
شنبه  7 خرداد  1401- 26 شوال 1443 - 28 می 2022 - سال بیست ویکم - شماره  5723  10   اقتصادی

ریزش گسترده قیمت خودرو در بازار
بازار خودرو بازاری که در دو ماه ابتدایی ســال با جهش قیمت های عجیب و 
غریبی همراه شــده بود، حاال دو هفته ای است که روند نزولی در پیش گرفته 
است؛ هرچند که این کاهش قیمت ها نسبت به افزایش دو ماه گذشته، کم بوده 
است.به گفته فعاالن بازار خودرو، رکود در این بازار به ویژه در خودروهای میان 
رده و اقتصادی تشــدید شده است. در این میان پرسش اصلی این است که آیا 
روند کاهش قیمت، ادامه خواهد داشــت؟ کارشناســان معتقدند که در صورت 
افزایش عرضه چه از مســیر واردات یا افزایش تولید، کاهش بیشــتر قیمت ها 
ممکن است. البته با این پیش فرض که قیمت دالر در همین سطوح باقی بماند. 
در نقطه مقابــل در صورت افزایش قیمت دالر و یا عدم افزایش عرضه، کاهش 

قیمت ها دور از انتظار خواهد بود.
پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما که هفته گذشــته را پــس از چند روز ثبات با ۵ 
میلیــون کاهش به پایان برده بود و در نهایت ۴۱۵ میلیونی تومانی شــده بود، 
ابتدای هفته ۸ میلیون تومان کاهش به ثبت رســاند و در نهایت با ادامه روند 
با ثبات تا انتهای هفته، ۴۰۷ میلیون تومان معامله می شد.پژو ۲۰۶ جزو اولین 
خودروهایی بود که با شــروع روند کاهشی قیمت ها، شروع به کاهش کرد و در 
هفته گذشــته از ۳۱۸ میلیون تومان تا ۳۱۳ میلیون تومان کاهش داشت. این 
خودرو با حفظ همین روند کاهشی در ابتدای هفته ۸ میلیون تومان کاهش به 
ثبت رســاند و با ثبت قیمت ۳۰۵ میلیون تومانی تا آخر هفته با همین قیمت 

معامله شد.
پژوپارس که از ابتدای ســال بی وقفه مشــغول افزایش بود و از قیمت ۳۵۴ 
میلیون تا ۳۸۸ میلیون تومان هم باال رفته بود، از اواخر هفته گذشته و ابتدای 
هفته جاری با کاهش همراه بود و تا قیمت ۳۸۰ میلیون تومان هم پایین آمد. 
پس از توقف روند کاهشی بازار این خودرو جزو خودروهای افزایشی بازار بود و 
در اواسط هفته با دو میلیون تومان افزایش به قیمت ۳۸۲ میلیون تومانی رسید.
قیمت پژو ۴۰۵ که از ابتدا روندی خالف روند معمول بازار داشــت و از ابتدای 
ســال با حفظ روند با ثبات خود و ثبت کاهش هــای جزئی تنها با ۱۷ میلیون 
تومان افزایش از ابتدای ســال همراه بود، در اواخر هفته گذشــته هم برخالف 
روند کاهشی بازار با سه میلیون افزایش دیگر به ۲۹۰ میلیون تومان رسید. این 
خودرو هفته را با ۳ میلیون کاهش آغاز کرد و تا انتهای هفته نیز با همین قیمت 
پیش رفت و ۲۸۷ میلیون تومان معامله شد.سمند هم که جزو خودروهایی بود 
که هفته گذشته برخالف روند غالب بازار افزایشی بود و ۵ میلیون تومان افزایش 
ثبت کرده بود، در این هفته تا آخرین روز بازار بدون تغییر بود و در آخرین روز 

با ۱ میلیون کاهش به قیمت ۳۰۴ میلیون تومان رسید.

بازدید نمایندگان مجلس از گروه بهمن
 در نمایشگاه خودرو

مســلم صالحی نماینده مردم اقلید و عضو کمیســیون اقتصادی در مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه بازدید از غرفه گروه خودروسازی بهمن در چهارمین 
نمایشــگاه بین المللی خودروی تهران بــا بیان اینکه محصوالت گروه بهمن به 
عنوان یک بخش خصوصی در مقایســه با سایر محصوالت خودروسازان دولتی 
نشان داد موفق تر بوده است، گفت: یکی از دالیلش وابستگی کمتر به دولت و 
دخالت دولت در امور این خودروســاز خصوصی است؛ از این رو سبب شده  به 
عنوان بخش خصوصی بسیار فعال و موفق  عمل کند و بازار خوبی دارد.این عضو 
کمیســیون اقتصادی همچنین با بیان اینکه گروه بهمن در عرصه خودروهای 
تجاری جزء پیشکســوت ها به شمار می رود، اظهارداشــت: امیدواریم در آینده 
صنعت خودروســازی کشور بویژه خودروسازان خصوصی با تمرکز بیشتر بر امر 

