
بررسی تســهیالت پرداختی از سوی یک بانک به 
بخش های مختلف اقتصادی همچون کشــاورزی، 
صنعت و معدن، مســکن و ســاختمان، بازرگانی، 
خدمــات و صــادرات بیانگر این اســت که بخش 
خدمات بیشترین تســهیالت را دریافت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، ســهم بخش کشاورزی و صنایع 
تبدیلی از کل تسهیالت پرداختی بانک طی سال 
گذشته ۷۳۶۹ میلیارد تومان و سهم بخش صنعت 
و معدن نیز معادل ۴۰ هزار و ۷۶۸ میلیارد  تومان 

بوده است.طبق اطالعات کسب شده از بانک ملی، 
بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیالت پرداختی 
بانک طی سال گذشــته به میزان ۲۰۴۵ میلیارد 
تومان دریافت کرده است. سهم بخش بازرگانی و 
خدمات نیز از کل تســهیالت پرداختی بانک طی 
سال گذشــته به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۸۵ میلیارد و 
۸۶ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین، 
بخش صادرات معادل ۳۰۰ میلیارد و ۲۶۹ میلیون 
تومان بوده است.  عالوه براین، کل میزان تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت شده 
توسط بانک ملی ایران در سال گذشته معادل ۱۱ 
هزار و ۳۳۱ میلیارد تومان در قالب ۲۱۷ هزار و ۲۱۵ 
فقره بوده است.این در حالی است که طبق آخرین 
آمار اعالم شده از ســوی بانک مرکزی، تسهیالت 
پرداختی بانک ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ 
به بخش های اقتصادی مبلــغ ۱۶۰۶ هزار میلیارد 
تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 

۹۶.۲ درصد افزایش داشته است.

صدور جواز تاسیس، اشتغال و سرمایه پیش بینی 
شــده برای بنگاه ها در سال گذشــته به ترتیب 
۸۹، ۸۸ و ۴۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ رشد 
کرده که نشــان دهنده تمایل سرمایه گذاران به 
ســرمایه گذاری در بخش تولید است.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شده از 
سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در سال ۱۳۹۹ در تهران برای ۲۰۲۸ بنگاه جواز 
تاسیس صادر شــده که سرمایه پیش بینی شده 

برای آن ها معادل ۱۳ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان 
بوده است.تعداد این جوازها و سرمایه پیش بینی 
شده برای آن ها در ســال ۱۳۹۹ نسبت به مدت 
مشــابه ســال ۱۳۹۸ به ترتیب ۸۹ و ۴۴ درصد 
افزایش داشته است.بر اساس این آمار پیش بینی 
شده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آن ها 
در سال ۱۳۹۹ صادر شــده برای ۷۶ هزار و ۱۷۲ 
نفر در تهران شغل ایجاد شــود که نسبت به این 
رقم در مدت مشابه سال قبل از آن با افزایش ۸۸ 

درصدی مواجه بوده است.گفتنی است که تعداد 
صدور جواز صنعتی به نوعی نشان دهنده تمایل 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش تولید 
و طبق گفته معاون امــور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت(  حدود یــک چهارم 
جوازهای تاسیس صادر شــده، به مرحله تولید 
می رسند.بنابراین احتماال ۲۰۲۸ جواز تاسیس 
صادر شــده حدود ۵۰۷ مورد بــه مرحله تولید 

خواهد رسید.

اتاق بازرگانی ایران در نشســتی، به بررســی وضعیت رمزارزها در اقتصاد ایران و 
مشکالتی که در ماه های گذشته در مسیر این ارزها وجود داشته را بررسی کرد.به 
گزارش ایسنا، هرچند از عمر رمزارزها در اقتصاد جهان  سال هایی نسبتا طوالنی 
گذشته در ایران اما بحث در رابطه با آنها تنها در چند ماه گذشته با جدیت بیشتری 
دنبال شده و در کنار محدودیت هایی که در ابتدا برای ورود به ابزار این ارزها وجود 
داشت، در هفته های اخیر نیز تعدادی از فعاالن اقتصادی از نبود قوانین الزم برای 
اداره این ارزها و حمایت از خریداران ارزهای دیجیتال صحبت کردند.هر چند در 
ایران قوانینی برای مدیریت ماینرها و استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال نهایی 
شده اما برای خرید و فروش و صرافی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند قوانین 
دقیقی وجود ندارد و همین امر، باعث شده نگرانی هایی درباره احتمال کالهبرداری 
و از بین رفتن ســرمایه مردم به وجود بیاید و همین امر می تواند خطرساز باشد.به 

دنبال این تحلیل ها، اتاق بازرگانی ایران، در نشستی به بررسی ابعاد مختلف رمزارزها 
در اقتصاد ایــران پرداخته و نبود قوانین و دســتورالعمل های اجرایی، اصلی ترین 
نگرانی و معضل در این حوزه به شــمار می آید.فرزین فردیس، مشاور کمیسیون 
کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران گزارشی درباره رمزارز، تهدید یا فرصت ارائه 
داد. او از ارزش کل بازار رمزارزها گفت که حدود ۲۵۳۰ میلیارد دالر بوده اســت. 
ارزش کل بازار بیت کوین هم ۱۰۷۱ میلیارد دالر بوده که تقریباً ۱۰ درصد کل طالی 
دنیا بوده است. از طرفی تعداد رمزارزهای پذیرش شده و لیست شده در صرافی های 
دنیا ۴۷۰۱ بوده در حالی که در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ درصد بوده است.فردیس گفت: 
بازیگران و ذی نفعان یک سیستم مالی پولی دولت، مردم و کسب وکارهاست و در 
میان بازیگران مردم خیلی جلوتر از بقیه بوده است.به گفته فردیس ۸۰ درصد مردم 
عالقمند به نگهداری آن هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می کنند 

و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه عالقمند هستند. ۶۲ درصد مردمی که رمز 
ارز خریده اند در شش ماه اخیر وارد بازار شده باشند. حجم مبادله روزانه رمزارزها در 
پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هفته تخمین زده می شود.او درباره بازیگران و ذی نفعان 
و وضعیت کسب وکارها گفت: اینکه برای خریدوفروش رمزارز چه پلت فرم هایی را 
ترجیح می دهید؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری شده خود بیشتر از چه گزینه ای 
استفاده می کنید. اآلن البته احساس عدم امنیت هم می کنند؛ بهتر است که بدانیم 
۶۴ درصد مردم هنوز نمی دانند چگونه حمایت می شوند؟ باید به فعالیت بازیگران 
کالسیک اجازه حضور داده شود و آیین نامه این حوزه به سرعت تدوین شفاف و در 
این حوزه شفافیت های الزم انجام شود.عضو اتاق تهران تأکید کرد: اآلن بزرگ ترین 
دغدغه مردم و کسب وکارها در حوزه رمزارزها بالتکلیفی مسائل قانونی، نوسانات 
شدید ارزش، عدم امنیت و کالهبرداری، عدم پشتوانه شفاف و مالحظات شرعی از 

مشکالت این حوزه است و باید، ساختار فنی-حقوقی با نظارت بانک مرکزی اصالح 
شــود.او تأکید کرد: باید دارایی های دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته شود؛ 
آگاهی و آموزش های زیربنایی ایجاد شود تا حس آرامش در فضای عمومی جامعه 
برای استفاده از رمز ارزها به وجود بیاید.شمس اردکانی - عضو اتاق بازرگانی ایران 
- نیز در این رابطه تأکید کرد: با توجه به آنچه در نشست های قبلی گفته شده، الزم 
است پیش از هر اقدامی، بخش خصوصی نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگی های 
رمز ارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشست های الزم برای 
بیان خواسته های خود با مسئوالن و سیاست گذاران داشته باشد. بخش خصوصی 
باید به این نکته توجه کند که ممکن است سیاســت گذار به دلیل تعجیل یا عدم 
شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیم گیری کند و ما باید در شناساندن 

بسترهای این صنعت تالش کنیم.

در سال ۹۹ ســهم جمعیت بیکار فارغ التصحیالن 
آموزش عالــی از کل بیــکاران ۳۸.۹ درصد بوده 
است. این ســهم در بین زنان نسبت به مردان ودر 
نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است.

به گزارش تســنیم، آخرین وضعیــت نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار در ســال ۱۳۹۹ حاکی از این 
است که  بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش 
عالی، نشــان می دهد ۱۴.۲ درصد جمعیت فعال 
فارغ التحصیالن آموزش عالــی بیکار بوده اند. این 
نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی 
نسبت به نقاط شهری بیشــتر بوده است. بررسی 
روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت 

به سال قبل ۲.۵درصد کاهش داشته است.
ســهم جمعیت دارای اشــتغال ناقص نشان می 

دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال 
ناقص بوده اند. این شــاخص در بین مدران بیش 
تر از زنان و در نقاط روســتایی بیش تــر از نقاط 
شهری بوده اســت. سهم اشــتغال ناقص در سال 
 ۹۹ نسبت به ســال قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته

 است.
 در سال ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیالن 
آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. 
این سهم در بین زنان نســبت به مردان ودر نقاط 
شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر است. بررسی 
تغییرات این شاخص نشــان می دهد که نسبت به 

سال قبل ۲.۷ درصد کاهش داشته است.
 همچنیــن نتایج گویای آن اســت که در ســال 
۹۹ ســهم جمعیــت شــاغل فــارغ التصحیالن 

 آموزش عالــی از کل شــاغالن، ۲۵.۰ درصد بوده
 است.

این سهم در بین زنان نســبت به مردان و در نقاط 
شهری نســبت به نقاط روســتایی باالتر است. با 
بررســی تغییرات مشاهده می شــود این شاخص 
نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ســاله و بیشتر با ساعت 
کار معمول ۴۹ ســاعت و بیشتر نشــان می دهد. 
۳۴.۴ درصد شــاغلین به طور معمول ۴۹ساعت و 
بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی 
از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد که در 
کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندار کار 
می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل۳.۶ درصد 

کاهش داشته است.

اتاق بازرگانــی تهران در جدیدترین گــزارش خود به 
بررسی وضعیت تولید صنعتی کشــورهای جهانی در 
فصل پایانی ســال ۲۰۲۰ پرداخته اســت.به گزارش 
ایسنا، این گزارش به بررسی ماه های پایانی سال گذشته 
میالدی پرداخته که در اوج شــیوع کرونا طی شــد و 
پیش از آغاز جدی روند واکسیناســیون در کشورهای 
مختلف به کار خود پایان داد.بر اســاس آمارهایی که 
از وضعیت صنعت در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ منتشر 
شــده، میزان تولید این بخش در قیاس با مدت مشابه 
 سال ۲۰۱۹، افزایشــی ۲.۴ درصدی را نشان می دهد.

 همچنین رشــد صنعت نســبت به فصل ســوم سال 
۲۰۲۰ نیــز رشــد ۳.۹ درصدی داشــته اســت.در 
میان صنایع مختلف، بیشــترین رشــد به تجهیزات 
الکترونیکــی، محصــوالت رایانــه ای و الکترونیکی و 

نوری اختصاص داشته اســت و در این بین بیشترین 
رشــد مثبت به چین تعلق دارد. بیشــترین زیان در 
فصل چهارم ســال ۲۰۲۰ نیز به بخش های پوشاک، 
چرم و محصــوالت آن اختصاص یافته اســت.آمارها 
نشــان می دهد کــه صنعت چیــن در فصــل پایانی 
ســال ۲۰۲۰، تنهــا در ســه بخــش با افــت مواجه 
 بــوده و در دیگر حوزه ها رشــده داشــته اســت. این

 در حالی است که در میان ســایر کشورهای صنعتی، 
اغلب صنایع رشــد منفی را تجربــه کرده اند. در میان 
کشورهای در حال توسعه نیز رشد از چین کمتر اما از 
دیگر کشورهای صنعتی بهتر بوده است.در مجموع سال 
۲۰۲۰ نیز جز چین، دیگر کشورهای جهان با افت تولید 
صنعتی مواجه بوده اند که بیشترین میزان آن به آفریقا، 
آسیا، اقیانوسیه و آمریکای التین اختصاص داشته است.

