
قیمت نفت که هفته گذشته را تحت تاثیر توفان در 
آمریکا با افزایش قیمت آغاز کرده بود،  با بازگشــت 
تولید نفت به شرایط عادی و همچنین گزارشی مبنی 
بر افزایش تولید نفت اوپک، ارزان شد و نفت شاخص 
آمریکا حدود هشت درصد از ارزش خود را از دست 
داد.قیمت نفت در ابتدای هفته گذشــته گران شد و 
حتی در روزهایی به باالی ۴۶ دالر در هر بشکه رسید.

این موضوع به دلیل وقوع توفان در خلیج مکزیک و 
کاهش ۱.۵ میلیون بشکه ای نفت در این کشور رخ داد 
اما به تدریج و با بازگشــت تولید نفت آمریکا،  قیمت 
نفت نیز به ثبات رســید.در روزهای پایانی هفته اما 
روند قیمت نفت معکوس شــد و اوج افت قیمت در 

روز جمعه با کاهشی ۳ درصدی رقم خورد.مهمترین 
عامل در این ریزش، عدم رعایت سطح توافق کاهش 
تولید اوپک پالس بود که قیمت نفت را کاهش داد و 
حتی قیمت نفت آمریکا را به زیر ۴۰ دالر درهر بشکه 
برد.از ســوی دیگر عراق اعالم کرده کــه احتماال از 
ابتدای سال ۲۰۲۱ دیگر به تعهد کاهش تولید پایبند 
نخواهد بود. این موضوع می تواند بازگشت بشکه های 
بی خریدار به بازار نفت را دامن بزند و همانگونه که در 
ماه آوریل )اوایل اردیبهشت امسال( رخ داد،  جهان را 
در مازاد عرضه نفت غرق کنــد.در آن زمان افزایش 
تولید نفت در کنار کاهش تقاضایی که به دلیل شیوع 
کرونا و تعطیلی بخش هایــی از اقتصاد رخ داده بود، 

 باعث شد تا مخازن ذخیره ســازی نفت لبریز شود و 
حتی قیمت نفت آمریکا در روزهایی منفی باشــد.
اکنون نیز اگر یکی از اعضــای اوپک پالس از توافق 
خارج شود این احتمال وجود دارد که کل توافق بر هم 
بخورد و تعادل فعلی بازار از بین برود.این نکته از آن 
جهت اهمیت دارد که هنوز آینده روشنی برای کنترل 
ویروس کرونا به چشم نمی خورد و مشخص نیست 
این ویروس تا چه زمانــی در جهان یکه تازی خواهد 
کرد.با توجه به این موارد در هفته گذشته،  نفت برنت 
با افتی ۷.۵ درصدی از ۴۵ دالر و ۸۱ سنت در ابتدای 
معامالت روز دوشنبه به ۴۲ دالر و ۶۶ سنت در پایان 

معامالت روز جمعه رسید.

سعودی آرامکو در پی سقوط قیمت نفت اجرای طرح 
۲۰ میلیارد دالری پتروشیمی را کنار می گذارد.

به گزارش ایلنــا از بلومبرگ، شــرکت دولتی نفت 
سعودی آرامکو در حال کنار گذاشتن پروژه های چند 
میلیارد دالری پتروشــیمی و گاز است زیرا تصمیم 
دارد با وجود سقوط قیمت انرژی، سود سهام خود را 
حفظ و به این منظور باید سرمایه گذاری های بزرگ 

خود را لغو کند.
دو منبع که خواســتند نامشان فاش نشــود، اعالم 
کردند: بزرگترین شرکت نفت جهان از طرح ساخت 
تاسیسات ۲۰ میلیارد دالری تبدیل نفت خام به مواد 
شــیمیایی ینبع در ساحل دریای ســرخ عربستان 

چشم پوشی می کند.این شــرکت همچنین در حال 
بررسی تصمیم پارسال خود مبنی بر خرید ۲۵ درصد 
از پایانه گاز مایع سمپرا انرژی در تگزاس با هزینه چند 

میلیارد دالری است.
ســعودی آرامکو هم اکنون برخی کارکنان خود را از 

پروژه خارج کرده است.
این در حالی است که سمپرا اعالم کرد که به همکاری 
با آرامکو و دیگر شریکان برای پیشبرد این پروژه در 

»پورت آرتور ال ان جی« ادامه می دهد.
این کناره گیری ها در حالــی رخ می دهد که آرامکو 
تــالش می کند بر تعهــد خود برای پرداخت ســود 
ساالنه ۷۵ میلیارد دالری در چند سال آینده پایبند 

باشــد.در همین حال، رقیبانی مانند بی پی و شرکت 
انگلیسی-هلندی شــل با کاهش تقاضای انرژی در 
پی شــیوع ویروس کرونا، ســود اختصاص یافته به 
ســهامداران خود را کاهش دادند.قیمت نفت از ماه 
آوریل تاکنون بیش از دو برابر شــده و به حدود ۴۵ 
دالر برای هر بشکه رسیده، در حالی که که همچنان 
بیش از ۳۰ درصد کمتــر قیمت این کاالی راهبردی 
پیش از شیوع ویروس کروناست.مازن السدیری، مدیر 
تحقیقات موسسه الرحجی کپتال ریاض در این باره 
گفت: بازار با مازاد عرضه روبه روست و بهبود کامل آن 
ممکن است تا سال ۲۰۲۲ به طول بینجامد.وی افزود: 

کاهش هزینه های سرمایه ای منطقی است.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: خانواده 
ها تحت تاثیــر تبلیغات »ســیم کارت رایگان 
شــاد« قرار نگیرنــد و مراقب کالهبــرداری از 
این طریق باشند.ســردار کیــوان ظهیری در 
 گفت و گــو بــا ایرنــا در خصــوص تبلیغات

 کالهبرداران با عنوان ســیم کارت شاد اظهار 
داشت: به خاطر بازگشــایی مدارس و تدریس 
به صورت مجازی کالهبــرداران این بار دانش 
آموزان و خانواده هــای آنها را هدف گرفته اند و 
با تبلیغات »ســیم کارت رایگان شاد« به دنبال 
کالهبرداری هســتند.وی افزود: کالهبرداران 
با ارســال پیامک های تبلیغاتی و یا استفاده از 
فضای مجازی بــا ترفندهــای مختلف درصد 
هســتند تا از این طریق کالهبــرداری کنند.

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخــت ادامه داد: 
کالهبرداران با ارســال لینــک هایی در فضای 
مجــازی و ارســال پیامک هــا از خانــواده ها 
درخواســت می کنند تا اطالعات شخصی خود 
 را ارسال کنند تا بدین طریق حساب بانکی آنها 
را شناسایی و خالی کنند.ظهیری با بیان اینکه 
خانواده ها اخبار را از طریق منابع رسمی پیگیری 
کنند گفت: در صورتی که اپراتورها و یا نهادهای 
رســمی قرار باشد ســیم کارت دانش آموزی و 
یا خدمات رایگانی بــه خانواده هــا ارائه کنند 
آن را از طریــق منابع رســمی اعــالم خواهند 
کرد.وی تاکیــد کرد: پلیس نیــز در این زمینه 
 با افراد ســودجو و کالهبردار برخــورد قانونی

 خواهد کرد.

پذیره نویسی پاالیشی یکم که باقی مانده سهام دولت 
در چهار پاالیشگاه است، از پنجم شهریورماه آغاز شده 
و تا ۱۹ شهریورماه ادامه دارد. بر این اساس متقاضیان 
می توانند از طریق بانــک های مننتخب و کارگزاری 
ها نسبت به خرید واحدهای این صندوق اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، پاالیشــی یکم از سهام شرکت های 
پاالیشــگاهی، پاالیش نفت تهران )شتران(، پاالیش 
نفت تبریز )شــبریز(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و 
پاالیش نفت بندر عباس )شبندر( تشکیل شده است و 
عموم مردم با استفاده از کد ملی یا کد بورسی می توانند 
نســبت به خرید یا پذیره نویســی این صندوق اقدام 
کنند.متقاضیان خرید این صندوق می توانند در بازه 
زمان تعیین شــده به صورت حضوری و غیرحضوری 
از طریق بانک ها نســبت به خرید این صندوق اقدام 

کنند. همچنین افرادی که دارای کد معامالتی هستند 
می توانند بــه صورت غیر حضوری از طریق ســامانه 
معامالتی کارگزاری خود نسبت به ثبت سفارش خرید 
اقدام کنند.بر این اســاس بانک های منتخب شامل 
ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، صادرات، تجارت، 
توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران، 
پست بانک ایران، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و 
کار آفرین می شوند. اطالعات مورد نیاز برای تکمیل 
اطالعات نیز شــامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، 
تاریخ تولد، نام پدر، کد پستی، شــماره تلفن همراه 
و شماره شــبای بانکی فرد پرداخت کننده می شود.
پذیره نویسی برای هر شــخص حقیقی ایرانی دارای 
کد ملی تا سقف ۵۰ میلیون ریال امکان پذیر است و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. 

وزارت نفت عراق درخواســت معافیت این کشــور از 
توافق کاهش تولید اوپک پالس را انکار کرد.به گزارش 
رویترز، ســخنگوی وزارت نفت عراق روز چهارشنبه 
)۱۲ شهریورماه( اعالم کرد که به طور کامل به توافق 
کاهش تولید نفت ســازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( متعهد است و 
گزارش پیشین رسانه ها را مبنی بر اینکه بغداد به دنبال 
معافیت از توافق کاهش تولید اوپک پالس در سه ماه 
نخست سال ۲۰۲۱ اســت، انکار کرد.وی در بیانیه ای 
گفت: وزارت نفت مایل اســت این گفته بی اساس را 
انکار و تأیید می کند که برعکس، عراق به طور کامل به 
اعالمیه همکاری اوپک پالس و سازوکار جبران تخطی 
توافق شــده در ماه ژوئن متعهد است.سخنگوی این 
وزارتخانه تصریح کرد: پایبندی عراق به توافق کاهش 

تولید کنونی نفت در ماه اوت بیش از ۱۰۰ درصد بود 
و این کشــور به عملکرد خود در این سطح باال ادامه 
خواهد داد، این در حالی است که بغداد در ماه های اوت 
و سپتامبر تولید بیش از حد خود در ماه های گذشته 
را جبران می کند.به گزارش شــانا، روزنامه ای محلی 
روز چهارشــنبه )۱۲ شــهریورماه( به نقل از احسان 
عبدالجبار، وزیر نفت عراق اعالم کــرده بود: عراق به  
دنبال گرفتن معافیت از توافق کاهش تولید نفت اوپک 
در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ میالدی است، اما در سه 
ماه آینده به سهمیه  خود در توافق کاهش تولید پایبند 
خواهد بود.وی در گفت وگو با روزنامه ای محلی که در 
خبرگزاری دولتی اینا نیز منتشر شده، گفته بود: در سه 
نشســت جداگانه درباره این معافیت با وزیران نفت و 

انرژی کشورهای عضو اوپک صحبت کرده است.

در پنج ماه ابتدایی امسال بیش از ۱۳ میلیون تن واردات کاال انجام شده که بالغ بر 
۱۰ میلیون تن آن کاالهای اساسی بوده است، گرچه راهکارهایی برای ترخیص 
سریع کاالها در دستور کار قرار گرفت ولی همچنان مشکل تامین ارز عامل اصلی 
ایستایی کاال به شمار می رود.به گزارش ایسنا، در جریان  تجارت خارجی ایران 
در ماه های گذشته آخرین آمار از این حکایت دارد که در پنج ماه ابتدایی امسال 
ایران حدود ۱۳ میلیون و ۸۳۴ هزار تن واردات داشــته که ارزش دالری آن به 
۱۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون دالر می رســد که معادل ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون 
یورو اســت.در مقابل ۳۸ میلیون و ۶۶ هزار تن صادرات به ارزش ۱۰ میلیارد و 
۸۷۵ میلیون دالر انجام شــده  که معادل یورویی آن ۹ میلیارد و ۵۷۱ میلیون 
یورو است.اما در ســال های اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات همواره 
چالش ترخیص کاال وجود داشته و با وجود رایزنی ها و مصوباتی که در رابطه با 
تسهیل ترخیص کاال از گمرک در دستور کار قرار گرفته ، همچنان این مشکل به 
طور کامل حل نشده است، به هر صورت در چند ماه اخیر موضوع ترخیص کاال 
به طور جدی تری مورد پیگیری دستگاه های مربوطه قرار گرفت و بعد از آن با 
موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کاال به ویژه کاالهای اساسی 
به مرحله اجرا رسید.یکی از مسائل مربوط به ترخیص کاالهای مشکالت ارزی 
و دریافت اعالمیه ارز بود  و تا هنگامی که این مشکل حل نمی شد گمرک امکان 

ترخیص نداشت، از این رو در رابطه با کاالهای اساسی مصوب شد تا به محض 
دریافت مجوز و اعالمیه تامین ارز به صورت اعتباری امکان ترخیص فوری داشته 
باشند. در مورد کاالهای غیر اساسی نیز قرار بود تا وزارت صمت بنا بر تشخیص 

خود نسبت به ترخیص آنها دستورات الزم را صادر کنند.

