...همگی دارای پشــتوانه مالی در خزانه بانکهای
مرکزی کشورها هستند که این پشتوانه همان طال ،تجارت
خارجی ،منابع ارزی و  ...اســت که هم قابل محاسبه و هم
قابــل اتکا .در مورد رمزارزها اما چنین چیزی وجود ندارد و
هیچ نهادی هم نمیتواند از آن پشتیبانی کند یا بر روند آن
نظارت کند ،با این حال رشد قیمت بیت کوین معروف ترین
نــوع ارز دیجیتال باعث ایجاد تب تندی در بین مردم برای
اســتخراج آن شده است!این تب به حدی افزایش یافته که
افراد زیادی امروز با تهیه ماینر به صورت غیرقانونی دست به
استخراج بیت کوین میزنند؛ مسئوالن برق کشور میگویند
که فقط  ۱۳درصد استخراج رمزارزها در قانونی و  ۸۷درصد
غیرقانونی است .محمدرضا پورابراهیمی ،رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایتهایی در کشورمان
بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها گفته اســت:
«برآورد ما این است این سایتها روزانه بین سه تا پنج هزار
میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشــان میدهد که
ضابطهمند کردن آنها ضروری است».
ادارات و منازل
در جمع استخراج کنندههای بیت کوین!

در سایه نبود نظارت و رها شــدن وضعیت رمزارزها در
کشــور و عدم اطمینان به بخشها ســرمایهگذاری رسمی
در کشــور نظیر بازار سرمایه ،مردم سرمایهگذاری در بخش
رمزارزهای را یکی از مطمئنترین راههای کســب درآمد یا
چند برابر شــدن آن میدانند! تا حدی که مصطفی رجبی
مشهدی ،سخنگوی صنعت برق گفته است« :واحدهای غیر
مجاز اســتخراج رمزارز به صورت پراکنده در کشــور وجود

دارند ،اما آنچه موجب نگرانی زیاد صنعت برق بویژه در پیک
مصرف برق تابستان شده اســت ،مقوله استفاده خانگی از
اســتخراج کنندههای رمزارز است که شایع شده است .هر
ماینــر به میزان یک کولر گازی برق مصرف میکند .همین
روند غلط استفاده از برق خانگی میتواند موجب به آسیب
ترانــس برق همســایهها و حتی یک محله شــود».دامنه
اســتخراج رمزارزها صرفا به خانهها ختم نمیشود و حتی
ادارههای دولتی هم وارد تورنمنت اســتخراج ارز دیجیتالی
شدهاند و همین موضوع هم سبب شده تا استاندار تهران به
این موضوع واکنش نشان دهد؛ انوشیروان محسنی بندپی،
اســتاندار تهران ،درباره استفاده از دســتگاههای استخراج
رمزارزها در شــهرداریها و دستگاههای دولتی گفت« :این
دســتگاهها برق زیادی مصرف میکنند و امروز در شرایطی
قــرار داریم که باید الگوی بهینه مصرف را در دســتور کار
قرار دهیم بنابراین هر دســتگاه دولتی و هرجایی که مجوز
الزم را برای اســتفاده از ماینرها(دســتگاههای اســتخراج
رمز ارزها) را نداشــته باشــد به محض ارسال گزارش اقدام
خواهیم کرد».حناچی ،شهردار تهران نیز در پاسخ به سوالی
درباره اســتفاده از ماینرها و استخراج رمزارزها در مجموعه
شهرداری تهران گفته بود« :هر کجا برق فراوان وجود داشته
باشد و فضا فراهم شود استفاده از ماینرها ممکن است انجام
شود از ابتدای دوره گزارشهایی در این خصوص داشتیم که
با آنها برخورد کردیم .قطعا کار شهرداری تهران تولید رمزارز
نیســت لذا هرگاه گزارشــی در این خصوص داشته باشیم
برخورد میکنیم و دستگاههای نظارتی نیز در این خصوص
وارد عمل خواهند شد».
برخی از صحبتها درباره اســتفاده از ارزهای دیجیتال
در زمان تحریمها برای تامین نیازهای کشــور یا پرســود
بــودن و لزوم تامین ســازوکارهای برداشــت از آنها؛ باعث
ترغیب شدن بیشــتر مردم برای سرمایه گذاری در ارزهای