در حوزه های مختلف، چین توانســته در حوزه وسایل 
نقلیه موتوری رشــد ۱۴ درصد را به ثبت برســاند که 
باالترین آمار در ایــن بخش اســت. پایین ترین آمار 
چین نیــز در حــوزه چــرم بــا منفــی ۸.۵ درصد 
 به ثبــت رســیده اســت.در اقتصادهــای نوظهور،

 باالترین رشد به محصوالت معدنی غیر فلزی با مثبت 
۱۰.۵ درصد اختصاص یافته و تجهیزات حمل و نقل، 
با منفی ۱۰.۴ درصد بدترین عملکرد را داشته است. در 
کشورهای صنعتی بدترین عملکرد به حوزه پوشاک با 
منفی ۲۰ درصد اختصاص یافته و محصوالت یارانه ای با 
بیش از ۴.۷ درصد باالترین رشد را داشته است.در سطح 
جهان نیز بیشترین افت مربوط به چرم با رشد منفی ۹.۳ 
درصد است و تجهیزات الکترونیکی با رشد ۸.۸ درصد 

بهترین عملکرد در سطح جهانی را داشته است.

دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل، تبلــت و لوازم جانبــی از کاهش قیمت 
 موبایل در بازار خبــر داد و گفت که خطر قاچاق معکــوس در کمین این بازار

 است.
امیر اســحاقی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در حــال حاضر قیمت تلفن 
همــراه در کف قیمتی قــرار دارد و بهتریــن زمان برای خریــد این محصول 
 اســت، چرا که قیمت برخی از کاالها حتی ۱۷ تا ۲۰ درصد هم کاهش داشته

 است.
 البته میزان کاهــش قیمت در کاالهای مختلف متفاوت اســت و نمی توان در 

مورد همه کاالها اظهــار نظر کرد.  وی در توضیح علــت این کاهش قیمت نیز 
گفت: با توجه به تعطیلی یک ماهه اصناف در حــال حاضر بیش از دو میلیون 
 دســتگاه روشــن شــده در کشــور وجود دارد و عرضه از تقاضا پیش گرفته

 است. 
بنابراین هم کســبه و هم وارد کنندگان متضرر شــدند. از طــرف دیگر افت 
نرخ دالر نیــز دلیل دیگــر کاهش قیمــت موبایل اســت که به شــرکت ها 

 و کســبه آســیب وارد کرده اســت.  به گفته دبیــر انجمــن واردکنندگان 
موبایــل وضعیــت تــا جایــی پیــش رفتــه کــه واردکننــدگان 
بــرای پرداخــت بدهــی خــود بــه شــرکت های خارجــی قیمــت 
 موبایــل را کاهــش دادنــد تــا بتوانــد تعهــدات خــود را ایفــا کننــد. 
به طوری که در برخی از محصوالت قیمت موبایل در تهران ارزان تر از دبی است 

و قابلیت قاچاق معکوس را دارد.  

اســحاقی با بیان اینکه قاچاق معکــوس در موارد مختلفی وجود داشــته، از 
تشــکیل کمیته ای در رابطه با تجهیزات ســیم کارت خبر داد و گفت: مدتی 
بود که انجمن به دنبال تشــکیل این کمیته برای مدیریت و سیاســتگذاری 
کالن بود که حاال بــا محوریت وزارت صنعت، معدن و تجــارت بین وزارتخانه 
مختلف تشکیل شده و پیش بینی می شود که با برنامه ریزی در موارد مختلف 
از جمله رجیســتری تبلت، راه اندازی سامانه افق و مســائل مرتبط با واردات 
 موبایل، در ســال جاری در زنجیره تامین این حوزه با مشــکل خاصی مواجه

 نشویم.

رشد نزدیک به ۹۰ درصدی صدور جواز تاسیس صنعتی در تهرانهر بخش اقتصادی چقدر وام گرفت؟

معضل مهم رمزارزها در اقتصاد ایران

کرونا کدام صنعت را به خاک سیاه نشاند؟۳۸ درصد بیکاران تحصیلکرده هستند

موبایل به کف قیمت رسید
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قیمت اوراق مسکن 
افزایش یافت

ارایه تسهیالت
 و زمین صنعتی
 برای صنایع تبدیلی 
محصوالت کشاورزی

رزم حسینی خبرداد

واکسن نزده ام؛ هیچ 
مسئول بلندپایه ای 

 هم خارج از سند
 نمی زند
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سرمقاله

پافشاری  بانک ها به 
بنگاهداری 

طبق قانون قرار بر این بود 
که در عرض سه سال بانک 
ها از بنگاهداری خارج شوند 
و بــه ازای هر ســال تاخیر 
بیش از ۳۰ درصد جریمه پرداخت کنند اما شرایط 
اقتصادی، تحریم ها و بی ثباتی موجب شد بسیاری 

از قوانین صورت اجرایی...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 
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خلف وعده  در پرداخت 
سود سهام عدالت

بسته حمایت از بورس 
کافی نیست 

عطش بانک ها برای بنگاه داری ادامه دارد

2789 واحد تولیدی در تملک 16 بانک
صفحه3
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کمبود فایل در بازار اجاره مسکن
قیمت ها در بازار اجاره با نزدیک شدن به فصل جا به جایی رو به افزایش است

تعیین اجاره های عجیب در فضای مجازی

در حالی به گفته سهامداران دولت باید باقیمانده 
سود سهام عدالت را واریز کند که هفته هاست 
به رغم وعده های بسیار هنوز به این مهم توجهی 
نکرده است. این اتفاق در حالی رقم خورده است 
که پیش از این نیز چندین بار دولت برای واریز 
سود سهام عدالت مردم تاریخ تعیین کرده و باز 
هم در اجرای آن کم کاری کرده است. آخرین 
تاریخ اعالم شده برای واریز سود این سهام عید 
فطر بود که باز هم دولت سود این سهام را واریز 
نکرده و باز هم بدعهدی خود را تکرار کرده است. 
قرار بود کل سود سود سهام عدالت قبل از عید 
نوروز واریز شود، اما در روزهای پایانی ۵۰ درصد 
آن پرداخت شد و مسئوالن وعده دادند که قبل 

از شروع ماه ...

بسیاری از کارشناس بازار سرمایه معتقدند حمایت 
از بورس تقریبا مناسب و حتی بیش از انتظار مصوب 
شده، اما هنوز جهت درستی به خود نگرفته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسته حمایتی 
۷+۳ که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در دستور 
کار قرار گرفت دارای سه بند مصوب از جانب هیئت 
دولت است که شامل موارد زیرمی شود: یک درصد 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تخصیص داده 
شود که معادل ۲۰۰ میلیون دالر است، ممنوعیت 
استفاده از تسهیالت بانکی شــرکت های سرمایه 
گذاری و کارگزاری ها کنار گذاشــته شــود و افراد 
خارجی می توانند با خرید ســهام در بازار سرمایه 

اقامت ۵ ساله را بگیرند...

چهره های سرشناسی
 که در انتخابات 
ثبت نام کردند



اقتصاد2
ایران وجهان

اعالم جرم قاچاق برای 350 خودرو
توقف لوکس ها از بنز تا لندکروز و آئودی

معاون فنی گمرک ایران از اعالم جرم قاچاق برای 
۳۵۰ خودروی گذر موقت خبر داد.

به گزارش ایسنا، در اواخر شهریور ۱۳۹۹ بود که 
گمرک ایران اعالم کرد: با توجه به مسدود بودن 
برخی از مرزها در شرایط کرونایی موجود، صاحبان 
خودروهای ورود موقتی که مهلت اعتبار پروانه های 
آنها به پایان رسیده و امکان خروج ندارند باید طی 
حداکثر ۱۰ روز به گمرک مراجعه و نســبت به 
تعیین تکلیف موضوع اقدام کنند که در صورت 
عدم تعیین تکلیف در این مهلت، طبق قانون، این 

خودروها قاچاق محسوب خواهد شد.
این در حالی است که تازه ترین اعالم مهرداد جمال 
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران- از تعیین تکلیف 
خودروهای گذر موقت و مشمولیت تعداد باالیی از 

آنها به جرم قاچاق حکایت دارد.
معاون فنــی گمرک ایران با اشــاره بــه اینکه 
حساســیت و اهمیــت موضــوع گذرموقــت 
خودروهای سواری به دفعات در قالب بخشنامه 
های مختلف به دفاتر ستادی، حوزه های نظارت 
و کلیه گمرکات اجرایی کشور ابالغ و تاکید شده 
اســت، توضیح داد: طبق مــاده ۱۴۲ آئین نامه 
اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ۲ آن، مسافران 
غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیۀ شخصی خود 
وارد کشور می شــوند، هرگاه جواز عبور )کارنه 
دوپاســاژ، تریپتیک یا دیپتیک( از کانون های 
جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی 
ورود موقت وسایل نقلیه شخصی، در دست داشته 
و به گمرک ورودی ارایه دهند، می توانند تا سه ماه 
با توجه به مدت اعتبار جواز بدون الزام به تسلیم 
اظهارنامه یا تادیه وجه ضمانــت به گمرک، از 

وسیله نقلیه خود در کشور استفاده کنند.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران 
اعالم کرد:

رشد 14 درصدی تسهیالت به 
حوزه دانش بنیان در سال 99

مجید غفوری منش گفت: بانک توسعه صادرات 
ایران در سال ۹۹ بالغ بر ۲ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان کشور اعطا 
کرده که این میزان نســبت به سال قبل نشان از 
رشدی ۱۴ درصدی دارد. رئیس شعبه یزد بانک 
توســعه صادرات ایران در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبــری اگزیم نیوز گفت: بانک توســعه 
صادرات ایران مصمم اســت با اعطای تسهیالت 
با نرخ های ترجیحی و مناسب از منابع صندوق 
توســعه ملی و منابع داخلی و همچنین انعقاد 
تفاهم نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی، از روند 
تجاری سازی و تولید صادراتی شرکت های دانش 
بنیان پشتیبانی کند. وی در همین زمینه یادآور 
شد: شــرکت های دانش بنیان یزد سال گذشته 
از بســته های متنوع خدمات شــعبه یزد بانک 
توســعه صادرات ایران شامل تســهیالت ارزی 
و ریالی، ضمانت نامه و اعتبار اســنادی داخلی 
 ریالی، به ارزش ۹۲۱ میلیارد ریال و۱۵ میلیون 

یورو بهره مند شده اند.

مسئولیت اجتماعی در فوالد مبارکه به 
اندازه تولید اهمیت دارد 

کمك 20 میلیارد ریالی فوالد 
مبارکه بــرای آزادی زندانیان 

جرائم غیر عمد
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد 
مبارکه با حضور در برنامه تلویزیونی »یک شهر 
ضیافت« شبکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه با 
مشارکت شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد 
مبارکه و با حمایت خیران ایــن مجموعه ۲۰ 
میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان 
محکومان مالی از زندان های اســتان اصفهان 

فراهم شود.
به گزارش ایراسین؛ هادی نباتی نژاد، مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در 
برنامه »یک شهرضیافت« اظهار کرد: در چند سال 
گذشــته حمایت از تولید کلیدواژه بیانات مقام 
معظم رهبری بوده است و شرکت فوالد مبارکه 
در راستای تحقق منویات رهبری گام های مهمی 

برداشته است.
وی افزود: شــرکت فوالدمبارکــه مولود انقالب 
اسالمی است و در زمینه تولید ورق های فوالدی 
در کشور پیشرو است و ۵۰ درصد از فوالد کشور 

را تولید می کند.

خبر

بسیاری از کارشــناس بازار 
سرمایه معتقدند حمایت از 
بورس تقریبا مناسب و حتی 
بیش از انتظار مصوب شده، 
اما هنوز جهت درستی به خود 
نگرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسته 
حمایتی ۷+۳ که برای بهبود وضعیت بازار ســرمایه در 
دستور کار قرار گرفت دارای ســه بند مصوب از جانب 
هیئت دولت است که شــامل موارد زیرمی شود: یک 
درصد صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تخصیص 
داده شود که معادل ۲۰۰ میلیون دالر است، ممنوعیت 
استفاده از تسهیالت بانکی شرکت های سرمایه گذاری و 
کارگزاری ها کنار گذاشته شود و افراد خارجی می توانند 

با خرید سهام در بازار سرمایه اقامت ۵ ساله را بگیرند.
حال به بررسی مصوبه های مهم بورســی که در انتظار 
تایید سران قواست می پردازیم: ۸۰ درصد درآمد ناشی 
از مالیات نقل و انتقال ســهام در سال ۱۴۰۰ در حساب 
صندوق تثبیت وارد شود، اگر سود انباشته شرکت ها صرف 
افزایش سرمایه شود، به همان اندازه شامل معافیت مالیاتی 
خواهد شد، شرکت هایی که به خرید سهام خودشان اقدام 
می کنند )خزانه( تا ۵۰ درصد  مبلغی که صرف خرید سهام 

کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می کند.

