
درحالیکه پیش از این، طبق گفته دبیر شــورای 
هماهنگی بانک های دولتــی و نیمه دولتی هزینه 
سرویس پیامک در این بانک ها همچنان حداکثر 
۱۵ هزار تومان است و برنامه ای برای افزایش این 
هزینه وجود ندارد، بررسی های حاکی از آن است 
که برخی از بانک هــای دولتی هزینه ســرویس 

پیامکی خود را افزایش داده اند.
به گزارش ایســنا، پیش از این برخی از بانک های 
خصوصی اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی 
خود از ۱۵ به ۳۰ هزار تومــان کردند که دلیل آن 
افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعالم شد.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
در واکنش به این موضوع گفت که هنوز تصمیمی 
برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها گرفته 

نشده است اما احتمال اینکه در آینده نزدیک این 
نرخ به دلیــل هزینه های بانک هــا در این زمینه 

افزایش یابد، وجود دارد.
پس از این، اکنون برخی از بانک های دولتی هم با 
ارسال پیامک به مشتریان خود اعالم کرده اند که به 
منظور ارسال پیامک تراکنش های واریز و برداشت 
از حساب شــما مبلغ ۲۰ هزار تومان برای کارمزد 

ساالنه کسر می شود. 
پیگیری های ایســنا از بانک تجارت در این زمینه 
حاکی از آن اســت که با افزایش تــورم، هزینه ها 
و مجوزهای بانک مرکزی ایــن افزایش ۱۰ هزار 
تومانی در هزینه سرویس پیامکی این بانک صورت 

گرفته است. 
پیش از این بانک تجارت برای ســرویس پیامکی 

خود از مشــتریان ۱۰ هزار تومان دریافت می کرد 
که اکنون این مبلغ به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته 
است .  از سوی دیگر، پیگیری های ایسنا از شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمــه دولتی برای 
دریافت جزئیات مربوطه و اینکه آیا مجوز افزایش 
هزینه سرویس پیامکی به بانک ها داده شده است 
یا خیر؟ بی پاسخ ماند و این شورا تاکنون پاسخی در 

این راستا نداده است . 
الزم به ذکر است که بانک ها دلیل افزایش هزینه 
سرویس پیامکی خود افزایش هزینه بانک ها چون 
هزینه مخابرات می داننــد، درحالیکه طبق گفته 
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزایش 
قانونی و منطقی تعرفه با توجه به شرایط در حال 

پیگیری است و هنوز اجرا نشده است.

حجم ذخایر ارزی چیــن از ۳.۱۹ تریلیون دالر 
هم فراتر رفت.

به گــزارش بلومبرگ، پس از مــدت ها تعطیلی 
مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز  
شده اســت. میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه 
آوریل بــه روند صعودی خود ادامه داده اســت؛ 
حتی در زمانی که بانــک مرکزی چین در هفته 
های اخیر دســت به تزریق گسترده نقدینگی به 

بازار زده است.  
آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم 
کرده، میزان ذخایر ارزی این کشــور با ۲۸.۱۵ 
میلیارد دالر افزایش نســبت به ماه قبل به ســه 

تریلیون و ۱۹۸ میلیارد دالر رسیده است.  
چین بزرگ تریــن دارنده ذخایــر ارزی جهان 

اســت و به نظر می رســد با توجه به بازگشایی 
بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی 
میــزان ذخایــر ارزی ادامه پیدا کنــد. طی ماه 
های اخیر چین به لطف اجرای سیاســت های 
سخت گیرانه روی ســرمایه از خروج منابع ارزی 
 به خارج از این کشــور تا حد زیــادی جلوگیری 

کرده بود.  
تا پایان این ماه چین دارای ۱۱۰.۷۳ میلیارد دالر 
ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل 

۱.۵۵ میلیارد دالر بیشتر شده است.  
ســخنگوی دفتر مدیریت ذخایــر ارزی چین با 
اشــاره به حفظ ثبات در محیط کالن اقتصادی 
چین با وجود افزایش نااطمینانی ها گفته است 
که دولت از طریق بهبود ساختارهای اقتصادی و 

تعادل بخشی به میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز، 
به دنبال تداوم رشد نیرومند ذخایر ارزی خود در 

آینده است.
وی افزود: زیرســاخت های اقتصاد چین بسیار 
نیرومند هستند و با تداوم اجرای اصالحات مورد 
نیاز برای مقابله با ریسک ها و چالش های موجود، 
میزان ذخایر ارزی در سطح مطلوب باقی خواهد 

ماند.
چین بزرگ ترین دارنــده ذخایر ارزی در جهان 
محسوب می شود.  در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱،   
کمترین رقم ثبت شده مربوط به دسامبر ۱۹۸۰ 
با دو میلیارد و ۲۶۲ میلیون دالر و باالترین رقم 
ثبت شــده مربوط به ژوئن ۲۰۱۴ با ۳ تریلیون و 

۹۹۳ میلیارد دالر بوده است.

در شرایطی که آزادراه تهران-شمال در منطقه دو پیشرفت 
فیزیکی مناسبی داشته و به نظر می رسد طی ماه های پیش 
رو افتتاح شود، احتمال بازگشت سرمایه گذاران خارجی 
به ویژه از کشورهای چین و کره برای ساخت منطقه سوم 

این آزادراه وجود دارد.
به گزارش ایسنا، آزادراه تهران-شــمال پروژه بیست و 
چندساله ای که در قالب چهار منطقه تعریف شده است و 
می تواند گره ترافیکی سنتی و قدیمی جاده چالوس را باز 
کند وارد فازهای جدیدی شده است چرا که در سال های 
گذشته فاز چهار و پس از فاز اول آن افتتاح شد و طی سال 
گذشته فاز دوم آن نیز قرار شد به صورت یکطرفه و توامان 

با جاده چالوس مورد بهره برداری قرار گیرد.
البته مشکالتی از جمله افزایش هزینه ساخت سر راه فاز 
دوم آزادراه تهران-شمال قرار گرفت برای تکمیل شدن فاز 
دوم هم دولت باید در سال جاری و سال های فکری کند. 
البته پس از این مرحله نوبت به تکمیل آزادراه و ساخت 

فاز سوم آن به طول ۴۷ کیلومتر می رسد که برای این فاز 
نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی است که از سرمایه گذاران 
داخلی چنین حجمی سرمایه گذاری بر نمی آید و تاکنون 

نیز کسی برای آن پا پیش نگذاشته است.
بر اساس اطالعات به دســت آمده خبرنگار ایسنا، در پی 
پیشرفت مذاکرات وین و در صورت برداشته شدن موانع 
و تحریم های بانکی کشــورهای خارجی متعددی مایل 
به سرمایه گذاری هستند و طی سال های گذشته حتی 
نقشه های عملیاتی خودشان را نیز ارائه داده اند اما مسائل 
و مسکالت بانکی مانع ورود آن ها به آزادراه تهران-شمال 
شد. در این راستا شش شرکت خارجی از کره جنوبی، چین 
و غیره از سرمایه گذاری در فاز سوم آزادراه تهران-شمال 
استقبال کردند و حتی طرح های مطالعاتی و نقشه های 
عملیاتی شان را ارائه دادند در همان زمانی که فاز نخست 
این آزادراه در حال ساخت بود، مقرر شد تا تاییدیه های 
بانک های کشور متبوع شان را برای آغاز سرمایه گذاری 

بیاورند که تا کنون این اقدام انجام نشــده  است و حتی 
مسئوالن بانکی کشور تضامین الزم را برای این پروژه به 
این سرمایه گذاران ارائه دادند. گرچه برای برآورد عددی 
در این پروژه نیاز به ارائه طرح مطالعاتی و بررسی مجدد 
آن ها از سوی کشورهای مذکور است و با توجه به افزایش 
هزینه ها، عدد دقیقی را نمی توان در حال حاضر برای آن 
اعالم کرد اما به نظر می رسد که احتمال سرمایه گذاری 
خارجی به ویژه برای چینی ها وجــود دارد و آن ها دوباره 
به آزادراه تهران-شمال باز خواهند گشت.  چرا که خیراله 
خادمی –مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور- اخیرا در این باره اظهار کرد: برای 
ساخت قطعه سوم از منابع خارجی استفاده خواهد شد 
چرا که  برای تامین مالی قطعه سوم آزادراه تهران- شمال 
با ۵ شرکت چینی وارد مذاکره شدیم که مذاکره با یکی از 
این شرکت ها بسیار جدی است و دور جدیدی از مذاکرات 

فشرده با این شرکت در حال انجام است. 

هزینه پیامک بانک های دولتی هم زیاد شد

ذخایر ارزی چین باز هم بیشتر شد

احتمال بازگشت خارجی ها به آزادراه تهران-شمال
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مدیر اعتبارات بانک مرکزی خبر داد؛
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چسبندگی قیمت ها 
در بازار مسکن

تاثیر ریزش قیمت ارز بر بازار 
مسکن منوط بر این است 
که ببینیم ریزش دالر تا چه 
مدتی و تا چه محدوده ای 
ادامه خواهد داشت. واضح است که ریزش دالر به 
صورت مقطعی است و نمی توان انتظار داشت تاثیر 
آنی بر بازار مسکن و کاهش قیمت ها در این بخش 
داشته باشد. بنابراین اگر سیاست های کنترل تورم 
توسط دولت در پیش گرفته نشود و از فرصت پیش 
آمده استفاده نکنیم هیچ اتفاقی در حوزه مسکن 
مبنی بر کاهش قیمت ها و ثبات در این بازار نخواهد 
افتاد. اگر دولت بخواهد از فرصت ایجاد شــده در 

زمینه کاهش نرخ...

 مهدی ســلطان محمدی، 
کارشناس مسکن
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بورس 
چشم  انتظار  انتخابات

خودروسازان  دنبال 
افزایش مجدد قیمت؟

ریزش دالر موجب کاهش قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد؟

تعمیق رکود  مسکن  با  ریزش  دالر
صفحه۳

؟ صفحه

قیمت  نجومی  میوه های  نوبرانه
هر  کیلوگرم   زرد آلوی   نوبرانه  130  هزار  تومان

رئیس  اتحادیه  باغداران  تهران:
اختالف   قیمت  میوه  از  باغ  تا  بازار  باالست

بازار سرمایه روز گذشته هم قرمزپوش بود و شاخص 
کل بورس بیش از ۱۵ هزار واحــد کاهش یافت. به 
گزارش ایسنا، در معامالت روز گذشته بازار سرمایه 
شــاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۵۹۰ واحد کاهش 
در رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد ایستاد. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم بــا ۱۲۰۷ واحد کاهش رقم 
۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد را ثبت کرد. معامله گران این 
بازار ۲۰۴ هزار معامله انجام دادند که ۳۳ هزار و ۵۲۰ 
میلیارد ریال ارزش داشــت. فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
چادرملو و ســرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
 تامین نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی بورس گذاشتند...

تعلل شرکت های خودروساز در عدم اجرای مصوبه 
شورای رقابت به بهانه عدم ابالغ آن زمزمه افزایش 
بیشتر قیمتها را به گوش می رساند اما مجلس موافق 
این موضوع نیست و شورای رقابت نیز به عنوان مرجع 
تصمیم گیری درمورد قیمت خودرو نظر خود را اعالم 
کرده است. خودروســازان هفته گذشته توانستند 
بعد از چانه زنی های بســیار مجوز افزایش قیمت 
محصوالت خود را از شــورای رقابت دریافت کنند. 
البته خودروسازان با رقم تصویب شده شورای رقابت 
موافق نیستند و مشغول رایزنی برای تجدید نظر برای 
افزایش بیشتر قیمتهای انواع محصوالت هستند. به 
نظر می رسد با توجه به اینکه نرخ اعالمی متناسب با 
نرخ تورمی شش ماهه سال گذشته بوده و باید در سه 

ماهه نخست امسال نیز...



