
از ۴۰۲ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومــان چک وصول 
شده در اسفند پارســال ۵۶.۴ درصد آن مربوط به 
چک های عادی اســت که ۴۳.۶ درصد دیگر آن را 
نیز چک های رمزدار تشــکیل می دهند.به گزارش 
ایسنا، مجموع چک های مبادله شده در اسفند سال 
گذشته به بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره رسید 
که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمرزدار و... 
را تشکیل می دهد و نشــان دهنده دو نکته مثبت از 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، اینگونه که در 
این ماه به تعداد و ارزش چک های مبادله ای افزوده 
شده است. از سوی دیگر، نســبت تعداد چک های 
برگشــتی به مبادله ای در ماه مذکــور بعد از بهمن 

ماه، کمترین سطح نسبت چک های برگشتی به کل 
چک های مبادله ای از دی ماه سال ۹۸ و قبل از شروع 
پاندمی  کروناست که این مورد، نکته مثبتی در روند 
سطح مبادالت محسوب می شــود.جدیدترین آمار 
بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های 
مبادله شــده که ارزش هر یک از این چک ها حدود 
۲۷ میلیون تومان اســت، معادل ۹ میلیون و ۷۰۰ 
هزار فقره وصول شــده که از این تعداد بالغ بر ۸.۸ 
میلیون فقره عادی و حدود ۰.۹ میلیون فقره رمز دار 
بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۱.۲ درصد از کل 
چک های وصولی را چک های عادی و ۸.۸ درصد را 
چک های رمز دار تشکیل می دهند.از نظر مبلغی نیز، 

از ۴۰۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک های وصولی 
در کل کشور بیش از ۲۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
برای چک های عــادی و حدود ۱۷۵ هــزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده اســت. 
بر این اساس، در کل کشور ۵۶.۴ درصد از کل مبلغ 
چک های وصولی را چک های عادی و ۴۳.۶ درصد 
دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

طبق این گزارش، در اسفند پارسال در کـل کشـور 
بیش از ۸۵۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی 
حدود ۱۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان وصول شده 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۳ 

و ۲۹.۱ درصد افزایش داشته است.

تراکنش های بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه 
ملی شــخص حقوقی در »پایا« برگشت می خورد.به 
گزارش ایسنا، یکی از مهمترین پروژه های بانک مرکزی 
در راستای ارتقای شفافیت، سامانه »نهاب« است که 
تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک 
از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می کند و در این 
زمینه، کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص 
حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی 
اعالم شــود.با اجرای این پایگاه داده در بانک مرکزی، 
تراکنش های افــرادی که این کــد را ندارند به تدریج 
محدود و متوقف می شــود، این کار در بهمن ماه سال 
گذشــته با تراکنش های ساتنا آغاز شــد و از امروز در 

تراکنش های پایا اجرا می شــود که در مراحل بعدی 
گسترش پیدا خواهد کرد.بدین منظور، افراد حقیقی 
یا حقوقی که کدملی یا شناســه ملی خود را به بانک 
اظهار نکرده باشند، نمی توانند از این خدمت بهره مند 
شوند.همچنین، این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی 
که اطالعات هویتی ایشــان نزد بانک ها موجود است، 
نخواهد داشــت و باید بانک ها برای ثبت کد شهاب و 

ثبت حساب ها در بانک مرکزی اقدام کنند. 

پایا و ساتنا چیست؟ 
گفتنی است؛ پایا یک سیستم تبادل اطالعات بانکی است 
که به بانک ها اجازه می دهــد تمامی تبادالت بین بانکی 

مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد 
اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین 
بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل 
مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق اینترنت را نیز 
میسر می سازد و به کمک این ســامانه، بانک های عضو 
آن می توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز و یا 
برداشت وجوه در حساب های سایر بانک ها صادر کند.بانک 
مرکزی با پیاده سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی 
پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر )بین 
بانکی( را فراهم کرده است و مشتریان بانک ها با استفاده 
از پایا می توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک 

دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.

با شروع فصل گرما و عطش سدها در پی کاهش بارندگی ها در ایران، زمزمه 
بحران آب و کمبود منابع آبی به گوش می رسد، هرچند که طبق گفته های 
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
برنامه ای برای جیره بندی آب در نظر گرفته نشده اما بیش از ۲۶۰ شهر امسال 
با تنش آبی مواجه خواهند بود.حمیدرضا کشفی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: با توجه به کاهش ۴۲ درصدی بارش ها  
نسبت به سال گذشته ورودی سدها کاهش داشــته و حجم ذخایر سدها در 
برخی مکان ها نیز افت پیدا کرده است بنابراین حدود ۲۶۰ شهر با تنش مواجه 

خواهند بود و ۷۰۰۰ روستا را با تانکر سیار آبرسانی خواهیم کرد.

سال سختی پیش رو داریم
وی با بیان اینکه ســال بسیار سختی به لحاظ مســائل آبی خواهیم داشت و 
امیدواریم که بتوانیم این مســاله را مدیریت کنیم، تاکید کرد: سال گذشته  
۱۷۰ شهر درگیر تنش آبی بودند که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها تعداد 

این شهرها افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

افزود: در سال آبی ۹۳-۹۴ تعداد شهرهای دارای تنش آبی حدود ۳۶۰ شهر 
بود که طی سه سال اخیر پروژه های زیادی در این راستا انجام شد که مساله 
آبرسانی را ســریع تر کرد و اگر آن پروژه ها نبود و این حجم مخزن ساخته و 
آن تعداد چاه حفر نمی شد، قطعا امســال با شهرهای بیشتر دارای تنش آبی 

مواجه بودیم.

چه اقداماتی انجام شده است؟
کشفی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با این شرایط، گفت: در 
شهرهای اولویت دار در شش محور اقدام به انجام عملیات کردیم که شامل، 
اصالح و بازسازی و ارتقای تجهیزات سامانه ها، ارتقای کیفی آب در مکان هایی 
که تامین آب به لحاظ کمی مشکل ندارد، پایدارسازی برق، تکمیل طرح های 

نیمه تمام، حفر و تکمیل چاه و ساخت مخزن می شود.
به گفته وی، بخش زیادی از این طرح ها شروع شده و به بهره برداری رسیده 
است و بخشی که باقی مانده نیاز اعتباری دارد که اگر ۷۰۰۰ میلیارد تومان از 
پیوست بودجه تخصیص یابد، می توانیم این طرح ها را تا شروع اول تابستان 

به بهره برداری برسانیم.

کالن شهر ها دچار تنش آبی می شوند؟
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور با اشاره به وضعیت منابع آبی در کالن شــهر های کشور نیز، گفت: در 
برخی از کالن شهرها با کمبود منابع آبی مواجهیم، به طور مثال در سیستان 
و بلوچستان امسال تنها شــاهد پنج میلیمتر بارندگی هستیم و این در حالی 
است که سال گذشته میزان بارندگی در این منطقه ۱۱۰ میلی متر بوده است 
به همین دلیل در زابل، زاهدان برای تامین آب دچار مشکل هستیم لذا تالش 

شده تا برخی از پروژه ها برای بهبود شرایط وارد مدار شوند.
کشــفی ادامه داد: هفته گذشــته یک آب شــیرین کن با ظرفیت ۱۰  هزار 
مترمکعب در شبانه روز را در زاهدان وارد مدار کردیم، در اصفهان وضعیت سد 
چندان مطلوب نیست، ســامانه دوم آبرسانی را پیگیری میکنیم که تا اواسط 
خرداد وارد مدار شود و بتوانیم بخشــی از کمبود را از آن طریق جبران کنیم. 
زمانی که وضعیت سد زاینده رود خوب نباشد، تعداد زیادی از شهرها همچون 

یزد و شهرهای مسیر از این مساله متاثر می شوند.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در این بخش ها گفت: ما نیز با مدیریت 
فشار و اقدامات دیگر ســعی بر مدیریت این مســاله داریم و امیدواریم که با 

همکاری مشترکان با مشکل جدی مواجه نشویم و بتوانیم پیک را بدون مشکل 
پشت سر بگذاریم.

کدام شهر ها با مشکالت جدی مواجه خواهند شد؟
معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
با بیان اینکه برای تمام شــهرها پروژه ها و برنامه های متعددی برای گذر از 
بحران در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته در 
تبریز، اصفهان، یزد، آبیک در قزوین، بوشهر، زهدان، جنوب فارس میزان تنش 
آبی بیشتر خواهد بود اما در حال تالش هستیم تا به صورت سر به سر تولید و 

مصرف را جلو ببریم اما در کل ۱۵ درصد کاهش تولید خواهیم داشت.

شاهد افت فشار آب خواهیم بود
وی با بیان اینکه قاعدتا در برخی از شــهر ها بــرای جلوگیری از جیره بندی 
با تنظیم و مدیریت فشــار این مســاله را حــل کنیم، گفت: امســال هیچ 
 برنامــه ای برای جیره بنــدی در نظر گرفته نشــده اســت و امیدواریم این

 اتفاق نیز نیفتد.

امکان دریافت وام ســهام عدالت برای مشــموالن از اواســط زمســتان سال 
گذشــته فراهم شــده اســت و ســهام داران می توانند با مراجعه به دو بانک 
این وام را کــه فیزیکــی و نقدی نیســت را دریافــت کنند و اگــر طی یک 
 مــاه مبلــغ توســط فــرد بازگردانــده نشــد، در اقســاط ۳۶ ماهــه باید

 تسویه شود.
به گزارش ایسنا، آزادسازی ســهام عدالت درحالی به سالگرد خود نزدیک می 
شود که مشموالن، چه افرادی که روش مستقیم را برای مدیریت خود انتخاب 
کرده بودند، چه افرادی که روش غیرمســتقیم را برای مدیریت ســهام خود 
انتخاب کرده بودند، امکان فروش ســهام خود را ندارند. البته این امکان برای 
 مدت کوتاهی به مشموالن مســتقیم داده و پس از مدتی به دلیل ریزش بازار،

 منتفی شد.
در ایــن راســتا، مســئوالن تصمیــم گرفتنــد بــه مشــموالن ســهام 
عدالــت )هــر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم( کارت اعتبــاری 
 اعطا کننــد تــا افــراد بتوانند بــه ایــن نحــو از دارایی خــود بهــره مند

 شود.

چه کسانی نمی توانند کارت اعتباری دریافت کنند؟
البته اگر مشموالن مستقیم حتی یک ســهم از پرتفوی خود را فروخته باشند، 
نمی توانند کارت اعتباری را دریاف کنند. همچنیــن اگر یک مرجع قانونی به 
شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اســاس آن سهام فرد توقیف شده 
باشــد، آن فرد نمی تواند کارت اعتباری دریافت کنــد. همچنین چنانچه فرد 
سجامی نشده باشد، احراز هویت نشده اســت و بنابراین امکان دریافت کارت 
اعتباری را ندارد.با وجود آنکه به گفته مسئوالن، مذاکرات با ۱۰ بانک برای ارائه 
خدمت مذکور ادامه دارد اما تا کنون فقــط دو بانک ملی و تجارت برای اعطای 
کارت اعتباری اعالم آمادگی کرده اند. بنابراین مشــموالن برای دریافت کارت 
اعتباری فقط باید به یکی از دو بانک مذکور مراجعه کنند. البته نیازی به مراجعه 
حضوری نیســت و خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می شود.مشموالن در 
مرحله نخست حتما باید در سامانه ســجام به نشانی www.sejam.ir ثبت 
نام کرده باشند تا اطالعات هویتی آن ها ثبت شده باشد.پس از آن برای دریافت 
کارت اعتباری از بانک ملی، مشموالن مستقیم باید بانک ملی را به عنوان کارگزار 
خود انتخاب کنند)می توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این کار را انجام دهند( 

سپس مشتریانی که بانک ملی ایران را به عنوان کارگزار سهام عدالتشان انتخاب 
کرده اند مــی توانند تا ۵۰ درصد ارزش روز ســهام عدالت خود را تســهیالت 
کارت اعتباری )دو میلیون تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان( درخواست کنند.

همانطور که ذکر شد تمامی مراحل درخواست و دریافت کارت اعتباری از محل 
سهام عدالت غیر حضوری بوده و نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.بر 
این اســاس، فرد متقاضی باید به یکی از اپلیکیشن های ایوا، بله یا شصت بانک 
ملی ایران مراجعه کرده و پس از آن  گزینه نشان بانک در هر کدام از اپلیکیشن 
ها را انتخاب کند. بعد از آن  گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را 
انجام دهد و سپس باید به نشان اعتباری وارد شده و درخواست تسهیالت کند.

