
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت سپرده 
گذاری مرکزی از مسدود شدن ۱۷ سایت جعلی 
سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا ماهیار با بیان مطلب فوق 
افزود: با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
پلیس فتا، در طول دو ماه گذشته ۱۷ سایت جعلی 

تحت عنوان سجام مسدود شده است.
وی در خصوص کالهبرداری با عنوان سامانه سجام 
از سهامداران بازار سرمایه اظهار داشت: رصد تیم 
امنیت شرکت ســپرده گذاری مرکزی از دو ماه 
قبل نشان داد که سایت های کالهبرداری تحت 
عنوان سایت های سجام با اصالح فنی )فیشینگ( 
راه اندازی شده و تحت دامنه های غیرمجاز شروع 

به دریافت اطالعات مردم کرده اند.
ماهیار ادامه داد: متاسفانه در این کالهبرداری تنها 
موضوع گردآوری اطالعات نبود، بلکه با توجه به 
اینکه مردم به آدرس و دامنه حساســیت خاصی 
نداشتند، مشخصات و حساب های بانکی خود را 
وارد کرده و در مقابل، سایت های جعلی اقدام به سو 
استفاده از اطالعات مالی سهامداران می کردند. هر 
چند دامنه پرداخت مورد تایید شاپرک نبود، اما 

فرد دچار دامی می شد که تمام اطالعات خود را 
درون سایت جعلی وارد می کرد.

معاون شرکت ســپرده گذاری مرکزی گفت: بر 
اســاس تعاملی که با پلیس فتای کشور صورت 
گرفت،   سریعا کلیه سایت های جعلی که در حال 
انجام عملیات خرابکاری بودند پس از شناسایی 
مسدود شدند. شناســایی تیم و عواملی که اقدام 
به کالهبرداری می کردند هم بر اساس پیگیری ها 
در دستور کار مراجع انتظامی و قضایی کشور قرار 
گرفت و سردسته های اصلی این تیم ها شناسایی و 

اقدامات الزم در این حوزه انجام شد.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا اطالعاتی از 
سامانه اصلی سجام درز شــده است، افزود: خیر، 
هیچ گونه اطالعاتی از ســمت سجام درز نکرده و 
فقط اطالعاتی که مردم در سایت های فیشینگ 

وارد کردند، مورد سرقت قرار گرفته است.
وی ادامه داد:ســایت اصلی ســجام بــه آدرس  
www.sejam.ir اســت و مــردم در صورت 
 مالحظــه ســایت های جعلــی، بــه نشــانی 
www.cyberpolice.ir سریعا اطالع دهند تا 
چنین موارد مشکوکی توسط پلیس امنیت فضای 

تبادل اطالعات کشور رصد و بالفاصله نسبت به 
مسدود شدن آن  هم اقدام شود. افرادی که بدون 
رعایت پروتکل های امنیتی اقدام به ورود رمزهای 
ثابت کردند قاعدتا بر اســاس فیشینگی که روی 
داده است، کارت های بانکی آنها نیز تحت تاثیر قرار 
می گیرد و بعضا مبالغی بیشتر از مبالغ واردشده در 
سایت از مال باختگان کسر شده است. مردم باید 
اطالعات بانکی و رمز پویا را در داخل درگاه هایی 
 که متصــل به درگاه شــبکه شــاپرک اســت، 

وارد کنند.
ماهیار درباره تبلیغات مختلف تحت عنوان مشاور 
ســهام عدالت در فضای مجازی اظهار داشــت: 
هیچیک از این گونه تبلیغات وابستگی به شرکت 
سپرده گذاری مرکزی ندارند به طور کلی جعلی 

و در راستای کالهبرداری راه اندازی شده  است.
بر اســاس این گزارش و به نقل از شرکت سپرده 
گذاری مرکــزی، معاون ســمات اضافــه کرد: 
مرکز تماس ۱۵۶۹ و کارگزاران رســمی، آماده 
پاســخگویی به سواالت ســهامداران هستند به 
طوریکه نیازی به مراجعه به سایت های جعلی و 

فضای مجازی نیست.

