
مدتی است که پیامک هایی از سوی افراد سودجو درباره کارت هوشمند سوخت و مقدار 
سهمیه به مالکان خودروهای شــخصی ارسال می شود که الزم اســت افراد در این باره 
هوشیاری کامل داشته باشند و از ارائه هرگونه اطالعات شخصی و بانکی، ارسال پیامک و 
نیز پرداخت وجه به آدرس های نامعتبر و جعلی خودداری کنند.به گزارش ایسنا، پیام هایی 
هم چون اطالع رسانی در مورد میزان سهمیه سوخت و یا راه های افزایش سهمیه، دریافت 
کارت سوخت بیشتر و پیام هایی از این قبیل تماما جعلی بوده و هیچ اعتباری ندارد و مردم 
باید هوشیار باشند و بدانند که اطالع رسانی در این موارد تنها از سمت منابع معتبر صورت 
می گیرد.به تازگی نیز شرکت پخش فراورده های نفتی اطالعیه ای در این باره صادر و اعالم 
کرد که پورتال اطالع رسانی به آدرس www.niopdc.ir یا تماس با مرکز پاسخگویی این 
شرکت به شماره ۰۹۶۲۷ بهترین راه اطالع از وضعیت سهمیه و یا صدور کارت سوخت است 

و هرگونه پیام و یا ایجاد ارتباط خارج از راه های ارتباطی مورد نظر، تأیید نمی شود.

برای دریافت کارت المثنی چه باید کرد؟
 صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ مقدور است، زیرا افراد 
سودجو با هدف دستیابی به اطالعات شخصی و کارت بانکی و کالهبرداری از هموطنان و سوء 
استفاده های احتمالی اقدام به ایجاد سایت های غیرمجاز کرده اند؛  بنابراین کسانی که کارت 

سوخت ندارند و تاکنون نیز درخواست صدور کارت سوخت نکرده اند، می توانند خود یا وکیل 
قانونی شان با در دست داشتن مدارک هویتی مالک خودرو و وسیله نقلیه به مراکز پلیس + 
۱۰ مراجعه کنند. حذف رمز کارت سوخت نیز در نواحی شرکت ملی پخش قابل انجام است.

اگر کارت خود را گم کردیم چه کنیم؟
افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده اند می بایست برای جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی در سریع ترین زمان ممکن به پلیس+ ۱۰ اطالع دهند و با ارائه مدارک نسبت به 
منقضی کردن کارت سوخت قبلی و دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.در صورتی که 
کارت سوخت در جایگاه مانده باشد شخص می بایست با مراجعه به جایگاه مورد نظر کارت 
سوخت خود را درخواست و اگر به هر دلیلی اپراتور اقدام به بازگرداندن کارت سوخت نکرد، 
فرد می تواند این موضوع را از طریق سامانه ثبت شکایات و پاسخگویی ۰۹۶۲۷ پیگیری کند.

در نهایت فرد می تواند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای خود را ثبت کند و از طریق سایت 
www.epolice.ir از نحوه صدور کارت خود مطلع شوند.

برای هر خودرو چند بار کارت سوخت صادر می شود؟
اگر به هر دلیلی مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن 

فرد صادر می شود و محدودتی برای آن وجود ندارد اما اعالم شده که افراد در نگهداری 
کارت خود دقت کافی را داشته باشند

چه مدارکی الزم است؟
برای اشخاص حقیقی، یکی از مدارک شناســایی معتبر مالک وسیله نقلیه شامل اصل 
شناسنامه یا کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نیاز است. برای اشخاص حقوقی نیز معرفی 
نامه رسمی از سازمان یا شــرکت مربوطه با امضاء و مهر مجاز به همراه اصل شناسنامه یا 
کارت ملی هوشمند یا گذرنامه نماینده نیاز است.دارندگان وکالت نامه معتبر قانونی از مالک 
نیز می توانند با ارائه مدارک شناسایی معتبر شامل اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند 
یا گذرنامه نســبت به اخذ خدمات مورد نیاز اقدام کنند. در مــورد خودروهای لیزینگی 
)خودروهای اجاره به شرط تملیک(، اسناد و مدارک در اختیار استفاده کننده خودرو شامل 
کارت خودرو مالک عمل است.مدارک شناسایی وسیله نقلیه نیز شامل کارت شناسایی 
خودرو یا شناسنامه مالکیت وســیله نقلیه یا بنچاق محضری به همراه بیمه نامه شخص 
ثالث معتبر می شود. اما برای تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس +۱۰ واریز مبلغ ۱۰ هزار 
تومان در پایانه  های pos بانک ملت مستقر در این دفاتر و اخذ رسید ثبت درخواست کارت 
هوشمند سوخت المثنی از کاربر، مراحلی است که باید طی شود.کسانی که در سایت دولت 

همراه ثبت نام کرده اند، نیازی به ارائه درخواست المثنی ندارند. کارت سوخت این اشخاص 
از طریق اداره پست به آدرسی که اعالم کرده اند، ارسال می شود.

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت
متقاضیان کارت های هوشمند سوخت ابتدا باید وارد سایت www.epolice.ir شده 
و سپس روی گزینه کارت ســوخت کلیک کنند. بعد در قسمت پیگیری صدور کارت 
سوخت نسبت به وارد کردن نوع و شــماره پالک خودرو اقدام و روی گزینه پیگیری 
کارت سوخت کلیک کنند.در این قسمـت، شماره مرسوله پستی نمایان می شود که 
با کلیک روی گزینه شرکت پست که به رنگ آبی نوشــته شده، وارد سامانه رهگیری 
مرسوالت می شوید و با فعال کردن گزینه جست وجو، وضعیت کارت سوخت مشخص 
می شود. متقاضیان به منظور اطالع دقیق از وضعیت کارت سوخت هم با کلیک روی 
گزینه مشاهده جزئیات کامل مرسوله می توانند از آخرین وضعیت کارت خود باخبر 
شوند.هم چنین افرادی که کارت سوخت آن ها از سال ۱۳۹۴ صادر و در باجه های معطله 
پست مانده، می توانند در قســمت رهگیری مرسوله پستی آن را پیگیری کنند و با در 
دست داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت و سند خودرو به اداره پست مورد نظر خود 

مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در دو ماهه 
امسال برای ۹۱۹ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده و 
زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر فراهم شده 
است.به گزارش ایســنا، بر اساس این آمار در دو ماهه 
امســال برای ۶۴۸۹ بنگاه جواز تاسیس و برای ۹۱۹ 
بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توســعه ای صادر 
شده که نسبت به مدت مشابه ســال قبل به ترتیب 
۲۷ درصد و ۲۰.۸ درصد افزایش داشته است.سرمایه 
پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس 
معادل ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود ۹۹.۶ درصد افزایش 
داشته است.  میزان ســرمایه پروانه های بهره برداری 
صادر شــده در دو ماهه امســال نیز ۱۱ هزار و ۲۸۴ 
میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۵۱.۶ درصد افزایش داشته است.همچنین بر اساس 
این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی که جواز 
تاســیس آن ها در دو ماه اول امسال صادر شده برای 
۱۷۶ هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در 
مدت مشابه پارسال با افزایش ۵۰.۲ درصدی مواجه 

بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این 
مدت نیز زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر را فراهم 
کرده که نسبت به دو ماهه پارسال حدود ۱۵.۱ درصد 

افزایش داشته است.

کاهش ۲۹ درصدی صدور پروانه صنفی 
در دو ماهه اول امســال ۶۵ هزار و ۷۲۰ پروانه 
صنفی صادر شــده که نســبت به تعداد صدور 
این پروانه  در مدت مشــابه سال قبل ۲۹ درصد 
افزایش داشته است.این عدد همواره در ماه های 
گذشته افزایشی بود و سال گذشته عضو هیات 
رئیســه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش 
واحدهای صنفــی به معنای رونــق در اصناف 
نیســت و به طور کلی ســرریز جامعه بیکار از 
بخش دانشگاه و ادارات و ســازمان های دولتی 
به اصناف را شمشــیر دو لبه توصیف کرده بود.

صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در دو ماه اول 
ســال ۱۴۰۰ با رشــد ۱۹.۳ درصدی نسبت به 
 مدت مشابه ســال قبل به ۲۱۵۲ مورد رسیده 

است.

مقامات اوپک از کارشناسان صنعتی شنیده اند که رشد 
تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ با وجود افزایش قیمتها، 
محدود خواهد ماند و به این گروه قدرت بیشتری برای 
مدیریت بازار در کوتاه مدت و پیش از رشد قوی تولید 
نفت شیل در سال ۲۰۲۲ می دهد.ه گزارش ایسنا، منابع 
آگاه در اوپک اظهار کردند: مقامات کمیسیون اقتصادی 
اوپک و کارشناســان بیرونی روز ســه شنبه در جلسه 
ای حضور پیدا کردند که به موضوع تولید نفت آمریکا 
متمرکز بود. کارشناسان خارج از اوپک روز پنج شنبه در 
نشست جداگانه ای پیش بینی خود از میزان تولید نفت 
آمریکا در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را در اختیار مقامات 
این گروه قرار دادند.اگرچه توافق عمومی بر این اســت 
که رشد تولید نفت آمریکا امســال محدود خواهد بود 
اما یک منبع صنعتی اعالم کرد پیش بینی ها برای سال 
۲۰۲۲ از ۵۰۰ هزار بشــکه در روز تا ۱.۳ میلیون بشکه 
در روز متغیر است.یک منبع آگاه در یکی از شرکتهایی 
که پیش بینی هایی برای اوپک فراهم کرد، گفت: نظر 
عمومی در خصوص نفت شــیل آمریکا این است که با 
افزایش قیمتها، بهبود پیدا خواهد کرد اما روند بهبود 
تولید خیلی سریع نخواهد بود.تولید نفت شیل آمریکا 

معموال واکنش سریعی به سیگنالهای قیمت نشان می 
دهد و نفت آمریکا هفته گذشته به حدود ۷۳ دالر در هر 
بشکه صعود کرد که باالترین قیمت از اکتبر سال ۲۰۱۸ 
بود. اما تولیدکنندگان آمریکایی به جای افزایش تولید، 
به دیسیپلین مالی و سود سهامداران متمرکز شده اند.

یک منبع آگاه در اوپک پــالس در گفت و گو با رویترز، 
دیسیپلین سرمایه گذاری و جریان نقدینگی آزاد برای 
سرمایه گذار را خالصه موضوعات مورد بحث در دیدار 
کمیسیون اقتصادی اوپک برشمرد. این کمیسیون به 
وزیران اوپک توصیه ارائه می کند اما سیاستگذار نیست.

دو منبع آگاه اظهار کردند در گزارشی که در این دیدار 
ارائه شد، پیش بینی شد تولید آمریکا به میزان ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ رشد می کند. یک منبع سوم 
اظهار کرد: اکثر کارشناسان درباره این سطح رشد پیش 
بینی شده توافق داشتند.عدم بهبود چشمگیر تولید نفت 
شــیل آمریکا، مدیریت بازار را برای گروه اوپک پالس 
راحت تر می کند. اوپک پالس بــه تدریج محدودیت 
عرضه داوطلبانه ای را که از سال گذشته به اجرا گذاشت، 
همزمان با بهبود تقاضا تسهیل می کند و قرار است در 
نشست اول ژوئیه درباره سیاست تولیدش تصمیم بگیرد.

قیمت مس هفته گذشــته بدترین هفته در یک سال 
اخیر را تجربه کرد در حالی که اونــس طال به پایین 
۱۸۰۰ دالر ســقوط کرد و پاالدیم در یک روز حدود 
۳۰۰ دالر ریزش قیمت داشت.به گزارش ایسنا، سقوط 
قیمت کاالها در پی ســیگنال بانــک مرکزی آمریکا 
درباره احتمال افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره و 
در نتیجه صعود ارزش دالر بــه باالترین حد در دو ماه 
گذشته روی داد. صعود دالر قیمت کاالهایی که به این 
ارز قیمت گذاری می شوند را گرانتر ساخت و جذابیت 
آنها را برای خریداران غیرآمریکایی کمتر کرد.همچنین 
قیمت فلزات تحت تاثیر برنامه چین برای عرضه مس، 
آلومینیوم و روی از ذخایر ملی به منظور کنترل تورم 
درب کارخانه که در باالترین حد بیش از یک دهه اخیر 
قرار دارد، آسیب دید. اما قیمت سنگ آهن همچنان 
در برابر نزول ایستادگی کرد و روز پنج شنبه۲۲۰ دالر 
در هر تن افزایش داشــت.این عوامل به همراه ریزش 
قیمت کاالهای خوراکی شاخص کاالی بلومبرگ را با 
بدترین افت هفتگی از زمان شیوع همه گیری کووید 
۱۹ روبرو کرد.به اســتثنای طال، فلزات باالی قیمتی 
که در ابتدای سال داشتند، مانده اند. قلع بیش از ۵۰ 

درصد و آلومینیوم ۲۰ درصد رشــد نشان می دهند و 
بعضی از تحلیلگران می گویند بعید است روند صعودی 
کاالها ضعیف شود.بهای معامالت سویا رشدی که در 
سال ۲۰۲۱ داشت را از دست داد و بیش از ۲۰ درصد 
از باالترین رکورد هشت ساله که در ماه مه ثبت کرده 
بود، نزول کرد. قیمت ذرت و گنــدم هم کاهش پیدا 
کرده است. زیرشاخص اســپات غالت بلومبرگ روز 
پنج شنبه بیشترین کاهش را از سال ۲۰۰۹ داشت با 
این حال بهبود بازارها کمک کرد روز جمعه باالتر رود. 
سایر کاالهایی که شاهد از بین رفتن رشد چشمگیر 
قیمتشان بودند شامل پالتین، نیکل، شکر و حتی الوار 
بودند.این حقیقت که بعضی از بازارها شامل نفت خام 
و قلع سقوط می کنند در حالی که سایرین رشدشان را 
حفظ می کنند، بیانگر این حقیقت است که تا چه حد 
واکنش بازارها به بازگشایی اقتصاد و ازسرگیری توسعه 
اقتصادی نابرابر است. هر چه قیمت بعضی از مواد خام 
تحت تاثیر عوامل بنیادین تقاضای قوی رشد می کنند 
اما سایرین با موانع منحصری مانند کاهش نگرانیهای 
عرضه نظیر سویا و ابهامات سیاست پولی نظیر مانند 

بازار طال و نقره روبرو هستند.

