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صالحی نیا معاون وزیر صمت:
بازار سرمایه نقش کلیدی در تحقق 

شعار سال دارد

معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت گفــت: بازار 
سرمایه به طور حتم در تحقق شعار "تولید، پشتیانی 
ها و موانع زدایی ها" و جذب سرمایه ها به سمت تولید 
نقش کلیدی را ایفا می کنــد که در این میان با توجه 
به میزبانی بــورس کاال از عرضه گســترده کاالهایی 
مانند مواد اولیه پتروشیمی و فوالد، فعاالن اقتصادی 
و واحدهای تولیدی می توانند با اعتماد کامل نسبت 
به صحت معامالت، شفافیت و قیمت کاالهایی که در 
بورس کاال عرضه می شوند به تولید بپردازند.   محسن 
صالحی نیا" به شعار ســال ۱۴۰۰ و راه های افزایش 
تولید اشــاره کرد و افزود: انجام موانع زدایی ها برای 
تحقق شعار سال به برداشته شــدن برخی از قوانین 
بر می گردد که در درون ســازمان ها بالطبع فعالیت 
هایی که قبال وجود داشته و از طریق سیاست گذاران 
تعیین شده است، شکل گرفته اســت.وی ادامه داد: 
وجود برخی از محدودیت ها برای ســرمایه گذاری از 
لحاظ شــرایط بین المللی باعث شده است تا نتوانیم 
منابعی را که در حد معمول به عنوان جذب ســرمایه 
وجــود دارد در اختیار داشــته باشــیم.صالحی نیا 
خاطرنشــان کرد: زمانی که اعالم می شود فضا برای 
تولید تســهیل شــود باید این موضوع را از طریق راه 
های مختلف مانند اســتفاده از  بازار سرمایه و جذب 
منابع از طریق بانک ها که می توانند زمینه تســهیل 
برای سرمایه گذاری در تولید را فراهم کنند، پیگیری 
کرد.معاون وزیر صمت اظهار داشت: اکنون به دالیل 
وجــود محدودیت ها باید بــا اعتمــاد باالتری برای 
سرمایه گذاری در طرح ها ورود کرد تا تولیدکنندگان 
ســرمایه الزم را برای اجرای طرح به دســت آورند و 
از این طریق به تحقق شــعار ســال کمک کنند.وی 
افــزود: باید بپذیریم که باتوجه بــه افزایش نرخ های 
مواد اولیه مانند اقالم فوالدی، پتروشــیمی و قطعات 
مختلف، الزم اســت تا نسبت به ســال های گذشته 
منابع و تسهیالت بیشــتری برای بهبود فعالیت های 
تولیدی تزریق شــود.صالحی نیا تاکید کرد: اگر قرار 
باشد فعالیت های تولیدی با همان سرمایه قدیم ادامه 
داشــته باشــد، افزایش تولیدی که در کشور مدنظر 
اســت بدون انجام هیچ اقدامی برای تخصیص منابع 
بیشــتر به فعالیت های تولیدی، صــورت نمی گیرد.

معاون وزیر صمت به تالش بانک مرکزی برای اجرای 
طرح گواهی اعتبــار مولد )گام( اشــاره کرد و گفت: 
یکی از مسایلی که در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
گرفته اســت و از جمله اقدامات مثبت در کشور تلقی 
می شــود به کار گرفتن طرح گام اســت که در واقع 
تامین کننده زنجیره منابع مالی اســت.وی افزود: در 
صورتی که این طرح در بین همه فعاالن بازار جا بیفتد 
به دلیل اینکه در زنجیره ها همــه صنایع به یکدیگر 
وابسته هســتند، می توانند منابع و تسهیالت الزم را 

