
سردرگمی در خصوص سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره احتمال افزایش 
زودتر از موعد نرخهای بهره پس از اظهارات جروم پاول در برابر کنگره، نوسان 
و ابهام زیادی را ایجاد کرد که قیمت اونس طال را پایین ۱۸۰۰ دالر نگه داشت.

به گزارش ایسنا، تحلیلگران نسبت به روند قیمت طال در هفته جاری خوش 
بین مانده اند اما تاکید کرده اند طال برای این که هیجان به فضای بازار برگردد، 
باید قیمت ۱۸۰۰ دالر را بشکند.فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در 
گروه بلو الین فیوچرز به کیتکونیوز گفت: بهبود قیمت طال ادامه دارد. این فلز 
ارزشمند باید باالی مرز ۱۷۹۵ دالر و ۶۰ سنت را بشکند. دو هفته پیش ریزش 

قیمت طال بیش از حد بود و فرصت خوبی برای بسیاری از افراد ایجاد کرد.
همه توجهات به انتظــارات تورمی باالتر بانک مرکــزی آمریکا و احتمال دو 
مرحله افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۲۳ معطوف شده است اما استرایبل 
مورد دومی را بسیار بعید دانست و گفت: بانک مرکزی آمریکا فقط حرف می 

زند و اقدامی نمی کند. آنها ناچار بودند اظهارات متهورانه ای برای محدود کردن 
رشد قیمت کاالها داشته باشند و هفته گذشته یک همکاری بین مقامات بانک 
مرکزی آمریکا برای تکرار این پیام وجود داشت. با این حال واقعیت این است 
که آنها نمی توانند به این وعده عمل کنند. رســیدن به هدف اشتغال کامل 
زمان می برد و پیش بینی نمی کنم آنهــا دو مرحله افزایش نرخهای بهره در 
سال ۲۰۲۳ را انجام دهند.در مجموع ابهامات زیادی در خصوص بیانیه پولی 
بانک مرکزی آمریکا و اظهارات بعدی مقامات بانکی وجود دارد.اِِورت میلمان، 
کارشناس فلزات ارزشمند گینزویل کوینز به کیتکونیوز گفت: ما نوسان زیاد 
و عوامل زیادی مانند پس و پیش رفتن بانک مرکزی آمریکا را مشاهده کرده 
ایم. درست پس از نشست سیاست پولی، همه موضع بانک مرکزی آمریکا را 
موافق افزایش نرخهای بهره ارزیابی کردند. متعاقبا مقامات بانکی این انتظارات 
را تایید کردند اما جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در اظهاراتی که در 

برابر کنگره داشت لحنش را تعدیل کرد و این امر باعث فراز و فرودهای بازارها 
و طال شــد.بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شــرکت تی دی سکیوریتیز 
گفت: اگر هیچ آمار غافلگیرکننده ای که باعث ســقوط بیشــتر قیمت طال 
شود، وجود نداشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت طال در حدود 
۱۷۹۰ دالر حبس شود. دیدگاه ما این اســت که میانگین قیمت طال در سه 
ماهه سوم ۱۷۹۰ دالر است و پس از آن ممکن است قیمت بهتری پیدا کند. 
هر گونه آماری که نشــان دهد بانک مرکزی آمریکا قادر نیست اقدام قاطعی 
 برای افزایش نرخهای بهره بــه منظور پایین بردن فشــارهای تورمی انجام

 دهد، برای طال مثبت خواهد بود. مقاومت بعدی طال در حدود سطح ۱۸۱۸ 
دالر و سپس ۱۸۳۳ دالر اســت در حالی که حمایت بعدی در سطح ۱۷۷۵ 
دالر قرار دارد.یک نشانه منفی دیگر در هفته جاری عدم واکنش طال به توافق 
دولت جو بایدن در خصوص برنامه زیرســاخت ۵۷۹ میلیارد دالری است که 

گفته می شود میلیونها شغل ایجاد خواهد کرد.کوین گریدی، رییس شرکت 
فونیکس پیش بینی کرد طال در همین سطوح فعلی تثبیت خواهد شد اما هر 
گونه پیشروی برای طال دشوار اســت. برنامه عظیم زیرساخت که پنج شنبه 
گذشته اعالم شد هیچ تاثیری روی بازار طال نداشت. چرا طال واکنش مثبتی 
به اقدامات محرک مالی بیشتر نشان نداد. قیمت طال باال مانده اما ۲۵۰۰ دالر 
نشده است. حتی با وجود ریزش رمزارزها، طال صعود را تجربه نکرد. این عامل 

مهمی بوده و واقعا مثبت نیست.
تاثیــر توافق بــازل ۳ کــه در ۲۸ ژوئــن اجرایی می شــود و فقط شــامل 
انگلیــس نمی شــود بــه دقــت از ســوی کارشناســان طال دنبــال می 
شــود.میلمان خاطرنشــان کرد تا چند هفته دیگر نوســان وجــود خواهد 
 داشــت و ترجیح می دهم نوســان فروکش کــرده و طال مــرز ۱۸۰۰ دالر

 را تست کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و امارات 
متحده عربی می گوید مسیر برای افزایش تجارت 

مشترک دو کشور تا دو برابر فراهم خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرشــید فرزانگان اظهار کرد: 
در حال حاضر میــزان تجارت مشــترک میان 
دو کشــور حدود ۱۶ میلیــارد دالر تخمین زده 
می شــود اما با توجــه برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه می تــوان انتظار داشــت که در ســال 
۲۰۲۵ میزان تجارت مشــترک بــه ۲۰ میلیارد 
 دالر و در ۱۰ ســال به ۳۰ میلیارد دالر افزایش

 یابد.
وی با اشــاره به برگزاری اکســپو دوبی در سال 
جاری، توضیــح داد: در جریان این نمایشــگاه 
ما امــکان آن را خواهیم داشــت که محصوالت 
ایرانی را در ســطحی جهانی معرفــی کنیم و از 

جاذبه های گردشــگری گرفته تا دستاوردهای 
 علمــی و صنعتــی کاالهــای ایرانــی دیــده

 شوند.
به گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانی اتــاق ایران 
و امارات، حتی امــکان معرفی واکســن ایرانی 
کرونا در اکســپو دوبی نیز وجود خواهد داشت 
و همه شــرکت های ایرانــی امــکان آن را که 
با حضور نمایندگانشــان محصــوالت خود را به 
 شــکل حضوری یا مجازی عرضه کنند خواهند

 داشت.
همچنین حســن زمانی – مدیرعامل شــرکت 
نمایشــگاه ها – نیز در این نشســت اعالم کرد: 
نمایشــگاه اکســپو دوبی در زمانی حدودا شش 
ماهه برگزار خواهد شــد و در این زمان بین سه 
تا ۶۰۰۰ فرصت ســرمایه گذاری عرضه خواهد 
شد و این فرصتی مناسب برای ایران خواهد بود 

که در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از آنها 
استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود ۲۵ میلیون 
نفر از این نمایشگاه بازدید کنند، اظهار کرد: از این 
تعداد ۷۵ درصد از کشورهای خارجی وارد امارات 
می شــوند و در صورتی که شــیوع کرونا کاهش 
یابد احتمال افزایش تعــداد بازدیدکنندگان نیز 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه ها پاویون ایران را جزو 
هشت پاویون برتر اکسپو دوبی دانست و گفت: ما 
برای این پاویون هشت میلیون دالر هزینه کردیم 
و یک فرش ایرانی در غرفه ایران قرار می گیرد و هر 
بازدید کننده یک گره همدلی به این فرش خواهد 
زد. امیدواریم شــرکت های ایرانی از این فرصت 
استفاده کنند و برای اقتصاد ایران نتایج مثبتی 

رقم بخورد.

بانک تخصصی بخش مسکن طرح های جدید وام 
مسکن از محل انواع سپرده گذاری را اعالم کرد.

به گزارش بانک عامل بخش مســکن، این بانک 
اقدام به طراحی سبد متنوعی از طرح های ویژه 
ســپرده گذاری شــامل ۸ طرح ویژه کرده است 
که مشــتریان و متقاضیان می توانند متناسب با 
شرایط و هدفی که از ســپرده گذاری دارند اقدام 
به انتخاب یک یا چند مــورد از این طرح ها برای 

سپرده گذاری کنند.
۱. بر اساس قوانین و مقررات در نظر گرفته شده 
در این زمینه، در طرح نخست، حداقل موجودی 
برای افتتاح حســاب مبلغ ۳۰ میلیون تومان در 
نظر گرفته شــده اســت. همچنین مدت زمان 
انتظار برای دریافت این تسهیالت با موجودی ۳۰ 
میلیون تومانی حداقل ۵ ماه تعیین شــده است. 
در قالب ایــن طرح متقاضیان و ســپرده گذاران 

می توانند بعد از طی دوره انتظار مذکور تا سقف 
۱۵۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.

۲. در طــرح دوم، متقاضیــان می توانند پس از 
افتتاح حســاب با حداقل واریزی ماهیانه ۳۰۰ 
هزار تومان با حداقل مدت انتظار ۳ سال تا سقف 
۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند. این 
طرح به خصوص برای متقاضیانی که در ماه امکان 
پس انداز با مبالغ باال را ندارند، مناسب است. نرخ 

سود این تسهیالت ۱۵ درصد می باشد.
۳. در طرح ســوم بانک عامل بخش مسکن نیز 
همین شــرایط برای مشــتریان و متقاضیان در 
نظر گرفته شده اســت و افراد می توانند در قالب 
این طرح تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
دریافت کنند. متقاضیان پس از مراجعه به شعب 
بانک و بررسی شــرایط آن ها در خصوص اینکه 
افتتاح کدامیک از حســاب ها متناسب با شرایط 

آن ها اســت از ســوی کارکنان بانک راهنمایی 
خواهند شــد. نرخ سود این تســهیالت نیز ۱۷ 

درصد در نظر گرفته شده است.
۴. در طرح دیگر، با حداقل موجودی ۱۰ میلیون 
تومانی و مدت بازپرداخت ۱۲ ماهه با نرخ سود ۱۸ 
درصد به متقاضیان تسهیالت پرداخت می شود. 
سقف تسهیالت فردی در این طرح معادل ۱۰۰ 
درصد خالص دریافتی تا ۱۰ میلیون تومان برای 
پرسنل شــرکت ها در نظر گرفته شده است. این 
طرح برای پرداخت تســهیالت بــه کارکنان و 
کارمندان شــرکت هایی که اقدام بــه پرداخت 
حقوق کارکنان خود از مسیر بانک تخصصی بخش 
مسکن می کنند در نظر گرفته شده است. سقف 
این تسهیالت برای مدیران شرکت تا ۲۰ میلیون 
تومان و برای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 

تا ۳۰ میلیون تومان قابل افزایش است.

مدیرعامل آبفای تهران با تاکید بر اینکه هنوز به وضعیت قرمز نرسیده ایم اما زنگ هشدار 
برای تهران به صدا درآمده است، گفت: مصرف آب شرب تهران ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار متر 
مکعب مصرف باالتر رفته است.محمدرضا بختیاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
با بیان اینکه اکنون تهران از وضعیت سبز خارج و به وضعیت نارنجی رسیده است، اظهار 
داشت: امسال بارندگی در تهران و کل کشور نامناسب بود، بر خالف اینکه سال قبل بهترین 
وضعیت بارندگی را در ۵۰ سال اخیر داشتیم، امسال بدترین وضعیت را طی نیم قرن اخیر 

داریم، بنابراین در دو سال متوالی تنوع آب و هوایی بسیار شدیدی را تجربه کردیم. 

35 درصد کاهش بارندگی
وی با بیان اینکه امسال بدون استثناء در کل کشور حتی در استان های شمالی 
بارندگی کاهش یافته است، افزود: میزان بارندگی در تهران تابحال حدود ۲۹۰ 
میلی متر بوده در حالی که این رقم در ســال گذشته ۴۴۰ میلی متر بوده است، 

یعنی نسبت به سال قبل ۳۵ درصد کاهش بارندگی داشته ایم. 

350 میلیون متر مکعب کسری مخزن داریم
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر میزان 
موجودی مخازن سدها حدود ۷۹۰ میلیون متر مکعب است در حالی که سال 

قبل در همین زمان یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون متر مکعب بوده است یعنی ۳۵۰ 
میلیون متر مکعب کسری مخازن داریم. 

مصرف آب شرب تهران 3،680،000 متر مکعب افزایش یافت
وی با تاکید بر اینکه هنوز به وضعیت قرمز نرسیده ایم اما زنگ هشدار برای تهران به 
صدا درآمده است، خاطرنشان کرد: طبیعتا مصرف باال است یکی از علل هم بحث 
کرونا و شدت گرما نسبت به سال قبل است. البته امسال میزان مصرف نسبت به 
سال قبل افزایش چشمگیری نداشته ولی واقعیت این است که مصرف باال است، 
مصرف آب شرب تهران ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار متر مکعب مصرف باالتر رفته است. 