تشکیل کانون سهامداران ُخرد در مراحل نهایی
ادامه مصوبات به شرح زیر است، به بانک ها برای خرید 
در بازار سرمایه به مدت ۳ سال مجوز داده شود، امکان 
سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز 
شود، به صندوق تثبیت و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهــی با تضمین دولت داده 
شــود، افرادی که صندوق قابل معامله ETF پاالیش 
و بانکی را خریدند به نوعی باید زیان این دسته از افراد 
جبران شود. حال در رابطه با بند های مختلف این بسته 
حمایتی و اینکه چرا در این بســته حمایتی موردی در 

رابطه با وضعیت بنیادی نیست خواهیم پرداخت.

تعداد مصوبات حمایت از بورس باالست
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این 
پرسش چرا در بسته حمایتی هیچ اشاره ای به وضعیت 
بنیادین نشده است؟ بیان کرد: حمایت از بورس ربطی 
به حمایت مستقیم از تولید ندارد، وقتی در مورد بورس 
و حمایت از آن صحبت می کنیم، منظورمان معامالت 

سهام و حمایت از بازار سرمایه در معامالت سهام است.

وی افزود: به اندازه کافی مصوبه در جهت حمایت از تولید 
داریم، که اگر همان تعداد از مصوبات پیگیری شوند برای 
بازار سرمایه کافی است و مشکل تولید حل می شود، اما 

بسته ۷+۳ برای حمایت از بورس بوده است.
کارشناس بازار سرمایه در پاســخ به این پرسش که آیا 
تنها مشکل بورس تزریق نقدینگی است؟ تشریح کرد: با 
بسته حمایتی نقدینگی خوبی تامین شده است، اما این 
مسئله مهم است که این نقدینگی به وسیله بسته حمایتی 
وارد بازار سرمایه شده است را دست چه کسانی می دهیم 
و به چه صورتی استفاده می کنیم. عمیدی بیان کرد: به 
عنوان مثال می توان خانواده ای را در نظر گرفت که دچار 
سوء تغذیه هستند و قرار است به این خانواده کمک شود، 
تا مشکالتشان را حل کنند، پس افراد می آیند و بودجه 
مناسبی را در اختیارشان قرار می دهند، تا نیاز های اساسی 
خودشان را رفع کنند، حال اگر خودشان ندانند که چه 
چیزی می خواهند بخرند، دســت به خرید گران ترین 
و بی ارزش ترین چیز ها می زننــد و با خرید این چیز ها 

نمی توانند مشکل تغزیه شان را حل کنند.
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مثال باال دقیقا در بازار 
سرمایه کشور ما رخ داده است، به این صورت که تزریق 
نقدینگی که به وسیله این بسته به بازار صورت می گیرد، 
ولی وقتی درست مورد اســتفاده قرار نگیرد، فایده ای 
نخواهد داشــت و فقط منابع را به ســمت نابود کردن 
خواهند برد، این مسئله تاثیر منفی خودش را گذاشت 
و شــاهد این بودیم که با مثبت دو روز بازار دوباره همه 
چیز منفی شد. وی گفت: زمانی که نقدینگی را به داخل 
شــرکت ها ببرند و به بدترین شکل ممکن خرج کنند، 
باعث می شود دوباره بازار به حالت منفی و ریزش خودش 
برگردد، نکته این اســت که تعدادی از افراد هستند که 
دوست ندارند بازار رشــد کند. عمیدی در پاسخ به این 
پرسش که آیا بسته حمایتی ۷+۳ یک درمان کوتاه مدت 

برای بازار سرمایه بوده است؟ بیان کرد: اول از همه باید 
بدانیم انتظار و هدفمان از بازار سرمایه چه بوده است؟ اگر 
انتظار این را داشتیم که بازار مثبت شود، پس باید نحوه 
معامله و خرید خریداران به صورتی باشد که القا کند، قرار 
است بازار مثبت شود وقتی حقوقی ها با ترس می خرند، 
جایی که باید قوی باشد، نیستند و فقط بازار را به ترس 

بیشتر فرو می برند، پس انتظارمان برآورده نمی شود.

مثبت بودن بازار به کام بعضی ها خوش نمی آید
کارشناس بازار ســرمایه تصریح کرد: تعدادی از افراد 
منفعتشان به این است که بازار منفی باشد و شاهد این 
بودیم که تعدادی از افراد به چه صورتی فشار آوردند که 
دامنه نوسان را از حالت نامتقارن به متقارن تغییر بدیم 
یا اصال دامنه نوســان را حذف کنیم، تا بازار سرمایه که 
بعد از اوج خودش ۴۰ یا ۵۰ درصد ریزش داشته است، 
دوباره در زمان فعلی هم ۲۰ یا ۳۰ درصد بریزد، تا افراد 
که قصد این ریزش را داشــتند بیایند و در کف قیمت 

خریداری کنند.
وی در رابطه با عملکرد حقوقی ها بیان کرد: حقوقی هایی 
که دوست ندارند در بازار ســرمایه خریداری کنند و به 
بازار فشــار می آورند و منابعی که به عنوان بازار گردان 
در اختیارشان است، را به بدترین شیوه ممکن استفاده 
می کنند، دنبال این هستند که بازار را پایین بیاورند و در 

کف قیمتی دست به خرید بزنند.

مشکل امروز بازار حقوقی ها هستند!
کارشــناس بازار ســرمایه گفت: کدام یک از بازار های 
موازی طال، سکه، مسکن، خودرو، را می شناسیم که از 
پیک خودش ۵۰ درصد ریخته باشد و تازه کارشناس های 
آن بازار فریاد بزنند و بگویند باز هم باید این بازار بریزد، 
مشکل امروز بازار حقوقی های هستند، که پول هایشان 

را از این بازار بیرون و به بازار دیجیتال بردند ومشکل از 
بند های بسته حمایتی نیست، حقوقی ها خواستار این 
هستند که این بازار را به بدترین شکل پایین بیاورند و در 

آن تایم دست به خرید بزنند.
عمیدی بیان کرد: دولت اگر قصد حمایت از بازار سرمایه 
را دارد باید پول را به دست افرادی بدهد که منفعتشان 
گره خورده به منفعت بازار سرمایه است، موضوع مهم این 
است که تزریق نقدینگی فقط به نماد های بزرگ نرسد و 

نماد های کوچک در صف خرید باقی بمانند.
فرهنگ حسینی کارشناس بازار ســرمایه در پاسخ به 
این پرسش که چرا دربسته حمایتی بندی در رابطه با 
وضعیت بنیادین شرکت ها نبوده اســت؟ بازار در حال 
حاضر شاهد صف فروش ســنگین در بیش از نیمی از 
سهام ها و در بعضی مقاطع تا دو ســوم نماد ها در صف 
فروش قفل هســتند، در حال حاضر یکی از موضوعات 
اصلی بازار، نقدشوندگی است، دامنه نامتقارن سیاستی 
جهت کنترل ریزش شــاخص بود که، در مقابل منجر 
به کاهش نقدشوندگی بازار گردید، پس مسئله مهم و 
دغدغه بازار نقدینگی است که کامال در بسته حمایتی به 
آن پرداخته شده است. وی افزود: مشابه این وضعیت در 
بسیاری از بازارها، مانند بازار امالک و مستغالت نیز رخ 
می دهد، اما به دلیل عدم نقدشوندگی شدید، شاهد فشار 
فروش در نماد های ارزنده نیز بودیم، لذا بایستی سیاستی 

در راستای تزریق نقدینگی در پیش گرفته می شد.
کار شــناس بازار ســرمایه گفت:برخی از موضوعات و 
مصوبات، مسائلی است که خواسته فعالین بازار از گذشته 
بوده است، اعالم نرخ ارز واقعی برای تسعیر ارز بانک ها 
مانند تسعیر ارز سایر شــرکت ها، خواسته ای بود که از 
سال های پیش مطرح شده بود و اصالح آن به شفافیت 

بهتر صورت مالی بانک ها کمک شایانی نموده است.
وی افزود: این مصوبات آثار مالی ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی بر ورود نقدینگی به بازار یا عدم خروج نقدینگی 
از شــرکت ها را دارد، بخشی از تصمیمات کوتاه مدت و 
بخشی بلندمدت است، در حوزه مالیاتی تصمیمات کوتاه 

مدت مناسبی اتخاذ گردیده است.
کارشناس بازار سرمایه تشــریح کرد: تخفیف و امهال 
مالیاتی برای بازارگردانی به همراه تخصیص بخشی از 
مالیات نقل و انتقال سهام برای حمایت از بازار، عالوه بر 
اینکه می تواند، به تزریق نقدینگی و بهبود نقدشوندگی 
بازار کمک کند، می تواند پیام دهی مناسبی برای اعتماد 
بخشی به بازار باشد، همچنین معافیت های مالیاتی بابت 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته، می تواند عاملی در 
جهت بهبود و تقویت وضعیت مالی شرکت ها در کنار 

تشکیل سرمایه در بخش واقعی اقتصاد کشور باشد.

 جهت دهی درست نقدینگی شرط اثرگذاری در بازار

بسته حمایت از بورس کافی نیست 

در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا
روحانی: واکسن نزده ام؛ هیچ 
مسئول بلندپایه ای هم خارج از 

سند نمی زند
رییس جمهــور بــا بیان اینکــه من بــه عنوان 
رییس جمهوری کشور تاکنون واکسن نزده ام برای 
اینکه نوبت من نرسیده اســت، تاکید کرد: سراغ 
ندارم هیچ مسئول سطح باالیی در این کشور در 
غیر چهارچوب سند واکسیناســیون از واکسن 

استفاده کرده باشد و یا بخواهد استفاده کند.
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، با تبریک 
عید سعید فطر گفت: یکی از مسائل ما که تکلیف 
بوده و بر گردن ماســت، مسئله سالمت جامعه و 
سالمت اجتماعی است. اجرای دقیق پروتکل ها 
را به عنوان وظیفه ملی، دینی و انسانی باید مورد 

مراعات قرار دهیم.
وی با بیان اینکــه در گزارش امروز مطرح شــد 
که خوشــبختانه همه اســتان ها روند کاهشی و 
نزولی شــان هم در ابتال و هم در فوت شروع شده 
است، اظهار داشت: مردم در کنار روزه، پروتکل ها 
را رعایت کرده، در مغازه و بازار را بستند و از سفرها 
صرف نظر کردند. همه اینها دســت به دست هم 

دادند و در کنار کادر پر تالش درمان کمک کرد.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه شــاهد شرایط 
بهتری هستیم، تصریح کرد: شــاید این تعبیر را 
بتوانیم بکنیم که در موج چهارم از پیک قطعا عبور 
کردیم و در مسیر شرایط نزولی هستیم. البته به 
معنای تمام شدن نیســت بلکه در مسیری قرار 
گرفتیم که با یاری هم می توانیــم زودتر از پیک 
چهارم خالص شویم. باید تالش ما سریع تر کردن 
شیب کاهش ها باشد. باید تالش کنیم به سمت 

پیک جدیدی حرکت نکنیم.
روحانی با بیان اینکه مسئله مبارزه با کرونا دو بال 
دولت و ملت دارد، خاطرنشان کرد: در بال ملت، 
مردم با مالحظات شان و با رعایت پروتکل ها جلوی 
تجمعات را گرفته و نمی روند، ســفرها را محدود 
می کنند. همه دستورالعمل ها را اجرا می کنند. بال 
دولت از بهداشت و درمان شروع می شود که در خط 
مقدم هستند و کسانی که باید بر اجرای پروتکل ها 
نظارت کنند، باید با هم حرکت کنند تا به نقطه 
مطلوب برسیم. وی ادامه داد: این ویروس خیلی 
طوالنی تر از آنچه که در روزهــای اولیه به ذهن 
می آمد، بود. وقتی در سال ۹۸ ویروس آمد، کمتر 
فکر می شد در سال ۹۹ از آن عبور نکنیم اما اکنون 
هم درگیر آن هستیم و پیش بینی ها نشان می دهد 

تا آخر سال باید مراعات کنیم. 

وزیر صمت مطرح کرد:
ارایه تسهیالت و زمین صنعتی برای 
صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی

وزیر صنعت، معــدن و تجــارت اظهار کرد: 
بــه متقاضیان فعالیــت در صنایــع تبدیلی 
محصوالت کشــاورزی تســهیالت و زمین 

صنعتی واگذار می کنیم.
به گزارش  وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی 
با بیان این مطلب در خصــوص بازدیدهایی 
که از دو واحد تولیدی در شهرســتان دماوند 
داشته استt افزود: مشکل تأمین مواد اولیه 
کارخانه تولیدی تــکاب اتصال ) تولیدکننده 
لوله و اتصاالت پلی اتیلن( با افزایش ظرفیت 
در بورس حل می شود تا این واحد با ظرفیت 

کامل به تولید ادامه دهد.
وی همچنین بیان کرد: مشکل تسهیالت واحد 
رادین صنعت رایان) تولید کننده واکسن دام و 
طیور( را نیز بانک صنعت و  معدن حل خواهد 
کرد و این شرکت به صورت مشارکتی با یک 
شرکت ترکیه ای فعالیت خود را آغاز می کند.

وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته ۱۵۷۷ 
واحد صنعتی راکد و  تعطیل در شــهرکها و  
نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشت، گفت: 
امسال نیز برای احیا و راه اندازی مجدد ۱۸۰۰ 
واحد تعطیل و راکد درون شــهرکها و نواحی 

صنعتی هدفگذاری و برنامه ریزی نموده ایم.
رزم حســینی در خصوص برنامه های وزارت 
صمت بــرای صنایــع تبدیلــی محصوالت 
کشاورزی، اضافه کرد: در این حوزه تسهیالت 
بانکی از محــل تبصره ۱۸ و رونــق تولید در 

اختیار متقاضیان قرار می دهیم.
وی همچنین بیان کرد: شــهرکهای صنعتی 
نیز آمادگی برای واگــذار زمین برای فعالیت 

این صنایع تبدیلی را دارد.
وزیر صمت تنظیم بــازار در حوزه محصوالت 
کشاورزی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی 
دانست و گفت: بر اساس توافق انجام شده) ۲۰ 
اسفند ۱۳۹۹(تمرکز تنطیم بازار محصوالت 
کشاورزی به عنوان سازمان متولی به وزارت 

جهاد واگذار شده است.

اخبار
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روزهای منتهــی به خردادماه را می تــوان آغاز فصل 
جابجایی مستاجران و رونق بازار رهن و اجاره مسکن 
تلقی کرد؛ هرچند از سال گذشته این بازار تحت تاثیر 

شرایط کرونایی دستخوش تغییراتی شده است.
به گزارش خبرآنالین، از نیمه فروردین ماه و تا هفته 
قبل واحدهای صنفی مشاوران امالک همانند بسیاری 
از مشاغل دیگر به صورت اجباری تعطیل بودند و این 
مساله برای کســانی که به دنبال خرید و رهن و اجاره 

بودند، مشکالت فراوانی را ایجاد کرده بود.
سرگردانی مستاجران در شهر، تعیین نرخ های اجاره 
بها و رهن در دنیای مجــازی، نبود فایل های متعدد، 
همکاری نکردن مالکان برای بازدید خانه و ... از جمله 
مشکالت ایجاد شده برای مســتاجران در هفته های 
گذشــته بود؛ خوشــبختانه از هفته قبل و در آستانه 
فصل جابجایی ها ،واحدهای صنفی مشاوران امالک 
بازگشایی شــده اند و بدین ترتیب می توان نسبت به 

یافتن فایل های مناسب در بازار امیدوار بود.

رکود ادامه دار در بازار مسکن
رییس اتحادیه مشاوران امالک بیان کرد: در ۱.۵ سال 
گذشته بسیاری از اصناف و مشاغل تعطیل شده اند و 
باید توجه داشت این مساله در صنف مشاوران امالک 
اثر گذاشته و در روزهای گذشته همچنان شاهد رکود 
بازار هستیم.مصطفی قلی خسروی گفت: بنده از ستاد 
کرونا و رییس اتاق اصناف درخواست کردم که با توجه به 
فرارسیدن فصل اجاره مسکن، بتوانیم واحدهای صنفی 
خود را بازگشایی کنیم تا مستاجران بیش از این دچار 

سردرگمی نشوند که خوشبختانه مقرر شد تا صنف 
مشــاوران امالک با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
فعالیت صنفی خود بازگردند و بتوانیم به مردم خدمات 
رسانی کنیم. وی تاکید کرد: در هفته های گذشته برای 
برخی از مستاجران حکم تخلیه صادر شده و با توجه 
به این شرایط این عده در شرایط نامناسبی به سر می 
بردند و امیدواریم با بازگشایی مجدد واحدهای صنفی 
مشاوران امالک بتوانیم به مستاجران خدمات مناسبی 
ارائه دهیم.وی بیان کرد: امیــدوارم همکارانم در این 
صنف با رعایت اصولی تمام پروتکل های بهداشتی مانع 
بروز مشکالت آتی شوند.وی درباره ضرر و زیان اعضای 
این صنف تحت تاثیر تعطیالت اجباری کرونایی گفت: 
زمانی که تعطیالت اجباری اعمال شــود، اقتصاد تا 
حدودی بــا چالش روبه رو خواهد شــد و بر بازارهای 
مختلف تاثیرگذار می شود و تبعات آن بر روند کاری 

مشاوران امالک بسیار بیشتر خواهد شد.
قلی خسروی توضیح داد: هرگاه اصناف در سایر مشاغل 
اوضاع کاری خوبی داشته باشند، می توانند نسبت به 
خرید خانه و مسکن با متراژهای بزرگ تر اقدام کنند 
اما اکنون و تحت تاثیر شرایط کرونایی، سایر مشاغل 
قادر به بزرگ تر کردن امالک و خرید و فروش مسکن 
نیستند و به همین ترتیب این مساله در وضعیت کاری 

همکاران ما در این صنف تاثیرگذار شده است.

تعیین اجاره های عجیب در بازار مسکن
قلی خسروی درباره تعیین نرخ های مجازی عجیب برای 
رهن و اجاره مسکن در مناطق مختلف پایتخت اظهار 
کرد: باید تاکید کنم که بنده وهمکارانم هیچ نوع دخالتی 
در گرانی قیمت مسکن و تعیین نرخ های باالی رهن و 
اجاره امالک نداریم، سیاست گذار مسکن وزارت راه و 
شهرسازی است اما تعطیلی مشاوران امالک سبب شد 

تا مجازی ها در بازار تاثیر گذار شوند.
 وی تاکید کرد: بارها از دادستان درخواست کرده ایم 
که اجازه ندهند در دنیای مجازی قیمت امالک ثبت و 
درج شود به طوری که سال گذشته با اعمال این مساله، 
شاهد آرامش نسبی در بازار بودیم. وی ادامه داد: هنوز 
هم معتقدیم که نباید قیمت ها در سایت های مجازی 
درج شود درهیچ کشوری این گونه نیست بلکه آخرین 

قیمت معامله شده مد نظر و مالک قرار می گیرد.  
رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: متاسفانه در کشور 
ما سایت ها و اپلیکیشن های مسکن شرایطی را فراهم 
کرده اند تا مالکان با تعیین قیمت های نامتعارف، بازار را 

دستخوش تغییرات افزایشی کنند.

روند کاهشی قیمت ها در بازار رهن و اجاره
وی درباره وضعیت بازار رهن و اجــاره گفت: دالل با 
مشــاوران امالک یکسان نیستند، مشــاوران امالک 

همیشه آورنده قیمت های پایین بوده اند زیرا هرچه 
قیمت ها پایین  تر باشــد، رونق بازار کاری ما بیشتر و 
بهتر است و در مقابل هرچه قیمت ها در بازار مسکن 
باالتر باشد، کار ما با کسادی بیشتری همراه خواهد شد.
وی تاکید کرد: تحت تاثیر تعطیالت طوالنی مدت، بازار 
هنوز در انتظار به ســر می برد و معامالت رونق نیافته 
اســت.وی تاکید کرد: اکنون قیمت ها روند کاهشی 
دارد و در جلسات روزانه با همکاران، وضعیت کف بازار 
را بررسی می کنیم اما داده های غلطی که به مرکز آمار 

و بانک مرکزی ارائه می شود، بازار را متشنج می کند.

تاثیر تعیین سقف اجاره بها در بازار امالک
قلی خسروی گفت: اگر دولت در این کار دخالت نکند و 
به تعیین نرخ در بازار رهن و اجاره نپردازد و سازمان های 
مختلف آمار گوناگون و متفاوت از شرایط واقعی بازار ارائه 
ندهند، به اعتقاد بنده بازار به ثبات می رسد و حتم بدانید 
اگر قیمت مسکن پایین بیاید، میزان رهن و اجاره هم 
کاهشی خواهد شد.وی درباره تعیین نرخ برای افزایش 
میزان اجاره بها از سوی نهادهای دولتی و ستاد کرونا 
عنوان کرد: این مساله بسیار کار اشتباهی است و سال 
گذشته که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد؛ ۲۵درصد 
بر مبلغ اجاره ها افزوده شود بنده شاهد بودم در برخی 
مناطق جنوبی تهران قراردادهایی که با افزایش ۱۲، ۱۷ 
، ۱۹ درصدی اجاره بها با مالک توافق شده بود اما پس 
از اعالم ســقف افزایش نرخ اجاره از سوی وزارت راه و 
شهرســازی برخی از صاحبخانه ها خواستار افزایش 

اجاره تا میزان ۲۵ درصد شده بودند.

قیمت اوراق مسکن نسبت به اوایل ماه جاری کمی افزایشی بوده و بر این اساس 
زوج های تهرانی باید برای دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی، حدود ۲۷ میلیون 
تومان پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشان می دهد که تسه )اوراق( سال ۱۳۹۸ برای خردادماه ۵۴ هزار و 
۴۰۰ تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت ۵۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان و در شــهریور با 

قیمت ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد می شود.
قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان، 
۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیالت 
مسکن در دی نیز با قیمت ۵۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در ماه های بهمن و اسفند 

همان سال نیز با قیمت های ۵۴ هزار و ۶۰۰ داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا اسفندماه سال گذشته
همچنین برای ســال ۱۳۹۹ تســه فروردیــن ۵۵ هــزار و ۶۰۰۰ تومان، 
اردیبهشــت ۵۵ هــزار و ۱۰۰ تومــان و خردادمــاه هــم ۵۴ هــزار و 
۹۰۰ تومــان قیمــت دارند. هر بــرگ از اوراق تســهیالت مســکن بانک 

مســکن در تیــر ســال ۱۳۹۹ بــا قیمــت ۵۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان، در 
 مــرداد ۵۵ هــزار و ۷۰۰ تومــان و در شــهریور ۵۵ هــزار و ۳۰۰ تومان 
داد و ستد می شود. این اوراق در مهر و آبان و اذرماه ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت 
داشته اند. قیمت این اوراق در دی سال گذشته نیز ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در 
بهمن ماه ۵۵ هزار و۲۰۰  تومان و در اسفندماه نیز ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان است 

که این گزارش نیز بر اساس قیمت اسفند ماه سال گذشته نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ســاکن تهران می توانند تا ۱۴۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه 
این تعداد اوراق با تسه ۵۵هزار و ۸۰۰ تومانی ۱۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان 

می شود.
همچنین بــا در نظــر گرفتن ۴۰ میلیــون تومــان وام جعاله کــه برای 
آن بایــد ۸۰ ورق به مبلغ چهــار میلیــون و ۴۶۴هزار تومــان خریداری 

 کنند، مجمــوع هزینه خریــد اوراق بــه ۱۵ میلیون و۶۲۴ هــزار تومان 
می رسد.زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون 
تومان شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 
۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان 
می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۴۶۴ تومان وام جعاله که برای آن 
باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۶ میلیون و 

۷۸۴ هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 

هزینه آن هشت میلیون و ۹۲۸ هزار تومان است.
این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است 
که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۶۹۶ 

هزار تومان می شود.

قیمت اوراق مسکن افزایش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی  ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است.