چنانچه متقاضی مایل باشد کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت کند، باید 
درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت کند و پس از آن، بانک 
نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای پرداخت تسهیالت اقدام 
کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ 
اقســاط و ... را تعیین و به مشتری اعالم و وجه تســهیالت را به شماره حساب 

متقاضی تسهیالت واریز می کند.

شرایط بازپرداخت وام
بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری ســهام عدالت در اقساط ۳۶ ماهه و با نرخ 
۱۸ درصد خواهد بود، البته در صورتی که کل مبلغ تســهیالت تا ۳۶ روز پس 
 از دریافت آن به صورت یکجا بازگردانده شــود، ســودی بــه آن تعلق نخواهد

 گرفت.

نکات مهم دریافت کارت اعتباری
مهم ترین نکته در دریافت وام ســهام عدالت این اســت کــه کارت اعتباری 
فیزیکی نیست بلکه نشان بانک است و جز برای خرید کاالهای داخل فروشگاه 
طرف قرارداد با بانک اســتفاده دیگری ندارد و نمیتوان آن را به پول نقد تبدیل 
کرد. باید به این نکته توجه شــود که افرادی که ســهام یــک میلیون تومانی 
دارند، وام ۱۴ میلیون تومانی و افرادی که ســهام ۵۰۰ هزار تومانی دارند، وام 
هفت میلیون تومانی دریافت خواهند کــرد. همچنین متقاضیان حتما باید در 
 یکی از بانک های ملی و تجــارت که درحال حاضــر کارت اعتباری میدهند،

 حساب داشته باشند.

تراکنش های بدون کد و شناسه ملی برگشت می خوردبیشتر چک های وصول شده عادی هستند یا رمزدار؟

آیا آب جیره بندی می شود؟

شرایط بازپرداخت وام سهام عدالت
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همتی خبر  داد

سرمقاله

افول
التهاب بازارها 

رشد قیمت ها در بازار ارز و 
به طور کلی بازارهای دارایی 
به این دلیل اتفاق افتاد که 
التهابی ادامه دار در یک سال 
اخیر ایجاد شد. همچنین انتظار وجود این التهاب 
در بازار همواره تقویت شد اما در حال حاضر از این 
انتظار کاسته شده و به دلیل اینکه این بازارها با هم 
موازی هستند در تمام بازارها این جریان حاکم شده 
است. افول التهاب تقاضاهای اضافه در بازارها به روند 
کاهشی قیمت ها کمک کرده و این روند به صورت 

مالیم ادامه دارد. 

  کمیل طیبی، اقتصاددان

3متن کامل  د ر صفحه 3

۲

افزایش 300 درصدی 
قیمت  ماهی  و  میگو

رشد قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن

جمعی از فعاالن و کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند

مسیر احیای  بورس
صفحه۲

صفحه3

دالر  روی  ریل  کاهش  قیمت
 روند   نزولی   بازار   ارز  تا کی ادامه  دارد؟

در حالی مردم پس از گرانی سرسام آور مرغ و گوشت 
به مصرف آبزیان اعم از ماهی و میگو تشویق شده اند 
قیمت این اقالم نیز در بازارها سر به فلک می کشد. 
حســن روحانی، رئیس جمهور با تشویق مردم به 
سمت مصرف آبزیان گویا از شــرایط بازار میگو و 
ماهی بی خبر است. آمارهای منتشر شده در هفته ها 
اخیر نشان می دهد که میزان مصرف ماهی و میگو 
در دولت حسن روحانی به میزان ۵۰ درصد کاهش 
داشته است.  در گزارشــی دیگر آمده است که طی 
دوره دولت روحانی مصــرف ماهی و میگوی ایران 
از ۲۹۴هزار و ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۱ به ۲۰۶هزار 
 و ۵۱۴ تن در ســال ۹۹ رســیده که بیانگر کاهش 
۳۰ درصدی مصرف ماهی و میگو در کشور دارد. قابل 

ذکر است که سرانه مصرف...

در حالی که بورس این روزها سرخ پوش است و بازار 
مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید خانوارها، در رکود به سر می برد، اما بازار اوراق 
تسهیالت مسکن سبزپوش شــده و روند صعودی 
گرفته است. در حالی که بازار سرمایه در روزهای اخیر 
در یکی از بدترین شرایط یک سال نیم گذشته از نظر 
ریزش شدید ارزش سهام یا اعتبار اوراق بهادار به سر 
می برد و از سوی دیگر، بازار مسکن نیز به رکود شدید 
تورمی مبتال شده و قدرت خرید مسکن خانوارها به 
پایین ترین حالت ممکن در چند دهه گذشته رسیده 
اســت، اما بازار اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن که تا هفته های گذشته روند نزولی داشت، در 
شرایط رشد و سبزپوشی در معامالت امروز دوشنبه 

۶ اردیبهشت بازار فرابورس...



اقتصاد2
ایران وجهان

صفر تا صد تجارت خارجی ایران در سال ۹۹
کدام همســایه مشتری اصلی 

کاالهای ایرانی است؟
ســال۱۳۹۹ با همزمانی تحریم های امریکا و شیوع 
ویروس کرونا، یکی از عجیب ترین و ســخت ترین 
سال هایی بود که در طول دهه های گذشته بر تجارت 
ایران گذشته است.به گزارش ایسنا، در شرایطی که 
ایران با اســتفاده از تجربه صادرات غیرنفتی در دو 
ســال ابتدایی تحریم های ترامپ، به دنبال افزایش 
فعالیت های تجاری در سال ۱۳۹۹، شیوع ناگهانی 
ویروس کرونا در ایران و تمامی نقاط جهان، این برنامه 
بر هم ریخت و با محدودیت هایی که دولت ها در مسیر 
تردد و مرزهایشان قرار دادند، بخش مهمی از تجارت 
خارجی در ماه های ابتدایی سال قبل یا متوقف شد یا 
به کندی پیش رفت.هرچنــد در ماه های بعد جهان 
تالش کرد اقتصاد را همزمان با کرونا ادامه دهد و تحت 
تاثیر همین تغییر رویه بخشی از فعالیت ها از سرگرفته 
شد اما در نهایت، میانگین آمار تجارت جهانی افت 
قابل توجهی را به ثبت رساند و در این میان آمار ایران 
نیز مستثنی نبود.در کنار کرونا، تداوم تحریم ها نیز 
باعث شد شرایط برای تجارت خارجی ایران دشوارتر 
شود زیرا تحت تاثیر این ویروس، سفرهای هیئت های 
تجاری نیز به حداقل رسید و به همین دلیل بازاریابی 
سنتی تاجران ایرانی و البته جابجایی ارز با دور زدن 
تحریم ها نیز دشوار شد، با این وجود در سال گذشته 
نیز تجارت خارجی ایران حیات خــود را ادامه داد و 
هرچند در قیاس با ســال های قبل افت در صادرات 
و واردات قطعی بود اما الاقل بخشی از نیازهای مهم 

کشور تامین شد.

همسایه ها مبنای تجارت ایران
آمارهای رسمی منتشر شده از تجارت خارجی ایران 
در سال گذشته نشان می دهد که جز چین به عنوان 
اصلی ترین صادرکننده و واردکننده کاال از ایران، بخش 
مهمی از تجارت خارجی کشــور در میان ۱۵ کشور 
همسایه و منطقه انجام شده است.ایران با ۱۵ کشور 
امارات متحده عربی، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، 
بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، پاکستان، قطر، 
روسیه، ترکیه، ترکمنستان وعربستان سعودی دارای 
مرزهای آبی وخاکی اســت و میزان تجارت خارجی 
کشور با کشورهای همسایه در سال گذشته ۸۲ میلیون 
و ۵۳۵ هزار و ۳۸۹ تن انــواع کاال برابر با ۳۶ میلیارد و 
۵۰۲ میلیون و ۳۱۵ هزارو ۸۶۹ دالر بوده اســت که 
۵۶ درصد وزن و حدود ۵۰ درصد کل تجارت با دنیا را 
شامل می شود.در میان مقاصد اصلی صادراتی، چین 
همچنان با واردات بیــش از ۲۵ درصد از کل صادرات 
ایران بیشترین فعالیت را داشته اما پس از چین همسایه 

غربی ایران، عراق قرار دارد.

رئیس سازمان بورس خبر داد
تعریف بســته ای برای تقویت 

تقاضا در بورس
رئیس سازمان بورس تقویت تقاضا را یکی از راهکار های 

سازمان بورس برای ساماندهی بازار سرمایه دانست.
محمدعلی دهقان دهنــوی پس از پایان نشســت 
فوق العاده کمیســیون اقتصادی به منظور بررســی 
مشکالت و مسائل بازار سرمایه و بورس تشکیل شده 
بود، گفت: عالوه بر این جلسه در مجلس، نشست هایی 
نیز در ســتاد اقتصادی دولت با موضوع ســاماندهی 
بازار سرمایه برگزار شده است. وی افزود: جایگاه بازار 
سرمایه در اقتصاد کشور بر همه روشن است و از آنجا 
که این بازار کانال تامین مالی برای تولید، اشــتغال و 
سرمایه گذاری است، باید از آن حمایت شود. دهقان 
دهنوی با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادات مطرح 
شده و راهکار های سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را 
ساماندهی کرد، اضافه کرد: بخشی از این پیشنهادات 
در دولت تصویب شــده و بخشــی از آن قرار است در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و 
درخصوص آن ها تصمیم گیری شود تا بتوان با تدوین 
بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را 
به سهامداران منتقل کرد. رئیس سازمان بورس، تقویت 
تقاضا در بازار سرمایه را یکی از راهکار های بهبود شرایط 
دانست و ادامه داد: در ماه های گذشته تقاضا تضعیف 
شده که می توان با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، 

طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد.
وی در تشــریح ایــن راهــکار گفت: شــرکت های 
ســرمایه گذاری و هلدینگ هــای بزرگ براســاس 
تحلیل های به دست آمده، تمایل به سرمایه گذاری در 
سهام های ارزشمند دارند، اما امکان تامین مالی برای 
آن ها وجود ندارد که ما این مســیر را تسهیل کرده و 
قرار است که این شــرکت ها، اوراق بدهی منتشر و با 
جمع آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. 
با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت می شــود. دهقان 
دهنوی تصریح کرد: عالوه بــر روش فوق، برنامه های 
متنوعی برای ارائه اطالعات ارزشمند درباره شرکت ها 
به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل 

درست درباره سهام خود تصمیم گیری کنند.

خبر

روزی  ســرمایه  بــازار 
پرنوســان را پشــت سر 
گذاشــت؛ به طــوری که 
شاخص کل بورس که در 
ســاعات ابتدایی معامالت 
تا یک میلیــون و ۱۸۷ هزار واحــد افزایش یافته 
بود در ســاعات میانی تا یک میلیون و ۱۸۴ هزار 
واحد کاهش یافــت و مجددا در ســاعات پایانی 
روندی صعودی به خود گرفت.به گزارش ایســنا، 
شــاخص کل بورس روز گذشــته بــا ۹۰۳ واحد 
کاهــش در رقم یــک میلیون و ۱۸۶هــزار واحد 
ایســتاد. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۷۶ 
واحد کاهش رقم ۴۲۷ هــزار و ۲۶۵ واحد را ثبت 
کرد.معامله گــران این بازار ۳۰۹ هــزار معامله به 
ارزش ۳۱ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریــال انجام دادند.