دور دوم مذاکــرات ایران و اوکراین در مورد ســانحه 
ســقوط هواپیمای اوکراینی صبح امروز دوشنبه در 
تهران آغاز شد. این مذاکرات قرار است تا ۳۰ مهرماه 
ادامه داشته باشــد. به گزارش ایسنا، محسن بهاروند 
معاون امور حقوقی و بین المللــی وزیر امور خارجه 
کشــورمان سرپرســتی تیم ایران در در این دور از 
مذاکرات را بر عهده دارد و معــاون حقوقی وزیر امور 
خارجه اوکراین ریاست تیم کشورش را بر عهده دارد. 
این مذاکرات از امروز تا ۳۰ مهرمــاه در تهران ادامه 

خواهد داشت.
در جریان این مذاکرات در ابتدا جلسات کارشناسی 
کمیته ها برگزار می شود و ســپس معاونین وزیران 
امورخارجه دو کشور نتایج جلسات کارشناسی را مورد 

بحث قرار خواهند داد. 
محســن بهاروند معاون وزیر خارجه و رییس هیات 
ایرانی در این مذاکرات، در مــورد محور رایزنی های 
تهران و کی یف دراین دور از مذاکرات گفته است: در 
این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد 
یکی از این جلسات در مورد بحث های فنی است که 
ســازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه در 
مورد مسائل قضایی اســت که همکاران قوه قضاییه 

انجام می دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی 
درباره میزان غرامت افراد و هواپیماست.

بهاروند با بیان اینکه پس از آنکه این سه گروه با یکدیگر 
مالقات کرده و پیشــرفت حاصل شــد، یک جلسه 
عمومی خواهیم داشــت، افزود : در آن جلسه، من و 
همتای اوکراینی به عالوه همــه گروه هایی که با هم 
مذاکره کردند، حضور خواهیم داشت و پیشرفت های 

آنها را می بینیم.
وی ادامه داد: اگر راهنمایی الزم باشد، راهنمایی هایی را 
انجام می دهیم و قدم های بعدی را تعریف می کنیم که 
دور بعدی مذاکره باشد. سعی مان این است که هر چه 

سریعتر در کوتاه ترین زمان به نتیجه برسانیم
به گزارش ایسنا، دور اول این  مذاکرات در روزهای ۹ و 
۱۰  مرداماه سال جاری به سرپرستی محسن بهاروند 
معاون امور حقوقــی و بین المللی وزارت امور خارجه 
در شهر کی یف اوکراین برگزار شد . در مالقات هیات 
ایرانی با "یوگنی ینین" معاون وزیــر امور خارجه و 
هیات کارشناسی اوکراینی، ابعاد مختلف فنی و حقوقی 
حادثه مورد بررســی قرار گرفت و در خصوص ادامه 
مسیر همکاری های دو کشور توافقات الزم بدست آمد. 
پس از مذاکرات دوجانبــه معاونین وزرای خارجه دو 

کشور، نشست مجازی با حضور نمایندگان کشورهای 
دخیل در موضوع شامل کانادا، انگلیس و سوئد برگزار 
شد. در مالقات  هیات ایرانی با وزیر امور خارجه اوکراین 
نیز، طرفین با تاکید بر اهمیت حفظ و گسترش روابط 
دوجانبه جمهوری اسالمی ایران و اوکراین، بر ضرورت 
سریع حل و فصل موضوع سانحه ســقوط هواپیما 

تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش محسن بهاروند معاون 
وزارت امور خارجه درباره سفر هیات ایرانی به ریاست 
خود به کی یف گفت: این سفر به همراه هیاتی متشکل 
از ۹ نفر از نمایندگان سازمان های ذیربط از نیروهای 
مســلح، قوه قضاییه، ریاســت جمهوری و سازمان 
هواپیمایی کشوری به اوکراین انجام شد و با همکاران 
اوکراینی مذاکرات خوبی داشتیم. بهاروند در خصوص 
مذاکرات با طرف اوکراینی اظهار کرد: در روز اول سفر 
با نمایندگان ذیربط اوکراینی و نمایندگان وزارت امور 
خارجه این کشور مذاکره داشتیم.  در روز دوم هم با 
وزیر امور خارجه اوکراین مذاکره کردیم. ما نســبت 
به مذاکراتی که انجام شد تا اینجا خوش بین هستیم 
و تفاهم خوبی با همکاران اوکراینی داشتیم و سعی 

کردیم که سوءتفاهم ها رفع شود.