قیمت ها در بازار اجاره با نزدیك شدن به فصل جا به جایی رو به افزایش است

کمبود فایل در بازار اجاره مسکن

بانک ها

استان ها
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در حالی که مدت زیادی از رفع نســبی چالش نهاده 
های دامی برای مرغداران نگذشته، اینبار کمبود شدید 
جوجه یک روزه تولید را با چالش مواجه کرده اســت 
.هنوز مدت زمان زیادی از حل نسبی مشکل نهاده های 
دامی برای مرغداران نگذشــته بود که بحث گرانی و 

کمبود جوجه یکروزه بر سر زبان ها افتاد. 
در هفته های اخیر این مسأله آنچنان جدی شده که 
فعاالن صنعت طیور درباره عواقب آن هشــدار جدی 
می دهند، در همین زمینه حبیب اسداهلل نژاد، نایب 
رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو 
با خبرنگار مهر از افزایش قیمــت جوجه یک روزه به 
بیش از ٨۵٠٠ تومان خبر داد و گفت: مشکل کمبود 
جوجه یک روزه در کشور بسیار جدی است.وی دلیل 
این افزایش قیمت را، کاهش تولید عنوان کرد و افزود: 
در ماه جاری و تا امروز حدود ٨٠ میلیون قطعه جوجه 

ریزی انجام شده که کمتر از حد نرمال کمتر است.
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه گفته می شود 
کاهش جوجه ریزی به دلیل عدم تمایل مرغداران به 
استفاده از الین آرین اســت، اضافه کرد: این موضوع 
صحت ندارد، جوجه آنقدر کم است که حتی اگر آرین 
هم باشد، مرغداران جوجه ریزی را انجام می دهند.وی 
هشدار داد شرایط فعلی منجر به نابسامانی در بازار مرغ 
طی ماه های آینده می شود و از مسئوالن خواست به 
آن فوراً رســیدگی کنند. به گفته اسداهلل نژاد کاهش 
جوجه ریزی مرغ مادر در اواســط ســال قبل و عدم 
حمایت و برنامه ریزی دولت از تولیدکنندگان، منجر به 
کاهش تولید جوجه و تبعا جوجه ریزی در سال جاری 

شده است.
براین اساس سال گذشته معدوم سازی حجم زیادی از 
جوجه های یکروزه واکنش های گسترده ای را به دنبال 
داشت و به گفته مســئوالن صنعت طیور، زمانی که 
قیمت جوجه به حدود ۵٠٠ تومان رسیده بود دولت از 

تولیدکنندگان واحدهای مرغ مادر حمایت الزم را انجام 
نداد و همین مسأله از جمله دالیل کمبود و گرانی های 
اخیر است. فعاالن صنعت مرغداری می گویند که در 
این زمینه ما حق را به واحدهای مرغ مادر تخم گذار 
که جوجه تولید می کنند، می دهیم چرا که هر وقت 
قیمت جوجه کاهش می یابد مانند اتفاقی که در سال 
گذشته افتاد، دولت به ماجرا ورود و از تولیدکنندگان 
حمایت نمی کند، بنابراین این واحدها دچار زیان شدید 
می شوند و ناچارند به نوعی این هزینه ها را جبران کنند. 
به عنوان مثال در ماه های تیر، مرداد و شهریور تولید 
جوجه افزایش و قیمت آن به شدت افت می کند که 
موجب می شود خسارات جدی به تولیدکنندگان وارد 
شود آیا آن زمان دولت از تولیدکننده حمایت می کند 

و مانع زیان گسترده آنان می شود؟
سال گذشــته نیز اســداهلل نژاد، نایب رئیس کانون 
سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره واکنش به 
معدوم سازی جوجه های یکروزه به خبرنگار مهر گفته 
بود: این جوجه ها، مازاد بر نیاز بازار هستند و چون بازار 
داخلی به دلیل شیوع کرونا با کاهش تقاضا و افت کشش 
مواجه شــده و بازار صادرات هم وجود ندارد، انجمن 
جوجه یک روزه اقدام به صدور بخشنامه به واحدهای 
تولیدی کرد و اعالم کرد با توجه به شرایط بازار باید ۱۵ 

میلیون قطعه جوجه یک روزه معدوم شود.
این فعال بخش خصوصی ادامــه داده بود: البته بهتر 
بود به جای معــدوم کردن جوجه هــا، با پیش بینی 
شــرایط بازار، به جای حذف جوجه تولید شده، تخم 
مرغ های موجود در جوجه کشی ها را معدوم یا روانه 
بازار می کردند. تا ضمن کاهش ضرر واحدهای تولیدی، 
اینگونه باعث فضا سازی و هجمه نشود اما تولید کننده 
تا لحظه آخر انتظار و امید دارد که مشتری پیدا شود و 
جوجه را بفروشد و وقتی از فروش قطع امید می کند، 

ناچار به چنین کاری می شود.

پافشاری  بانک ها به بنگاهداری 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

طبق قانون قرار بر این بود که در عرض سه سال بانک ها از بنگاهداری خارج شوند و به ازای هر سال تاخیر بیش از 3٠ درصد جریمه پرداخت کنند اما شرایط اقتصادی، تحریم ها و بی ثباتی موجب شد بسیاری از قوانین صورت اجرایی نگیرند. 
یکی از دالیل این امر نبود سناریوی جایگزین بود که در شرایط سخت یا تغییر وضعیت اقتصادی نقشه راهی وجود داشته باشد که این امکان فراهم نشد. البته از لحاظ قانونی نیز بانک مرکزی و حتی دولت در جهت فشار به بانک ها برای بنگاه 

داری چندان اختیاراتی ندارند و بیشتر به صورت توصیه و تذکر، امورات می گذرد. نمونه این امر هم وجود انواع نرخ های سود سپرده ها و شیوه های مختلف ارایه تسهیالت است. 
قرار بر این بود که بر اساس ایجاد سامانه فروش امالک بانکها، امالک مازاد این نهادها عرضه شود اما متاسفانه به دلیل عدم اراده کافی یا امالک با قیمت باالتر عرضه شدند و یا شرایط سختگیرانه ای در پیش گرفته شد. جالب اینجاست که وزارت 
مسکن مدعی شد که بخشی از خانه های خالی و امالک خالی متعلق به بانکهاست. اما بانک مرکزی در روز روشن این واقعیت را تکذیب کرد در حالی که مراجعه به ترازنامه بانکها از حجم وسیع دارایی های ملکی حکایت دارد. در شرایطی که 
به دلیل احتکار بیش از 2 میلیون مسکن خالی، سوداگری رونق یافته است بانک ها و مجموعه دولت و حاکمیت اراده ای در جهت عرضه زمین ها و امالک خود ندارند چراکه برخی شرکت های دولتی و منتسب، با فروش امالک یا شرکت ها 

چندین هیات مدیره رفاه طلب و وابسته را از دست می دهند. از سوی دیگر برخی نیز که به دنبال واگذاری هستند از ترس کارشناسی غیرواقعی و حضور نهادهای نظارتی جرات واگذاری را ندارند.
بنابراین به نظر می رسد باید با توجه به تجربه ناموفق خصوصی سازی یک مکانیزم و شرایط مناسب و شفاف با مدل های تجربه شده جهانی نسبت به فعالسازی سامانه های فروش امالک ایجاد شود تا هم بر سیاست عدم واگذاری غلبه کرد و 
هم ارزان فروشی بیت المال را مسدود کرد. همچنین با یک مکانیزم شفاف، پویا و سالم شجاعت الزم برای عرضه امالک و دارایی ها به قیمت مناسب را خواهیم داشت. بهترین بستر برای عرضه شرکت ها بورس است. برخی از بانکها از طریق 
این مکانیزم عرضه های نسبتا خوبی در جهت خروج از بنگاهداری و شناسایی سود داشته اند.  بایستی مثلث اراده، سامانه، مکانیزم و نظارت در کنار هم به این فرآیند کمک کنند. بانک های دولتی و شبه دولتی معموال به عنوان حیات خلوت 
دولت ها عمل می کنند و انواع سفارش های سیاسی و ارتباطی در آنها انباشته شده است. بنابراین با وجود هیات مدیره ها، پست ها و مناسب گوناگون باز هم جهت پوشش این سفارشات سیاسی با کمبود جای خالی مواجه اند. بنابراین نه 
تنها عالقه ای به عرضه بنگاهها و امالک ندارند بلکه از کوچکترین فرصت نیز برای ایجاد پست و منبع ارتزاق دوستانه تالش می کنند. متاسفانه روند غلط بنگاه داری نظام بانکی موجب تحت تملک قرار دادن واحد های تولیدی ورشکسته و 
تصاحب ملک مسکونی مردم شده به نحوی که بانک ها بزرگترین بنگاه داران کشور شده اند. نظام بانکی ایران باید از بنگاه داری دست بردارد و هر چه زودتر در جهت فروش دارایی های خود وارد عمل شود هر چند که فعالیت های خوبی در یک 
سال گذشته صورت گرفته است و از طریق یک سامانه حدود ۱٠٠ هزار میلیارد تومان از دارایی ها با نظام بانکی در جهت فروش ارائه خواهد شد، اما موضوع اصلی این است که شرکت های زیرمجموعه بانک ها تمایلی برای فروش و واگذاری 
ندارند. بنابراین فروش شرکت ها و دارایی ها یا به صورت صوری است یا به صورت بین شرکتی. آن هم با قیمت های باال و غیرمنطقی جهت فروش آگهی می شود تا کسی تمایلی به خرید امالک بانک ها نداشته باشد، از این رو به نظر می رسد 
الزم است در فروش دارایی های نظام بانکی مثل شرکت ها یا امالک مسکونی و تجاری ستادی در وزارت اقتصاد تشکیل شود تا با قیمت گذاری واقعی، امالک آگهی و سپس به فروش برسد. بدیهی است دارایی های مازاد بانک ها چندین برابر 

نقدینگی موجود است، لذا وزارت مسکن با عرضه بخشی از این امالک به راحتی می تواند بخشی از افزایش قیمت مسکن را با عرضه واحد های مسکونی تحت تملک نظام بانکی برطرف کند.

تمــام قوانین و سیاســت ها 
بانک ها را از بنگاه داری نفی 
می کنند اما عطش بانک ها 
به تملک دارایــی واحدهای 
تولیدی موجب شــده تولید 
در ایران متوقف شود. به گفته یک کارشناس اقتصادی 
طبق قانون قرار بر این بود که در عرض سه سال بانک ها 
از بنگاهداری خارج شوند و به ازای هر سال تاخیر بیش 
از 3٠ درصد جریمه چرداخت کنند اما شرایط اقتصادی، 

تحریم ها و بی ثباتی موجب شد بسیاری از قوانین صورت 
اجرایی نگیرند. حسین محمودی اصل گفت: از لحاظ 
قانونی نیز بانک مرکزی و حتی دولت در جهت فشــار 
به بانک ها برای بنگاه داری چندان اختیاراتی ندارند و 
بیشتر به صورت توصیه و تذکر، امورات می گذرد. نمونه 
این امر هم وجود انواع نرخ های سود سپرده ها و شیوه 

های مختلف ارایه تسهیالت است.
به گفته بابک دین پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید،ئ براساس اعالم بانک مرکزی و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، 2 هزار و ۷٨۹ واحد تولیدی تا پایان 
آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک در آمدند. از این تعداد 2 هزار و 

۷٨۹ واحد، هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز درتملک این 
بانک هاست. از این تعداد واحدهای تولیدی تملک شده، 
23۷ واحد اقاله شده و ۶۹۹ واحد در فهرست واحدهای 
واگذار شده به غیر قرار گرفته است. سه بانک بزرگ کشور 
به ترتیب ۹۷٠، ۶۷۴ و 33٨ واحد تولید را در تملک خود 
دارند و اگر برای بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید 
همکاری نکنند، اسامی بانک ها اعالم می شود. از 32 بانک 
و مؤسسه اعتباری غیر بانکی، ۱۶ بانک وموسسه تا پایان 

آذر ۹۹ هیچ واحد تولیدی تحت تملکی نداشتند.
در همین زمینه محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی می گوید: در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت 

بدهی خود به بانک ها شرکت های تحت نظارت خود را به 
بانک ها می دهد و همین امر سبب ورود بانک ها به شرکت 
داری می شود. در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت هایی 
که تســهیالت دریافت کرده اند قادر به پرداخت بدهی 
خود نمی باشند که در این شرایط هم بانک ها مجبورند 
برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شــرکت مورد 
نظر را اداره کنند. به گفته بهمنی نباید بانک ها مجاز به 
شرکت داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در 
قالب سهام دولتی به بانک ها واگذار کند. به خاطر عدم 
نظارت بانک ها در ارائه تســهیالت به بخش تولید این 
بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.