توسعه و تحقیق ارتقای بیشتری یابد.
وی در خصوص سیســتم یکپارچه فروش خودرو از سوی وزارت صمت نیز 
بیان داشــت:  نمی توان به خودروســاز در مورد نحوه فروش تکلیف کرد؛ البته 
با ارائه خــودرو در بورس کاال قیمت واقعی خــودش را پیدا خواهد کرد.عفت 
شــریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه  بازدید از غرفه گروه خودروسازی بهمن در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی خودروی تهران گفت: محصوالت گروه بهمن، محصوالت 
قابل توجهی اســت و امیدواریم کیفیت این محصوالت بیش از گذشته افزایش 
یابد. بطور حتم مجلس برای حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی 

با رویکرد قانون گذاری از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد. 
احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در حاشیه از 
بازدیــد از غرفه گروه خودروســازی بهمن در چهارمین نمایشــگاه بین المللی 
خودروی تهران گفت: بهمن محصوالتی به روز تولید می کند و جزء خودروسازان 
با کیفیت کشــور اســت و امیدوارم فرآیند توســعه و تحقیق را در این شرکت 
خودروسازی حفظ شود.نادری با بیان اینکه نمایندگان ملت به کسانی که چرخ 
اقتصاد کشــور را می چرخانند کمک می کند، خاطرنشان کرد: گروه بهمن جزء 
همین مجموعه ها اســت و بطور حتم با قاعده کلی آن را تقویت می کنیم.سید 
علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی نیز در حاشیه 
بازدیــد از غرفه گروه خودروســازی بهمن در چهارمین نمایشــگاه بین المللی 
خودروی تهــران با بیان اینکه گروه بهمن بر رویکرد مشــتری مداری و جلب 
رضایت مشتری تمرکز دارد و مدیرانی حرفه ای سکان دار این شرکت خودروساز 

خصوصی را عهده دار هستند. 

جهش قیمت نفت
 در برابر چشم انداز تحریم نفت روسیه

قیمت نفت روز پنج شــنبه تحت تاثیر نشانه های کمبود عرضه در آستانه 
فصل رانندگی تابســتانی در آمریکا و تالش اتحادیه اروپا برای تصویب هرچه 

سریعتر تحریم علیه واردات نفت روسیه، حدود سه درصد صعود کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت ســه دالر و ۵۲ سنت معادل 
۳.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱۷ دالر و ۵۵ ســنت در هر بشــکه رســید. 
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ســه دالر و ۹۷ سنت 
معادل ۳.۶ درصد افزایش، به ۱۱۴ دالر و ۳۰ ســنت در هر بشکه رسید.نفت 
برنت برای ششــمین روز متوالی افزایش قیمت داشــت و در باالترین قیمت 
از ۲۵ مارس بسته شد. وســت تگزاس اینترمدیت هم به باالترین حد از ۲۳ 
مارس رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد شرکت OANDA در این باره گفت: 
قیمت نفت با محدود ماندن عرضه در بازار در ابتدای فصل رانندگی تابستانی 
و تــداوم روند کاهش ذخایر آمریکا، افزایــش یافت.قیمت نفت از آماری که 
کاهش هفتگی ذخایر نفت آمریکا را نشــان داد، پشتیبانی شد. طبق گزارش 
روز چهارشــنبه اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته 
به میزان ۱.۰۱۹ میلیون بشکه و ذخایر بنزین به میزان ۰.۴۸۲ میلیون بشکه 

کاهش پیدا کرد. 
ذخایر سوخت های دیگر شــامل دیزل و نفت کوره ۱.۶۵۷ میلیون بشکه 
رشــد داشــت.قیمت های نفت از ابتدای ماه مه تاکنون حــدود پنج درصد 
رشــد کرده که تا حدود زیادی به دلیل انتظارات برای موافقت کشــورهای 
عضو اتحادیه اروپا با ممنوعیت واردات نفت روســیه بوده است.چارلز میشل، 
رئیس شــورای اروپا گفت: مطمئن است پیش از نشست بعدی شورا در ۳۰ 
مه، توافق درباره تحریم نفت روســیه می تواند حاصل شــود. مجارستان مانع 
اصلی این توافق مانده اســت زیرا تحریم های اتحادیه اروپا مســتلزم موافقت 