آب پرمصرف ها قطع می شود
بختیاری گفت: فعال برنامه این است که به مشترکین پرمصرف خانگی و غیرخانگی هشدار 
می دهیم، رفتار مصرف در یک دوره ۲ تا ۳ هفته ای رصد می شود چنانچه بیش از دو برابر 

میانگین مصرف داشته باشند اخطار دریافت می کنند و اگر در میزان مصرف تغییری اعمال 
نکنند اخطار دریافت می کنند و آب مشترکین به طور موقت قطع می شود. 

یک ساعت هم قطعی نداشتیم
وی با بیان اینکه ۸۴ درصد مصرف آب شرب تهران در بخش خانگی است، افزود: 
تهران امسال  نسبت به بقیه مناطق کشور وضعیت خوبی دارد، عمدتا در استان 
تهران یک ساعت قطعی آب نداشتیم، پارسال هم زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد 
ما با ۱۲ درصد افزایش مصرف مواجه شدیم اما یک ساعت هم قطع اعمال نشد. 
اما باید در نظر داشته باشیم منابع آب تهران محدود است و الیزال نیست، فقط 

۵ سد برای تامین آب شرب تهران داریم.

تهران بیمه شد
مدیر عامل آبفای تهران در ادامه گفت: البته دو اتفاق تهران را بیمه کرد یکی مدول 

دوم تصفیه خانه هفتم تهران که اواخر ســال ۹۸ وارد مدار شد؛ دیگری تصفیه خانه 
ششــم بود که پارســال به کمک تهران آمد. ما هم اکنون ۱۰۰۰ لیتر بــر ثانیه از 
تصفیه خانه ششم آب وارد می کنیم همین باعث شد که کسری تهران را جبران کنیم 
و دنبال این هستیم که ظرفیت تصفیه خانه را به ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه برسانیم.وی با بیان 
اینکه برنامه های سازه ای داریم اما امکان احداث سد و یا تامین آب جدید را نداریم، 
تاکید کرد: باید پروژه های افزایش ظرفیت تصفیه خانه ها باضافه مدیریت مصرف را 

اعمال کنیم، در این صورت سال ها در تهران مشکلی نخواهیم داشت.

وضعیت آب های زیرزمینی چگونه است؟
بختیاری درباره اســتفاده از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: در تهران حدود 
۱۵۰۰حلقه آب شــرب داریم که ۶۰۰ حلقه در شــهر تهران و مابقی در سایر 
شهرستان های استان قرار دارند، به میزانی که از آب سطحی برداشت می کنیم 
برداشــت از آب زیرزمینی کاهش پیدا می کند، سال گذشته وضعیت بارندگی 
خوب بود بنابراین ۸۲ درصد از منابع آب سطحی استفاده کردیم که باعث شد 
برداشت از آب های زیرزمینی به ۱۸ درصد برسد و بسیاری از چاه ها خاموش و 
کیفیت هم باالتر رفت. در هر حال هر قدر از آب ســطحی استفاده کنیم به نفع 

سفره های زیرزمینی کار کرده ایم.

طالبهاوجبرمیگردد؟
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بالتکلیفی  خریداران  خودرو
قیمت    خودرو   در  فراز   و   نشیب    است 

ســازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با واریز 
بخش دوم سود سهام عدالت میلیون ها سهامدار 
اولتیماتوم داد. در حالی که نزدیک به چهار ماه 
از واریز بخش نخست ســود سهام عدالت سال 
۱۳۹۸ گذشــته اســت، بخش دوم سود هنوز 
واریز نشده و هر بار وعده جدیدی در مورد زمان 
یا نحوه واریز این ســود اعالم می شود. این بار 
سازمان بورس ضرب االجل تعیین کرده است. 

بازرس اتحادیه تعاونی های ســهام عدالت در 
رابطه با تاخیرات ایجاد شده در پرداخت بخش 
دوم سود سهام عدالت می گوید: بخش دوم سود 

سهام عدالت سهامداران...

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در خردادماه، 
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در 
شهر تهران ۳ درصد نسبت به اردیبهشت افزایش 
یافته و دوباره به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده است. 
گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در خردادماه 
سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که در خردادماه سال 
۱۴۰۰، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به ۵.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به 
ماه قبل ۲۹.۶ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش نشان می دهد.بر اساس 

اطالعات منتشر شده...

زنگ هشدار به صدا درآمد

تهرانبهوضعیتقرمزنزدیکشد



اقتصاد2
ایران وجهان

نمکی:
 در ماه هــای آینــده می توانیم به 

کشورهای فقیر واکسن هدیه کنیم
وزیر بهداشت با اشاره به انواع واکسن های تولیدی 
در داخل کشورمان گفت: ما در ماه های آینده نه تنها 
کمبود واکســن نداریم بلکه می توانیم صادرات 
داشته باشیم. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در آیین رونمایی از واکســن 
نوترکیب دانشــگاه بقیةاهلل)عــج( و آغاز فرآیند 
کارآزمایی بالینی واکســن "نورا"، طی سخنانی 
اظهار داشت: وقتی کرونا آمد ما نداشته های زیادی 
را رقم می زدیم و وقتی نگاه می کردیم محاسبات 
دشــمنان برای به هم ریختن کشور ما غلط نبود؛ 
سیل، زلزله، تحریم و کمبودهای فراوان و خزانه 
خالی اما آن ها به داشته های ما فکر نکرده بودند. 
وی ادامه داد: مهمترین داده ما اعتقادات مذهبی 
ماست که آن ها نمی دانســتند، ما ملت بزرگ و 
فداکاری داریم که در همه صحنه ها حضور مؤثر 
دارند، آنها نمی دانستند که ما بعد از 8 سال جنگ 
حتی یک میلی متر از زمین را در میز مذاکره ندادیم. 
آنها نمی دانستند که ما رهبر فرزانه ای داریم که در 
هدایت و حمایت یگانة عالم است که حتی با وجود 

اشتباهاتی که داشتیم از ما حمایت می کند.
وزیر بهداشت گفت: این روزها برای من از بهترین 
روزهاست؛ روزهایی که شاهد افتخارات فراوانی 
در عرصه ســاخت واکسن ملی هســتیم. امروز 
داشته های ما با تصاعد افزایش یافته است و نیاز به 
تخت بستری نداریم و در هیچ بیمارستانی کمبود 
اکســیژن نداریم. نمکی افزود: در این سال های 
تحریم بیمارســتان های متعددی ساخته شد و 
به جای نداشته های روزهای اول بیش از دو هزار 
آزمایشگاه داریم، صاحب مدیریت نوین کنترل 
بیماری هستیم و در پیک چهارم با وجود شیوع 
ویروس کرونا انگلیسی شاهد کاهش مرگ ومیر 
کمتری بودیم. وی با اشــاره به انواع واکسن های 
تولیدی در داخل کشورمان گفت: ما در ماه های 
آینده نه تنها کمبود واکسن نداریم بلکه می توانیم 

واکسن را صادر و به کشورهای فقیر هدیه کنیم.

۱۶ میلیــارد دالر از ذخائــر 
صندوق توسعه ملی آزاد شد

از ابتدای تاسیس صندوق توســعه ملی، حدود 
۱۶ میلیارد دالر از منابع ارزی که در حساب های 

صندوق بلوکه و مسدود شده بود، آزاد شده است.
به گزارش ایسنا، در جریان اعطای تسهیالت از محل 
منابع صندوق توسعه ملی برای طرح های اقتصادی، 
در مراحل اولیه توسط صندوق اعالم وصول می شود، 
یعنی اسناد اعتباری طرح ارزی که مورد تائید بانک 
عامل قرار گرفته به صندوق ارائه و در صورت انطباق 
و قواعد و مقررات از سوی صندوق مورد پذیرش اولیه 
قرار گرفته و به عبارتی اعالم وصول می شود. بعد از 
اعالم وصول، بانک عامل می تواند قرارداد مشارکت 
برای اجــرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارســال 
مدارک مربوطه نســبت به دریافت مسدودی برای 
طرح که به مفهوم تخصیص تسهیالت ارزی از محل 
منابع صندوق است، اقدام کند که بعد از آن فرایند 
گشایش اعتبار و پرداخت قطعی صورت می گیرد. اما 
تازه ترین گزارش صندوق توسعه ملی نشان می دهد 
که بخشی از منابع مسدود شده صندوق یعنی حدود 
۱۶ میلیارد دالر آزاد شــده است. این در حالی است 
که با ابطال مسدودی طرح های غیر فعال و کاهش 
مســدودی طرح هایی که به دالیل مختلف امکان 
بهره گیری از کل منابع درخواستی را نداشته اند اکنون 
 امکان بهره برداری این منابع توسط سایر متقاضیان 

فراهم شده است.
بر این اساس، حدود ۷۷ درصد از کل منابع ارزی آزاد 
شده مربوط به طرح هایی است که از زمان تاسیس تا 
پایان سال ۱۳۹۵ برای آنها مسدودی صادر شده ولی به 
دالیل مختلف امکان استفاده از این منابع را نداشته اند.  
از مبلغ ۱۶ میلیارد دالر آزاد شده، بیش از ۷.۲ میلیارد 
دالر آن در سالهای ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ رفع مسدودی شده 
و به چرخه  تامین مالی طرح های متقاضی تسهیالت از 
صندوق توسعه ملی بازگشته است. خروج منابع مسدود 
شده می تواند در کنار ایجاد شفافیت در میزان تعهدات 
ارزی صندوق توسعه ملی به متقاضیان، امکان تامین 
منابع طرح های جدید واجد شرایط را فراهم آورده و 
مانع از بالتکلیفی منابع ارزی شود. گفتنی است که 
صندوق توسعه ملی در اواخر سال ۱۳۹۰ تاسیس شده 
و منابع آن بر اساس سهم تعیین شده در قوانین برنامه 
توسعه هر سال از محل فروش نفت و فرآورده های آن 
تامین و بر اساس محل مصرف تعیین شده در اساسنامه 
در قالب تسهیالت ارزی و ریالی به تامین مالی طرح 
های اقتصادی و سرمایه گذاری می پردازد، هر چند 
طی سال های اخیر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی 
و ریزش منابع دولت از این محل، ســهم صندوق در 
برخی سالها به صورت کامل پرداخت نشده و  فقط ۲۰ 

درصد اختصاص پیدا کرده است.

اخبار

آمارهــای بانــک مرکــزی 
نشان می دهد در خردادماه، 
میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مســکونی در شهر 
تهــران ۳ درصد نســبت به 
اردیبهشــت افزایش یافته و دوباره به مرز ۳۰ میلیون 
تومان رسیده است. گزارش تحوالت بازار مسکن شهر 
تهران در خردادماه ســال ۱4۰۰ حاکی از این است که 
در خردادماه سال ۱4۰۰، تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به ۵.۱ هزار واحد مسکونی رسید 
که نســبت به ماه قبل ۲۹.۶ درصد افزایش و نسبت به 

ماه مشابه سال قبل ۵۲.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در ماه 
مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که 

نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش نشان می دهد.

حجم معامالت مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا در خردادماه سال ۱4۰۰ 
حاکی از آن است که از مجموع ۵۱۰۲ واحد مسکونی 
معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۵.8 
درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل حدود ۳.۱ واحد 
درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 
باال در گروه های »۶ تا ۱۰«، »۱۱ تا ۱۵« و »بیش از ۲۰ 

سال ساخت« افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف 
شهر تهران در خردادماه سال ۱4۰۰ حاکی از آن است 
که از میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهــران، منطقه ۵ با 
سهم ۱۳.۹ درصدی از کل معامالت، بیش ترین تعداد 
قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. 

همچنین مناطق ۱۰ و 4 به ترتیب با اختصاص سهم های 
۹.8 و 8.۱ درصدی در رتبه هــای بعدی قرار گرفته اند. 
درمجموع ۷۱.8 درصد از کل تعداد معامالت انجام شده 
در شهر تهران در خردادماه ســال ۱4۰۰ مربوط به ۱۰ 
منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 
۵،۱۰،4،۲،۷،۱۵،۱4،8،۱ و ۱۱( بــوده و ۱۲ منطقــه 
باقیمانده ۲8.۲ درصد از کل تعداد معامالت را به خود 

اختصاص داده اند.