برای یکدیگر همپوشانی کنند.
صالحی نیا به نقش بازار ســرمایه در تحقق شعار سال 
اشــاره کرد و به ایرنا گفت: بازار سرمایه به طور حتم 
در تحقق شــعار "تولید، پشــتیانی ها و موانع زدایی 
ها" نقش گســترده ای را ایفا می کند، بازار سرمایه، 
مناسب برای جذب ســرمایه گذاری به سمت تولید 
است و این بازار را باید برای پشــتیبانی اجرای طرح 
ها در نظر گرفت.وی با اشاره به عملکرد بورس کاال و 
کمک آن برای افزایش تولید اظهار داشت: بورس کاال 
با توجه به میزبانی از عرضه گســترده کاالهایی مانند 
مواد اولیه پتروشــیمی و فــوالد از کارآمدی خاصی 
برخوردار اســت و قیمت ها و معامــالت در این بازار 
در یک مکانیزم شــفاف صورت می گیرد.صالحی نیا 
خاطرنشان کرد: فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی 
باید با اعتمــاد کامل نســبت به صحــت معامالت، 
شــفافیت و قیمت کاالهایی که در بورس کاال عرضه 
می شــوند به تولید پرداخته و این رویه یک اطمینان 
خاطر در بخش تولیــد ایجاد مــی کند.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پایــان تاکید کرد: بورس 
کاال با عملکــرد قابل قبول خود، مســیر خوبی برای 
تامین مواد اولیه، هدایت نقدینگی به ســمت تولید و 
اطمینان از نرخ واقعی تعیین شده بوده و پیش بینی 
می شــود نقش این بورس در بخش حمایت از تولید 

پررنگ تر از گذشته شود.

تیم ملی کشتی فرنگی با حمایت 
همراه اول قهرمان آسیا شد

همراه اول قهرمانی تیم ملی کشــتی فرنگی در رقابت 
های آســیایی قزاقســتان را تبریک گفت.به گزارش 
اداره کل ارتباطات  شــرکت ارتباطات سیار ایران، روز 
۲۵ فروردین تیم ملی کشــتی فرنگی ایران با حمایت 
های همراه ورزش اول کشــور  موفق به کســب عنوان 
»قهرمانی آســیا« در رقابت های آلماتی قزاقســتان 
شد.شــاگردان محمد بنا، ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی  کشــورمان با کســب ۹ مدال رنگارنگ و ۱۹۴ 
امتیــاز در ایــن دوره از رقابت های آســیایی که در 
روزهــای ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه  برگزار شــد، خوش 
درخشیدند و بر ســکوی قهرمانی ایستادند.همراه اول 
به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشــور و حامی 
 مالی فدراسیون کشتی ایران، این موفقیت را به تمامی 
ایرانیان و ملی پوشان کشتی فرنگی تبریک گفته است. 
اپراتور اول در  راستای مسؤولیت اجتماعی خود و توجه 
ویژه ای که به مقولــه ورزش دارد، در مقاطع مختلف 
ســالیان اخیر همواره حامی تیم  های ملــی فوتبال، 
والیبال، شــطرنج، بوکــس و همچنین باشــگاه های 

فوتبال استقالل و پرسپولیس بوده است. 

 MBA اولین دوره آموزش مجازی
برگزار شد

اولین دوره آموزش مجازی MBA توســط دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش؛ این دوره،  اولین دوره تخصصی 
بلندمدت )MBA( طی ســال های اخیــر بوده  که با 
توجه به وضعیت کنونی کشور و کرونا بصورت آنالین 

و با مشارکت طرفین برگزار شد.
دوره هــای MBA در دو گرایش )مدیریــت پروژه و 
مدیریت لجســتیک و زنجیره تامیــن( بصورت مجزا 
به مدت ۲۴۰ ســاعت برگزار می شود، که این دوره ها 
مبتنی بر دانش، تجربه و مهارت اســاتید دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد. 
مراســم معارفه این دوره ها در اسفندماه سال گذشته 
با حضور دکتر اصفهانی پور )رییس محترم دانشــکده 
مهندسی صنایع(، اقای مهندس عباسی )مدیرعامل 
محترم مرکز(، خانم دکتر اشرفی )عضو هیات علمی 
دانشــگاه( و دکتر شیخ ســجادیه )عضو هیات علمی 
دانشــگاه(  به منظور آشنایی بیشــتر دانشپذیران با 