عطش بانک ها برای بنگاه داری ادامه دارد

2789 واحد تولید در تملک 16 بانک
2 هزار و ۷89 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی
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گفتــه  بــه  حالــی  در 
ســهامداران دولــت باید 
باقیمانده ســود ســهام 
عدالــت را واریــز کند که 
هفته هاست به رغم وعده 
های بســیار هنوز به این مهم توجهی نکرده است. 
این اتفاق در حالی رقم خورده است که پیش از این 
نیز چندین بار دولت برای واریز سود سهام عدالت 
مردم تاریخ تعیین کرده و باز هم در اجرای آن کم 
کاری کرده اســت. آخرین تاریخ اعالم شده برای 
واریز سود این سهام عید فطر بود که باز هم دولت 
سود این سهام را واریز نکرده و باز هم بدعهدی خود 

را تکرار کرده است. 
قرار بود کل ســود سود ســهام عدالت قبل از عید 
نوروز واریز شــود، اما در روزهای پایانی ۵٠ درصد 
آن پرداخت شد و مســئوالن وعده دادند که قبل 
از شروع ماه رمضان مرحله دوم این سود نیز واریز 
می شود که انجام نشــد. همچنین به نظر می رسد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی  و سازمان بورس از 
آنجایی که  علل الحســاب در گیر برگزاری هرچه 
ســریع تر مجامع شــرکت های ســرمایه گذاری 
استانی هســتند و  پیگیری چندانی را در خصوص  
واریز مبلغ سود 3۶ شــرکت بورسی که قرار بود تا 
 پایان ماه رمضان به حساب سهامداران واریز شود 

انجام ندادند.
حدود ۵٠ میلیون نفر سهام عدالت دارند که معموال 
همه ی اعضای خانواده دارنده این سهام هستند. اگر 
سود سهام عدالت فرداشــب واریز شود، هر خانوار 
چقدر سود سهام می گیرد. قبل از عید امسال برای 
سهام یک میلیون تومانی، ۱٨۶ هزار تومان؛ سهام 
۵32 هزار تومانی، ۹۹ هزار تومان؛ سهام ۴۹2 هزار 
تومانی، ۹۱ هزار تومان و سهام ۴۵2 هزار تومانی، 

٨۴ هزار به عنوان ۵٠ درصد اول سود سهام عدالت 
واریز شد. همچنین قرار است همین مبالغ برای ۵٠ 
درصد دوم واریز شــود. بنابراین یک خانواده چهار 
نفره که برگه ســهام عدالت هر یک از اعضای یک 
میلیون تومانی اســت در مجموع ۷۴۴ هزار تومان 
ســود ســهام می گیرند. اگر برگه های سهام این 
خانواده ۵32 هزار تومانی باشد مجموع کلی سود 

دریافتی آنها 3۹۶ هزار تومان است.
برخی از ســهامداران در واکنش به این اتفاق و بی 
توجهی دولت به پرداخت این سود عنوان کرده اند: 
شاید برای بســیاری از مردم این ۱٠٠ هزار تومان 
مبلغ زیادی نباشد اما برای خیلی از خانواده ها پولی 
اســت که می توانند روی آن حســاب کنند. لطفا 

دولت این مبلغ را واریز کند. 
در همین زمینه مهدی حاجی وند، کارشناس بازار 
سرمایه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: به طور 
کلی در موضوع سهام عدالت به ســهامداران این 

سهام بی مهری های زیادی شده است. افت و خیز 
بازار سرمایه ضرر و زیان بسیاری به سهامداران وارد 
کرد. همچنین هنگامی که قرار شــد سهام عدالت 
آزادســازی شــود هیچ گونه برنامه ریزی و افقی 
برای آن وجود نداشــت و سهامداران آن بدون نظر 
کارشناســی و به یک باره با توجیه دولت مبنی بر 
اداره سهام خود نسبت به آزادسازی آن اقدام کردند. 
حاجی وند افزود: ســهام ۵٠ میلیون نفر مشمول و 
سهامدار عدالت بسیار حائز اهمیت است و مسووالن 
باید سهام عدالت مشموالن را مانند امانت محافظت 
کنند و به بهترین شیوه ممکن اقدام به آزادسازی 
آن و همچنین رسیدن منافع حاصل از آن به دست 
سهامداران عدالت در کوتاه ترین زمان کنند. در حال 
حاضر با وجود گذشت تقریبا یک ماه از صحبت های 
رئیس سازمان بورس در خصوص واریز بخش دوم 
سود سهام عدالت اما تاکنون مبلغی در این زمینه به 

حساب سهامداران واریز نشده است.

به گفته حاجی وند واریز سود ســهامداران سهام 
عدالت با مشکالت اساســی روبرو است به  طوری 
که علی رغم واریز ۵٠ درصد سود اولیه که با، اما و 
اگر و مشــکالت زیادی صورت گرفت هنوز تکلیف 
بخش دوم آن مشخص نشده و سهامداران در یک 

سردرگمی قرار گرفته اند.
وی در ادامه خارطنشــان کرد: متاســفانه قبل از 
آن که مردم با فرهنگ ســهام عدالــت و بازارهای 
مالی و بــورس آشــنا شــوند، بالفاصله ســهام 
عدالت را معامالتی کردند که ایــن تعجیل باعث 
خساراتی به بورس و ســهام مردم شد. سهامداران 
قبل از اتخاذ هر تصمیمی و در درجه نخســت به 
فراگیری برخی اصــول مقدماتــی و ادبیات بازار 
سرمایه بپردازند، زیرا اغلب این افراد از سواد مالی 
مناسبی برخوردار نیســتند و به این دلیل ممکن 
 اســت با تصمیمات اشــتباه متحمل زیان در این 

بازار شوند. 

به رغم وعده ها،  بخش دوم سود سهام عدالت در عید فطر هم واریز نشد

خلف وعده  در پرداخت سود سهام عدالت
هر خانوار چقدر سود سهام عدالت دارد؟
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دبیر انجمن شــرکت های حمل و نقل ریلی گفت: از ۹۴٠ 
میلیارد تومان وام مصوب کرونایی، تنها 23٠ میلیارد تومان 
به شــرکت های حمل و نقل ریلی مسافری پرداخت شده 
است. ســبحان نظری اظهار کرد: با گذشت بیش از ۱ سال 
از تصویب تخصیص ۹۴٠ میلیارد تومان تسهیالت کرونایی 
برای شرکت های حمل و نقل ریلی مســافری تا به امروز 
مبلغ 23٠ میلیارد تومان معادل کمتر از یک چهارم از این 
تسهیالت پرداخت شده است. وی افزود: این در حالی است 
که شرکت های ریلی مسافری با افت شدید تقاضا به علت 
محدودیت های کرونایی حاکم بر کشــور و محدودیت ۵٠ 
درصدی فروش بلیت به علت رعایت پروتکل های بهداشتی 
روبه رو شده اند. به گفته دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل 
ریلی، شرکتهای ریلی مسافری به عنوان شرکت های پیشرو 

و موفق در میان تمامی شــیوه های حمل و نقل در اجرای 
پروتکل های بهداشتی از روز اول ابالغ این مصوبه، با رعایت 
ظرفیت حداکثر ۵٠ درصدی قطارهای مسافری عالوه بر 
مهم دانستن مصوبه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت 
بهداشت، تحت فشار اقتصادی بوده اند. فعال صنفی صنعت 
حمل و نقل ریلی به اضافه شــدن هزینه های ضد عفونی و 
بهداشتی به هزینه های جاری شرکت های ریلی مسافری 
اشاره و اظهار کرد: این موضوع موجب بروز مشکالت جدیدی 
برای این شــرکت های خصوصی شده اســت؛ لذا از دولت 
درخواست داریم در راستای تسهیل و تسریع در پرداخت 
تسهیالت کرونایی مصوب، با بانک عامل هماهنگی به عمل 
آورد تا با پرداخت آن از ورشکستگی و تعدیل های گسترده 

نیروی انسانی در این بخش جلوگیری گردد.

معاون درآمد و امور مشــترکین شرکت آب و فاضالب 
استان تهران گفت: از اول خرداد  ماه به تمامی مشترکان 
پرمصرف و بدمصرف تهرانی، اخطار ارســال شده و در 
صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد. 
سیدرسول باقری با اشاره به روند صعودی افزایش مصرف 
آب در پایتخت گفت: سناریوهایی برای روزهای سبز، 
زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است و اولویت برخورد با 
مصارف فضای سبز و بنایی، مشترکان تجاری و دولتی و 

در آخر پرمصرف ها و بدمصرف های خانگی خواهد بود.
باقری با بیان اینکه ۶٠ درصد از مشترکان تهرانی باالی 
الگوی مصرف، آب مصرف می کنند، گفت: اخطاریه هایی 
برای این گروه از مصارف خانگی ارسال خواهد شد و در 
صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با 
محدودیت مصرف مواجه خواهند شد.معاون درآمد و 
امور مشترکین شرکت آب و فاضالب استان تهران افزود: 
الگوی مصرف آب برای هر واحد مسکونی در شهر تهران 

در یک ماه ۱۴ هزار لیتر )۱۴ مترمکعب( آب است.
وی ادامه داد: واحدهای مسکونی که تا 2٨ هزار لیتر )2٨ 
مترمکعب( آب در ماه مصرف کنند جزو پرمصرف ها و 
گروهی که بیش از 2٨ هزار لیتر آب در ماه مصرف کنند 
در رده بدمصرف های آب اســتان تهران قرار خواهند 
گرفت.باقری با اشــاره به وجود ۱۶ هزار رشته انشعاب 
بنایی در استان تهران گفت: ماموران تشخیص شرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران تمامی اشتراکات بنایی را 
شناســایی و رصد می کنند و در صورت شروع اعمال 
محدودیت ها، اولویت برخورد و اعمال محدودیت ها از 

مصارف بنایی آغاز خواهد شد.
به گفته معاون درآمد و امور مشــترکین شرکت آب و 
فاضالب استان تهران، طبق هماهنگی های انجام شده 
با استانداری تهران، تمامی ادارات و نهادهای دولتی این 
استان مکلف خواهند بود تا مصارف خود را 2٠ درصد 

نسبت به سال گذشته کاهش دهند.

بر اســاس اعالم گمرک ایران، تردد مســافرت های 
خارجی در ســال ۹۹ حدود ٨٠ درصد کاهش یافته 
است. از آغاز سال ۹۹ تا پایان آن به دلیل محدودیت های 
مقطعی بسیار، ناشی از بیماری کرونا و توقف چندین 
ماهه مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی شــاهد 
کاهش چشمگیر تردد مســافر به کشور و یا بالعکس 
بودیم. به گونه ای که در این مدت چهار میلیون و 3۴3 
هزار و ۱۶3 مسافر به کشور وارد شدند و یا به اصطالح 
مسافر ورودی بودند. این تعداد مسافر ورودی شامل 
سه میلیون و ٨3٠ هزار و ۴۶۴ نفر مسافر ورودی ایرانی 
و ۵۱2 هزار نفر و ۶۹۹ نفر مسافر ورودی خارجی بوده 
است. در این مدت چهار میلیون و 2۴٠ هزار و ۱٨3 نفر 

نیز به عنوان مسافر خروجی از کشور تردد داشته اند.
تردد مسافری طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل آن با کاهش قابل توجه حدود ۷۹.۱ درصدی 
در تردد مســافران ورودی و همچنین کاهش ۷٨.٨ 
درصدی در تردد مسافران خروجی روبرو بوده است. 
ناگفته پیداست که دلیل اصلی آن مسدود بودن مرزها، 
لغو انواع ســفرها اعم از تفریحی - سیاحتی، زیارتی - 

مذهبی و کاری، عدم پذیرش مسافران ورودی توسط 
کشورهای مقصد یا شــرایط سختگیرانه ورود مسافر 
اعم از قرنطینه و همچنین شرایط مشابه در مسافران 
خروجی، به دلیل مخاطرات ناشــی از انتقال ویروس 

کوید ۱۹ بوده است.
شــایان ذکر اســت این کاهش ٨٠ درصدی در تردد 
مسافر، کاهشی در حدود ۱۶ میلیون و ۴٠۴ هزار نفر 
مسافر در مسافران ورودی و همچنین کاهشی حدود 
۱۵ میلیون و ۷۶2 هزار مسافر در مسافران خروجی را 
شامل می شود. مقایسه تردد مسافران ورودی و خروجی 
طی دو سال ۹۹ - ۹٨ در نمودار زیر کامال مشهود است.
در کشوری مانند ایران که عمده مسافرت های خارجی 
در مقطع زمانی خاصی مانند سفر حج یا سفر به عتبات 
عالیات صورت می گرفت، به دلیل شرایط حاکم بر کشور 
و کل دنیا متاثر از بیماری کرونا، فرودگاه هایی مانند 
فرودگاه ساری، کرمانشاه، زاهدان، اهواز،  یزد، کرمان 
و رشــت که تنها پروازهای خارجی آنها جنبه زیارتی 
و مذهبی داشــته، با میزان تردد مسافری »صفر« به 

فعالیت خود ادامه داده اند.

فقط یک چهارم وام كرونایی مصوب، به شركت های ریلی مسافری پرداخت شد

سنگ اندازی در اعطای تسهیالت کرونایی

کاهش ۸۰ درصدی مسافرت های خارجی در سال ۹۹

آوار كمبود جوجه یک روزه بر سر تولیدكنندگان

کاهش جوجه ریزی به ۸۰ میلیون قطعه

اخطار به مشتركان پرمصرف آب در تهران

احتمال اعمال محدودیت برای ۶۰درصد مشترکان پرمصرف
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پایان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 1400
چهره های سرشناسی كه در انتخابات ثبت نام كردند

در پنجمین و آخرین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 
سیزدهم، برخی از چهره های سیاسی با حضور در ستاد انتخابات کشور به 
صورت رسمی داوطلب این دوره از انتخابات شدند.به گزارش »انتخاب«؛ 
ثبت نام از داوطلبان ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صبح 
شنبه در حالی به ایســتگاه پایانی خود رسید که به گفته سخنگوی ستاد 
انتخابات کشور، در ۴ روز گذشته ۳۰۴ نفر در انتخابات ریاست جمهوری 
سیزدهم ثبت نام کرده اند.در سه روز نخست ثبت نام چهره هایی همچون  
سعید محمد، حسین دهقان، رستم قاسمی، محمود احمدی نژاد، محمود 
صادقی، علی مطهری و حســن ســبحانی در انتخابات ثبت نام کرده اند.