تحوالت قیمت مسکن
در خردادماه سال ۱4۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران ۲۹۶.۷ میلیون ریال بود که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 

۳ و ۵۶.۶ درصد افزایش نشان می دهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران، بیشترین 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله 

شده معادل ۶۶۳ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن 
با ۱۲۶.۱ میلیون ریال به منطقه ۱8 تعلق داشته است. 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشــابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب 

۶۰.۹ و 4۱.۹ درصد افزایش نشان می دهند.

توزیع فراوانی تعداد معامالت برحسب قیمت 
یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده 
برحسب قیمت یک مترمربع بنا در خردادماه سال ۱4۰۰ 
حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 
»۱۵۰ تا ۲۰۰« میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با 
سهم ۱8.۶ درصد، بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه های قیمتی 
»۲۰۰ تا ۲۵۰« و »۲۵۰ تا ۳۰۰« میلیون ریال به ترتیب 
با سهم های ۱۵.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. در این ماه، توزیع حج معامالت به گونه ای بوده 
است که ۶۰.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتمی کمتر 

از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران 
)۲۹۶.۷ میلیون ریال( معامله شده اند.

توزیع فراوانی تعداد معامالت برحسب سطح 
زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شده 
برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در خردادماه 
سال ۱4۰۰ نشان می دهد، بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای »۶۰ تا ۷۰« 
مترمربع با ســهم ۱4.8 درصد اختصاص داشته است. 
واحدهای دارای زیربنای »۵۰ تا ۶۰« مترمربع با سهم 
۱4 درصدی در رتبه بعدی قرار دارنــد. درمجموع در 
این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 8۰ 
مترمربع، ۵۶.۱ درصد از معامالت انجام شده را به خود 

اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معامالت برحسب ارزش 
هر واحد مسکونی

در خردادماه سال ۱4۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحســب ارزش هر واحد حاکی 
از آن است که در میان دامنه های قیمتی موردبررسی، 
واحدهای مسکونی با ارزش »۵ تا ۱۰« میلیارد ریال با 
اختصاص سهم ۲۰.۲ درصد، بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای 
ارزش »۱۰ تا ۱۵« و »۱۵ تا ۲۰« میلیارد ریال به ترتیب با 
اختصاص سهم های ۱8.۲ و ۱۱.۹ درصدی در رتبه های 
بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۳.4 
درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 

۲۰ میلیارد ریال اختصاص داشته است.

تحوالت اجاره بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل 
مناطق شــهری در خردادماه سال ۱4۰۰ نشان دهنده 
رشد به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۷.۶ درصدی نسبت به ماه 

مشابه سال قبل است.

رشد 3 درصدی  قیمت مسکن در تهران

میانگین قیمت مسکن به مرز ۳۰ میلیون صعود کرد

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی؛
حجم صادرات کشور را باالی 

۴۰میلیارد دالر حفظ کردیم
دویست و سی و ششمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز یکشــنبه به ریاســت حسن 
روحانی رییس جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه 
گزارش ســازمان برنامه و بودجه درباره »تحقق 
وعده های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در 
سفرهای استانی« مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش که در سرفصل های مختلف ارائه شد، 
اقدامات انجام گرفته در دو بخش تکمیل طرح های 
نیمه تمام و وعده های معــوق مانده از دولت های 
گذشته و به بهره برداری رســیدن طرح های آغاز 

شده در این دولت، تشریح شد.
رییس جمهور پس از ارائه این گزارش با اشاره به 
اینکه دولت تدبیر و امید از ابتدا رویکرد جدیدی 
به سفرهای استانی داشــت،گفت:از ویژگی های 
مهم این ســفرها در این دولت، انجام کارشناسی 
دقیق با نگاه آمایش سرزمینی و پرهیز از وعده های 

غیرعملی بوده است.
روحانی بــا تاکید بر اینکــه اقدامــات دولت در 
سفرهای استانی مبتنی بر مطالعات توسعه محور، 
کاهش تعداد مصوبات و پرهیز جدی از مصوبات 
غیرکارشناسی شده و آنی بوده است، افزود: حاصل 
این تصمیم مهم، ایجاد هماهنگــی در طرح ها و 
افزایش چشمگیر میزان تحقق وعده ها بوده است. 
حاصل این رویکرد عــالوه بر جلوگیری از تضییع 
منابع کشــور در طرح های نیمه تمام این بود که 
اعتماد مردم اســتان ها به تحقق وعده های دولت 
افزایش پیدا کرد. رییس جمهور اظهار داشــت: از 
دیگر تالش های دولت که با اهتمام و جدیت انجام 
گرفت به سرانجام رساندن دستورات مقام معظم 
رهبری در سفرهای استانی ایشان بوده است که 
یکی از بارزترین نمونه های این امر، طرح آب های 
مرزی و زیرکشت بردن صدها هزار هکتار زمین در 

استان های خوزستان و ایالم بوده است.
روحانی گفــت: در این ســال ها، نتیجه عمل به 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم 
رهبری را در سفرهای استانی شــاهد بودیم که 
کشــور توانســت به تنهایی در برابر این حجم از 
فشــارها مقاومت کند و اگر چه فشــار و سختی 
زیادی نیز به مردم وارد شده است، اما در بدترین 
شرایط توانستیم حجم صادرات کشور را باالی 4۰ 
میلیارد دالر حفظ کنیم و ضربه اساسی آمریکا به 
درآمد ارزی کشور از صادرات نفت را به طور نسبی 

خنثی کنیم.
رییس جمهور با اشــاره به اینکه اکثر مصوبات در 
استان ها عملیاتی و محقق شده است که این مساله 
تأثیر زیادی بر ارتقای ســرمایه اجتماعی داشته و 
دارد، خاطرنشان کرد: در ۳ ســال گذشته با وجود 
همه فشارها، فعالیت های عمرانی کشور در استان ها 
متوقف نشد و از سویی سرمایه زیرساختی کشور در 
حوزه های مختلف ریل، آزادراه و سد جهش پیدا کرد و 
از سوی دیگر دسترسی مردم به مسکن، گاز، اینترنت 
و بیمارستان با رشد بی سابقه ای افزایش یافت. روحانی 
با تاکید بر اینکه ارزش این دستاوردها زمانی روشن تر 
می شود که بخش عمده ای از این خدمات در زیر آتش 
سخت ترین تحریم ها در دوره جنگ اقتصادی انجام 
شده است، پژوهشگران و تالشگران رسانه ای را به 
بازگو کردن واقعیت های جنگ اقتصادی و پیروزی بر 

آمریکا در این جنگ دعوت کرد.

قالیباف:
 پس از مهلــت 3 ماهه  آژانس که 

گذشت،  هیچ چیزی تمدید نشد 
رئیس مجلس گفت: پس از گذشــت فرصت سه 
ماهه ای که در قانون لغو تحریم ها آمده، هیچ چیزی 
تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ کدام از موضوعاتی 
که در داخل ضبط شــده هیچ وقت به آژانس داده 
نشده است. علیرضا ســلیمی نماینده محالت در 
مجلس در نشست علنی )یکشنبه، ۶ تیر( قوه مقننه 
و با استناد به مواد )۱۹8( و )۱۹۹( قانون آیین نامه 
داخلی مجلس گفت: در قانون اقدام راهبردی سه 
ماه به آژانس بین المللی انرژی اتمی فرصت دادیم که 
این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شد، با این حال 
حدود ۳ روز است که این فرصت نیز به اتمام است، 

حال خودمان باید از مصوبه مجلس دفاع کنیم.
سلیمی خطاب به رئیس مجلس افزود: آیا شورای 
عالی امنیت ملی در این باره تصمیمی گرفته که از 
آن اطالع نداریم؟ لطفاً تذکر الزم را در این زمینه 
بفرمایید. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این 
نماینده گفت: درباره آژانس قبالً نیز تذکر دادم، االن 
هم می گویم پس از زمان سه ماهه ای که گذشت، 
هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن هیچ کدام از 
موضوعاتی که در داخل ضبط شده، هیچ وقت به 
آژانس داده نمی شود و در اختیار جمهوری اسالمی 

ایران است، قانون دقیقاً در حال اجراست.

اخبار
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اگرچه خریداران خودرو در انتظار اخبار مثبت و کاهش 
قیمت، دست از خرید کشیده اند اما روند قیمت برخی 
خودروهای پرتیراژ صعودی است؛ فعاالن بازار می گویند 

احتمال نزولی شدن قیمت ها وجود دارد.
به گزارش مهر بررســی های میدانی از بــازار خودرو 
نشان می دهد که بنیان کنونی در بازار بر پایه »انتظار« 
استوار است. خریداران اگرچه در بازار حضور دارند اما 
منتظر کاهش قیمت ها هستند و برای خرید دست نگه 
داشته اند. از آن طرف فروشندگان که معامله چندانی 
انجام نمی دهند منتظر ثبات قیمت ها هستند تا مصرف 

کنندگان به خرید ترغیب شوند.

خریداران عقب نشسته اند
حســین ســالک یکی از خریداران که برای ارزیابی 
قیمت ها بــه بــازار آمده بــود، گفــت: قیمت ها در 
بازار خودروهای صفر باالســت و تفاوت فاحشــی با 
قیمت کارخانه دارد. من چند مرتبه در قرعه کشــی 

خودروسازان ثبت نام کردم اما قرعه به نام من نیفتاد.
وی افزود: از همین رو حدود یک ماه است که به دنبال 
خرید خودرو از بازار هســتم؛ اما هر بار که به بازار می 
آیم اکثر فعاالن بازار می گویند با توجه به نزدیک بودن 
اجرایی شدن توافق برجام و استقرار دولت جدید، منتظر 
کاهش قیمت ها بمان. امروز هم یکی از فروشندگان 
معتقد بود که از روز ســه شــنبه به بعد قیمت ها در 

بازار شکسته خواهد شــد. خرید و فروش خودروهای 
کارکرده هم در انتظار بــرای کاهش قیمت ها، تقریباً 
 بدون معامله اســت و مردم صرفاً قیمت ها را ارزیابی 

می کنند.
امیرحسین علوی که قصد فروش خودروی خود را دارد، 
گفت: از اوایل خرداد ماه به دنبال فروش خودروی خود 

هستم اما هر کسی زنگ می زند فقط قیمت می پرسد.
وی افزود: چند نفری هم قصد خرید داشتند اما در نهایت 
با اعالم اینکه احتمال شکســته شدن قیمت ها وجود 
دارد، از خرید منصرف شدند و خرید را به هفته های آتی 

موکول کردند.

وضعیت قیمت ها در بازار
بررســی وضعیت قیمت ها نیز حکایت از آن دارد که 
اگرچه معامالت خاصــی در بازار صورت نمی گیرد اما 
اســتفاده از لفظ صعودی یا نزولی برای بازار درست 
نیست؛ چرا که قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو 
در بازار روند افزایشی و قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا 

کاهش نسبی داشته است. 
عمده خودروهای گروه خودروسازی ایران خودرو طی 

یک ماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در بازار رشد 
قیمت را تجربه کرده اند.

به عنوان نمونه اگرچه قیمت خودروی سمند LX در 
۲۳ خرداد ماه ۱۹۳ میلیون تومان بود اما قیمت کنونی 
این خودرو در بازار به ۱۹۹ میلیون تومان رسیده است. 
خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۲۳ خرداد ماه ۲۱۰ میلیون 
تومان قیمت داشــت که هم اکنون به ۲۱۱ میلیون 
تومان رسیده است. قیمت دنا معمولی ۲۳ خرداد ماه 
۲۷۵ میلیون تومان بود که هم اکنون به ۲84 میلیون 
تومان رسیده است. قیمت خودروی پژو پارس سال نیز 
از ۲۳۲ میلیون تومان به ۲۳۶ میلیون تومان رســیده 
است. همچنین قیمت تیبا از ۱۲۷ میلیون تومان در 
۲۳ خرداد ماه به ۱۲۹ میلیون تومان در ۶ خرداد ماه 
رسیده است.اما قیمت خودروهای پرتیراژ سایپا شاهد 
افت نسبتی قیمت در بازار بوده است به طوری که قیمت 
کوییک دنده ای از ۱۵۱ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان، 
ســاینا از ۱4۵ میلیون به ۱4۳ میلیون تومان رسیده 
است؛ اما قیمت ســایپا ۱۱۱ از ۱۳۳ میلیون به ۱۳4 
میلیون تومان افزایش یافته و تیبا دو روی ۱۳۷ میلیون 

تومان ثابت مانده است.