سرفصل ها و محتوای دوره ها انجام شد .
الزم به ذکر اســت؛  دوره مدیریــت MBA از جمله 
دوره های آموزشــی مدیریتی پررونق ســالهای اخیر 
است، که بیش از صد ســال قدمت دارد؛این دوره  به 
طور خاص برای کســانی در نظر گرفته شده است که 
نیازمند دانش مدیریت هســتند، امــا در زمینه های 

دیگر تحصیل کرده اند. 
به همین علت، عموم مخاطبان این دوره،  تحصیالت 
اصلــی خــود را در حوزه های دیگر گذرانــده و برای 
تکمیــل مهارت هــای مدیریتی خود، این رشــته را 
به صورت دانشــگاهی یا در قالب دوره MBA دنبال 
می کنند.این دوره آموزشــی به افراد در هر تخصص و 
دانشی امکان می دهد تا ذهن خود را متوجه خالءها،  
نیازها، شــکاف ها و کمبودهای بازار کنند و بر اساس 
تکنیک هــا و تاکتیک هایی که بازار و کســب و کار 
می طلبد، بهترین راه برای توسعه کسب و کار خود را 

پیدا نموده و سهم خود را از بازار افزایش دهند.
شــایان ذکر اســت در اولین دوره، دانشــپذیرانی از 
شــرکت های مادرتخصصی بازرگانــی دولتی ایران، 
صنایع فوالد مشــیز بردسیر، پتروشــیمی خراسان، 
پتروشیمی شــهید تندگویان، طیوران ابزار و شستا 
حضور دارند.عالقه مندان برای آشــنایی بیشتر با این 
دوره ها و ثبت نام می توانند بــه صفحه مرکز آموزش 

بازرگانی www.ibtc.ir مراجعه کنند.

شبهای رمضان با برنامه قرار سحر 
همراه اول

همراه اول با برنامه قرار سحر از ۲۷ فروردین ماه در 
روبیکا و آیگپ مهمان شب های رمضان است.

به گزارش اداره کل  ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، مجری نام آشنای برنامه های سحرگاهی ماه 
مبارک رمضان، امســال نیز با همکاری  همراه اول از 
طریق پلتفرم های روبیکا و آیگپ مهمان شــب های 

هموطنان است.
با توجه بــه اینکه مــاه رمضان بهترین مــاه خدا و 
 اوقات افطار و ســحرگاهانش، وقــت مالقات خدا و 
اجابت دعــا و از طرفی حرم نورانــی و ملکوتی امام 
رضا علیه الســالم نیز  همواره پناهگاه حاجتمندان 
و دعاخواهان سراسر ایران اســت، به همین منظور 
همراه اول تالش کرده تا امســال، وقت سحرگاهی 
 رمضان الکریم را به صورت مستقیم از بارگاه معنوی 
و آســتان قدس رضوی به هم میهنان و روزه داران 
تقدیم کند. همراه اول با  اشــاره به شرایط خاص ماه 
رمضان امســال و ایجاد محدودیت های اجتماعی 
برای مردم، وعده رقم خوردن یکی از متفاوت ترین 
 زمان های ســحرگاهی رمضانی را بــا اجرای فرزاد 
جمشــیدی و از جوار حرم نورانی امام رضا)ع( داده 

است.
این برنامه که قرار  اســت با همــکاری همراه اول از 
بیست و هفتم فروردین ماه از ســاعت ۲۳ تا یک و 
نیم بامــداد روزهای ماه مبــارک رمضان و از  طریق 
اپلیکیشــن های »روبیکا« و »آیگپ« اجرا و پخش 

زنده شود، »قرار سحر« نامگذاری شده است.
در این برنامه فرزاد  جمشیدی به عنوان تهیه کننده 
و مجری و محمود نعیمی موحد به عنوان کارگردان، 
آیتم هــای متنوعی را در رســانه هــای مذکور  به 