در چهارمین روز ثبت نام ، »فریدون عباســی و ســید مصطفی تاجزاده« 
سرشناس ترین چهره های سیاسی بودند که به ستاد انتخابات کشور رفتند 
و در انتخابات نام نویسی کردند.روز گذشته چهره های شاخص و صاحب نام 
از جمله علی الریجانی، اسحاق جهانگیری، محسن هاشمی، سید ابراهیم 
رئیسی، عبدالناصر همتی، سعید جلیلی، محسن رضایی، عزت اهلل ضرغامی، 
مسعود پزشــکیان و عباس آخوندی با مراجعه به وزارت کشور، داوطلب 
انتخابات ریاست جمهوری شدند.پس از پایان ثبت نام ها، شورای نگهبان 
قانون اساسی از صبح  ۲۶ اردیبهشت تا عصر ۳۰ اردیبهشت به مدت ۵ روز 
صالحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را بررسی و احراز خواهد کرد. با 
پایان مرحله احراز صالحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، اسامی تایید 
صالحیت شده روزهای پنجم و ششــم خرداد از سوی وزارت کشور اعالم 
خواهد شد تا مردم نامزدهای نهایی انتخابات را شناخته و درباره آنها تصمیم 
گیری کنند.بعد از آن از صبح روز هفتم خرداد و به مدت ۲۰ روز نامزدهای 
تایید صالحیت شده فرصت دارند تا تبلیغات خود را انجام و برنامه هایشان 
را معرفی کنند. تبلیغات نامزدها عصر ۲۶ خرداد به پایان می رســد و بعد 
از یک روز منع تبلیغات نهایتا اخذ رای از نخستین ساعات روز ۲۸ خرداد 

آغاز خواهد شد.
چهره های سرشناســی که در انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ ثبت نام 

کردند به شرح زیر است:
1- سعید محمد

۲- حسین دهقان
۳- محمدحسن نامی

۴- وهاب عزیزی
۵- محمود احمدی نژاد

۶- رستم قاسمی
۷- محمد عباسی

۸- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
۹- حسن سبحانی

1۰- صادق خلیلیان
11- محمد زارع فومنی
1۲- محمود زمانی قمی

1۳- محمدشریف ملک زاده
1۴- محمدحسن قدیری ابیانه

1۵- قدرتعلی حشمتیان
1۶- محمود صادقی

1۷- علی مطهری
1۸- محسن مهرعلیزاده

1۹- رامین مهمان پرست
۲۰- علیرضا افشار

۲1- فریدون عباسی
۲۲- سید مصطفی تاج زاده
۲۳- شاهین محمدصادقی

۲۴- علی الریجانی
۲۵- شمس الدین حسینی

۲۶- عباس آخوندی
۲۷- محسن هاشمی

۲۸- مسعود پزشکیان
۲۹- مصطفی کواکبیان
۳۰- عزت  اهلل ضرغامی

۳1- علیرضا زاکانی
۳۲- سید ابوالحسن فیروزآبادی

۳۳- ابراهیم رییسی
۳۴- سید عباس نبوی
۳۵- مسعود زریبافان

۳۶- اسحاق جهانگیری
۳۷- محمد خوش چهره

۳۸- محمد شریعتمداری )وزیر رفاه(
۳۹- محسن رهامی
۴۰- محسن رضایی

۴1- عبدالناصر همتی
۴۲- رسول منتجب نیا

۴۳- زهرا شجاعی
۴۴- سعید جلیلی

۴۵- محمدجواد حق شناس
شورای نگهبان طی ۵ روز آینده اسامی افراد تایید صالحیت شده را اعالم 

خواهد کرد.

یک سناتور آمریکایی فاش کرد؛
وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز اطالعات شهروندان 

را می خرد
طبق نامه یک سناتور آمریکایی، آژانس های زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا بدون 
مجوز قانونی اطالعات شهروندان آمریکایی را می خرند و ردیابی می کنند.طبق نامه 
سناتور راس وایدن، به نظر می رسد پنتاگون بدون مجوز قانونی از اطالعات تجاری 
برای ردیابی مردم آمریکا استفاده می کند.پس از گزارش وال استریت ژورنال، وایدن 
درباره خرید داده های مکان یابی موبایل و اطالعات دیگر توسط وزارت دفاع آمریکا از 
منابع تجاری سواالتی پرسیده است. وزارت دفاع آمریکا به برخی سواالت وی پاسخ 
داد اما برخی پاسخ ها حذف شــدند. وایدن نیز در نامه ای نوشت: از شما می خواهم 
اطالعات عمومی درباره رصد بدون اجازه وزارت دفاع از شــهروندان منتشر کنید.
آژانس های مختلف مجری قانون در ایاالت متحده، حداقل از سال ۲۰1۷ اطالعات 
موقعیت مکانی موبایــل و داده های دیگر را از اپ های نصب شــده در موبایل های 
شهروندان آمریکایی می خرند تا تروریست ها، مهاجران غیرقانونی و گروه های دیگ 
را ردیابی کنند. در بخشی از نامه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ میالدی گزارش رسانه ها 
نشان داد آژانس های دولت آمریکا اطالعات موقعیت مکانی شهروندان آمریکایی را 

بدون طی هیچ گونه فرایند قانونی مانند دریافت دستور دادگاه می خرند.

اخبار

حساب کاربری مخفی بایدن در ۱۰ دقیقه کشف شد!
کارآگاهان سایبری ظرف ۱۰ دقیقه حساب مخفی رییس جمهور آمریکا در یک اپ پرداخت الکترونیک و حلقه ای از دوستان، افراد خانواده و کارمندان ارشد کاخ سفید را ردیابی کردند.کارآگاهان سایبری ادعا می کنند حساب 

کاربری مخفی جوبایدن، رئیس جمهور آمریکا در اپ پرداخت الکترونیک »ونمو« را کشف کرده اند. آنها ادعا می کنند تنها ۱۰ دقیقه پس از شروع جستجوی شان، توانستند عالوه بر حساب کاربری بایدن، شبکه ای از افراد خانواده 
و دوستان او را نیز در این اپ بیابند.سهولت ردیابی رئیس جمهور آمریکا نشان دهنده ضعف های امنیتی اپ پرداخت مذکور است. همچنین این امر یک دردسر جدید برای کاخ سفید است که سعی دارد امنیت بایدن را به دقت 

تضمین کند.جستجو برای یافتن حساب کاربری رئیس جمهور آمریکا زمانی آغاز شد که یکی از دستیاران بایدن در کاخ سفید طی مصاحبه ای فاش کرد او گاهی اوقات با استفاده از اپ ونمو برای نوه هایش پول ارسال می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشــاره به فعالیت 
حــوزه  در  ســایت هایی 
رمزارز هاگفــت: بــرآورد ما 
 ایــن اســت این ســایت ها

 روزانه بین ســه تا پنج هــزار میلیارد تومــان تبادل 
دارند و این موضوع نشــان می دهد کــه ضابطه مند 
کردن آن ها ضروری اســت. محمدرضا پورابراهیمی 
در ارتبــاط تصویری با بخش خبری ۲1 شــبکه یک 
سیما با اشاره به اینکه رمزارز ها پدیده جدید در اقتصاد 
کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف 
 رمزارز ها از فضــای تصمیم گیری، به صالح کشــور 

نیست.
وی ادامه داد: ایــن موضوع از ماه ها قبل در دســتور 
کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم 
که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل 

کشور و ایجاد فعالیت های عملیاتی این حوزه است.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســالمی اضافه کرد: گزارش کمیســیون اقتصادی 
قرار اســت چارچــوب قانونمند مشــخصی را برای 
 رمزارز هــا در نظــر بگیــرد تــا بتوانیم در شــرایط 
تحریمی از این ظرفیت اســتفاده کنیم و این موضوع 
به منابع ارزی کشــور کمک کند. پورابراهیمی گفت: 
هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز های الزم 
برای درگاه های پرداخت برای لزوم شفافیت اطالعات 
و ســابقه فعالیت آن ها باید با چارچــوب و آئین نامه 

ضابطه مند باشد.
وی با اشاره به فعالیت ســایت هایی در حوزه رمزارز ، 
افزود: برآورد ما این است این سایت ها روزانه بین سه 
تا پنج هزار میلیارد تومان تبــادل دارند و این موضوع 
نشان می دهد که ضابطه مند کردن آن ها ضروری است 

و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در ضابطه مند کــردن مبادالت رمزارز ها 
با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، 

گفت: شــورای عالی فضای مجــازی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی و سازمان صدا و ســیما باید در این 
باره اطالع رســانی کنند. پورابراهیمی بر لزوم ارتقای 
ظرفیت هــای تولید رمزارز ها در کشــورمان، تاکید و 
اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی است تا ضوابط قانونی را برای 
عملیات فعالیت های اقتصادی رمزارز ها در کشورمان 

پیگیری کنیم.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه تامین برق برای استخراج 
رمزارزها، موضوع مهمی اســت، افزود: متاسفانه نبود 
 ســاماندهی منظم از مجموعه وزارت نیــرو و مانند
 آن در ایــن بــاره مشــکالت بزرگی را ایجــاد کرده 
اســت. پورابراهیمی اضافــه کرد: این امــکان وجود 
دارد که بــه گونه ای فعالیت رمزارز هــا را انجام دهیم 
که به میــزان مصرف برق فعلی کشــور لطمه ای وارد 
نشــود. وی ادامه داد: ایجــاد نیروگاه هــای جدید با 
خوراک ســوخت های فسیلی و اســتفاده از برق های 
 تولیــدی مربــوط بــه انرژی هــای پــاک از جمله

 راهکارهاست.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
 اســالمی گفــت: متاســفانه وزارت نیــرو بــه علت

 نبود راهبرد مشخص، می خواهد این مجموعه را متوقف 
کند که کار اشتباهی اســت. پورابراهیمی افزود: این 
امکان وجود دارد که مزرعه های اســتخراج رمزارزها، 
خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه 

ملی برق نیازی نداشته باشند.
وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منســجم در بین اجزای 
دولت از جمله وزارت نیرو، جلــوی این کار مهم را در 
اقتصاد کشور گرفته اســت، اما در طرح مجلس، این 
موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، 
مسیر را برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور 

در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.
این در حالی اســت که ســخنگوی صنعــت برق نیز 
گفت: آنچه موجــب نگرانی صنعت برق بــه ویژه در 
پیک مصرف برق تابستان شــده است، استخراج رمز 
ارز در منازل اســت چرا کــه هر ماینر بــه اندازه یک 
کولر گازی برق مصــرف می کنــد. مصطفی رجبی 
مشهدی، ســخنگوی صنعت برق در پاســخ به اینکه 

چه میزان از مصرف برق کشــور مربوط به واحدهای 
اســتخراج کننده رمزارز )مجاز و غیر مجاز( اســت، 
گفت: طبق تخمین منابع علمی خــارج از ایران، کل 
مصرف برق اســتخراج رمزارزها در جهان حدود 1۵ 
هزار مگاوات است که از این میزان گفته می شود بین 
۸ تا 1۰ درصد مصرف برق مربوط به ایران اســت که 
 بر این اســاس مصرف برق واحدهای استخراج رمزارز

 )مجاز و غیر مجاز( در ایران، حــدود 1۵۰۰ مگاوات 
است که از این میزان حدود ۲۰۰ مگاوات به طور مجاز 
در حال فعالیت هســتند و بقیه به صورت غیر مجاز. 
وی با بیان اینکه توانســته ایم از حدود 1۳۰۰ مگاوات 
مصرف برق غیرمجاز واحدهای رمزارز، ۳۲۲ مگاوات 
را شناســایی کنیم، ادامه داد: رقم باقی مانده را نیز در 

تالش برای شناسایی و برخورد قانونی هستیم.
این مقام مســئول در پاســخ به اینکه گفته می شود 
اغلب واحدهــای غیرمجــاز اســتخراج رمزارزها در 
مناطق آزاد تجاری قرار دارند، توضیح داد: واحدهای 
غیر مجاز اســتخراج رمــزارز به صــورت پراکنده در 
کشــور وجود دارند، امــا آنچه موجــب نگرانی زیاد 
 صنعت برق به ویــژه در پیک مصرف برق تابســتان

 شــده اســت، مقوله اســتفاده خانگی از استخراج 
کننده های رمزارز است که شایع شده است. هر ماینر به 
میزان یک کولر گازی برق مصرف می کند. همین روند 
غلط استفاده از برق خانگی می تواند موجب به آسیب 

ترانس برق همسایه ها و حتی یک محله شود.
رحبی مشــهدی تصریح کرد: اســتفاده غیرمجاز از 
برق خانگــی برای ماینرهــا می توانــد موجب ایجاد 
خاموشی در یک منطقه شود. بهتر است تا دارندگان 
ماینر اقدام به دریافــت مجوز اســتفاده از برق برای 
ماینرهــا کنند و همچنیــن در مناطق معین شــده 
مانند شهرک های صنعتی اقدام به احداث واحدهای 
اســتخراج رمزارز کنند. از ســویی دیگــر اگر فردی 
از محل اســتفاده غیر مجاز ماینرها اطــالع دارد، با 
 ثبت آن در ســایت ســمات شــرکت توانیر می تواند 

جایزه نقدی دریافت کند.
ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به اینکه اگر واحد 
خانگی دارای کنتور هوشمند باشــد، میزان مصرف 
برق غیرمجاز آنها قابل ردیابی اســت، گفت: این کار 
زحمت زیادی دارد چرا که مشترکین خانگی ما زیاد 
هســتند و نیاز به کمک مردمی داریــم. به طور کلی 
 احداث مزارع استخراج رمزارز در نیمه شمالی کشور 
توجیه اقتصادی دارد. وی با تاکید بر اینکه از فعالیت 
واحدهای استخراج کننده رمزارز در چارچوب قانون 
با دریافت مجــوز مصرف برق بــرای واحدهای خود، 
حمایت می کنیم، اظهار داشت: وزارت نیرو برای بهره 
مندی متقاضیان احداث واحدهای استخراج رمزارز، 
راهکارهای معینی را ابالغ کرده است. وظیفه قانونی ما 

حمایت از متقاضیان مجاز است.