تمامی کشورهای عضو است. 
مجارستان خواســتار حدود ۷۵۰ میلیون یورو برای ارتقای پاالیشگاه های 
خود و توســعه خط لوله از کرواســی اســت.حتی بدون تحریم رسمی، نفت 
روســی اندکی موجود است زیرا خریداران و شــرکت های بازرگانی از معامله 
با شــرکت های نفتی روســی خودداری می کنند. با دشــوار شدن فروش به 
خریداران اروپایی، روسیه فروش نفت به چین و هند را به میزان قابل توجهی 
افزایش داده است.طبق گزارش خبرگزاری ریا به نقل از الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه، تولید نفت روسیه از ۵۲۴ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ به 

۴۸۰ تا ۵۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیران اوپک پالس دوم ژوئن دیدار می کنند و به گفته شش منبع آگاه در 
این گروه، انتظار می رود به توافق فعلی برای افزایش تدریجی تولید ادامه دهند 
و افزایش تولید به میزان ۴۳۲ هزار بشکه در روز را برای ژوییه تصویب کنند. 
با این حال آمار داخلی این گروه نشــان داد تولید اوپک پالس در آوریل ۲.۶ 
میلیون بشــکه در روز پایینتر از سطح هدف گذاری شده بود و روسیه عامل 
نیمی از این کسری بود.بر اساس گزارش رویترز، عوامل دیگر هم از قیمت های 
نفت پشتیبانی کرده است. شانگهای آماده بازگشایی پس از قرنطینه دو ماهه 
می شود و همزمان اوج فصل رانندگی تابستانی آمریکا با تعطیالت روز یادبود 

آغاز خواهد شد.

خودرو

بازار انرژی

طرح قانونی مســدود کردن وجــوه صادرکننده   چک 
برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی 
از روز جــاری )شــنبه( آغاز می شــود.مصطفی قمری وفا، 
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی با اعالم این خبر افزود: 
بانک مرکزی اجرای این طــرح مهم قانونی را با همکاری 
مجلس شــورای اســالمی از فردا بصــورت  تدریجی و با 
همکاری و مشارکت تمام بانک دولتی و خصوصی عملیاتی 
می کند.بر اساس  قانون جدیدچک، فردی که در چند بانک 
مختلف حســاب دارد، چنانچه چک وی در یک حســاب 
برگشــت بخورد،مانده کلیه حساب های او احصاء می شود 
و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، 
کسری موجودی  چک برگشــتی مسدود می شود. معاون 
فناوری های نویــن بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی طرح 
مســدود کردن وجوه صادرکننده  چک برگشتی به اندازه 
کسری مبلغ چک در حســاب های بانکی مهم قانونی را با 
همکاری مجلس از امروز ) شــنبه( به صورت »تدریجی« و 
با همکاری و مشــارکت همه بانک های دولتی و خصوصی 
عملیاتی می کند.مهران محرمیــان در گفت وگویی درباره 
جزئیات مسدودســازی وجوه حساب های بانکی مربوط به 
صادرکننده چک برگشــتی، اظهار داشــت: از فردا بخش 
جدیــدی از قانون چک عملیاتی خواهد شــد و این بخش 
مربوط  به مســدود کردن وجوه چک برگشــتی در همه 
حســاب های فردی که چک برگشتی را صادر کرده، است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر تــا به امروز اگر چک فردی 
برگشت می خورد در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای 
پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه اســتفاده می شد، اما از 

فردا این موضوع به همه بانک ها تسری پیدا می کند.
محرمیان خاطرنشان کرد: چگونگی مسدود شدن وجوه 
در حساب های فرد هم به این ترتیب است که از حساب های 
با مانده موجودی باالتر شــروع می شــود و به تدریج پایین 
می آید تا جایی که مبلغ کســری چک برگشــتی را بتواند 
پوشــش دهد، تا همان رقم مسدود می شود و خود حساب 
در اینجا مســدود نخواهد شــد بلکه مبلغ مانده ای که در 
حســاب وجود دارد مسدود می شــود.وی تأکید کرد: حد 
نهایی هم همان مبلغی اســت که چک برگشتی است. در 
این فرآیند از برگشــت خوردن چک  جلوگیری نمی شود. 
بلکه وجوهی که فرد در همــه بانک ها دارد به اندازه مبلغ 
آن چک برگشتی مســدود خواهد شد؛ یعنی فرض کنید 
که شخصی بخشــی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، 
به طور طبیعی آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می شود 
و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کســری چک برگشــتی در 
همه بانک ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکــزی افزود: بعد از این، فرآیند 