مخاطبان خود تقدیم خواهند کرد.
پالتوهــای معنــوی و ادبــی مجــری، دعــوت از 
مهمانــان معارفــی، فرهنگــی و هنــری، ارتباط 
زنده  با مجریان سراســر کشــور و بیان مناســبات 
و حاالت معنــوی مردمان در مــاه رمضان، پخش 
دعــا، نیایــش و نجواهــای معنوی از  جملــه آیتم 
هــای برنامه »قــرار ســحر« خواهــد بود.گفتنی 
 اســت حجــت اشــرف زاده نیــز تیتــراژ آغازین 

برنامه »قرار سحر« را اجرا  کرده است. 

اقتصاد

خبر

 اخبار

سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت گفت: پنجاه درصد باقیمانده سود سهام عدالت بزودی به دارندگان این 
سهام پرداخت می شود.حسین فهیمی درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت نخستین بار توزیع سود سهام 
عدالت از طریق ساز وکار بازار سرمایه انجام شــد و بر اساس میزان سود سهام هر فرد و میزان سهم باقی مانده 
افراد محاسبه شد.وی افزود: بر اساس تصمیم شــورای عالی بورس ۵۰ درصد این سود در روزهای پایانی سال 
گذشته پرداخت شد و پرداخت بقیه سود منوط به این است که شرکت ها سود خود را به شرکت سپرده گذاری 

مرکزی پرداخت کنند که تالش می کنیم در روزهای آینده این کار انجام شــود.فهیمی گفت: ممکن اســت 
اشکاالتی در شماره حساب های اعالمی افراد وجود داشته یا اصالح مشخصاتی داشته اند بنابراین هموطنانی 
که هنوز ۵۰ درصد اول را دریافت نکرده اند می توانند از طریق تماس با مرکز پیام سهام عدالت با شماره ۱۵۶۹ 
این موضوع را پیگیری کنند.وی درباره ارائه کارت های اعتباری ســهام عدالت گفت: زیر ساخت های این کار 

انجام شده و هم اکنون در اختیار بانک ها قرار گرفته است.

واریز باقیمانده سود سهام عدالت؛ بزودی

در ماه های اخیر حتی کارشناســان 
ســهم  کاهــش  بــه  رمــزارز 
ســرمایه گذاری در حــوزه ارزهای 
دیجیتــال بــه منظــور مصونیت از 
قیمتی،کالهبــرداری   تکانه هــای 
وسرقت یا مســدودی احتمالی کیف 

پول های دیجیتال توصیه می کنند.
پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا و 
ناتوانــی اقتصادهای مطــرح جهانی 
در مهار این ویــروس مرگبار، تمایل 
به ســرمایه گذاری در حوزه ارزهای 
دیجیتال در سراســر جهان افزایش 
یافت؛ به گونــه ای که نــرخ رمزارز 
بیت کویــن را از محــدوده ۵ هــزار 

دالری به مرز ۶۰ هزار دالر کشاند.
رشــد قیمتی کــه توجه بــه اخبار 
و رویدادهــای حــوزه رمزارزهــا را 
برجســته کرده و نگرانی های ناشی 
از پذیرش ریســک ســرمایه گذاری 
در این بازار نوظهور و کمتر شناخته 
شده را افزایش داده است. به عبارت 
دیگر، سرمایه گذاران خرد و کالن با 
مشاهده روند رو به رشد قیمت انواع 
رمزارزها تمایل بیشــتری نسبت به 
سرمایه گذاری در این بازار پرریسک 
از خود نشــان می دهند. البته اخیراً 
اعالم شــد که بانک مرکزی به زودی 
مجــوز واردات کاال بــا رمزارزهای 
تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها 
و صرافی هــای مجاز صــادر خواهد 
کرد و قرار اســت آئیــن نامه مرتبط 
با آن را در شــورای عالی پولشــویی 
بــه تصویــب برســاند )جزئیــات(؛ 
امــا تا نهایی شــدن این آئیــن نامه 
و مشــخص شــدن چارچوب برای 
مبادالت رســمی و قانونی رمز ارزها 
)که ممکن است این مبادالت رسمی 
مشمول رمزارزهای خارجی همچون 
بیــت کوین هم نشــود(، شــناخت 
مخاطــرات ورود بــه هر بــازاری از 
جمله بــازار رمزارز امــری عقالنی و 

اجتناب ناپذیر است.