موجودی ۳.۲ میلیونی کاالی اساسی
اما آخرین گزارش مربــوط به وضعیت کاالهای موجــود در بنادر و گمرک که 
از ســوی گمرک ایران در رابطه با کاالهای اساسی، غیر اساسی غیر کانتیری و 
کاالهای کانتیری اعالم شده است نشان می دهد که از ابتدای امسال بیش از ۱۰ 
میلیون و  ۷۰۰ هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش از پنج میلیارد دالر 
از گمرک ترخیص شده است و در حال حاضر میزان موجودی کاالهای اساسی 
در بنادر و گمرک به بیش از  سه میلیون و ۲۰۰  هزار تن می رسد که بالغ بر دو 

میلیون تن آن در بندر امام خمینی دپو شده است.
آنطور که ارونقی - معاون فنی گمرک - می گوید »مشکل اصلی در کاالهای که 
هنوز ترخیص نشده به ارز برمی گردد و در انتظار تامین ارز هستند. این در حالی 
است که برخی از این اقالم به صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر  منتقل 
شده و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار است و در خصوص بخشی از این کاالها 

هنوز مالکیت به صاحب کاال منتقل نشده است. «

عدم تمایل به ترخیص تا تامین ارز
اما چندی پیش بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک توافق کردند که ترخیص 
پنج قلم کاالی اساسی شامل  ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن 
خام بدون ارائه کد رهگیری بانک امکان ترخیص سریع داشته باشند، اما اعالم 
معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که ظاهرا صاحبان این کاالها  تمایلی به 

ترخیص اقالم تا زمانی که تامین ارز آن صورت نگرفت ندارند.
در حال حاضر نیز تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر ۱۶ فروند حاوی ۷۳۶ 
هزار تن کاالی اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر  ۶ فروند حاوی 

۸۵ هزار تن کاالی اساسی هستند که در حال تخلیه شبانه روزی قرار دارند.

تامین ارز مشکل اصلی ترخیص ۳.۴ میلیون تن کاالی غیر اساسی 
غیر کانتینری

اما بخش دیگر کاالها مربوط به کاالهای »غیراساسی غیرکانتینری« است که 
بیش از ۸۰ درصد آن را مواد اولیه یا واسطه ای واحدهای تولیدی، ماشین آالت 
مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه های راهبردی و ملی تشکبل می دهد که میزان 

این کاالها در بنادر و گمرک به بیش از سه میلیون و ۴۸۰ هزار تن می رسد.
طبق گفته ارونقی، »اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقالم، قرار نگرفتن 
درصف تخصیص ارز و عدم تایید منشــأ ارز این کاالها است. این در حالی است 
که هیچ اختیــاری به گمــرک در خصوص ترخیص اقــالم در صف تخصیص 
ارز حتی به صــورت  درصدی داده نشــده و این امر باعث ایســتایی در انجام 
تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای این دسته شده است. از سویی تشخیص 
اولویت ترخیص کاالهای این دســته مرتبط با تولید ، با وزارت صمت است که 
فهرســت اقالم مربوطه توســط گمرک و وزارتخانه احصاء و به بانک مرکزی 
 اعالم شــده که درصورت »تأیید منشــأ ارز« ، ترخیص این کاالها در حداقل

 زمان ممکن انجام می شود.«

وضعیت کاالهای کانتینری
همچنین دســته دیگر کاالهای موجود در گمرک و بنادر کاالهای کانتینری 
هســتند که تعداد این کانتینرها به بیش از ۲۳ هزار دستگاه می رسد که البته 
گزارش گمرک از این حکایت دارد که ممکن است داخل این کانتینرها  کاالهای 
اساسی و یا غیراساسی غیرکانتینری هم موجود باشــد که در انتظار تامین ارز 

قرار دارند.

آرامکو اجرای طرح ۲۰ میلیارد دالری پتروشیمی را کنار می گذاردسقوط ۸ درصدی قیمت نفت در هفته گذشته

رد درخواست عراق برای معافیت از توافق کاهش عرضه اوپک پالسزیر و بم پاالیشی یکمخانواده ها مراقب کالهبرداری »سیم کارت رایگان شاد« باشند

جزئیات تجارت خارجی و واردات ۵ میلیارد دالری کاالهای اساسی
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شخصی رئیس جمهور...
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نرخ اوراق تسهیالت 
مسکن از ۷۰ هزار تومان 

پایین تر نیامد

حمایت حقوقی ها به سبز پوش شدن شاخص بورس کمک می کند؟

نوسان  بورس  با  معامالت  دستوری
صفحه۳
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آژیر خطر کرونا   با
 بازگشـایی  مدارس

رئیس سازمان نظام پزشکی به وزیر آموزش و پرورش
 برای بازگشایی حضوری مدارس هشدار داد

در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی 
ترین متولی کنترل و نظارت بر بازارها ماه هاست بدون 
وزیر اداره می شــود که در بازارها شاهد افزایش روزانه 
و لحظه ای کاالهای مورد نیاز مردم هســتیم. کاالهای 
اساســی روزانه دســتخوش تغییر قیمت ها و حرکت 
افزایشی است و گرانی های اخیر موجب شکایات بسیاری 
از سوی مردم شده اســت. تعلل دولت در معرفی وزیر 
صمت در در طول ماه های اخیــر قیمت انواع کاالهای 
مصرفی مردم دست خوش نوسانات متعددی کرده است 
به نحوی که بررسی قیمت ها نشان می دهد تغییرات 
قیمتی در کاالها از هفتگی به روزانه رسیده و همین امر 
نگرانی مردم را در تأمین نیازهای مصرفی خود تشدید 
کرده است. این روزها موضوع رونق تولید با هدف شکست 

فشارهای خارجی بیش...

طی ۵ ماه اخیر اگرچه بازار سرمایه با تالطم های 
ســنگینی روبرو بود، اما از آنجا که بازار مسکن با 
ســرعتی کم نظیر روند رشــد را در پیش گرفته، 
نرخ اوراق تســهیالت مســکن از ۷۰ هزار تومان 
پایین تر نیامد.بررسی فراز و فرودهای قیمت اوراق 
تسهیالت مســکن در ۵ ماهه نخست سال جاری 
در مقایســه با دو بازار اثرگذار بر تحوالت قیمتی 
این اوراق شامل بازار سرمایه و بازار مسکن، نشان 
می دهد که نرخ اوراق تسهیالت مسکن تابعی از هر 
دو بازار مذکور بوده است.به خصوص که همزمان با 

اوج گیری بورس در نیمه...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانکآیندهومردممالکایرانمال
مجتمع چندمنظوره، تجاری، تفریحی، گردشی، 
ورزشــی، خدماتی و فرهنگی ایران مال بر اساس 
اسناد، به صورت کامل، متعلق به بانک آینده است 
و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری در آن سهیم 
نیســت؛ خبر »انتقال مالکیت ایران مال به بانک 
آینده برای تسویه بدهی علی انصاری با تصویب 
شورای پول و اعتبار«، کاماًل کذب و جعلی است؛ 
احداث پروژه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، از شروع 
به کار بانک تات در پایان سال ١٣٨٨ و آغاز سال 
١٣٨٩ سر گرفته، پس از آن، طی فرایند ادغام و 
تأسیس بانک آینده و انتقال دارایی ها و بدهی ها، 
به بانک آینده منتقل شــده، بر اســاس آخرین 
کارشناسی رســمی کانون کارشناسان رسمی 
دادگستری، ارزش ایران مال، بس فزون تر از بهای 
تمام شده آن و یک دارایی ارزشمند و بی بدیل اعالم 
شده که حسب توافق با بانک مرکزی و دستگاه های 
نظارتی، با رعایت موازین قانونــی، به زودی نزد 
سازمان بورس کشــور، ثبت خواهد شد؛ ضمنأ با 
هدف بهره مندی شمار بیش تری از عموم جامعه 
از منافع ایران مال، سهام شرکت توسعه بین الملل 
ایران مال )سهامی عام( در آینده ای نزدیک در بازار 

سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.

از سوی مدیر عامل تاکید شد:
تقویتکفایتسرمایهبانکتوسعه
تعــاوندرانتظارتحققتخصیص

سرمایهازسویدولت
مدیرعامل بانک توسعه تعاون بهبود نسبت کفایت 
سرمایه بانک توسعه تعاون را مستلزم تخصیص  

منابع مصوب از سوی دولت دانست.
حجت اله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
گفت: افزایش سرمایه بانک های دولتی باید از محل 
تخصیص منابع توسط دولت باشد. بانک توسعه 
تعاون هم از این قاعده مستثنی نیست و در صورت 
تخصیص منابع مصوب برای افزایش ســرمایه، 
اکنون نسبت کفایت سرمایه بانک نیز کامال مناسب 
بود. وی در ادامه افزود : موضوع نســبت کفایت 
سرمایه جزء شاخص های مهم در ارزیابی کیفیت و 
وضعیت همه بانک هاست و در شرایطی که بواسطه 
کمبود سرمایه این نسبت در بانک رو به کاهش 
رفت، گزارش  های متعددی از سوی بانک به بانک  
مرکزی و وزارت خانه های مرتبط ارسال شده است.
این گزارش ها و پیگیری های بعدی کمک کرد تا 
موضوع افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت 
بررسی و بعد از تایید در سال ١٣٩٨ برای تصویب در 
الیحه بودجه به مجلس ارسال گردد و خوشبختانه 
نمایندگان مجلس نیز با درک ضرورت و اهمیت 
موضوع، افزایش هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک 
توســعه تعاون را تصویب و به دولت ابالغ کردند. 
مهدیان افزود: این ضرورت در سال ١٣٩٩ نیز باقی 
بود و مقرر شد از سوی دولت، هزار میلیارد تومان به 
سرمایه بانک توسعه تعاون افزوده شود. با وجود این 
مصوبات اما تا کنون هنوز این مبالغ از سوی دولت 
تخصیص پیدا نکرده  است در حالی که سرمایه بانک 

در مقایسه با سایر بانک ها بسیار کم است.
وی با بیان اینکه ســرمایه بانک در حال حاضر ٩١٩ 
میلیارد تومان است درباره دفعات افزایش سرمایه بانک 
گفت: بانک از ابتدای تاســیس در سال ٨٨ با سرمایه 
اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان شــروع به کار کرد. در سال 
٩٣ نیز ١٣۴ میلیارد تومان به سرمایه بانک اضافه شد.

نقشبانــکمهرایــراندر
گسترشبانکداریاسالمی

بانک مهر ایران به عنوان نخستین بانک تخصصی 
قرض الحسنه کشور در طول ١٣ سال فعالیت خود 
تالش کرده با عملکرد خود در پرداخت گسترده 
تسهیالت قرض الحسنه، نســبت به ترویج این 

فرهنگ خداپسندانه اقدام کند.
 به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا یکي از دو قانون 
اصلي کشور ما در حوزه بانکي است که در شهریور 
١٣۶۲ به تصویب رسیده است. به همین علت ١۰ 
شهریور مصادف با آغاز هفته بانکداري اسالمي است. 
به این بهانه عملکرد بانک مهر ایران در گسترش و 

ترویج بانکداري اسالمي را بررسي کرده ایم.
از مختصــات بانکداری اســالمی می تــوان به 
ویژگي هاي خــاص آن مانند حذف ربــا، انجام 
معامالت و قراردادها بر اســاس عقود اســالمي، 
شــفافیت و توجه به اخالق بانکداري اشاره کرد. 
البته باید توجه داشت، بانکداري اسالمي، صرفاً 
بانکداري بدون ربا نیست؛ یعني بانکداري اسالمي 
تنها با حذف ربا محقق نمي شود و الزمه یک نظام 
بانکي اسالمي، حرکت در مسیري است که مباني 

اسالمي اقتصاد، در آن لحاظ شده باشد.
بانک مهر ایران از ترویج فرهنگ قرض الحسنه 
نیز غفلت نکرده و با تالش هــای این بانک روز 
ترویج فرهنگ قرض الحسنه نیز به تقویم کشور 
اضافه شده است. شوراي عالي انقالب فرهنگي 
در جلسه ٨۲۵ خود ١۴ اســفند را به عنوان روز 
ترویج فرهنگ قرض الحســنه نامگذاري کرد. 
هدف از نامگذاري این روز، ترویج سنت نیکوي 
قرض الحســنه براي تقویت حس نوع دوستي 

جامعه عنوان شده است.