اقتصاد2
ایران وجهان

امکان دریافت چــک موردی برای 
مشتریان فاقد دسته چک در شعب 

بانک توسعه تعاون فراهم می شود
مشتریان دارای حساب جاری فاقد دسته چک 
از مردادماه ۱۴۰۰ می توانند با مراجعه به شعب 
بانک توســعه تعاون چک مــوردی دریافت و 

صادر کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، 
با فراهم آمدن زیرســاخت سرویس خدمات 
برداشت مستقیم، از مردادماه امسال مشتریان 
فاقد دسته چک قادر خواهند بود در چارچوب 
قوانین و مقررات، از شعب بانک توسعه تعاون 
چک موردی دریافت کنند. اعطای چک موردی 
به مشتری از طریـق سـامانه صـیاد بـا دریافـت 
شناسـه یکتـا بـــرای هر برگ چک موردی 
انجـام می شود و نیازی به رعایـت فراینـدها 
و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجی و رتبه بندی 
اعتباری نیســت. چک موردی ویژه اشخاص 
حقیقی بوده که تمایلی به داشتن دسته چک 
ندارند و صرفا برای انجام برخی تعهدات خود به 
صورت موردی نیاز به صدور چک دارند. اهلیت 
سنجی در خصوص چک موردی حائز اهمیت 
اســت، از این رو پیش از صدور چک، استعالم 
در خصــوص وضعیت خوش حســابی و عدم 

محکومیت قضایی فرد صورت می پذیرد.

تقدیر رییس کمیسیون صنایع و معادن 
از اقدامات خوب بانک مســکن در 

اجرای پروژه های تولید مسکن
در دیــدار مدیرعامل بانک مســکن با رییس 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســالمی مطرح شــد؛ تقدیر از اقدامات خوب 
بانک مسکن در اجرای پروژه های تولید مسکن 
و حمایت در ساخت و ساز کشــور. به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری هیبنا ؛ عزت اهلل اکبری 
رییس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شورای اسالمی طی جلســه ای با مدیر عامل 
بانک مسکن از اقدامات خوب بانک مسکن در 
اجرای پروژه های تولید مســکن و حمایت در 
ساخت و ساز کشور که منجر به رونق اقتصادی 
در بخشــهای مختلف می شــود تقدیر نمود و 
گفت : تالش مجموعه مدیریتی و کارکنان در 
وصول مطالبات و کاهش NPL و رشد پرداخت 
تســهیالت در بخش خرید و ســاخت مسکن 
ستودنی است و اظهار امیدواری کرد این برنامه 
ریزی برای ســال جاری نیز ادامه یابد و رشــد 

اقتصادی کشور از این مسیر فراهم گردد.

صدور غیرحضوری کارت های 
بانک سامان با اپلیکیشن موبایلت

بانک ســامان با راه اندازی یک سرویس تازه، 
امکان صدور مجدد کارت بانکی بدون مراجعه 

به شعبه را فراهم کرد.
به گزارش سامان رســانه، هم زمان با شیوع 
مجدد ویروس کرونا و لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و کاهش ترددهای غیرضروری، 
بانک سامان با راه اندازی یک سرویس تازه در 
بستر اپلیکیشن موبایلت، این امکان را فراهم 
کرده که مشــتریان بدون مراجعه به شعبه 

کارت بانکی خود را تعویض کنند.
عالقه منــدان با اســتفاده از این ســرویس 
می  توانند تقاضای تعویض کارت های بانکی 
خود را از طریــق اپلیکیشــن موبایلت ثبت 
و از طریق پســت در سراسر کشــور دریافت 
کنند. مشــتریان پس از دریافت کارت خود 
امکان فعال سازی و تعیین رمز اول کارت را در 

موبایلت خواهند داشت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:
شرکت فوالد مبارکه همیشه در 

امور خیر پیش قدم است
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
حمایت های شــرکت فوالد مبارکه در ساخت 
ساختمان جدید پزشکی قانونی استان اصفهان 
درخور تحسین است. علی سلیمان پور در گفت 
و گو با خبرنگار ایراسین ضمن تشکر و قدردانی 
از ایفای مســئولیت اجتماعی شــرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: با همدلــی و همراهی امام 
جمعه اصفهان و رئیس دادگستری کل استان 
اصفهان و مجمع خیران استان اصفهان اقدامات 
موثری در ساخت و بهبود فضای فیزیکی جدید 
برای اداره کل پزشــکی قانونی استان اصفهان 

انجام شده است.
وی افــزود: طــی چندین جلســه بــا مجمع 
خیرین اســتان اصفهان و تشریح شرح وظایف 
اداره کل پزشــکی قانونی اصفهان مشــکالت 
زیرســاختی این اداره تبیین شد و با همکاری 
جامعه خیران اســتان اصفهــان و در راس آن 
مساعدت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، که 
همــواره در امور خیر پیش قدم اســت؛ بخش 
 قابــل توجهــی از تامین فضــای فیزیکی این 

اداره برطرف شد.

بانک ها

بازار سرمایه روز گذشته هم 
قرمزپــوش بود و شــاخص 
کل بورس بیــش از ۱۵ هزار 
واحد کاهش یافت. به گزارش 
ایسنا، در معامالت روز گذشته 
بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۵۹۰ واحد 
کاهش در رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد ایســتاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۱۲۰۷ واحد کاهش 

رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۲۰۴ هزار معامله انجام دادند که 
۳۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال ارزش داشت. فوالد مبارکه 
اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
چادرملو و سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس 
گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
با ۱۳۸ واحد کاهش در رقم ۱۷هزار و ۲۲۷ واحد ایستاد.

در این بازار ۶۵ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۲۱ میلیارد 
ریال انجام شد. بیمه پاسارگاد، پتروشیمی مارون، پلیمر 
آریاساسول، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، فوالد 
هرمزگان جنوب و سنگ آهن گوهرزمین نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بورس منتظر انتخابات ۱۴۰۰ یا وین؟
کارشناســان معتقدند در حال حاضر مســائلی از قبیل 
مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات برجام و 
نوســانات بازار ارز از جمله عوامل اثرگذار بر بازارسرمایه 
هســتند. به گزارش خبرنگاران جوان، حدود ۴۰ روز  تا 
انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، در این شرایط 
بحث هــای  انتخاباتی، تغییرات بــازار دالر، مذاکرات در 
خصوص برجام همگی از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه 
هستند. بابک ساالروندی کارشناس بازار سرمایه در گفت 
و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در خصــوص اینکه تا 
انتخابات چه ســناریو هایی پیش روی روی بازار سرمایه 
است؟، تشریح کرد: از جمله سناریو هایی که در سال ۱۴۰۰، 
پیش روی بازارسرمایه است، می توان به وجود ریسک های 
سیاســی، مناظرات انتخاباتی، تزریق دالر و برجام اشاره 
کرد، که قاعدتاً هر کدام از عوامل در کوتاه مدت و بلندمدت، 
تاثیراتی را روی این بازار  خواهند گذاشت. وی بیان کرد: 
در کل تحوالت سیاسی داخلی و یا بین المللی، همواره بر 
ریسک های سرمایه گذاری در بازار های مختلف به ویژه در 

کشور های در حال توسعه، تاثیرات با اهمیتی دارد.
کارشــناس بازار ســرمایه  اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ 
شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که مهمترین 
رخداد سیاسی داخلی اســت، هستیم. رئیس جمهور، 
سیاســت های کالن اقتصادی را تعیین و اجرا می کند 

که سیاست ها  مسیر بازار سرمایه را مشخص می کنند.
وی بیان کرد: همسو بودن مجلس و ریاست جمهوری هم 
نقش بسزایی در تعیین مسیر بازار سرمایه دارد. با اینکه 
در حال حاضر، ما شاهد این هستیم که دولت و مجلس در 

بسیاری از موضوعات باهم، هم جهت نیستند. 

سبز پوش شدن بازار سرمایه با نزدیک شدن 
به انتخابات

وی گفت: در چهار دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری 
در نزدیک انتخابات، ما معموالً شاهد شاخص مثبت در 
بازار سرمایه بودیم. ولی شرایط فعلی با دوره های قبل 
متفاوت است و در حال حاضر، شاهد افول شاخص و کم 
رونقی در بازار سرمایه هستیم. این کارشناس بورس بیان 
کرد: از نظر من این روند، تا برگزاری انتخابات، ادامه دار 
است. مگر اینکه، نقدینگی قابل توجهی به بازار تزریق 
شود یا اینکه در قوانین بازار سرمایه تغییراتی ایجاد کنند. 
تزریق نقدینگی، می تواند از طریق انتشار اوراق توسط 
هلدینگ ها، به بازار سرمایه صورت گیرد، اما این پروسه 
طوالنی است و تا قبل از انتخابات انجام پذیر نیست. در 
رابطه با تغییر قوانین که مهم ترین آن تغییر دامنه نوسان 
نامتقارن به صورت فعلی است . وی افزود: قطعاً نوسانات 
و هیجانات، در هفته های آخر منتهی به انتخابات بیشتر 
خواهد شد. در دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری، 
یکی از مواردی که در مناظرات انتخاباتی مورد بحث قرار 
می گرفت،  موضوع بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد 
بود. اما  این موضوع امســال از رنگ و بوی خاص تری از 
جهت اینکه، بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور 
دارند و خیلی از این ها با تشــویق دولت فعلی وارد بازار 

سرمایه شدند، برخوردار است.
ساالروندی گفت: با توجه به ورود قابل توجه افراد به بازار 

ســرمایه، یکی از موضوعات اصلی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، بازار سرمایه خواهد بود و از نظر من 
شاهد مانور خیلی زیادی بر روی بازار سرمایه خواهیم بود.

بازار سرمایه متاثر از مذاکرات وین
ساالروندی در رابطه با تاثیر برجام و تزریق دالر بر بازار 
سرمایه اظهار کرد: مذاکرات در خصوص برجام در نشست 
وین و تزریق دالر از عمده تحوالت سیاسی قابل توجه و 
تاثیرگذار بر بورس هستند. گفت و گو و توافق های طرفین 
برای بازگشت به برجام، می تواند مثبت و یا منفی باشد. در 
صورت رفع تحریم ها، اتفاقات خوبی در اقتصاد، از جهت 
کمتر شدن تحریم  و فروش نفت بیشتر و در نتیجه کاهش 
کسری بودجه  خواهد افتاد که در این صورت، دولت اوراق 
کمتری می فروشد و نرخ بهره کاهش می یابد؛ این امر 
بر رونق بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار کمک 
خواهد کرد. وی بیان کرد:در صورت عدم توافق ممکن 
است افزایش نرخ ارز حاصل شود و همینطور تحریم ها 
باقی بماند که این، روی سرنوشت و سود های عملیاتی 
یکسری از شــرکت ها تاثیر خواهد گذاشت. کارشناس 
بازار ســرمایه در رابطه با اثرات تزریــق دالر به اقتصاد 
کشور اظهار کرد: اگر تحریم ها کاهش پیدا کند، قطعاً ما 
صادرات خواهیم داشت که افزایش صادرات ورود ارز به 

کشور را به دنبال دارد و سبب کاهش نرخ دالر می شود.

متغیر های اقتصادی در حال حاضر به نفع بازار 
سرمایه هستند

رضا عیوض لو کارشناس بازار ســرمایه در گفت و گو با 
خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این 
پرسش که تزریق دالر به اقتصاد کشور چه تاثیری بر بازار 
سرمایه می گذارد؟، تشریح کرد: از زمانی که درآمد های 

نفتی افزایش یافته در تقابل با آن واردات نیز افزایش یافته 
است؛ و افزایش واردات، به کسری تراز تجاری دامن زده و 
بعید به نظر می رسد، با توجه به سیاست های موجود، نرخ 

ارز مورد سرکوب قرار گیرد.
وی بیان کرد: نرخ ارز هر سال متناسب با نرخ تورم خود 
را تعدیل خواهد کرد، این تعدیل تورم، چند سال یکبار 
صورت می گیرد، ولی به نظر می رسد از این به بعد تعدیل 
در نرخ ارز کوتاه تر و متناســب با تورم آن سال، صورت 

بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر ما به ثبات در نرخ ارز رســیده 
ایم که این به نفع صادر کننده های ما است و همینطور، 
یک ثبات نسبی در نرخ سود بانکی داریم که به عنوان 
جایگزین بازار سرمایه است. در کل متغیر های اقتصادی 
به نفع بازار سرمایه هستند. ولی در حال حاضر اعتماد 
سرمایه گذاران از بازار سلب شــده و بازار برای رسیدن 
به تعادل و جلب اعتماد سهامداران نیاز به زمان دارد تا 

اتفاقات را هضم و مجددا ارزیابی کند.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بحث مجلس و دولت 
و تاثیر تصمیمــات آن ها بر بازار ســرمایه اظهار کرد: 

سیاست گذاری ها تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه دارند.