 ملی صنایع مس ایــران، فوالد مبارکــه اصفهان، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی و معدنی و صنعتی 
گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و در مقابل معدنــی و صنعتی گلگهــر و معدنی و 
صنعتی چادرملو نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی بورس گذاشــتند.در آن سوی 
بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس با هفت واحد 
صعود تا رقم ۱۷ هزار و ۶۰۴ واحد افزایش یافت.در 
این بازار ۶۸ هزار معامله انجام شد که ۱۵۷هزار و 
۲۰۴ میلیارد ریال ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، 
پتروشــیمی تندگویان و فــوالد هرمزگان جنوب 
نسبت به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و 
در مقابل پتروشیمی مارون، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان و ســنگ آهن گوهرزمین نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفــی را روی فرابورس 
گذاشــتند. بورس ایران در حالی بر صــدر اخبار 
اقتصادی نشسته اســت که ماهیت خبرها نسبت 
 به ســال گذشــته تغییری چشــمگیر را تجربه 

می کند .
 به گــزارش خبرآنالین، بــازار ســرمایه یکی از 
ســخت ترین دوره های حیات خود را در پنج دهه 
اخیر پشــت ســر می گذارد. به اذعان بسیاری از 
کارشناســان اقتصادی و فعاالن بازار مالی، بورس 

هیــچ گاه در چنین موقعیتی قرار نگرفته اســت .  
پیشــروی شــاخص بورس تا مرز دو میلیون و صد 
هزار واحد و سپس ریزش عجیب و مداوم شاخص 
در ۹ ماه پس از آن سهامداران بورس را در موقعیتی 

نامساعد قرار داده است. 
تجمع های خیابانی ســهامداران برابر ســازمان و 
شــرکت بــورس گــواه بحرانی اســت کــه این 
روزهــا در بــازار ســرمایه ایــران جریــان دارد 
 و هنوز هیچ تدبیری نتوانســته اســت دامنه این 

بحران را جمع کند . 
شــاخص بورس ایران حاال حتی محدوده حمایتی 
یک میلیــون و صدهــزار واحــد را نیز از دســت 
داده اســت . مصطفی صفــاری، کارشــناس بازار 
ســرمایه در گفتگو با خبرانالین تاکیــد دارد:  اگر 
دامنه نوســان را بدون محدودیت و بدون صف باز 
 کنند شــاخص به همان ۵۰۰ هزار واحد پارســال

 برمیگردد. 
اما و اگرهای پیش آمده در خصــوص تامین مالی 
دولت از بورس در ســال گذشته و سپس رها شدن 
بورس تهران یکی از مهمترین نقاط انتقاد سهامداران 

بورس در شرایط کنونی است .
 وزیر امور اقتصادی و دارایــی و رییس کل بورس 

اوراق بهــادار البته این موضوع را مــورد تایید قرار 
داده اند اما معتقد نیستند که دولت بورس را به حال 
خود رها کرده اســت. فرهاد دژپسند که مخالفت 
خود را با محدودیــت دامنه نوســان در بورس به 
دلیل کاهش نقد شــوندگی ســهام اعــالم کرده 
اســت، می گوید: اقتضای فعالیت در بازار سرمایه 
محاســبه گری و دقت در خرید و فروش اســت.او 
معتقد است: در دنیا چیزی به نام تضمین در بورس 
نداریم و با ذات بورس همخوانی ندارد، ســهامدار 
اولیــن پیامی که در بــورس می گیرد، این اســت 
که بورس بر مبنــای بازار عمل می کنــد، اما قطعا 
 حمایــت از بازار را بــه روش های گوناگــون انجام 

می دهیم.
با این حــال وی درباره میــزان تامین مالی صورت 
گرفته در بــورس در بهمن مــاه اعالم کــرد:  در 
۱۰ ماهه ســال ۹۹ برابر بــا  ۵۰۰ هــزار میلیارد 
 تومــان در بازار ســرمایه تامین مالی انجام شــده

 است.
تغییر رییس بــورس نیز در این دوره نتوانســت از 
فشــار موجود در بورس بکاهد و حتی تغییر دامنه 
نوسان و دیگر اقدامات صورت گرفته هیچ کدام بازار 
را ســبزپوش نکرد. حاال نامه های مکرری از سوی 

کارشناسان نوشته می شــود که پیشنهاداتی را در 
خصوص ساماندهی این وضعیت بحرانی در بر دارد .

ثروتی که از دست رفت
 ســهام عدالت حــاال در زمــره دارایی های بخش 
مهمــی از ایرانیان اســت . تصمیماتــی که برای 
عرضه ســهام عدالــت و آزادســازی بخشــی از 
ایــن ســهام صــورت گرفت، بــه عقیــده برخی 
 کارشناسان فشــار اولیه فروش در بازار سرمایه را

 رقم زد . حاال انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای 
در بیانیه ای اعالم کرده است: تقریباً نیمی از ایرانیان 
۴۰درصد دارایی خود را در بورس از دســت دادند 
و اینک برخی بــه صورتی کامــاًل کورکورانه راهی 
بازارهایی نظیر رمز ارزها شــده اند کــه بی تردید 
به خــروج نقدینگی از کشــور منجر شــده و یا در 
بازار ارز و ســکه به انتظار ســقوط اقتصاد کشور یا 
 در بــازار امالک بــه دنبــال گرانی و تــورم آینده 

هستند.
 در عیــن حــال ، ۱۲۴ فعال ایــن بازار با انتشــار 
نامه ای بــا عنــوان "جایــگاه بانک مرکــزی در 
حمایــت از بازار ســرمایه به عنوان ثــروت ملی"، 
بســته پیشــنهادی خود را در ۱۵ مــورد مطرح 
 کردنــد. جزییــات این نامــه اینجا در دســترس 

است.
 نکته مهم اینجاست که کارشناسان به استناد کمبود 
نقدینگی شــدید در بورس و افزایش مداوم عطش 
فروش از سوی سهامداران حقیقی، از دست رفتن 
شــاخص یک میلیون واحدی را نیز بسیار محتمل 

می دانند. 
بررســی وضعیت بازار ســرمایه نشــان می دهد 
بالتکلیفی هــا در اقتصاد از یک ســو و انتظار برای 
برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری از ســوی 
دیگر سبب شــده اســت که برخی امید چندانی 
به احیای بورس در کوتاه مدت نداشــته باشــند و 
تحول در بازار ســرمایه را به نیمه دوم سال موکول 
کنند . روزهای ســخت بــورس آینه تمــام نمای 
اقتصاد ایران اســت که مدت هاست درگیر بحرانی 
جدی، ناشــی از تشــدید تحریم هــا و بالتکلیفی 
 برای اتخاذ تصمیمات بــزرگ مانند تعیین تکلیف

 اف ای تی اف است.

بورس محدوده یک میلیون واحدی را از دست می دهد؟

بورس در بحران

پشــتیبانی از پروژه ها با تامین 
منابع از مسیر بازار سرمایه

وزیر راه و شهرســازی از تالش جهت تامین بودجه 
برای تمامی پروژه های در دست اجرای این وزارتخانه 
خبر داد و تاکید کرد که هیچ وقفه ای در روند فعالیت  

پروژه ها نباید رخ دهد.
به گزارش ایسنا، محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه تمامی پروژه های مجموعه وزارت 
راه و شهرســازی باید به فعالیت خــود ادامه دهند، 
افزود: تمامی پروژه هایی که در دست اجرا هستند؛ 
چه آن هایی که باید در این دولت به افتتاح برسند و 
چه پروژه هایی که ادامه دار هســتند، به هیچ عنوان 
وقفه ای در روند فعالیت آن ها نباید اتفاق بیفتد.وی با 
اشاره به دستور قاطعی که در همین زمینه در نشست 
هفته نخست اردیبهشت ماه شورای معاونان وزارت 
راه و شهرســازی صادر کرده است، افزود: مجریان و 
متصدیان باید پروژه ها را مدیریت و راهبری کنند تا با 
اهتمام ویژه پروژه ها به اتمام رسیده تا در اختیار مردم 
قرار گرفته و بتوانند از آن استفاده کنند.اسالمی با بیان  
این که در چارچوب توان کشور از همه فرصت هایی که 
برای تامین کسری منابع مالی پروژه های وزارت راه و 
شهرسازی در بودجه وجود دارد، استفاده خواهد شد، 
افزود:در این زمینه از همه کانال های مختلف و از همه 
ظرفیت های قانونی استفاده خواهد شد و در قانون هم 
در این خصوص ظرفیت های زیادی وجود دارد. ضمن 
اینکه مسیر تامین منابع در بازار سرمایه فراهم شده 
است تا به این شکل و از این طریق امکان پشتیبانی 
پروژه ها فراهم شود.وی تاکید کرد: نکته مهم تر اینکه 
با برنامه ریزی دقیق در قالب طرح جامع حمل و نقل، 
پروژه های اولویت دار و آن هایی که پیشرفت باالتری 
دارند، در اولویت قرار گرفتند تا با سرعت باالتری انجام 
شوند. به این ترتیب الیه به الیه پروژه هایی که در تقدم 

هستند نیز در دست اقدام قرار خواهند گرفت.
براســاس گزارش وزارت راه و شهرسازی، اسالمی 
خاطرنشان کرد: در این زمینه استفاده از منابع برای 
پروژه هایی در اولویت قرار خواهند گرفت که حداکثر 

راندمان را دارند.

آمادگی بانک مرکزی برای اصالح 
نرخ تسعیر دارایی های ارزی

رئیس کل بانک مرکزی به درخواست فعالین بازار 
ســرمایه برای اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی 
بانک ها پاسخ داد.به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی 
در یادداشتی درباره درخواست فعالین بازار سرمایه 
برای اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، 
نوشت: دارایی های ارزی بانک ها، عمدتا مطالبات 
از بنگاه ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم 
مســدودند. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق، در 
نرخ های فعلــی ارز در بازار، مشــکالت خودش را 
دارد. وی افزود: تســعیر مطالبات ارزی بانک ها در 
نرخ باالتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود 
بی کیفیت و لذا، ارائه عملکرد غیر واقعی و پرداخت 
مالیات نقدی است. رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
بانک مرکزی آماده اصالح نرخ تسعیر دارایی های 
ارزی بانک ها، متناســب با نرخ تسعیر متناسب با 
شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای مؤثر 
واقع شدن اصالح نرخ تســعیر ارز در قیمت سهام 
بانک ها معتقد اســت اعطای معافیت مالیات سود 
ناشی از تسعیر، تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.

در واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی 
صورت گرفت:

طراحــی، تأمیــن، نصــب و 
راه اندازی سیستم پاشش آب بر 
روی پایل های کنسانتره و گندله
مدیر اجــرای پروژه های نواحی آهن ســازی 
اجــــــرای  از  فــــــوالدسازی  و 
موفقیـــــــت آمیز طراحی، تأمین، نصب، 
تست و راه اندازی سیستم پاشش آب بر روی 
پایل های کنسانتره و گندله پارک های انباشت 
و برداشت ناحیه آهن ســازی با رعایت کامل 
موارد ایمنی خبر داد.رضا خــادم کیمیائی، 
اجرای ایــن پــروژه را در راســتای توجه به 
مالحظات زیســت محیطی شــرکت فوالد 
مبارکه بیان کرد و افزود: اجــرای این پروژه 
کاهش حداکثــری گردوغبار ناشــی از مواد 
اولیه انباشت شــده و جلوگیــری از پراکنش 
مواد در هنگام وزش باد در پارک های انباشت 
و برداشت را در پی دارد.وی در ادامه به نکات 
مهم این پروژه شــامل امــکان مانیتورینگ 
و کنترل پاشــش آب در ۲۷ زون مســتقل، 
امکان شناسایی محل نشتی بر روی خطوط 
پایپینگ و در نتیجه کاهش قابل توجه مصرف 

آب اشاره کرد.

اخبار

استان ها
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جمعــی از فعــاالن بــازار ســرمایه در نامه ای 
خواســتار حمایــت و صیانــت وزارت اقتصــاد 
و ســایر نهادهــای حاکمیتــی از جملــه بانک 
 مرکــزی از بازار ســرمایه به عنوان ثــروت ملی

 شدند.
به گزارش ایسنا، روند نزولی بازار سرمایه هر روز 
بیشتر از دیروز امید سرمایه گذاران این بازار را نا 
امید میکند و باعث از بین رفتن ســرمایه آن ها 
میشود. به طوریکه شــاخص کل بورس که سال 
جدید را در کانال یــک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 
آغاز کرده بود، دوباره تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد عقب نشــینی کرد. این موضوع سبب 
شــده تا جمعی از فعاالن بازار سرمایه در نامه ای 
با تاکید بر اینکه اعتماد از بازار سرمایه رفته است، 
از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده و خواســتار 
حمایــت وزارت اقتصاد و بانک مرکــزی از بازار 

سرمایه شده اند.