بانک ها

طی ۵ ماه اخیــر اگرچه بازار 
سرمایه با تالطم های سنگینی 
روبرو بود، اما از آنجا که بازار 
مسکن با ســرعتی کم نظیر 
روند رشد را در پیش گرفته، 
نرخ اوراق تسهیالت مسکن از ۷۰ هزار تومان پایین تر 
نیامد. بررســی فراز و فرودهای قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن در ۵ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دو بازار 
اثرگذار بر تحوالت قیمتی این اوراق شامل بازار سرمایه 
و بازار مسکن، نشــان می دهد که نرخ اوراق تسهیالت 

مسکن تابعی از هر دو بازار مذکور بوده است.
به خصوص که همزمان با اوج گیری بورس در نیمه های 
خرداد و ابتدای تیر ماه امسال، قیمت هر برگه تسهیالت 
مسکن از کانال ۴۰ هزار تومانی تا کانال ٩۰ هزار تومانی 
رشد کرد؛ اما در مرداد ماه امسال که شاخص کل بورس 
با کاهش شدیدی مواجه شد، به دلیل آنکه بازار مسکن 
در اوج بازدهی ماه به ماه قرار داشــت، قیمت برگه های 
تســهیالت مســکن به دلیل افزایش تقاضای خرید 
 مسکن، همچنان در کانال قیمتی باالی ۷۰ هزار تومان 

تثبیت شد.

اوراق تسهیالت مسکن صادره در اسفند ۹۸ 
به عنوان مثال ســابقه قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در اسفند سال گذشته با نماد تسه ٩٨١۲ که از 
١۰ فروردین امسال به بازار عرضه شدند نشان می دهد 
این برگه ها در نیمه نخســت فروردین بین ۴٩ هزار و 
٩۰۰ تا ۵٣ هزار تومان عرضه می شــدند همچنین تا 
پایان اردیبهشت نیز قیمت این برگه ها تا کمتر از ۶۰ هزار 
تومان بود اما ناگهان در ١۲ اردیبهشت به حدود ٨۷ هزار 
تومان رسید ولی در هفته آخر اردیبهشت به زیر ۶۰ هزار 
تومان برگشت ولی در ١ مرداد به ٩۴ هزار تومان افزایش 
یافت که گران ترین قیمت این نماد در ۵ ماهه نخست 
امسال است. این در حالی است که شاخص بازار در این 
روز در حدود ١ میلیون و ٩۰۰ هزار واحد قرار داشت و 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در 
تیر ماه امسال که همان روز اعالم شد، ۲١ میلیون تومان 
بوده است. اما قیمت این نماد معامالتی در حال حاضر 
)شنبه ١۵ شهریور( ۷۲ هزار و ۲۰۰ تومان است در حالی 

که شاخص بورس در بازه یک میلیون و ۶۴ هزار واحدی 
باقی مانده ولی قیمت مسکن به متری ۲٣ میلیون و ١۰۰ 
هزار تومان رشد یافته است. بازدهی این اوراق در صورتی 
که دارنده تسه ٩٨١۲ آن را در ١۰ فروردین خریداری 
کرده باشد، برای فروش در معامالت امروز ٣٣.٨ درصد 

است اما در معامالت یکم مرداد ٨٨.٣ درصد بود.

اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین 
امسال 

اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین امسال نیز با 
نماد تسه ٩٩۰١ از ۲ اردیبهشت در بازار فرابورس شروع 
به عرضه شــد با ۴۷ هزار تومان کشف قیمت شد اما در 
آخرین روز اردیبهشت به ۶٨ هزار و ٣۰۰ و سپس در ١۲ 
خرداد به ٨۷ هزار تومان رسید اما مجدداً روند نزولی در 
پیش گرفت و به کانال ۷۰ هزار تومانی بازگشت حتی در 
١ تیر به ۵٩ هزار تومان سقوط کرد ولی بالفاصله طی یک 

هفته در کانال ۷۰ هزار تومانی تثبیت شد.
٣١ تیر ماه، اوراق ٩٩۰١ به قیمت ٩٣ هزار تومان فروخته 
شد که باالترین قیمت ثبت شده برای این برگه ها طی 
۴ ماهه گذشته از انتشار آن اســت. در مرداد ماه امسال 
اوراق با نماد ٩٩۰١ در کانال ۷۰ تا اوایل ٨۰ هزار تومان 
سرگردان بود اما در معامالت امروز، کار خود را با ۷۲ هزار 
تومان به پایان رساند. بازدهی نماد ٩٩۰١ در صورتی که 

دارنده این برگه ها آن را در ۲ اردیبهشت خریداری کرده 
باشد، در معامالت امروز ٣۴.۷ درصد و در معامالت ٣١ 

تیر ماه ۴٩.۴ درصد بوده است.

اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت 
امسال 

اوراق تسهیالت مسکن صادره در اردیبهشت ماه نیز که 
با نماد تســه ٩٩۰۲ در ۷ خرداد وارد بازار شد، با کشف 
قیمت ۷٨ هزار و ۴١۰ تومان شروع به خرید و فروش شد 
ولی در تیرماه و خرداد ماه در کانال ۶۰ تا ٨۰ هزار تومان 
نوسان قیمت داشت هرچند که در معامالت ٣١ تیرماه 
با فروش این برگه ها به قیمت ٩٣ هزار و ٨۰۰ تومان که 
باالترین قیمت این برگه ها در ٣ ماه از زمان انتشــار آن 
است، توانست رکوردزنی کند؛ قیمت پایانی این برگه ها 
در معامالت امروز ۷١ هزار و ۶۰۰ تومان است که نشان 
می دهد ســرمایه گذاری در این اوراق، بازدهی منفی 
داشت. سایر اوراق تسهیالت مسکن منتشر شده از خرداد 
به این سو همگی یا زیان ده هســتند یا حول و حوش 
 قیمت خریداری شده در معامالت روزهای اخیر خرید و 

فروش داشته اند.
این در حالــی اســت کــه بســیاری از روزهایی که 
شــاخص کل بورس طی ماه های تیر و مرداد امســال 
با افت شــدید مواجه بــود، قیمت اوراق تســهیالت 

 مســکن یا رشــد داشــته یا با کاهش چندانی مواجه
 نبوده است.

به نظر می رسد بازدهی باالی بخش مسکن در ۵ ماهه 
نخست امسال سبب افزایش تقاضای خرید مسکن و به 
تبع آن، افزایش تقاضای خرید اوراق تسهیالت مسکن با 

هدف دریافت وام خرید مسکن بوده است.
قیمت هر متر مربع واحد مســکونی در ۵ ماهه ابتدایی 
امسال از ١۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان در فروردین ماه 
به ۲٣ میلیون و ١۰۰ هزار تومان در مرداد ماه رسید که 

رشد ٣۲.۷ درصدی داشته است.

وضعیت امروز بازار اوراق تسهیالت مسکن 
چگونه بود؟

در معامالت امروز اوراق تسهیالت مسکن تقریباً همه 
نمادهای معامالتی در بازه ۷۰ تا ۷٣ هزار تومان خرید 
و فروش شــدند. گران ترین قیمت فــروش برای اوراق 
تسهیالت مســکن صادره در فروردین )تسه ٩٩۰١( با 
قیمت ۷۴ هزار و ٣۰۰ تومــان در یکی از معامالت روز 
جاری این نماد تعلق داشــت و ارزان ترین برگه نیز ۶٣ 
هزار تومان فروخته شــد که به یکی از معامالت اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در شهریور ٩۷ با نماد ٩۷۰۶ 

اختصاص داشته است.

با وام مسکن چند متر از یک خانه را می توان 
خرید؟

با توجه به اینکه متوســط قیمت هر متــر مربع واحد 
مســکونی در تهران، در مرداد ماه امسال ۲٣ میلیون و 
١۰۰ هزار تومان بود، در صورتی که متقاضی خرید مسکن 
بتواند سقف تسهیالت خرید مســکن )۲۴۰ میلیون 
تومان( را دریافت کند، می تواند با این مبلغ، حداکثر ١۰ 
متر از یک واحد ۵۰ متری را که ١ میلیارد و ١۵۵ میلیون 
تومان قیمت دارد، خریداری کند که معادل یک پنجم 

)۲۰ درصد( قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری است.
از ســوی دیگر، برای دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون 
تومانی، متقاضــی باید ۴٨۰ برگه خریــداری کند که 
با در نظــر گرفتن قیمت هــر برگه، ۷۰ هــزار تومان، 
متقاضی دریافت تســهیالت مســکن می بایست ٣٣ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومــان را که معادل ١۴ درصد کل 
 وام می شــود، به عنوان هزینه خرید اوراق تســهیالت 

مسکن هزینه کند.

اوراقتسهیالتمسکن؛

نرخ اوراق تسهیالت مسکن از ۷۰ هزار تومان پایین تر نیامد

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛
طراحیمسیریبرایکنترلتورم
رییس کل بانک مرکزی گفت: نتایج پژوهش های 
علمی پژوهشکده باید به گونه ای باشد که کاربردی 
وآثار آن در سیاســتگذاری های بانک مرکزی برای 
مردم ملموس باشــد؛ بنابراین پژوهشــکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی می توانــد با اجماع دیدگاه های 
مختلف صاحب نظران در این زمینه نقش مهمی ایفا 
کند. عبدالناصر همتی در بازدید از پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از تالش های 
آن مجموعه در خصوص نقش آن نهاد پژوهشی در 
سیاست گذاری و بانکداری نوین مرکزی تصریح کرد: 
بانک مرکزی باید از ساختار سنتی سیاستگذاری پولی 
که ۶۰ سال براساس آن فعالیت کرده فاصله بگیرد 
و برای تحقق این هدف، پژوهشــکده نقش موثری 
می تواند ایفا کند. اکنون شاهد تحوالت در بانکداری 
مرکزی در سطح جهان هستیم و نحوه دخالت بانکهای 
مرکزی در بازارهای پولی دســتخوش تغییر شده 
است؛ بنابراین بانک مرکزی باید مسیر خود را اصالح 
کند و به سمت عملیاتی شــدن پیش برود که قطعاً 

پژوهشکده می تواند در این زمینه بانک را یاری کند.
وی افزود: در حال حاضر ما نیز سیاست گذاری نوین 
پولی را آغاز کرده ایم و به دنبال طراحی مســیری 
هستیم که به واسطه آن بتوانیم تورم  را کنترل و هدف 
گذاری کنیم. از این رو، همه ارکان کشــور و بخش 
های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند 
و پژوهشکده باید نقش تسهیل گری القا و عملیاتی 
شــدن این مهم را ایفا کند. به گفته همتی، باید به 
سمتی حرکت کرد که در زمینه انتشارات و نشریات، 
پژوهشــکده پولی و بانکی مرکزی بــه جایگاهی 
شاخص برای مسائل پولی و بانکی دست یابد. رئیس 
شورای پول واعتبار  با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته 
نقدینگی برعهده پژوهشــکده پولی و بانکی است، 
گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در ســال 
٩۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی 
شکل گرفته و در این مدت بحثها و پیشنهادات مهمی 
داشته است. خوشبختانه این کمیته توانسته است 
منشأ فعالیت ها و سیاست گذاری های مطلوبی باشد.

به گفته همتی، مسئولیت پژوهش، بررسی و آماده 
سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده 
محول شده است. رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز  در دستور 
کار پژوهشکده است، اظهار داشت: هرچند تحقیقات 
بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از 
تحقیقات و بررسی های کوتاه مدت نیز غافل شد، 
چراکه بسیاری از گزارش های کوتاه مدت این نهاد 
علمی می تواند در سیاست گذاری بانک مرکزی موثر 
افتد. عالوه براین، گزارش های یاد شــده می تواند 
ضمن هشدار به سیاست گذار پولی و بانکی، در اجرا 

و عمل تکمیل کننده اقدامات بانک مرکزی باشد.