ارائه تسهیالت ساخت به یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :طبق قانون بودجه
 ،۱۴۰۰یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مسکونی شهری
و روستایی تسهیالت ساخت مسکن دریافت میکنند.
به گــزارش پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی،
«محمــود محمــودزاده» به جزئیــات ابالغیه جدید
در خصوص ســهمیه بانکها برای تســهیالت ساخت
مســکن در ســالجاری اشــاره کرد و افزود :براساس
قانــون بودجه  ،۱۴۰۰یک میلیــون و  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی شهری و روستایی از تسهیالت ساخت مسکن
استفاده میکنند که از این تعداد  ۴۰۰هزار واحد برای
واحدهای مسکونی روســتایی و  ۸۰۰هزار واحد برای
واحدهای مسکونی شــهری در نظر گرفته شده است.
وی هدف از افزایش تســهیالت ســاخت و ابالغ آن به
بانکها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن
برشــمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحدهای نیمهتمام
یا واحدهایی که تازه شــروع شدهاند سهم تامین مالی
بهتری را برای تکمیل داشته باشند.محمودزاده توضیح
داد :همه مالکان خصوصی ،خودمالکان و ســازندگان
بخش خصوصی بر اســاس ضوابطی کــه وزارت راه و
با توجه به اینکه هنوز خبر رسمی مبنی بر افزایش قیمت
نان اعالم نشده ،نانوایان با استفاده از این ناهماهنگی ،خود
اقدام به گرانی نان کرده اند که این اقدام موجب چندنرخی
شــدن قوت غالب مردم شده است.به گزارش خبرنگار مهر،
اگرچه هنوز خبری رسمی در خصوص افزایش قیمت نان از
سوی متولیان امر از جمله استانداریها وکارگروه ساماندهی
گندم ،آرد و نان کشــور اعالم نشده ،اما بررسیهای میدانی
نشان میدهد که طی یکی دو ماه اخیر نانواییها راسا اقدام
بــه افزایش قیمت نان تا حــدود  ۵۰درصد کرده اند .البته
نرخها در واحدها متفاوت بوده و در حال حاضر شاهد چند
نرخی بودن نان در ســطح کشــور هستیم؛ به عنوان نمونه
برخی از واحدها نان لــواش را با قیمت  ۴۰۰تومان ،برخی
با قیمت  ۴۵۰تومان و برخی دیگر همان نرخ مصوب ۳۰۰
تومان میفروشند.سنگک هم یا با افزایش نرخ به مشتریان
عرضه میشــود یا از وزن و کیفیت افزودنیهای آن کاسته
شده است.
بــه این معنا که عالوه بر وزن نــان ،از کنجد نامرغوب
برای آن استفاده میشــود.نانوایان در خصوص چرایی این
اقدام میگویند کــه به علت افزایش هزینههــا ،باال رفتن

شهرســازی تعیین کرده است به بانکها مراجعه کرده
و تقاضای استفاده از تسهیالت ساخت را داشته باشند.
بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیالت در
اختیار واجدان شــرایط که عموما سازندگان واحدهای
متوسط و ارزانقیمت هستند ،قرار میگیرد.معاون وزیر
راه و شهرسازی تصریح کرد :پرداخت تسهیالت ساخت
مســکن افزایش یافته به واحدهــای گرانقیمت تعلق
نمیگیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی
اســت .واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون
دریافت تسهیالت ساخت هستند.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمدهای
از واحدهای نیمه تمام ســطح کشــور تکمیل و رونق
ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.محمودزاده در
خصوص سقف تسهیالت ساخت اعالم کرد :این موضوع
هم اکنون در شــورای پول و اعتبار در دســت بررسی
است که بر اســاس سیستم بانکی باید این چهارچوب
تعیین شود .بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانکها
را اعالم کرده اســت اما میزان مبلغ در یک تا دو هفته
آتی اعالم خواهد شد.

دیجیتال میشود .هرچند که رمزارزها بدون پشتیبان قطعا
آینده روشــنی نخواهند داشت؛ شاید در آینده رمزارزهایی
بهعنوان مثال از ســوی شرکتهای فراملیتی که یک تا دو
میلیارد کاربر دارند؛ تولید شــوند که پشتوانه آنها اعتبار یا
داراییهای این شرکتها باشد ،اما سوال اصلی این است که
آیا نمیتوان در آینــده هزاران ارزدیجیتال مانند بیتکوین
تولید کرد؟ قطعا هر چقدر تعداد رمزارزها بیشتر شود قیمت
و ارزش آنها هم کاهش مییابد .با این حال توسعه استفاده
از رمزارزها و تمایل مردم برای حرکت به ســمت استفاده از
آنهــا نیازمند برنامه ریزی و نظارت دقیق در روندهای مالی
اســت چراکه این اتفاق به خودی خــود باعث خروج ارز از
کشور آن هم در شرایطی میشود که کشور خودش با تنش
منابع ارزی مواجه است!