بررسی ها نشــان می دهد که صادرات ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۴ 
میلیارد و ۹۹۸ میلیــون دالر و واردات نیز با رقــم ۳۸ میلیارد و 
۸۹۳ میلیون دالر ثبت شده که حاکی از تراز تجاری منفی در سال 
گذشته است که تنها در مهر ماه تراز تجاری مثبت شده است.به 
گزارش ایســنا، بانک مرکزی آمار ماهانه صادرات و واردات سال 
گذشته را منتشــر کرد که بر این اساس بیشترین میزان صادرات 
در مهر ماه سال گذشــته با رقم چهار میلیارد و ۶۷۲ میلیون دالر 
انجام شد.بیشترین میزان واردات نیز در ماه اسفند با چهار میلیارد 

و ۵۷۲ میلیون دالر به ثبت رسید.همچنین بررسی آمارها حاکی 
از این اســت که به جز مهرماه، تراز تجاری در ۱۱ ماه دیگر سال 

منفی بوده است.
براساس این گزارش، صادرات در مجموع ۱۲ ماهه سال گذشته ۳۴ 
میلیارد و ۹۹۸ میلیون دالر و واردات نیز با رقم ۳۸ میلیارد و ۸۹۳ 
میلیون دالر ثبت شد. سال گذشته در فروردین ماه، ۱۹۳۱ میلیون 
دالر واردات انجام شد که در مقابل ۱۶۵۲ میلیون دالر هم صادر 
شد.میزان صادرات و واردات دومین ماه سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب 

دو میلیارد و ۶۴۸ میلیون دالر و سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون دالر 
به ثبت رسید.واردات خردادماه نیز دو میلیارد و ۵۷۹ میلیون دالر 
و صادرات در این ماه نیز دو میلیــارد و ۶۴ میلیون دالر بود. ایران 
در تیر ماه سال گذشته سه میلیارد و ۳۰۲ میلیون دالر واردات از 
دیگر کشورهای دنیا داشت و دو میلیارد و ۳۴۹ میلیون دالر نیز 

کاال به دنیا فروخت.
آمار واردات در مرداد ماه نیز در حالی به دو میلیارد و ۷۸۵ میلیون 
دالر رســید که میزان صادرات دو میلیــارد و ۱۶۲ میلیون ثبت 

شد.آخرین ماه تابستان سال گذشــته نیز با واردات سه میلیارد 
و ۷۶ میلیون دالری و صادرات دو میلیارد و ۶۹۱ میلیون دالری 
بسته شد که ســه میلیارد و ۲۵۷ میلیون دالر و چهار میلیارد و 
۶۷۲ میلیون دالر نیز به ترتیب واردات و صادرات مهرماه ســال 
گذشته بود که رکورد صادرات در این سال را زد.در آبان ماه واردات 
اندکی کاهش داشت و به رقم سه میلیارد و ۹۲ میلیون دالر رسید 
و صادرات نیز در این ماه با کاهش همراه بود و سه میلیارد و ۲۱۰ 
میلیون دالر ثبت شد. آذر ماه ســال گذشته واردات و صادرات به 

ترتیب سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دالر و سه میلیارد و ۶۶۴ میلیون 
دالر بود.نخستین ماه از فصل زمستان نیز با واردات سه میلیارد و 
۷۸۱ میلیون دالری و صادرات دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون دالری 
آغاز شد.واردات در بهمن ماه نیز با رقم سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون 
دالر و صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر به ثبت رسید که در 
نهایت کارنامه تجارت خارجی سال گذشته در اسفند ماه با واردات 
چهار میلیارد و ۵۷۲ میلیون دالری و صادرات سه میلیارد و ۸۰۰ 

میلیون دالری بسته شد.

مراقب پیام های جعلی درباره بنزین باشید

سیاه ترین هفته بازارهای کاال از زمان کروناخیال اوپک از رقیبان آمریکایی راحت شدبیش از ۹۰۰ بنگاه صنعتی راه اندازی شد

ثبت تراز تجاری منفی در سال گذشته 
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 طی اقدامی دور از انصاف؛
  فعالیت انجمن بالکچین به دستور 

وزارت کشور متوقف شد

 سنگ اندازی
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 کسب و کارهای نوپا 
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اولویت های اقتصادی 
دولت سیزدهم

 چشم انداز
 بازار ها

اولویت اول اقتصاد ایران در 
دولت جدید در کوتاه مدت، 
افزایش رشــد اقتصادی و 
انطباق آن با روند بلندمدت 
آن )حدود ۴ درصد( خواهد 
بود. پس از آن نرخ رشد اقتصادی کشور می بایست 

اطراف نرخ بلندمدت ...

 عباس علوی راد،اقتصاددان

 وحید شقاقی، اقتصاددان 
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هزینه  وام مسکن 30میلیون شد

رکوردزنی قیمت اوراق

 ضرورتی برای تغییر
 نرخ سود   وجود   ندارد

بورس سبز پوش شد

استقبال  بورس   از نتایج    انتخابات
صفحه3

صفحه۲

رئیـسی ، 
هشتمین رئیس جمهور ایران

رئیسی؛ اعنتماد مردم را جبران می کنم

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری:
 ۴۸.۸ درصد / رای رئیسی: ۱۷.۹ میلیون

قیمت هر برگه از اوراق تسهیالت مسکن با رسیدن 
به قیمت ۶۳ هزار تومان، رکــورد قیمتی این ابزار 
نوین بازار ســرمایه را در یک ماه اخیر شکست.به 
گزارش مهر، قیمت هر برگــه از اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مسکن در معامالت امروز در ابتدای 
کانال ۶۰ هزار تومانی قرار داشت.در بیشتر نمادهای 
معامالتی زیرمجموعه اوراق تســهیالت مسکن، 
میانگین قیمت معامالت امروز شنبه ۲۹ خرداد در 
بازه ۶۱ تا ۶۴ هزار تومان به ثبت رسید.گران ترین 
معامله با قیمت هر برگه ۶۴ هزار تومان برای یکی از 
معامالت صورت گرفته در نماد معامالتی تسه ۹۹۰۳ 
)اوراق مسکن خرداد سال گذشته( بود و ارزان ترین 
معامله نیز برای یکی از معامالت نماد تسه ۹۹۰۴ 

)اوراق مسکن تیر ۹۹( با قیمت ۵۷ ...

بانک مرکزی اعالم کرد:  باتوجه به کاهش انتظارات 
تورمی و لذا کاســته شدن از شــدت منفی بودن 
نرخ ســود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود 
سیاستی دیده نشده اســت. بانک مرکزی گزارش 
تحلیل تحوالت اقتصــاد کالن و اقدامات این بانک 
در اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر و اعالم کرد: این بانک 
از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد 
سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و 
همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطالعات 
درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و 
اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.

این اقدام موجب شــد تا ضمن شکل گیری درست 
انتظارات در فعاالن اقتصادی...



اقتصاد2
ایران وجهان

با اعالم وزیر کشور
رئیسی رییس جمهور ایران شد  
وزیر کشور اعالم کرد: از مجموع ۲۸ میلیون 
و ۹۳۳ هــزار و ۴ رای ماخــوذه در انتخابات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری، 
حجتاالسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای 
 به عنــوان رئیس جمهور منتخــب برگزیده

 شد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور ظهر یکشــنبه )۲۹ خرداد ۱۴۰۰( در 
نشستی خبری به ارائه گزارش نهایی انتخابات 
پرداخت و گفت: بر اســاس تجمیــع نتایج 
صندوقهای رای انتخابات ریاست جمهوری 
از مجموع واجدین شرایط ۵۹ میلیون و ۳۱۰ 
هزار و ۳۰۷ نفر در انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاســت جمهوری، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار 
و ۴ رای اخذ شده با مشــارکت ۴۸.۸ درصد 
در انتخابات شــرکت کردند که آقایان سید 
ابراهیم رئیســی  ۱۷ میلیــون و ۹۲۶ هزار و 
۳۴۵ رای، محســن رضایی ۳ میلیون و ۴۱۲ 
هزار و ۷۱۲ رای، عبدالناصر همتی۲ میلیون 
و ۴۲۷ هزار و ۲۰۱ رای و ســید امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی ۹۹۹هــزار و ۷۱۸ رای 
کسب کردهاند؛ ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ 
رای باطله نیز اخذ شــده است. بر این اساس 
سید ابراهیم رئیســی بهعنوان منتخب این 
 دوره از انتخابات و امانتدار دســتگاه اجرایی 

برگزیده شد.

رییسی؛
اعتماد مردم را جبران می کنم 

رییــس جمهور منتخــب گفــت: امیدوارم 
اعتمادی را که مردم به این طلبه خدمتگزار 
 کردنــد در دوران مســئولیتم جبــران

 کنم.
به گزارش صدا و سیما، سید ابراهیم رییسی 
بعــد از آن که رییــس جمهور به دیــدار او 
آمد تــا انتخابش را تبریــک بگوید، در جمع 
خبرنگاران افزود: ابتدا ســپاس و تشکر خود 
را به مردم عزیز، بزرگوار و زمان شناس ایران 
ابراز میکنم و خدا را به ســبب اعتمادی که 
مردم به این طلبــه خدمتگزار داشــته اند، 
شاکر هســتم.وی گفت: مردم با اعتماد خود 
وظیفه سنگینی را بر دوش من گذاشتند که با 
کمک خداوند بزرگ و اهل بیت )ع( این طلبه 
 خدمتگزار و دولت همه تالش خود را خواهد

 کرد.
آقای رییســی گفــت: حتمــا از تجربیات و 
اندوختههای دولت کنونی اســتفاده خواهم 
کرد.رییــس جمهــور منتخــب افــزود: با 
همکاری کــه جناب آقــای روحانی و دولت 
در ایــن مدت خواهنــد داشــت از ظرفیت 
هــا، تجربیات و گزارشــهای آنان اســتفاده 
 خواهم کــرد و بــا آنــان نشســت خواهم 

داشت.
حجت االسالم والمســلمین رییسی گفت: از 
همه صاحب نظران و اندیشمندان میخواهم 
که ما را از دیدگاههای ارزشمند خود بهرهمند 
کنند.رییــس جمهــور منتخب افــزود: در 
دولت مردمی از همه دیدگاههای ارزشــمند 
صاحبنظران، کارشناسان و مردم بهره خواهیم 
برد و امیدوارم وظیفه ســنگینی را که مردم 
 بر دوش ما گذاشــته اند به بهترین شــکل

 انجام دهیم.

 واردات ۵ کاالی اساســی
 ۵۳ درصد کاهش یافت

یک فعال بخش خصوصی گفــت: از ابتدای 
فروردین تا ۲۳ اردیبهشــت ۱۴۰۰، واردات 
۵ قلم کاالی اساســی از نظر وزنی ۵۳ درصد 
کاهش داشــته اســت.یک منبع آگاه درباره 
آخرین وضعیــت واردات نهاده های دامی و 
روغن خام گفت: از ابتــدای فروردین تا ۲۳ 
اردیبهشــت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغــن 
خام، دانه های روغنی، کنجالــه، جو و ذرت 
۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده اســت.وی اضافه 
کرد: این رقم در مدت مشــابه سال گذشته 
۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده اســت و بنابراین 
امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجه 
هســتیم.این منبع آگاه با بیان اینکه میزان 
این واردات بــه لحاظ وزنی یــک میلیون و 
۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است، گفت: این رقم در 
مقایســه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و 
 ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد 

کاهش دارد.