دژپسند:
امیدوارمبازارسرمایهازمداخالت

سیاسیدرامانبماند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امیدوارم اجازه 
بدهند بازار سرمایه همچنان به صورت حرفه ای 
اداره شود، از مداخالت سیاســی در امان بماند و 
عده ای کم لطفی نکنند و بــرای بهره برداری های 
سیاسی، به اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار 
را دچار خدشه و آسیب کند. به گزارش ایرنا فرهاد 
دژپسند با تاکید بر اینکه امروز بازار سرمایه یک 
نقش کلیدی برای تامین مالی دارد،  اظهار کرد: 
امیدوارم اجازه بدهند بازار ســرمایه همچنان به 
صورت حرفه ای اداره شود، از مداخالت سیاسی 
در امان بماند و عده ای کم لطفــی نکنند و برای 
بهره برداری های سیاسی، به اظهارنظرهایی اقدام 
نکنند که این بازار را دچار خدشــه و آسیب کند. 
وزیر اقتصاد نقش دولت و سازمان بورس در بازار 
سرمایه را نظارتی دانست و ادامه داد: جنس بازار 
سرمایه به گونه ای است که باید مداخله دولت به 
 MARKET BASE حداقل برسد. این بازار
است، بنابراین باید حرفه ای اداره شود. وی افزود: 
بازار ســرمایه دارد عمق، ریشــه و پایداری پیدا 
می کند، البته طبیعت بازار هم این است که گاهی با 
خوداصالحی مواجه شود. بنابراین خویشتن داری 
هم برای فعاالن و ســهامداران بازار سرمایه و هم 
برای کسانی که می خواهند اقتصاد کشور از این 
منافع استفاده کند، بسیار ضروری است.  این بازار 
باید میان مدت و بلندمدت دیده شود. رئیس شورای 
عالی بورس بازار ســرمایه را فرصتــی برای نظام 
بانکداری دانست و گفت: بنگاه های مالی بزرگ ما 
برای سرمایه در گردش می توانند به خوبی از این 
بازار اســتفاده کنند تا صنعت بانکداری به سمت 
اعطای تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط 
متمرکز شود.  با این کار، پلکان ترقی اقتصاد ایران 
را در درون برای افزایش رفاه و در اقتصاد بین الملل 
برای افزایش سهم در بازار بین المللی فراهم کنیم.

اخبار
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بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک های 
برگشتی نشان می دهد که در تیر سال جاری معادل 
٨۷۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٩ هزار میلیارد 
تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل 
از نظر تعداد ۰.٨ درصد کاهش و از نظر مبلـغ ۴.٩ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایســنا، آنچه گزارش 
بانک مرکزی از اوضاع چک ها نشــان می دهد، در تیر 
ماه امسال بیش از ٩ میلیون و ١۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشی حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان در کل کشور 
مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ 

به ترتیب ١۵.۴ درصد و ٣٣ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، در ماه موردنظر در استان تهران بالغ 
بر دو میلیون و ٩۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی حدود 
١۰۶ هزار میلیارد تومان مبادله شد. همچنین ۵۰.۲ 
درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشــور در سه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده 
که به ترتیب با ٣۲.۲ درصد، ١۰.۴ درصد و ۷.۶ درصد 
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها به خود 

اختصاص داده اند.
عالوه براین، ۶٣.٩ درصــد از ارزش چک های فوق در 
سه استان تهران )۵١.٨ درصد(، اصفهان )۶.١ درصد( 
و خراســان رضوی )۶ درصد( مبادله شــده است که 

بیش ترین ســهم را در مقایسه با ســایر استان ها دارا 
بوده اند.

اوضاع چک های وصولی در تیر ماه سالجاری
از سوی دیگر بیش از هشــت میلیون و ۲۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشی حدود ١٨۵ هزار میلیارد تومان در تیرماه 
در کل کشور وصول شده که نســبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ١۷.۴ درصد و ٣۶.٨ درصد افزایش 
را نشان می دهد. همچنین از کل تعداد و مبلغ چک های 
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ٩۰.۴ درصد و ٩۰.۵ 
درصد وصول شده است که درصد تعداد و مبلغ چک های 
وصول شده در خردادماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ٨٨.٨ 
درصد و ٨٨ درصد و در تیرمـــاه ١٣٩٨ به ترتیب برابر 
٩۰.۷ درصد و ٨٨.٩ درصد بوده است. عالوه براین، حدود 
دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٨ هزار 
میلیارد تومان در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 
٩١.٣ درصد و از نظر ارزش ٩۲.۲ درصد از کل چک های 

مبادله ای وصول شده است.

چه میزان چک در تیرماه امسال برگشت خورد؟
طبق این گزارش، بالغ بر ٨۷۴ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ١٩ هزارمیلیارد تومان در تیرماه برگشت خورده 

است که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.٨ درصد 
کاهش و از نظر مبلـــغ ۴.٩ درصد افزایش داشته که 
بیانگر این است که از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله 
شده در ماه مذکور به ترتیب ٩.۶ درصد و ٩.۵ درصـد 
برگشت داده شده است. همچنین درصد تعداد و مبلغ 
چک های برگشت داده شــده در خردادماه امسال به 
ترتیب معادل ١١.۲ درصد و ١۲ درصــد و در تیرماه 

نیز به ترتیب برابر ٩.٣ درصد و ١١.١ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۲۵۴ هزار 
فقره چک به ارزشــی بالغ بــر ٨۰۰۰ میلیارد تومان 
برگشت داده شــد که از نظر تعداد ٨.۷ درصد و از نظر 
ارزش ۷.٨ درصد از کل چک های مبادله ای برگشــت 
داده شده است. عالوه براین، در بین سایر استان های 
کشور، بیشــترین نســبت تعداد چک های برگشتی 
به کل چک هــای مبادله ای در اســتان، به ترتیب به 
استان های کهگیلویه و بویراحمـــد )١۶.٩ درصد(، 
کردستان )١۴ درصد( و چهارمحال و بختیاری )۷.١٣ 
درصد( اختصاص یافته است و اسـتان های گیالن )٨.۶ 
درصد(، البرز )٨ درصد( و مازندران و یزد )هرکدام ۷.٨ 
درصد( پایین ترین نسبت تعـداد چک های برگشتی به 
کل تعداد چک های مبادله شــده در استان را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین در بین سایر استان های 

کشور بیش ترین نسبت ارزش چک های برگشتی به 
کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به 
استان های خراسان جنـوبی )١٨.۲ درصد(، ایالم )٨.١۷ 
درصد( و کرمان )١۷.٣ درصد( اختصاص یافته است و 
اســتان های گیالن )۶.۷ درصد(، البرز )۷.۷ درصد( و 
خوزستان )٩.۷ درصد( کمترین نسبت ارزش چک های 
برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را 

به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به تفکیک علل
گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که در کل کشور 
معادل ٨۴۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٨ هزار 
میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده که از نظر تعداد ٩۶.٩ درصد و از نظر 
ارزش ٩۴.۷ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل 

کسری یا فقدان موجودی بوده است.
همچنین، در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر 
۲۴٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۷۰۰۰ میلیارد 
تومان به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشت 
داده شده است که در واقع در استان تهران از نظر تعداد 
٩۵.۷ درصد و از نظر مبلغ ٩۴.۴ درصد از کل چک های 
برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

شاخص کل بورس روز گذشته بر خالف شاخص 
کل با معیار هم وزن، روندی صعودی داشت و بیش 

از ١۰ هزار واحد افزایش یافت.
به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با ١۰ هزار و ٩۵ واحد 
صعود، رقم یک میلیون و ۶۴۲ هزار واحد را ثبت 
کرد. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم 
وزن ۴١١۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۴۵ هزار 

و ۲۷۰ واحد رسید.

معامله گران روز گذشــته یک میلیون معامله به 
ارزش ١١٨ هزار و ٩۲۲ میلیارد ریال انجام دادند.

فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایــع مس ایران، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معدنی و صنعتی 
گل گهر نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران و مخابرات 
ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی بازار گذاشتند.

ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، بانک 
تجارت، ایران خودرو، سایپا، بانک صادرات ایران و 
سرمایه گذاری شاهد نیز نمادهای پربیننده بازار 
بورس بودند. شاخص کل فرابورس نیز با ۶۷ واحد 

کاهش رقم ١۷ هزار و ۲٩۰ واحد را ثبت کرد.
در این بازار ۷۶۶ هزار معامله به ارزش ۴۶ هزار و دو 

میلیارد ریال انجام شد.
ســنگ آهن گهر زمین، پتروشــیمی مــارون و 
مدیریت انرژی امید تابان هور نســبت به ســایر 

نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی 
تندگویان، بانک دی، سهامی ذوب آهن اصفهان و 
پلیمر آریا ساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
نمادهای پربیننده این بازار نیز از بانک دی، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری پویا، پتروشیمی 
تندگویان، پلیمر آریا ساســول، کشت و صنعت 
شهداب ناب خراسان و صنایع ماشین های اداری 

ایران تشکیل شده بود.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررســی وضعیت بازارهای اقتصادی در مرداد ماه 
امسال پرداخته و میزان سوددهی آنها را با اسفند 

١٣٩٨ مقایسه کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اســاس آمارهای ارائه شده از 
ســوی این اتاق میانگین قیمت سکه طرح امام در 
مرداد ماه امسال ١۰ میلیون و ٨۰۰ هزار تومان بوده 
اســت که این عدد در قیاس با اسفند ماه سال ٩٨، 

افزایش قیمت ۷٩ درصدی را نشان می دهد.

همچنین میانگین قیمت دالر )اســکناس در بازار 
ســنا( در مرداد امســال به ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان 
رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته، افزایشی 

۵١ درصدی را نشان می دهد.
به این ترتیب به نظر می رسد با وجود برنامه ریزی 
بانک مرکزی برای کنترل تقاضای ارز و مدیریت نرخ 
آن در بازار، در این مدت پنج ماهه بار دیگر، قیمت  
دالر در بازار افزایشی شده است. البته قیمت دالر 
در پایان مرداد ماه و همزمان با ورود به شهریور، بار 

دیگر به ثباتی نسبی رسیده است. تداوم تحریم های 
آمریکا و کاهش صــادرات غیرنفتــی تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا، اصلی ترین عوامل تاثیر گذار 
 در کاهش دسترســی دولت به ارزهــای خارجی 

بوده است.
گزارش اتــاق بازرگانی تهران نشــان می دهد که 
میانگین شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مرداد 
ماه امسال، به یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد رسیده 
که این عدد در قیاس با اسفند سال گذشته، رشد 

۲۴٣ درصدی را نشان می دهد. به این ترتیب مانند 
ماه های گذشته، همچنان بازار بورس، سود آورترین 

بازار برای سرمایه گذاران بوده است.
بررسی بازار مســکن تهران نیز نشان می دهد که 
میانگین قیمــت هر متر مربع واحد مســکونی در 
تهران در مرداد ماه امســال به بیش از ۲٣ میلیون 
تومان رســیده که این عدد نیز در قیاس با اسفند 
 ماه سال گذشــته، رشــدی ۴٨ درصدی را نشان 

می دهد.

تعداد چک های برگشتی کم شد؛ مبلغ ها سنگین

صعود ۱۰ هزار واحدی شاخص بورس

اتاقبازرگانیتهرانوضعیتاقتصاددرمردادماهرابررسیکرد

کدام بازارها بیشترین سود را دادند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش قیمت سکه و کاهش قیمت طالی آبشده
قیمت سکه و طال )شنبه( در بازار روندی متفاوت داشت و بهای طالی آبشده با کاهش محدود قیمت روبرو بود، اما بهای انواع سکه افزایش یافت.  به گزارش ایرنا، )پانزدهم شهریور( در 

ساعت ۱۵و ۲۵ دقیقه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته،  به بهای ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان معامله شد.  سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی به ارزش ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین نیم سکه به بهای پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت 

سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به ارزش یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان معامله شد.
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مدیرعامل توانیر گفت: طرح برق امید فرصت خوبی را 
برای توسعه صرفه جویی در کشور ایجاد خواهد کرد و 
حتی می تواند باعث رونق صنایع و بکارگیری برق صرفه 
جویی شده حاصل از این طرح در استخراج رمز ارز شود.
محمدحسن متولی زاده با بیان این که در تمام دنیا برای 
مشترکان برق سیاست های تشویقی و تنبیهی در نظر 
گرفته می شود، خاطرنشان کرد: در وزارت نیرو براساس 
تجربه سال های گذشته، سیاست های تشویقی بکار 
گرفته شد و درهمین راستا برای صنایع و کشاورزان 
پاداش هایی اختصاص یافت که در صورت جابه جایی 
بار مصرفی خود )در ســاعت های گرم ۴ ماه خرداد تا 

شهریور( از این پاداش ها بهره مند می شوند.
وی با بیان  اینکه در قالب همین سیاست های تشویقی 
سال گذشــته ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش به صنایع 
اختصاص یافت و کشــاورزان نیز در صورت همکاری 

در این طرح و عدم اســتفاده از برق در۴ ساعت گرم 
روز، از ۲۰ ســاعت برق رایگان بهره مند شدند، اضافه 
کرد: با اجرای همین طرح ها، پیــک مصرف برق در 
دو سال متوالی تنها با یک درصد رشد و بدون مشکل 

سپری شد.
مدیرعامل توانیر همچین به طرح برق امید پرداخت 
و گفت: این طرح مخصوص مشــترکان خانگی است 
و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در ســال های 
گذشته استخراج شده است.متولی زاده ادامه داد: به 
طور متوسط در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مشترکان 
برق در محدوده کم مصــرف، ۱۵ درصد پرمصرف و 
۵۵ درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما این 
تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد 
خانوار ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل 