حباب بیت کوین می ترکد؟!
بررســی روند قیمــت رمزارزها در 
ســال های اخیر حاکی است، همواره 
در پــی هــر فــاز شــدید صعودی، 
ترکیــدن حبابی معــادل ۷۵ تا ۸۰ 
درصد در انتظار ارزهــای دیجیتال 

بوده اســت. برخی ایــن اصالحات 
شــدید قیمتی کــه در ســال های 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز برای رمزارزهایی 
نظیــر بیت کویــن رقــم خــورد را 
ناشــی از خــروج ســرمایه گذاران 
زیان دیــده خرد از این بــازار و وضع 
سیاست هایی از ســوی اقتصادهای 
بزرگ جهان می دانند کــه می تواند 
هشــداری برای افراد ناآگاه که ورود 
هیجانــی به بازار رمزارز داشــته اند، 
باشــد.به موازات فراگیر شــدن تب 
استخراج و معامله ارزهای دیجیتال 
در دنیــا، تریبون هــای تبلیغاتــی و 
اغواگرایانــه ای بــرای ســوق دادن 
ســرمایه گذاران بــه بــازار ارزهای 
دیجیتال در داخل کشور نیز مشغول 
فعالیت شــده اند و ایــن موضوع در 
کنار انفعال چند ســاله بانک مرکزی 
در مواجهــه با این پدیــده نوظهور، 
منجــر بــه تنــوع کالهبــرداری از 
ســرمایه گذاران ناآگاه و هیجان زده 

در ماه های اخیر شده است.

چــرا ســرمایه گذاری در بازار 
پرریســک  دیجیتالی  ارزهای 

است؟
فقــدان چارچوب هــای قانونــی و 
حقوقی در داخل و خارج از کشــور 
و نوسانات شــدید قیمت رمزارزها از 
یک ســو، ابهام جدی پیرامون نقش 
ارزهای دیجیتال در آینده مبادالت 
مالی و سیاســت گذاری اقتصادهای 
برجســته دنیا بــرای مدیریت این 

چالش هــای  بــازار، 
انــکاری  غیرقابــل 
هســتند کــه در کنار 
تمرکــز کالهبــرداران 
بــر جــذب نقدینگــی 
بــا  ســرمایه گذاران 

پیشــنهادهایی نظیر مشــارکت در 
اســتخراج، معامله رمــزارز و عرضه 
اولیه ســکه، فضای پرریســکی در 
این بــازار ایجــاد کرده انــد.  نکته 
جالــب توجــه در ماه هــای اخیــر 
توصیــه کارشناســان رمــزارز بــه 
کاهــش ســهم ســرمایه گذاری در 
حوزه رمزارزها به مــردم به منظور 
مصونیــت از تکانه هــای قیمتــی، 
کالهبرداری های شــایع و سرقت یا 

 مســدود شــدن احتمالی کیف پول 
دیجیتال است.

خطر زیــان ۴۰ درصدی در یک 
روز!

این موضوع بویــژه در ماههای اخیر 
که بسیاری از ســرمایه گذاران بازار 
ســهام به ســرمایه گذاری در بازار 
رمز ارزهــا تمایل پیــدا کرده اند، بر 
دامنه نگرانی ها افزوده است؛ دانیال 
دارایــی، تحلیلگر بازار ســرمایه در 
گفت وگو بــا ر مهر با اشــاره به روند 
از  ســرمایه ها  مهاجرت 
بورس به بــازار ارزهای 
برخی  دیجیتال گفــت: 
بــدون مطالعه  از مردم 
و آمــوزش و صرفــاً بــا 
طمع کســب سود بیشــتر وارد بازار 
و  می شــوند  کریپتوکارنســی ها 
متأســفانه نــه تنها ســود نمی برند، 
بلکــه بخش عمــده ای از ســرمایه 
خود را هم از دســت می دهند.روزبه 
شــریعتی دیگــر کارشــناس بازار 
ســرمایه هم از افزایش جست وجوها 
پیرامون رمزارزهــا خبر داد و گفت: 
افرادی که در بــورس ضرر کرده اند، 
در حــال خرید بیت کوین هســتند. 
نوســان پذیری رمزارزهــا به قدری 