معضل مهم رمزارزها در اقتصاد ایران

اتــاق بازرگانی ایران در نشســتی ،به بررســی وضعیت
رمزارزها در اقتصاد ایران و مشکالتی که در ماههای گذشته
در مسیر این ارزها وجود داشــته را بررسی کرد.به گزارش
ایســنا ،هرچند از عمر رمزارزها در اقتصاد جهان سالهایی
نسبتا طوالنی گذشته در ایران اما بحث در رابطه با آنها تنها
در چند ماه گذشته با جدیت بیشتری دنبال شده و در کنار
محدودیتهایی که در ابتدا برای ورود به ابزار این ارزها وجود
داشت ،در هفتههای اخیر نیز تعدادی از فعاالن اقتصادی از
نبود قوانین الزم برای اداره این ارزها و حمایت از خریداران
ارزهای دیجیتال صحبت کردند.
هر چنــد در ایران قوانینــی برای مدیریــت ماینرها و
اســتخراج کنندگان ارزهای دیجیتال نهایی شده اما برای
خریــد و فــروش و صرافیهایی که در ایــن حوزه فعالیت
میکنند قوانیــن دقیقی وجود ندارد و همیــن امر ،باعث
شده نگرانیهایی درباره احتمال کالهبرداری و از بین رفتن
سرمایه مردم به وجود بیاید و همین امر میتواند خطرساز

بررسی عرضه خودرو در بورس در مجلس شورای اسالمی
عضو کمیســیون صنایــع مجلس با بیــان اینکه
امروز یکشــنبه طرح ســاماندهی صنعت خودرو در
این کمیســیون بررسی می شود ،گفت :وزارت صمت
معتقد است که قیمت پایه خودرو در بورس کاال باید
از سوی خودروساز تعیین شود.
علــی جدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد
آخرین وضعیت طرح مجلس با محوریت ســاماندهی
صنعت خودرو ،اظهار داشت :یکشنبه این طرح مجدد
در کمیســیون صنایع و معادن مجلس بررسی خواهد
شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون به صحن ارائه
میشود؛ بحثها در مورد این طرح طوالنی شد واگر نه
مقرر بود قبل از تعطیالت مجلس ،به صحن ارائه شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود:
یکی از مهمتریــن محورهای این طرح ،عرضه خودرو
در بورس است که موافقان و مخالفانی در کمیسیون
دارد اما احتمال تصویب این بند در کمیســیون زیاد
است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در
مورد اینکه آیا این طرح در خرداد ماه نهایی میشود،

چرا افزایش قیمت رسما اعالم نمی شود؟

قیمت نان ،پنهانی گران شد
دستمزدها و افزایش دامنه تورم ناچار به افزایش قیمت شده
اند .از سویی دیگر نیز برخی از نانوایان میگویند که آزاد پز
هستند.این در حالی است که از شهریور ماه سال گذشته با
تعیین نرخ نــان برای کلیه نانواییها ،به نانواییهای آزاد پز
آرد نیمه یارانه ای تعلق گرفت و این نانواییها عم ً
ال از حالت
آزادپز خارج شــده و به شکل نیمه دولتی پز درآمدند و به
ازای دریافت آرد نیمه یارانهای مکلف به رعایت نرخ مصوب
نان شدند.البته طی پنج سال یعنی از سال  ۹۳تا  ۹۸اجازه
افزایــش قیمت نان به نانواییها داده نشــد و در نهایت در
شهریورماه سال  ۹۸پس از درخواستهای مکرر باالخره با
افزایــش قیمت نان موافقت و با افزایش  ۴۵درصدی قیمت
نان ،نرخ جدیدی برای آن اعالم شــد.از سویی دیگر ،طبق
آنچه که متولیان بخش نان کشور به صورت تلویحی اعالم
میکنند ،قیمت نان به صورت رسمی افزایش یافته اما هنوز
اعالم نشده است.حسن حنان ،قائم مقام مدیرعامل شرکت