اخبار

در اولیــن روز کاری هفته 
شاخص کل بیش از ۱۴ هزار 
واحد رشد کرد که بیشترین 
میزان رشد شاخص کل در 
۱۱ روز کاری گذشته از ۱۰ 
خرداد تا به امروز اســت.به گــزارش اقتصادنیوز ، در 
معامالت امروز بورس تهران شاخص کل با رشد ۱۴ هزار 
و ۳۱۰ واحدی به رقم یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ 
واحد رســید. صعود ۱۴ هزار واحدی بیشترین میزان 
رشد شاخص کل در ۱۱ روز کاری گذشته از ۱۰ خرداد 
تا به امروز است. همچنین شاخص کل فرابوس ۱۹ واحد 
باال آمد و به رقم ۱۷ هزار و ۳۱۳ واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز ۲۰۶ واحد رشد کرد و در سطح ۳۷۰ هزار و 

۷۹۵ واحدی ایستاد.

سهم های تاثیرگذار 
امروز »فارس«، »شســتا« و »فوالد« بیشترین تاثیر را در 
رشد شاخص کل داشتند و سه نماد »فملی«، »خودرو« و 
»پاکشو« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین تاثیر منفی 
را بر شاخص داشتند. در جدول پرتراکنش ترین نمادهای 
بورس غکورش صدرنشین است و ولکار و شپنا در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز فتوسا، فگستر و فرابورس 

پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

کاهش خروج پول حقیقی 
روز شنبه برای هشــتمین روز متوالی ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شــد و ۳۱ میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز کاری 
گذشته ۸۶ درصد کاهش یافته اســت.در معامالت امروز 
بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا )شرکت پاالیش 
نفت اصفهان(  تعلق داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن ۲۷ میلیارد تومان بود. پس از شــپنا، فوالد 
)فوالد مبارکه( و وملل )موسسه اعتباری ملل( بیشترین 

خروج پول حقیقی را داشتند. 

گروه  های سبز بازار
امروز قیمت سهام تمام نمادهای گروه  »فراورده های نفتی، 
کک و سوخت هسته ای« افزایش یافت و نمادهای بزرگ این 
گروه مثل شپنا، شبریز، شتران، شبهرن، شسپاو شبهرن 
سبزپوش شدند. همچنین اغلب نمادهای گروه های »بانک ها 
و موسسات اعتباری« )مثل وتجارت، ونوین، وبصادر، وکار و 
وبملت( و »محصوالت شیمیایی« )مثل پترول، نوری، شفن، 
شپدیس، بوعلی، جم، تاپیکو، شاراک و فارس( نیز با رشد 

قیمت مواجه بودند.

رشد ارزش معامالت 
امروز ارزش معامالت کل بازار ســهام به رقــم ۱۴ هزار و 
۸۹۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   چهارشنبه ۱۷ 
درصد افزایش یافته است. ارزش معامالت خرد نیز با رشد 
۲۷ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۴۳۵ 

میلیارد تومان رسید.

افزایش ارزش صف های خرید
در پایان معامالت امروز ارزش صف های خرید نســبت به 
پایان روز چهارشــنبه ۴۳ درصد افزایــش یافت و در رقم 
۴۷۳ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف های فروش نیز ۱۷ 
درصد کاهش یافت و هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان شد. بدین 
ترتیب رقم مازاد عرضه بازار به ۸۹۱ میلیارد تومان رسید 
که کمترین رقم در ۸۰ روز کاری گذشته از ۲۶ بهمن ماه 
سال گذشته به این سو است.شرکت مدیریت ارزش سرمایه 
صندوق بازنشستگی کشوری )با نماد معامالتی ومدیر( با 
صف  خرید ۱۱۲ میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار 
قرار گرفت. پس از ومدیر ، نوری )پتروشیمی نوری( و ولکار 
)لیزینگ کارآفرین( بیشترین صف خرید را داشت.  بیشترین 
صف فروش نیز به سنیر )سیمان سفید نی ریز( تعلق داشت 
که در پایان معامالت صف فروش ۵۵ میلیارد تومانی داشت. 
پس از سنیر، ثنوسا )نوسازی و ســاختمان تهران( و غدام 

)خوراک دام پارس( بیشترین صف فروش را داشتند.

آیا رشدهای طالیی به بورس بازمی گردد؟
بازدهی بورس در خردادماه علیرغم ثبت ارقام منفی در 
دو ماهه ابتدای سال جاری، به دو درصد رسید و بسیاری 
از روزهای این ماه، شاخص سبزپوش بود؛ حاال هم کم کم 
پول های کارگزاری ها از پارک خارج می شوند.به گزارش 
مهر، آمار رسمی منتشر شده از سوی بازار سرمایه حکایت 
از آن دارد که علیرغم اینکه بازدهی بازار ســرمایه در دو 
ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ منفی بوده اما در خردادماه مثبت 
۲ درصد بوده است.بعد از صعودهای تاریخی شاخص در 
ماههای ابتدایی سال گذشــته، حدفاصل مرداد تا مهر و 
آبان همان سال که بدترین ماه ها برای بورس رقم خورد، 
روند منفی همچنان ادامه یافت و تنها در بهمن و اسفندماه 
سال گذشته به ترتیب ۵ درصد و ۶ درصد بازدهی مثبت 
برای بازار به ثبت رسید؛ اما روند مثبت بازار با شروع سال 
جدید ادامه نیافت و بازدهی منفی ۷ درصدی در فروردین 
ماه و منفی ۴ درصدی در اردیبهشــت ماه امیدها برای 
بازگشــت بازار ســهام به مدار صعودی را از بین برد.این 
ارقام، حکایت از آن دارند که در فاصله ۱۴ ماهه گذشته 

)از اردیبهشــت ماه ۹۹ تا خردادمــاه ۱۴۰۰(، هفت ماه 
از این دوره شــاخص مثبت و هفت ماه دیگر منفی بوده 
است؛ به نحوی که در اردیبهشــت، خرداد و تیرماه، آذر، 
بهمن و اســفند ۹۹ و خرداد ۱۴۰۰ بازدهی مثبت و در 
ماههای مرداد، شــهریور، مهر، آبان، دی ۹۹ و فروردین 
و اردیبهشت ۱۴۰۰ بازدهی منفی بوده است.اکنون اما 
بسیاری از فعاالن بازار سرمایه روند رو به رشد شاخص در 
خرداد ۱۴۰۰ را متفاوت از ماههای گذشته می دانند و بر 
این باورند که روند صعودی در بازار آغاز شده و اعتمادها به 
بازار سرمایه در حال بازگشت است؛ به نحوی که برخی از 
صندوق های بورسی شروع به خرید سهام بنیادین کرده اند 
که این خود نشانه خوبی برای بازار به شمار می رود.در عین 
حال، برخی دیگر از فعاالن بورسی بر این باورند که سهام 
بسیاری از شرکتها همچنان ارزشمند است و علیرغم اینکه 
ممکن است نسبت به سال گذشته با افت قیمت مواجه 
شده باشند، اما همچنان این سهام ارزشمند بوده و قابلیت 
این را دارند که به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور مدنظر 
سهامداران قرار گیرند. البته آنها بر این باورند که سهامداران 
باید بازار سرمایه را بازاری برای سرمایه گذاری بلندمدت 
و میان مدت ببینند و انتظار ســودآوری لحظه ای از آن 
نداشته باشند.وحید کشمیری پور، تحلیلگر بازار سرمایه 
در گفتگو با مهر می گوید: تصور من بر این است که حتی در 
قیمت سهام کوچک هم به نرخ های ارزنده ای رسیده ایم 
و در حال رســیدن به قیمتهای جذاب هستیم؛ اگرچه 
اکنون، بازار به سمت فاز انتظار رفته و خریداران منتظر 
هســتند که رئیس جمهور انتخاب شده و سیاست های 
وی را در حوزه بازار ســرمایه بدانند و بعد از آن وارد فاز 
سرمایه گذاری و تصمیم گیری شوند.کشمیری پور ادامه 
داد: به لحاظ تحلیلی، شــاخص توانایی رفتن پایین تر از 
این محدوده را ندارد و این امر باعث می شود سهامداران 
این اطمینان خاطر را داشته باشند که بتوانند دوباره وارد 
بازار شده و تحرکات جدیدی را در شاخص رقم بزنند.وی 
افزود: بازار سرمایه همچنان برای سرمایه گذاری جذاب 
است و بسیاری از سهام ارزش بسیار باالیی دارند که این امر 
می تواند زمینه را برای یک سرمایه گذاری مطمئن فراهم 

کند؛ اگرچه باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که این بازار 
به طور قطع ریسک های خاص خود را هم دارد.

انتظارات بازار سرمایه از رئیس جمهور منتخب
تحلیلگر بازار ســرمایه با بیان اینکه بــورس ۵۰میلیون 
سهامدار دارد، گفت: این سهامداران منتظر سیاست های 
درست دولت در بازار سرمایه هستند، چراکه سیاست های 
متناقض بود که سرمایه مردم را به باد داد.همایون دارابی در 
گفتگو با  مهر با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره 
ریاست جمهوری گفت: حماسه حضور مردم در انتخابات 
روز گذشته، چند پیغام واضح و روشن دارد و نشان می دهد 
مردم علیرغم تمامی مشکالت اقتصادی، پای انتخابات 
و سیاست های نظام ایستاده و حق حضور در انتخابات را 
برای خود محفوظ می دانند که این امر، مسئولیت پیروز 
انتخابات را بیشتر می کند.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: آرای 
بسیار پایینی که یک عضو کابینه کنونی به دست آورده، 
نشان داد که مردم از سیاست های اقتصادی دولت یازدهم 
و دوازدهم راضی نیستند و همین مساله حکم می کند که 
دولت سیزدهم در مورد سیاست های اقتصادی، معیشت، 
افزایش تولید و بهبود ثروت عمومی حساس باشد؛ ضمن 
اینکه مردم از دولت جدید انتظار دارند که رئیس جمهور 
سیزدهم این مسائل را به صورت ویژه در دستور کار قرار 
داده و برای رفع معضالت گام بردارد.وی تصریح کرد: یکی 
از مخالفت هایی که با کاندیداهای وابسته به دولت دوازدهم 
صورت گرفت، سیاست ایشان در بازار سرمایه بود و باید به 
دولت سیزدهم یادآور شــد که بورس اکنون ۵۰ میلیون 
سهامدار دارد که بیشتر آنها را سهامداران عدالت تشکیل 
می دهند و چشم انتظار سیاست های درست دولت در بازار 
سرمایه هستند؛ بنابراین رئیس جمهور منتخب باید در 
مساله انتخاب کابینه خود، دقت و وسواس بسیار باالیی 
بخرج دهد.به گفته دارابــی، رئیس جمهور منتخب باید 
رویکردهایی همچون تقویت تولید، افزایش خودکفایی، 
توجه به دارایی های مردم، کاهش فرصت های کسب درآمد 
بدون تولید و کنار گذاشتن مساله قیمت گذاری دستوری را 
در برنامه خود جای داده به اهداف و شعارهایی که در دوران 
رقابت بیان کرده، پایبند باشد تا بتواند کارنامه موفق و قابل 
تحسینی را بر جای بگذارد.وی اظهار داشت: آنچه که منجر 
به شکل گیری وضعیت فجیع بازار سرمایه در سال گذشته 
شد، ناشی از سیاست های متناقض در بخش های مختلف 
دولت و ثمره اختالفات درونی دولت از جمله میان وزارت 
اقتصاد و نفت بود که در کنار اجرای سیاست های بسیار 
مخرب بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و… وضعیت 
بسیار بدی را برای ســهامداران رقم زد؛ ضمن اینکه باید 
به این مسائل، سیاستگذاری دستوری در وزارت صمت 
به خصوص در گروه خودرویی را هــم اضافه کرد؛ ضمن 
اینکه این نرخگذاری دستوری در صنایع غذایی و فوالد نیز 
مشاهده شد و اثرات مخربی را در بازار بر جای گذاشت که 
این سیاست های غلط نباید از سوی رئیس جمهور منتخب 
تکرار شود.دارابی معتقد است که روزهای خوش شاخص 
بورس در راه است و بازار به آرامی شروع به رشد خواهد کرد 
تا در نهایت، با تغییر دولت و سیاست های منطقی که در 
پیش گرفته می شود، بتوان حضور وزرای جدید و مدیران 

جدید را در این عرصه شاهد بود.