باید به مکانیزم قیمت گذاری در بازار اعتقاد 
بیشتری داشته باشیم

او ادامه داد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که، 
بازار سرمایه قیمت پذیر نیست و اگر در صنعتی احساس 
می کنیم که باید حتماً صنعت مورد نظر قیمت گذاری 
شود به هیچ وجه این اقدام درست نیست. زیرا در بلند 
مدت باعث ناکارآمدی اقتصاد می شود و هر گاه، برای یک 
کاال دو قیمت وجود داشته باشد مطمئنا در بلندمدت به 
ناکارآمدی منجر می شود. این کارشناس بازار سرمایه بیان 
کرد: اگر سیاست ها به سمتی برود که به قیمت گذاری 
در بازار ها بیشتر اعتقاد داشته باشیم و اقدام به نظامندی 

بازار ها کنیم این می تواند به نفع بازار سرمایه باشد.
وی افزود: سیاستگذاری ها بســیار تاثیر گذار هستند 
و باید به نهاد نظارتی بازار ســرمایه اعتماد کافی را در 
تصمیم گیری ها و اعمال نظارت ها بدهیم و به مکانیزم 
بازار اعتقاد بیشتری داشته باشیم. این ها سیاست هایی 
هســتند که هم دولت و هم مجلس می توانند در پیش 
بگیرند و به نفع بازار ســرمایه است. عیوض لو در پاسخ 
به این پرسش که، آیا انتخابات می تواند سبب اثرگذاری 
مثبت بر روی بازار سرمایه شود؟، گفت: این سیاست در 
زمانی می تواند متصور شود که، بانک مرکزی پول چاپ 
کنند و پول ها را به صورت غیر مستقیم از طریق کانال های 
توزیع خود )بانــک( وارد بازار کند. دولــت خود از بازار 
سرمایه تامین مالی می کند و اوراق منتشر می کند و سهم 
می فروشد، در سال ۹۹ نیز دولت اوراق زیادی فروخت. 
 چنین دولتی نمی تواند تزریق کند بلکه می تواند از طریق 

سیاست گذاری ها کمکی به بازار سرمایه برساند.

شاخص بورس بیش از ۱۵ هزار واحد ریزش کرد

بورس چشم  انتظار  انتخابات 

رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت:

۱۳ میلیون نفــر گروه پرخطر 
تا پایان تیرماه واکســن کرونا 

دریافت می کنند
رییس جمهوری با بیان اینکه تهیه، تامین و ساخت 
واکســن اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه و 
بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت است، گفت: 
طبق برنامه وزارت بهداشت، تا پایان تیرماه ۱۳میلیون 
نفر گروه پرخطر درکشور واکســینه خواهند شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
دویست و بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت االسالم 
والسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد. 
در ابتدای این جلسه پیرو تصمیمات ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت برای تامین منابــع الزم و اولویت 
بخشی در پرداخت های ضروری تهیه، تامین و خرید 
واکسن، دستگاه های مختلف گزارش های اقدامات 

انجام شده در این زمینه را  ارایه کردند.
تهیه و تامین واکسن از صندوق کوواکس و خرید و 
واردات واکسن مطابق توافقات انجام شده با برخی 
از کشورها، تسریع در پرداخت منابع تخصیص یافته 
و هماهنگی های الزم میان دستگاه ها برای پیشبرد 
امور، از جمله مباحث مطرح شــده در این جلســه 
برای تامین فوری واکســن بود. رییس جمهوری با 
اشاره به اهمیت اجرای سند واکسیناسیون، گفت: 
اگرچه مسیر تهیه و تامین واکسن چندان هموار و 
آسان نیست اما به رغم محدودیت هایی که در این 
خصوص در جهان وجود دارد و همچنین به جهت 
محدودیت های تحریمی در زمینه اختصاص منابع 
ارزی آن، با عنایت به تالش ها و اقدامات انجام شده 
می توانیم امیدوار باشیم که تامین و واردات واکسن 
به یک روال قطعی با سرعت الزم برسد به گونه ای که 
هیچ ناهماهنگی و مانعی در این مسیر وجود نداشته 
باشد. روحانی با اشاره به ماموریت و وظایف دستگاه 
های مختلف در این خصوص افزود: همان طور که 
دولت اعالم کرده است، تهیه، تامین و ساخت واکسن 
اصلی ترین اولویت کاری ســازمان برنامه و بودجه، 
بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان بوده که البته 
در این زمینه  وزارت امور خارجه نیز اهتمام ویژه و 

موثری در دستور کار خود قرار داده است.

واعظی:
 دورنمای مذاکرات وین امیدوار کننده 

است
رییس دفتر رییس جمهوری تاکیــد کرد: اگرچه 
مذاکرات وین دشوار است اما با توجه به گفت وگوهای 
هفته اخیر می توان به دورنمای آن امیدوار بود. محمود 
واعظی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: 
مذاکرات در وین تحت اشراف مسئوالن کشور و با 
هدف رفع تحریم ها و احقاق حقوق ملت ایران ادامه 
دارد و پیشرفت های مناســبی داشته است اگرچه 
مذاکرات دشوار اســت اما با توجه به گفت وگوهای 
هفته اخیر می توان به دورنمای آن امیدوار بود. واعظی 
افزود: آنچه در این مرحله بیشترین اهمیت را دارد، 
انسجام داخلی و وحدت ملی است. هر اقدام از سوی 
گروه ها و رســانه ها که پیام انشقاق و شکاف بدهد و 
باعث نا امیدی مردم شود، حرکت بر علیه منافع ملی 

و تضعیف کننده تیم مذاکره است.

طبق بررسی ها؛
افت ۴.۳واحــد درصدی تورم 

فصلی خدمات 
بررسی آمار نرخ تورم تولید بخش خدمات در زمستان 
۹۹ حاکی از این است که فعالیت های اداری و خدمات 
پشتیبانی با ۵۷.۳ درصد بیشترین نرخ در این بخش 
داشــت. این گزارش همچنین نشــان می دهد که 
کمترین تورم ســاالنه مربوط به بخش "آب رسانی، 
مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه " با ۰.۸ 

درصد بوده است.
به گــزارش اقتصادآنالین، مرکز آمــار در تازه ترین 
گزارش خود اعالم کرد که تغییرات میانگین شاخص 
کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار 
فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۹ )تورم ساالنه( به 
۳۷.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل 

قبل )۳۵.۳( ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می  دهد.
در این فصل، در میان بخش های خدمات در کشور، 
کمترین تورم ســاالنه مربوط به بخش "آب رسانی، 
مدیریت پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه " )۰.۸ 
درصد( و بیش ترین آن مربوط به بخش "فعالیت های 

اداری و خدمات پشتیبانی" )۵۷.۳ درصد( است.
تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش  های 
خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
در زمستان ۱۳۹۹ به ۷.۳ درصد رسید که در مقــایسه 
با همین اطالع در فصل قبل )۱۱.۶( ۴.۳ واحد درصد 

کاهش دارد.

اخبار
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تعلل شرکتهای خودروساز در عدم اجرای مصوبه 
شورای رقابت به بهانه عدم ابالغ آن زمزمه افزایش 
بیشتر قیمتها را به گوش می رســاند اما مجلس 
موافق این موضوع نیست و شــورای رقابت نیز به 
عنوان مرجع تصمیم گیری درمورد قیمت خودرو 

نظر خود را اعالم کرده است
به گزارش تســنیم، خودروســازان هفته گذشته 
توانستند بعد از چانه زنی های بسیار مجوز افزایش 
قیمت محصوالت خود را از شورای رقابت دریافت 
کنند. البته خودروسازان با رقم تصویب شده شورای 
رقابت موافق نیستند و مشغول رایزنی برای تجدید 
نظر برای افزایش بیشتر قیمتهای انواع محصوالت 

هستند.
به نظر می رســد بــا توجه به اینکه نــرخ اعالمی 
متناسب با نرخ تورمی شش ماهه سال گذشته بوده 
و باید در سه ماهه نخســت امسال نیز محاسباتی 
صورت گیرد، شــاید در خردادماه نیز تغییراتی در 
قیمت محصوالت خودروسازان ایجاد شود. البته 
شــورای رقابت با این موضوع موافق نیست و روند 
کاهش نرخ ارز را عنوان و می گوید در شرایط فعلی 
مجوز افزایش ۹ درصدی قیمت ها  با توجه به هزینه 

های تولید منطقی است.
با این وجود معمارباشــی مدیرکل صنایع حمل و 
نقل وزارت معتقد است، افزایش قیمت خودرو واقعا 
چاره کار خودروسازان و مشکالت آنها نیست و از 
کاهش تولید خودروهای ارزان تر و زیان ده توسط 

خودروسازان خبر داده است.
به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت صنعت، تعلل 
شورای رقابت ضرر و زیان هایی را به خودرسازان 
تحمیل کرده که باعث شــده این افزایش قیمتها 
چاره ساز کار خودروسازان نباشد. به نحوی که اصاًل 
فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه 

قیمت جوابگوی مشکالت خودروسازان نیست.
صحبتهای این مقام مسئول در وزارت صنعت در 
ضرردهی خودروسازان در حالی اعالم می شود که 
رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد 
است در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با 
مصوبه شورای رقابت افزایش یافته است و شورای 
رقابت قیمت خودروها را برمبنای تورم بخشــی 

خودروها در شــش ماهه ســال قبل تعیین کرده 
درحالیکه در آن زمان نرخ ارز باال بود اما حاال پایین 
آمده است و معنا ندارد قیمت های خودرو به دلیل 

گرانی سال قبل افزیش یابد.
وی معتقد است: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه 
شود باید به عوامل تولید توجه شود در این رابطه 
نرخ ارز کاهش یافته هرچنــد می توان به افزایش 

هزینه حقوق و دستمزد نیز توجه کرد.
عالوه براین باقــری عضو دیگر مجلس شــورای 
اسالمی در شــورای رقابت با اعالم اینکه شکست 
انحصار از دو خودروســاز ضروری است می گوید:  
قیمت گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد نه 
دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر حاکیمت و دولت 
نیز باید نظارت کافی داشته باشند تا خودروسازان 

گران فروشی نکنند.
وی با اعالم اینکه مجلــس مخالف افزایش قیمت 
خودرو بوده و مخالفت خود را به شورای رقابت اعالم 
کرده است، گفت: سرمایه گذاری شرکتهای خارجی 
خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده راهکاری 
برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی 
است. جالب اینجاســت وزیر صنعت هم از گرانی 
خودرو توسط شورای رقابت استقبال کرده و با اعالم 
اینکه تولید خودرو با وجود شرایط کرونا و تحریم 
ادامه دارد، اظهارامیدواری کرده است که قیمت ها 

واقعی و وضعیت بازار خوردو بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته با افزاش ۴۰۰ 
درصدی نرخ ارز و افزایــش قیمت اقالم مورد نیاز 
تولید خودرو، شورای رقابت حداقل افزایش قیمت 
را برای خودروها درنظرگرفت این درحالی است که 
این شورا می تواند به حد رانت کارخانه و بازار کمک 
کرده و با اعمال درست قیمت، رانت بین کارخانه و 

بازار را از بین ببرد.
با وجود اظهارات مختلــف در خصوص افزایش یا 
کاهش قیمت خودرو در حال حاضر هنوز مصوبه 
جدید شــورای رقابت به شــرکتهای خودروساز 
ابالغ نشــده این درحالیســت کــه در مصوبات 
گذشــته خودروســازان چند روز بعــد از مصوبه 
 شــورای رقابت قیمتهای انواع محصوالت خود را 

اعالم می کردند.