باشد.به دنبال این تحلیلها ،اتاق بازرگانی ایران ،در نشستی
به بررسی ابعاد مختلف رمزارزها در اقتصاد ایران پرداخته و
نبود قوانین و دستورالعملهای اجرایی ،اصلیترین نگرانی و
معضل در این حوزه به شمار میآید.فرزین فردیس ،مشاور
کمیسیون کســبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران گزارشی
درباره رمزارز ،تهدید یا فرصت ارائه داد .او از ارزش کل بازار
رمزارزهــا گفت که حدود  ۲۵۳۰میلیارد دالر بوده اســت.
ارزش کل بــازار بیتکوین هم  ۱۰۷۱میلیارد دالر بوده که
تقریباً  ۱۰درصد کل طالی دنیا بوده اســت .از طرفی تعداد
رمزارزهای پذیرش شــده و لیست شده در صرافیهای دنیا
 ۴۷۰۱بوده در حالی که در سال  ۲۰۱۳تنها  ۶۶درصد بوده
است.فردیس گفت :بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی
پولی دولت ،مردم و کسبوکارهاســت و در میان بازیگران
مردم خیلی جلوتر از بقیه بوده است.
به گفته فردیــس  ۸۰درصد مردم عالقمند به نگهداری
آن هســتند؛  ۸۶درصد بــه خرید و تبــادل در آینده فکر
میکنند و  ۷۹درصد به شروع فعالیت در این حوزه عالقمند
هســتند ۶۲ .درصد مردمی که رمز ارز خریدهاند در شش
ماه اخیر وارد بازار شده باشند .حجم مبادله روزانه رمزارزها
در پایان اســفند بین  ۵تا  ۱۰هفته تخمین زده میشــود.
او دربــاره بازیگــران و ذی نفعان و وضعیت کســبوکارها
گفــت :اینکه برای خریدوفروش رمــزارز چه پلت فرمهایی
را ترجیح میدهید؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداریشده
خود بیشــتر از چه گزینهای اســتفاده میکنید .اآلن البته
احســاس عدم امنیت هم میکنند؛ بهتر اســت که بدانیم
 ۶۴درصد مردم هنوز نمیدانند چگونه حمایت میشــوند؟
باید به فعالیت بازیگران کالســیک اجازه حضور داده شود
و آییننامــه این حوزه بهســرعت تدوین شــفاف و در این
حوزه شــفافیتهای الزم انجام شود.عضو اتاق تهران تأکید
کرد :اآلن بزرگترین دغدغه مردم و کســبوکارها در حوزه
رمزارزها بالتکلیفی مســائل قانونی ،نوسانات شدید ارزش،
عدم امنیت و کالهبرداری ،عدم پشتوانه شفاف و مالحظات
شــرعی از مشکالت این حوزه اســت و باید ،ساختار فنی-
حقوقی با نظارت بانک مرکزی اصالح شــود.او تأکید کرد:
باید داراییهای دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته شود؛
آگاهی و آموزشهای زیربنایی ایجاد شــود تا حس آرامش
در فضای عمومی جامعه برای استفاده از رمز ارزها به وجود
بیاید.
شــمس اردکانی  -عضو اتاق بازرگانی ایران  -نیز در این
رابطه تأکیــد کرد :با توجه به آنچه در نشســتهای قبلی
گفتهشده ،الزم اســت پیش از هر اقدامی ،بخش خصوصی
نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگیهای رمز ارزها پیدا کند
و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه ،نشستهای الزم
برای بیان خواســتههای خود با مسئوالن و سیاستگذاران
داشته باشد .بخش خصوصی باید به این نکته توجه کند که
ممکن است سیاستگذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در
این حوزه به شیوه نادرستی تصمیمگیری کند و ما باید در
شناساندن بسترهای این صنعت تالش کنیم.

بازرگانی دولتی ایران ،هفته گذشته با تأیید افزایش رسمی
قیمــت نان ،اعالم آن را منوط به پایــان یافتن ماه رمضان
دانسته و گفته بود که امسال تصمیم دولت بر آن بوده است
که تا پایان ماه رمضان قیمت نان در سراســر کشــور بدون
تغییر باقی بماند و پس از پایان این ماه ،اســتانداران اجازه
دارنــد اقدام به تعیین نرخ نان و ابــاغ آن کنند.همچنین
رئیس اتحادیه نانوایان کرج نیز با تأیید افزایش قیمت نان،
گفته است :با رایزنیهای صورت گرفته در نهایت مصوب شد
که امســال نرخ انواع نان حدود  ۵۰درصد افزایش یابد که
این افزایش به صورت غیررســمی اعمال شده و چند روزی
اســت که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش میرسانند.
البته وزارت صمت همچنان از افزایش قیمت نان اظهار بی
اطالعی میکند؛ در همین رابطه صدیف بیک زاده مدیرکل
دفتر امــور خدمات بازرگانی وزارت صمت به مهر میگوید:
هنوز هیچ گونه خبر رسمی در مورد افزایش قیمت نان ابالغ