گرفته است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران از دو برابر شدن موارد بازرسی از انبارها 
در زمینه قاچاق و احتکار در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته و همچنین کاهش موارد احتکار ماسک خبر 
داد و گفت که بیشترین شکایات مردمی در یک ماه اخیر نیز 
در حوزه نان، لبنیات، مرغ و تخم مرغ و میوه و سبزیجات 
بوده است.سعید محمدی پور معاون نظارت و بازرسی اداره 
کل صمت استان تهران اظهار کرد: در مرداد ماه بیش از ۶۰ 
هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که از این 
تعداد ۱۰ درصد منجر به کشف تخلف شده است. یعنی در 
ماه گذشته ۶۲۰۰ پرونده به ارزش ریالی ۱۸۹ میلیارد تومان 

تشکیل شده است.
وی همچنین از انجام ۶۱۵۵ مورد بازرسی در زمینه قاچاق 
در ماه گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۶ مورد منجر 
به کشف تخلف و تشکیل پرونده به ارزش ریالی یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان شده است.معاون نظارت و بازرسی 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه با 
بیان اینکه در شرایط فعلی بازار کشور و وجود تحریم ها در 
زمینه قاچاق و احتکار نظارت بیشتری می شود، تصریح کرد: 
بنابراین تعداد بازرسی در زمینه قاچاق و احتکار در مرداد ماه 
امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته صد در صد و نسبت 

به ماه گذشته شش درصد افزایش داشته است.  بنابراین در 
ماه گذشته و ماه جاری بازرسی های بیشتری به بازرسی از 
انبارها و در زمینه احتکار و قاچاق اختصاص داده شده است.
محمدی پور با بیان اینکه سیاســت سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت ناامن کردن وضعیت برای ســودجویانی 
است که از ناپایداری بازار سوء استفاده می کنند، گفت: طی 
گشت های مشــترک تعزیرات، دادستانی و پلیس امنیت 
اقتصادی، آگاهی و اماکن ۱۸۷۷ گشت انجام گرفته که ۶۸۷ 
مورد تخلف با ارزش ریالــی ۵۵ میلیارد تومان به تعزیرات 

ارسال شده است.
وی در ادامه تعداد شــکایت مردمی به صورت حضوری و 
تلفنی را ۴۴۴۲ مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۲۴۶۴ 
مورد تلفنی با سامانه ۱۲۴ و ۱۹۷۸ مورد حضوری با ارائه 
مستندات دریافت شده و تعداد ۳۲۳۷ مورد غیر متخلف و 
۱۲۰۵ فقره به عنوان متخلف شناخته شده است. بیشترین 
شکایات مردمی در یک ماه اخیر نیز در حوزه نان، لبنیات، 
مرغ و تخم مرغ و میوه و سبزیجات بوده است.همچنین به 
گفته معاون نظارت و بازرســی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت اســتان تهران در بحث نظارت بر آرد و نان استان 
تهران  ۳۱۲۰ مورد بازرسی انجام گرفته که ۶۷۲ پرونده به 

ارزش ۳۰۲ میلیون تومان تشکیل شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه طرح 
شناسه کاال جلوی بسیاری از سودجویی ها را می گیرد، 
گفت: با اجرای طرح شناسه کاال همه باید کاال را با شناسه 
دریافت کنند و مشخص باشد کاال را به چه کسانی عرضه 
کردند، اما تا پیش از اجرای این طرح این موارد مشخص 
نبود.اکبر پازوکی با بیان اینکه نظارت بر اجرای طرح شناسه 
کاال ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت های بزرگ 
هم در اجرای این طرح همکاری می کنند که این موضوع 
به نفع توزیع کنندگان  است چراکه تاکنون گفته می شد 
توزیع کنندگان گران فروشــی می کنند، اما درصد سود 
قانونی فروشــندگان یعنی اجناس درشت پنج درصد، 
اجناس ریز هفت درصد و اجناس خارجی با دو یا سه درصد 
تفاوت مشخص اســت. بنابراین فروشندگان نمی توانند 

تعیین کننده قیمت در بازار باشند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح شناسه کاال، مبدا، مقصد و 
قیمت فروش آن را مشــخص کرد، گفت: در حال حاضر 
به تولیدکنندگان گفته شده کاالهای خود را به کسانی 
بفروشند که در ســامانه جامع تجارت ثبت نام کرده اند. 
بنابراین اتحادیه در این زمینه اطالع رساتی کرده و بنکداران 
در دوره هایی که در این زمینه از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در اتحادیه برگزار می شــود شرکت می کنند. 
بنابراین بنکداران هنگام عرضه کاال به مصرف کنندگان 
یا توزیع کنندگان خرد کد ملی آنها را دریافت می کنند 
که این روند موجب ثبات نسبی در بازار شده است.پازوکی 

با بیان اینکه برای کاسبان خرد آبرو مهم تر از سود است، 
تصریح کرد: اما دالالن فقط دنبال بازار پر ســود هستند 
و می توانند تعداد زیــادی کاال بخرند و انبار کنند. این در 
حالی است که کسبه خرد سرمایه و حتی محل مناسب 
یا انبار برای نگهداری کاال ندارند. برای مثال قیمت یک 
یخچال سایدبای ساید از سه به ۲۰ میلیون تومان رسیده 
و مغازه داران ســرمایه الزم برای خرید تعداد زیاد از این 
محصــوالت را ندارند. وی با بیان اینکــه دالالن در همه 
صنوف هســتند، گفت: در حال حاضر خرید وفروش و 
امورات اصناف به روز بستگی دارد، نه اختفاء کاال. اما همه 
فکر می کنند کاسبان خرد این اقدامات را انجام می دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه طرح 
شناسه کاال جلو بسیاری از سودجویی ها را می گیرد، گفت: 
با اجرتی طرح شناسه کاال همه باید کاال را با شناسه دریافت 
کنند و مشخص باشد کاال را به چه کسانی عرضه کردند، 
اما تا پیش از اجرای این طرح این موارد مشخص نبود. البته 
برای کاسبان خرد دشواری هایی هم دارد، چرا که ممکن 
است برخی مشتریان از ارائه کد ملی شان خودداری کند 

که در این زمینه دولت و رسانه ها باید اطالع رسانی کند.
وی افزود: باید برای مردم توضیح داده شود که اجرای طرح 
شناسه کاال برای جلوگیری از سودجویی و گران فروشی، 
اطمینان از اصالت کاال و ارائه فاکتور رسمی است و خودداری 
مصرف کنندگان از ارائه کد ملی فقط به نفع برخی کسبه 

بدون جواز است که سود خودشان را دریافت می کنند.

مرداد ماه امســال با وجود کاهش ۳۵ درصدی معامالت 
مسکن در شهر تهران، تعداد واحدهای عرضه شده به بازار 
۱.۵ برابر شده است.آمارهای رســمی ارائه شده از سوی 
بانک مرکزی نشان می دهد مرداد ماه امسال ۹۰۸۰ فقره 
معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که از کاهش ۳۵.۴ 
درصد در مقایسه با تیر امسال و افزایش ۱۷۶ درصد نسبت 
به مرداد پارسال خبر می دهد.با وجود کاهش محسوس 
تعداد معامالت، تعداد فایل های عرضه شــده به بازار با 
رشد ۵۲ درصد مواجه بود. از طرف دیگر نرخ رشد قیمت 
پیشنهادی در آگهی ها حدود نصف رشد قیمت معامالت 
قطعی بوده و این در حالی است که پیش از این معموال نرخ 

های پیشنهادی رقم های باالتر از معامالت قطعی بود.
بررسی ها نشــان می دهد تصویب مالیات بر خانه های 
خالی و احتمال اجرایی شدن این قانون از پایان تابستان 
در تمایل برای فروش مسکن تاثیرگذار بوده است. از طرف 
دیگر، در صورت ثبات بازارهــای موازی، هر دو نمایه می 
تواند نشان دهنده تمایل بازار به سمت ثبات قیمتی باشد.

اطالعات به دست آمده از سامانه کلید حاکی از آن است 
که در مرداد ماه ۱۳۹۹ حجم عرضه واحدهای مسکونی 
از طریق این سامانه به بازار مسکن شهر تهران نسبت به 
تیرماه امسال ۵۱.۹ درصد رشد داشته است. این اطالعات 
که از ۱۶ منطقه تهران استخراج شده آگهی های مناطق 
یک تا ۱۵ و ۲۲ را شامل می شود و شش منطقه ۱۶ تا ۲۱ 

به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها در این گزارش لحاظ 
نشده است.

تعداد فایل های عرضه شده در سه منطقه ۹، ۱۰ و ۱۱ به 
ترتیب ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۵۰ درصد نسبت به ماه قبل رشد 
داشــته که ثبات و کاهش  قیمت های پیشنهادی را در 
این مناطق به همراه داشت.از ســوی دیگر بررسی ها از 
۱۶ منطقه  شامل مناطق ۱ تا ۱۵ و ۲۲ نشان می دهد که 
با وجود رشــد ۱۰.۵ درصد قیمت معامالت در کل شهر 
تهران، نرخ رشد قیمت های پیشنهادی فروش مسکن در  
۱۶ منطقه مذکور نسبت به تیر ماه امسال ۵.۶ درصد بوده 
است. نرخ رشد ساالنه قیمت در این مناطق نیز ۷۵ درصد 
اعالم شده که ۲.۴ درصد کمتر از قیمت های قطعی است.

یک کارشناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه در شرایط 
فعلی نقدینگی بین دو بازار بورس و مسکن می چرخد، 
گفت: سیاست های دولت در حوزه بین الملل تاثیر زیادی 
در بخش مسکن دارد و دولت باید برای ایجاد آرامش در 
اقتصاد سیاست های داخلی و خارجی را تنظیم کند.سعید 
آگشته درباره علت نوسانات قیمت در ماه های اخیر گفت: 
وقتی سایر آلترناتیوها بسته می شود در اقتصاد ایران سه یا 
چهار حوزه خاص برای سرمایه گذاری باقی می ماند. در این 
شرایط گاهی سرمایه بین بورس و مسکن دست به دست 
می شود، گاهی به بازار ارز و بورس می رود و مدتی در بازار 

طال یا مسکن می چرخد.

رئیس ســازمان بورس وعده 
داده است که از ۱۵ شهریورماه 
حقوقی ها حمایت گسترده تری 
از بازار خواهند داشــت. در پی 
نگرانی های ایجاد شده در بازار 
سهام به دنبال ریزش های مداوم و فراز و نشیب های بسیار 
آن، تصمیمات جدیدی برای اداره این بازار اتخاذ شــده که 
حمایت حقوقی ها از صف های سنگین خرید و فروش سهام از 
نمونه های آن است. این در حالی است که برخی از تحلیلگران 
بازار سرمایه در عین حال که از فعالیت بازارگردانان در بازار 
حمایت می کنند، اما در مقابل عنوان می کنند که همراهی 
حقوقی ها با بازار ســهام اثر قطعی ندارد؛ چراکــه بازار در 
شرایطی قرار ندارد که اگر این گروه ورود پیدا نکنند، افتی 
بیشتر داشته باشد، بلکه حمایت حقوقی ها باعث می شود 
که روند صعودی شاخص شدت بیشتری پیدا کند. عملکرد 
بازار ســهام در یک ماه اخیر، افت بیش از ۴۰ هزار واحدی 
شاخص کل بورس را نشان می دهد. تا جایی که شاخص کل 
بورس در نیمه مرداد در کانال دو میلیون واحد قرار داشت 
و امروز به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سقوط کرده 
است. همچنین طی ســه روز پایانی هفته گذشته ۴ هزار 
میلیارد تومان پول از بازار ســهام خارج شد. هفته گذشته 

شامل سه روز معامالتی بود شــاخص کل بورس که نشان 
دهنده بازدهی بازار سهام اســت پس از افت ۷۲ هزار واحد 
در ۲۵ مرداد ماه که بزرگترین  افت تاریخ بورس رارقم زد و 
افت ۶۵ هزار واحدی در دوم شهریور سومین ریزش سنگین 
از ابتدای سال را ثبت کرد.این افت دومین ریزش شدید در 
شهریور ماه بود. روز چهارشــنبه یک رکورد دیگر هم ثبت 
شد،افت ۵۳ هزار نماگر چنان با شتاب بود که هیچ نمادی 
نتوانست آبی بر آتش بورس شود و هر سه شاخص بورس در 
معامالت آخرین روز هفته  همچنان قرمز پوش باقی ماندند.