مربوط به مراجعه ذینفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که 
باید انجام می شد، طی خواهد شد. مبالغ طی دستوری که 
توسط قوه قضاییه صادر و  برداشت می شود؛ پس از اینکه 
رضایت فرد ذینفع چک حاصل شد، وجوه مسدود شده هم 
آزاد خواهد شــد.وی تأکید کرد: بنابراین از فردا به تدریج 
با هماهنگی هــای خیلی خوبی که با اعضای کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس شــورای اسالمی داشتیم، این کار شروع و 
عملیاتی خواهد شــد.محرمیان با اشاره به اینکه این اقدام 
گام مهمی در کاهش چک های برگشتی خواهد بود، اظهار 
داشــت: هم وطنان توجه دارند که با ایــن کار، یک مقدار 
تبعات مربوط به برگشــت خوردن چک هــا افزایش پیدا 
خواهد کرد و درنتیجه، نهایت دقت را خواهند داشــت تا 

چک ها کمتر برگشت بخورد.
معــاون فناوری های نویــن بانک مرکــزی همچنین 
خاطرنشــان کرد: اکنون روزانه چند ده هزار چک برگشتی 
در کشور داریم که عدد باالیی است. فکر می کنیم با اجرایی 
شدن این بخش از قانون، این آمار کاهش قابل مالحظه ای 
خواهد داشــت. همچنان که با عملیاتی شــدن چک های 
بنفش صیادی و ثبت آن هــا و مواردی که تا حاال اجرایی 
شده است، توانسته ایم که میزان برگشت خوردن چک ها را 
از حدود ۱۰ درصد برای چک های قدیمی به کمتر از هفت 
درصد )حدود ۶.۵ درصد( برای چک های صیادی برسانیم 

که این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.
تعداد و مبلغ چک های برگشتی

 کاهشی شد
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در اولین 
ماه ســال جاری نشان می دهد که در این ماه بیش از ۴۷۱ 
هزار فقره چک برگشــت خورده کــه از نظر تعداد و مبلغ 
معادل ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشــته است.تازه ترین 
آمــاری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشــر 
کرده اســت، نشان می دهد که در فروردین ماه سال جاری 
حدود ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۱۸۳ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و 
مبلغ  ۲۶ و ۳۸.۶ درصد کاهش دارد.از ســوی دیگر، بیش 
از ۴.۷ میلیون فقره با ارزشــی حــدود ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شــده است که 
از نظــر تعداد و مبلغ ۲۶.۲ و  ۳۸.۸ درصد کاهش دارد. در 
کنــار چک های وصولی بیــش از ۴۷۱ هزار فقره چک هم 
برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی 
به ترتیب با  ۲۴.۲ و ۳۷.۶ درصد کاهش داشــته اســت.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۱.۶ میلیون 
فقره چک با ارزشی معادل ۸۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران 

بیش از ۱.۴ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۸۱ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش از ۱۳۱ هزار فقره 
به ارزشی حدود ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده 
است.از ســوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شــده ۹.۱ و ۱۱.۲ درصد برگشت داده شده است.عالوه بر 
این، در فروردین ماه امسال حدود ۴۵۷ هـزار فقـره چـک 
بـــه ارزشی بیش از ۱۹ هـــزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان به 
دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است 
که درواقـــع از نظـر تعـداد ۹۶.۹ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۶ 
درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده است.از سوی دیگر، در استان تهران معادل 
۱۲۶ هــزار فقره چک به ارزشــی بالغ بــر ۸ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شــده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۱ و از نظر 
مبلغ نیز ۹۵.۶ درصد چک های برگشتی به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی به کل چک های برگشــتی بوده است.

همچنین، در این ماه در کل کشــور حدود ۵ میلیون فقره 
وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۴.۷ میلیون فقره عادی 
و حدود ۰.۳ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل 
کشور ۹۵ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی 

و ۵ درصد را چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیــز، از ۳۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
چک های وصولی در کل کشــور، حدود ۱۶۳ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان برای چک های عادی و بیش از ۱۴۰ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده اســت. بر 
این اساس، در کل کشور ۵۳.۸ درصد از کل مبلغ چک های 
وصولی را چک های عادی و ۴۶.۲ درصد دیگر را چک های 

رمزدار به خود اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، در فروردین امسال در کـــل کشـور 
حدود ۲۵۰ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از 
۱۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵۲.۷ و ۴۰.۳ درصد 
کاهش داشته است.اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران 
معادل ۷۴ هزار فقـره چـک رمـــزدار بـه ارزشـی حدود 
۱۰۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، 
۴۷.۶ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان 
تهـران )۲۹.۶ درصـــد(، اصفهان )۹.۷ درصد( و خراسان 
رضوی )۸.۳ درصد( وصول شده است که بیشترین سهم را 

در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
همچنــــین، ۸۲.۷ درصــــد از ارزش چــک هــای 
فــوق در اســتان هــای تهــران )۷۶.۱ درصــد(، اصفهان 
) ۳.۴ درصد( و خراســان رضوی ) ۳.۲ درصد( وصول شده 

است.