در اولین روز کاری هفته شاخص کل بیش از 14 هزار واحد رشد کرد 

سهامداران در انتظار رشد شاخص

پیام رهبر انقالب خطاب به مردم؛
پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است

رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی پیروز بزرگ 
انتخابات را ملت ایران دانستند و با تأکید بر اینکه نه 
گالیه از دشواری معیشت، نه مخالف خوانی ها با انگیزه 
دلسرد کردن مردم و نه عواملی مانند تهدید بیماری 
فراگیر و برخی اختاللها در آغاز ســاعات اخذ رأی 
نتوانست بر عزم ملت فائق بیاید، خطاب به منتخبان 
مردم در مسئولیت واالی ریاست جمهوری یا عضویت 
شوراها، گفتند: فرصت خدمتگزاری به کشور و ملت 
را قدر بدانید و انگیزه هــای خدائی را همواره مّد نظر 

داشته باشید.
به گزارش ایســنا،  متن پیام رهبر انقالب اسالمی به 

این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و سربلند ایران!
حضور حماسی و شورانگیز در انتخابات ۲۸ خرداد، 
صفحه ی درخشان دیگری بر افتخارات شما افزود. 
در میانه ی عواملی که هریک به گونه ئی میتوانست 
مشارکت در انتخابات را کم رنگ کند، مناظر چشم نواِز 
اجتماعات شما در مراکز رأی گیری در سراسر کشور، 
نشانه ی آشکاری از عزم راسخ و دِل امیدوار و دیده ی 
بیدار بود. پیروز بزرگ انتخابــات دیروز، ملت ایران 
اســت که یک بار دیگر در برابر تبلیغات رسانه های 
مزدور دشمن و وسوسه ی خام اندیشان و بدخواهان، 
قد برافراشــت و حضور خود در قلب میدان سیاسی 
کشــور را نشــان داد. نه گالیه از دشواری معیشت 
طبقات ضعیف، نه دلتنگی از تهدید بیمارِی فراگیر، 
نه مخالف خوانیهائی که با انگیزه ی دلســرد کردن 
مردم از ماهها پیش آغاز شــده بود، و نه حتی برخی 
اختالالت در جریان رأی گیری در ســاعاتی از روِز 
انتخاب، هیچیک نتوانســت بر عزم ملت ایران فائق 
آید و انتخابات مهم ریاســت جمهوری و شوراهای 
شهر و روستا را دچار مشــکل سازد.اینجانب جبهه 
سپاس بر خاک میسایم و خداوند علیم و قدیر را بر 
توفیقی که به ملت ایران عطا کرد و نظر رحمتی که 
بر ایران و جمهوری اســالمی افکند، شکر بی پایان 
میگزارم. به ملت ایران شادباش میگویم و به حضرات 
محترمی که بــا انتخاب مردم به مســئولیت واالی 
ریاست جمهوری یا عضویت شوراها در سراسر کشور 
دست یافته اند، همراه با عرض تبریک، قدردانی از این 
ملت باوفا و پایبندی کامل به وظائفی را که در قانون 
برای آنان شمرده شده است، یادآوری میکنم. فرصت 
خدمتگزاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزه های 
خدائی را همواره مّد نظر داشته باشید.الزم میدانم از 
شورای محترم نگهبان و وزارت کشور و دستگاههای 
حافظ امنیت و سالمت و رســانه ی پرتالش ملی و 
نامزدهای محترم و همه ی کسانی که به نحوی به این 
آزمون بزرگ کمک کرده اند تشکر کنم.به حضرت 
ولی اهلل االعظم ارواحنا فداه که صاحب اصلی این کشور 
و این نظام است سالم عرض می کنم و درود میفرستم، 
علو درجات امــام عزیز که سلســله جنبان حرکت 
عظیم ملت ایران بود و شهیدان واالمقام را که برترین 

افتخارات کشورند، از خداوند متعال مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای

روحانی در دیدار با رییسی؛
دولت در 4۵ روز آینده در کنار 

رئیس جمهور منتخب است
رییس جمهور گفت: از دوازدهم مرداد آقای رییسی 
رییس جمهور همه مردم ایران و همه ماست.حسن 
روحانی امروز بعد از آنکه در دفتر کار سید ابراهیم 
رییســی رییس جمهور منتخب در قــوه قضاییه 
حضور یافت و انتخــاب او را تبریک گفت، در جمع 
خبرنگاران افزود: از ۱۲ مرداد آقای رییسی رییس 
جمهور همه ماست و همه به طور کامل از او و دولت 
قانونی او حمایت خواهند کرد.رییس جمهور افزود: 
از امروز کامال آماده هستیم تا هر لحظه و هر ساعت 
که الزم باشــد من، وزرا و معاونان همه در خدمت 
ایشان هستیم تا دوران انتقالی به خوبی سپری شود 
و رییس جمهور منتخب بتواند کابینه خود را تا پایان 
وقت مقرر آماده کند و از مجلس شوری اسالمی رای 
اعتماد بگیرد.روحانی گفت: بســیار خوشحالم که 
مردم عزیز ما به ندای آنــان که به قهر با صندوق ها 
دعوت کرده بودند؛ توجهی نکردند و به ندای وجدان 
و کشــور خود توجه و این انتخابات را خوب برگزار 
کردند.رییس جمهور افــزود: امیدوارم برادر عزیزم 
جناب آقای رییسی بار سنگین مسئولیت اجرایی 
کشور را که در میان قوا سنگین ترین بار مسئولیت 
است با موفقیت بردوش بکشد.روحانی گفت: دولت 
از امروز تا ۴۵ روز دیگر که باید مسئولیت در اختیار 
دولت جدید قرار گیرد، کامال در کنار رییس جمهور 
منتخب است و برای هرگونه همکاری، همراهی و 

اقدام الزم در این زمینه آمادگی کامل دارد.
رییس جمهور همچنین افزود: به ملت بزرگ ایران 
به خاطر حضورشان پای صندوق های رای تبریک 

عرض می کنم.

خبر
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قیمت هر برگه از اوراق تسهیالت مسکن با رسیدن به 
قیمت ۶۳ هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار 

سرمایه را در یک ماه اخیر شکست.
به گزارش مهــر، قیمت هر برگــه از اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مســکن در معامالت امروز در ابتدای 
کانال ۶۰ هزار تومانی قرار داشــت.در بیشتر نمادهای 
معامالتی زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن، میانگین 
قیمت معامالت امروز شنبه ۲۹ خرداد در بازه ۶۱ تا ۶۴ 
هزار تومان به ثبت رســید.گران ترین معامله با قیمت 
هر برگه ۶۴ هزار تومان بــرای یکی از معامالت صورت 
گرفته در نماد معامالتی تســه ۹۹۰۳ )اوراق مسکن 
خرداد سال گذشته( بود و ارزان ترین معامله نیز برای 

یکی از معامالت نماد تســه ۹۹۰۴ )اوراق مسکن تیر 
۹۹( با قیمت ۵۷ هزار ۷۸۰ تومان به ثبت رسید.این در 
حالی است که آخرین باری که قیمت اوراق تسهیالت 
مسکن در سال جاری به بازه ۶۰ هزار تومانی رسید، به 
هفته پایانی اردیبهشت امسال اختصاص داشت؛ ضمن 
اینکه روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال نیز که بازار سرمایه 
پس از حدود ۲ هفته تعطیلی، بازگشایی شد، نرخ اوراق 
تسهیالت مســکن به دامنه ۶۰ هزار تومانی رسید اما 

بالفاصله در پی رکود بازار مسکن، این اوراق با کاهش 
قیمت مواجه شد.

به گفته برخی کارشناسان بازار مسکن، افزایش قیمت 
اوراق تسهیالت در روزهای اخیر هم می تواند به احتمال 
رونق بازار مســکن پس از انتخابات ریاست جمهوری 
مرتبط باشد و هم می تواند در پی افزایش نسبی تعداد 
معامالت مســکن در روزهای اخیر که قیمت ها کمی 
نزولی شــده بود، رخ داده باشد؛ از آنجایی که با کاهش 

قیمت ها، معموالً تقاضا برای خرید مسکن و همچنین 
دریافــت وام خرید افزایش می یابد، لــذا قیمت اوراق 
تســهیالت نیز روند رو به رشــد در پیش می گیرد.با 
احتساب متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان، هزینه 
دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی برای زوجین 
تهرانی که می بایســت ۴۸۰ برگه خریداری کنند، به 
حدود ۳۰ میلیــون تومان )۲۹ میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان( رسیده است.این شاخص برای تسهیالت ۱۴۰ 
میلیون تومانی خرید مسکن از سوی متقاضیان فردی 
که می بایست ۲۸۰ برگه با متوسط قیمت هر برگه ۶۲ 
هزار تومان خریداری کنند، به رقم ۱۷ میلیون و ۳۶۰ 

هزار تومان افزایش یافته است.

هزینه  وام مسکن ۳0 میلیون شد

رکوردزنی قیمت اوراق

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۹خرداد ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی،  شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با اعالم نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری، به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان 
است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۶۴ دالر و ۷۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۲۱۲ تومان است.

بانک مرکزی اعالم کرد:  باتوجه به کاهش انتظارات تورمی 
و لذا کاسته شدن از شــدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، 
ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است. بانک 
مرکزی گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات این 
بانک در اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر و اعالم کرد: این بانک 
از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست 
پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت 
انتظارات تورمی، ارائه اطالعات درست و به هنگام از مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی را در دستور 
کار خود قرار داد.این اقدام موجب شد تا ضمن شکل گیری 
درست انتظارات در فعاالن اقتصادی، بانک مرکزی نیز در 
شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( 
و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، 
خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک 
مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های خود 

در اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می شود.

1- تحوالت اقتصاد کالن
بررسی روند شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی حاکی از آن 
است که در ماه های اخیر رشــد ماهانه شاخص یاد شده وارد 
روند کاهشی شده است. بررسی گروه های اختصاصی کاال و 

خدمت نشان می دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص 
بهای مصرف کننده متاثر از کاهش تورم اقالم کاالیی، به ویژه 
گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« بوده که عوامل فصلی و 
ثبات نســبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند 
مذکور می باشند. این در حالی است که اقالم گروه اختصاصی 
خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشــت ماه را تشکیل دادند؛ 
به گونه ای که گروه های »مســکن، آب، برق و گاز و ســایر 
سوخت ها«، »بهداشت و درمان« و »حمل و نقل« بیشترین 
سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.همچنین 
حســب اطالعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت 
خارجی منتشره از ســوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک ماهه 
نخست ســال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد 
برخوردار شــد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود 
۳.۰ میلیارد دالر بوده که موید افزایش قابل مالحظه ۸۰.۶ 
درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن 
آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ 
میلیارد دالر بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت 
به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر 
از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشــور )در تداوم 
روند مناسب ماه های اخیر( و نیز افزایش بهای این محصول 
در بازارهای جهانی )در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹(، 

در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.بررسی بازار دارایی ها 
از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل 
انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت ماه سال 
جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند 
اصالحی در بازار سهام ادامه داشته اســت. بر این اساس در 
اردیبهشت ۱۴۰۰ متوســط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شــده شهر تهران، در 
اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش 
را تجربه کرد. همچنین شــاخص کل بورس اوراق بهادار در 
پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته 
معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.بررسی تحوالت قیمت دالر در 
بازار آزاد نیز نشان می دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در 
خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل گیری 
انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل 
از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت 
ها در انتقاالت ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت 
دالر )نسبت به ماه مشابه سال قبل( که از مهرماه سال ۱۳۹۹ 
آغاز شــده بود، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز 
تداوم یافت. در اردیبهشت ماه سال جاری،  متوسط نرخ دالر 
در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه 

بود. در این ارتباط الزم به توضیح است، قیمت دالر بازار آزاد 
که در آخرین روز فروردین ماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار 
ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال 
در پایان اردیبهشت ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه های 
آتی نیز با احیای برجام. زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف 
بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم 
شد.در خصوص تحوالت نرخ سود بازار بین بانکی الزم به ذکر 
است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز 
سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته 
تجربه می کند. دلیل این امر کاهــش نیاز نقدینگی بانک ها 
در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین 
بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل 
مدیریت منابع بانک ها تالش کرد تا با اســتفاده از ابزارهای 
سیاســتی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت 
کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطالعیه های هفتگی در 
خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند 
و اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشــار آمار و اطالعات 
مربوط به نرخ  سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تالش 
دارد تا ضمن اطالع رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، 
 آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست

 پولی را ارتقا بخشد.