عاقبت نامشخص صنعت خودرو
به گزارش مهر، این وضعیت قیمت ها در بازار و تفاوت 
فاحش با قیمت کارخانه و البتــه عدم تمایل مردم به 
خرید، در حالیست که خودروســازان از حدود دو ماه 
پیش در حال رایزنی و برگزاری جلســه با نمایندگان 

مجلس برای آزادسازی قیمت هستند.
خودروســازان پیشــنهاد کرده اند که شیوه قیمت 
گذاری خودرو آزاد شــود؛ به شکلی که خودروهای 
عمومی )خودروهایی کــه عموم مردم چه در بخش 
کم درآمد و چه با درآمد متوســط جامعه اســتفاده 
می کنند(، با فرمول بهای تمام شده و در نظر گرفتن 
حداقل ۵ درصد سود با تأیید و نظارت وزارت صمت 
و خودروهــای اختصاصی )که همــان خودروهای 
اختصاصی یا لوکس تولید داخل هستند که مشابه 
خارجی هــم در جامعه دارند و خودروهای نســبتاً 
گران قیمت محسوب شده و دارای مشتریان خاص هم 
هستند( با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت ها و تأیید و 
نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس شرایط 
عرضه و تقاضای بازار تعیین شود. همچنین از آن طرف 
نیز واردات خودرو بالمانع اعالم شــود. البته با توجه 
به عودت طرح تحول صنعت خودروی کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس از صحن به کمیسیون، باید 
منتظر ماند و دید در نهایت بــرای بازار خودرو کدام 

طرح اجرایی می شود.

قیمت خودرو در فراز و نشیب است 

بالتکلیفی خریداران خودرو
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در معامالت امروز حباب سکه قدری بزرگ شد و درهم 
امارات به زیر ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بازگشت و موجب شد 
قیمت دالر افت کند. به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دالر 
آمریکا برای ساعاتی از معامالت روز گذشته باالی مرز ۲4 
هزار و ۵۰۰ تومانی قرار گرفت، اما نتوانست این مرز را تا 
انتهای روز حفظ کند و در آخرین ساعات مبادالت روی 
قیمت ۲4 هزار و 4۵۰ تومان قرار گرفت. تحلیل گران مرز 
۲4 هزار و ۵۰۰ تومان را دارای اهمیت زیادی می دانند و 
معتقدند قرار گرفتن دالر باالی این مرز می تواند انتظارات 
افزایشی را در بازار تقویت کند. در نتیجه اگر قیمت دالر 
باالی این ســطح قرار گیرد و پایدار بماند احتماال افراد 
بیشــتری دالر می خرند، زیرا انتظــار افزایش قیمت را 
خواهند داشــت. قیمت دالر آمریکا در شروع معامالت 
امروز روی قیمت ۲4 هــزار و ۳4۰ تومان و ۱۱۰ تومان 
پایین تر از نرخ عصر روز گذشته قرار داشت. نرخ دالر در 
ادامه قدری افزایش یافت اما دوباره افت کرد و در پایان 
معامالت نیمــه اول روز روی ۲4 هزار و ۳4۰ تومان قرار 
گرفت. در نتیجه دالر صبح امروز نتوانست به باالی مرز ۲4 
هزار و ۵۰۰ تومان بازگردد. از نظر تحلیل گران بازگشت 
درهم به زیر سطح ۶ هزار و ۷۰۰ تومان می توانست موجب 
شکل گیری نیروهای کاهشــی در بازار دالر شود. درهم 
امارات معامالت امروز را با قیمت ۶ هزار و ۷۰۰ تومان آغاز 
کرد و در پایان معامالت نیمه اول روز روی ۶ هزار ۶8۰ 
تومان قرار گرفت. احتماال بازگشت درهم به زیر ۶ هزار و 

۷۰۰ تومان  در افت قیمت دالر موثر بود.

نزدیک شدن به پایان مذاکرات و افزایش 
دامنه نوسان نرخ دالر

در ماه های اخیر یکی از مهم ترین مســائل تاثیرگذار بر 

قیمت دالر روند مذاکرات وین برای احیای برجام بوده 
اســت. بر اســاس اظهار نظرهای طرفین، مذاکرات در 
حال نزدیک شدن به نقطه پایانی است و احتماال طرف 
آمریکایی در آخرین مراحل مذاکرات ســعی در امتیاز 
گرفتن خواهد کــرد و بروز قدری تنــش در روند کلی 
کامال محتمل به نظر می رســد. اما نکته قابل توجه این 
اســت که مجموع نیروی های موجود در بازار ارز بهتر از 
هر تحلیل گری روند بلند مدت قیمت دالر را پیش بینی 
می کنند و معامالت خود را بر همان اساس انجام می دهند. 
قبل از حصول توافق احتمال دارد که دامنه نوسان نرخ ارز 
به واسطه جوسازی نوسان گیران افزایش یابد، اما جهش 
نرخ ارز به یک مســیر باالتر یا پایین تر چندان محتمل 
نیست. اطالعات رفته رفته به بازار راه پیدا می کنند و نرخ 

ارز به سمت مقدار تعادلی نزدیک می شود.

نوسان سکه حول مرز حساس
قیمت سکه امامی روز گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت 
دالر از مرز ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد و روی 
۱۰ میلیون و ۵4۰ هزار تومان قرار گرفت. مرز ۱۰ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان مرز مهمی برای سکه عنوان می شد. سکه 
در شروع معامالت امروز این مرز حساس را از دست داد و 
روی ۱۰ میلیون و 4۵۰ هزار تومان قرار گرفت. قیمت سکه 
امامی در ادامه رشد کرد و دوباره باالی این مرز قرار گرفت. 
ظهر امروز نرخ دالر ۲4 هزار و ۳۶۰ تومان، نرخ ســکه ۱۰ 
میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و قیمت طالی جهانی ۱۷8۱ 
دالر بود. )بازار طالی جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه 
تعطیل است(. اندازه حباب سکه با این حساب حدود ۳.۱ 
درصد و بزرگتر از روز گذشته به دست آمد و به نظر می رسید 

سکه در حال مقاومت در مقابل کاهش قیمت است

شاخص کل بورس تهران، در پایان معامالت امروز یکشنبه 
۶ تیر ۱4۰۰ با رشد 4۷4۷ واحدی به یک میلیون و ۲۳8 
هزار و 4۵8 واحد رسید. به گزارش خبرنگار مهر، شاخص 
کل بورس در پایان معامالت امروز یکشنبه ۶ تیر ۱4۰۰ 
با رشد 4۷4۷ واحدی به یک میلیون و ۲۳8 هزار و 4۵8 
واحد رسید. همچنین شــاخص کل هم وزن نیز ۱4۱۷ 
واحد رشد کرد و به ۳8۲ هزار و ۳۲۶ واحد رسید. نمادهای 
شستا، تاپیکو، جم، نوری و خودرو بیشترین تأثیر مثبت و 
نمادهای فوالد و فملی بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 

بورس داشتند.

خیال بازار تا حدودی نسبت به آینده شاخص 
راحت شد

یک تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رئیس سازمان 
بورس باید همچون رئیس کل بانک مرکزی در جلسات 
هیات دولت حضور یابد، گفت: اکنون تصمیمات برای 
۵۰ میلیون سهامدار اتخاذ می شود. پیام الیاس کردی 
در گفتگو با مهر در خصوص مکانیزم های بازگشت اعتماد 
به بازار سرمایه در دولت سیزدهم گفت: با توجه به اینکه 
رئیس جمهور منتخب در 4 سال آینده در مسند قدرت 
خواهد بود و مشخص گردید که مسائل اقتصادی دولت 
به کدام سمت قرار است هدایت شود، بازار سرمایه از ابهام 
گذشته تا حدودی خارج شده اما برخی ابهامات همچنان 
در بازار وجود دارد و فعاالن بازار سرمایه به صورت دقیق 
نمی دانند که چه اتفاقاتی قرار است برای بازار سرمایه رخ 
داده و دولت جدید چه نگاهی را قرار است به بازار سرمایه 
تزریق کند. تحلیلگر بازار سرمایه افزود: البته در روزهای 
گذشــته گمانه زنی هایی نیز در خصوص افرادی که بر 
مســند وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهند 

نشست، صورت گرفته که اتفاقاً نام هر یک از این افراد که 
مطرح شده، با تکذیب مواجه گردیده است؛ اما نوع نگاه و 
پیگیری فعاالن بازار سرمایه از این دو پست مهم و کلیدی 
دولت حکایت از آن دارد که انتخاب این دو نفر و نوع نگاه 
آنها، به اندازه بسیار زیادی برای فعاالن بورس حائز اهمیت 
است. وی تصریح کرد: جایگاه بورس در گذشته نسبت به 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره، جایگاه نازل تری 
بوده؛ اگرچه تصمیمات این دو دستگاه به طور مستقیم بر 
روی بازار سرمایه اثرگذار است. وی گفت: دیدگاه دولت 
جدید نسبت به بازار سرمایه به جز برخی اظهارنظرهایی 
که از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح شده، به صورت 
شفاف مشخص نیست با این وجود فعاالن بازار با فراغ بال 
بیشتری نسبت به گذشته اقدام به سرمایه گذاری جدید 
در بازار کرده اند. کردی با بیان اینکه یکی از مسائلی که 
ذهن فعاالن بازار را مشغول کرده است، موضوع قیمت 
گذاری دستوری است، گفت: هنوز تکلیف بازار سرمایه در 
دولت جدید به لحاظ نوع نگاه به قیمت گذاری دستوری 
مشخص نیست؛ اگرچه ایشــان مطرح کرده است که 
شفافیت را بر بورس حاکم کرده و بازار سرمایه قرار نیست 
قلک دولت باشــد؛ اما به هر حال فعاالن بازار همچنان 
منتظر هستند تا بدانند دولت جدید چه تصمیماتی را 
برای این بازار در دستور کار خود قرار خواهد داد. وی اظهار 
داشت: ممکن است هدف دولت این باشد که بازار سرمایه 
را همچون سال گذشته، رونق داده و توسعه دهد، به عنوان 
مثال ممکن است که بر روی بحث افزایش سهامداران یا 
سهام عدالت متمرکز شود یا اینکه تأمین مالی از بازار ثانویه 
را برای بازار اولیه در دستور کار قرار دهد که بالطبع، هر نوع 
نگاه، حتماً کنش ها و واکنش های متفاوتی را از سوی بازار 

به دنبال خواهد داشت. 

بورس ۴۷۰۰ واحد رشد کردافزایش دامنه نوسان نرخ دالر
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ثبات قیمت ها در بازار سکه و طال
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )یکشنبه، ۶ تیرماه( در بازار تهران با کاهش ۱۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته )شنبه( به رقم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی پنج  میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در 
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۴۹ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ۵۴۵ هزار تومان شد.
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رئيس اتحاديه تشــک دوزان و صندلي سازان تهران با 
اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ ســازمان امور مالياتي بيان 
داشت: متاسفانه بارها موضوع عدم رونق کسب و کار در 
سال ۹۹ و ابتداي ۱۴۰۰ را به گوش مسئوالن رسانديم. 
بي رونقي کسب و کار اصناف براي همه سازمان ها کاماًل 
مشهود است. اين صدا به گوش مسئوالن رسيده اما گوش 
شنوايي وجود . تمامي رسانه ها و سايت هاي معتبر در 
اقصي نقاط کشور بارها در خصوص کسادي رونق کسب 
و کار صنوف مختلف مقاالت زيادي را به چاپ رسانيده و 
يا در رسانه ملي بارها از صنوف مختلف گزارش تهيه شده 
است اما زمان تصميم گيري و تصميم سازي هيچگونه 
کارشناسي ازسوي مسئوالن و مديران تصميم گيرنده 

براي اصناف صورت نمي پذيرد.
ســهراب برجي، رئيس اتحاديه تشک دوزان و صندلي 
سازان تهران در ادامه بيان داشت: هر چه فرياد مي زنيم 
که اصناف و کسبه در طول سال نتوانستند هزينههاي 
اداره واحد صنفي خــود را به جهت تعطيلي هاي مکرر 
کسبکنند مسئوالن بنا ندارند تا مشــکالت اصناف را 
بشنوند. وي تصريح کرد: سازمان امور مالياتي به جاي 

اينکه با لحاظ شرايط تعطيلي و شــيوع ويروس کرونا 
اصناف را حمايت کند و بخشي از صنوف ۱۰۰درصد زيان 
ده اين فراکسيون بزرگ اقتصادي کشور را شامل معافيت 
و بخشودگي ماليات نمايد مبادرت به اعمال تبصره ماده 
۱۰۰ مي کند تبصره اي که نشان مي دهد مي بايستي 
در هر يک از صنوف به شکل و اندازه اي به ماليات سال 
۹۸ اضافه کنند. برجي ادامه داد: اين حرکت سازمان امور 
مالياتي تعجب همگان را برانگيخت. اتاق اصناف تهران و 
ايران، روساي اتحاديه ها صداي اصناف و درد کسبه را 
در جامعه فرياد مي زند و مشکالت را را از تريبون هاي 
گوناگون و مختلف بيان کرده اند به گوش مســئوالن 
رسانيدند اما مجدداً سازمان امور مالياتي که از بدنه هاي 
مهم دولت است ارتباط و ارتباط مستقيم با کسبه دارد 
در محاسبات مالياتي هرگز به مشکالت اصناف گوش 
نداده و وقتي نگذاشته است. برجي تصريح کرد: در هر 
شرايطي کنار دولت قرار داشته و داريم اما دولت زماني 
که ميخواهد به اصناف توجه کند از کارشناسان خبره اين 
طيف براي اخذ تصميم استفاده نميکند در صورتي که 

بارها اين موضوع را با مسئوالن مطرح نموده ايم.