دانشمندی گفت: وثایق وام ازدواج، حساب یارانه و 
سفته است که بانک ها بر اساس شرایط متقاضی و 
اعتبار سنجی، نســبت به دریافت وثایق کافی اقدام 

می کنند.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، شــهرزاد 
دانشمندی مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص 
ابالغ پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی به بانک ها 
و زمان اجرای آن گفت:به محض ابالغ قانون بودجه از 
سوی دولت به بانک مرکزی، موضوع به بانک ها ابالغ 
شد و تاکنون هم ۲۷ هزار و ۵۱ نفر از تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج بهره مند شدند و بقیه افراد هم در صف 

بررسی مدارک هستند. 
مدیر اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به موجب 
قانون تسهیالت قرض الحســنه ازدواج افرادی که 
از سال ۹۷ به بعد ازدواج کردند و تاکنون وام ازدواج 
دریافت نکردند، بــا مراجعه به ســامانه می توانند 
مشخصات خودشان را ثبت و بانک عامل و شعبه مورد 

نظر را انتخاب کنند.
 دانشمندی ادامه داد: بانک ها پس از تامین اعتبارات 
متقاضی را برای مراجعه به بانک از طریق پیامک مطلع 
می کنند و متقاضیان با ارائه وثایق از این وام بهره مند 

می شوند. 
او افزود: حسب قانون تسهیالت ازدواج ۷۰ میلیون 
تومان اســت،  برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ 
سال سقف وام ۱۰۰ میلیون تومان است. همچنین 
برای ایثارگران در هر دو گروه این مبلغ دو برابر است.

 مدیر اعتبــارات بانک مرکــزی در خصوص وثایق 
تســهیالت ازدواج توضیح داد: در متن قانون وثایق، 
اعتبار سنجی، حساب یارانه ای افراد و یا سفته است. 
بانک ها براساس اعتبار ســنجی که انجام می دهند 

نسبت به دریافت وثایق کافی اقدام می کنند.

پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیونی به بانک ها 
ابالغ شد

او افزود: بازپرداخت این تســهیالت۱۰  ساله است 
و اقســاط ماهانه آن حدود یک میلیون تومان برای 

تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومان است.
دانشمندی اظهار کرد: معموال حساب یارانه ای افراد 
به قدری نیست که اقساط یک میلیون تومانی ماهانه 

را براساس آن بتوانند پرداخت کنند و اعتبار سنجی 
هم در قانون درج شده است. بانک ها موظف هستند در 
قبال سپرده های مردم وثایق کافی را دریافت کنند. اگر 
حساب هدفمندی باشد که پوشش قسط یک میلیون 
تومانی را بدهد، بانک می تواند آن را قبول کند در غیر 
این صورت بانک ها مکلف هستند وثایق کافی را به 

ازای تسهیالت دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول تعداد ضامن ها در متن قانون 
پیش بینی نشده است و مبنا اعتبارسنجی )وضعیت 
مالی متقاضی و ضامن( اعالم شده است و براین اساس 
به تشخیص بانک ها ممکن است تعداد ضامن ها کم 

یا زیاد شود.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: برای اعطای 
پرداخت تسهیالت ازدواج به تمامی بانک ها سهمیه 
داده ایم اما ســهمیه دادن به معنای داشــتن منابع 
نیست، بانک ها از محل وصولی قبلی خود و براساس 
جذب منابــع جدید می توانند نســبت به پرداخت 
اقدام کنند. متقاضیان از میان بانک ها در ســامانه 
انتخاب کنند. دانشــمندی در ادامه گفت:  ســال 
گذشــته بانک ها به ۸۲۵ هزار نفر تسهیالت دادند 
و ۸۰ هزار نفر به دلیل عــدم مراجعه به بانک جهت 
تکمیل مدارک انجام ندادند. احتمال دارد متقاضیان 
 حدود ۲ تا ۳ ماه بنابر اســتان، شهرستان و شعبه ها 

در صف باشند.
او افزود: امکان استفاده از این تسهیالت برای زوجینی 
که تاریخ عقد آنان قبل از سال ۹۷ است، وجود ندارد، 
اما اگر در سامانه ازدواج ثبت نام کرده باشند و تا به حال 
وام ازدواج دریافت نکرده باشــند و مشمول دریافت 
تسهیالت باشند براساس سقف تعیین شده همان 
سال می توانند تسهیالت دریافت کنند، در این صورت 
اگر ثبت نام نکردند امکان ثبت برای آنان وجود ندارد 

چرا که خالف قانون است.
مدیر اعتبارات بانک مرکزی در پایان در خصوص ساز و 
کاربانک مرکزی برای نظارت بر پراخت این تسهیالت 
گفت: اگر زوجین تخلفی مشاهده کردند می توانند 
به بخش نظارت بر بانک های بانــک مرکزی، اداره 
رسیدگی به شکایات، شکایت های خود را منعکس 
کنند، این اعتراضات از طریق سامانه بانک مرکزی و 

روابط عمومی هم قابل دریافت است.

مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو ابالغ نشد؟

خودروسازان  دنبال افزایش مجدد قیمت؟
مدیر اعتبارات بانک مرکزی خبر داد؛

حساب یارانه و سفته وثایق وام ازدواج

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۹میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون تومان است. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱۸۳۱ دالر و ۹۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۹۱۸ هزار و ۹۰ تومان است.

استان ها
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یک تولیدکننده پوشاک با انتقاد از اینکه صنعت پوشاک در 
شرایط فعلی بالتکلیف بوده و دولت نیز هیچ برنامه ای برای 
حمایت از آن اعالم نمی کند، گفت: اگر می خواهید این 
صنعت را نابود کنید، روشن اعالم نمایید.مجید افتخاری با 
اشاره به اینکه در طول سه ماهه اخیر همانند سال گذشته 
صنعت نساجی با بی مهری مســئولین روبرو بوده است، 
گفت: با روند کاهشــی قیمت ارز به نظر می رسد قاچاق 
پوشاک به کشور رونق بیشتری پیدا کند این درحالیست 
که صنعت پوشاک در طول سه سال اخیر تمام تالش خود 
را برای وضع قوانینی جهت کاهش حجم قاچاق پوشاک 
انجام داده است حتی مسئولین ممنوعیت واردات پوشاک 

را در کشور اجرایی کردند اما مهم قاچاق این کاالهاست.
وی با بیان اینکه متاسفانه بعد از شیوع بیماری کرونا حمایت 
از صنعت پوشاک به حداقل ممکن رسیده بود صفر شده 
است، افزود: تولیدکنندگان به ناچار برای گردش فعالیت 
خود محصول تولید می کنند اما از آن طرف بخش توزیع با 
تعطیلی های مداوم روبروست. دولت قرار بود حمایت الزم 
را از صنایع در شرایط تشــدی شیوع بیماری کرونا انجام 
دهد ولی این صنعت با هیچگونه حمایتی روبرو نشده است.

 عضو هیأت مدیره اتحادیه پوشاک تهران تصریح کرد: زمانی 
که توزیع یک کاال دچار یک مشکل شود از آن طرف به طور 
حتم تولیدکننده نیز حجم تولید خود را کاهش می دهد و 
در نهایت این صنعت است که با حجم تعطیلی واحدهای 
تولیدی روبرو خواهد شد.افتخاری اضافه کرد: امروز مواد 

اولیه به سختی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد 
از آن طرف تعطیلی ها نیز مدام تکرار می شود چرا دولت 

هیچ بسته حمایتی برای تولیدکنندگان ندارد.
وی بسته اعالمی از سوی نهاوندیان را خنده دار دانست و 
گفت: در این بسته گفته شده فاصله زمانی برای عدم درج 
سابقه چک برگشتی برای تولیدکنندگان درنظر گرفته 
می شــود این درحالیست که در ســایر کشورها به هیچ 
عنوان اینگونه حمایت مسخره را از تولیدکنندگان نمی 
کنند. امروز فروشی صورت نگرفته که تا بتوان مالیات و 
بدهی های بانکی را پرداخت کند دولت کدام بسته را برای 
صنعت نساجی تعریف کرده اســت. اگر می خواهید این 
صنعت را نابود کنید به صورت روشن اعالم نمایید تا تکلیف 
تولیدکنندگان معلوم شود. این تولیدکننده پوشاک با بیان 
اینکه جلسات مختلفی با مسئولین وزارت صنعت برای رفع 
مشکالت خود برگزار کرده ایم، گفت: راه نجات این صنعت 
حمایت است البته ما حمایت مالی نمی خواهیم در شرایطی 
که حجم تعطیلی ها گسترده است و رکود در بازار غوغا می 
کند به طور حتم مردم هزینه کمی را صرف خرید پوشاک 

می کنند که همین موضوع ما را نگران تر کرده است.
افتخاری تصریح کرد: امروز تولیدکننده نیازمند حمایت 
های دولتی است اما به دلیل تغییرات ریاست جمهوری و 
بدنه دولت وضعیت مثل سال گذشته بالتکلیف بوده تا در 
نهایت رئیس جمهور و وزرا مشخص شده و شاید بسته ای 

هم برای حمایت صنعت نساجی به کار گرفته شود.

چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

تاثیر ریزش قیمت ارز بر بازار مسکن منوط بر این است که ببینیم ریزش دالر تا چه مدتی و تا چه محدوده ای ادامه خواهد داشت. واضح است که ریزش دالر به صورت مقطعی است و نمی توان انتظار داشت تاثیر آنی بر بازار مسکن و کاهش قیمت ها در 
این بخش داشته باشد. بنابراین اگر سیاست های کنترل تورم توسط دولت در پیش گرفته نشود و از فرصت پیش آمده استفاده نکنیم هیچ اتفاقی در حوزه مسکن مبنی بر کاهش قیمت ها و ثبات در این بازار نخواهد افتاد. اگر دولت بخواهد از فرصت ایجاد 

شده در زمینه کاهش نرخ ارز برای برای مرهم گذاشتن فوری بر نیازهایی که در حوزه ارزی دارد، استفاده کند نه تنها اتفاقی در بازار مسکن نخواهد افتاد بلکه دیگر بازارها نیز روند ریزشی خود را متوقف خواهند کرد. 
به هر حال مهم این است که در بلندمدت هم نرخ ارز، تورم عمومی و بازار مسکن تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی اتخاذ شده کنترل شوند. اگر رشد نقدینگی و کسری بودجه حل نشود و تورم ادامه داشته باشد امیدی به اصالح بازارها از جمله بازار 
مسکن وجود نخواهد داشت. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که نرخ ارز به اخبار و رویدادهای پیرامون خود واکنش فوری نشان می دهد اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی ای که دارد واکنش کندتری به این رویدادها نشان می دهد. این 

بدان معناست که اگر در  کوتاه مدت ثباتی در قیمت ارز داشته باشیم نمی توان انتظار داشت همان موقع در بازار مسکن هم همین اتفاق بیفتد. 
البته کاهش نرخ ارز و اخبار و رویدادهای پیرامون مانند مذاکرات وین، احتمال احیای برجام و... انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش خواهد داد و فضا برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف فراهم می شود که این اتفاقات می تواند جذابیت برای خرید 
مسکن را کمی کاهش دهد و قیمت ها را متعادل تر کند. اما به طور کلی در بازار مسکن نوسانات نسبتا محدود قیمتی را در سال جاری خواهیم داشت. همچنین باید منتظر باشیم تا نتیجه مذاکرات و احتمال احیای برجام مشخص شود ضمن اینکه 

سیاست دولت بعدی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز هم در بازار مسکن نقش آفرین خواهد بود.  