گفت :این طرح در واقعی طرحی است که در مجلس
قبلی آماده شده و از سوی شورای نگهبان اعاده شده
بود؛ بنابراین با توجه به اینکه این طرح اعاده شــورای
نگهبان اســت ،پس از ارائه به صحن ،باید سریعتر در
صحن تعیین تکلیف شــود .البته بــه خاطر انتخابات
شاید  ۲هفته به تعویق بیفتد.وی در مورد نظر وزارت
صمت بــرای عرضه خودرو در بــورس ،گفت :وزارت
صمت تلویحاً موافق این بند اســت اما در مورد نحوه
تعیین قیمت پایه اختالفاتی وجود دارد.
جدی افزود :وزارت صمت معتقد اســت که تعیین
قیمت پایه حق خودروســاز بوده و خودروســاز راسا
بایــد قیمت پایه خودرو در بــورس را تعیین کند اما
نماینــدگان تاکید دارنــد که قیمت پایــه با ضابطه
قیمت گذاری ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و
تولیدکنندگان و توسط شورای رقابت تعیین شود؛ در
واقع مجلس معتقد اســت که این مبالغ باید در خزانه
دولت برود و در صنعت خودرو هزینه شــود نه اینکه
برای خودروساز باشد .فع ً
ال روی این مسائل بحث زیاد
است.
نشــده ،از این رو اگر یک واحد نانوایی اقدام به گران کردن
نان کند ،این اقدام تخلف بوده و مردم میتوانند این تخلف
را به شــماره تماس  ۱۲۴اطالع دهند تا با متخلف برخورد
شود.باید توجه داشت که این عدم اعالم رسمی قیمت جدید
نان که موجب گرانی خودســرانه و چندگانه شده ،نه تنها
بــه هرج و مــرج در این بخش دامن زده بلکــه با توجه به
حساســیت باالیی که نان دارد ،این هرج و مرج میتواند به
سایر کاالها نیز تسری یابد ،از این رو باید متولیان این بخش
چه در حوزه شرکت بازرگانی دولتی ایران ،چه استانداران و
چه وزارت صمت هر چه ســریعتر تکلیف را مشخص کنند.
ناگفتــه نماند که از مجموع بیش از  ۳میلیون واحد صنفی
نزدیک به  ۸۳هزار واحد صنفی ،نانوایی هستند که در سطح
کشور فعالیت میکنند .سرانه کشوری نیز به ازای متوسط
هر هزار و  ۱۶نفر یک نانوا در کشــور است .کمترین میزان
سرانه مربوط به گیالن با حدود  ۶۰۰نفر و بیشترین سرانه
مربوط به هرمزگان با  ۱هزار و  ۶۰۰نفر برآورد شــده است.
سرانه نانوایی در تهران هم به ازای  ۱هزار و  ۵۰۰نفر است.
به عبارت دیگر به ازای هر  ۲۵۴خانواده یک نانوایی در سطح
کشور فعال است.

اخبار انرژی
اخطار به مشترکان پرمصرف آب
از اول خرداد
معاون درآمد و امور مشــترکین آبفا اســتان تهران گفــت :از اول خرداد به
تمامی مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال می شود و در صورت تداوم،
محدودیت مصرف را اعمال می کنیم.به گزارش صدا و سیما ،سیدرسول باقری،
با اشــاره به روند صعودی افزایش مصرف آب در پایتخت ،گفت :ســناریوهایی
برای روزهای ســبز ،زرد ،نارنجی و قرمز تدوین شــده است و اولویت برخورد با
مصارف فضای ســبز و بنایی ،مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرفها و
بدمصرفهای خانگی است.
وی بــا بیان اینکه  ۶۰درصد از مشــترکان تهرانی باالی الگوی مصرف ،آب
مصرف میکنند ،ادامه داد :اخطاریههایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال
میشود و در صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت
مصرف مواجه میشوند .الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران
در یک ماه  ۱۴هزار لیتر ( ۱۴مترمکعب) آب است.این مقام مسئول اظهار داشت:
واحدهای مسکونی که تا  ۲۸هزار لیتر ( ۲۸مترمکعب) آب در ماه مصرف کنند
جزو پرمصرفها و گروهی کــه بیش از  ۲۸مترمکعب آب در ماه مصرف کنند