زیاد اســت که ممکن است فرد یک 
روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

تالطم شــدید قیمت ها در بازار 
رمزارز نسبت به سایر بازارها

مصطفی نقی پور، کارشــناس حوزه 
رمزارز نیــز در گفت وگو بــا مهر با 
اشــاره به لزوم برخورداری از دانش 
و اطالعات کافی برای ورود به انواع 
بازارها خصوصاً بــازار رمز ارز گفت: 
بــازار رمز ارز یــک بــازار نوآورانه 
اســت که از ســال ۲۰۰۹ شروع به 
فعالیــت کرده و از خریــد و فروش 
مردم در این بازار حدود هشت سال 

می گذرد.  
ایــن بــازار نوپــا و جوان بــه دلیل 
کوچکــی حجم و باال بودن ســرعت 
معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، 
قطعاً تالطم شــدیدی نسبت به دیگر 
بازارهــا نظیر طــال، ارز و… خواهد 
داشت. این کارشــناس ارز دیجیتال 
ادامه داد: ممکن است برخی آگاهی 
کاملــی از بــازار بــورس و فارکس 
داشــته و موفق باشــند اما در بازار 
رمز ارز دچار شکســت شده و متضرر 
شــوند. بنابراین داشــتن اطالعات 
کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز 
برای ورود به این بازار ضروری است.

کاربران  رمزارز  مسدودی  خطر 
ایرانی!

وی دربــاره احتمــال خطــر نابودی 
ســرمایه مــردم در بــازار رمــز ارز 
گفــت: ممکن اســت افــرادی که از 
اقدام  طریــق صرافی های خارجــی 
به ســرمایه گذاری در حــوزه رمز ارز 
کرده انــد، دارایی خود را از دســت 
بدهند. چرا که ممکن است در صورت 
شناســایی کاربران ایرانــی، دارایی 
آنان به دلیــل تحریم هــای ظالمانه 
ایاالت متحده بالک و مســدود شود. 
نقی پور افزود: کالهبــرداری در این 
حوزه از طریق صرافی های غیرقانونی 
و نیز افرادی که با وعده ســود اقدام 
به جذب ســرمایه مــردم می کنند، 
صــورت می گیرد و مــردم باید دقت 
کنند تا همواره بدون واســطه مالک 
دارایی خود باشــند. این کارشــناس 
ارز دیجیتــال با بیــان این که خرید 
و فــروش در بیت کوین باید توســط 
شخص ســرمایه گذار صورت بگیرد و 
افراد ناآگاه نباید بــه این عرصه ورود 
کنند، گفت: تنها با افزایش دانش در 
حوزه فنــاوری بالک چین که فناوری 
زیرســاختی تمــام رمز ارزهاســت 
می توان اقدام به ســرمایه گذاری در 

این حوزه کرد.