از امروز توسط بانک ها اجرا می شود

پرکردن مبلغ چک برگشتی از سایر حساب های صاحب چک

بیت کویــن و اتریوم در ۲۴ ســاعت گذشــته )جمعه( 
پشتیبانی ارزش خود را از دســت دادند و احساسات بازار 
رمزارزها دوباره دچار ترس شدید شد. داده های زنجیره ای 
حاکی از افزایش فشــار فروش است که می تواند منجر به 
زیان قابل توجهی شود.به گزارش ایسنا، بیت کوین و اتریوم 
با از دست دادن مناطق حمایتی حیاتی، به نظر می رسد که 
ضررهای قابل توجهی را تجربه کنند.در ۲۴ ساعت جمعه، 
نزدیک به ۳۰۰ میلیــون دالر موقعیت های خرید و فروش 
در سراســر بازار ارزهای دیجیتال نقد شده است. داده های 
پلتفرم تحلیلی کوین گلس )Coinglass( نشان می دهد 
که زیان ها مدت کوتاهی پس از ســقوط بیت کوین به زیر 
۲۸هزار دالر و از دســت دادن پشتیبانی اتریوم در ۱۸۰۰ 
دالر افزایــش یافت.اکنون فعاالن بــازار برای فروش برخی 
از توکن هــای خود به صرافی ها هجــوم آورده اند.داده های 
زنجیره ای نشــان می دهد که نهنگ هــای دارای ۱۰۰۰ تا 
۱۰هــزار بیت کوین بیش از ۳۰هــزار بیت کوین به ارزش 
تقریبی ۸۷۰ میلیــون دالر را فروخته یا مجددا خریداری 

کرده اند. افزایش فعالیت شــبکه با افزایش قابل توجهی در 
تعــداد توکن هایی کــه به کیف پول هــای صرافی ارزهای 
دیجیتال شناخته می شوند، همزمان است. بیش از ۱۰هزار 
بیت کویــن در همان بازه زمانی بــه پلتفرم های معامالتی 
ارســال شــده که بر این ارز دیجیتال پرچمدار فشار وارد 
کرده است.در حالی که سفارش های فروش در صرافی های 
ارزهای دیجیتال انباشته می شــوند، پشتیبانی بیت کوین 
ضعیف به نظر می رســد.مدل جهانی ورودی/خروجی پول 
نشــان نمی دهد که بیت کوین بتواند از متحمل شدن ضرر 
بیشتر جلوگیری کند. چیزی که می توان مشاهده کرد یک 
مانع عرضــه عظیم بین ۲۹هزار و ۱۹۰ تــا ۳۰هزار و ۷۰ 
دالر است که در آن ۱.۴۶ میلیون آدرس بیش از ۹۰۰هزار 
بیت کوین خریداری کردند.بیت کوین باید خیلی سریع این 
منطقه حیاتی را به عنوان پشــتیبان بازیابی کند تا شانس 

خوبی برای بازگشت داشته باشد. عدم انجام این کار می تواند 
باعث ایجاد وحشت در میان این آدرس ها و باعث فروختن 
بیت کوین شود و بیت کوین را به پایین ترین سطح ۲۵هزار  
۳۷۰ دالر یا حتی ۲۱هزار دالر می فرستد.اگرچه معیارهای 
روی زنجیره افزایش مشابهی را در تعداد اتریوم که به کیف 
پول های صرافی ارزهای رمزنگاری شــده وارد می شوند را 
نشان نمی دهند، مدل جهانی ورودی/خروجی پول کمبود 
تقاضا را نشــان می دهد. مهم ترین ســطح پشتیبانی برای 
اتریوم حدود ۷۳۰ دالر اســت، جایی کــه بیش از ۱۳.۳۱ 
میلیــون آدرس بیش از ۱۳.۲۵ میلیــون اتریوم خریداری 
کردند.کریپتو گزارش کرد، بر اســاس تاریخچه تراکنش، 
اتریوم تا زمانی که به پایین ترین سطح بازار در حدود ۷۳۰ 
دالر برســد یا به باالی ۲۵۵۰ دالر برســد، بعید است که 
بهبود یابد و وارد روند صعودی جدیدی شود.شرایط فعلی 