راهکار های پیشنهادی  در این نامه به 
شرح زیر است:

در بخش پایانی با تاکید بر ارزشمندی بازار سرمایه 
در شرایط کنونی، سعی شده اســت به اختصار، 

یک     جمع بنــدی از راهکارهای کارشناســان 
و فعاالن بازار ســرمایه در راســتای برون رفت 
از این بحــران ارائه گــردد تا  در صــورت تایید 
سیاســت گذاران ، بتــوان هرچه ســریعتر وارد 
 مرحله اجرا شده و از خســارات آینده جلوگیری 

    نماییم.
۱. اجرای تکلیف قانونــی تخصیص یک درصد از 
صندوق توســعه ملی به بورس از تاریخ تصویب 

قانون تا کنون
۲. الزام به بازگرداندن وجوه خارج شده از بورس 
توسط دولت در راستای ایفای نقش حمایتی بانک 

مرکزی از ثروت ملی
۳. تخصیص خطوط اعتباری بدون بهره به ناشران 

جهت خرید سهام خزانه
۴. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای 
مالی جهت خرید سهام ) کارگزاری ها، بانک ها، 

ناشران و ... (
۵. کاهش نرخ بهره خطــوط اعتباری بانک ها به 

فعاالن بورس
۶. الزام مدیران شرکت های دولتی و زیر مجموعه 
هایشان و حتی بانک ها در راســتای حمایت از 
سهام زیر  مجموعه  های خود به ویژه سهامی که 

دوره رونق از جانب این بخش ها واگذار شده است. 
شایان ذکر است طبق مصاحبه  های اخیر ریاست 
محترم بانک مرکزی، ایشان معتقد است قیمت های 
کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی 
این موضوع از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه  پذیر 

است .
۷. عدم الــزام صندوق ها به خریــد اوراق بدهی 

دولتی.
۸. ارائــه تســهیالت بــه دارنــدگان ســهام 
عدالــت در جهــت رفــع نیــاز آنها بــه فروش 
ســهام در بــازار و پذیــرش ســهام بــه عنوان 
 وثیقــه تســهیالت از جانــب بانــک هــای 

عامل.
۹. منطقی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها با توجه به 

نرخ با ثبات ارز در سامانه نیما.
۱۰. عدم اتخاذ تصمیم و قوانین جدید تاثیرگذار 

بر بورس بدون هماهنگی با شورای عالی بورس.
۱۱. ســپرده  گذاری مالیات نقل و انتقال ســهام 
به مدت یکسال در صندوق توســعه بازار )بالغ بر 

۱۸ همت(.
۱۲. واریز جریمه تخلفات بازار سرمایه به صندوق 

توسعه بازار.

۱۳. حضــور رئیــس ســازمان بــورس اوراق 
بهادار در جلســات هیات دولــت و عضویت در 
شــورای پول و اعتبــار با حــق رای جهت دفاع 
از منافع ســهامداران در مواقع اتخاذ سیاســت 
 هایی کــه بــازار ســرمایه را تحت تاثیــر قرار

می دهد. 
۱۴. کاهش نرخ بهره بین بانکی و ســود سپرده 
بانکی در راستای حمایت از تولید و اجرای طرح

های توسعه  ای.
۱۵. همراهــی با ســازمان بــورس اوراق بهادار 
بــرای انتشــار اوراق توســط صنــدوق هــای 
توســعه و تثبیــت بــازار در راســتای حمایت 
 این صندوق هــا از بازار بــا توجه بــه ارزندگی

 قیمت سهام . 
در پایان امید است با عنایت به منویات مقام معظم 
رهبری و توجــه به دغدغه بیــش از ۵۸ میلیون 
ســهامدار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دور 
از هرگونــه موضوعات سیاســی و تاثیرپذیری از 
افراد غیر متخصص و مغرض  در راستای وظیفه 
خود نسبت به خدمت به عموم ملت ایران و حفظ 
جایگاه شریف بازار سرمایه و ســرمایه ملی گام 

بردارد.

جمعی از فعاالن و کارشناسان بازار سرمایه بررسی کردند

مسیر احیای  بورس

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به کانال ۹ میلیون تومان وارد شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار آزاد به ۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۷۷۹ دالر و ۴۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۹۹۶ هزار و ۸۱۰ تومان است.

رشد قیمت اوراق تسهیالت مسکن علی رغم رکود بازارهای مسکن و سرمایه
در حالی که بورس این روزها سرخ پوش است 
و بازار مســکن نیز به دلیل افزایش قیمت ها 
و کاهش قدرت خرید خانوارهــا، در رکود به 
ســر می برد، اما بازار اوراق تسهیالت مسکن 
 ســبزپوش شــده و رونــد صعــودی گرفته

 است.
به گــزارش خبرنگار مهر، در حالــی که بازار 
ســرمایه در روزهای اخیر در یکی از بدترین 
شرایط یک سال نیم گذشــته از نظر ریزش 
شدید ارزش ســهام یا اعتبار اوراق بهادار به 
سر می برد و از سوی دیگر، بازار مسکن نیز به 
رکود شدید تورمی مبتال شده و قدرت خرید 
مســکن خانوارها به پایین ترین حالت ممکن 
در چند دهه گذشته رسیده اســت، اما بازار 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن که 
تا هفته های گذشــته روند نزولی داشت، در 
شرایط رشد و سبزپوشــی در معامالت امروز 
 دوشــنبه ۶ اردیبهشــت بازار فرابورس قرار

 گرفته است.
این در حالی اســت که در هفته های گذشته 
نرخ ایــن اوراق تا کانال ۴۰ هــزار تومان نیز 

کاهش یافته بــود؛ اما در معامــالت امروز به 
 میانــه کانــال ۵۰ هــزار تومانی بازگشــته

 است.
با توجه به اینکه اوراق تسهیالت مسکن، عالوه 
بر متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، از سوی 
ســازندگان و متقاضیان دریافت تســهیالت 
ساخت مسکن نیز مورد استفاده قرار می گیرد، 
به نظر می رســد افزایش تقاضای خرید این 
اوراق عمدتاً می تواند به دلیل افزایش ســقف 

وام ساخت مسکن باشد.
گفتنی اســت طــی روزهــای اخیــر بانک 
تخصصی بخش مســکن از افزایش ســقف 
تسهیالت ســاخت مســکن برای سازندگان 
حرفــه ای و انبــوه ســازان و همچنیــن 
تســهیالت نوســازی واحدهــای واقــع در 
بافت های فرســوده در ســقف های به ترتیب 
 ۴۵۰ و ۳۰۰ میلیــون تومــان در تهــران

 خبر داده است.
برخی کارشناســان بازار ســرمایه معتقدند 
از دیگر دالیل رشــد قیمت اوراق تسهیالت 
مســکن هم می توان به سوءاســتفاده برخی 

دالالن بازار سرمایه از ناآگاهی سرمایه گذاران 
در این بازار از محدودیت های خرید و فروش 
اوراق تسهیالت مســکن اشاره کرد؛ در حالی 
که خریدار اوراق تســهیالت مسکن، امکان 
فروش آنها تا ۴ ماه از زمان خرید را ندارد، اما 
برخی از سفته بازان و سیگنال فروشان در بازار 
سهام، خرید اوراق مسکن را به مشتریان خود 
با این تصور اشتباه که سقف وام مسکن به ۴۵۰ 
میلیون تومان رســیده، پیشــنهاد می دهند 
که بــا افزایش تقاضــای خریــد و درنتیجه 
 قیمت ایــن اوراق در روزهــای اخیر مواجه 

شده است.
از آنجایی که اوراق تســهیالت مسکن صادره 
در فروردین امســال در روزهای اخیر با نماد 
معامالتی تسه ۰۰۰۱ وارد بازار سرمایه شده، با 
فروش ۲۲ هزار برگه و متوسط قیمت ۵۲ هزار 
و ۴۶۷ تومان به یکــی از پُرفروش ترین اوراق 

مسکن امروز تبدیل شد.
نماد تســه ۹۹۱۲ )اوراق مسکن اسفند ۹۹( 
نیز با فروش ۲۸ هزار برگه و متوســط قیمت 
۵۳ هزار و ۹۲ تومان توانســت پُرتقاضاترین 

 نمــاد معامالتــی امــروز در بــازار اوراق
 تسهیالت مسکن باشد.

نماد تســه ۹۹۰۶ نیز در یکی از معامالت به 
قیمت ۵۴ هــزار و ۱۶۰ تومان به فروش رفت 
 که رکورد گران ترین تســه امــروز را به خود

 اختصاص داد.
 ارزان ترین نماد اوراق هم به نام تســه ۹۸۰۲ 
)اوراق مسکن اردیبهشت ۹۸( که در آستانه 
انقضای تاریخ اعتبار آن اســت، با قیمت ۳۹ 

هزار تومان ثبت شد.
سایر نمادهای معامالتی در بازار امروز اوراق 
تسهیالت مسکن در بازه ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان 

در نوسان بود.
بــا توجه به اینکه ســقف وام خرید مســکن 
زوجیــن تهرانــی در حــال حاضــر ۲۴۰ و 
فردی، ۱۴۰ میلیون تومان است، متقاضیان 
دریافت این تســهیالت، با در نظــر گرفتن 
متوســط ۵۳ هزار تومــان بــرای خرید این 
برگه ها می بایســت به ترتیــب ۲۵ میلیون و 
 ۴۴۰ هزار و ۱۴ میلیــون و ۸۴۰ هزار تومان

 پرداخت کنند.
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در بازار راکد خرید و فروش خودرو بررسی قیمتها نشان 
می دهد همچنان کاهش قیمت ها وجود داشــته و 
کسی رغبتی به خرید خودرو ندارد.همزمان با تعطیلی 
نمایشگاه های فروش خودرو رکود در معامالت حاکم 
بوده و قیمت خودرو نسبت به هفته گذشته با تغییرات 
چندانی روبرو نشده است.به اعتقاد فعاالن بازار خریداران 
خودرو فعال دست از خرید برداشته و منتظر گشایش 
واحدهای صنفی فروش و ثبات قیمتها هســتند. به 
اعتقاد فروشندگان خودرو هر کســی امروز تمایل به 
خرید خودرو دارد دســت از خرید کشیده و به نوعی 
منتظر کاهش بیشتر قیمتها مانده است البته آن دسته 
از افراد که نیاز ضروری به خرید خودرو دارند از طریق 
بازارهای غیررســمی اقدام به خرید می کنند.درحال 
حاضر پراید 111 با قیمــت 128 میلیون و 500 هزار 
تومان، پراید 131 با قیمت 111 میلیون تومان به فروش 

می رسد.در سایر محصوالت ســایپا نیز پراید 151 با 
قیمت 125 میلیون تومان، تیبا هاچبک 136 میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار دوگانه سوز 129 میلیون تومان، 
کوئیک اتوماتیک پالس 225 میلیون تومان، ســاینا 
دنده ای 145 میلیون تومان و سراتو 800 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است.در محصوالت ایران خودرو 
نیز همانند ثبات قیمت و حتی کاهش قیمت در انواع 
خودروها دیده می شــود به نحوی که در حال حاضر 
ســمند ال ایکس 198 میلیون تومان، پژو405 جی 
ال ایکس 189 میلیون تومان، پژو پارس 226 میلیون 
تومان، پژو 206 تیپ دو 204 میلیون تومان، پژو  206 
تیپ پنج 257 میلیون تومان،پژو 206 صندوقدار 268 
میلیون تومان،پژو 207 اتوماتیک 383 میلیون تومان، 
دنا پالس دنده ای 351 میلیون تومان، رانا 207 میلیون 

تومان مورد معامله قرار می گیرد.

مشتری نیست

ریزش قیمتها در بازار راکد خودرو

افول التهاب بازارها 
کمیل طیبی، اقتصاددان

رشد قیمت ها در بازار ارز و به طور کلی بازارهای دارایی به این دلیل اتفاق افتاد که التهابی ادامه دار در یک سال اخیر ایجاد شد. همچنین انتظار وجود این التهاب در بازار همواره تقویت شد اما در حال حاضر از این انتظار کاسته 
شده و به دلیل اینکه این بازارها با هم موازی هستند در تمام بازارها این جریان حاکم شده است. افول التهاب تقاضاهای اضافه در بازارها به روند کاهشی قیمت ها کمک کرده و این روند به صورت مالیم ادامه دارد. 