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
معتقد است که به دلیل وجود 
چسبندگی قیمتی در بازار 
مسکن کاهش نرخ ارز نمی 
تواند تاثیر فــوری و آنی در 
کاهش قیمت ها در این بخش داشــته باشد. مهدی 
سلطان محمدی بر این باور است که اگر دولت بخوهد 
از فرصت ایجاد شده در زمینه کاهش نرخ ارز برای برای 
مرهم گذاشــتن فوری بر نیازهایی که در حوزه ارزی 

دارد استفاده کند نه تنها اتفاقی در بازار مسکن نخواهد 
افتاد بلکه دیگر بازارها نیز روند ریزشی خود را متوقف 

خواهند کرد.
کاهش قیمت ارز بر تمام بازارهای دارایی تاثیراتی مثبت 
هر چند کوتاه مدت گذاشته است. بازار مسکن نیز یکی از 
بازارهای دارایی است که با کاهش ارزش پول ملی شاهد 
افزایش سرمایه گذاری بوده است. در حال حاضر اما با 
ریزش دالر و خوشبینی به آینده مذاکرت و احیای برجام 
بازار مسکن یکی از بازارهایی است که ممکن است شاهد 

خروج سرمایه باشد. 
امروز در بازار مسکن فعالیت فروشندگان بیشتر شده 

و فایل های فروش بیشــتری ارایه می شود. اما آیا این 
بدان معناست که مسکن ارزش خود را از نظر سرمایه 
گذاری و حفظ ارزش پول از دست داده است. فعاالن بازار 
مسکن این اتفاق را زودگذر می دانند چراکه رشد قیمت 
مسکن تنها به قیمت ارز وابسته نیست و متغییرهای 
اقتصادی بیشتری بر روی آن اثر دارد. در حال حاضر 
قیمت مسکن در به مقیاس باال عادت کرده و در همین 

محدوده قیمتی پایدار خواهد ماند. 
گزارشهای میدانی و بررسی ســایتهای فروش ملک 
نشان می دهد که تمایل برای فروش مسکن در شهر 
تهران به طور چشمگیری نسبت به اواخر سال گذشته 

افزایش یافته است. هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد 
آگهی های فروش در ســامانه های ملکی با رشد قابل 
توجهی مواجه شــده که البته پــس از تعطیلی دفاتر 
امالک به دلیل موج چهارم کرونا در روز ۲۱ فروردین 
آگهی ها نیز کاهش یافت. اما انتظار می رود از روز ۱۸ 
اردیبهشت که دفاتر بازگشایی می شود حجم عرضه 
و تقاضا در بازار مســکن نیز رشد کند. اما کارشناسان 
معتقدند افــت قیمت ارز، مذاکــرات ثمربخش وین، 
افت انتظــارات تورمی و کاهش تــوان متقاضیان به 
 عنوان چهار وزنه سنگین اجازه رشد قیمتها را از بازار 

مسکن گرفته است. 

ریزش دالر موجب كاهش قیمت ها در بازار مسکن خواهد شد؟

تعمیق  رکود  مسکن  با  ریزش  دالر
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

قیمت هر کیلو آلبالو و زردآلو 
در تهران به باالی صد هزار 
تومان می رسد که خرید این 
نوبرانه ها را برای نود درصد 
مردم غیرممکن کرده است. 
هر کیلوگرم آلبالو درجه یک که از میوه های نوبرانه و 
کمیاب در این فصل سال هستند ۱۲۰ هزار تومان و 
قیمت هر کیلوگرم زردآلوی نوبرانه به ۱3۰ هزار تومان 
می رسد. خرید دانه ای این میوه ها نیز در حال حاضر 

برای بسیاری از مردم غیرممکن است. 
البته این داستان تکراری هر ساله با شروع فصل بهار 
آغاز می شود اما امســال قیمت ها روی دیگری را به 
مردم نشــان داده اند. اغلب این میوه ها در بدو ورود 
خواهان زیادی ندارند چراکه قدرت خرید مردم کاهش 
زیادی داشته و حتی با گذشت زمان نوبرانه بودنشان و 
مغازه نشین شدنشان نیز بسیاری از مردم نمی توانند 
این میوه ها را خریداری کنند. فعــاالن بازار میوه از 
پیش فروش میوه های سر درختی نوبرانه ها به افراد 
خاص خبر می دهند. این بدان معناست که هر ساله 
میوه هایی که قرار است به عنوان نوبرانه بهاری وارد 
بازار شوند از مدت ها قبل و روی شاخه فروخته شده 
اند تا افرادی خاص بتوانند آنها را با قیمت های گزاف 

وارد بازار کنند. 
توت فرنگی، گوجه سبز، توت ســفید و... نیز همین 
داســتان را دارند. در حال حاضر در کنار اتوبان های 
سطح شــهر بخصوص در محدوده باغ های فرحزاد و 
غرب تهران حضور پرشــمار افرادی که با ظروف یک 
بار مصرف اقدام به فروش توت های چیده شده و تازه 
می کنند به چشم می خورد. هر ظرف یک بار مصرف 
توت سفید که کمتر از 5۰۰ گرم است ۴۰ هزار تومان 

به فروش می رسد. 
از سوی دیگر متاسفانه چند سالی است که اختالف 

چندبرابری قیمت محصوالت از تولید تا مصرف کننده 
یکی از معضالت بزرگ بازار میوه و تره بار است که به 
دلیل عدم شفافیت عملکرد نهادهای نظارتی ضررهای 
زیادی را به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می کند. 
در این خصوص باید سر رشته این معضالت را عالوه 
بر تحریم در شیوه نظارت و به گفته رئیس جمهوری 
 نبود شــفافیت در زنجیــره اتصال تولیــد به توزیع 

جستجو کرد.      
در همین زمینه مجتبی شادلو، رئیس اتحادیه باغداران 
تهران گفت: متأســفانه عده ای برای سوءاســتفاده 
از شــرایط بازار و کسب سود بیشــتر اقدام به عرضه 
نامناســب برخی میوه ها می کنند. رئیس اتحادیه 
باغداران تهران افزود: افزایش قیمت محصوالت نوبرانه 
در بازار تا حدی طبیعی به نظر می رسد و هر چه عرضه 
آن محصول افزایش می یابد قیمت نیز متعاد ل می شود 
اما در برخی موارد گرانفروشــی و عدم قیمت گذاری 

درست را داریم که باید با تشــدید نظارت ها به این 
سواستفاده ها پایان داده شود. به گفته شادلو، یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش قیمت در بازار، شفاف نبودن 
روند قیمت گذاری است. با وجود پتانسیل باالی تولید، 
اختالف قیمت میوه از باغ تا بازار باال است که شفافیت 
قیمت یکی از مهم ترین مسایل نظام صنفی کشاورزی 
برای کوتاه کردن دست واسطه و دالل است. به گفته 
وی شــاخص های میدان مرکزی میوه و تره بار هنوز 
به درستی مشخص و روشن نبوده، و به همین دلیل 
شرایط قیمت گذاری هم چندان روشن و واضح نیست. 
گرچه قیمت گذاری در میادین بر مبنای شرایط بازار 
انجام می شود، اما اختالف قیمت گاها به چندبرابر می 
رسد که دستگاه های مسئول با اعمال نظارت بیشتر 
باید از گرانفروشی جلوگیری کنند چرا که طبق فاکتور 

تنها 3۰ درصد سود باید لحاظ شود.
رئیس اتحادیه باغداران تهــران در ادامه عنوان کرد: 

قیمت تمام شده تولید هم افزایش بسیار زیادی داشته 
به عنوان مثال قیمت نهاده های تولید بیش از سه برابر، 
قیمت ماشین آالت و مکانیزاسیون کشاورزی بیش از 
چهار برابر و قیمت لوازم و وسایل جمع آوری از جمله 
سبد و پوشال بیش از چهار برابر شده است. بنابراین 
تمام این هزینه ها به تولید تحمیل و قیمت محصول 
نهایی -میوه- نیز افزایش پیدا می کند. البته با توجه 
به هزینه های نگه داری محصول در سردخانه و افت 
و ضایعات، تاحدی افزایش قیمت طبیعی اســت، اما 
برخی مغازه ها سود های غیرقانونی لحاظ می کنند که 

دستگاه های مسئول باید بر این موضوع نظارت کنند.
شادلو همچنین با اشاره به اینکه اختالف قیمت عمده 
فروشی تا خرده فروشی چشــمگیر است، بیان کرد: 
علی رغم شرایط مساعد تولید، اختالف قیمت به دلیل 
کمبود نظارت ها بسیار چشمگیر است که امیدواریم 

مسئوالن به این موارد منصفانه نگاه کنند.

رئیس اتحادیه باغداران تهران: اختالف قیمت میوه از باغ تا بازار باالست

قیمت  نجومی  میوه های  نوبرانه
هر كیلوگرم زردآلوی نوبرانه 130 هزار تومان

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون روابط کار وزارت تعاون گفــت: قانون حداقل 
مزد،برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق 
است. قانون حداقل مزد، هنگام افزایش بیکاری، ممکن 
است منجر به اشتغال غیررسمی و پرداختن به کارهایی 

با مزد کمتر از حداقل قانونی شود. 
حاتم شــاکرمی معاون روابط کاروزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی  در پاسخ به این پرسش که نقش حداقل 
دستمزد در پایداری مشاغل یا برعکس در غیر رسمی 
کردن اشــتغال چقدر اســت؟، گفت: از توصیه های 
ســازمان جهانی کار )ILO( این  است که نیروی کار 
نباید همچون  دیگر نهاد های تولیدی در نظر گرفته 
شود و درآمد نیروی کار را نباید مبتنی بر عرضه و تقاضا 
در بازار کار تعیین نمود، زیرا رفاه انسان ها هدف نهایی 
رشد و توسعه اقتصادی است و نظام اقتصادی باید مزدی 
برای تامین زندگی درخور کرامت انسانی تضمین کند.

وی گفت: قانون حداقل مزد، از قوانین بسیار مهم برای 
پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق است. در 
ایران مطابق با ماده )۴۱( قانون کار تعیین حداقل مزد 
به شورای عالی کار واگذار شده است، اما وجود قانون 
حداقل مزد، هنگامی که بیکاری روبه افزایش اســت، 
ممکن است منجر به گســترش اشتغال غیررسمی و 
پرداختن به کارهایی با مزد کمتر از حداقل قانونی شود.

معاون وزیر کار این را هم گفت: از سوی دیگر اقتصاد 
ایران با شرایط تورمی مواجه است و این سبب می شود 
تا خصوصا گروه های درآمدی پایین از این شرایط اثر 
پذیرند و تداوم تورم در اقتصاد ایران بر افزایش جمعیت 
طبقه محروم و پایین جامعه افزوده شود و شکاف بین 
گروه های درآمدی باال و پایین جامعه تعمیق می یابد، 
بنابر این در شــرایط تورمی یکی از راهکارهای موثر 
دولت برای کاهش فقر و نابرابری و جلوگیری از شکاف 
توزیع درآمد ناشی از تورم، سیاســت حداقل مزد به 

شمار می رود.
شاکرمی هدف از سیاست تعیین حد اقل مزد را حمایت 
از نیروی کار کم مهارت و خانواده هــای آنان در برابر 
فقر و استثمار، دانست و گفت: کاهش رقابت های غیر 
قانونی بنگاه ها و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی است. 
معضالت متعدد موجود در تمامی اشکال اقتصاد غیر 
رسمی به عنوان چالشــی بزرگ بر سر احقاق حقوق 
کارگران، بر کسی پوشیده نیســت و اکثر کارگران نه 
به انتخاب خود، بلکه از سر اضطرار و نبود فرصت های 
شغلی در اقتصاد رسمی و فقدان دیگر ابزارهای معیشتی 
به اقتصاد غیررسمی رو می آورند، ضمن آن که برخی 
از واحدهای اقتصادی برای گریز از قوانین و مقررات در 

قالب اقتصاد غیر رسمی فعالیت می کنند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفت: 5۷۰ پرونده مقابله 
با قاچاق سازمان یافته به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تشکیل شده که تاکنون ۱۶۲ پرونده با جزای نقدی ۶ 

هزار و 3۰۰ میلیارد تومان قطعیت یافته است.
علی مویدی خرم آبادی با اشاره اینکه تحقق پشتیبانی 
از تولید در گــروی رفع موانع مقابله با قاچاق اســت، 
گفت: مقابله مؤثر و هوشمند با قاچاق به عنوان یکی 
از فرآیندهای اساسی مبارزه با این پدیده شوم، موجب 
می شود تا خطر انجام این تخلف و جرم افزایش یافته 
و بازدارندگی آن آشکارتر شود. ســتاد با این نگاه در 
پرتو تأکیدات مقام معظم رهبری در ســال های اخیر 
برای حمایت همه جانبه از تولید و با توجه به تشدید 
تحریم های ظالمانه و شــیوع بیمــاری کرونا و درک 
ضرورت ایجاد شده برای تأمین کاالهای اساسی مورد 
نیاز مردم، تمرکز برنامه ها و اقدامات مقابله ای خود را بر 
کاالهای اساسی قرار داده و با اتخاذ تمهیداتی فوق العاده، 
توفیقات چشمگیری را برای مهار قاچاق دام، سوخت، 
گندم، اقالم شوینده و بهداشتی و سایر کاالهای اساسی 
به دست آمد. وی افزود: این اقدامات برای جلوگیری 
از خروج کاالهای اساســی در حالی صورت گرفت که 
همزمان طرح های عملیاتی بــرای برخورد با قاچاق 
پوشاک، کاالهای دخانی، لوازم خانگی از مبادی ورودی 
تا سطح عرضه و تنگ تر کردن محاصره کاالهای قاچاق 
به ســمت مبادی ورودی برای حمایت از تولید داخل 
در جریان بود که دســتاوردهای ارزنده ای را به اذعان 