حاکی از آن است که فضای بیشتری برای کاهش پیش از 
پایان زمستان کریپتو وجود دارد. خوشبختانه، چند معیار 
روی زنجیــره وجود دارد که به دقــت پایین ترین بازارهای 
قبلی را پیش بینــی کرده اند و می توانند راهنمایی هایی در 
مورد تغییــر روند بالقوه در آینده ارائه دهند.مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۱ تریلیون 
دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۱۶ 
درصد کمتر شــده است. در حال حاضر ۴۶.۱۳ درصد کل 
بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک 
روز ۱.۰۲ درصد افزایش داشته است.حجم کل بازار ارزهای 
دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۷.۱۸ میلیارد دالر است 
که ۵۱.۹۳ درصد افزایش داشــته است. حجم کل در امور 
مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۲۸ میلیارد دالر است که 
۷.۷۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال 
است. حجم تمام ســکه های پایدار اکنون ۹۳.۱۶ میلیارد 
دالر اســت که ۸۶.۹۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 

ارزهای دیجیتال است.

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: قدرت 
خرید مردم در ماه های اخیر آب رفته و همین امر ســبب 
شــده اســت خرید و فروش در بازار لوازم خانگی کاهشی 
قابل توجه را تجربه کند.اکبر پازوکی در گفتگو با قرن نو، 
با تاکید بر اینکه بازار درگیر رکودی نود درصدی اســت، 
گفت: جنس مشــتریانی که در بازار لوازم خانگی هستند، 
تغییر کرده است.او ادامه داد: این روزها تنها کسانی دست 
به خرید می زنند که می خواهند جهیزیه تهیه کنند و البته 
کسانی که مجبورند لوازم خانگی بخرند.وی در توضیح این 
مطلــب ادامه داد: امروز اگر دزد بــه خانه  مردم نزند برای 
خرید کاال نمی آیند بلکه به ســراغ تعمیر کاال می روند.وی 

با تاکید بر اینکه قیمت ها در ســال های اخیر افزایش قابل 
توجهی را تجربه کرده اســت، ادامه داد: اکنون ارزان ترین 
یخچــال موجود در بازار ۶ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان و 
ارزان ترین ماشین لباسشــویی هم ۷ میلیون تومان است.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگــی تهران درباره 
میــزان افزایش قیمت لوازم خانگی از ابتدای ســال جاری 
تــا کنون توضیح داد: از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا خردادماه، 
هیچ افزایش قیمتی از ســوی هیچ شــرکت لوازم خانگی 
اعمال نشده البته استثناهایی در این زمینه وجود دارد که 
دو یا ســه شرکت ها در اقدامی غیرقانونی نسبت به افزایش 
قیمت بعضی از لوازم خانگی تولیدی خود اقدام کرده اند که 

تخلفات آنها به وزارت صمت و ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان اعالم شــده است و در این رابطه ضرورت 
دارد تــا انجمن هــای تولیدکنندگان لــوازم خانگی راجع 
به این مــوارد نظرات خود را بیان کننــد زیرا آنها متولی 
قیمت گذاری و کنترل نرخ ها هســتند.وی تاکید کرد: در 
سطح عرضه ۳-۲ شرکت تخلف داشته اند که پس از اعالم 
موارد تخلف از ســوی ما، مراجع قانونی در حال پیگیری  
هستند که چرا بدون دلیل و مجوز قانونی این کار را انجام 
داده اند.وی درباره امکان معرفی این شرکت ها گفت: بنده 
نمی توانم این شرکت ها و یا محصوالتی را که گران کرده اند 
را تا پایان زمان بررسی مستندات از سوی وزارت صمت و 

سازمان حمایت اعالم کنم.پازوکی تاکید کرد: خوشبختانه 
شــرکت های بزرگ و تاثیرگــذار در بازار لــوازم خانگی، 
هیچ گونه افزایش قیمتی را در ۳ ماه گذشــته نداشته اند.

وی با اشاره به اینکه دور جدید برخورد با کاالی قاچاق در 
دستور کار است، گفت: می خواهند این بار در مبادی عرضه 
با کاالی قاچاق برخورد کنند و این بدان معناست که واحد 
توزیعی که کاالی قاچاق را می فروشد نیز به عنوان مجرم 
شناخته می شود.پازوکی تاکید کرد: برای تحقق این هدف 
جلسات متعددی در حال برگزاری است البته فروش کاالی 
قاچاق در ســایت ها و شــبکه ها مجازی رواج دارد و کمتر 

واحد صنفی شناسنامه دار این ریسک را به جان می خرد.