اما عواملی که موجب شد تا افول التهاب در بازارها شکل بگیرد مربوط به تقویت و عمیق شدن مذاکرات و از سوی دیگر برجام و کاهش تنش هاست. در چرخه تورمی چه در بازار ارز چه در بازارهای دیگر این عوامل تاثیرگذار 
هستند. گسترش تجارت در آینده و توسعه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها و کاهش تحریم ها را نیز باید به این لیست اضافه کرد. البته رونق تجارت و کاهش تحریم ها نیز می تواند تقاضاهای جدید ارزی ایجاد کند که 

نباید از آن غافل شد. اگر در دستور کار دولت جدید انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی باشد از نوسانات ارزی جلوگیری و ثبات ارزی ایجاد می شود.
اما این روند نزولی ادامه دار نخواهد بود چراکه اقتصاد کشور خودش را با نرخ های فعلی ارز تطبیق داده است. شروط روانی و افزیش هزینه های اقتصادی به رشد نرخ ارز کمک خواهند کرد. نرخ های کنونی با شاخص های 
اقتصادی تطبیق دارند و به همین دلیل باید بیشتر به ثبات نسبی خوشبین باشیم تا ادامه دار شدن روند نزولی نرخ ها در بازارهای موازی. این در حالی است که خود تورم به منزله کاهش ارزش پول ملی است که نرخ برابری 
ریال را در برابر دالر یا یورو کمتر می کند یعنی نرخ ارز در بازار حقیقی افزایش می یابد. کاهش نرخ ارز به 20 هزار تومان و پایین تر از آن هم امکان پذیر نیست و بعید است دولت هم این استراتژی را دنبال کند. چراکه شاخص 

های اقتصادی اجازه این کار را نمی دهند و تعیین قیمت به صورت دستوری جواب نخواهد داد. باید دید تعادل در بازار چگونه اجازه خواهد داد قیمت تعادلی ایجاد شود. 

با ادامه رونــد نزولی قیمت 
ها در بازارهای دارایی پیش 
بینی فعــاالن اقتصادی در 
ادامه این روند با شیب مالیم 
است. دالر، سکه، طال، خودرو 
و ... در حــال کاهش قیمت هســتند. در حال حاضر 
قیمت ارز در بازار آزاد 23 هــزار و 720 تومان قیمت 
گذاری می شــود. قیمت هر گرم طال نیز با ادامه روند 
نزولی چند روز اخیر خود از کانال یک میلیون تومان 
خارج و هر گــرم 997 هزار تومان معامله می شــود. 
بنابراین نرخ هر گرم طالی 18 عیار نیز به 997 هزار 
تومان رســید.هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید نیز در بازار تهران بــا 120 هزار تومان کاهش 
نسبت به روز کاری گذشــته به 9 میلیون و 980هزار 
تومان رسید. نیم ســکه بهار آزادی 5 میلیون و 500 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 550 هزار تومان 
و سکه یک گرمی هم 2 میلیون تومان خرید و فروش 
شد. تحلیل گران بازار ارز بر این باورند که روند نزولی 
قیمت دالر در روزهای آینده نیــز ادامه یافته اما این 
شیب کاهشی بســیار مالیم طی خواهد شد. اخباری 
که گاه و بی گاه از توافق برجام حاصل از مذاکرات وین 
منتشر می شود موجب شــده تا جو روانی ایجاد شده 
در بازار ارز و دارایی فروکش کند. موضوع دیگری که 
اینجا مطرح می شود این است که آیا دالر با ادامه روند 
کاهشی هرچند با شیب مالیم می تواند به کانال 20 
هزار تومان ســقوط کند. کارشناسان بازر ارز بارها در 

رابطه با کف قیمتی دالر اعالم کرده اند که هر خبری 
مبنی بر احیای برجام و رفع تحریم ها مطرح باشــد و 
توافق صد در صدی طرفین نیــز رقم بخورد به دلیل 
مشکالت اقتصادی داخلی قیمت دالر کمتر از 20 هزار 
تومان نخواهد شد و در خوشبینانه ترین حالت ممکن، 
دالر در محدوده 20 هزار تومان باقی خواهد ماند. اما 
روند کاهشی قیمت دالر در روزهای گذشته و برخی 
اظهارنظرهای مقامات دولتی، بیم کاهش دســتوری 
نرخ ارز را دوباره بوجود آورده و فعــاالن اقتصادی را 
نگران کرده اســت. در واقع برخی کارشناسان بر این 
باورند که خوش بینی نســبت به مذاکرات در جریان 
ایران با کشــورهای غربی که منجر به روند کاهشی و 
پرنوسان قیمت ارز در بازار شــده، ممکن است برای 
دولت جذاب و در عین حال وسوســه انگیز شــود که 

قیمت را به صورت دستوری به اعداد و ارقام غیرمنطقی 
برساند. از سوی دیگر فعاالن بازار معتقدند که با نوسان 
سکه در حوالی 10 میلیون و 200 هزار تومان میزان 
عرضه باال رفته و قیمت سکه به پایین کشیده شد. بر 
این اساس ســطح مقاومتی 10 میلیون و 200 هزار 
تومان برای فعاالن بازار مهم تلقی می شــود. ســطح 
قیمتی 10 میلیون تومان نیز همچنان ســطح روانی 
پایینی محسوب می شود. این در حالی است که با در 
نظر گرفتن قیمت 23 هزار و 720 تومان برای دالر و 
نرخ 1777 دالری برای طالی جهانی، قیمت واقعی 
آن 9 میلیــون و 924 هزار تومان و انــدازه حباب آن 
1.47 درصد به دســت می آید. افت قیمت به زیر مرز 
 حساس 10 میلیون تومانی می تواند سیگنالی کاهشی

 به بازار سکه دهد.

 روند  نزولی  بازار ارز  تا كی ادامه  دارد؟

دالر  روی  ریل  کاهش  قیمت
دستکاری دستوری ارز با فرمان دولت امکان پذیر نیست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی مردم پس از گرانی 
سرسام آور مرغ و گوشت 
به مصرف آبزیــان اعم از 
ماهی و میگو تشویق شده 
اند قیمت این اقالم نیز در 
بازارها سر به فلک می کشد. حسن روحانی، رئیس 
جمهور با تشویق مردم به سمت مصرف آبزیان گویا 
از شرایط بازار میگو و ماهی بی خبر است. آمارهای 
منتشر شده در هفته ها اخیر نشــان می دهد که 
میزان مصرف ماهی و میگو در دولت حسن روحانی 

به میزان 50 درصد کاهش داشته است. 
در گزارشی دیگر آمده اســت که طی دوره دولت 
روحانی مصرف ماهی و میگوی ایران از 294هزار 
و 520 تن در ســال 1391 به 206هزار و 514 تن 
در سال 99 رسیده که بیانگر کاهش 30 درصدی 
مصرف ماهی و میگو در کشور دارد. قابل ذکر است 
که سرانه مصرف ماهی و میگو به ازای هر ایرانی نیز 
از 4 کیلوگرم در سال 1391 به 2 کیلوگرم تا سال 

99 رسیده است.
حال این پرسش مطرح می شــود که چرا با وجود 
کاهش تقاضای ناشی از گرانی انواع ماهی و میگو، 
شاهد افزایش بی رویه قیمت این آبزیان به  خصوص 
انواع دریایی در بازار خرده فروشی هستیم. این در 
حالی است که این افزایش قیمت ها و کاهش قدرت 
خرید مردم موجب افت شدید تقاضای انواع آبزی 

در بازار مصرف شده است.
گرانی ماهی ومیگو و افزایــش چند برابری قیمت 
آبزیان در یکسال اخیر باعث شده بخش زیادی از 
شهروندان ماهی ومیگو از سفره شان حذف شود که 
تاکنون وعده مســئوالن برای ساماندهی قیمت ها 
اثرگذار نبوده اســت. این در حالی است که ماهی 
فروشــان نیز در انتظار مشتری هســتند. این در 

حالی است که دالالن بیشتر سود را از این وضعیت 
نابسامان بازار ماهی می برند و بدلیل نوسانات ارزی 
یک سال اخیر، بخشی از صید نیز به کشور های حوزه 
خلیج فارس و... قاچاق می شود و کمبود ماهی در 
بندرعباس، باعث گرانی این بخش از ســفره مردم 

شده است.
به هر ترتیب واکنــش های بســیاری در رابطه با 
صحبت های رئیس جمهور بــرای مصرف آبزیان 
مطرح شده اســت. در همین رابطه سید محمود 
رضوی، مشاور رسانه ای قالیباف طی توییتی نوشت: 
جناب آقای دکتر روحانی، قیمــت و توزیع مرغ را 
درست کنید، مردم بتوانند مرغ 24 هزار تومنی و 
در دسترس بخرند، ماهی و میگو 200 هزار تومنی 
طلب مان. دســت روی مرغ گذاشتند، ظرف 4_5 
ماه از 17-18 هزار تومن به نزدیک 40 هزار تومان 
رسیده و مردم حتی دستشان به پا و پوست و تخم 
مرغ هم نمی رسد.گفتنی است، روحانی گفته بود که 

اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ 
به ســمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است.

مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: از پیشنهادات 
مســووالن برای تغییر ذائقه مردم از مصرف مرغ 
به ماهی و میگو اســتقبال می کنیم چراکه میزان 
مصرف آبزیــان در مدت اخیــر 30 درصد کاهش 
داشته است. اما این اظهارنظرها باید هنگامی ایراد 
شود که فضا و امکان مصرف این اقالم وجود داشته 
باشد. در حال حاضر قیمت ماهی و میگو برای مردم 
بسیار باالست و کمتر کسی می تواند از این اقالم به 
سر سفره خود ببرد. وقتی مردم توانایی خرید مرغ 
کیلویی 25هزارتومانی- البته قیمت تنظیم بازاری- 
را ندارند چگونه می توان انتظار داشت از عهده خرید 

میگوی 200 هزار تومانی بربیایند.
یوســف خانی افزود: در حال حاضر فروش و تولید 
مرغ که ارزان ترین پروتئین اســت بــا ایم حجم از 

مشکالت روبرو شده با این شرایط و با چنین برخورد 
و مدیریتی می توانند آبزیان را تأمین کنند.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهــی در ادامه عنوان کرد: 
نرخ ماهی به دالیل نامعلوم  نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 300 درصد رشــد داشته است که با این 
وجود تقاضایــی برای خرید در بــازار وجود ندارد. 
وی متوسط قیمت ماهی حلوا و شیر 180 تا 200 
هزار تومان و قزل آال را 50 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: با توجه به آنکه بخش اعظم یک کیلو ماهی 
ضایعات است، از این رو قشر کارمند و کارگر توان 

خرید ندارند.
یوســف خانی ادامه داد: با توجه به گرانی عجیب 
در بازار ماهی و نبود تقاضا، امکان پیش بینی بازار 
ماهی وجود ندارد. در شرایط فعلی اقتصاد، قدرت 
خرید خانوار به شدت کاهش یافته است که با این 
وجود پیش بینی می شــود که بازار ماهی رونقی 

نداشته باشد.

تغییر الگوی مصرف از مرغ 2۵هزار تومانی به میگوی 200 هزار تومانی!