در رده بدمصرفهای آب استان تهران قرار میگیرند.باقری با اشاره به وجود ۱۶
هزار رشته انشعاب بنایی در استان تهران ،توضیح داد :مأموران تشخیص شرکت
آب و فاضالب استان تهران تمامی اشتراکات بنایی را شناسایی و رصد میکنند
و در صورت شروع اعمال محدودیتها ،اولویت برخورد و اعمال محدودیتها از
مصارف بنایی آغاز میشــود.به گفته معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب
و فاضالب استان تهران با هماهنگیهای انجامشده با استانداری تهران ،تمامی
ادارات و نهادهای دولتی این استان مکلف هستند تا مصارف خود را  ۲۰درصد
نسبت به سال گذشته کاهش دهند.

مصرف بیش از  ۵هزار مگاوات برق
در بخش صنعت

میــزان مصرف برق بخش صنعت روز گذشــته به بیــش از  ۵هزار مگاوات
رسید که نشاندهنده فعالیت روز افزون بخش صنعت و تداوم روند تولید است.
به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،روز جمعه بخش صنعت کشور در
ساعت  ۲۱و  ۱۵دقیقه ،پنج هزار و  ۶۰۵مگاوات برق مصرف کرد.چندی پیش
وزیر نیرو در اینباره گفت :فروردین امسال  ۲۲درصد انرژی بیشتری نسبت به

فروردین سال گذشته در کشــور مصرف شد که بخش عمده آن به تحرک در
بخش تولید مربوط میشود.نگاهی به آماری که شرکت مدیریت شبکه برق ایران
از روند مصرف برق منتشــر میکند بیانگر آن است که بخش صنعت در طول
اردیبهشت ماه نیز به روند افزایشی مصرف برق ادامه داده است.گرچه این روند
با فراز و فرودهای نه چندان متفاوتی همراه بوده اما همچنان در مدار افزایشــی
قرار داشته است.
برهمین اساس ،میزان مصرف برق این بخش در ساعت  ۱۴و  ۲۶دقیقه پنج
هزار و  ۴۲۵مگاوات بوده که با افزایش همراه شــده است.البته نباید از نظر دور
داشت که شرکت توانیر با هدف مدیریت مصرف در این بخش همکاری گسترده
ای با صنایع انجــام می دهد و به صنایعی که در امر مدیریت مصرف همکاری
داشته باشند پاداش همکاری پرداخت می کند.
از طرف دیگر آنگونه که « محمدحســن متولی زاده» مدیرعامل شــرکت
تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران پیشــتر به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته
بود :صنایعی هم که مدیریت مصرف انرژی را جدی نگیرند مشمول  ۱۰درصد
تعرفه بیشتر خواهند شد.وی به این گونه صنایع توصیه کرد که خود نسبت به
احداث نیروگاه برای تامین برق اقدام کنند.متولی زاده گفته بود توانیر برق مازاد
آنها را خریداری خواهد کرد.
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اخبار کوتاه

خرید تضمینی  ۶هزار میلیارد تومان گندم

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :یک میلیون و ۳۰۰
هزار تن گندم به ارزش  ۶هزار میلیارد تومان در طرح خرید تضمینی خریداری
شده است.به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران« ،حسن حنان» در نشست
پایش بازار کاالهای اساسی با بیان اینکه پیشبینی شده امسال تا هشت میلیون
تن گندم در کشــور خریداری شــود.وی با بیان اینکه این مقدار گندم در قالب
حدود  ۲۰۰هزار محموله از گندمکاران  ۱۰اســتان تحویل گرفته شــده است،
خاطرنشان کرد :خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد پنج
درصدی به دلیل آغاز زودهنگام برداشــت گندم در کشور دارد.به گزارش ایرنا،
پیش از این در اطالعیه ای اعالم شده بود که خرید تضمینی گندم در حال حاضر
در استانهای ایالم ،بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،هرمزگان،
کرمان ،کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد در جریان است و این میزان خرید در
 ۱۸۶مرکز و از  ۶۶هزار کشاورز و در قالب  ۲۰۲هزار محموله خریداری شده که
نســبت به مقطع مشابه سال گذشته از نظر مقدار خرید سه درصد افزایش و از
نظر ارزش  ۲برابرشده است.