تولیدکنندگان به ویژه در بخش پوشاک داشته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: عبارت حمایت از تولید، 
تنها به اقدامــات مقابله ای محدود نشــد و در حوزه 
حقوقی الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
که دستاورد آسیب شناســی فرآیند مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پس از چندین ســال اجرای قانون فعلی و 
صدها ساعت فعالیت کارشناســی خبرگان امر برای 
رفع خألهای قانونی و اجرایی در مسیر مبارزه با قاچاق 
و تحقق منویات مقام معظم رهبــری برای حمایت 
از تولید بود نیز به مراحل پایانی تأیید آن در شــورای 
نگهیان رسیده است و به زودی برای اجرا ابالغ می شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: همچنین با 
توجه به اهمیت تمرکز مبارزه با قاچاق کالن و سازمان 
یافته، معاونت امور مقابله و هماهنگی حقوقی حرکتی 

نظام مند را در جهت هدایت کشفیات از کشف خرد و 
تصادفی به سمت کشفیات علمی و سازمان یافته در 
ســال های اخیر آغاز کرده و نتایج مثبتی نیز در این 
زمینه حاصل شــده؛ به طوری که آمــار پرونده های 
متشکله ده ماهه سال ۱3۹۹ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، از حیث ارزش ۷۶ درصد افزایش یافته اند.
وی گفت: ارزش کلی کشــفیات نیز در ۱۰ ماهه سال 
۱3۹۹، معادل ۱3۶ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در 
مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۲۴ هزار میلیارد ریال بوده 
است. در مسیر مبارزه با قاچاق سازمان یافته و پرونده های 
ملی و مهم، بیش از 5۷۰ پرونده با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ هزار 
میلیارد ریال به صورت مستمر تحت رصد و پیگیری ستاد 
قرار دارد که از این تعداد ۱۶۲ پرونده با جزای نقدی بالغ 
بر شــش هزار و 3۰۰ میلیارد تومان قطعیت یافته و به 
اجرای حکم رسیده و اجرای احکام این پرونده ها نیز در 
کارگروه اجرای احکام با قوه قضائیه از جمله برنامه های 
پیش روست و تعیین تکلیف مابقی پرونده ها نیز در حال 

پیگیری از مراجع قضائی و رسیدگی کننده است.
وی تصریح کرد: بدیهی است صرف مجازات و جزای 
نقدی در برخی پرونده ها کارگشــا نیست به همین 
جهت در پرونده های سازمان یافته در کنار جزای نقدی، 
قانون گذار محترم مجازات حبس را نیز مقرر کرده است 
،۴۷33 ماه حبس برای 3۲۰ نفر از متهمین پرونده های 
مذکور با پیگیری ها و همراهی قوه قضائیه مخصوصاً در 
سال گذشته صادر شده اســت. ۲۰ سال حبس برای 
قاچاقچی جرایم پزشکی اصفهان، ۲ سال حبس برای 
مباشر و حامل قاچاق ۲۰ شمش طال و ده ها مورد دیگر 
از این دست احکام است که عمدتاً در حال اجرای حکم 
است.مویدی گفت: ما می دانیم و معتقدیم که اثر حکم 
در اجرای آن اســت و این مهم مخصوصــاً در اجرای 
مجازات نقدی از مهمترین دغدغه ها و موضوعاتی است 
که در دستور کار این ستاد قرار دارد که نقش بی بدیل 

دستگاه قضا را پررنگ تر می کند.
این مقام مســئول افــزود: در حوزه قضائــی نیز با 
پیگیری های صورت گرفته برای اجرای سریع و قاطع 
احکام، ضمن افزایــش ۲۴ درصدی وصول جرایم در 
سال ۹۹، حجم عملیات صورت گرفته در مورد فروش 
و تعیین تکلیف کاالهای مکشوفه از نظر ارزش، بیش از 

5۸ درصد رشد داشته است.

حداقل مزد برای پشتیبانی از کارگران در برابر خطر فقر مطلق

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق خبر داد؛

تشکیل ۵۷۰ پرونده مقابله با قاچاق سازمان یافته

یک تولیدكننده پوشاک: 

دولت هیچ اراده ای برای کمک به صنعت پوشاک ندارد
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افزایش 34 درصدی حمالت فيشينگ 
مجموعه عظیمی از داده ها نشان می دهد که سال ۲۰۲۰، سال بدی درزمینه انجام 
حمالت فیشینگ بوده و این حمالت نسبت به سال قبل، ۳۴.۴ درصد افزایش داشته 
است. حمله فیشینگ نوعی تالش برای به دســت آوردن اطالعات از طریق جعل 
محسوب می شود که در آن فیشر )کســی که حمله فیشینگ را انجام می دهد( با 
استفاده از برخی روش ها، اقدام به شبیه سازی یک وب سایت، برنامه و یا حتی یک 
سرویس کرده و یا استفاده از آن، اطالعات کاربران را به سرقت می برد. بنابراین همواره 
الزم است در مواجهه با لینک های مشکوک، احتیاط کرده و آدرس وب سایت ها را 
بررسی کنید. حمالت فیشینگ در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل، ۳۴.۴ درصد 
افزایش داشته اســت. گزارش  Webroot، که بیش از ۲۸۵ میلیون نقطه پایان و 
سنسور در دنیای واقعی، پایگاه داده های تخصصی و اطالعاتی از کاربران نهایی مانند 
سیسکو و سیتریکس را رصد می کند، نشان دهنده افزایش گسترده حمالت فیشینگ 
در سال گذشته است. تفکیک ماه به ماه داده ها نشان می دهد که این افزایش چگونه 
بوده است، بطوریکه بین ژانویه و فوریه ۲۰۲۰، نسبت حمالت فیشینگ به تنهایی 
۵۱۰ درصد افزایش یافته است. در طول سال ۲۰۲۰، پنج هدف اصلی برای حمالت 

فیشینگ شرکت های ای بی، اپل، مایکروسافت، فیس بوک و گوگل بودند.
توجه هکرها به حمله به سیستم ها و استخراج اطالعات از طریق سیستم عامل های 
خرید آنالین در ماه فوریه مشهود بود: از هر ۱۰ حمله فیشینگ که در آن ماه انجام 
می شد، سه مورد جعل هویت سایت حراج آنالین بود. فعالیت فیشینگ در میان 
سرویس های پخش یوتیوب ۳۰۶۴ درصد، نتفلیکس ۵۲۵ درصد و توئیچ ۳۳۷ 
درصد افزایش یافته است. همه این ها به افزایش نگران کننده توانایی قربانی شدن 
در حمالت هک اضافه می شود. حمالت فیشینگ، که وب سایت ها و مارک های 
معروف را جعل می کند تا ما را متقاعد کند اطالعاتی را که می تواند برای دسترسی 
به داده های شخصی و حساب های بانکی بیشتر استفاده شود، وارد و ثبت کنید، یک 
گنجینه ایده آل برای هکرها است. در سال ۲۰۲۰، حدود ۵۴ درصد از سایت های 
فیشینگ از HTTPS استفاده می کردند. هنگامی که هکرها از طریق حمالت 
فیشینگ به جزئیات ورود به سیستم شخصی دسترسی پیدا کردند، سریعاً برای 
اطمینان از دسترسی نامناسب خود حرکت می کنند. تعداد زیادی از دستگاه های 
بررسی شده توسط Webroot حاوی نوعی آلودگی به بدافزار بوده و آن ها را در 
مقابل حمالت آینده آسیب پذیر می کند و یا به عنوان یک ایستگاه برای حمالت 
botnet عمل می کنند. بنا براین گزارش، ژاپن کمترین میزان آلودگی رایانه ای 
را داشته است و ۲.۳ درصد دستگاه ها به نوعی آلوده شــده اند. در اروپا ، احتماالً 
دستگاه های خانگی بیش از سه برابر دستگاه های تجاری با آلودگی روبرو می شوند 
)۱۷.۴ درصد در مقابل ۵.۳ درصد(. هرچند که اندرویدها به سادگی رایانه ها در 
معرض خطر نیستند اما با تجزیه وتحلیل دستگاه های تلفن همراه این نتیجه حاصل 
شد که تروجان ها و بدافزارهای موجود در دستگاه های اندروید، ۹۶ درصد از کل 
تهدیدات شناسایی شده را تشکیل می دهند. ناتوانی یا عدم تمایل برخی از کاربران 
اندروید برای به روزرسانی تلفن های خود، روش اصلی نفوذ هکرهاست، ۹۰ درصد 

از آلودگی های اندروید در دستگاه هایی بود که سیستم عامل منسوخ شده بود.

تب كالب هاوس فروكش كرد
استقبال کاربران از اپلیکیشن کالب هاوس کاهش پیدا کرده و در آوریل تنها بیش 
از ۹۰۰ هزار بار در مقایسه با رکورد ۹.۶ میلیون بار در فوریه، دانلود شد.این شبکه 
اجتماعی صوتی در دوران پاندمی محبوبیت پیدا کرد و با سرمایه گذاریهایی که جذب 
کرد، ارزش آن حدود چهار میلیارد دالر برآورد شده است.سخنگوی شرکت تحلیل 
داده سنسور تاور به بیزنس اینسایدر گفت: کالب هاوس در آوریل در سطح جهانی 
حدود ۹۲۲ هزار بار دانلود شد که ۶۶ درصد در مقایسه با ۲.۷ میلیون دانلود در مارس 
و همچنین در مقایسه با ۹.۶ میلیون دانلود در فوریه کاهش داشت. کاهش دانلود 
کاربران نشان دهنده کندی رشد این سرویس شبکه اجتماعی است که از زمان راه 
اندازی در یک سال گذشته محبوبیت سریعی را تجربه کرد و خود را به عنوان یک 
پدیده سیلیکون ولی شناساند.بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، آمار سنسور پاور 
نشان می دهد کالب هاوس که تنها با دعوت قابل دسترس است، در فوریه حدود ۱۰ 
میلیون بار دانلود شد که ۳۰۰ درصد در مقایسه با ۲.۴ میلیون بار در ژانویه افزایش 
داشت. دالیل متعددی ممکن است عامل افول اقبال کاربران به کالب هاوس باشند. 
برخی می گویند این اپلیکیشن که فعال نسخه iOS آن عرضه شده است، در دوران 
پاندمی به این دلیل محبوبیت پیدا کرد که بسیاری از افراد تشنه صحبت با دیگران 
بودند. اکنون که آمار واکسیناسیون در آمریکا و کشورهای دیگر افزایش پیدا کرده 
است و مردم برای نخســتین بار پس از یک مدت طوالنی کاهش محدودیتهای 
کرونایی را تجربه کرده و از خانه خارج می شوند، کالب هاوس ممکن است افول کند.  
همچنین این حقیقت وجود دارد که رقیبان برجسته ای مانند فیس بوک، توییتر و 
اسپاتیفای در تالش برای رقابت با کالب هاوس، سرویسهای مشابه را عرضه کرده اند. 
به عنوان مثال توییتر سرویس اسپیس خود را برای کاربران اندروید و iOS که ۶۰۰ 
هوادار یا بیشتر دارند، رسما عرضه کرد. کالب هاوس در تالش برای جذب کاربران 
بیشتر، هفته گذشته اعالم کرد سرگرم تست نسخه اندرویدی اپلیکیشن خود است.