افزایش 300 درصدی قیمت ماهی و میگو
فیله ماهی شوریده 600 گرم؛ 216 هزار تومان                                                         فیله ماهی كفشک ۵00 گرم؛ 183 هزار تومان

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان 
اینکه ترکیه بر عیله تخم مرغ ایران در کشورهای 
هدف صادراتــی دامپینگ کرده اســت، افزود: به 
محض آغاز صادرات تخم مرغ ایران، کشور ترکیه 
قیمت های خود را کاهش داد تا ما را از بازار رقابت 

کنار بزند.
صدرا علــی اکبرخانــی درباره آخریــن وضعیت 
صادرات تخم مــرغ اظهار کرد: بــا کاهش قیمت 
خرید تخم مــرغ از مرغداران به زیــر نرخ مصوب 
تصمیم بر این گرفته شد تا برای به تعادل رسیدن 
قیمت بخشی از تولید صادر شود.وی ادامه داد: قرار 
بر این بود که صادرات فقط تا زمان به تعادل رسیدن 
قیمت برای مرغدار ادامه می یابد و هر زمان قیمت 
خرید تخم مرغ از مرغدار به قیمت مصوب 14 هزار 

تومان برسد صادرات را متوقف شود.
علی اکبرخانی با تاکید بر اینکه به محض شــروع 
صادرات با واکنش کشور ترکیه مواجه شدیم، اظهار 
کرد: با صدور اولین محموله تخم مرغ به کشــور 
عراق، ترکیه بر علیه کاال ما دامپینگ کرد و قیمت 
خود در بازار این کشــور کاهش داد.وی افزود: این 
کشور نه تنها در عراق بلکه در سایر کشورهای که 
هدف صادراتی ما بودند مانند افغانستان نیز بر علیه 
تخم مرغ ما دامپینگ کرده اســت.علی اکبرخانی 
تصریح کرد: دامپینگ کشور ترکیه برای تخم مرغ 
ایرانی در حالی اســت که تجار ما بــرای صادرات 
روند طوالنی و پیچیده ای را طی می کنند و دولت 
برای هر کیلوگرم صادرات تخم مرغ 3500 تومان 

عوارض تعیین کرده است.
به گفته وی؛ عــالوه بر دامپینــگ ترکیه، قوانین 

داخلی نیز عمال دست و پای تجار را بستند و عمال 
دیگر تخم مرغی از کشــور صادر نمی شــود.علی 
اکبرخانی  یادآور شــد: جالب آنکه کشــور رقیب 
ترکیه برای پس زدن ایران از بازار رقابتی این کاال 
را از کشور ما عبور می دهد، تا تخم مرغ را به کشور 

مقصد صادراتی برای حدف ما از بازار برساند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با تاکید 
بر اینکه در شــرایط زیان مرغداران شاهد افزایش 
مشکالت در تامین نهاده ها نیز هستیم، اظهار کرد: 
به رغم بارگذاری ســهمیه نهاده های دامی دولتی 
در سامانه بازارگاه از ابتدای سال 1400 تا به امروز 
نهاده به مرغداران تحویل داده نشــده است.علی 
اکبرخانی ادامه داد: تاخیــر در تحویل نهاده های 
دامی دولتی در زمانی کــه مرغداران در حال زیان 

هستند مشکالت آن ها را چند برابر کرده است.
وی با بیان اینکه اکنون مرغداران نهاده های خود را 
از بازار آزاد به چند برابر قیمت تهیه می کنند، گفت: 
ما به دستگاه های مسئول شرایط نابسامان کنونی 
را گزارش داده ایم و از آن ها خواســته ایم که اجازه 
واردات و تامین نهاده را برای مرغداران بدهند، اما 

این مهم منحصر به تعدادی از افراد شده است.
علــی اکبرخانی معتقد اســت؛ اتحادیه ها بیش از 
هر فرد یا شرکت دیگری اهلیت خرید نهاده برای 
اعضای خود و توزیع آن را دارد و می توانند نماینده 
آن ها برای تامین نهاده های کیفی با قیمت مناسب 
باشند.وی یادآور شد: در حال حاضر مرغداران تنها 
می توانند به ســامانه مراجعه و درخواست خود را 
ثبت کند بدون اینکه دربــاره زمان دقیق دریافت 

نهاده یا کیفیت آن اطالع داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعطیلی 
دفاتر امالک منجر به ایجاد مشکالتی برای خریداران 
و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با 
رعایت پروتکلهای بهداشــتی را داریم گفت: برای 
اینکه مردم مقداری توان خرید پیدا کنند باید قیمت 
مسکن حداقل 25 درصد کاهش پیدا کند.مصطفی 
قلی خسروی اظهار کرد: از روز 21 فروردین ماه که 
دفاتر امالک تعطیل شده اند مشکالتی برای طرفین 
معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا داریم در 
دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی 1 محسوب شویم 
تا بتوانیم فعالیت کنیم و بــه مردم خدمات بدهیم. 
بخصوص که به فصل جابه جایی مستاجران نزدیک 
می شویم و الزم است تا نســبت به انجام معامالت 

چاره اندیشی شود.
وی افــزود: فعالیت دفاتر امالک، بیشــتر از طریق 
تلفن انجام می شود. زمانی هم که متعاملین در اتاق 
قرارداد حضور می یابند فاصله اجتماعی و پروتکلهای 
بهداشتی رعایت می شــود. ما از ابتدای سال دائما 
تعطیل بوده ایم؛ در حالی که الزم است به کار مردم 
رســیدگی کنیم.رییس اتحادیه مشــاوران امالک 
با بیان اینکه هــم اکنون بســیاری از مردم مجبور 
به جابه جایی هســتند گفت: عده ای خانه  خود را 
فروخته اند یا مســتاجرانی هستند که حکم تخلیه 
برایشان صادر شده است؛ در حالی که ما نمی توانیم 

سرویس بدهیم.
خســروی درباره وضعیت بازار مســکن گفت: در 
شــرایط فعلی معامله ای انجام نمی شود اما قبل از 
عید قیمتها 10 تا 15 درصد پایین آمده بود. بعد از 
این هم باید قیمتها بیش از 25 درصد کاهش یابد تا 
مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعالم کرده 
ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس 
امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. 
به طور مثال ما اعالم می کنیم قیمتها کاهش پیدا 
کرده، بعد عده ای بخر و بفروش مصاحبه می کنند 
که کاهش نیافته است. ســوداگران به دلیل منافع 
خود مخالف پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر 

فعالیت این افراد نظارت شود.
وی درخصوص تاثیر ثبت اطالعات ملکی خانوارها 
در ساماندهی به بازار مسکن گفت: سامانه امالک و 

اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی 
شده است. اوال ایجاد چنین ســامانه ای نشان می 
دهد دولت تا کنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن 
نداشته است. سال 1394 قانون مالیات بر خانه های 
خالی تصویب شد اما بعد از گذشت شش سال می 
خواهند آن را عملیاتــی کنند. دو ماه هم برای ثبت 
اطالعات فرصت داده اند که عمر این دولت به پایان 

می رسد.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک گفــت: در تمام 
کشورها 8 تا 10 درصد خانه ها را برای جابه جایی، 
خالی نگه می دارند. نمی شود کسی که خانه خود 
را فروخته، در خیابان بماند. بــه اعتقاد من آماری 
از خانه های خالــی وجود نــدارد. داده های بانک 
مرکزی و مرکز آمــار درخصوص بخش مســکن 
اشتباه اســت و متاســفانه همین داده ها مبنایی 
برای تصمیم گیری شده است. امیدوارم همه مردم 
با ســامانه امالک و اســکان همــکاری و همیاری 
 کنند تا از این به بعد آمار دقیقی از بخش مســکن

 داشته باشیم.
بنابراین گزارش، ثبت اطالعات ملکی و ســکونتی 
خانوارها در ســامانه امالک و اســکان به نشــانی 
amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه )19 فروردین( 
آغاز شده اســت. کلیه سرپرســتان خانوار اعم از 
شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین 
واحدهای مســکونی مکلف هســتند که اطالعات 
محل سکونت )اقامتگاه( و امالک تحت مالکیت خود 
)با مالکیت های رســمی، وکالتی، تعاونی شهری و 
روستایی( را ظرف مدت دو ماه از تاریخ 19 فروردین 

1400 در سامانه امالک و اسکان درج کنند.
در مرحله اول زمان بندی مراجعه به ســامانه ملی 
امالک و اســکان بر اســاس آخرین رقــم کد ملی 
سرپرست خانوار اســت اما از 10 اردیبهشت تا 19 
خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از 
روز 19 فروردین تا 9 اردیبهشت افرادی که آخرین 
رقم کد ملی آنها به ترتیــب 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 
1 و صفر اســت به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام 
نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز 10 
اردیبهشت تا 19 خردادماه تمامی افراد می توانند 

اطالعات ملکی خود را ثبت کنند.

رییس اتحادیه امالک:

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

در سال جدید هیچ نهاده ای به مرغداران داده نشده است

دامپینگ ترکیه علیه بازارهای ایران
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تمام رمزارز تولیدی کشور نیاز یک روز سامانه نیما هم نیست
صدور 2300 مجوز تاسيس واحد صنعتی استخراج

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت اظهار داشت: ظرفیت پردازش 
استخراج مراکز مجاز امروز ۶۵۰ هزار تراهش برثانیه است که با نرخ روز بیت کوین معادل 
روزانه ۲۰۰هزار دالر می شود. به نظر می رسد با فرض بسیار ضعیف اختصاص تمام رمزارز 
استخراجی به بانک مرکزی حتی استخراج در یک سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه 
نیما هم نخواهد بود. علیرضا هادی در مورد استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت اظهار کرد: 
اگر رمزارزهایی که استخراج شده اند به درستی احراز شود و در خدمت تولید و تجارت 
کشور قرار بگیرند می توانند کمک کننده باشند اما متاسفانه میزان رمز استخراج شده در 
کشور آمار کمی دارد.وی خاطرنشان کرد: تاکنون به دلیل اینکه واحدها فعالیت رسمی 
خود را تازه آغاز کرده اند رمزارز قانونی چندانی تولید نشده است. ضمن اینکه استخراج 
کنندگان مطابق مصوبه دولت مخیر هستند که مالیات بدهند و رمزارز تولیدی را نگه دارند 
و یا اینکه رمزارز تولیدی را به بانک مرکزی تسلیم کنند و از مالیات معاف شوند. احتماال 
تعدادی از واحدها رمزارز تولیدی را به این امید که بعدها با قیمت باالتری بفروشند، عرضه 
نخواهند کرد. لذا بخش عظیمی از رمزارز تولیدی اصال به تجارت خارجی کشور نخواهد 
رسید.هادی در ادامه افزود: بانک مرکزی استفاده از رمز ارزهای حاصل از استخراج را برای 
تجارت خارجی مجاز کرده است  که به آنها رمزارز سفید نیز گفته می شود  و البته فعال 
عدد بزرگی را دربر نمی گیرد. بانک مرکزی که مسئول سیاست گذاری در این حوزه است 
رمز ارزهای حاصل از مبادله را برای تبادل در داخل کشور مجاز نمی شمارد. با این حال 
هر میزان هم که رمز ارزهای حاصل از استخراج کم یا زیاد باشد امکان استفاده از آن در 
تجارت خارجی وجود دارد اما متاسفانه به علت میزان کم، تاثیر چندانی در تجارت خارجی 
کشور ندارد. یک بخش از درآمد تولیدکنندگان رمزارز بایستی برای واردات تجهیزات و 
دستگاه های استخراج رمزارز صرف شود چون این تجهیزات به شدت نیاز به بروزرسانی 
دارند که باز هم بخش بزرگی از رمزارز تولیدی برای تجارت خارجی استفاده نخواهد شد.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و امور طرح های وزارت صمت در پاسخ به سوالی در مورد 
راه های افزایش استفاده از رمزارزها در تجارت گفت: ما در دستور العمل هایی که برای صدور 
مجوز صادر کرده ایم، حداقل سخت گیری ها را گذاشته ایم و محدودیت های چندانی نداریم 
تا افراد به صورت قانونی کار کنند، بنابراین از طرف وزارت وزارت صمت محدویتی وجود 
ندارد.وی اضافه کرد: مذاکراتی با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای استفاده از 
رمزارزها در تجارت و واردات انجام شده است.هادی در مورد روند میزان استخراج رمزارز 
خاطرنشان کرد: استخراج رمزارز بیشتر به قیمت رمز ارز و جذابیت آن برای افراد بستگی 
دارد، اینکه ما آنها را در تجارت خارجی به رسمیت بشناسیم حتما در افزایش استخراج 
تاثیرگذار است اما نقش اصلی را بخش اقتصادی موضوع بازی می کند.وی با اشاره به آمار 
مجوزهای صادره و میزان استخراج در کشور گفت: در مجموع ۲۳۳۳ فقره جواز تاسیس 
و ۱۵ فقره پروانه بهره برداری برای رمزارزها صادر شده است. برآورد می شود که حدود 
۴ تا ۶ درصد از استخراج جهانی رمزارز بصورت غیر رسمی در ایران انجام می شود. این 
استخراج غیر رسمی و زیرزمینی اســت.هادی همچنین اضافه کرد: ظرفیت پردازش 
استخراج مراکز با نرخ روز بیت کوین معادل روزانه ۲۰۰هزار دالر می شود. به نظر می رسد 
با فرض اختصاص تمام رمزارز استخراجی به بانک مرکزی، حتی استخراج رمزارز در یک 

سال هم پاسخگوی نیاز یک روز سامانه نیما نیز نخواهد بود.

آغاز آماده سازی پيش نویس قوانين اینترنت ماهواره ای
سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسالمی آغاز آماده سازی 
پیش نویس قوانین اینترنت ماهواره ای در این فراکسیون خبر داد. محمد سرگزی با اشاره 
به ویژگی های مثبت اینترنت ماهواره ای، اظهار کرد: هرچند اینترنت ماهواره ای می تواند 
فرصت های زیادی در اخیتار ما قرار دهد، اما خالی از تهدید نیست.وی ادامه داد: همچنان 
که هم اکنون اینترنت توانسته از یک سو فرصت  و ظرفیت های قابل توجهی را برای توسعه 
در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دراختیار ما قرار دهد و از سوی دیگر 
مخرب هر یک از این بخش ها است.سرگزی با تاکید بر اهمیت تدوین قوانین در حوزه 
اینترنت ماهواره ای، افزود: برای کاهش آسیب در این حوزه الزم است قوانین متناسب به 
آن تدوین و در مجلس طرح شود.به گفته وی؛ در همین راستا فراکسیون رسانه و فضای 
مجازی مجلس شورای اسالمی در حال تدوین پیش نویس قوانین اینترنت ماهواره ای است 
و قصد دارد با دعوت از مسئوالن متولی آن را تبدیل به الیحه برای طرح در مجلس کند.