وضعیت غربالگری یارانه بگیران حکایت از آن دارد که 
اگرچه برخی از افراد در بخشــی از اطالعات کشور، جزو ۳ 
دهک کم درآمد جامعه محسوب می شوند اما در پایگاه رفاه 
ایرانیان جزو دهک دهم هســتند.به گزارش خبرنگار مهر، 
نوزدهم اردیبهشت ماه ســال جاری، رئیس جمهوری در 
یک گفت و گوی تلویزیونی که با محوریت اصالح سیاست 
ارز ترجیحــی و حذف ایــن ارز از ۵ قلم کاالی اساســی 
صورت گرفت، از طرح جدید دولــت برای پرداخت یارانه 
نقدی رونمایی کرد و در همان شب نیز مبالغ ۳۰۰ )برای 
دهک هــای چهارم به بعد( و ۴۰۰ هزار تومان )برای ســه 
دهک اول( به حساب سرپرســتان ۹ دهک کشور واریز و 
بــه این ترتیب دهک دهم از لیســت یارانه بگیران حذف 
شــد.آنطور که وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اعالم 
کــرد تقریبــاً ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفــر از صف دریافت 
یارانه خارج و تحت عنوان جاماندگان یارانه جدید معرفی 
شــدند و وزیر کار نیز با اطمینــان خاطر اعالم کرد که بر 
اساس معیارهایی همچون خودرو، گردش مالی و سودهای 
بانکی، خانوارهای پردرآمد را از لیســت یارانه حذف کرده 
اســت؛ با این حال مشاهدات نشــان می دهد که در بین 

حذف شدگان، اقشــار ضعیف و متوسط جامعه نیز وجود 
دارند که پیش از این مشــمول دریافت یارانه بودند اما در 
این دوره از فهرست حذف شــده اند.البته چند روز پیش، 
رئیس جمهوری دستور دارد که کمک معیشتی ماه اول به 
حساب تمامی افرادی که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه 
بوده اما در این مرحله کمک معیشــتی دریافت نکرده اند 
و متقاضــی تجدیدنظــر در دهک بندی فعلی هســتند، 
واریز شــود.به گزارش مهر، ۶ ابهــام در مورد حذف افراد 
از فهرست دریافت یارانه و واریز مجدد یارانه به جاماندگان 
وجود دارد؛ نخست آنکه هنوز شفاف سازی خاصی در مورد 
میــزان یارانه واریزی و تداوم یا عدم تــداوم واریز صورت 
نگرفته اســت.در واقع هنوز مشــخص نیست یارانه ای که 
قرار اســت به جاماندگان واریز شــود ۳۰۰ هزار تومانی یا 
۴۰۰ هزار تومانی اســت و مشخص نیســت این یارانه در 
ماه دوم هم به حســاب این افراد واریز خواهد شد یا خیر.

نکته بعدی اینکه در بین حذف شدگان خانوارهایی هستند 
که سرپرســت خانوار بازنشســته و حداقلی بگیر است اما 
فرزند خانواده درآمد باالتری دارد و یا اینکه دارای خودرو و 
سپرده بانکی است، وزارت رفاه نیز بر همین مبنا، یارانه کل 
خانوار را حذف کرده است.همچنین مساله بعدی مربوط به 
افرادی است که اگرچه تحت حمایت سازمان های حمایتی 
همچون سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
هستند اما بنا به دالیلی همچون داشتن یک خودرو و … 
از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.بنابراین اگر اطالعات 
پایگاه رفاه ایرانیان دقیق تر بود باید به صورت پیش فرض 
این افراد در فهرســت یارانه بگیران قــرار می داد نه اینکه 
این افراد در بخشــی از اطالعات جزو ۳ دهک کم درآمد 
جامعه محسوب شوند و در پایگاه رفاه ایرانیان جزو دهک 
دهم!نکتــه بعدی در مورد معیار قرار دادن ســفر خارجی 
افراد اســت؛ این طور که به نظر می رسد در یک خانوار اگر 

یک نفر هم سفر خارجی ولو کاری رفته باشد، جزو دهک 
دهم محســوب شده و از دریافت یارانه محروم شده است. 
در حالی که باید راســتی آزمایــی دقیق تری در خصوص 
این معیار انجام می شــد زیرا صرف رفتن به سفر خارجی 
نمی تواند نشــاندهنده این باشد که فرد جزو افراد متمول 
جامعه اســت.موضوع بعدی اینکه برخی از خانوارهایی در 
فهرست حذف شــدگان قرار گرفته اند، کسانی هستند که 
فرزندان آنها بعد از ازدواج اقدام به جداسازی حساب یارانه 
خود نکرده اند و خانوار به دلیل وضعیت مالی فرزند ازدواج 
کرده خود، از فهرســت دریافت یارانه حذف شــده است.