هشدار نسبت به سرمایه گذاران بازار رمز ارز 

 آماده زیان بزرگ باشید
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REPORT

گزارش

رتبه اول چین در عرصه پیشرفت های 
دیجیتالی جهان

واحدهای مصرفی در مسیر گرانی
تالش سفته  بازان برای قیمت  سازی در بازار مسکن

چین در عرصه تحوالت دیجیتالی و ساخت یک 
شهر هوشــمند در جایگاه پیشرو و خط مقدم 
جهان حرکت می کند؛ علت این جایگاه چین 
این است که این کشور یک استراتژی ملی »کل 
به جزء« )top-down( دارد که بر اســاس آن، 
دولت و بخش خصوصی این کشور به همکاری 
نزدیک با یکدیگر می پردازند و در آینده، بدنبال 
حمایت خدمات شبکه بالکچین و ارز دیجیتال، 
یک نرم افزار سوپر اپلیکیشــن در این کشور 
ایجاد می شود که به انباشت حجم عظیمی از 
داده می پردازد و از ارزش بسیار باالیی برخوردار 
است.روال کار، زندگی و ســرگرمی در جهان 
امروز در حال عبور از دوره تحوالت دیجیتالی 
اســت و از یک فضای کامال فیزیکی وارد یک 
تجربه آفالین و آنالین جامع شــده است؛ این 
تجارب نیز در آینــده ای نه چنــدان دور، به 
دارایی های دیجیتال )توکن( تبدیل می شوند 
و در قالب ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال و یا 
پول رایج معامله خواهند شد و در حال حاضر، 
شهرهای سراسر جهان در تالشند تا چگونگی 
بهره برداری هر چه بهتر از ارزش این داده ها را 
یاد بگیرند.داده ها در جریان عبور و مرور مردم 
در مراکز خرید، انبارها و ادارات، تولید می شوند 
و تحلیل این داده ها می تواند ارزش تولید کند: 

داده های پرداختی می تواننــد به درک روند 
مصرف گروه های خاص مردمی کمک کنند؛ 
داده های مسکن می تواند به مالکان خانه کمک 
کند تا مستاجر جدیدی پیدا کنند؛ داده های 
سوپر اپلیکیشــن می توانند جهت گسترش 
کانال های مصرف، کمک به مصرف کنندگان 
جهت داشــتن انتخابی راحت تر و تامین یک 
تجربه مصــرف متنوع تر مورد اســتفاده قرار 
گیرند.تولید کنندگان و توسعه دهندگان نرم 
افزار می توانند از این داده ها برای بهینه سازی 
استراتژی های پاپ آپ )نوعی تبلیغ آنالین که 
در پنجره های کوچک تر و جدا از صفحه اصلی 
باز می شوند و در معرض دید کاربران اینترنتی 
قرار می گیرند( استفاده کنند؛ سازندگان می 
توانند از این داده ها برای کاهش سانحه استفاده 
کنند و مدیران نیز می توانند با کمک این داده 
ها به کاهش انتشــار کربن و هزینه های بهره 
برداری بپردازند.با اســتفاده از این داده ها، می 
توان به سازمان دهی هر چه بهتر فروشگاه ها، 
کاالها و خدمات در شهرها، جوامع و ساختمان 
ها پرداخت؛ این داده ها در عین حال می توانند 
قابلیت های عملکــردی و خدمات جدیدی به 
ســاختمان ها بدهند. در این بین، آن دسته از 
کسانی که نحوه استفاده از ابزارهای دیجیتالی 

را نمــی دانند احتماال آینده خود را از دســت 
خواهند داد.چین از اوایل سال ۲۰۱۵ میالدی، 
اجرای طرح های آزمایشــی خود در راستای 
ساخت شــهرهای هوشــمند و بالکچین را 
آغاز کرد؛ امروزه این کشــور در زمینه فناوری 
در حــوزه امالک و مســتغالت موســوم به » 
proptech« )پــراپ تک( به مراتب از ســایر 
کشورهای دنیا پیش افتاده و همین پیشرفت 
چین، باعث برانگیختن احتیاط غربی ها شده 
است؛ فناوری امالک و مستغالت چین دو رکن 
دارد که یکی از آنها شــبکه خدمات بالکچین 
و دیگری یوان )رنمینبی( دیجیتال اســت.به 
لطف شبکه خدمات بالکچین و ارز دیجیتال، 
دنیای دیجیتالی آینده، امکان تجزیه و تحلیل 
و معامــالت فراصنعتی را فراهم می ســازد و 
بنابراین، یک پایــگاه داده ای به مراتب غنی تر 
ایجاد خواهد شد؛ چین در این زمینه، به وضوح 

در جایگاه پیشگام جهان قرار گرفته است و در 
حال حاضر، یک جهان دیجیتالی توکنیزه شده 
)تبدیل دارایی های مختلف بــه دارایی های 
دیجیتال موســوم به توکن( که از رنمینبی در 
معامالت استفاده می کند، در حال ظهور است.