اسامی وام گیرندگان صندوق نوآوری را اعالم کنید
گل درشت های دانش بنيان كدامند؟

فعاالن کسب و کارهای اســتارت آپی در فضای مجازی خواســتار اعالم اسامی 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی که از صندوق نوآوری و شکوفایی وام دریافت 
کرده اند شدند.فعاالن حوزه کسب و کارهای فضای مجازی با انتقاد از عملکرد صندوق 
نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و استارت آپها، 
خواستار اعالم اسامی شرکت های دریافت کننده وام از سوی این صندوق شده اند. 
موج انتقادات به اقدامات تســهیل گرانه صندوق نوآوری و شکوفایی که قرار بود 
معطوف به شــرکت های دانش بنیان باشد به این دلیل اســت که این حمایت ها 
هم اکنون شامل استارت آپهای بزرگی می شود که دیگر استارت آپ نیستند و با 
سودآوری باال به کار تجارت مشغولند.مطالبه اعالم فهرست وام گیرندگان در حالی 
در شبکه های اجتماعی از سوی فعاالن این بخش اعالم شده که علی وحدت رئیس 
هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تازگی گفته است که نزدیک سه سالی که 
در این صندوق مشغول به کار بوده، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت 
در اختیار شرکت های دانش بنیان و شرکت های استارت آپی بزرگ که مجوز دانش 
بنیانی داشته اند قرار گرفته اما این استارت آپ ها عالقه ای به عنوان شدن نامشان به 
عنوان تسهیالت گیرنده ندارند! در این زمینه یکی از کاربران در توئیتر نوشت: »کمک 
کردن و تسهیل گری وظیفه دولت اســت. اما لیست کمک هایی که شده و به چه 
کسانی و آنها هم با این کمک ها چه کرده اند موضوعی امنیتی نیست که نشود اعالم 
کرد. دولت از جیب همین مردمی که قرار است با آنها شفاف باشد، به این شرکت ها 
کمک کرده است.« یکی دیگر از فعاالن کسب و کارهای فضای مجازی نیز در این باره 
نوشت: »درخواست داریم عالوه بر اسامی، شرایط و نرخ تسهیالت و تضامین مورد 
نیاز هم اعالم شود تا مشخص شود که رانت در کار نبوده است. شنیده شده که این 
تسهیالت با هدف حمایت از مجموعه های خاص بوده و برخی شرکت های استارت 
آپی بزرگ، صدها میلیارد تومان از این تسهیالت استفاده کرده اند.« فرشاد وکیل زاده 
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز در این باره در توئیتر نوشت: »به 
عنوان یک فعال صنفی خواهان شفافیت کامل در مورد ۱۲ هزار میلیارد تسهیالت 
اعطا شده، مبلغ و نرخ تسهیالت، مدت زمان استراحت و تقسیط آن هستم. آیا صرفاً 
حلقه نزدیکان از رانت احتمالی برخوردار شده اند؟ و آیا این رانت ها منجر به تشدید 

انحصار اکوسیستم نمی شود؟«

اخبار
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هم زمــان با افزایــش اقبال 
عمومــی مــردم ایــران به 
رمزارزهــا، قانــون گذاری 
مناســبی از سوی حاکمیت 
برای جلوگیری از طرح های 
کالهبرداری و پانزی انجام نشــده اســت. عدم وجود 
قوانین شــفاف در این حوزه، خریــد و فروش ها را به 
زیرزمین برده است. چه کسانی از شفاف نبودن قوانین 
رمزارزها در ایران و تســهیل فرآیند های پول شــویی 

سود می برند؟
طرح مجلس در حالی در مــورد رمزارز ها به زودی در 
صحن مجلس قرائت می شــود که تنظیم این گزارش 
پشت در های بسته نمایانگر دست های پنهان در تدوین 
و تنظیم این سند مهم است.درز این اطالعات در میان 
فعاالن این حوزه و حتی برخی از اعضای تشکل صنفی 
ذکرشــده در طرح موجی از انتقاد را در پی داشــت، 
زیرا بند بنِد آن حاوی نکات عجیبی است که هرچند 
طراحان آن مدعی دستاورد های ویژه و عدالت و برابری 
در آن هستند؛ اما مرغ پخته از چنین ادعایی به خنده 
می افتد! به همین بهانه بررسی تک تک مواد و بند های 

آن خالی از لطف نیست تا مضار آن عیان شود.
رئیس انجمن بالکچین ایران در مورد طرح رمزارز روی 
میز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در حالی 
حدود یک تا دو ســال پیش از ما خواست که در مورد 
حوزه رمزارز اظهارنظر بکنیم و انجمن طرحی را ارائه 
کرد که متاسفانه از نظرات کارشناسی انجمن، در طرح 
حاضر استفاده نشده اســت. بنا به شرایط روز و اسناد 
باالدستی که در دست است، درصددیم تا طرح جدیدی 
را به مجلس ارائه کنیم و امیدواریم نمایندگان محترم 
مجلس، این طرح را مد نظر قرار بدهند.سپهر محمدی 
ادامه داد: طرح کنونی پختگی الزم را ندارد و در حالی 
نام سازمان نظام صنفی رایانه ای در این طرح ذکر شده 
است که به نظر می رسد خود نصر هم از طرح ناراضی 

است. وی با بیان اینکه اگر بعد از فرصت سوزی بناست 
طرحی در مجلس تصویب شود ما استقبال می کنیم، 
گفت: باید در تدوین طرح از مشورت دیگر فعاالن بخش 
خصوصی هم استفاده شود. انجمن های بالکچین و فین 
تک به عنوان فعاالن این صنعــت در جریان این طرح 
نبوده و نقطه نظراتی دارند که مجلس باید این موضوع 
را بشنود. سند باالدستی که ازسوی مرکز ملی فضای 
مجازی هم منتشر شده این موضوع را تحت تاثیر قرار 
می دهد و به طور قطع باید بازنگری هایی در این طرح 

اتفاق بیفتد.
رئیس کارگروه اســتخراج انجمــن بالکچین ایران 
گفت: ما به ایــن طرح انتقاداتــی را وارد می دانیم. در 
این طرح بسیاری از موارد به ویژه در بحث تبادل جای 
ســوال دارد و دو پهلو نگارش شــده است.محمدرضا 
شرفی ادامه داد: از طرفی هیچ توجهی به قابلیت های 
 فناوری بالکچین و پتانسیل بهره گیری از این فناوری 

نشده است.
وی با بیان اینکه سایر کسب و کار های مبتنی بر فناوری 
بالکچین در این طرح مغفول مانده اند، گفت: تمرکز 
این طرح بر بحث استخراج رمزارز بوده و این یک جانبه 
گرایی در آینده تبعات مخربی از خود بر جای می گذارد. 
این فناوری از دید ما دارای پتانسیل های بسیار باالیی 
برای توسعه اقتصاد کشور اســت که ما الزم می دانیم 
قانونگذار با توجه به لزوم طراحی یک اکوسیستم پویا 
نسبت به تعریف اجزا و ایجاد ارتباط منطقی بین اجزای 

اکوسیستم اقدام کند.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران ضمن انتقاد از اطالع رسانی و رفتار کمیسیون 
رمزارز نصر کشور درباره طرح ارائه شده به مجلس گفت: 
خود این طرح نواقص زیــادی دارد و یک طرح جامع 
نیست و داشتن یک طرح ناقص می تواند به مراتب بدتر 
از نبود یک طرح باشد.رضا قربانی با بیان اینکه متاسفانه 
به نظر می رسد در این طرح تنها بخش کوچکی از این 
صنعت؛ یعنی ماینینگ را دیده اند، گفت: این در حالی 
اســت که موضوع مهم تبادل اصال در این طرح دیده 

نشده است.

وی ادامه داد: ما از داشتن قانون در این حوزه استقبال 
می کنیم؛ اما اگر این قانونگذاری با نگاه جامع و کالن 
نباشد نه تنها فایده ای ندارد، که ضرر های بسیاری نیز 
خواهد داشت. در این طرح آدرس اشتباه داده شده و 
در حالی به بانک مرکزی تکلیف شــده که جایی مثل 

سازمان بورس کنار گذاشته شده است.
در این میان جزئیــات و متن کامل ایــن گزارش که 
در ادامه آمده، نکات قابل توجهــی را بیان می کند. اما 
همان طور که در یافته های قبلی مشــخص شده بود، 
قوانین تعیین قیمت و تعرفه بــرق مصرفی همچنان 
در ابهام است. از ســویی حضور یک تشکل صنفی در 
بند های اجرایی و نظارتی این گزارش از ارتباط نزدیک 
)بخوانید هماهنگی( ایشان و تنظیم کنندگان گزارش 

و طرح مجلس خبر می دهد.
از سویی دیگر همچنان بیم آن می رود که یکی از دالیل 
تنظیم چنین گزارشی پشت در های بسته، وجود رانت 
یا هر موضوع دیگری باشد که برخی نمایندگان و دست 
اندرکاران این طرح مجلــس تمایلی به توضیح درباره 
آن را تا امروز نداشــته اند. اگر قرار است که بر اساس 
برنامه های پیشنهادی این گزارش، سهم ۱۰ درصدی 
تولید رمزارز جهان به ایران برســد، این حق طبیعی 

شهروندان کشور است که از جزئیات آن حداقل حاال در 
یک قدمی طرح در صحن مجلس باخبر شوند.

»توسعه ظرفیت نیروگاهی« یکی دیگر از شعار هایی 
است که در این طرح به چشم می خورد. سوال این است 
که این توسعه کجا و به چه صورت اتفاق می افتد؟ با گاز 
رایگان که در صنعت استخراج استفاده کنند و بدون 
هیچ گونه منفعتی برای کشــور ضمن برخورداری از 
منابع صندوق توسعه ملی؟»محرومیت زدایی« در این 
طرح دستاویزی شــده برای انحراف اذهان، ولی واقعا 
کجای این طرح کم ترین تاثیری در شرایط و اوضاع و 

احواالت محرومان دارد؟
نتیجه چنین طرحی فقط و فقط این اســت که تمام 
تولیدکنندگان برق، استخراج کننده رمزارز می شوند 
و برق تولیدی برای کشــور نخواهند داشت که واگذار 
کنند. در این طرح هم به مانند مصوبه دولت، به جای 
اینکه تعــادل را در منافع همه طرف هــا و ذی نفعان 
تعریف کنند، همه چیز را به یک جناح/ طرف داده اند.

آنچه مشخص است، این طرح با رایزنی دوجانبه بین 
کمیســیون اقتصادی مجلس و قسمتی از یک تشکل 
صنفی تهیه و تدوین شده است. در ادامه بند بند این 

طرح به تحلیل گذاشته می شود.

چه كسانی از نبود قوانين استخراج رمزارز سود می برند؟

خال قانون گذاری برای رمزارزها در ایران
گروه فناوری
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در جریــان معامــالت بــازار جهانــی رمزارزها، 
بیت کوین رشد جدیدی را باالی محدوده مقاومتی 
۵۶ هــزار و ۵۰۰ دالری آغــاز کرده اســت. حاال 
بیت کوین به دنبال شکســتن مقاومــت ۶۰ هزار 
دالری است. هفته گذشته، بیت کوین در محدوده 
کلیدی ۵۵ هزار دالری بازگشــت قیمت داشت و 
با کف ســازی خوب در این منطقه روند صعودی 
جدیدی را آغاز کرده اســت. با عبور بیت کوین از 
محدوده مقاومتی ۵۶ هزار و ۵۰۰ واحدی حاال این 

رمزارز باالی میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه خود 
معامله  می شود. با این وجود با توجه به رشد شارپی 
شب گذشته اتریوم و عبور آن مرز ۳۸۰۰ دالری، 

روند صعودی بیت کوین محدود شده است.
در حال حاضر بیت کوین سطح مقاومتی ۵۸ هزار 
دالری را پشت سر گذاشــته و به دنبال فتح سطح 
۵۹ هزار واحدی است. این در حالی است که در ۲۴ 
ساعت گذشته باالترین قیمتی که بیت کوین لمس 
کرده ۵۹ هزار و ۴۶۴ دالر بوده که پایین تر از آخرین 

ســقفی )۵۹ هزار و۵۶۶ دالر( است که بیت کوین 
قبل از اصالح زده بود. از سوی دیگر، بیت کوین در 
حال تشکیل یک حمایت قوی در محدوده ۵۸هزار 
دالری اســت، از دیدگاه فیبوناتچی اصالحی هم، 
احتماال بیت کوین بین کف ۵۶ هزارو ۸۵۹ دالری و 

سقف ۵۹ هزار و ۵۶۶ واحدی نوسان کند.
مقاومت اولیه بیت کوین هم سطح ۵۹ هزار و ۵۰۰ 
دالری است. مانع اصلی در نزدیکی سطح ۶۰ هزار 
دالری است. در دوره زمانی ۴ ساعته هم یک مثلث 

انقباضی مهم مقاومتی نزدیک ۶۰ هزار دالر وجود 
دارد. در صورت بسته شــدن یک کندل ۴ ساعته 
قوی در باالی سطح ۵۹ هزار و ۵۰۰ و ۶۰ هزار دالر، 
این سطح مقاومتی نیز می تواند شکسته شود و راه 
را برای صعودی قدرتمند در روزهای آینده باز کند. 
این خبر ترجمه ای از تحلیل های خارجی و صرفا 
برای آشنایی بیشتر مخاطبان تجارت نیوز با بازار 
ارزهای دیجیتال است و تجارت نیوز توصیه ای برای 

خرید یا فروش آنها نمی کند.