همچنین تعدادی تماس با خبرگزاری مهر از سوی برخی 
از زنان سرپرســت خانوار صورت گرفته که اعالم کرده اند 
پیش از این یارانه دریافــت می کردند اما در یارانه جدید، 
از فهرست حذف شده اند در حالی که این افراد اغلب جزو 
دهک های یک تا ۹ محســوب می شــوند.خبرگزاری مهر 
طی چند روز گذشــته در تماس هــای متعددی با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر ابهامات مطروحه در این 
گزارش بود اما متأســفانه از وزارتخانه مذکور کسی حاضر 

به پاسخگویی نشد.

ترس شدید بر بازار رمزارزها مستولی شد

جنس مشتریان لوازم خانگی تغییر کرد

کف قیمت یخچال و ماشین لباسشویی اعالم شد

ابهامات حذف یارانه بگیران

 کم درآمدهایی که دهک دهم شدند!

پاداش به مشترکان برق 
در ازای هر کیلووات صرفه جویی

شــرکت توانیر اعالم کرد: مشترکان برق به ازای هرکیلووات صرفه جویی در 
مصــرف برق تا ۵۰۰ تومان پاداش همکاری دریافت می کنند.به گزارش وزارت 
نیرو، بر اســاس اطالعیه شــرکت توانیر، برای ایجاد زمینه مشارکت مشترکان 
صنعــت بــرق در مدیریت مصــرف و پرداخت بهای برق صرفه جویی شــده،  
مشــترکان بخش خانگی که الگوی مصرف را در ماه های گرم ســال )خرداد تا 
شهریور( رعایت کرده و نسبت به سال قبل کاهش مصرف برق داشته باشند به 
ازای هر کیلووات ســاعت کاهش تا مبلغ ۵۰۰ تومان پاداش همکاری مدیریت 
مصرف دریافت خواهند کرد.مبلغ پاداش در هر صورت حســاب برق درج و از 
بهای برق مصرفی کم می شود.مشترکان برای کسب اطالعات بیشتر می  توانند 
به تارنمای شــرکت توانیر به آدرس www.Tavanir.Org.ir  و اپلیکیشــن 

#برق_من مراجعه کنند.

برنامه ریزی احداث ۱۰ هزار مگاوات
 نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر 

معاون وزیر نیرو گفت: دولت ســیزدهم احداث ۱۰ هــزار مگاوات نیروگاه 
انرژی های تجدیدپذیر طی ۴ ســال را برنامه ریزی کرده است.محمود کمانی 
پنجم خردادماه ۱۴۰۱ در جلســه امضای تفاهم نامه مشترک میان استانداری 
مرکزی و وزارت نیرو در زمینه ســرمایه گذاری انرژی های تجدید پذیر با اشاره 
به اهمیت انرژی های تجدید پذیر، اظهار کرد: در دنیا مسیر توسعه صنعت برق 
از مسیر انرژی های تجدیدپذیر می گذرد. در واقع رشد صنعت برق دنیا از طریق 
انرژی های تجدیدپذیر بوده است و این رشد به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسید.
وی تصریح کرد: در ســال گذشته برای تامین سوخت نیروگاه ها با چالش های 
بســیاری درگیر بودیــم، بر همین اســاس ناچاریم که به ســمت انرژی های 
تجدیدپذیر حرکت کنیم.کمانی با بیان اینکه دولت ســیزدهم احداث ۱۰ هزار 

مگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر طی ۴ سال را تعریف کرده است، گفت: 
براساس این تصمیم دولت، ۴ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه های خورشیدی 
تامین می شــود و سرمایه گذاران مختلفی در این راستا اعالم آمادگی کرده اند 
که در حال بررسی طرح های آنها هستیم، ساختگاه ها در حال ارزیابی است، در 
اســتان مرکزی ساختگاه های خوبی معرفی شده است و در هفته آینده مرحله 
دوم مناقصه انجام می شود تا ظرف یک ماه آینده عملیات احداث نیروگاه ها در 

کشور انجام گیرد.
مدیرعامل ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ســاتبا( 
افزود: تولید ســه هزار مگاوات از طریق نیروگاه های بادی و دو هزار مگاوات نیز 
از طریق نیروگاه های خود تامین صنعتی هدفگذاری شده و با توجه به صنعتی 
بودن استان مرکزی، صنایع می توانند نیروگاه خورشیدی احداث کنند. وزارت 
نیرو براســاس تزریق این برق به شــبکه، برق صنایع را تامین می کند و قول 
مســاعد در خصوص قطع نشدن برق را می دهد و امکان احداث نیروگاه در هر 

مکان مناسب نیز میسر است.

اخبار انرژی