سرگزی تصریح کرد: آماده سازی قوانین متناسب با اینترنت ماهواره ای همراه با نگاه جدی 
به شبکه ملی اطالعات است.وی معتقد است؛ در کنار استفاده از فرصت اینترنت ماهواره ای 
نباید محاسن و اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطالعات را نادیده گرفت.سرگزی حتی 
اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطالعات را در شرایط کنونی بیش از گذشته دانست و آن را 
ارج بر توجه به اینترنت ماهواره ارزیابی کرد.وی یادآور شد: شبکه ملی اطالعات می تواند 
بهترین بستر برای تبادل داده های داخلی با ضریب امنیت باال باشد.چندی پیش رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی با اعالم تشکیل کارگروه مواجهه با اینترنت ماهواره ای هشدار داده 
با توسعه اینترنت ماهواره ای ممکن است کل ماهیت شبکه ملی اطالعات زیر سوال برود.

27 دانشگاه ایرانی در بين اثرگذارترین دانشگاه های دنيا
۲۷ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری ۲۰۲۱ شامل دانشگاه های علوم پزشکی 
ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز، الزهرا )س(، صنعتی 
امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی 
شهیدبهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، 
صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهیدمدنی آذربایجان، گیالن، آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، رازی کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهید رجایی است.رتبه بندی 
۲۰۲۱ تأثیرات دانشگاه ها از ســوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز منتشر شد و ۲۷ 
دانشــگاه ایرانی در جمع یک هزار و ۱۱۵ دانشــگاه موثر دنیا قرار گرفتند.رتبه بندی 
تأثیرات دانشگاه ها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز 
انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل 
متحد )SDGs( ارزیابی می کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است 
که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.تایمز از شاخص های 
دقیق برای ارائه مقایسه های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، 
دسترسی و آموزش استفاده کرده است.تحقیق: بارزترین و سنتی ترین راهی که دانشگاه 
می تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد )SDG( کمک کند و منظور 
از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.مدیریت: دانشگاه ها متولی منابع قابل 
توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن 
به توسعه پایدار مدنظر است.دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری 
که دانشگاه ها با جوامع محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی خود انجام می دهند یکی دیگر 
از راه های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.آموزش: آموزش اهمیت زیادی 
در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه 
خدمات سالمت کمک می کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی 
مناسب کمک می کند.بر اساس معیارهای نظام بین المللی تایمز اگر داده های مرتبط با 
هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
نظام بین المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در متدولوژی 
خود تشریح کرده اســت. داده های استفاده شــده در این رتبه بندی نزدیکترین سال 
تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۹ است.برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه 
منچستر از کشور انگلستان است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه غربی سیدنی و دانشگاه التروب 
سه دانشگاه کشور استرالیا هستند که رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. 

رتبه پنجم این فهرست به دانشگاه کووین از کانادا اختصاص دارد.

اخبار

بخش »پرسش و پاسخ« از جستجوی گوگل حذف می شود
گوگل تصمیم دارد در تیرماه سال جاری بخش پرسش و پاسخی که در جستجو نمایان می شود را حذف کند.هنگامیکه کاربران سوالی در موتور جستجوی گوگل تایپ می کنند، گاهی اوقات سواالتی کامل در 

جستجویشان نمایش داده می شود که کاربران قبلی آنها را پرسیده اند و پاسخ دریافت کرده اند.اکنون به نظر می رسد این سواالت دیگر در گوگل نمایش داده نمی شوند. طبق آپدیتی در صفحه پشتیبانی گوگل 
»بخش پرسش و پاسخ در گوگل« از تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ میالدی )۲ تیرماه سال جاری( از جستجو حذف می شود.البته این اقدام تأثیر چندانی بر کاربران گوگل ندارد. در واقع با توجه به مکان زندگی فرد و جمله 

بندی سواالت او در گوگل، ممکن است هیچ گاه این بخش برای وی نمایش داده نشده باشد.براساس گزارش ها نظر می رسد این ویژگی در اصل طی دو سال اخیر برای کاربران هندی قابل مشاهده بوده است.

هفته پیش رو ممکن است به 
دلیل افت بیت کوین و اعالم 
برنامه مالیاتــی بایدن قیمت 
طال صعودی شــود. در هفته 
جــاری آمارهــای اقتصادی 
زیادی در جهان منتشــر می شــود که می تواند بازار را 
تا حدی تکان دهد. کاالهای با دوام و سفارشــات اصلی 
کاالهای با دوام همراه با ارقام اعتماد مشتری در اوایل هفته 
منتشر می شــوند.انتظار می رود کاالهای با دوام اصلی و 
شــاخص های اطمینان مصرف کننده بیشترین تأثیر را 
بر دالر داشته باشند. روز پنجشــنبه، تمرکز بر سه ماهه 
اول تولید ناخالص داخلی و ارقام مطالبات بیمه بیکاری 
اســت. انتظار می رود که رقم تولیــد ناخالص داخلی در 
روز کلیدی تر باشد. در پایان هفته، هزینه های شخصی 
و ارقام شاخص قیمت فدرال رزرو مورد توجه قرار خواهد 
گرفت.در زمینه سیاســت های پولی، فدرال نیز در روز 
چهارشنبه جلساتی برگزار خواهد کرد. با توجه به اینکه 
بازارها انتظار دارند بانک مرکزی سیاست های خود را بر 
بازار ها تحمیل کند، نرخ بهره حوزه اصلی تمرکز خواهد 
 بود. این آمارها بر شــاخص دالر اثر گذار خواهند بود در 

 هفته  ای که گذشــت، دالر با افــت ۰.۷۶٪ به ۹۰.8۵۹ 
رســید.این هفته در بخش داده های اقتصادی یورو نیز 
آمارهای زیادی منتشر خواهد شــد. احساسات تجاری 
آلمان و ارقام اعتماد مصرف کننده باعث پیشــرفت امور 
می شــود. انتظار می رود که هر دو مجموعــه اعداد در 
 روزهای دوشــنبه و چهارشــنبه تأثیری بر بازار داشته

 باشند. روز پنجشــنبه ، اقتصاد آلمان دوباره مورد توجه 
قرار گرفته و آمار بیکاری در این زمینه اعالم خواهد شد. 
با نگرانی از آینده اقتصادی آلمان، انتظار می رود جهش 
بیکاری موجب افزایش یورو شــود. در پایان هفته ، ارقام 
تولید ناخالص داخلی ســه ماهه اول برای منطقه یورو و 
کشــورهای عضو نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.آمار 
دیگر شامل ارقام تورم آوریل ، هزینه های مصرف کننده 
فرانســه و آمار بیکاری در منطقه یورو است.قیمت طال 
تالش کرد تا سطح هزار و 8۰۰ دالر در هر اونس را کنترل 
کند- به گفته تحلیلگران، این سطح که یک بار شکسته 
 شــد می تواند به باالتر رفتــن ۱۹۰۰ دالر در هر اونس

 کمک کند.حتی اگر ورود به هزار و 8۰۰ دالر در حال حاضر 
ناموفق بود، تحلیلگران همچنان نسبت به جهت قیمتی 
کوتاه مدت طال خوش بین هستند. چشم انداز مثبت به 
طور عمده به دو عامل منجر می شود - فروش اخیر بیت 
کوین و برنامه رئیس جمهور آمریکا جــو بایدن برای دو 
 برابر کردن نرخ مالیات بر ســود سرمایه برای ثروتمندان

 آمریکایی.دانیــل پاویلونیس، کارگزار ارشــد به کیتکو 
نیوز گفت: هفته آینده ممکن اســت به دلیل افت بیت 
کوین و اعالم برنامــه مالیاتی بایدن ، فلــز گرانبها را به 
سمت باال ســوق دهد. ســرمایه گذاران رمزنگاری باید 
چشــم خود را به بیت کوین معطوف کنند زیرا برخی از 
کارشناســان هشدار می دهند که ســقوط ممکن است 
در آینده نزدیک دیده شــود.به نظر می رسد بیت کوین 
خیلی سریع رشد کرده اســت و ممکن است تصحیحی 

در راه باشــد. وقتی این اتفاق می افتد ، ســرمایه گذاران 
 در ارز رمزنگاری شــده می توانند ضررهــای عمده ای

 را شاهد باشند. جی پی مورگان )بانک بین المللی( یکی 
از کارشناسان نگران احتمال سقوط بیت کوین در آینده 
نزدیک اســت. البته کارشناســان دیگر انتظار دارند ارز 
رمزنگاری شده در بلند مدت افزایش پیدا کند. این شامل 
این احتمال می شــود که بتواند نقطه عطف ۱۰۰ هزار 

دالری را تا پایان سال بشکند.

سناریوهای صعود و سقوط طال و بيت كوین

پیش بینی رشد قیمت طال روی خرابه های بیت کوین
گروه فناوری
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بر اســاس تفاهم نامه ای محصوالت دانش بنیان برای 
ورود به صنعت نفت بیمه می شوند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از مرکز مؤسسات و امور دانش بنیان، آئین 
تبادل و امضای تفاهم نامه »همکاری در ایجاد مکانیزم 
بیمه نامه مسئولیت کاالی شــرکت های دانش بنیان 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی« یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه 
ســال ۱۴۰۰ با حضور دکتر محمدصادق خیاطیان، 
رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علی وحدت، 
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر 
سعید محمدزاده، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری 
وزارت نفت و مهندس مســعود جعفری اصطهبانانی ، 
مدیرعامل صنــدوق پژوهش و فنــاوری صنعت نفت 
در محل ســاختمان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار شــد.دکتر محمدصادق خیاطیان، 
رئیس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه گفت: 
خوشبختانه در حال حاضر شــرکت های دانش بنیان 
توانسته اند جایگاه خود را در کشور استحکام بخشیده 
و به عنوان عنصر اثرگذار در کشور مطرح باشند و نقشی 
مهم و اثربخش در توســعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
وی افزود: در روند رشد شرکت های دانش بنیان عوامل 
مختلفی همچون نهادهای مالی و دستگاه های اجرایی 
تأثیرگذار بوده اند و معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری نیز همواره در راســتای افزایش حمایت ها و 

مشوق ها و رفع موانع موجود اقدام کرده است.
دبیر کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان با اشاره به خألها و چالش هایی که در این 
سال ها در زیست بوم فناوری وجود داشته است، ادامه 
داد: نبود سازوکار بیمه ای مناسب برای تضمین کیفیت 
محصوالت دانش بنیان یکی از چالش های همیشگی 
شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر بوده است که 

امیدواریم با توســعه بیمه نامه هایی ازجمله بیمه نامه 
مسئولیت کاال و امضای تفاهم نامه های این چنینی شاهد 
توسعه بیمه نامه های مســئولیت کاال و به تبع آن رشد 

شرکت های دانش بنیان باشیم.
دکتر علی وحدت، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری 
و شکوفایی در ادامه این نشســت با تأکید بر ضرورت 
گســترش ســبد محصوالت صندوق های پژوهش و 
فناوری در کشور گفت: صدور بیمه نامه مسئولیت کاال، 
حمایتی نیست که توسط هر ارگان یا نهادی ارائه شود 
لذا صندوق نوآوری و شکوفایی تمام تالش خود را برای 
حمایت و کمک به توسعه شــرکت های دانش بنیان 
انجام خواهد داد.وی حوزه نفــت را یکی از مهم ترین 
بازارهای مصرف محصوالت دانش بنیان دانست و افزود: 
صندوق های پژوهش و فناوری نقــش مهمی در ارائه 
خدماتی که شرکت های دانش بنیان نیازمند آن هستند، 
ایفا می کنند و با ایجاد سازوکارهای جدید، زمینه را برای 
ورود این محصوالت به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
فراهم خواهند کرد.سعید محمدزاده، معاون مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزارت نفت در ادامه این نشســت با 
اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای 
فناورانه صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی گفت: یکی از 
نگرانی های فعاالن این صنایع، کارآمدی، اســتاندارد 

بودن و قابلیت اعتماد به محصوالت دانش بنیان است.
وی ادامه داد: متأســفانه ما در ســال های گذشــته 
نتوانســته ایم از ظرفیت های داخل کشــور به خوبی 
استفاده کنیم و اگرچه شرکت های دانش بنیان اثرگذاری 
باالیی در کشور دارند اما همواره این نگرانی وجود دارد 

که از ظرفیت های آن ها به خوبی استفاده نشود.