قوانین علیه آنالین ها
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

طرح صيانت از فضای مجازی که توسط مجلس مطرح شده بسيار مبهم و فوق العاده خطرناک است. مجلس با اين طرح به دنبال قانونی کردن فيلترينگ گسترده است که خسارات جبران ناپذيری را بر روی کسب و کارهای آنالين 
خواهد داشت. البته کسب و کارهای کوچک و متوسط از رده خارج می شوند و کسب و کارهای بزرگ و با قدرت به هر روشی اهم از البی به کار خود ادامه خواهند داد. هرچند زيان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای 
کوچک نمی شود و دامنه وسيعی دارد و حتی شرکت های بزرگ نيز متضرر خواهند شد. اما زيان بيشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می شود، چراکه راه های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه ها، کسب و کارشان 
نيز از بين می رود. اين طرح به مجلس اجازه می دهد تاهمه کاره فضای مجازی شود و ديگر سازمانها تنها مجری قوانين تصويب شده در کميسيون شوند. اين کميسيون 2۰ عضو دارد که حتی يک عضو صنفی را به عنوان نماينده فضای 

مجازی در آن ندارد. اين طرح طوری تعريف شده است که در صورت تصويب شدن هم قابليت اجرايی خواهد داشت و هم قابليت مسدودسازی تمام ابزارهای ارتباطی را دارد. 
اين بدان معناست که تمام شبکه های آنالين و اجتماعی مانند گوگل، ايميل، تلگرام، واتس اپ، اينستاگرام، فيس بوک و... بايد با مجوز اين کميسيون فعاليت کنند. در صورت نداشتن مجوز فعاليت اين شبکه ها مسدود خواهد شد. 
گوگل بايد از اين دولت مجوز بگيرد تا بتواند به فعاليت خود ادامه دهد در غير اين صورت حتی ايميل و جی ميل هم بسته خواهد شد. اين طرح در صورت تصويب شدن به کسب و کارهای آنالين کوچک و متوسط خسارات بسيار را 

وارد خواهد کرد. تمام فعاليت اين کسب وکارها بر بستر اينترنت است و مسدودسازی ها به خاتمه فعاليت اين مشاغل منجر خواهد شد. به عبارتی به طور کلی فعاليت های ارتباطی مجازی قطع خواهد شد.
شورای عالی فناوری اطالعات به طور کلی در اين طرح حذف شده است و کارايی ندارد.اين طرح سازمان فناروی اطالعات را مجری صرف قوانين کميسيون خواهد کرد و هيچ اختياری به اين سازمان و وزارت ارتباطات داده نخواهد 
داد. بند ۹ ماده 2۴ به طور کلی مارکتينگ را متوقف خواهد کرد. نکته جالب اين است که برای تخطی کنندگان از اين قوانين نيز جريمه ۱۰ ميليارد تومانی در نظر گرفته اند. به هر ترتيب با وضع اين قوانين فيلترينگ کامال قانونی می 
شود و با اجرای آن دست کسب و کارها برای ادامه فعاليت در فضای مجازی بسته خواهد شد. اين انتفاق در شرايطی در حال وقوع است که به دليل فشار تحريم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است. اين فشار ها نيز مانند 

يک خنجر از پشت است. جايی که قانون بايد مانع زدايی کند، اضافه کردن اين مانع ها بر سر کسب و کارها جای سوال دارد. افرادی که اين گونه طرح ها را می دهند به اثرات و تبعاتش فکر نمی کنند. 

نمايندگان مجلــس ايران با 
بررسی طرح صيانت از حقوق 
کاربــران در فضای مجازی به 
دنبال اعمــال ممنوعيت ها و 
محدوديت هايی برای استفاده 
از اينترنت هستند.  طرحی که در صورت تصويب شدن 
کسب و کارهای کوچک و متوســط را در فضای مجازی 
زمينگير خواهد کرد. دبير انجمن صنفی کسب و کارهای 
اينترنتی در رابطه با چگونگی اجرای اين طرح می گويد: 
طرح ارايه شده توســط مجلس بسيار مبهم و فوق العاده 
خطرناک است. عادل طالبی افزود: مجلس با اين طرح به 
دنبال قانونی کردن فيلترينگ گسترده است که خسارات 

جبران ناپذيری را بر روی کسب و کارهای آنالين خواهد 
داشت. البته کسب و کارهای کوچک و متوسط از رده خارج 
می شوند و کسب و کارهای بزرگ و باقدرت به هر روشی 

اعم از البی به کار خود ادامه خواهند داد. 
طرحی که مجلس سال گذشته ارائه کرد تا فضای مجازی را 
ساماندهی کند حاال قرار است برای بررسی به صحن علنی 
بيايد. بسياری می گويند اگر اين طرح تصويب شود مجلس 
قدم در مسير فيلترينگ گسترده گذاشته است. اينطور که 
به نظر می رسد مجلسی ها دولت آينده را با خودشان همراه 
ديده و احتمال تصويب طرح را باال برده اند. در اين طرح قرار 
است فعاليت افراد، سازمان ها و.. در پيام رسان هاي مسدود 
شده، جرم تلقي شــود. حتي به افراد حقيقي و حقوقي 
دو ماه فرصت براي تطبيق شــرايط نيز داده شده که به 
پيام رسان هاي داخلي کوچ کنند. مشابه اين اتفاق در سال 
۹7 براي تلگرام نيز افتاده و قرار بود سازمان ها فعاليت خود 

را در پيام رسان هايي مانند »بله«، »سروش« و... ادامه دهند 
و حتي نوبت گيري از برخي بانک ها نيز منوط به عضويت 
صاحبان حساب در پيام رسان هاي داخلي بود.  اين در حالی 
است که علی نيک زادثمرين، نايب رئيس مجلس در اين 
خصوص گفت: در صورت ارائه اين طرح به صحن علنی، 
ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغاير با منافع مردم را 
تصويب نخواهيم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از 
فيلترشکن جرم نيست و مسدودسازی پيام رسان ها هم 
مطرح نشده است. وی اخبار مربوط به اين طرح را »شايعه و 
تخريب « خوانده و افزود: در اين طرح برای استفاده کاربران 
از فيلترينگ جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پيام 

رسان ها هم مطرح نيست.
همچنين سيدعلی يزدی خواه، نماينده مجلس ايران در 
اين رابطه اظهار داشت: ما در اين طرح برای استفاده کاربر 
از فيلترشــکن، جرم انگاری نکرده ايم و کاربر می تواند از 

فيلترشکن استفاده کند. همچنين بحث مسدودسازی 
هم عنوان نشده اســت، در حقيقت در اين طرح به دنبال 
چاره جويی و ضابطه مندی پلتفرم های داخلی و خارجی 
هســتيم. وی تصريح کرد: تاکنون هيچگونه چارچوب 
و قوانين مشــخصی در بحــث اســتفاده از پلتفرم های 
داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده در حقيقت 
آيين نامه های ضعيفی است که اجرا نشده و ما در راستای 
کمک به کاربران، ارزان سازی اينترنت، توسعه فضای کسب 
و کار داخلی، سهولت استفاده از پيام رسان ها برای اقشار 
مختلف و... تالش کرده ايم تا طرح صيانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و ساماندهی پيام رسان های اجتماعی را 
تدوين کنيم. يزدی خواه اظهار کرد: البته در صورت تصويب 
کليات اين طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کميسيون 
تخصصی ارجاع می شود تا در آنجا جزئيات به صورت دقيق 

تر با حضور کارشناسان و نخبگان اين عرصه بررسی شود.

طرح  صیانت از فضای مجازی و فیلتر اینستاگرام  به نابودی هزاران شغل منجر می شود
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ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار در رابطه بــا واريز 
بخش دوم ســود ســهام 
عدالت ميليون ها سهامدار 
اولتيماتــوم داد. در حالی 
که نزديک به چهار ماه از واريز بخش نخست سود 
سهام عدالت سال ۱۳۹۸ گذشته است، بخش دوم 
سود هنوز واريز نشده و هر بار وعده جديدی در مورد 
زمان يا نحوه واريز اين سود اعالم می شود. اين بار 

سازمان بورس ضرب االجل تعيين کرده است. 
بازرس اتحاديه تعاونی های سهام عدالت در رابطه 
با تاخيرات ايجاد شده در پرداخت بخش دوم سود 
سهام عدالت می گويد: بخش دوم سود سهام عدالت 
سهامداران بايد چندی پيش پرداخت می شد که به 
دليل خلف وعده ها اين مهم تا به امروز روی زمين 
مانده است. حســين امينی خواه افزود: بعيد می 
دانم تاخير بوجود آمده برای واريز سود به برگزاری 

مجامع اين شرکت ها ارتباطی داشته باشد. 
به هر ترتيب رئيس ســازمان بورس در اين رابطه 
می گويد: علــت تاخير در واريز بخش دوم ســود 
سهام عدالت آن است که هنوز چند شرکت بورسی 
ســرمايه پذير سودی را به حســاب سپرده گذاری 
مرکزی واريز نکرده اند. دهقــان دهنوی در مورد 
واريز مابقی سود سهام عدالت، تصريح کرد: در حال 
حاضر پيگير واريز مابقی سود سهام عدالت هستيم 
و اميدواريم که تا پايان ايــن هفته بتوانيم به جمع 

بندی برسيم.
اين مقام مسئول تصريح کرد: علت ديرکرد در واريز 
بخش دوم سود سهام عدالت به سبب آن است که 
از ۳۶ شرکت بورسی ســرمايه پذير چند شرکت 
سودی را فعال به حساب ســپرده گذاری مرکزی 
به منظور تجميع مبالغ واريز نکردند، ما به آن ها تا 
پايان اين هفته فرصــت داده ايم تا همکاری الزم را 
انجام دهند، در غير اين صورت به طور قطع اسامی 

آن ها را منتشــر خواهيم کرد. اما برخی شنيده ها 
حاکی از اين اســت که احتماال شــرکت هايی که 
بخش دوم ســود را پرداخت نکرده اند يا با مشکل 
مالی روبه رو هستند يا برنامه افزايش سرمايه دارند 
به همين دليل احتماال بخش دوم سود دوباره به دو 
بخش تقسيم شده و ۳۰ درصد بخش دوم به زودی 
به حساب مشــموالن واريز می شــود و 2۰ درصد 
باقی مانده زمانی که شرکت ها ســود را به حساب 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی واريز کردند، به 

حساب مشموالن واريز خواهد شد.
محمدرضا شهنام پور، کارشناس اقتصادی معتقد 
است که سود سهامداران عدالت به سازمان بورس 
تحويل داده شده اســت و به تدريج بر طبق گروه 
بندی انجام گرفته به حساب ۵۰ ميليون سهام دار 
واريز خواهد شد. وی تصريح می کند: قطعاً اولويت 
اول با سهامداران کميته امام و مشموالن بهزيستی 

است و پس از آن ها برای ديگر دهک ها واريز خواهد 
شد؛ سهام عدالت مشــموالن به مبالغ ۵۰۰ هزار 

تومان و يک ميليون تومان است .
بازرس اتحاديه تعاونی های سهام عدالت در رابطه 
با تاخيرات ايجاد شده در پرداخت بخش دوم سود 
سهام عدالت به "کسب و کار" گفت: بخش دوم سود 
سهام عدالت سهامداران بايد چندی پيش پرداخت 
می شد که به دليل خلف وعده ها اين مهم تا به امروز 
روی زمين مانده اســت. حسين امينی خواه افزود: 
بعيد می دانم تاخير بوجود آمده برای واريز سود به 
برگزاری مجامع اين شرکت ها ارتباطی داشته باشد. 
امينی خواه در ادامه گفت: شــرکت های سرمايه 
گذاری اســتانی تفاهم نامه هايی را قبــل از واريز 
سود در اسفندماه ســال۹۹ با بانک ها تنظيم کرده 
بودند که بدون هيچ هزينه ای سود سهام به حساب 
مشموالن روش غيرمستقيم واريز شود و در حين 

جمع آوری ســود ها از شرکت های ســرمايه پذير 
سود حاصل از خود ســود ها در بانک نيز به دست 
سهامداران يا شــرکت های سرمايه گذاری استانی 
برسد که ســهامداران آن مردمی هستند که روش 

غيرمستقيم را انتخاب کرده اند.
او در ادامه افزود: ولی متاسفانه شورای عالی بورس 
دريافت سود از شرکت های سرمايه پذير و پرداخت 
آن به سهامداران را به شرکت سپرده گذاری محول 

کرد.
امينی خواه در پايان اظهار کرد: بهتر است شورای 
عالی بورس وظايف ذاتی شرکت های سرمايه گذاری 
استانی را به خودش برگرداند که اگر منافعی مادی 
در قبال انجام اين گونه وظايف مثل توزيع ســود 
بين سهامدارانشــان وجود دارد اين منافع به خود 
سهامداران برسد نه به شرکتی ديگر که سهامداران 

آن اشخاص حقيقی و حقوقی ديگری هستند. 