بانک مرکزی: 

ضرورتی برای تغییر نرخ سود وجود ندارد
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رئیس اتحادیه پارچه فروشــان تهران گفت: اصناف 
شرایط بحرانی و سختی را طی دو سال اخیر گذرانده 
اند و توان پرداخت مالیات را ندارند؛ چه برسد به این 
که با ضرایب باالیی نیز محاسبه گردد.محمد حسین 
آشتیانی، رئیس اتحادیه پارچه فروشان تهران گفت: 
ســازمان امور مالیاتی برای تســلیم اظهارنامه های 
مالیاتی، زمان بیشــتری- حداقل تا شهریورماه- به 
اصناف بدهد تا ضمن جلوگیری از تجمع افراد با خیال 
راحت تری آن را انجام دهند. وی در ادامه در رابطه با 
تبصره ماده 100 مالیات های مستقیم بیان داشت: از 
آنجایی که سازمان تبصره ماده 100 را به اتحادیه های 
صنفی ابالغ کرده به تمام اعضای زیرمجموعه خود به 
طرق مختلف، چه از طریق پیامک و یا در فضای مجازی 
اطالع رسانی کامل انجام شده و درصدی از اعضا نیز تا 

حدودی این قانون را تا به امروز انجام داده اند.
آشــتیانی با اشــاره به صدمات غیرقابل جبرانی که 
ویروس کرونا و تعطیلی ها بر بدنه کسب و کار و اصناف 
 وارد آورد گفت: شــیوع ویروس کرونا و به دنبال آن 
تعطیلی های پی در پی واحدهای صنفی، موجب شد 

بیش ار 30 درصد از واحدهای اجاره ای در این صنف 
تعطیل و صاحبان آن پروانه های خود را باطل کنند، چرا 
که توان پرداخت هزینه های جاری را نداشتند خصوصاً 

کسبه بازار و پاساژهای مولوی خالی از مشتری شد.
وی افزود: در بسیاری از مناطق برای قانونمند شدن این 
افراد هزینه های زیادی به جهت نیروی انسانی و یا مالی 
شده بود تا موفق به صدور پروانه کسب برای افراد بدون 
پروانه شده بودیم. شیوع کرونا و تعطیلی های ناشی از 
آن زحمت این تالش را از بین برد و ماندیم با اعضایی که 
با زیان های بسیار و بیکار در تالش برای گذران حداقل 

امورات زندگی خود روربه رو شدند.
آشــتیانی ادامه داد: دولت در ابتدای بحران ویروس 
کرونا، وعده های زیادی از جمله واگذاری وام های 12 
میلیون تومانی با درصد سود مشخصی داد که نه تنها 
پرداخت نشد؛ بلکه مقدار و شرایط آن برای واحدهای 
صنفی پارچه فروشــان کفایت هزینه های معمولی 
حامل های انرژی را هم نمــی کند. اجاره بهای باالی 
مغازه ها کمر این صنوف را شکست، 12 میلیون به چه 

کار می آمد که آن را هم نداد.

مقام مسئول ســازمان بنادر و دریانوردی از افزایش 
افزایش حمل ونقل دریایی ایران و اروپا خبر داد و گفت: 
صنعت هیدروگرافی عالوه بر ارتقاء ایمنی دریانوردی 
در پیشگیری از سیل و سونامی نقش مهمی دارد.نادر 
اظهار کرد: ایران به دلیل دسترسی به دریای کاسپین 
در شــمال کشــور و خلیج فارس و دریای عمان در 
جنوب کشور دارای 5790 کیلومتر نوار ساحلی است 
و حدود 3000 کیلومتر آن بخشی از خطوط دریایی 
بوده و موقعیت مناســب برای تجارت دریایی دارد و 
بخش زیادی از حمل و نقل بین  المللی خود را از این 
طریق انجام می دهد. وی افزود: در این بین، بیشترین 

تجارت دریایی از جنوب کشور بوده و ترابری دریایی به 
کشورهای جنوب خلیج فارس و اقیانوس هند و خاور 
دور سهم زیادی را در بر می گیرد.وی با بیان این که 
حمل ونقل دریایی اروپا به ایران و بالعکس رو به افزایش 
بوده و ایران با دسترسی به آبهای بین المللی توانسته 
امکان تبادل مستقیم کاال با کشــورهای اروپایی را 
گسترش دهد، تصریح کرد: بی شک از ضروریات حمل 
و نقل دریایی ایمن، دسترسی دریانوردان و فعاالن این 
عرصه به نقشه های به روز از مسیرهای شناخته شده 
دریایی و آبراهه ها است که این مهم از طریق برداشت 
داده های دریایی از جمله هیدروگرافی تامین می شود.

برخورد غیر منصفانه با انجمن بالک چین
سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران 

 ،BRG انجمن بالک چین ایران انجمنی مردم نهاد است که بودجه کل آن در یک سال گذشته 100 میلیون تومان هم نمی شود و از جیب اعضای انجمن پرداخت شده است. با تالش اعضای انجمن در یک قلم پروژه
جلوی حیف میل صدها میلیون دالر ارز گرفته شده است و انجمن با انتشار لیست هشداری که بر سایت خود منتشر کرده در زمینه پروژه های دیگر که خطر حیف و میل اموال مردم بوده، اقدام کرده است. این طبیعی 
است که مافیایی که پشت این پروژه ها هستند تالش کنند تا جلوی کار انجمن را بگیرند. در این مدت اعضای انجمن و خانواده ها مورد تهدید و بعضا ضرب و شتم قرارگرفته اند و حال باندهای مافیایی آنقدر نفوذ کرده 

اند که شائبه این است که دستور وزرات کشور برای توقف فعالیت انجمن هم تحت فشار این افراد بوده است. 
طبق قانون، سازمان های مردم نهاد وظیفه صیانت از منافع عمومی در حوزه تخصصی خودشان را دارند و انجمن به همین وظیفه خود عمل کرده است. هیچ گونه کمک دولتی تا به این لحظه دریافت نکرده و هزینه 

های بسیاری را متحمل شده و حال این طور برخوردی را با انجمن کرده اند.
نامه وزارت کشور که درتاریخ 25 خرداد منتشر شده امروز که 29 خرداد است هنوز به هیچ کدام از اعضای هیات مدیره انجمن ابالغ نشده است. اما این باندهای مافیایی آنقدر نفوذ داشته اند که نامه را از وزارت کشور 

به دست آورده اند و قاعدتا به قصد تشویش اذهان عمومی در رسانه ها منتشر کرده اند.
نکته جالب این است که طبق قانون، وزارت کشور در صورت وجود گزارشی علیه سازمان های مردم نهاد باید ابتدا از آنها دعوت به عمل بیاورد و به صورت شفاهی تذکر دهد. سپس به صورت کتبی تذکر داده و بعد اگر 
این مراحل نتیجه ای نداشت تعلیق را در دسترو کار قرار دهد. اما انجمن بالک چین بدون طی هیچ کدام از این مراحل بالفاصله با دستور توقف فعالیت ها روبرو شده است. بدون اینکه کوچکترین مشورتی با ما شود. 

بدون هیج سوالی که این رفتار واقعا عجیب است که در عرض سه روز فضاسازی رسانه ای که انجام شد باندهای مافیایی توانسته اند چنین کاری را انجام دهند.
وقتی که انجمنی که با صد میلیون تومان در عرض سه سال توانسته جلوی مافیایی که صدها میلیون دالر اموال مردم را حیف و میل می کردند به صورت غیرانتفاعی و بدون اینکه هیات مدیره انجمن کوچکترین اتفاعی 
از این مضوع داشته باشد بایستد، انتظار نمی رفت که وزارت کشور با بودجه های نامعلوم سه روز بیشتر نتواند جلوی باندهای مافیایی بایستد. واقعا حیرت انگیز است. به هر حال ما مطیع قانون هستیم. هنوز این ابالغ 

به ما صورت نگرفته و طبیعی است که پاسخ درخوری خواهیم داد که به زودی در رسانه ها منتشر خواهد شد.

طی روزهای گذشته وزارت 
کشور اعالم کرد که فعالیت 
انجمن بالکچین به دستور 
وزارت کشور متوقف شد. 
عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس شــورای اســالمی از دستور وزارت 
کشور برای توقف فعالیت های انجمن بالکچین خبر 
داد. سپهر محمدی، رئیس انجمن بالک چین ایران 
در رابطه با صحت و سقم خبر منتشر شده گفت: نامه 

وزارت کشــور که درتاریخ 25 خرداد منتشر شده 
امروز که 29 خرداد است هنوز به هیچ کدام از اعضای 
هیات مدیره انجمن ابالغ نشده است. اما این باندهای 
مافیایی آنقدر نفوذ داشــته اند که نامه را از وزارت 
کشور به دست آورده اند و قاعدتا به قصد تشویش 

اذهان عمومی در رسانه ها منتشر کرده اند.
به هر ترتیب رحیم زارع با اشاره به فعالیت برخی از 
انجمن ها و تشکل های فعال در حوزه رمزارز که در 
قالب NGO به فعالیت در این حوزه و خروج ارز از 
کشور اقدام کرده بودند،  اظهار داشت: پیگیری این 
موضوع در روزهای گذشته منجر به دستور وزارت 
کشور برای توقف فعالیت های انجمن بالکچین به 

دلیل انجام برخی تخلفات شد. وی افزود: سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور در نامه ای به هیات مدیره 
انجمن بالکچین، به آنها دستور داد فعالیت های خود 
را به طور کامل متوقف کنند و در این نامه با اشاره به 
گزارشات واصله مبنی بر اقدامات مغایر اساسنامه و 
خالف تعهدات این انجمن و ضرورت رسیدگی به این 
تخلفات، به انجمن فناوران زنجیره بلوک )بالکچین( 
دستور داده شــده از تاریخ ابالغ این تذکر، تمامی 

فعالیت های خود را به طور کامل متوقف کنند.
زارع ادامه داد: در این نامه با اشاره به اینکه مسئولیت 
هرگونه سوء استفاده و تخلف از عنوان و پروانه تشکل 
بر عهده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل آن است، 

از مخاطبان خواسته است گزارشی از دالیل صدور 
فهرست هشدار توســط این انجمن بدون پشتوانه 
فی و با استفاده از نام انجمن بالکچین را ارائه کنند 
و همچنین از این NGO غیرتجاری خواسته شده 
اقدامات خود در حوزه رمزارز و ارتباط با شرکت های 

فعال در این حوزه را با مستندات الزم ارائه کنند.
طی روزهای گذشــته و پس از انتشار گزارشاتی در 
خصوص فعالیت برخی شرکتهای حوزه رمزارز در 
محل انجمن بالکچین و تبلیغات این شرکت های 
خاص برای خروج ارز از کشور، تعدادی از نمایندگان 
مجلس خواستار برخورد وزارت کشور و اطالعات با 

این تخلفات شدند.

طی اقدامی دور از انصاف؛ فعالیت انجمن بالكچین به دستور وزارت كشور متوقف شد

سنگ اندازی در برابر کسب و کارهای نوپا 
شایلی قرائی
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نتیجه انتخابات ریاســت 
جمهــوری ســیزدهم نیز 
مشخص شــد و حال مردم 
 بــه دنبال سرنوشــت بازار 
دارایی ها در این چهار سال 
پیش رو هستند. در روز اعالم نتایج انتخابات بورس 
با رشد 14 هزار واحدی و ســکه با ریزش 300 هزار 
تومانی مواجه شد. برخی فعاالن بازار این اتفاقات را 
به فال نیک گرفته و در مقابل برخی از کارشناســان 
 اقتصادی سرنوشت تمام بازارها را گره خورده به برجام 

عنوان می کنند.
یک کارشــناس اقتصادی در این رابطه می گوید: با 
توجه به سناریوی محتمل تحقق برجام می توان برای 
تمام بازارهای مالی کاهش قیمت و ثبات را حداقل تا 
دو سال آینده پیش بینی کرد. وحید شقاقی افزود: 
این در حالی اســت که اگر دولــت آینده اصالحات 
اقتصادی را هم در پیش بگیرد می توان بعد از ثبات 
و تعادل، به رشــد بازارها نیز امیدوار بــود. بازارهای 

مالی موازی یکدیگر حرکت می کنند و تاثیرپذیری 
بسیاری از وضعیت یکدیگر دارند. با افزایش قیمت 

ارز قمیت ها در بازارهای سکه، طال، مسکن، خودرو 
و... نیز افزایش پیدا می کند و تاثیر کاهش نرخ ارز بر 

وضعیت دیگر بازارها نیز رابطه مستقیمی با هم دارد.  
این در حالی اســت که رئیس انجمن طال، جواهر، 
نقره و ســنگ های قیمتی خراســان رضوی گفت: 
به نظر می رســد در چشــم انداز میان مدت حتی با 
تغییر دولت،  شرایط بازار طال آنقدرها تغییر نخواهد 
کرد و بازار طال کماکان در رکود به ســر خواهد برد. 
حتی امکان دارد این رکود شــدت بیشتری به خود 
بگیرد.اما پیــش بینی بنده بر این اســت که قیمت 
 طال در ۶ ماهه دوم ســال روند صعودی را در پیش 

خواهد گرفت.
شــهرام مرصعی در خصوص فراز و نشیب های بازار 
دالر و طــال و اثرات انتخابات ریاســت جمهوری بر 
آن اظهار کرد: نوســانات بازار جهانی بر قیمت های 
داخلی کشور ما تاثیر بسزایی دارد و این تاثیرگذاری 
از طریق دالر اســت. با افزایش نرخ دالر، مستقیما 
قیمت طال افزایش و با کاهــش قیمت دالر قیمت 
طال کاهش پیــدا خواهد کرد. قــدرت تاثیرگذاری 
دالر در داخل کشــور، گاهی می تواند قیمت کاذبی 
را ارائه دهــد، یعنی قیمت ارز جهانــی کاهش پیدا 
 کند ولی ما در داخل کشــور ایــن کاهش قیمت را

 احساس نکنیم.