87درصد مصرف برق ماینرها در كشور غيرمجاز است

معامله روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان رمزارز 
گروه فناوری
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بنیانگذار و مدیرعامل شرکت سازنده خودروهای 
برقی تســال از زمــان حضــور در برنامــه زنده 
"Saturday Night Live" به عنوان مجری 
مهمان که شــنبه گذشته پخش شــد، بیش از 
۲۰ میلیــارد دالر از ثروت خود را از دســت داده 
 اســت. ، ایالن ماســک، بنیانگذار و مدیر عامل 
شرکت ســازنده خودروهای برقی تسال، از زمان 
 Saturday Night" حضور در برنامــه زنــده
Live" به عنوان مجری مهمان که شنبه گذشته 
پخش شد، بیش از ۲۰ میلیارد دالر از ثروت خود را 

از دست داده است.
طبق اطالعــات پیگیری شــده توســط مجله 
فوربــسForbes ، ثــروت خالص ایــن تاجر از 

1۶۶ میلیارد دالر به 1۴۵.۵ میلیارد دالر کاهش 
یافته است چرا که ارزش ســهام تسال طی هفته 
گذشــته حدود 1۵ درصد کاهــش یافت.با این 
وجود، هنوز ایالن ماسک ســومین فرد ثروتمند 
 جهان اســت.این میلیاردر عجیب و غریب که به 
ثروتمندترین مجری این برنامه تبدیل شــد، در 
اولیــن برنامه کمدی خود فاش کــرد که "اولین 
شخصی است که با بیماری سندرم آسپرگر میزبان 
این برنامه بوده اســت یا حداقل اولین نفری است 

که به آن اعتراف کرده است.

ایــن کارآفریــن همچنیــن در مــورد آخرین 
تحــوالت جنجالی دربــاره ارزهــای رمزنگاری 
 شــده مانند بیــت کویــن و دوج کوین اشــاره

 و تاکیــد کــرد کــه ارز دوم یعنــی دوج کوین 
"کاله بــرداری" است.ماســک قبــاًل ایــن 
ارز دیجیتــال را بــه صــورت عمومــی تبلیــغ 
 کــرده بــود و قیمــت آن را بــه باالتریــن

 سطح رسانده بود.
نظراتی که در زمان حضور ماسک در این نمایش 
مطرح شد به شــدت روی بازار ارز دیجیتال تأثیر 

گذاشــت و دوج کوین طی ۲۴ ســاعت بیش از 
۳۰ درصــد افــت کرد.چنــد روز بعد، ماســک 
اعالم کرد تســال پذیرش بیت کوین برای خرید 
وســایل نقلیه یــا فــروش ارز رمزنگاری شــده 
 را تا زمان تبدیل زغال ســنگ یا ســوخت های

 فســیلی به "انــرژی پایدارتر" برای اســتخراج 
بیــت کوین، متوقف مــی کند.ایــن خبر قیمت 
بیت کویــن را با ســقوط 1۷ درصــدی مواجه 
کرد و آن را به زیــر ۵۰ هــزار دالر در این هفته 
رساند.گزارش شــده اســت که آخرین اقدامات 
ماسک باعث سردرگمی ســرمایه گذاران شده و 
 نوسانات بیشتری را برای سهام تسال بوجود آورده 

است.

نخستین فراخوان مشترک میان صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و بنیاد ملی 

علوم طبیعی چین منتشر شد.
 این فراخوان در ســه حوزه علمی علوم زیستی، 
علوم مواد و ریاضیات از پژوهش های مشــترک 
محققان دو کشــور حمایت می کند. پژوهشگران 
ایرانی تــا 1۸ تیرماه ســال جاری برای ارســال 

پروپزال های مشــترک خود به ســامانه صندوق 
حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری زمان 
دارند. آذرمــاه 1۴۰۰ نیز نتایــج فراخوان اعالم 

 می شــود تا از دی مــاه محققان اجــرای طرح 
خود را آغاز کنند.

همچنیــن در این فراخوان حداکثــر از 1۵ طرح 
پژوهشی مشترک حمایت می شود. حمایتی که 

هدف از آن توسعه تعامالت علمی و فناورانه میان 
محققان دو کشور و گسترش فعالیت های علمی 
است.حداقل مدت زمان اجرای هر طرح پژوهشی 
در قالب این فراخوان یک ســال و حداکثر مدت 
زمان اجرای هر طرح سه سال است و پژوهشگران 
باید تنها در یکی از سه زمینه علمی پروپزال خود 

را ارسال کنند.

یــک شــرکت دانش بنیــان توانســت سیســتم 
ســولفورزدایی مواد هیدروکربنی بــه روش نوین 
کاتالیستی را در مقیاس صنعتی راه اندازی کند. هادی 
نصیری مدیرعامل شرکت دانش بنیان مبتکران پترو 
پژوه سپاهان گفت: در این شرکت طراحی، ساخت و 
راه اندازی سیستم سولفورزدایی مواد هیدروکربنی 
به روش نوینODS  کاتالیستی در مقیاس صنعتی 
انجام می گیرد. این شرکت موفق شد تا این کارخانه 
ســولفورزدایی از نفت و میعانات گازی را راه اندازی 
کند و تا کنون چندین واحد دیگر نیز در شــهرهای 
مختلف احداث شده است.وی ادامه داد: از نظر قیمت 
این شرکت دانش بنیان توانسته است فاصله خود را با 
رقبای خارجی حفظ کند و محصول خود را علی رغم 
کیفیت خوب با نرخ کمتری به مشتری عرضه کند.  

در پروژه اخیر که توسط این شرکت راه اندازی شد، 
حالل وایت اسپریت بســیار با کیفت، با سولفور 1۶ 
پی پی ام تولید شد که با توجه به کیفیت کار جوانان 
و مهندســان ایرانی، از سوی مســئولین این بخش 
مورد اســتقبال قرار گرفت. با توجه به آمارهایی که 
داریم، قیمت احداث این کارخانه توسط این شرکت 
دانش بنیان، حدود یک چهارم قیمت پیشنهادی دیگر 
رقبا بوده اســت.نصیری در توضیح کارایی های این 
محصول، افزود: همانطور که می دانیم کاهش سولفور 
مواد هیدروکربنی در حامل های انرژی سبب کاهش 
آلودگی محیط زیســت و همچنیــن افزایش گرید 
مواد ســوختی و به طبع آن افزایش قیمت می شود. 
حاصل تجربــه و تحقیق متخصصین این شــرکت، 
اســتفاده از روش ODS کاتالیستی است که یکی 

از نوین ترین و کارآمد ترین روش های سولفورگیری 
است. سیســتم ســولفور زدایی ابداعی به گونه ای 
طراحی شده است که برای انواع نفتا، میعانات گازی، 
گازوییل، روغن و مازوت مناسب بوده و میزان سولفور 
را به صورت قابل توجه کاهــش می دهد.مدیرعامل 
شــرکت مبتکران پترو پژوه سپاهان همچنین بیان 
کرد: سرمایه گذاران حوزه صنعت نفت و پتروشیمی 
و پاالیشــگاه ها از جمله مصرف کنندگان عمده این 
محصول محسوب می شوند. شــرکت دانش بنیان 
مبتکران پترو یک شــرکت فنی مهندسی در زمینه 
نفت و گاز و پتروشیمی واقع در اصفهان است و اعضاء 
این گروه از نخبگان دانشگاهی کشور هستند.نصیری 
در توضیح فعالیت های شرکت افزود:  این واحد دانش 
بنیان، فعالیت خود را با تأســیس واحدهای کوچک 

شیمیایی در سال 1۳۸۶ آغاز کرد  و تاکنون بیش از 
۳۰ پروژه صنعتی را با موفقیت به انجام رسانده است. 
فعالیت های این شرکت کلیه خدمات مهندسی در 
حوزه فرآیندهای شیمیایی و نفتی از جمله طراحی، 
ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی را شامل می شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای گسترش 
فعالیت در شرکت های دانش بنیان، گفت: گسترش 
صادرات این فناوری به کشورهای حوزه خلیج فارس 
از جمله عمان و قطر، احداث واحد های سولفورزدایی 
در پاالیشگاه های کشور جهت کاهش سولفور مواد 
هیدروکربنی ســنگین به عددهای بســیار پایین و 
تحقیق و توسعه در زمینه واحد سولفورزدایی مازوت 
از جمله برنامه های کاری است که این شرکت برای 

تحقق آنها تالش خواهد کرد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر داد و گفت که خطر 
قاچاق معکوس در کمین این بازار اســت. امیر اسحاقی 
اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تلفــن همراه در کف 
قیمتی قرار دارد و بهترین زمان برای خرید این محصول 
است، چرا که قیمت برخی از کاالها حتی 1۷ تا ۲۰ درصد 
هم کاهش داشته اســت. البته میزان کاهش قیمت در 
کاالهای مختلف متفاوت است و نمی توان در مورد همه 

کاالها اظهار نظر کرد.  
وی در توضیح علت این کاهش قیمت نیز گفت: با توجه به 

تعطیلی یک ماهــه اصناف در حال حاضــر بیش از دو 
میلیون دستگاه روشن شده در کشور وجود دارد و عرضه 
از تقاضا پیش گرفته است. بنابراین هم کسبه و هم وارد 
کنندگان متضرر شدند. از طرف دیگر افت نرخ دالر نیز 
دلیل دیگر کاهش قیمت موبایل است که به شرکت ها و 

کسبه آسیب وارد کرده است.  

به گفته دبیر انجمن واردکننــدگان موبایل وضعیت تا 
جایی پیش رفته که واردکنندگان برای پرداخت بدهی 
خود به شرکت های خارجی قیمت موبایل را کاهش دادند 
تا بتواند تعهدات خود را ایفا کنند. به طوری که در برخی 
از محصوالت قیمت موبایل در تهران ارزان تر از دبی است 

و قابلیت قاچاق معکوس را دارد.  

اسحاقی با بیان اینکه قاچاق معکوس در موارد مختلفی 
وجود داشته، از تشکیل کمیته ای در رابطه با تجهیزات 
سیم کارت خبر داد و گفت: مدتی بود که انجمن به دنبال 
تشکیل این کمیته برای مدیریت و سیاستگذاری کالن 
بود که حاال با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بین 
وزارتخانه مختلف تشکیل شده و پیش بینی می شود که با 
برنامه ریزی در موارد مختلف از جمله رجیستری تبلت، 
راه اندازی سامانه افق و مسائل مرتبط با واردات موبایل، در 
سال جاری در زنجیره تامین این حوزه با مشکل خاصی 

مواجه نشویم.

ثروت ایالن ماسک از هفته گذشته ۲0 میلیارد دالر کاهش یافت

حمایت از طرح های پژوهشی محققان ایران و چین 

راه اندازی سیستم نوین کاهش آالیندگی حامل های انرژی توسط دانش بنیان ها 

انجمن واردكنندگان موبایل:

موبایل به کف قیمت رسید