باز هم یک وعده جدید؛ ضرب االجل سازمان بورس برای واریز بخش دوم سود سهام عدالت 
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در شرايطی که بازار سيمان به ثبات رسيده و قيمت 
هر کيسه از حدود ۵۰ به ۳۶ هزار تومان کاهش يافته، 
اواسط ماه گذشته افزايش ۱2 درصدی قيمت سيمان 
فله به شکل قانونی با هدف حذف واسطه ها و رسيدن 
محصول به دســت مصرف کننده نهايی به تصويب 
رسيد؛ با اين حال کارشناسان معتقدند اين تصميم 
تاثيری در حذف مافيای سيمان ندارد و فقط منجر به 

افزايش قيمتها می شود.
بعد از کش و قوسهايی که از اواخر سال گذشته بر سر 
کمبود عرضه سيمان نسبت به تقاضا ايجاد شده و تا 
ارديبهشت امسال ادامه پيدا کرد، حاال اين بازار تقريبا 
به ثبات قيمتی رسيده و هر پاکت که تا ارديبهشت 
امسال ۵۰ هزار تومان باال رفته بود به حدود ۳۶ هزار 
تومان کاهش يافته است. با اين حال روز ۱۸ خردادماه 
با يک مجوز قانونی از طرف انجمن سيمان خطاب به 
مديران عامل شرکتهای توليدکننده نرخ سيمان فله 
۱2 درصد افزايش يافت. اين مجوز در راستای توافق 
انجمن سيمان با سازمان حمايت مصرف کنندگان 
و توليدکنندگان صادر شــد.طبق اين بخشنامه به 
شرکتهای توليدکننده ســيمان اجازه داده شد در 
صورت فروش ســيمان فله به مصرف کننده نهايی 
می توانند قيمــت محصول را حداکثــر ۱2 درصد 
قيمت مصــوب بابت هزينه های فروش مســتقيم 

افزايش دهند.
رشد قيمت نهاده های ســاختمانی و قيمت زمين 
به عنوان مولفه های درونی بخش مســکن در کنار 
متغيرهای بيرونی مثل جهش نرخ ارز، در حالی منجر 
به کاهش شديد قدرت خريد متقاضيان مسکن شده 

است. نمايندگان مجلس از  فاميل ها و مافيای قدرت 
و ثروت در صنعت سيمان و فوالد سخن می گويند. 
ـ وزير  اواخر ارديبهشت امسال نيز عليرضا رزم حسينی 
صمتـ  در جمع نمايندگان مجلس، وجود مافيای 

سيمان و فوالد را تاييد کرد.
افزايش ۱2 درصدی قيمت سيمان در حالی اتفاق 
افتاد که ۳۰ فروردين ماه امسال نيز انجمن سيمان 
قيمت سيمان پاکتی را 2۵ تا 2۶ درصد افزايش داد. 
بدين ترتيب قيمت هر پاکت سيمان ۵۰ کيلويی تيپ 
۵ با احتساب ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده بايد 2۳ 
هزار و 7۰7 تومان می بود اما تا به دســت سازندگان 
می رسيد ۵۰ هزار تومان می شد. يعنی بيش از ۱۰۰ 
درصد افزايش قيمت که عمدتا به جيب واســطه ها 
و دالالن می رفت. در اين شــرايط به نظر نمی رسد 
افزايش ۱2 درصدی نرخ سيمان فله درب کارخانه 
منجر به حذف واسطه ها شود.کارشناسان و برخی 
نمايندگان مجلس معتقدند که توليدکنندگان سيمان 

برای کسب منفعت خود به ايجاد واسطه می پردازند.
دبير کانون انبوه ســازان می گويد: نرخ سيمان هر 
روز به يک بهانه باال مــی رود؛ يک روز به دليل قطع 
برق کارخانجات، يک بار بــه بهانه قطع گاز، يک بار 
با هدف حذف واســطه ها، يک روز با توجيه کمک 
به توليدکننده. تنها چيزی کــه در اين فرآيند ديده 
نمی شود ضربه خوردن حوزه ساخت و ساز است. اگر 
توليد مسکن ضربه بخورد که خورده، بايد در آينده 
منتظر افزايش قيمت مسکن در بازار باشيم. همين 
حاال هم حدود ۵۰ درصد سازندگان، اين حوزه را ترک 

کرده و به فکر شغل ديگری هستند.

معاون وزير راه و شهرســازی با بيان اينکــه اميدواريم 
آيين نامه اجاره داری حرفه ای را تا قبــل از پايان دولت 
دوازدهم به سرانجام برســانيم گفت: با اقداماتی که در 
حوزه اقدام ملی مسکن و تامين زمين تا پنج سال آينده 
انجام شــده بســتر برای دولت آينده در بخش مسکن 
فراهم شده است.محمود محمودزاده اظهار کرد: در حوزه 
مسکن اتفاقات بزرگی رقم خورده و با اقدامات وزارت راه 
و شهرسازی، بستر فعاليت برای دولت جديد فراهم تر از 
گذشته است. وی افزود: در برنامه اقدام ملی مسکن، تامين 
زمين، برنامه ريزی و نيازسنجی در کل کشور انجام شده 
است. در تمامی شهرها برای پنج سال آينده نيازسنجی 
صورت گرفته و برنامه تامين زمين تا سال ۱۴۰۴ را به تمام 
استانها ابالغ کرده ايم. در حال حاضر هم بيش از ۵۳۰ هزار 
واحد اقدام ملی به مرحله اجرا رسيده است. معاون وزير 

راه و شهرسازی گفت: زيرساختهای ديگر از جمله قانون 
جهش توليد مسکن که مراحل آخر را در مجلس و شورای 
نگبهان می گذارند نيز کمک بزرگی است برای توليد انبوه 
مسکن خواهد بود.محمودزاده، بستر ديگر توليد مسکن را 
قانون ساماندهی دانست و افزود: در کميسيون های دولت 
اصالحاتی در آيين نامه قانون ساماندهی و حمايت از توليد 
و عرضه مسکن انجام و مصوبات آن اخذ شده است که اين 
موضوع نيز بحث ساخت و ساز را تقويت خواهد کرد. وی 
تاکيد کرد: يکی ديگر از مصوبات که مراحل تصويب در 
دولت را می گذراند آيين نامه اجاره داری حرفه ای است. 
در کميسيونهای تخصصی دولت اين آيين نامه در جريان 
قرار دارد و بحثهای کارشناسی آن صورت گرفته است. هم 
اکنون در مرحله تصميم گيری نهايی در کميسيونها است 

تا به دولت برود.

فعال بازار کار با اشاره به اينکه دستمزد بايد متناسب 
با خط فقر تعيين شود گفت: علی رغم اينکه هر ساله 
دستمزد کارگران افزايش می يابد, افزايش هزينه های 
زندگی باعث ميشودکه ميزان افزايش دستمزدبی اثر 
می شود.حميد حاج اسماعيلی، فعال بازار کار درباره 
کاهش قدرت خريد کارگران گفت:علی رغم اينکه هر 
ساله دستمزد کارگران افزايش می يابد, اما افزايش 
هزينه های زندگی باعث ميشــودکه ميزان افزايش 

دستمزدبی اثر می شود.
 وی ادامه داد:دستمزد کارگران در شورای عالی کار بايد 
بر اساس خط فقر باشد, چرا که تعيين سبد معيشت 
کارگران مــورد قبول دولتی ها نيســت و در تعيين 
دستمزد استفاده نمی شــود. حاج اسماعيلی بيان 
کرد:دولت در قبال سبد معيشت کارگران پاسخگو 
نيست, اما خط فقر شاخص جهانی است. در کشور 
ما نيزخطر فقر تعيين می شود اما نهادهای مربوطه از 

اعالم آن امتناع می کنند.
حاج اسماعيلی با بيان اينکه خط فقر در تهران حدود 
۹ميليون تومان است گفت: کاالهای اساسی در الويت 
های اول و دوم و سوم بايد تعيين شود. مسکن به عنوان 
يک عامل مهم در خط فقر بايد محاســبه شود. چرا 

که بخش زيادی از حقوق کارگــران صرف اجاره بها 
می شود. برای تعيين دستمزد منطقی بايد خط فقر 
تعيين شود. خط فقر يک شاخص اقتصادی مهم است.

 فعال بازار کار اظهار داشــت:در صورتی که دستمزد 
متناسب با خط فقر تعيين شود, تعيين دستمزد با 
شکست مواجه می شود. متأسفانه اين روزها شاهد 
اين هستيم که تعداد فقرای جامعه افزايش يافته است 
و تعداد افرادی که تحت پوشــش نهادهای حمايتی 
هستند رشد يافته اســت. اين يک نگرانی جدی در 

کشور است.
وی با بيان اينکه هر چه سريعتر زيرساخت های تعيين 
دستمزد منطقی در کشور بايد ايجاد شود گفت:بدون 
تعيين خط فقر هر اقدامی در شورای عالی کار انجام 
شود, نمی تواند دســتمزد را به درستی تعيين کند. 
مدت زمان زيادی اســت که ساليانه به طور متوسط 
حدود 2۵ درصد ساليانه تورم داشته ايم، بنابراين هر 
دستمزدی هر ساله برای سال بعد تعيين شود, نمی 
تواند جوابگوی هزينه های زندگی کارگران باشد, چرا 
که همواره تورم از دستمزد پيشی می گيرد. درصورتی 
که دستمزد با خط فقر تعيين شود, تاحدودی مشکل 

حل می شود.

تاثیر افزایش ۱۲ درصدی نرخ سیمان فله بر بازار مسکن

دستمزد کارگران باید متناسب با خط فقر9 میلیون تومانی تعیین شود

در بخش مسکن زمینه برای دولت آینده فراهم است

بي رونقي کسب و کار اصناف براي همه سازمان ها مشهود است
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دامنه های فارسی به يك میلیون و 4۹۵ هزار رسید
از ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۵۰ 
دامنه ثبت شده اســت و از بین پسوندهای ثبت شده ی فارســی، پسوند ir با یک 
 )Domain( میلیون و ۴۸۷ هزار دامنه  فعال در صدر قــرار دارد. دامین یا دامنه
نامی است که وب سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به طور کلی از دو بخش 
نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت 
شما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید.پسوندهای مجاز و معتبر در واقع 
پسوندهایی هستند که توســط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی 
 com ،org تأیید شده باشند. نمونه های پسوندهای متداول )ICANN( آیکن
و ir هســتند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بســیار مهم بوده و همچنین در 
رتبه بندی )Ranking( نتایج جست وجوی گوگل نیز تأثیرگذار است.در ایران، 
پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله مراکز اصلی برای ثبت دامنه های اینترنتی 
به شمار می رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه ای برای بازگشایی سایت خود 
داشته باشد، باید به سایت این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور 
مراجعه کند. این پژوهشگاه هم چنین آماری دقیق از دامنه های ایرانی را به دست 
می دهد. طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشوری ایران، از ابتدای ثبت 
دامنه های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۵۰ دامنه ثبت شده 
است و از بین پسوندهای ثبت شده ی فارسی، پسوند ir با یک میلیون و ۴۸۷ هزار 
دامنه  فعال در صدر قرار دارد که نشــان می دهد بیش ترین سهم متعلق به همین 
پسوند است.پس از دامنه ir، دامنه co.ir با ۴۰۹۳ مورد، دامنه ایران با ۱۶۰۳ مورد 
و دامنه ac.ir با ۱۲۵۶ دامنه ی فعال هستند. هم چنین دامنه های دیگری وجود 
دارند که کمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آن ها ثبت شده است. دامنه id.ir با ۶۳۰ مورد، 
دامنه org.ir با ۲۷۸ مورد، دامنه sch.ir با ۲۵۳ مــورد و دامنه gov.ir با ۲۱۰ 
مورد نیز در رتبه های بعدی لیست قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق 
به دامنه net.ir با ۲۷ دامنه فعال است.محمدجواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- چندی پیش با اشاره به سابقه پژوهشگاه دانش های بنیادی در 
 )ir.( ورود اینترنت به ایران و نیز نامگذاری دامنه های اینترنتی از جمله دات آی آر
گفته بود: با توجه به اینکه مطابق با ســند طرح کالن شبکه ملی اطالعات، توسعه 
خط و زبان فارسی تا ســال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از اهداف راهبردی در نظر گرفته 
شده و دامنه فارسی ایران تأثیر زیادی در تحقق این هدف دارد، پیشنهاد می شود که 
امکان ثبت دامنه فارسی برای استارت آپ ها و کسب وکارها سریع تر از سازمان های 

دولتی فراهم شود.