بورس سبز پوش شد

استقبال بورس از نتایج انتخابات
شایلی قرائی
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مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از 
کاهش 21 درصدی خریــد تضمینی گندم خبر داد و 
گفت: در کنار خشکســالی، تعیین قیمت پایین برای 
خرید گندم، انگیزه کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده 
است.سید جعفر حســینی با بیان اینکه میزان خرید 
تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون 
و 590 هزار تن رســیده بود، گفــت: این میزان خرید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش 

داشته است.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت مطالبات 
گندمکاران نیز گفت: وجوه گندم کشــاورزانی که تا 
17 خرداد لیست آنها به بانک ارســال شده پرداخت 

شده است. حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت اقلیم 
و خشکسالی آسیب جدی به تولید گندم به ویژه تولید 
گندم دیم وارد کرده اســت، افزود: در کنار این مساله 
تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم، انگیزه 
کشاورزان را تحت تأثیر قرار داد و پیش بینی ها حاکی 
از این است که برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل 

دولت نخواهند داد.
وی با اشاره به اینکه در ســالجاری دولت مجبور است 
بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، 
گفت: اگر دولتمــردان ماه ها قبل که بخش خصوصی 
هشدار می داد در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل 

می کردند، با چالش کمتری مواجه می شدیم.

بر اســاس آنچه ســتاد ملی مقابله با کرونــا به بانک 
مرکزی ابالغ کرده، بانک ها تا ســقف 10 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت 
می کنند.ســتاد ملی مقابله با کرونا در جلســه شنبه 
22 خرداد ماه، مصوبات ســال گذشــته این ستاد در 
خصوص حمایت از مســتأجران را تمدیــد کرد که بر 
اســاس آن، 3 برنامه مهم تمدید خودکار قراردادهای 
اجاره مسکن، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای 
تمدیدی در سال جاری و نیز اعطای تسهیالت ودیعه 
 مســکن به خانواده های مســتأجر به دســتگاه های 

ذی ربط ابالغ شد.
آنگونه که در مصوبه ستاد ملی کرونا آمده است، برای 
پرداخت وام ودیعه مسکن در سال جاری مبلغ 10 هزار 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
در مصوبه 72 ام ستاد ملی مقابله با کرونا آمده:1. مهلت 
ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه 1400 
تمدید می شود2. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند 
حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت مذکور را 
پرداخت کنند3. سقف مبلغ این تسهیالت برای کالن 
شهر تهران 70 میلیون، سایر کالن شهرها 40 میلیون 

تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان تعیین می شود
4. شــرایط و مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال 
1399، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است5. تا 
سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت 
کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیالت برای این 

موضوع اختصاص داده می شود
وزیر راه و شهرسازی درباره مصوبه ستاد ملی کرونا در 
حوزه اجاره مسکن گفت: با توجه به بررسی پیامدهای 
جابه جایی مستأجران در شــرایط تنگنای اقتصادی 
و همه گیری کرونا در جلسه ســتاد ملی کرونا، میزان 
افزایش نرخ اجاره بها همچون مقادیر سال گذشته، به 
منظور تمدید خودکار و بدون مراجعه به دفاتر امالک، 
مجدداً مورد تأکید و تصویب مجدد قرار گرفت. بر این 
اساس، میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران، حداکثر 
25 درصد، دیگر کالن شهرها 20 و سایر مناطق شهری 

کشور 15 درصد تعیین شده است.
اسالمی افزود: بررســی ها حاکی از تمدید بیش از ۸5 
درصد قراردادهای اجاره بر مبنای مصوبات ستاد ملی 

کرونا در سال گذشته اســت. البته در حوزه تسهیالت 
ودیعه مســکن نیز میزان وام دهی بانک ها برای سال 
1400 اندکــی افزایش پیدا کرد تــا افزایش اجاره بها، 
به نحو موثرتری جبران شــود. همچنین دریافت کد 
رهگیری، صرفاً برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیالت 
ودیعه مسکن از بانک ها مورد نیاز است و وام تسهیالت 
مسکن به مستأجرانی که سال گذشته از این وام استفاده 

کرده اند، تعلق نخواهد گرفت.
بر اساس آنچه مطرح شد، در جریان برگزاری هفتاد و 
دومین جلسه ســتاد ملی کرونا، با پرداخت تسهیالت 
ودیعه مسکن به مستأجران به منظور حمایت از خانوارها 

برای تمدید قرارداد اجاره امالک مسکونی موافقت شد.
بر اساس مصوبه ستاد کرونا، بانک ها و مؤسسات اعتباری 
موظفند، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیالت 
مذکور را تا سقف مبلغ 70 میلیون برای شهر تهران، سایر 
کالن شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرهای کشور 
25 میلیون تومان به واجدین شــرایط پرداخت کنند.

همچنین پیگیری ها حاکی است، نرخ سود تسهیالت 
مذکور 13 درصد و بر مبنای بازپرداخت 5 ســاله برای 
مستأجران تهرانی، اقساط ماهیانه 1.۶ میلیون تومانی و 
برای 2 گروه هدف دیگر، با بازپرداخت 3 ساله، به ترتیب 
اقساط 1.3 میلیون تومانی و ۸42 هزار تومانی منظور 

شده است.
خاطرنشان می شود سال گذشته پس از ثبت نام 920 
هزار سرپرســت خانوار، نهایتاً این تسهیالت به حدود 
200 هزار خانواده داده شد که مجموع ارقام پرداختی به 

نزدیک 4 هزار میلیارد تومان رسید.
با توجه به افزایش رقم این تســهیالت در سال جاری 
)70، 40 و 25 میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، 
کالنشهرها و سایر شهرها( نسبت به مبالغ تعیین شده 
برای ســال گذشــته )50، 30و 15 میلیون تومان(، 
همزمان با تعیین ســقف 10 هزار میلیارد تومانی این 
تسهیالت در سال جاری از سوی ستاد کرونا و نیز حذف 
خانوارهایی که سال گذشته این وام را دریافت کرده اند، 
احتماالً تعداد دریافت کنندگان این وام، امسال نیز حول 
و حوش همان تعداد دریافت کنندگان این تسهیالت در 
سال گذشته باشد.گفتنی است مصوبه مذکور به بانک 
مرکزی ابالغ شده و این بانک نیز دستورالعمل اجرایی 

آن را به بانک های عامل ابالغ کرده است.

كاهش 21 درصدی خرید تضمینی گندم

آسیب جدی خشکسالی به تولید

تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای اجاره ای پارچه فروش

افزایش حمل ونقل دریایی ایران به اروپا

بودجه وام ودیعه مسکن 10 هزار میلیارد تومان

خانوارهایی که پارسال گرفته اند ثبت نام نکنند

چشم انداز بازارها
وحید شقاقی، اقتصاددان 

در ماه اخیر بر اساس سناریوی محتمل، برجام به نتیجه خواهد رســید. با نهایی شدن برجام باید در انتظار آزاد شدن منابع بلوکه شــده ایران که نزدیک به 20 میلیارد دالر است باشیم. با توافق برجام شاهد بهبود وضعیت 
صادرات نفت وهمچنین کاهش ســختی روابط بانکی و بیمه ای و بهبــود وضعیت مبادالت تجاری خواهیم بود. احتمــاال در یک یا دو ماه آینده وضعیت کرونا هم کنترل می شــود. با این اوصاف کســب و کارها نیز یک 
 نفسی می کشــند. کنترل کرونا و توافق برجام با پیامدهای اشاره شــده می تواند موجبات کاهش قیمت دالر را به محدوده 20 هزار تومان فراهم کند و همچنین در بازار مســکن و خودرو شاهد کاهش سوداگری افراطی 

خواهیم بود. 
از طرفی دیگر در ماههای پیش رو شــاهد کاهش حداکثر 15 درصدی مســکن و کاهش قیمــت خودروهای داخلی به ویژه خودروهای خارجی از 30 تا40 درصد هســتیم. همانطور که اشــاره شــد قیمت دالر نیز به 
عنوان یک متغیر تعیین کننده در یک محدوده با ثبات قرار خواهد گرفت. بنابراین تا دوســال اینده مقداری وضعیت باثبات تری را با توجه به برجام و کرونا می توانیم شــاهد باشــیم. اگر دولت آینده اصالحات اقتصادی 
را هم در پیش بگیرد می توان امیدوار بود در چند ســال دیگر هم ثبات و تعادل و بعد از آن رشــد را در بازارها شــاهد باشــیم.  همان طور که همه در جریان هستند و بر کسی پوشیده نیســت، اقتصاد ایران بیمار است و 
سال هاست با این بیماری دســت و پنجه نرم می کند.  این اقتصاد نزدیک به نیم قرن با مســکن نفت کنترل شده اســت اما حاال دیگر نفت به عنوان یک مسکن برای یک اقتصاد بیمار پاســخگو نیست و نمی توانیم این 
 بیماری را با داروی نفت کنترل کنیم. آن چه که مشــخص است این اســت که ما و اقتصاد بیمار ما به مرحله ای رسیده ایم که اگر در ســال 1400 دست به اصالحات ساختاری نزنیم این مشــکل بسیار حادتر و غیر قابل 

کنترل می رسد.
ما در یک مطالعه عمیق 20 چالش ساختاری اقتصاد ایران را پاالیش کرده ایم که طی 50 سال گذشته بر روی هم انباشته شده اند و در حال حاضر در وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک قرار دارند چالش های نظام بانکی، مالیاتی، 

رشدنقدینگی، گسترش فساد، نظام توزیع درآمد، بحران آب و کمبود آن و... همگی طی این سال ها بر روی هم انباشته شده و به حد انفجار رسیده است. 



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2226| یکشنبه 30 خرداد ماه 1400
ی

WWW.KASBOKARNEWS.IR

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ت: 

سای
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يک

رون
کت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
22

ه  6
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

د ما
ردا

3  خ
0  |

به
شن

یک
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
W

W
W

.K
A

S
B

O
K

A
R

N
E

W
S

.IR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

پای تبليغات به سرویس ویدیویی اینستاگرام باز شد
فیس بوک تبلیغات را برای کاربران جهانی سرویس Reels اینستاگرام راه 
اندازی کرد.این شرکت رسانه اجتماعی که قصد دارد درآمدزایی از سرویس 
Reels اینستاگرام داشته باشد، آزمایش تبلیغات در این سرویس ویدیویی 
کوتاه را در آوریل در کشورهای هند، برزیل، آلمان و استرالیا آغاز کرده بود.

و،  ام  بــی  نظیــر  برندهایــی  بــا  آزمایــش  ایــن   
انجــام اوبــر  و  فلیکــس  نــت  ویتــون،   لوییــس 

 گرفت.
جاستین اوسوفکسی، مدیر عملیات اینستاگرام گفت: ما  Reels را راه فوق 
العاده ای برای کشــف محتوای جدید در اینستاگرام می بینیم و بنابراین 

تبلیغات هم مناسب آن است.
 همه برندها از کوچک تا بزرگ از این شــکل خالقانــه جدید در فضایی 
که افراد در آن ســرگرم شــده اند، مــی تواننــد بهره ببرند.بر اســاس 
گزارش رویترز، این شــرکت اعالم کــرد تبلیغــات Reels که حداکثر 
 ۳۰ ثانیــه خواهند بــود، بین هــر کلیــپ ویدیویــی در Reels ظاهر 

خواهند شد.
فیس بــوک پیش از ایــن اعالم کرده بود بــه تبلیغات کننــدگان اجازه 
می دهد بخشــهای محتوای ویدیویی کــه می خواهنــد تبلیغاتش در 
آنجا نمایش داده شــود ماننــد ویدیوهایــی درباره کــودکان و ترتیب 
 کــودکان، حیوانات و ســگ و گربــه یــا فیتنــس و ورزش را انتخاب

 کنند.
 ایــن بزرگترین اقــدام فیس بــوک در فراهم کــردن امــکان تبلیغات 
برندهــا به همــراه محتوا اســت. تبلیغات کننــدگان معمــوال از فیس 
 بوک بــرای هــدف گرفتــن کاربران بر اســاس عالیقشــان اســتفاده 

می کنند.

در یک شرکت دانش بنیان؛

سامانه های مانيتورینگ و كنترل هوشمند شرایط 
محيطی توليد شد

محققان در یک شرکت دانشبنیان موفق به طراحی و ساخت سامانههای 
مانیتورینگ و کنترل آنها در کشور شدند.