مالکان عمده سهام به تعهدات خود عمل نکردند
طی دو هفته گذشته که قرار بود مالکان عمده سهام های 
حقوقی از بورس حمایت کنند ، تنهــا دو روز بورس رونق 

داشت و بقیه روزها شاخص سهام افت کرد. کارشناسان 
معتقدند یکی از دالیل افت شــاخص عدم انجام تعهدات 
حقوقی ها است، مالکان عمده سهام برغم تعهداتی که داده 
بودند به تعهدات خود عمل نکردند. تحلیلگران معتقدند 
گرچه فراز و فرود ذات طبیعی بورس است اما سوء مدیریت 
در ســازمان بورس، عدم همراهی حقوقی ها، موضوع دارا 
دوم و نا هماهنگی بین مدیران دستگاه ها در افت بورس 
تاثیر بسزایی داشته است . به گفته کارشناسان اگر حقوقی 
ها به درستی به تعهدی که داده اند عمل کنند، صف خرید 
کوتاه تر خواهد شد و اعتماد به بازار ســرمایه باز خواهد 
گشت. در غیر اینصورت نوسانات بورس ادامه خواهد داشت. 
تحلیلگران معتقدند، بازگشت بورس به دوران رونق زمان 

نیاز دارد و این کار با کمک حقوقی ها امکانپذیر است.

هشدار به منتفعان بازار سرمایه برای محافظت 
از بورس 

در همین رابطه عبدالناصر همتی روز گذشــته در یک 
مطلب اینستاگرامی، یک پیشنهاد را در جهت بازارسازی 
بازار ســرمایه مطرح کرد که مالکان عمده سهام اعم از 
نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی، بنگاه های خصوصی 
بزرگ و حتی شــرکت های تابعه بانک ها که طی چند 
ماه اخیر به دلیل رشد قیمت سهامشان منتفع شده اند، 
با رعایت ضوابط قانونی، نقش بازارسازی را ایفا کنند و 
برای اطمینان دادن به ســرمایه گذاران خرد، در جهت 
نقدشــوندگی بازار و محافظت در برابر نوسانات اقدام 
کنند. به نظر می رســد که رییس کل بانک مرکزی این 
پیشنهاد را در راستای امیدبخشی به فعالیت سهامداران 
خرد در بازار داده است، چراکه در روزهای اخیر، برخی 
از سرمایه گذاران خرد از افت های پی در پی در این بازار 
ناامیده شــده و منابع خود را وارد بازارهای موازی نظیر 

طال و ارز کرده اند.

ادامه نگرانی ها از دستکاری بورس
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس امــا در این رابطه 
گفته است که نگرانی جدی ما دســتکاری بورس است. 
پورابراهیمی ادامه داد: اگر سهام شرکتی ۱۰ روز پشت سر 
هم ۵ درصد مثبت شود، باید به آن شک کرد و بخش عمده 

بازار فعلی، مبتنی بر واقعیت های اقتصادی نیست.

حمایت حقوقی ها به سبز پوش شدن شاخص بورس كمک می كند؟

نوسان  بورس  با  معامالت  دستوری
سرمایه گذاران خرد وارد بازارهای طال و ارز شدند                                                           خروج 4 هزار میلیارد تومان پول از بازار سهام در سه روز

آدرس غلط به سهامداران 
محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی 

هشدارهایی در رابطه با عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد و دولت در بازار بورس داده بودیم که اگر این رویکردها اصالح می شد امروز بازار سرمایه گرفتار بی اعتمادی از سوی سهامداران نبود. نرخ بهره منفی غلط است و حباب ساز، حمایت های بیجای 
مسئولین دولتی از بازار غلط است و توهم ساز و کسی که آسیب می بیند تازه  واردها هستند. در شرایط فعلی حقوقی ها نیز مانند حقیقی ها در بازار سرمایه گذاری کرده اند و به دنبال سود هستند. آنها نیز باید سود سهامدار خود را تأمین کنند که شامل 
صندوق های بازنشستگی، بانک ها و دیگر نهادهای حقوقی است و نمی توان انتظار خاصی از آنها داشت. بنابرین نباید به سهامداران حقیقی اطالعات غلط داد و گفت اوضاع خوب است. این باعث ایجاد اطالعات نامتقارن شده و حقوقی ها خارج و حقیقی ها 
از سود بی بهره می مانند. به هر ترتیب دلیل افت شاخص، بزرگ شدن بیش از حد حباب بورس بود و عدم عرضه دارا دوم و طرح گشایش بهانه ای شد که این حباب خالی شود و به اصطالح ماشه بازار را کشید. تصور من این است که شاخص دیگر رشد 
گذشته را ندارد و تا پایان امسال ریزش آن ادامه می یابد. از ابتدای ۹۸ بدلیل منفی شدن زیاد نرخ بهره، همه بازارها شروع به باد شدن کردند. شاید تا اسفند ۹۸ حباب بورس و مسکن و خودرو تا حدودی هم اندازه بود اما حباب بورس از اسفندماه به این 
طرف بزرگتر از سایرین شد. بازار سهام بازاری است که حبابش کل اقتصاد را متاثر میکند  و اهمیتش از حباب سایر بازارها بیشتر است به جهت تاثیرش بر سایر متغیرهای کالن. به همین جهت هم بیشتر از بازار سهام صحبت می شود تا بازار مسکن یا 

خودرو. به طور کلی بازار بورس در ذاتش افت و خیز دارد و باید اجازه داد بریزد. ای کاش این جسارت وجود داشت که دامنه نوسان برداشته شده و رشد و ریزش هر دو سریع اتفاق می افتادند تا شاهد این حجم از مشکل در کشور نباشیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کاهش  چشمگیر  قدرت خرید مردم
مسعود دانشمند، اقتصاددان

در شرایط حاضر تنها وزارتخانه ای که از اهمیت بسیاری در کشور برخوردار است وزارت صمت است که متاسفانه به دالیل بسیاری همچنان بدون وزیر اداره می شود. مشکالت معیشتی و چالش های تولید ره آورد وزارتخانه بدون وزیر است 
که با ادامه تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت این مشکالت روزانه در حال رشد است. متاسفانه در این میان قربانی اصلی تعلل دولت، معیشت مردم است. معیشتی که این روزها بیشتر از هر زمانی برای زندگی اقشار متوسط 
حاشیه درست کرده و دغدغه اصلی کشور باید باشد. وضعیت به قدری پیچیده شده که هیچ کس جز خود دولت نمی تواند این وضعیت را درست کند. هشدارها در رابطه با کاهش قدرت خرید مردم بسیار است و به هر شکل متضرر اصلی 
در این بین خود دولت و مردم هستند. متاسفانه تعلل در معرفی وزیر صمت در کنار دالیلی که بارها به آن اشاره شده موجب افزایش فقر می شود. در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، فقرا افزایش می یابند و فاصله طبقاتی مردم همچنان 
زیادتر خواهد شد که این موضوع تبعات منفی برای دولت خواهد داشت.  وظیفه وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات و… تنظیم بازار است و این به معنای قیمت گذاری نیست. مفهمومی که شاید هنوز وزارت صمت به آن پی نبرده 
است. وظیفه وزارت صمت و دیگر دستگاههای متولی برقراری تعادل بین عرضه و تقاضاست. چرا وزارت صمت هنوز فرق ببین قیمت گذاری و تنظیم بازار را نمی داند و به اسم تنظیم بازار قیمت گذاری انجام می دهند. این حرکت موجب 
ایجاد بازار دوم، سوم و.. و در نهایت بازار سیاه می شود که دیگر قیمت در ان معنایی ندارد. دولت برای تنظیم بازار باید بررسی کرده و میزان عرضه کاال و تقاضا را برآورد کند. همچنین باید در جریان تولید و وارات باشد تا تعادل در بازارها 

ایجاد شود. دولت باید مجوز واردات بدهد تا این حرکت موجب تعدیل بازارها شود و مکانیزم بازار قیمت ها را تعیین کند.

در حالی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان اصلی ترین 
متولی کنترل و نظارت بر بازارها 
ماه هاست بدون وزیر اداره می 
شود که در بازارها شاهد افزایش 
روزانه و لحظه ای کاالهای مورد نیاز مردم هستیم. کاالهای 
اساسی روزانه دستخوش تغییر قیمت ها و حرکت افزایشی 
است و گرانی های اخیر موجب شــکایات بسیاری از سوی 
مردم شده است. تعلل دولت در معرفی وزیر صمت در در طول 
ماه های اخیر قیمت انواع کاالهای مصرفی مردم دست خوش 

نوسانات متعددی کرده است به نحوی که بررسی قیمت ها 
نشان می دهد تغییرات قیمتی در کاالها از هفتگی به روزانه 
رسیده و همین امر نگرانی مردم را در تأمین نیازهای مصرفی 
خود تشدید کرده است. این روزها موضوع رونق تولید با هدف 
شکست فشارهای خارجی بیش از پیش موضوعیت یافته و 
بی دلیل نیست که بگوییم یکی از ارکان مهم حمایت از تولید، 
وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( است. این وزارتخانه 
به عنوان ترکیبی از سه وزارتخانه کلیدی )صنایع سنگین، 
معادن و فلزات و بازرگانی(، یکی از سه پایه رشد اقتصاد کشور 

)در کنار کشاورزی و خدمات( محسوب می شود.

سرگردانی مردم و تولیدکنندگان در میان گرانی ها
نمونه بارز این ســرگردانی را هم، در آشــفته بازار قیمت ها 

می بینیم. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده است: 
در طول ماه های اخیر قیمت انــواع کاالهای مصرفی مردم 
دست خوش نوسانات متعددی شده است به نحوی که بررسی 
قیمت ها نشــان می دهد تغییرات قیمتی در برخی کاالها از  
هفتگی به روزانه رسیده است. بالتکلیفی سکانداری وزارت 
صنعت عاملی شده تا یک برنامه مســنجم برای صنایع آن 
هم در شرایط فعلی اقتصادی کشور تدوین نشود و همین امر 
سرگردانی صنایع را بیشتر از گذشته کرده است. نبود مواد اولیه 
کافی و افزایش هزینه های تولید از یکطرف و غفلت واحدهای 
نظارتی از طرف دیگر سبب شــده تا مصرف کننده بعضا با 
رقم های نجومی در انواع کاالها روبه رو شود. این روزها شکایت 
اصلی تولیدکننده های صنعتی نبود یک برنامه روشن آنهم با 
گذشت پنج ماه از سال ۹۹ است. جالب اینجاست در شرایط 

کرونا قرار بود برای حمایت از تولیدکننده داخلی تسهیالت هم 
به آنها پرداخت شود اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشده و 

تولید با روند عجیب افزایش هزینه ها روبه رو شده است.

گرانی کاالهای اساسی در سایه بی توجهی 
دولت در معرفی وزیر پیشنهادی صمت

در همین رابطه احمد مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس با انتقاد از گرانی کاالهای اساسی، گفت: دولت در 
نظارت بر قیمت ها ضعف داشته و تنظیم بازار را به حال خود 
رها کرده است به همین دلیل بهای کاالهای اساسی به ویژه 
ارزاق عمومی مردم مانند مرغ، روغن ،چای و... لحظه ای 
افزایش یافته و هیچ نهادی نیز مسئولیت تعیین قیمت 

ارزاق عمومی را برعهده نمی گیرد.

تعلل دولت در معرفی وزیر صمت به بالتکلیفی تولید و رشد قیمت ها منجر شده است

گرانی لحظه ای کاالهای اساسی
نگرانی مردم در تأمین نیازهای مصرفی

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

خبر خوش برای استخراج کنندگان رمزارز

شناسه کاال چگونه جلوی سودجویی ها را می گیرد؟

فروشنده ها در بازار مسکن زیاد شدند

كاهش موارد احتکار ماسک

تشدید بازرسی از انبارها
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 کسب و کار

كسب و كارهای مجازی انجام آزمایش مجوز ندارند
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران بیان کرد: کســب و کارهای مجازی انجام 
آزمایش مجوز ندارند. فرید کرمی، رئیس انجمن آســیب شناسی ایران نیز در 
نشت خبری امروز اظهار کرد: کســب و کارهای مجازی ) شرکت ها و استارت 
آپ( و تبلیغات آنها برای انجام تســت های آزمایشگاهی از جمله کرونا بدون 
مجوز است و پایه و اساس علمی ندارد ، این شرکت ها نمونه های آزمایشگاهی 

را جمع کرده و به آزمایشگاهها ارسال می کنند.
وی تصریح کرد: افرادی در این استارت آپ ها فعالیت می کنند و با مراجعه به 
منازل از زبان افراد تست کرونا می گیرند در حالیکه غلط بوده و انجام تست از 
حلق و بینی باید انجام شود، الزم است در این زمینه اطالع رسانی گسترده انجام 
شود تا مردم جانشان را به خطر نیاندارند، متاسفانه سازمانهای بیمه گر در این 

زمینه سکوت کرده اند و آزمایشگاهها نیز متحمل زیانهای بسیاری می شوند.
رئیس انجمن آسیب شناسی ایران با بیان اینکه شورای عالی بیمه تعرفه های 
آزمایشگاهی را یکسان نمی بیند، خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام بیماری 
از طریق تســت های ازمایشگاهی بسیار مهم است و شــورای عالی بیمه باید 
نگاه ویژه ای در زمینه تعرفه ها داشته باشــد در حالیکه بدون در نظر گرفتن 
بحث کارشناسی نرخ پایین برای تعرفه ازمایشگاهی تعیین می شود و هزینه 
های مردم باال می رود؛ بازنگری در شــورای عالی بیمه به تعرفه تســت های 