قطار فناوری های همگرای ایران به سرعت رقبای جهانی است
تولید دههــا محصول فنــاوری  همگرا توســط 

شركت های دانش بنیان 
فناوری های همگرا، به مجموعه چهار فناوری اطالعات، زیســتی، شناختی و نانو 
گفته می شود که در هم افزایی و یکپارچگی با هم قادرند، به نیازهایی پاسخ گویند 
که تاکنون فناوری های دیگر توان آن را نداشــته اند.معاونت علمی و فناوری، این 
قابلیت بی بدیل فناوری های همگرا، نتیجه ویژگی های ممتاز این فناوری ها و قابلیت 
همگرایی آن ها است. از ابتدای هزار سوم میالدی فناوری های همگرا مورد توجه 
خاص قرار گرفته اند. انتظار می رود این فناوری ها، بنیان یک ابرفناوری را بگذارند 
که تمدن آدمی را به کلی تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز توجه بسیار ویژهای به فناوری های همگرا دارد و از این رو از 
ایجاد مرکز راهبردی فناوری های همگرا حمایت کرد .شــرکت های دانش بنیان 
ایرانی تا کنون دهها محصول در حوزه فناوری هــای همگرا تولید کرده اند.یکی از 
این محصوالت تولید شده در کشور دستگاه پلی سومنوگرافی، است. این دستگاه 
با کمک فناوری های همگرا تولید و به بازار عرضه شــده اســت. این دستگاه برای 
بهبود خواب و رصد شرایط حیاتی بدن در حین خواب قابل استفاده است.دستگاه 
پلی سومنوگرافی یک تست چند پارامتری اســت که عملکرد تعدادی از ارگان ها 
و سیستم های بدن انسان را در خواب ضبط می کند. EEG نوار مغز،  ECG نوار 
قلب،  EMG نوار عضله،  EOG نوار چشم، جریان هوای تنفسی، تالش تنفسی، 
درصد اشباع اکسیژن خون از اجزای پلی ســومنوگرافی محسوب می شوند. پلی 
سومنوگرافی متداول ترین تستی است که در مراکز اختاالت خواب انجام می شود.
شــرکت های دانش بنیان قابل توجهی در کشور دســتگاه های مانند دستگاه نوار 
مغز را تولید می کنند. دســتگاه نوار مغزی یا الکتروانســفالوگرافی نوار مغز موارد 
غیرطبیعی را در امواج مغزی یا فعالیت الکتریکی این عضو آشکار می سازد. این نوع 
تجهیزات نیز یکی دیگر از مثال های حوزه فناوری های همگرا محسوب می شوند.
روش الکتروانسفالوگرافی به طور معمول توسط یک متخصص کاماًل آموزش دیده 
به نام نوروفیزیولوژیست انجام می شود.فناوری های پوشیدنی در جهان مدت زیادی 
نیست که رایج شده اند، ایران نیز یکی از محدود کشورهای است که در این زمینه 
توانســته محصوالت مختلفی را تولید کند، یکی از این محصوالت که توسط یک 
شرکت دانش بنیان تولید شده است، از توانایی شمارش ضربان قلب برخوردار است 
و قابل نصب روی لباس یا دوچرخه است.معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۰ حمایت از محصوالت همگرا را به شکل قابل توجهی 
 ،)BCI( افزایش دهد.محصوالتی که عمدتاً به  نقاط همگرایی نظیر رابط مغز و رایانه
 ،)NGS( نسل جدید توالی یابی ژنتیکی ،)۳D Bio Print( چاپ زیستی سه بعدی
زیست مهندسی )EB( یا زیست شناسی مصنوعی )SB(، همگرایی زیست فناوری 
و الکترونیک و همگرایی فناوری نانو و زیستی مربوط هستند از جمله محصوالت 
مورد حمایت در این حوزه هستند. شرکت های دانش بنیان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشــتر در این زمینه به ســامانه اینترنتی مرکز راهبردی فناوری های 

همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند.

با توسعه اپ های اندرويدی برای دستگاه های غیر 
موبايل، كارمزد كمتری بپردازيد

 Play Media Experience گوگل ظاهرا دست به آغاز برنامه ای جهانی به نام
زده که طبق آن اگر توســعه دهندگان برنامه های خود را برای دامنه گسترده ای 
از محصوالت از جمله تبلت ها، ســاعت های هوشــمند و تلویزیون های هوشمند 
بسازند، کارمزد گوگل از درآمد آن ها به ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند.بر هیچ کس 
پوشیده نیست که گوگل در ارائه اپلیکیشن ها برای محصوالت غیرموبایل مشکل 
دارد. این شرکت حاال با برنامه تشویقی جدید خود ســعی دارد توسعه دهندگان 
بیشتری را برای توسعه اپلیکیشن در پلتفرم های مختلف ترغیب کند. با این برنامه، 
اگر توسعه دهنده ای می خواهد درآمد بیشتری داشته باشد، باید از همه پلتفرم ها 
پشتیبانی کند.بر این اساس، توسعه دهنده ای که اپلیکیشن پخش ویدیو می سازد 
باید برنامه خود را بــرای اندروید تی وی، گوگل تی وی و گوگل کســت هماهنگ 
کند. توسعه دهنده ای که اپلیکیشن پخش صدا تولید می کند باید آن را سازگار با 
Wear OS، اندروید Auto، اندروید تی وی و گوگل کســت کند. از سوی دیگر، 
یک اپلیکیشن مطالعه کتاب باید برای تبلت ها، گوشی های تاشو و پلتفرم های حوزه 
سرگرمی بهینه باشد.البته توسعه دهندگان برای استفاده از این برنامه باید حداقل 
۱۰۰ هزار نصب فعال ماهانه داشته و امتیاز باالیی در پلی استور دریافت کرده باشند. 
پس توسعه دهندگانی که به تازگی دســت به توسعه اپلیکیشن زده اند، نمی توانند 
به راحتی از این تخفیف برخوردار شوند. با این حال، باید ببینیم عملکرد این برنامه ها 
در عمل چگونه خواهد بود.طبق گزارش ها، گوگل حتی در پشتیبانی پلتفرمی از 
اپلیکیشن های خودش هم دچار ناسازگاری است، بنابراین شاید بهتر باشد انتظار 

زیادی از اپلیکیشن های شخص ثالث نداشته باشیم. 

اخبار

فراخوان آنالین برای ۳۰۰هزار خودروی تسال در چین 
تسال برای ۳۰۰ هزار خودرو در چین فراخوان صادر کرده تا نرم افزار کمک راننده را به طور آنالین آپدیت کند.این نخستین فراخوان آنالین خودروهای تسال در چین است. رگوالتورهای چینی روز گذشته اعالم کرد 

تسال برای حدود ۳۰۰ هزار خودروی »مدل ۳« و »مدلY« را که در چین ساخته یا به این کشور وارد شده اند، فراخوان صادر کرده است. این فراخوان مربوط به آپدیت آنالین نرم افزاری مربوط به کمک راننده است، 
بنابراین الزم نیست مالکان خودروهایشان را به کارخانه یا نمایندگی برگردانند.سازمان دولتی قانونگذاری بازار چین در وب سایت خود اعالم کرد این اقدام به عملکرد کمک راننده در خودروهای برقی مربوط است. 

درحال حاضر ممکن است راننده به طور تصادفی این سیستم را فعال کند و در نتیجه سرعت خودرو به طور ناگهانی افزایش می یابد.

رشد قارچ گونه صرافی های 
غیرمجاز و بی نام ونشــان در 
فضای مجــازی، زنگ خطر 
تکــرار بحران هایی مشــابه 
بحران مالباختگان مؤسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز در سال۹۶ را به صدا در آورده 
است. اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس 
در بیانیه ای به شــهروندان در خصوص شــگردهای 
جدید کالهبرداری و ســرقت از حســاب های بانکی 
متقاضیان معامالت ارزی هشــدار داد. براســاس این 
بیانیه، کالهبرداران با ایجاد صرافی های تقلبی، صفحات 
جعلی فیشینگ و یا تیم های پشتیبانی تقلبی درصدد 

فریب معامله گران هستند.
صفحــات جعلی و فیشــینگ در حقیقــت عملیات 
متقلبانه ای اســت که کالهبرداران با اشتراک گذاری 
درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشــابه وب سایت 
اصلی آن اســت، اقدام به ضبط اطالعــات محرمانه و 
سپس هک کردن حساب های فرد متقاضی ارز می کنند.
ســرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و 
پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال 
گذشته با اشــاره به روند رو به رشد شیوع صرافی های 
غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی 
توســط این کالهبرداران بسیار باال اســت که همراه 
داشــتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشــور دیگر 

می تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.
عمده عملیات کالهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه 
فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات 
اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد. با نگاهی گذرا به 
عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کالهبرداران، 
به آسانی می  توان به غیرمجاز بودن این صرافی ها پی 
برد. برای نمونه برخی از ایــن صرافی های غیرمجاز با 
استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای 
ارزشی و انقالبی مثل آســتان قدس رضوی سعی در 
جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در 
حالی است که براســاس وب سایت معاونت اقتصادی 
آستان قدس رضوی، هیچ گونه صرافی ذیل این معاونت 

فعالیت ندارد.
کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته 
در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون 

نزدیک به ۱۰۰۰ معامله گــر ارزی غیرمجاز را با رصد 
فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها 
برخورد قانونی صورت گیرد اما شــاهد آن هستیم که 
همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معامالت غیرمجاز 

برمی گردند.
از طرف دیگر، رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیری 
جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کالهبرداران در 
پوشش صرافی و با تبلیغ کانال ها و صفحات شبکه های 
اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین تر از دیگر 
صرافی های مجاز اعالم می  کنند و همین امر باعث شده 
تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت 
ارزی به کشورهای همســایه دارند، به آن ها مراجعه 
کرده و وجوه هنگفتی را به آن هــا بدهند تا در زمانی 

معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.
الزم به ذکر اســت مرجع رســمی صدور مجوز برای 
صرافی ها، بانک مرکزی اســت و در حال حاضر  تنها 
حدود ۶۸۳ شرکت صرافی )تضامنی و سهامی خاص( 
دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست 
و اطالعات مربوط به آنها در پایگاه اطالع رسانی بانک 

مرکزی در دسترس است.
از سوی دیگر هدف دیگر این کالهبرداران از تأسیس 
صرافی های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کاال و ارز 
و همچنین نقل و انتقال پول های کثیف قمار و شرط 
بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت 
غیرمجاز این صرافــان نیز معطوف به پشــتیبانی از 
صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی 
و عدم ثبت جابه جایی ارز در سیستم معامالتی بانک 
مرکزی اســت که در نهایت منجر به خروج سرمایه از 
کشور می شود.با انجام تبادالت ارزی در بستری خارج 
از سامانه های نظارتی بانک مرکزی)نیما و سنا(، تامین 
مالــی ارزی و ریالی قاچاقچیان توســط این صرافان 
تسهیل می شود. عالوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع 
سایت های شرط بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای 
شرکت در سایت های شرط بندی و قمار نیز به فهرست 
فعالیت های غیرقانونی این صراف نماها افزوده شــده 

است.
کامــران ســلطانی زاده رئیــس کانــون صرافان در 
اردیبهشــت ماه با اشــاره به صرافی های غیرمجاز در 
کشــور تأکید کرده بود، معامله گران ارزی غیرمجاز 
با یدک کشــیدن نام جعلی صرافی بــرای خود، بازار 
ســیاه و غیررســمی را برای نقل و انتقاالت پول های 
قاچاقچیان ایجــاد کرده اند که ایــن مقوله در فضای 