متوسط سن ناوگان باری کشور به  ۱۹سال رسید

داریوش امانی گفت :طبق برآوردهای صورت گرفته ،وضعیت ســنی ناوگان
جادهای کشور به ویژه مینی بوس بسیار باال است.رئیس سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه متوسط
ســن ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور بسیار باال است ،افزود :متوسط سن
باری  ،۱۹.۲اتوبوس  ،۱۰.۷مینی بوس  ۲۴.۱و سواری  ۱۰.۲سال است که طبق
برآوردهای صورت گرفته این وضعیت ســنی برای ناوگان جادهای کشور به ویژه
مینی بوس بسیار باال است.
امانی توضیح داد :بســیاری از ناوگان فرسوده هستند و ما امیدوار هستیم با
ایــن وضعیت تولید و تقاضا بتوانیم تولیدات این بخش را افزایش دهیم و از این
وضعیت خارج شــویم .در حال حاضر ما برای خروج از فرسودگی سعی کردهایم
ناوگان فرســوده را از رده خارج کنیم که با این اقدامات هم میزان تولید افزایش
مییابد و هم قدرت نقدینگی در این بخش بیشــتر خواهد شــد .بر این اساس
سازمان راهداری اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه تولید داخل و نوسازی کامیونها
توسط شرکتهای تولیدکننده داخلی را در دستور کار خود قرار دادهایم ،افزود:
هــم اکنون قرارداد تولید یک هزار دســتگاه و قرارداد تولید  ۵هزار دســتگاه و
همچنین قرارداد تولید  ۵۰۰دستگاه کامیون را با شرکتها و کارخانههای تولید
داخل منعقد کردهایم.

آغاز طرح توثیق سکه طال
در بانک آینده
بانک آینده با هدف افزایش رضایتمندی مشــتریان و ارتقای بســته متنوع
خدمات و محصوالت خود ،همزمان با عید سعید فطر ،امکان توثیق سکه تمامبهار
آزادای و امامی را فراهم کرده است.
بانک آینده ،بهعنوان بانکی ارزشآفرین نسبت به فراهمسازی بسترهای الزم
برای بهرهمندی مشتریان از مســکوکات طال ،بهمثابه دارایی راکد آنها ،بهویژه
در شــرایط اقتصادی کنونی اقدام نموده و امکان اخذ تسهیالت ب ه پشتوانه این
مسکوکات را فراهم ساخته است.این تســهیالت در قالب عقد مرابحه ،حداکثر
بهمبلغ یک میلیارد ریال با نرخ  18درصد خواهد بود .نحوه بازپرداخت آن نیز به
دو صورت اقساطی ،حداکثر 24ماهه (ماهیانه یا دو ماه یکبار به انتخاب مشتری)
و یکجا در سررسید (حداکثر  12ماهه) ،امکانپذیر خواهد بود .در گام نخست،
این وثیقه صرفاً در شــعب تهران بانک آینده از طریق باجه وزرا با کد ،1-201
اخذ میشود.برای کســب اطالعات بیشتر با مرکز ارتباط بانک آینده بهشماره
 021-27663200تماس بگیرید.

فقط یک چهارم
وام کرونایی شرکتهای ریلی مسافری پرداخت شد

دبیر انجمن شــرکت های حمل و نقل ریلی گفــت :از  ۹۴۰میلیارد تومان
وام مصــوب کرونایی ،تنهــا  ۲۳۰میلیارد تومان به شــرکت های حمل و نقل
ریلی مسافری پرداخت شــده است.سبحان نظری در گفت وگو با خبرنگار مهر
اظهار کرد :با گذشت بیش از یک سال از تصویب تخصیص  ۹۴۰میلیارد تومان
تسهیالت کرونایی برای شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری تا به امروز مبلغ
 ۲۳۰میلیارد تومان معادل کمتر از یک چهارم از این تســهیالت پرداخت شده
است.
وی افزود :این در حالی است که شرکتهای ریلی مسافری با افت شدید تقاضا
به علت محدودیتهای کرونایی حاکم بر کشور و محدودیت  ۵۰درصدی فروش
بلیت به علت رعایت پروتکلهای بهداشتی روبه رو شدهاند.به گفته دبیر انجمن
شــرکتهای حمل و نقل ریلی ،شرکتهای ریلی مسافری به عنوان شرکتهای
پیشــرو و موفق در میان تمامی شــیوههای حمل و نقل در اجرای پروتکلهای
بهداشــتی از روز اول ابالغ این مصوبه ،بــا رعایت ظرفیت حداکثر  ۵۰درصدی
قطارهای مسافری عالوه بر مهم دانستن مصوبههای ستاد ملی مبارزه با کرونا و
وزارت بهداشت ،تحت فشار اقتصادی بودهاند.
بازار