اکوسیستم دیجیتالی ایجاده شده توسط نرم 
افزارهای سوپر اپلیکیشنی مانند »وی چت« 
 ،)Tencent( »شرکت »تنســنت )WeChat(
»دینگ تــاک« )DingTalk( شــرکت »علی 
بابا« و بستر ارتباطی »فیشــو« )Feishu(، در 
چین می تواند به صــورت ممتد کارکردهای 
جدیدی را به ســناریوهای نرم افزارهای فعلی 
اضافه کند؛ این اپلیکیشن ها میلیون ها شرکت 
کوچک و متوســط و صدها میلیــون کاربر را 
تحت پوشــش خود قرار می دهنــد و جهت 
 ایجاد یک اثربخشی گسترده و افزایش سریع 

بهره وری این شرکت ها کافی هستند.

بازار مســکن در رکودی سخت و کشــدار به سر 
می برد اما با این حال قیمت مســکن در این مسیر 
نه تنها روندی کاهشــی را تجربه نکرده است بلکه 
واحدهای مصرفی مسکن در مسیر افزایش قیمت 
قرار گرفته اند.در آخرین گزارش اعالمی از ســوی 
مرکز آمار ایران ، متوســط قیمت مسکن در تهران 
در اســفند ۹۹ حدود ۳ درصد در مقایســه با ماه 
پیش از آن یعنی بهمن ماه کاهش یافته اســت. با 
این حال بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 
۸۱.۹ درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش 

داشته است.قیمت مسکن در سه سال اخیر روندی 
افزایشــی را تجربه کرده و این رشد عجیب قیمت 
هنوز متوقف نشده اســت. این رشد تا جایی تداوم 
داشته که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به 
بیش از ۳۰ میلیون تومان رســیده است . این نرخ 
که در مقایسه با بهمن و اسفند ۹۸ به ترتیب ۶.۶ و 
۹۳.۷ درصد افزایش را نشان می دهد. هر چند این 
روزها به واسطه شیوع کرونا ، مشاوان امالک تعطیل 
هستند اما ارسال فایل های فروش در فضای مجازی 
متوقف نشــده و برآوردها نشان می دهد فایل های 

فروش افزایش قیمت محسوسی را حتی نسبت به 
یک ماه قبل تجربه کرده اند . بررسیها نشان میدهد 
این بار مسکن متوســط یا به بعارت دیگر مسکن 
مصرفی یعنی واحدهای مســکونی متراژ کوچک 
در مرکز شــهر تهران و حاشیه شهر طعمه افزایش 
قیمت شــده اند. به این ترتیب واحدهای مسکونی 
قدیمی تر در مناطق ارزان تهران که به طور متوسط 
قیمتی در حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان رد هر متر 
فایل می شدند ، این روزها به نرخ ۲۵ تا ۲۷ میلیون 
فایل می شوند .برخی کارشناسان به استناد تعطیلی 

واحدهای مشاورا امالک در تهران می گویند، سفته 
بازارن و ســرمایه گذاران بازار ملک از این موقعیت 
اســتفاده کرده اند و در نبود واخدهای صنفی این 
حوزه در صدد قیمت ســازی در بازار هســتند تا با 
عادی شــدن فضا بتوانند قیمت های پیشنهادی 
خود را جای بیندازند. از سوی دیگر کندی سرعت 
ساخت وس ازها به دلیل شیوع کرونا و گرانی مصالح 
ساختمانی چشم انداز قیمت مســکن را افزایشی 
کرده است و همین امر نیز مزید بر علت برای اعالم 

قیمت های باالتر است.