مجازی گسترده تر شده  است.
به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی ها صادر 
می شــود. نوع اول آن دسته از شــرکت های صرافی 
هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به 
فعالیت بوده و در مقابل، شرکت های صرافی نوع دوم 
که در کنار معامالت نقــدی ارز، اجازه انجام مبادالت 
ارزی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی بر طبق مقررات 

ارزی را نیز دارند.
با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی 
از صرافی های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقاالت 
برون مرزی را ندارند با همــکاری برخی تجار متخلف 
اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می کنند. 
بنابراین جای خالی نظــارت بانک مرکزی بر این گونه 

صرافی ها احساس می شود.
در حال حاضر بانک مرکــزی برای معامالت رمزارز به 
تعداد محدودی از صرافی های بانکــی مجوز فعالیت 
در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی 
ماینرهای مجــوزدار می توانند در راســتای تجارت 
خارجــی )تامیــن ارز واردات( ارز دیجیتــال خود را 
به فروش برســانند. با این حال در فضــای مجازی و 
علی الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی های 

غیرمجاز و بی نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.
در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس 
پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این 
لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز 
ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس نیز در اردیبهشــت ماه طی نامه ای خطاب به 

رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
خواســتار مسدودســازی درگاه پرداخت الکترونیک 

صرافی های ارز دیجیتال شده بود.
منابع ارزی و شریان های نقل و انتقال آن در کشور از 
چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار 
برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز 
مجازات معامله گران متخلف ارزی، قریب به ۷ قانون، 
آئین نامه و دســتورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده 

است.
»قانــون پولــی و بانکی کشــورمصوب ســال ۵۱«، 
»قانون تنظیم بازار غیر متشــکل پولی مصوب ۸۳«، 
»دســتورالعمل اجرایی ناظر بر تأســیس، فعالیت و 
نظارت بر صرافی هــا مصوب ۹۳«، »احــکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور مصوب ۹۵«، »قانون برنامه 
پنجساله ششم توسعه کشــور مصوب ۹۵«، »قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۹۲« و » قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و 
بروز شده سال۹۹« از جمله این قوانین و مقررات است.
در همین راستا به نظر می رسد پلیس امنیت اقتصادی 
به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادســتان کل 
کشــور به عنوان مدعی العموم و نیــز بانک مرکزی و 
کانون صرافان بــه عنوان نهاد ناظر، بایســتی هر چه 
ســریعتر به طور هماهنگ برای ســاماندهی صرافان 
غیرمجاز اقدامات الزم را انجام دهند تا مجدداً شــاهد 
تکرار بحران های امنیتی-اقتصــادی همچون بحران 
مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال۹۶  از ناحیه 

صرافی های غیرمجاز در کشور نباشیم.

صرافی های آنالين موجب تكرار بحران موسسات مالی خواهند شد؟

جوالن بیش از 1000 صرافی  غیرمجاز در فضای مجازی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

ســازمان های ایرانی در هفته هــای اخیر هدف 
بدافــزار Agent Tesla قــرار گرفته اند که در 
جریان آن ایمیل های جعلی بــا ظاهر و محتوای 
قابل باور بــه کاربران ارســال شــده اســت.به  
گزارش روابط عمومی مرکــز مدیریت راهبردی 
افتــا، نکتــه قابل توجه در خصــوص ایمیل های 
فیشینگ بدافزار Agent Tesla، فارسی بودن 
محتوا و عنوان آنهاســت که این خــود احتمال 
 به دام افتادن کاربــران ایرانــی را، افزایش داده

 است.
در مواردی گردانندگان این بدافزار برخی اجزای 
مخرب را بر روی سایت های معتبر قرار می دهند 
تا ارتباط با آن سایت ها، از سوی ابزارهای امنیتی 
و مســئوالن امنیت مشــکوک تلقی نشود.دامنه 
وســیعی از مهاجمان از این بدافزار برای سرقت 
اطالعات هویتــی و اطالعات بالقوه حســاس از 
روش هایی همچون تصویربرداری از دســکتاپ، 
ثبت کلیدهای فشرده شــده و استخراج محتوای 

کلیپ برد، بهره گرفته اند
 ،Agent Tesla اصلی تریــن روش انتشــار

ایمیل های Spam اســت که فایــل حاوی این 
بدافزار را در پیوســت خود به همــراه دارند.نکته 
 Agent مهم این بدافزار آن اســت که خریداران
Tesla قادر به سفارشی ســازی بدافزار، توزیع و 
بهره برداری از آن به روش خــود خواهند بود.در 
نســخه های اخیر Agent Tesla از روش های 
مختلفی برای دشوار کردن افشای عملکرد بدافزار 
 در ســندباکس ها و در جریان تحلیل های ایستا

 بهره گرفته شده است.
بدافزار Agent Tesla می تواند در بستر برخی 
از پروتکل ها با ســرور فرماندهــی و کنترل خود 
ارتباط برقرار کنــد و داده های به ســرقت رفته 
کاربران را این سرور ارسال کند .در نسخه جدید، 
هنگام اجرای بدافزار، هر نمونه دیگر از این بدافزار 
در صورت فعال بودن متوقف خواهد شــد و این 
سازوکار زمینه را برای ارتقای نسخه فعلی به نسخه 
جدید فراهــم می کند.پروتــکل پرطرف داربرای 
بدافزار ، SMTP اســت. چون بــرای مهاجمان 
 امن تر بــوده و بهره گیــری از آن به زیرســاخت

 کمتری نیاز دارد.

 Agent یکــی از اصلی تریــن اقدامات مخــرب
Tesla ســرقت اطالعــات هویتــی اســت. 
تعــداد برنامه هــای هدف قــرار گرفته شــده 
 توســط این بدافــزار در هــر نســخه جدید آن

 افزایش می یابد.
 از جمله برنامه هایی کــه Agent Tesla برای 
دستیابی به اطالعات هویتی آنها تالش می کند، 
مرورگرها، نرمافزارهای مدیریت ایمیل و ســایر 
 Sophos نرم افزارها است.برطبق اعالم شرکت
، بدافــزار Agent Tesla از مجموع ایمیل های 
حامــل بدافــزار در دســامبر ۲۰۲۰  ســهمی 
۲۰ درصــدی را به خــود اختصاص داده اســت.

کارشناســان مرکز مدیریت راهبــردی افتا برای 
مقابله بــا تهدیدات بدافــزار Agent Tesla به 
 IT تمامی متخصصــان، کارشناســان و مدیران
دستگاهها و سازمان های دارای زیرساخت حیاتی 
تاکید می کنند که از ضدویروس قدرتمند و به روز 
استفاده کنند.آموزش و راهنمایی کاربران سازمان 
به صرف نظر کــردن از فایل های مشــکوک و باز 
نکردن آنها می تواند نقشــی مؤثر در پیشگیری از 

اجرا شدن فایل های ارســالی بدافزار داشته باشد.
مســدود کردن ایمیل های دارای پیوست ماکرو 
در gateway شبکه، نصب همواره patchهای 
امنیتی بر روی تمامی دستگاه ها و استفاده نکردن 
از هرگونه سیستم عامل ازرده خارج شده از دیگر 

توصیه های امنیتی مرکز افتا است.
کارشناســان مرکــز مدیریــت راهبــردی افتا 
از همه متولیان IT دســتگاه ها و ســازمان های 
دارای زیرساخت حیاتی خواسته اند تا با محدود 
کردن سطح دسترســی کاربران، موجب شوند تا 
حتی در صورت اجرا شــدن فایل مخرب توسط 
کاربر، دســتگاه به بدافزار Agent Tesla آلوده 
نمی شــود.اطالعات فنی و امنیتی در باره بدافزار 
Agent Tesla، روش هــای نفوذ به سیســتم 
های ســازمان ها، قابلیت های نسخه های جدید و 
مشخصات پروتکل های مورد ســوء استفاده این 
بدافــزار در پایگاه اینترنتی مرکــز افتا به آدرس: 
https://www.afta.gov.ir/portal/ho
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منتشر شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: 
توانستیم در ۴ سال گذشــته ۲۵۰۰ نخبه ایرانی 
را از ۱۰۰ دانشــگاه خارجی به کشور بازگردانیم.

سورنا ستاری در مراســم مبادله تفاهمنامه های 
همکاری بین وزارت راه و شهرســازی با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: توانستیم 
در ۴ سال گذشــته ۲۵۰۰ نخبه ایرانی را از ۱۰۰ 
دانشگاه خارجی به کشــور بازگردانیم.وی ادامه 
داد: تمام این افراد در شرکت های دانش بنیان به 
کار گرفته شدند.وی با اشاره به سرمایه گذاری های 
انجام شده در بخش توســعه پارک های فناوری 

اظهار داشت: در چند سال اخیر بیش از ۱۳ هزار 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در پارک های 
فناوری سرمایه گذاری شده است.ستاری با بیان 
اینکه امروز ۲۸۰ هکتار اراضی جدید به پارک علم 
و فناوری پردیس اضافه می شــود، افزود: در حال 
حاضر ظرفیت پارک علم و فنــاوری پردیس ۹۰ 
هکتار است که با الحاق اراضی جدید، در پردیس 

تغییرات اساسی رخ می دهد و می تواند محلی برای 
به کارگیری نخبگان علمی کشورمان باشد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به عدم آالیندگی شرکت های دانش بنیان گفت: 
در هیچ یــک از پارک های علم و فناوری شــاهد 
آالیندگی شرکت ها نیســتیم و اساساً این ویژگی 
اقتصاد دانش بنیان است که همراه با محیط زیست 

اســت و با تعریف قدیم صنایع که با آلودگی آب و 
هوا همراه بودند کامال متفاوت اســت و امیدوارم 
پارک علم و فناوری پردیس به عنوان الگوی موفق 
پایه گذار اتفاقات مهم و موثری در این حوزه باشد.

ستاری با بیان اینکه توسعه زیرساخت های پردیس 
به توسعه زیرساخت های شرکت های دانش بنیان 
کمک می کند، بیــان داشــت: امیدواریم الگوی 
موفق پارک فناوری پردیس در پــارک پرند هم 
تکرار شود و اهمیت دادن به اقتصاد دانش بنیان و 
نخبگان علمی از دستاوردهای بزرگ وزارت راه و 

شهرسازی است.

قیمت انواع ارز های شاخص دیجیتال امروز در روند 
معامالت در بازار های تجارت دیجیتال بین المللی 

تغییراتی را تجربه کرد.
بیت کوین که در هفته های اخیــر در یک کانال 
نزولی قرار گرفته هنوز نتوانسته است از بار فشار 
عرضه خارج شود و مســیر صعودی خود را از سر 

بگیرد.
  اگرچه قیمت بیت کویــن )BTC( همچنان در 
حدود ۳۰ هزار دالر در نوسان است، اما کارشناسان 
این حوزه معتقد هستند که چشم انداز بلند مدت 
 افزایشــی قیمت ارز هــای دیجیتالــی همچنان 

برقرار است.

 

در مــاه آوریل قیمــت بیت کوین با رســیدن به 
محــدوده ۶۵ هــزار دالری به یک قلــه تاریخی 
 جدیــد رســید، امــا قیمــت آن در روز هــای

 اخیر به نصف آن مقدار رســید و اکنون نگرانی ها 
از ریزش بیشــتر آن به ویژه در بین معامله گران 

محتاط تر شدت گرفته است. 
قیمت بیت کویــن پس از آن یک ریزش بســیار 

شــدید را تجربــه کرد کــه چیــن ممنوعیت و 
محدودیت هــای بســیار گســترده ای بــر روی 
 فعالیــت فعــاالن ارز هــای دیجیتالــی در این

 کشور وضع کرد.
بیت کویــن بــا نمــاد اختصــاری BTC یک 
 ارز دیجیتــال یــا شــکلی از دارایــی دیجیتال

 اســت کــه بــا ارزش بــازار حــدود ۶۲۲.۷۵ 
میلیــارد دالر، در رتبــه ۱ بــازار قرار داشــته 

بــازار  کل  از  درصــدی   ۴۵.۲۵ ســهم   و 
را در اختیار دارد.

 اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود ۲۱۹.۴۴ میلیارد دالر، در رتبه ۲ بازار قرار 
داشته و ســهم ۱۵.۹۴ درصدی از کل بازار را در 

اختیار دارد.
 تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال 
یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار 
حدود ۶۲.۶ میلیــارد دالر، در رتبــه ۳ بازار قرار 
داشــته و ســهم ۴.۵۶ درصدی از کل بازار را در 

اختیار دارد. 

سازمان های ایرانی، هدف نوعی بدافزار با دام هایی به زبان فارسی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛

٢۵٠٠ نخبه را از دانشگاه های خارجی به کشور برگرداندم

نوسان قیمت اتريوم و دوج كوين؛

ارزش بیت کوین ۳۳ هزار دالر شد