عبور »بیت کوین« از مرز ۶۰ هزار دالر چقدر محتمل است؟

پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران با دانشــگاه 
علمــی کاربردی بــرای توســعه نــوآوری های 
کارآفرینانه همکاری می کنند.تفاهم نامه همکاری 
بیــن دانشــگاه تهران و دانشــگاه جامــع علمی 
 کاربردی در پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران 

منعقد شد.
مراســم این تفاهم با حضور دکتــر محمود نیلی 
احمدآبادی، رئیس دانشــگاه تهران، دکتر محمد 
حســین امید؛ ریاســت دانشــگاه جامع علمی 
کاربــردی، دکتر عبــاس زارعــی هنزکی رئیس 
پارک علم و فنــاوری دانشــگاه تهــران و دکتر 
احمدرضا پیش بین مشــاور رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی ۱۸ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در سالن 
 همایش پندار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

برگزار شد.
در ابتدای مراســم، دکتر عبــاس زارعی هنزکی 
به ارائه گزارشــی از برنامه پیشــران ۱۴۰۰ پارک 
علم و فناوری دانشــگاه تهران و تفاهم نامه جامع 
علمی کاربــردی پرداخت.زارعی گفــت: برنامه 
پیشــران ۱۴۰۰ پــارک علم و فناوری دانشــگاه 
تهــران بــا نــام ecosystem building و با 
مخفف EB۱۴۰۰ تعریف و تدوین شــده اســت. 
برنامه پیشــران، متشــکل از چند پروژه پیشران 
است که شامل شهر دانش، شبکه فناوری، ناحیه 
نوآوری، دهکده نوآوری هوشمند، ناحیه نوآوری 
 اینترنت اشــیا، مرکز فناوری هــای جامع و دقیق 

کشاورزی است.
زارعی از شهر دانش به عنوان اولین پروژه پیشران 
یاد کرد و گفت: مشخصاً دنیا در قرن بیست و یکم، 
به دنبال این است که با تغییر زاویه دید و پذیرفتن 
یکسری رشته های مشخص، رشد بعدی خود را در 
انقالب صنعتی چهارم و پنجم ایفا کند، شاهدیم که 
 Made in china ۴ ، در چین industry در اروپا
 society در ژاپن ،smart cities ۲۰۲۵، در آسیا
 ،industrial internet ۵ و در آمریکای شمالی

این مفاهیم تعریف و پیاده سازی شده است.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری، ما در دانشگاه 
تهران برای ایران انقــالب صنعتی چهارم و پنجم، 
مفهوم شــهر دانش را برنامه ریــزی و راه اندازی 
کرده ایــم. شــهردانش بر مفاهیم هوشــمندی، 

سبز و کارآفرین بودن متکی اســت. ضمن اینکه 
اعتقاد داریم شــهر دانش ما قابــل تعمیم به کل 
کشور نیز است.زارعی با اشــاره به شبکه فناوری 
به عنــوان دومین پروژه پیشــران عنــوان کرد: 
شــبکه فناوری دانشــگاه تهران شــبکه ای است 
هوشــمند و پویا از شــبکه های بازیگــران اصلی 
اکوسیســتم فنــاوری و نوآوری دانشــگاه تهران 
در پردیس ها، دانشــکده ها، و مؤسســات و مراکز 
مرتبط با دانشــگاه تهران اســت. وی گفت: این 
شبکه منطبق بر اصول و قوانین حاکم بر پارک های 
علم و فناوری نسل ســوم و چهارم بنا نهاده شده 
است تا بســتری تعاملی و بین رشته ای در کشور 
برای ایجاد و توســعه نــوآوری، فنــاوری، بهبود 
 ســبک زندگی و اثرگذاری پایدار بر اقتصاد کشور 

فراهم آورد.
رئیس پارک علــم و فناوری دانشــگاه تهران، به 
نواحی نوآوری به عنوان ســومین پروژه پیشران 
اشــاره کرد و افــزود: ناحیــه نوآوری دانشــگاه 
تهــران، پلی بیــن صنایع ســنتی و فناوری های 
نوین ودســتیابی بــه اهداف شــهر دانــش )با 
مشــارکت بخشــهای عمومی و خصوصی( است. 
در حقیقــت، جریانات نواحی نــوآوری، زمینه ای 
را فراهم می آورد تا صنعت ســنتی که از مفاهیم 
انقالب صنعتی دوم و ســوم پیــروی می کند، به 
فناوری هــای نوین نزدیــک شــود.وی در ادامه 
تاکید کرد: تحقــق اهداف پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهران زمانــی روی می دهــد که تفکر 
پارک دانشگاه تهران، تبدیل شدن به پارک نسل 
 چهارم باشــد و این امر از طریــق نواحی نوآوری 

میسر است.
گفتنی اســت، این تفاهم نامه در راســتای کمک 
به ایجــاد و توســعه کســب و کارهای فنــاور از 
طریق ارائه خدمات عمومــی و تخصصی با ارزش 
افزوده باال، آموزش تخصــص و مهارت روز دنیا در 
کســب و کارهای موجود کشــور، باالبردن سطح 
مهارت دانشــجویان و فــارغ التحصیالن، جذب 
ســرمایه گذاری و ورود کارآفرینــان و واحدهای 
صنعتی بــه بازارهای داخلی و جهانــی و با هدف 
انجام همکاری در حــوزه فنــاوری و کارآفرینی 

منعقد شده است.

مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از تجهیز 
ساختمانی برای اســتارت آپ ها با مصرف انرژی صفر و 
ساخت ســاختمان های جدید کم مصرف خبر داد.دکتر 
علی وطنی مجری پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط 
زیســت گفت: در این پروژه با بهینه سازی مصرف انرژی 
گام های مؤثری برداشته شد و شرکت های فعال در حوزه 
خدمات انرژی فراخوانده شدند تا محصوالت خود را تولید 
کنند و از آنها در ساختمان های پایلوت پروژه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه کاهش انتشار دی اکسید کربن در نتیجه 
صرفه جویی انرژی یکی از دستاوردهای اجرای این پروژه 
است، بیان کرد: با این اقدام حدود ۱۵ فناوری مرتبط با 
بهینه سازی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان 
تجاری سازی شد و به بهره برداری رسید و این فناوری ها 
در ساختمان های پایلوت پروژه مورد استفاده قرار گرفتند.
مجری ملی پروژه بین المللی »بهینه سازی انرژی و محیط 
زیســت در ســاختمان « تاکید کرد: پروژه بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست در ساختمان ها با همکاری دفتر 
عمران سازمان ملل متحد، تســهیالت جهانی محیط 
زیســت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
حال اجراست.وطنی با اشــاره به برخی نتایج این طرح 
گفت: صرفه جویی متوسط ۲۵ درصدی در مصرف گاز 
از دستاوردهای اجرای این پروژه به شمار می رود که در 
یکی از ساختمان های پایلوت، این کاهش به ۳۲ درصد در 

مصرف گاز هم رسیده است.
وی با بیان اینکه این پروژه از ســال ۲۰۱۶ فعالیت خود 
را آغاز کرد، گفت: پروژه از ســه بخش اصلی تشــکیل 
شــده که بازبینی و بازنگری قوانین بخش نخســت آن 
اســت تا در نهایت یک ســامانه ملی ایجاد و در تمامی 
مدل های بازار و اطالعات ســاختمان ها پایش شود؛ در 
بخش دوم راهکارهای بهبود سیستم های گرمایشی به 
همراه انرژی های تجدیدپذیر شامل سیستم آبگرمکن 
خورشیدی در حدود ۴۰۰ ســاختمان نمونه مسکونی 
و دولتی- عمومی اجرا می شــود تا بر این اساس بتوانیم 
بهترین مدل کسب و کار صرفه جویی انرژی و چالش های 
اجرایی را شناسایی کرده و در راستای حل آنها در سطح 
کالن و ملی به منظور بهبود مصــرف و کارایی انرژی در 
بخش ســاختمان حرکت کنیم. بخش ســوم پروژه به 
آموزش و فرهنگ ســازی در حوزه بهینه سازی در میان 

مردم و متخصصان می پردازد.
مجری ملی پروژه بین المللی »بهینه سازی انرژی و محیط 

زیست در ساختمان « با بیان اینکه قرار است این پروژه در 
شهریورماه ۱۴۰۰ )جون ۲۰۲۱( به اتمام برسد، گفت: در 
حال حاضر بخش دوم این پروژه در حال انجام است.وطنی 
افزود: بخش اول این پــروژه، خروجی اصلی بازنگری در 
قوانین و مقررات مربوط به بهینه سازی انرژی در ساختمان 
بود که توسط وزارت راه و شهرســازی در همکاری این 
پروژه انجام و به وزارت کشور و شهرداری های کشور ابالغ 

شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم با تصویب و ابالغ این مقررات با 
هدف طراحی و ساخت بهینه ساختمان ها از دیدگاه انرژی، 
از امسال اجباری شود، گفت: با اجباری کردن این مقررات 
بهینه سازی انرژی و کاهش نیاز انرژی در ساختمان های 
جدیداالحداث تا ۶۰ درصد امکان پذیر است در حالی که 
در ساختمان های موجود تنها امکان بهینه سازی انرژی تا 

۲۵ درصد وجود دارد.
وطنی گفت: تاکنون طی این پروژه ۳۰۰ ساختمان از ۴۰۰ 
ساختمان تجاری و مسکونی اجرایی شده است و حدود ۴۵ 
ساختمان، ساختمان های دولتی و عمومی بودند که این 
راهکارها در ساختمان های وزارت کار، وزارت نفت، وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت ارتباطات و مناطق شهرداری 
تهران، پیاده سازی شــد.مجری ملی پروژه بین المللی 
»بهینه سازی انرژی و محیط زیســت در ساختمان « با 
بیان اینکه مجموعاً در ۱.۵ میلیون متر مربع ساختمان 
پروژه های پایلوت اجرایی شده است، گفت: با این پروژه 
مصرف انرژی کاهش می یابد و آلودگی هوا نیز کم می شود.
وطنی با تاکید بر اینکه شاخص های ارزش گذاری مسکن 
در آینده میزان مصرف و برچســب انرژی هر ساختمان 
خواهد بود، گفت: ۱۵ شرکت خدمات انرژی و دانش بنیان 
فعال در زمینه تولید تجهیزات کاهش مصرف انرژی در 
ساختمان اکنون با این پروژه همکاری می کنند.مجری ملی 
پروژه بین المللی »بهینه سازی انرژی و محیط زیست در 
ساختمان « افزود: بخش سوم این پروژه به بازار بهینه سازی 
انرژی و محیط زیست ختم می شــود و اگر پروژه یکسال 
تمام شود در تهران و در کل ایران به بهره برداری می رسد.

وی در خصوص ســاختمان نوآوری در حوالی دانشگاه 
شریف متناسب با این پروژه بهینه سازی انرژی گفت: در 
نزدیکی دانشگاه شریف ساختمانی در حال تجهیز است 
که مصرف انرژی آن نزدیک به صفر اســت.وطنی گفت: 
در این ساختمان مجموعه شــرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها مستقر می شوند.

تجهیز ساختمانی با مصرف انرژی صفر برای استارت آپ هاهمکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دانشگاه علمی کاربردی