 به گزارش صندوق نــوآوری و شــکوفایی، مجتبی ایــزدی مدیرعامل 
یک شــرکت داشــت بنیان در مــورد محصــوالت این شــرکت گفت: 
شــرکت ما از ســال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در پارک علــم و فناوری یزد 
در زمینه طراحی و ســاخت ســامانههای مانیتورینگ و کنترل آنها آغاز 
 )EMS( و )BMS( کرد و موفق بــه طراحی و ســاخت ســامانههای
مانیتورینــگ شــد.وی گفــت: مــا بعــد از عضویــت در پــارک علم 
 و فناوری، با حمایــت صندوق نــوآوری به عنوان شــرکت دانش بنیان 

معرفی شدیم.
وی درباره محصول تولید شــده در این شــرکت نیز گفت: ســامانههای 
مانیتورینگ این قابلیــت را دارد که کارهای مانیتور همه سیســتمهای 
کارخانههــای داروســازی را انجام دهد. البته شــرکت ما بــه طور کلی 
در حوزههــای بهداشــت، درمــان، کارخانههــای داروســازی و مراکز 
مخابراتــی )Data Center(فعالیــت میکنــد. وی این شــرکت را از 
بزرگترین ســامانههای یکپارچه کشــوری BMS و EMS دانســت 
و بیان کرد: ۴۰۰ شــرکت، ســازمان دولتی و خصوصی از مشــتریان ما 
 هســتند. ما حدود ۵۰ سنسور در ۸۰ شــهر کشــور نصب و راه اندازی 

کرده ایم.
ایــزدی در ادامــه بــه تســهیالت دریافتی ایــن شــرکت از صندوق 
نوآوری و شــکوفایی اشــاره کــرد و گفت: تنــوع تســهیالت صندوق 
نوآوری برای ما خوب بوده اســت چرا که توانســتیم بــا کمک صندوق 
محصوالت خــود را توســعه دهیــم و این حمایــت موجب شــد تا در 
 نمونهســازی با توجه به حساســیتهایی که وجود دارد، با مشکل مواجه

 نشویم.
وی در مورد اینکــه تولید محصــوالت مانیتورینگ چــه میزان موجب 
اشــتغالزایی در ایــن شــرکت شــده اســت، اظهار کــرد: تولیــد این 
محصــوالت موجب اشــتغالزایی حــدود ۴۵ نفر به صورت مســتقیم و 
حدود ۳۰ نفر به صورت غیرمســتقیم در کارگاههای الکترونیکی شــده 
و جالب است که در شــرایط کرونا که برخی شــرکت ها کوچک شدند، 
 شــرکت ما گســترش پیدا کرد چرا که سیســتم مانیتورینــگ جدیتر

 عمل کرد.

اولویت های اقتصادی دولت سيزدهم
  عباس علوی تبار، اقتصاددان

اولویت اول اقتصاد ایــران در دولت جدید در کوتاه مدت، افزایش رشــد 
اقتصادی و انطباق آن با روند بلندمــدت آن )حدود ۴ درصد( خواهد بود. 
پس از آن نرخ رشد اقتصادی کشور می بایست اطراف نرخ بلندمدت خود 
پایدار شود تا رفاه مردم ایران بهبود پیدا کنددر گام سوم و مشخصا در میان 
مدت، دولت جدید می تواند شرایط افزایش نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۵ 
درصد را برای جبران فرصت سوزی  های دهه ۱۳۹۰ فراهم کند.یکی از لوازم 
اساسی تحقق این اهداف مهم، مسئله سرمایه گذاری و بهبود ظرفیت های 
آسیب دیده تولید در کشور اســت. ضرورت این مسئله با توجه به سقوط 
مستمر نرخ رشد موجودی ســرمایه خالص در دهه ۱۳۹۰ کاماًل روشن 
است . تغییر آرایش پیشــران های اقتصادی مد نظر دولت جدید می تواند 
گام مهمی در احیای سرمایه گذاری باشــد.نکته مهم در این مرحله عبور 
دولت جدید از پول پاشــی های کور برای رشــد اقتصادی است. این مهم 
با تغییر آرایش پیشــران های اقتصادی و هدایت اعتبار در چرخه تولید و 
تقاضا در کنار یکدیگر قابل پیگیری اســت.با این همه یک مانع جدی در 
اینجا تحت عنوان بی ثباتی محیط اقتصاد کالن در کشــور مطرح است. 
نرخ های تورمی باالی ۴۰ درصدی و نوسان آن در کنار نوسان و نااطمینانی 
در نرخ ارز مهمترین مولفه های بی ثباتی در اقتصاد ایران هستند.در اینجا 
مسئولیت پذیری دولت جدید در جهت تالش برای رفع تحریم ها، ارتقای 
دیپلماسی اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، به ویژه کشورهای همسایه 
و بهبود بحــران کرونا در ســایه تکمیل فرآیند واکسیناســیون عمومی 
همگی در ثبات بخشــی به محیط اقتصاد کالن کشــور موثر خواهد بود  
.بنابراین ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز در کنار یک فرود آرام تورمی در کنار 
سایر مولفه های مورد اشــاره می تواند ضمن تعدیل انتظارات کارگزاران 
اقتصادی، بهبود رشــد اقتصادی و رفاه را با عوارض حداقلی ممکن سازد.

در واقع هرگونه اصالحات ســاختاری و جراحی های جدی در ســاختار 
اقتصاد ایران نظیر اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی و اصالح ساختار 
 بودجه دولت بعد از یک  دوره تنفس کوتاه مدت به اقتصاد کشور عملیاتی

 خواهد بود.

اخبار

سرمقاله

یک محموله تراشه گرانقیمت در هنگ کنگ به سرقت رفت
با توجه به امتداد کمبود جهانی تراشه، یک محموله تراشه گرانقیمت در هنگ کنگ سرقت شده است.طبق گزارش های اخیر کمبود جهانی تراشه در آینده نزدیک برطرف نمی شود. در حالی که 
تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی سعی دارند فعالیت های خود با توجه به ذخایر اندک تراشه را ادامه دهند، ابعاد و پیامدهای جدیدی از چالش کمبود تراشه آشکار شده است.براساس 

اخبار منتشر شده در هنگ کنگ، سارقان زنجیره ذخایر تراشه را هدف گرفته اند. به گفته رسانه هنگ کنگی »ون وی پو« سارقان محموله ای از تراشه را که قرار بود به مقصد خود ارسال شود، 
هدف گرفتند. در این گزارش اشاره شده سرقت در سوم ژوئن ۲۰۲۱ و در ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت هنگ کنگ اتفاق افتاده است. 

یک فعال حــوزه رمزارز و 
بالکچین معتقد اســت در 
شــرایط تحریمی، ایران 
شاید بیشتر از کشورهای 
دیگر به بیتکوین نیاز دارد و 
دولت میتواند با بهرهگیری از آن به رشد اقتصادی 

خویش کمک کند.
در چند ماه اخیر اســتخراج بیتکوین جنجالهای 
بیشــتری به پا کرده اســت. از طرفی نبود قانون 
مشــخص برای برخورد با فعاالن ایــن حوزه که از 
سوی بانک مرکزی فعالیتشــان غیرقانونی اعالم 
شده در مقابل آن دسته که استفاده از ارز دیجیتالی 
را راهی برای دور زدن تحریمها و ارزآوری میدانند 
و از طرف دیگر واکنش مســؤوالن وزارت نیرو که 
افزایش مصرف بــرق را در فصل گرمــا به گردن 
اســتخراجکنندگان انداخته و هر روز یک مزرعه 

استخراج را با این ادعا شناسایی میکنند.
پیش از این ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شورای 
فضای مجازی با بیان اینکه ارزهای دیجیتال بحث 
مفصلی دارد، گفته بــود: ارز دیجیتــال بهعنوان 
ابزار مبادله یک موضوع اســت و اینکــه به عنوان 
ثروتاندوزی و ســرمایهگذاری بــه آن نگاه کنیم، 
یک موضوع دیگر اســت. فعال در کشور ما تولید و 
استخراج رمزارزهای جهانروا بهعنوان یک فرآیند 
مثبت در حال ساماندهی است. در حوزه مبادله هم 
مقداری که بــه دور زدن تحریمها کمک کند، باید 

مورد حمایت قرار گیرد.
در این راستا یاشار راشــدی، فعال حوزه رمزارز در 
گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط تحریمی که 
نمیتوانیم صادرات و واردات داشته باشیم، میتوانیم 
از این امکان اســتفاده کنیم؛ انرژی را به بیتکوین 
تبدیل کرده و با آن بیتکویــن کاال و خدمات وارد 
کنیم، یا خدماتی که داخل ایران تولید میشود مثل 
نرمافزارهایی تولیدی که میتوانیم به صورت مجازی 
ارائه کنیم را صادر کنیم و رمزارز دریافت کنیم. وی 
خاطرنشــان کرد: این فرصت خوبی برای ماست و 
شاید بیشتر از هر کشور دیگری ایران به رمزارزها 
نیاز دارد و اگر دولت جدید به این موضوع دقت کند 
که میتواند از این فرصت استفاده کند و بهره بگیرد، 

به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
نوسان در بازار رمزارزها بسیار شدیدتر از بازارهای 
دیگراین در حالی است که به گفته یک فعال حوزه 
رمزارز و بالکچین، اگرچه روند کلی بیتکوین همواره 
صعودی بوده اســت، اما بازار رمزارزها نوســانات 
بسیاری دارد و افرادی که میخواهند در این حوزه 
سرمایهگذاری کنند، باید پولی را وارد این بازار کنند 

که تحمل از دست دادنش را دارند.
یاشار راشــدی با بیان اینکه ورود به هر بازار مالی 
دانش و مطالعه میخواهد و همراه با ریسک است، 
اظهار کرد: اگر افراد به بورس ایران هم بدون دانش 
وارد شــوند، ممکن اســت دارایی خود را از دست 
بدهند. اما در بازار رمزارزها نوسانات بسیار شدیدتر 
از بازارهای دیگر است، با سرعت زیادی رشد میکنند 
و با سرعت زیادی هم ممکن است ارزش خود را از 
دست بدهند.وی ادامه داد: یک سال پیش قیمت 

بیتکوین بین ۷۰۰۰ تا ۱۰ هزار دالر نوسان داشته، 
االن روی ۳۵ هزار دالر است. اگرچه بیتکوین نسبت 
به یک سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته اما در 
یک ماه گذشته نســبت به قله و بیشترین قیمت 
تاریخیاش، ریزش کرده اســت. با وجود این، روند 
کلی بیتکوین همواره صعودی بوده اســت، به این 
صورت که حتی اگر افراد در بیشترین قیمت اقدام 
به خرید کردند، بعد از چند ســال و در درازمدت، 

قیمت نسبت به قله قبلی چند برابر شده است.
این فعال حوزه رمزارز و بالکچین با بیان اینکه بازار 
رمزارزها در کوتاهمدت ممکن است ریزش داشته 
باشــد و افرادی که در قله خرید کردهاند، متضرر 
شــوند، افزود: افرادی که میخواهند در این زمینه 
سرمایهگذاری کنند باید به چند نکته توجه کنند؛ 

اول اینکه قبل از اینکه وارد این حوزه شــوند، ابعاد 
مختلف آن را کامال مطالعه کننــد، از جمله ابعاد 
فنی، بحثهای امنیتی و روشهای نگهداری رمزارزها. 
همچنین درباره بــازار رمزارزهــا و بحثهای مالی 
مطالعه کنند، ریزشها و صعودهای قبلی را بررسی 
کنند و در این زمینه دانش خود را باال ببرند.راشدی 
همچنین خاطرنشــان کرد: نکته دوم اینکه بازار 
رمزارزها ریســک زیادی دارد. اگر افراد میخواهند 
در این حوزه سرمایهگذاری کنند، نباید سرمایهای 
نباشد که اگر از دست رود، باعث اختالل در زندگی 
روزمرهشان شود. باید پولی را وارد این بازار کنند که 
تحمل از دست دادنش را دارند. اگرچه ممکن است 
این سرمایه صفر نشود، اما بازار نوسانات زیادی دارد 

و ریسک از دست دادن پولشان وجود دارد.

ایران بيش از هر كشوری به رمزارزها نياز دارد

مواضع دوپهلوی دولتی ها با ارزهای دیجیتال
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
از کشــف ۲۰۱ دســتگاه اســتخراج رمزارز در 
هفته سوم خردادماه ســال جاری خبر داد."علی 
 خدریم" بــا اعــالم این خبــر عنوان کــرد: در 
هفته ســوم خرداد ماه ۱۳ مزرعــه بیت کوین در 
استان خوزستان کشف شد که از این تعداد، ۲۰۱ 
دستگاه استخراج رمزارز ضبط و به ضابطین مراجع 

قضایی تحویل شدند.
وی همچنین با اشــاره به شــروع فصــل گرما و 
مدیریت مصرف بار و جلوگیری از خاموشی های 
ناخواســته در شــبکه برق، اظهار کرد: از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تاکنون، گروه های اجرایی حراست 

و مشترکان این شرکت موفق به کشف ۹۹ مزرعه 
استخراج رمزارز به صورت غیرمجاز شده اند که از 
این مراکز تعداد ۱۵۰۱ دســتگاه جمع آوری و در 
مرحله ثبت انرژی برگشتی و صدور صورت حساب 

اخذ هزینه خسارات وارده به شبکه هستند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
در پایان با اشاره به گسترش رمزارزهای غیرمجاز 
به عنوان یک وســیله پرمصرف در جامعه تصریح 
کرد: یکــی از مهمترین مضرات این دســتگاه ها، 
ایجاد نوسان ولتاژ شدید در سطح شبکه برق است 
که باعث آسیب جدی به لوازم برقی شهروندان و 

شبکه برق می شود.