آزمایشگاهی مهم است و باید جیب مردم نیز در نظر گرفته شود.
غالمرضا حمزه لو، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی نیز 
در این نشست گفت: تامین منابع برای آزمایشگاه مهم است هر گونه اختالل 
در این امر تاثیرات جبران ناپذیری برای نظام سالمت دارد، بحث تعرفه های 
آزمایشگاهی قدیمی و تاریخی بوده و وابستگی به نرخ ارز دارد؛ بسیاری از مواد 
اولیه تولیدات داخلی ما، از خارج تامین می شود و اگر در زمینه تخصیص ارز 
برای کیت های ازمایشگاهی اقدام انجام نشود با بجران مواجه می شویم.وی 
به کسب وکارهای مجازی نیز اشاره و تصریح کرد: این کسب و کارها مشکالت 
بســیاری را برای آزمایشــگاه ها بوجود آورده و در کار آنها مداخله می کنند 
جایگاه مناسب برای آنها در نظام سالمت تعریف نشــده و مجوز فعالیت را از 
ورات صمت می گیرند ولی در حوزه ســالمت فعالیت می کنند.حمزه لو در 
پایان خاطرنشان کرد: آنها حوزه آزمایشگاهی را محل کسب می دانند و در واقع 
میان ارتباط آزمایشگاه و بیمار واسطه گری می کنند و با انحصار ارجاع بیمار 
به آزمایشگاه خواسته های خود را به همکاران ما تحمیل می کنند در حالیکه 
آزمایش باید با دستور پزشک انجام شود. همچنین کمال الدین باقری، عضو 
هیات مدیره انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی و تشخیص طبی ایران در این 
نشست گفت: افزایش قیمت کیت ها در تعرفه های دولتی و بیمه ها باید لحاظ 
شود تا فشاری به مردم وارد نشــود و در ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب نیز 
مشکلی نباشد، کیت ها از کشورهای اروپایی وارد می شود و نیاز به ارز دولتی 

داریم تا بتوانیم خدمات مطلوب به مردم ارائه دهیم.

حمایت ویژه از پارک های  علم و فناوری ضرورت 
امروز كشور است

حجت االسالم والمسلمین سید مهدی قریشــی امام جمعه ارومیه روز شنبه در 
دیدار با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت: با توسعه 
شرکت های دانش بنیان و توجه به این بخش می توان طرح ها و ایده های فعاالن این 
بخش را عملی کرد. وی بیان کرد: صندوق پژوهش و فناوری باید با بودجه خوبی اداره 
شود که در این صورت می توان تاثیر آن را دید. نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی 
و امام جمعه ارومیه ادامه داد: موقعیت آذربایجان غربی یک موقعیت ویژه ای است 
و می توان  بعضی از مباحث علمی را  به خود اســتان واگذار کرد. حجت االســالم 
والمسلمین قریشی اضافه کرد: اساتید علوم انسانی هم باید به سمت شرکت های 
دانش بنیان بروند که نتیجه آن ارتقای دانش اساتید است. وی ادامه داد: باید  راه و روش 
این امر را به اساتید این بخش نشان داد و باید نگاه ویژه ای به این اساتید داشته باشید. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری  نیز در این دیدار گفت: در حوزه اقتصاد دانش 
بنیان جهت گیری جدیدی به نقش دانشگاه ها صورت گرفته است. سورنا ستاری ادامه 
داد: در توسعه شرکت های دانش بنیان نگاه جدیدی داریم و جهت گیری ها به نیروی 
انسانی باید به یک فرهنگ اقتصاد تبدیل شود که این امر در آذربایجان غربی صورت 
گرفته است. وی ادامه داد: نیاز جامعه تعهد فرهنگی است و باید به این امر توجه شود 
که جوانان چه ایده هایی دارند و می توان در این بخش سرمایه گذاری کرد. معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: اتفاقات خوبی در توسعه 
تعداد شرکت های دانش بنیان رخ داده به طوری که هم اینک پنج هزار و ۳۰۰ شرکت 

دانش بنیان در حوزه های مختلف در کشور فعال است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد
عبور از توليد 200 هزار تنی آسفالت با اجرای رینگ 

چهارم 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
اصفهان گفت: تولید آســفالت ســال 
گذشــته 2۰2 هزار تن بود که بخشی 
از آن در پروژه های عمرانی و بخشــی 
هم در معابر شــهری اســتفاده شده 
است که هرچه مسیر بیشتری از پروژه 
های رینگ حفاظتی آزاد شــود تولید 
آســفالت ســازمان عمران هم از مرز 2۰۰ هزار تن عبور می کند. به گزارش اداره 
ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، مجید طرفه تابان در نشســت خبری 
آنالین با اصحاب رســانه در سلسله نشست های خبری »ســه شنبه ها با رسانه« 
با بیان اینکه سازمان عمران در سال 98 نســبت به سال 97، ۳۰۰ درصد رشد در 
تولید بتن و 2۳4 درصد رشد در تولید آسفالت داشته است، اظهار کرد: همچنین 
 این ســازمان این مدت، از نظر عملکرد ریالی ۳5۰ درصد رشد در مباحث عمرانی

 را تجربــه کرده اســت. وی بــا بیان اینکــه در 5 ماهــه امســال 55۰ هزار تن 
انواع مصالــح در مجتمع تولیدی صفه تولید شــده اســت که رکــورد جدیدی 
در مقایســه با ســال های گذشــته ســازمان اســت، ادامه داد: اجــرای پروژه 
هــای آســفالتی مثــل روکــش معابر اصلــی، آســفالت تراشــی در شــهر و 
اجرای روکــش معابر فرعی بخــش دیگری از اقدامات ســازمان عمران اســت 
 کــه پارســال ۳5 میلیــارد تومــان در ایــن زمینــه بــرای مناطــق 15 گانه

 هزینه شد. 

 316 میلیارد تومان پروژه فعال در سطح شهر 
مدیرعامل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: اجرای 
برخــی از پروژه هــای عمرانــی شــهرداری از وظایف این حوزه اســت به 
 طوریکه هــم اکنــون ۳16 میلیــارد تومان پروژه فعال در ســطح شــهر 
داریم. وی بزرگترین پروژه در دســت اقدام ســازمان عمران را اجرای طرح 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سردار سلیمانی با قرارداد 1۰۰ 
میلیارد تومــان عنوان و اظهار کــرد: این پروژه حدود 7۰ درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارد.

اخبار

استان ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
ارزش شرکت های دانش بنیان در بورس به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به ورود ۴۱ شرکت دانش بنیان به بورس گفت: ارزش این شرکت ها به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سورنا ستاری ظهر شنبه در 
حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری آذربایجان غربی اظهار داشت: ۴۱ شرکت دانش بنیان وارد بورس شده اند که ارزش این شرکت ها به بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

زنگ بازگشــایی مدارس 
کشــور در حالی با حضور 
مجازی رئیس جمهور در 
محله نارمک منطقه چهار 
تهران نواخته شد که دانش 
آموزان به صورت حضوری در مدارس حضور یافتند؛ 
دانش آموزانی که جمعیت 15 میلیونی شان زنگ 
خطری برای شیوع کروناســت. این در حالی است 
که این بازگشایی با انتقادهای بسیاری همراه است. 
در همیــن زمینــه رئیــس کل ســازمان نظام 
پزشــکی ایــران، در نامــه ای به وزیــر آموزش و 
پرورش نســبت به روشن شــدن آژیر خطر کرونا 
 هشدار داد و نوشــت: »اکثر موارد تسری بیماری

 در دوره بدون عالمت اســت و عدم حضور دانش 
آموزان در ایــام عالمت دار حالل مشــکل انتقال 
بیماری نیســت. علــت واقعی ایــن تصمیم غیر 
منتظره برای مردم مکشــوف نیســت و امیدوارم 
علتی خارج از مصالح آموزشــی و پرورشی نباشد 
ولی هر چه هست با شــرایط خطیر بیماری کرونا 

و ســالمت دانش آموزان و خانواده آنها سازگاری 
ندارد و یقینــاً موجب تحمیل بیماران بیشــتر بر 
جامعه پزشکی، پرســتاری و کادر درمان خواهد 
 شــد. الزم به ذکر اســت اکثــر کشــورهایی که 
در کنترل این بیماری شــرایط بســیار بهتری از 
ایران دارنــد و حتی مرگ و میر ناشــی از کرونا در 
آن کشــورها کمتر از یکصدم موارد در کشــور ما 
است هنوز در مورد بازگشــایی حضوری مدارس 
تامل و احتیاط می کنند. جنــاب آقای وزیر از نظر 
علوم اپیدمیولوژی و بهداشــت در شــرایط همه 
گیــری بیماری هــای واگیــر اولیــن محل هایی 
کــه بایــد تعطیــل شــوند مــدارس و آخرین 
 محل هایــی کــه بازگشــایی می شــوند مدارس

 هستند.«
 ICU عالوه بر آن دکتر هاشــمیان، فوق تخصص
بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه بهشتی 
در مورد بازگشایی مدارس می گوید: »اگر گرفتار 
کرونای کودکان شویم کشوری نیستیم که بتوانیم 

مقاومت کنیم.
این تصور که بچه ها مبتال به کرونا نمی شوند غلط 
است. بیمارستان ها و آی سی یوهای ما امکانات و 
متخصصان کافی برای کــودکان ندارند. ما صحنه 

های بسیار بســیار فجیعی را در زمینه مرگ و میر 
کرونا دیدیم که اگــر این صحنه ها را مســئوالن 
می دیدند اجازه بازگشــایی مدارس را نمی دادند. 
هشدار من در مورد بازگشایی مدارس یک هشدار 
خاص اســت. ما وقتی تعداد مرگ و میــر باال در 

 روز داریم، کشــور صاحب نظری در درمان کرونا 
نیستیم.«

»کســب و کار« در گفتگــو با رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمان مجلس به بررسی این موضوع 

می پردازد. 

رئيس سازمان نظام پزشکی به وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی حضوری مدارس هشدار داد

آژیر خطر کرونا با بازگشایی مدارس
رئيس جمهور: امسال سال انضباط دقيق دانش آموزان است؛ چيزی شبيه پادگان های آموزشی نيرو های مسلح

وزیر آموزش وپرورش: همه پيش بينی ها برای مواجهه با هر احتمالی در سال تحصيلی جدید شده است
والدین نگران حضور دانش آموزان

تصمیم غیرکارشناسی بازگشایی مدارس
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس

متاسفانه  تصمیم هایی که در ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته می شود به نظر می رسد  بیشتر نظرات شخصی رئیس جمهور است تا نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان. اینکه ما فکر کنیم که بچه های دبستانی را می توانیم 
وادار کنیم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند یا ماسک شان را در تمام مدتی که در کالس حضور دارند، بزنند به یک شوخی شبیه است تا واقعیت. چون واقعا چیزی که ما از بچه ها و جنب و جوش آنها در مدارس می بینیم، 
این است که معموال بچه ها در کالس و بیرون کالس در زمان زنگ تفریح از سر و کول هم باال می روند. ضمن اینکه در خیلی از مناطق کشور ما و به ویژه در مناطق محروم، کالس های استاندارد هم وجود ندارد که تهویه مناسب 
داشته باشد یا فاصله گذاری مناسب رعایت شود. بنابراین اینکه شما 1۰ دانش آموز را سر یک کالس بفرستید این خطر، خطر جدی است.«امروز از ایرانشهر به من زنگ زدند که کالس 4۰ نفره ای تشکیل شده که آن هم در دو 
شیفت برگزار می شود. من نمی دانم که آقایان فکر می کنند همه جا شمال تهران است که خانه خود رئیس جمهور در آنجاست و تصور می کنند که همه کشور مانند آنجاست؟ همچنین مطلبی شنیده ام و انشاهلل شایعه باشد و 
صحت نداشته باشد که وزیر محترم آموزش و پرورش گفته اند که به همان روشی که اروپایی ها مدارس را باز می کنند ما هم باز می کنیم. از یک نظر خوشحال شدیم که باالخره استان های محروم ما مانند سیستان و بلوچستان 
و بوشهر و هرمزگان مانند مدارس اروپا شده اند. ولی اگر این صحبت واقعیت داشته باشد باید تندیس ایشان را با طال ساخت و نصب کرد که حداقل کالس های استان های محروم ما را تبدیل به اروپا کرده اند و در ذهنشان این 
گونه می بینند! در خیلی از مناطق ما مردم توان خرید ماسک برای بچه هایشان را ندارند حتی در خود تهران. و این کار قابل اجرا نیست. از طرفی ما پاییز را نیز در پیش داریم. اگر در پاییز با شیوع آنفلونزا بحرانی اتفاق بیفتد آقای 