وی با اشاره به مشکالت شرکت های دانش بنیان برای 
ورود به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی افزود: شرکت های 
دانش بنیان نمی توانند مستقیماً به صنعت نفت ورود پیدا 
کنند و باید از طریق شرکت های بزرگ وارد این عرصه 
شوند. از طرفی شرکت های بزرگ نفتی همواره در مورد 
کارآمد بودن محصوالت دانش بنیان برای حل مشکالت 
صنعت نفت و داشتن استانداردهای الزم با ابهام روبرو 
هستند. از این رو ایجاد مکانیزم اعطای بیمه مسئولیت به 
محصوالت شرکت های دانش بنیان این حوزه ها، می تواند 
ورود این محصــوالت نه تنها به صنایــع داخلی بلکه 
بازارهای بین المللی را تسهیل کند. در حال حاضر بازار 
بزرگی در عراق برای فعالیت شرکت های دانش بنیان 
وجود دارد که می توانیم با صدور چنین بیمه نامه هایی 

مسیر ورود این شرکت ها را هموار کنیم.
مسعود جعفری، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت نیز با بیان اینکه این تفاهم نامه ظرفیت های 
صندوق هــای پژوهش و فنــاوری را بــرای کمک به 
برندســازی محصوالت دانش بنیان صنعت نفت مورد 
توجه قرار می دهد گفت: صندوق های پژوهش و فناوری 
برای ایجاد راهکارهای اثربخش برای تجاری ســازی 
محصوالت دانش بنیان نقشی اساسی دارند و به عنوان 
یک نهاد مالی باید بتوانند سرویس های متنوعی همچون 

بیمه نامه مسئولیت کاال به مشتریان خود ارائه بدهد.
در ابتدای این نشســت، مســئول امور بیمه ای مرکز 
شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان با اشــاره به شعار 
سال، »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« گفت: یکی 
از مهم ترین اقداماتی که در راستای تحقق شعار امسال 
می توان انجام داد، صدور بیمه نامه مسئولیت کاال با هدف 

برندسازی محصوالت دانش بنیان است.محمد دیبایی 
افزود: خریداران محصوالت دانش بنیان باید اطمینان 
کافی از این محصوالت داشته باشند لذا با وجود بیمه نامه 
مسئولیت کاال این اطمینان به خریدار داده می شود که 
کاالی خریداری شده از حداقل کیفیت برخوردار است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این زمینه عدم توسعه 
بیمه نامه مسئولیت در کشور ما است که در سال های 
گذشته نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین 
مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
تالش کرده تا این نوع بیمه نامه را به یک رویه متداول 
تبدیل کند و امید اســت که با همکاری وزارت نفت و 
صندوق نوآوری و شکوفایی بستری برای نهادینه شدن 
انواع بیمه نامه ها به ویژه بیمه نامه مســئولیت کاال در 
کشور فراهم شود تا بتوانیم از اثرات مثبت آن بهره مند 
شــویم.طبق این تفاهم نامه مقرر شــد وزارت نفت به 
حمایت معنوی و فنی از طراحی و راه اندازی و درنهایت 
سیاســت گذاری موضوع این تفاهم نامــه اقدام کند. 
همچنین وظیفه اطالع رســانی و ترغیب کارفرمایان، 
شرکت ها و فعاالن صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی برای 
ورود به موضوع این تفاهم نامه و استفاده از ظرفیت های 

ایجاد شده به وزارت نفت واگذار شده است.
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز اقدام 
به حمایت معنوی، مالی و فنــی از طراحی و راه اندازی 
موضــوع تفاهم نامه خواهد کــرد. به عــالوه وظیفه 
اطالع رسانی و ترغیب فعاالن دانش بنیان در حوزه نفت، 
گاز و پتروشیمی برای ورود به موضوع این تفاهم نامه و 
استفاده از ظرفیت های ایجاد شده، به معاونت علمی و 
فناوری محول شده است.صندوق نوآوری و شکوفایی 
با ایجاد خط اعتباری ویژه و صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت نفت نیز با تشکیل دبیرخانه »کمیته اجرایی« در 
محل »صندوق« اقدام به حمایت از اجرای مفاد تفاهم 

نامه خواهند کرد.

مرکز ملــی تبادل اطالعــات، میزبان بیــش از یک 
۱۰۰۰ خدمت الکترونیکی بین دستگاهی شد. وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف اســت به منظور 
تســهیل اجرای بند ب ماده ۴۶ قانــون برنامه پنجم 
توسعه برای به اشــتراک گذاری بانک های اطالعاتی 
پایه با هدف جلوگیری از موازی کاری دســتگاه ها به 
منظور ارایه خدمات بین دستگاهی، مرکز ملی تبادل 
الکترونیکی اطالعات پایه و بین دســتگاهی را ایجاد 
کند که این وظیفه به سازمان فناوری اطالعات ایران 

محول شده اســت.با انجام اقدامات سازمان فناوری 
اطالعات و در عین حال همکاری دستگاه های اجرایی 
کشور، بیش از هزار خدمت الکترونیکی در مرکز ملی 
تبادل اطالعات استقرار یافت و نیز یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون تراکنش خدمات الکترونیکی در سال به صورت 

متمرکز و یکپارچه در این مرکز ثبت شــد. بررســی 
وضعیت پیشــرفت صعودی توســعه خدمات دولت 
الکترونیکی نشــان می دهد تا پایان دولت دوازدهم، 
تعداد خدمات به حدود ۱۲۰۰خدمت افزایش می یابد.  
بررسی وضعیت تعداد خدمات ارایه شده و تراکنش های 

انجام شده در یک ســال گذشــته در زیر به نمایش 
گذاشته شده اســت. این تصویر حاکی از آن است که 
در ســال ۱۳۹۹، بیش از یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون 
تراکنش در مرکز ملی تبادل اطالعات انجام شــده و 
 بیشــترین تعداد تراکنش ها در دی ماه صورت گرفته

 است.همچنین تعداد سرویس های ارائه شده در سال 
۱۳۹۹ در تصویر زیر آمده و نشان می دهد اسفندماه 
با ۱۰۰۹ خدمت، در صدر ماه های ارائه شده خدمات 

قرار دارد.

تحقیقی جدید در انگلیس نشــان می دهد فیس 
بوک و گوگل تبلیغــات کالهبردارانــه را پس از 
گزارش کاربران حذف نمی کنند.تحقیقی جدید 
فیس بوک و گــوگل را متهم می کنــد اقدامات 
کافی برای مقابله با تبلیغــات کالهبردارانه انجام 
نداده اند و بســیاری از این مــوارد پس از گزارش 
همچنان در پلتفرم باقی مانده اند.تحقیقات گروه 
حمایت از مصرف کننده »ویچ؟«)?Which( در 
انگلیس نشان می دهد ۳۴ درصد قربانیان تبلیغات 
کالهبردارانه پس از گــزارش این موارد به گوگل 
متوجه شدند آنها هنوز حذف نشــده بودند. این 

درحالی است که همین شــاخص در فیس بوک 
۲۶ درصد بوده است.هر دو شرکت ادعا می کنند 
تبلیغ های کالهبردارانه را حذف می کنند و چنین 
محتوایی در پلتفرم هایشــان ممنوع اســت اما 
تحقیقات گروه »ویچ؟« نشــان می دهد واکنش 
این شرکت ها کارآمد نیست. همچنین این گروه 
از دولت انگلیس خواســته تــا کالهبرداری های 

آنالین را در الیحه امنیت آنالین بگنجاند.براساس 
تحقیق این گروه حمایت از مصرف کننده، بیش 
از یــک چهارم قربانیــان )۲۷ درصــد( در فیس 
بوک و ۱۹ درصد آنها در گــوگل گرفتار تبلیغات 
کالهبردارانه شده بودند.همچنین پژوهش مذکور 
نشان داد میزان گزارش دهی کالهبرداری در این 
پلتفرم ها بسیار پایین است به طور یکه ۴۳ درصد 

قربانیان این مــورد را گــزارش نکرده اند.حدود 
۳۱ درصد نیــز اعالم کردند دلیــل عدم گزارش 
کالهبرداری آن بود که تصور می کنند پلتفرم های 
مذکور هیچ اقدامی در این بــاره نمی کنند.طبق 
گزارش »ویچ؟« اطالعات به دســت آمده نشان 
می دهد به یــک روش جدید بــرای مقابله با این 
پدیده نیاز اســت. همچنین این گروه حمایت از 
مصرف کننده خواستار آن است که به پلتفرم های 
آنالین مســئولیت قانونــی بــرای جلوگیری از 
 تبلیغات کالهبردارانه و جعلی در سایت هایشان 

داده شود.

مدیر کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی گفت: هر کسی 
که وارد معامالت ارزهای دیجیتالی می شود، خودش باید 
مسیولیت همه چیز را قبول کند.   اون سونگ سو- مدیر 
کمیســیون خدمات مالی کره جنوبی با اشاره به اینکه 
هیچ کدام از صرافی های ارزهای دیجیتالی فعال در این 
کشور تاکنون درخواستی برای اخذ مجوز از این نهاد برای 
فعالیت در کره اخذ نکرده اند، هشــدار داد قانون برخورد 
با فعالیت های غیرقانونــی در حوزه ارزهای دیجیتالی به 
زودی اجرایی می شود و احتمال تعطیلی این صرافی ها تا 
ماه سپتامبر وجود دارد.  سال گذشته کره جنوبی قوانین 

مبارزه با پولشویی و گزارش دهی صورت های مالی را به 
روزرسانی کرد که بخش بزرگ این بروزرسانی مربوط به 
فعالیت های مالی در حوزه ارزهای دیجیتالی بوده است. 
دولت کره جنوبی پیشتر در بیانیه ای به کسب و کارهای 
مرتبط با ارزهــای دیجیتالی مهلت داده بــود که در بازه 
زمانی آوریل تا سپتامبر نسبت به اخذ مجوزهای قانونی 
از مراجع ذی ربط اقدام کنند.  به گفته سو، بیش از ۲۰۰ 

صرافی ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی مشغول فعالیت 
هستند که امکان تعطیلی همه آن ها وجود دارد. این مقام 
ارشد کره جنوبی با ابراز نگرانی از امنیت کاربران در حوزه 
ارزهای دیجیتالی گفت: در شرایط فعلی محافظت از منافع 
معامله گران کار خیلی دشواری است. آن ها باید بداند که 
دولت هیچ مسیولیتی در قبال کالهبرداری از آنان یا جعل 
 تراکنش ها قبول نمی کند. هر کســی که وارد معامالت

 می شودخودش باید مســیولیت همه چیز را قبول کند.  
عالقه به ارزهای دیجیتالــی در کره جنوبی طی ماه های 
اخیر رشد چشمگیری داشته است تا جایی که فقط حدود 
۲.۵ میلیون کاربر در چهار صرافی بزرگ ارزهای دیجیتالی 
این کشور ثبت نام کرده اند. تخمین زده می شود حدود دو 
سوم کاربران ارزهای دیجیتالی در کره جنوبی جوانان ۲۰ تا 
۳۰ سال باشند.  در روزهای اخیر تعطیلی دو صرافیارزهای 
دیجیتالی در ترکیه سر و صدای زیادی به پا کرده است. 
برخی از گزارش ها همچنین از احتمال ممنوعیت فعالیت 

های مرتبط با ارزهای دیجیتالی در هند خبر می دهند.  

با هدف تضمين كيفيت محصول؛

محصوالت دانش بنیان برای ورود به صنعت نفت بیمه

مركز ملی تبادل اطالعات اعالم كرد

میزبانی بیش از ۱۰۰۰ خدمت الکترونیکی بین دستگاهی

طبق تحقيقی جدید در انگليس؛

فیس بوک و گوگل تبلیغات کالهبردارانه را حذف نمی کنند

احتمال تعطیلی صرافی های ارز دیجیتالی، این بار در کره جنوبی؟