حرکت دالر در کانال  ۲۲هزار تومانی

نرخ دالر در صرافیهای بانکی روز شنبه با  ۲۰۲تومان افزایش نسبت به روز
کاری قبلی به رقم  ۲۲هزار و  ۱۸۳تومان رســید.به گزارش ایرنا ،قیمت فروش
یورو نیز در با افزایش  ۲۰۲تومانی نســبت بــه روز قبل به رقم  ۲۶هزار و ۶۵۲
تومان رسید.روزگذشته قیمت خرید هر دالر  ۲۱هزار و  ۷۴۳تومان و نرخ خرید
هر یورو نیز  ۲۶هزار و  ۱۲۴تومان بود.
عالوه بر این ،نرخ خرید دالر در بازار متشــکل ارزی  ۲۲هزار و  ۳۰۶تومان و
نرخ فروش آن  ۲۱هزار و  ۸۱۲تومان اعالم شــد .همچنین نرخ خرید یورو در
این بازار  ۲۶هزار و  ۵۷۱تومان و نرخ فروش آن نیز  ۲۶هزار و  ۳۰۸تومان اعالم
شد.در سامانه سنا نیز قیمت دالر  ۲۱هزار و  ۷۹۰تومان و قیمت یورو  ۲۶هزار
و  ۴۵۴تومان رقم خورده است.همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی دیروز،
حوالــه یورو به قیمت  ۲۵هزار و  ۱۱۸تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ۲۰
هزار و  ۶۸۹تومان معامله شد .بنابر این گزارش،قیمت هر قطعه سکه تمام بهار
آزادی طرح جدید روزگذشته در بازار تهران با افزایش  ۱۶۰هزار تومانی نسبت به
روز کاری قبلی به  ۱۰میلیون و  ۱۷۰هزار تومان رسید.
همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون و  ۱۰۰هزار تومان
معامله شــد.بر این اساس دیروز نیمســکه بهار آزادی پنج میلیون و  ۸۰۰هزار
تومان ،ربع ســکه ســه میلیون و  ۸۰۰تومان و سکه یک گرمی هم  ۲میلیون و
 ۲۵۰هــزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی
 ۱۸عیار به  ۱۰۱هزار و  ۵۷۳تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و
 ۴۰۰هزار تومان شــد.همچنین اونس جهانی طال نیز امروز یکهزار و  ۸۴۳دالر
و  ۷۶سنت فروخته شد.
بورس

بورس هفته را پرنوسان آغاز کرد

شاخص کل بورس روزگذشته روندی پرنوسان داشت؛ به طوری که در ساعات
ابتدایی معامالت تا یک میلیون و  ۱۸۱هزار واحد کاهش یافت ،اما در ســاعات
میانی به یک میلیون و  ۱۹۲هزار واحد رســید و در حالی به کار خود پایان داد
که در عدد یک میلیون و  ۱۸۹هزار واحد ایستاده بود.به گزارش ایسنا ،شاخص
کل بورس روز شنبه با  ۵۵۱۹واحد صعود در رقم یک میلیون و ۱۸۹هزار واحد
ایستاد .این در حالی است که شاخص کل با معیار هم وزن  ۲۹۶۷واحد یافت و
رقــم  ۴۱۴هزار و  ۹۰۳واحد را ثبت کرد.در این بازار  ۴۰۴هزار معامله به ارزش
 ۳۸هزار و  ۹۴۶میلیارد ریال انجام شد.معدنی و صنعتی گلگهر ،معدنی و صنعتی
چادرملو ،ملی صنایع مس ایران ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه
اصفهان نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گروه مدیریت
ســرمایه گذاری امید نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس
گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس  ۶۰واحد افزایش یافت
و رقم  ۱۷هزار و  ۵۵۳واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار  ۱۳۰هزار معامله
بــه ارزش  ۱۵۹هزار و  ۲۷۹میلیارد ریال انجــام دادند.هلدینگ صنایع معدنی
خاورمیانه ،ســنگ آهن گوهرزمین ،فوالد هرمزگان ،جنوب پتروشیمی زاگرس
و پتروشــیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
توکاریل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