رئیس جمهور شخصا باید جواب  آن را پس بدهند!
ما قطعا در مجلس پیگیری می کنیم و بعدازظهر روز یکشنبه هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم جلسه گذاشته ایم تا معاون مربوطه وزیر آموزش و پرورش در این زمینه و معاون وزیر بهداشت و درمان حضور پیدا کنند 
و ما را توجیه کنند که با چه منطق و دلیل و برهانی این تصمیم را گرفته اند و می خواهند عملیاتی کنند. اینکه بگویند که ما پروتکل نوشته ایم، اینها هم مثل همان پروتکل هایی است که قبال می نوشتند و می گفتند. روی کاغذ 
خیلی چیزها را می نویسند و می گویند؛ ولی واقعا این پروتکل ها قابل اجراست؟ مدیران و مسئوالن ما می توانند اجرا کنند؟ ما نمی دانیم و واقعا گرفتار شده ایم با مسائلی که در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب می شود. با وجود 
اینکه رئیس مجلس به رئیس جمهور نامه نوشت و درخواست کرد که دو نفر از نمایندگان هم در این ستاد حضور داشته باشند ظاهرا آقای رئیس جمهور تمایلی ندارد که نمایندگان در این ستاد حضور داشته باشند که اگر ایشان 
حرف هایی بزنند و نمایندگان احساس کنند که این حرف ها جایی ندارد و ممکن است عکس العمل نشان دهند. بنابراین آقای رئیس جمهور ترجیح دادند که نمایندگان را دعوت نکنند و در جلسات خود رئیس جمهور تصمیم 
می گیرد و اکثریت افرادی که در آنجا حضور دارند اعضای دولت هستند و اگر رای گیری هم کنند رای باالیی می آورد و هر تصمیمی بگیرند، اجرا می شود. این را مخصوصا از وزارت بهداشت و درمان خواهیم خواست که توضیح 
دهند با چه توجیهی پذیرفته اند؟ ممکن است بگویند که پروتکل می نویسیم ولی آیا توانسته اند این پروتکل ها را اجرا و عملیاتی کنند؟ اگر می کردند که در مردم در سفرهای گذشته سفر نمی کردند که در آینده ای نزدیک شاهد 

افزایش شمار مبتالیان باشیم. این تصمیم هایی که می گیرند بیشتر به شوخی شبیه است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

   محمدرضا شــرفی، محقــق فناوری 
بالکچین و عضو انجمن زنجیره بلوک

امروزه فناوری های 
نویــن در زندگــی 
بشر از نقشی بسیار 
موثر و غیرقابل انکار 
برخوردارند به نحوی 
کــه تصــور دنیایی 
بدون بهره گیری از 
آنها اغلب ناممکن می نماید. فناوری بالکچین یکی 
از این فناوری هاســت که به دلیل وسعت کاربرد و 
قابلیت های بی بدیل آن در ســال های اخیر مورد 
توجه فراوان واقع شده و روزانه شاهد توسعه بیش 
از پیش آن هستیم. در این مطلب فارغ از کاربردها 
و قابلیت ها، به روش های غالب سوءاستفاده از این 

فناوری پرداخته می شود.
جوامع بشری از گذشته تاکنون شاهد فعالیت های 
اقتصادی مخرب و منفعت طلبانه بسیار متعددی 
توسط عده ای برای کســب منافع با بهره گیری از 
خدعه، فریب و نیرنگ از جامعه بوده است. اکثر این 
روش ها و دام پراکنی ها بــر بهره گیری از خصلت 
واحد طمع در انسان ها استوار شده اند. وعده کسب 
منافع عظیم، سریع و مطمئن در آینده ای نه چندان 
دور از جمله موارد مشــترک در اکثر این فعالیت 
هاست. طی اعصار گوناگون بیشتر شاهد ایجاد تغییر 
در روش های پیاده سازی این فعالیت ها بوده ایم 

تا تغییر در اصول. 
بازدهــی فعالیــت هــای اقتصــادی یا کســب 
منفعت و ســود از ســرمایه گذاری در آنها عموما 
دارای اصولی غیرقابل انکار هســتند. غالبا ارزش 
افزوده از فعالیت های ســرمایه گــذاری تجاری و 
اقتصادی از ارائه یک محصول یــا خدمت حاصل 
می شــود. هر فعالیت اقتصادی الزامــا باید دارای 
طرح و مدل کسب و کار باشــد که در آن به وضوح 
تمام مراحل عملکرد اقتصادی تا کســب ســود و 
منافع حاصله تشــریح می شود و ســرمایه گذار با 
بررســی دالیل، راهکارها و تطبیق مراحل مذکور 
در این اسناد با منطق فضای هر طرح کسب و کار، 
 امکان قضاوت داشــته و چگونگی حصول نتیجه

 را برآورد می کند. 
فناوری های نوین با توجه به ناآشنایی عموم جامعه 
با کاربرد و مکانیســم های آنها طبعا ابزار مناسبی 
برای پیاده ســازی فعالیت های مذکور اســت. از 
جمله این فناوری ها که به صورت روزافزون در حال 
گسترش است می توان به فناوری بالکچین اشاره 
کرد؛ فناوری ای که اکنون بــا ظرفیت های بالقوه 
خود نقش موثری در پیاده سازی بسیاری از فعالیت 
های اقتصادی دارد. توجه به این نکته ضروری است 
که فناوری بالکچین هم یک ابزار برای پیاده سازی 
ایده های کسب و کار اســت )مگر در مواردی که 
تغییرات بنیادی در بطن این فناوری ســبب ایجاد 
ارزش افزوده شــود(. تاکنون ایده های اقتصادی و 
اجتماعی بســیاری با بهره گیری از این فناوری به 
ثمر نشســته و به طور بی نظیری در حال فعالیت 
هستند. همانگونه که انتظار می رفت با توسعه این 
فناوری مطالب بسیاری در جامعه از طریق رسانه 
های عمومی و خصوصی بــا تمرکز بر قابلیت های 
این فناوری منتشر شده و می شوند. از سویی این 
تبلیغات و اطالع رسانی )گاهی ناقص و کوتاه بوده و( 
بستر مناسبی را برای فعالیت سودجویان فراهم می 
آورد که با اتکا بر ناآگاهی عمومی و تاخیر در اطالع 
رسانی از سوی مسئوالن اقدام به تامین منافع می 
کند.پس از قانونمندی فعالیت استخراج رمز ارز و 
شناسایی این حرفه به عنوان یک صنعت در سال 
گذشته شاهد رشد روزافزون طرح ها و پروژه های 
کالهبرداری در سطح جامعه هستیم. با بررسی این 
موارد دو موضوع بیشــتر از سایرین خودنمایی می 

کند که به بررسی هر یک در حد توان می پردازیم:
 cloud( 1-فروش و ارائه تــوان پردازش ابــری

)mining
در برخی زنجیره های بالکچین، برای تامین امنیت 
شبکه از قانون و روشی به نام اثبات کار استفاده می 
شود. در این روش ثبت و تائید تمام تغییرات بر روی 
زنجیره طی فرآیندی توســط افرادی داوطلب به 
نام اســتخراج کننده )miner( صورت می پذیرد. 
استخراج کنندگان با بهره گیری از پردازنده های 
خاصی نســبت به این امر اقدام نکرده و به عنوان 
کارمزد، در برابر و به میزان مشارکت خود مقداری 

رمزارز از زنجیره دریافت می کنند. 
حال چنانچه کسی به هر دلیلی مایل به مشارکت 
در این فعالیت بــوده و از امکانــات الزم برخوردار 
نباشد می تواند نسبت به خرید مقدار مورد نیاز توان 
پردازشی متناسب با بودجه خود از ارائه دهندگان 
خدمات مذکور اقدام کند. در جامعه جهانی یکی از 
فعالیت های مقبول کســب و کار مرتبط با صنعت 
 cloud( اســتخراج رمزارز، ارائه توان پردازشــی
mining( است. همانگونه که این فعالیت اقتصادی 
با ایجاد بستری جهت مشارکت عمومی در زنجیره 
بالکچین برای متولیان و ســرمایه گذاران تامین 
منافع و خلق ارزش افزوده می کنــد گاهی نیز به 
عنوان ابزاری برای کالهبرداری مورد استفاده قرار 
می گیرد. در این خصوص الزم اســت متقاضیان 
شخصا نســبت به احراز صالحیت ارائه دهندگان 
سرویس اســتخراج ابری اقدام و حصول اطمینان 
در حد معقول نمایند که در اینجا به مواردی از آن 

می پردازیم: 
•رویت و کســب اطمینان از اصالت مدارک، اسناد 
و مجوزهای مرتبط به مالــکان واحد صنعتی ارائه 
دهنده خدمات )باالخص رویت پروانه بهره برداری(.

•بررســی و ســنجش صحت میزان کل ظرفیت 
پردازشــی ارائه دهنده ســرویس با بهره گیری از 
مشخصات و نشانی واحد صنعتی )در این مورد ارائه 
دهنده سرویس موظف به شفاف سازی در خصوص 
کل توان پردازشی موجود و مقدار واگذار شده است(

•کسب اطمینان از مالکیت ارائه دهنده خدمات و 
محل استقرار واحد استخراج

•بررسی مشخصات و امکانات پلتفرم ارائه دهنده 
ســرویس )مالکیت دامین، روش اختصاص توان 

پردازشی و محاسبه درآمد(
)Crowd Funding( 2-تامین مالی جمعی

تامین مالی جمعی یا کراود فاندینگ یکی دیگر از 
قابلیت های بسیار فناوری بالکچین است. تامین 
مالی جمعی در حقیقت تجمیع و گردآوری سرمایه 
های عده ای در راستای دســتیابی به هدفی واحد 
است. هر چند که بیشــتر از این روش برای کسب 
منافع اقتصــادی بهره گیری می شــود ولی لزوما 
کاربرد آن معطوف به این امر نبوده و طرح های عام 

المنفعه بســیاری نیز با بهره گیری از این روش به 
ثمر نشسته اند. 

در مواردی که تمرکز پذیرش سرمایه بر کسب منافع 
اقتصادی استوار است نیاز به ارائه طرح توجیهی یا 
مدل و طرح کسب و کار الزامی است. شاید در طی 
زمان روش ها، فرآیندها و ابزارهای جذب سرمایه 
دستخوش تغییرات زیادی گردیده باشد ولی ایجاد 
ارزش افزوده بوسیله ارائه کاال یا خدمت، همچنان 
به عنوان اصلی ثابت و غیر قابل انکار در هر فعالیت 

اقتصادی و سرمایه گذاری تلقی می شود. 
گاهی تنوع زیــاد در هدف ها و مــدل های تامین 
مالی جمعی در کنار بهره گیری از پیچیدگی های 
فناوری های نوین سبب بروز سردرگمی در جامعه 
شده به نحوی که فرصت مناسبی برای سودجویان 
و کالهبــرداران ایجاد می کنــد. طرح های جذب 
سرمایه با بهره گیری از ترفند »پونزی« یا بازاریابی 
شبکه ای که غالب وجه مشترک تمام این طرح ها 
پرداختن به روش ها و فرآیندهای جذب ســرمایه 
به عوض تمرکز بر اصل خلق ارزش افزوده در کنار 
بهره گیری از پیشنهادهای اغوا کننده مالی و کسب 
سودهای غیرمعقول است. نمونه بارز این امر »بانک 
ترون« است که توانسته سرمایه ای میلیون دالری 
از ترفند »پونزی« کسب نماید. با بررسی این پلتفرم 
موارد بسیار مشــخصی حاکی از جذب سرمایه و 
سودجویی بر مبنای ترفند پونزی عیان است که به 

برخی از آنها میپردازیم:
•عدم امکان دسترســی به هویت و مشــخصات 
مالک یا مالکین دامنه پلتفرم و مشخصا عدم ارائه 

توضیحات و شفافیت در خصوص مالکین طرح.
•تمرکز بــر روش جذب ســرمایه با اســتفاده از 
شعارهای عمومی فناوری بالکچین و بهره گیری 
از یک زنجیره رمزارز به عنوان ابزار پذیرش سرمایه. 
•عدم ارائه روش یا طرحی مشــخص برای تحقق 

اصل خلق ارزش افزوده. 
•پیشنهاد تامین منافعی غیر متعارف ضمن تمرکز 

بر مشوق های اغواگر در جذب زیر مجموعه.
امید که با اطالع رســانی و آموزش همگانی روزی 
برسد که دســت تبهکاران از حوزه فناوری به ویژه 

بالکچین کوتاه گردد.

سرمقاله

روش های سوءاستفاده از فناوری بالکچین
يادداشت
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