۳دولت چین یک برنامه آزمایشــی را آغاز کرده 
اســت که به مصرف کنندگان امکان می دهد ارز 
"یوان دیجیتال" را در چندین فروشگاه در شهر 
پکن خرج کنند.به گزارش خبرگزاری تسنیم به 
نقل از راشاتودی، دولت چین یک برنامه آزمایشی 
را آغاز کرده است که به مصرف کنندگان امکان می 
دهد ارز "یوان دیجیتال" را در چندین فروشگاه در 

شهر پکن خرج کنند.
بانــک ارتباطات چیــن طی مراســمی از برنامه 
آزمایش ارز رنمینبی renminbi )RMB( خود 

در شــهر پکن رونمایی کرد.اعضای کارکنان این 
بانک برخی از اطالعات را به بازدیدکنندگان ارائه 
 RMB و ســپس به آنها توصیه کردند که برنامه
 RMB دیجیتال را بارگیری کننــد، کیف پول
دیجیتال را باز کنند و اولین خریدهای خود با ارز 

دیجیتال را در یک شهربازی انجام دهند.
ماه گذشــته، در اولین نمایشــگاه بیــن المللی 
"محصوالت مصرفی" چین که در استان هاینان 

برگزار شد، بســیاری از بانک ها به طور آزمایشی 
محل هایی را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دادند 
که اســتفاده از رمز دیجیتــال RMB را تجربه 
کنند.دولت چین پیش از ایــن چندین آزمایش 
یوان الکترونیکی را به عنوان بخشــی از آزمایش 
ارز دیجیتال خود انجام داده است و قصد دارد این 
برنامه آزمایشــی را در آینده گسترش دهد.سال 
گذشــته، بانک مرکزی چین )PBOC( برنامه 

هایی را برای آماده سازی ارز دیجیتال دولتی خود 
به موقع برای بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 

اعالم کرد.
بانک مرکــزی چیــن همچنیــن اعــالم کرد 
این ارز جدید که هنوز نام رســمی نــدارد اما با 
نــام اختصاری خــود یعنی DCEP شــناخته 
می شــود، دارای برخی ویژگی های مشــترک با 
ارزهای رمزپایه اســت.پیش بینی شده است که 
 یوان الکترونیکی جایگزین پــول نقد در گردش 

مالی این کشور شود.

رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: پروژه 
شــتابگر ملی فازهای مختلف اجرایی دارد و برای 
عملیاتی شــدن حداقل دو باریکه، ۱۰ سال دیگر 
نیاز به زمان داریم تا به بهره برداری برسد.»طرح 
شتابگر ملی« به عنوان یکی از بزرگ ترین طرح های 
علمی کشــور در مجموعه ای به نام »چشمه نور« 
در شمال شــهر قزوین اجرا می شود. شتابگر ملی 
به عنوان یک آزمایشگاه بزرگ علمی با تمرکز بر 
روی پرتوهای سیکلوترون )پرتوهای نوری بسیار 
درخشنده( راه را برای اجرای تحقیقات رشته های 
مختلف هموار می سازد. حوزه های مختلف پزشکی، 
فیزیک، شیمی، الکترونیک، کشاورزی، داروسازی، 
صنعت و غیره در طرح شتابگر ملی توسعه می یابند.

این طرح، مجتمع بزرگی از شتابگرهای پیچیده، 
ابزارهای تجربی و آزمایشــگاه های متنوع است 
که در دهه های آینده نیــروی محرکه اصلی برای 

رســیدن به اهداف علمی و مهندسی مهم کشور 
خواهــد بود.دکتر محمد جــواد الریجانی رئیس 
پژوهشگاه دانش های بنیادی در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه عظیم شتابگر ملی به خبرنگار مهر 
گفت: این پــروژه فازهای مختلــف اجرایی دارد 
و برای عملیاتی شــدن در حد دو باریکه حداقل 
۱۰ سال دیگر زمان می برد تا محققان رشته های 
مختلف بتوانند از آن استفاده کنند.وی در خصوص 
فاز اول این پروژه بزرگ که در قزوین است، گفت: 
فاز اول این پروژه به انجام رسیده که شامل طراحی 
کلی، مفهومی و زیرساختی بود.رئیس پژوهشگاه 
دانش های بنیادی ادامه داد: فاز دوم پروژه شتابگر 

ملی نیز که شــامل تشــکیل واحدهای تحقیق و 
توسعه بوده در چهار - پنج حوزه انجام شده است.

الریجانی با تاکید بر اینکه مــا نمی خواهیم برای 
تکمیل پــروژه قطعه ای از خــارج بیاوریم گفت: 
اخیراً با حمایت معاونت علمی و فناوری جهشــی 
در پیشــرفت پروژه اتفاق افتاده اما در حد کارگاه 
در محل پروژه تاسیس شده اســت.به گفته وی، 
قراردادهایی با برخی کشــورهای دیگر دنیا هم 
داریم کــه در بحث شــتابگر کمک کننــد که از 
مشــاوران بین المللی هســتند.وی با بیان اینکه 
معاونت علمی و فنــاوری قراردادی با اســپانیا و 
وزارت علوم قــراردادی با ایتالیا بــرای این پروژه 

منعقد کرده اند، گفت: امیدواریــم روزی که این 
شــتابگر راه بیافتد چندین هزار دانشمند بتوانند 
از آن استفاده کنند.رئیس پژوهشگاه دانش های 
بنیادی در خصوص اعتبارت این پروژه گفت: البته 
که اعتبارات این پروژه متفاوت است اما از ابتدا تا 

پایان پروژه تقریباً ۳۰۰ میلیون دالر هزینه دارد.
وی با اشاره به ویژگی این پروژه گفت: شتابگر ملی 
کاربردهای متعددی در پزشــکی، پرتودرمانی، 
علم فیزیک، الکترونیک و… دارد که به هرکدام از 
این کاربردها یک باریکه اختصاص پیدا می کند.

الریجانی با اشاره به یکی از باریکه های این شتابگر 
گفت: یکــی از باریکه های این پروژه، »شــتابگر 
خطی« اســت و اولین قرارداد اســتفاده از آن با 
دانشگاه تربیت مدرس منعقد شده است.به گفته 
وی ما در کشور به هفتاد نمونه شتابگر خطی نیاز 

داریم.

مرکز ماهر با اعالم شناســایی بیش از ۹۰ آسیب پذیری 
موجود در دســتگاه های دارای سیســتم عامل  اندروید 
از کاربران خواســت ســریع تر نســبت به به روزرسانی 
سیستم عامل های آسیب پذیر اقدام کنند.به گزارش مرکز 
مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، 
به تازگی به روزرســانی هایی به منظور وصله بیش از ۹۰ 
 آسیب پذیری موجود در دستگاه های دارای سیستم عامل 
 اندروید و دســتگاه های Pixel منتشر شــده است؛ لذا 
توصیه می شود هرچه سریع تر نســبت به به روزرسانی 

سیستم عامل های آسیب پذیر اقدام شود.   
-CVE مهمترین آسیب پذیری وصله شده، آسیب پذیری

۲۰۲۱-۰۵۰۷ در بخــش System در سیســتم عامل 
اندروید اســت که به مهاجم امکان اجرای کد از راه دور را 
خواهد داد.همچنین یک آسیب پذیری بحرانی افزایش 

ســطح دسترســی )CVE-۲۰۲۱-۰۵۱۶( نیز در این 
بخش وجود دارد که جزئیات فنی بیشــتری از آن ارائه 
نشده است.چندین آسیب پذیری افزایش سطح دسترسی 
در سایر بخش های این سیســتم عامل نیز وجود دارد. در 
-۲۰۲۱-CVE این بین می توان به آسیب پذیری های

 ،۰۵۰۹-۲۰۲۱-CVE ،۰۵۰۸-۲۰۲۱-CVE ،۰۵۱۱
CVE-۲۰۲۱-۰۵۱۰ و CVE-۲۰۲۱-۰۵۲۰ اشــاره 
کرد که به یک مهاجم محلی امکان می دهد کد دلخواه خود 
را در سیستم عامل آسیب پذیر اجرا کرده و الزامات تعامل 
کاربری را به منظور دسترسی به مجوزهای اضافی دور بزند.

اشکاالت موجود در دســتگاه های Pixel گوگل عمدتاً 
دارای شدت متوســط هســتند. در این بین می توان به 
 Android runtime آسیب پذیری های منع سرویس در
 )۰۵۵۵-۲۰۲۱-CVE ۲۰۲۰-۱۹۷۱ و-)CVE
 Media و یک آســیب پذیری اجرای کــد از راه دور در
Framework )CVE-۲۰۲۱-۰۵۵۷( اشــاره کرد. 
در مجموع دستگاه های Pixel دارای ۴۳ آسیب پذیری 
 Android runtime، امنیتی هستند که بر بخش های
 ،Framework، Media Framework، System
 Knowles IAXXX هســته اندروید و بخش هــای

adnc driver و Pixel Launcher در Pixel تأثیر 
می گذارند.تنها ۴ مورد از آسیب پذیری های مذکور دارای 
شدت باال هستند که شامل دو آسیب پذیری افزایش سطح 
دسترسی در بخش های Pixel )CVE-۲۰۲۱-۰۶۰۷ و 
CVE-۲۰۲۱-۰۶۰۸(، یک آسیب پذیری افزایش سطح 
-۲۰۲۱-Media Framework )CVE دسترسی در

۰۵۶۵( و یک آسیب پذیری افزایش سطح دسترسی دیگر 
در Framework )CVE-۲۰۲۱-۰۵۷۱( هستند.

گوگل جزئیات فنی بیشــتری درباره هیچ یک از نقص ها 
منتشر نکرده است. به طور معمول، گوگل جزئیات فنی 
آســیب پذیری های وصله شــده را تا زمانی که اکثریت 
دستگاه های آسیب پذیر وصله ها را دریافت نکنند، منتشر 
نمی کند.سطح وصله امنیتی ۰۵-۰۶-۲۰۲۱ یا باالتر این 

آسیب پذیری ها را رفع می کند.

ابوالفضل روحانی معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی، 
گفت: »رمزارزها به طورکلی و با مدیریت شرایطی می توانند 
ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معامالت باشــند اما 
باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این موضوع برای آن تعریف 
شود.«روحانی اعالم کرد: »مرکز ملی فضای مجازی استفاده 
از رمزارزها با منشا خارجی نظیر بیت کوین را ترویج نمی کند، 
زیرا نه تنها متولی آن مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن 
نیز مشخص نیست.«او ادامه داد: »نوسان های عجیب قیمت 

بیت کوین و تالطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش 
دارد، بر این اساس سیاســت مرکز این است که تشویقی در 
این حوزه نداشته باشیم اما در جمهوری اسالمی به ویژه بانک 
مرکزی، با توجه به این که رمزارزها می تواند ابزار مناسبی برای 

دور زدن تحریم ها برای برخی از معامالت باشــد باید رویکرد 
ویژه ای برای آن تعریف شــود.«روحانی با اشــاره به موضوع 
بالک چین و رمزارزها، گفت: »پژوهشگاه فضای مجازی نسبت 
به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها اقدام کرده است، 

اما ازآنجاکه هنوز بحث رمز ارزها در میان همه مردم، ساری و 
جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست و در سطح نخبگان و افراد 
خاص باقی مانده، باید با توجه به شرایط و برنامه ریزی انجام شده 
باهدف آگاه سازی این موضوع نسبت به شفاف سازی موضوع 
رمزارزها اقدام و رویکرد جمهوری اســالمی را نسبت به این 
موضوع تبیین کرد.«قابل رصد نبودن ارزهای دیجیتال باعث 
شده است که استفاده از این نوع ارزهای مجازی در شرایطی 

مانند تحریم، کارساز باشد.

کشف ۲۰۱ دستگاه استخراج رمزارز در استان خوزستان

چین به راه اندازی اولین ارز دیجیتال دولتی جهان نزدیکتر شد

نياز به 300 ميليون دالر اعتبار

آخرین وضعیت پروژه »شتابگر ملی«

طبق اعالم مركز ماهر؛

۹۰ آسیب پذیری در سیستم عامل اندروید شناسایی شد

طبق اعالم مركز ماهر؛

استفاده از رمزارز با منشا خارجی توصیه نمی شود