نرخ تورم در کشورهای ســوئد و فنالند بیش از پیش 
کاهش یافت. 

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس،  همزمان 
با بازگشایی تدریجی کسب و کارها و مانند رویه تورمی 
بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، نرخ تورم در سوئد 
کاهش پیدا کرده است؛ به گونه ای که تورم ساالنه این 
کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به 
مدت مشابه ماه قبل به ۰.۴ درصد رسیده است. این نرخ 
تورم که پایین ترین نرخ تورمی سوئد در طول شش ماه 
اخیر محسوب می شــود، بیش از همه تحت تأثیر تورم 
بخش فرهنگ و آموزش قرار گرفته اســت که تورم آن 
به منفــی ۲.۴ درصد کاهش یافته اســت. تورم بخش 
رستوران و هتلداری نیز به منفی ۰.۱ درصد است.  در بین 
دیگر بخش ها، نرخ تورم در بخش خدمات  به ۲.۴ درصد 
رسیده و تورم مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۹ درصد رسیده 
است. نرخ تورم ماهانه در ســوئد با ۰.۲ درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل به ۰.۳ درصد رسیده است. متوسط 

نرخ تورم ســوئد در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ معادل 
۳.۴۷درصد بوده که باالترین تورم ثبت شده، مربوط به 
ماه اکتبر ۱۹۸۰ با ۱۵.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط 
به ماه سپتامبر ۲۰۰۹ با منفی ۱.۶ درصد بوده است. از 
سوی دیگر نرخ تورم در دیگر کشور شمالی اروپا یعنی 
فنالند  نسبت به ماه قبل خود ۰.۱ درصد کمتر شده است؛ 
به گونه ای که نرخ تورم این کشور در ۱۲ ماه منتهی به 
ستامبر به ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده است که این نرخ 
تورم، کمترین تورم ثبت شده در فنالند در پنج ماه اخیر 
محسوب می شود.   در این بین، بیشترین نقش کاهشی 
تورم مربوط به بخش حمل و نقل بوده است که تورم آن 
منفی ۱.۹ درصد اندازه گیری  است. تورم در بخش لباس 
و پوشاک  منفی ۰.۸ درصد اندازه گیری شده  و تورم در 
بخش مواد غذایی و نوشیدنی نیز ۲.۸ درصد بیشتر شده 
 اســت. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم فنالند ۰.۴ درصد 
 اندازه گیری شــده که نســبت به ماه قبــل تغییری 

نداشته است.  

با توجه به مطرح شــدن گمانه هایی مبنی بر افزایش 
سقف کارت به کارت از شــش به ۱۰ میلیون تومان، 
بانک مرکزی اعالم کرده که ســقف کارت به کارت از 
طریق خودپردازها و پرداخت سازها همچنان شش و 

سه میلیون تومان است.
به گزارش ایسنا، یکی از اقدامات بانک مرکزی برای 
جلوگیری از شــکل گیری تجمع در بانک ها افزایش 
ســقف کارت به کارت بود که بدین منظور، با تشدید 
شیوع ویروس کرونا ســقف کارت به کارت از طریق 
درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک به شش 
میلیون تومان و سقف پرداخت به وسیله اپلیکشین های 

پرداخت به سه میلیون تومان افزایش یافت.  
این در حالی است که پیش از این سقف انتقال وجه در 
درگاه های ذکر شده به ترتیب سه و یک میلیون تومان 
بوده است. البته، برای انجام تراکنش با پرداخت سازها 
الزم است از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره 
ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش اطمینان 

حاصل شود که در این صورت سقف تراکنش هم قابل 
افزایش اســت. در این زمینه نیز امروز در شبکه های 
اجتماعی گفته هایی مبنی بر افزایش سقف کارت به 
کارت از شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان مطرح شد 
که در واکنش به آن بانک مرکزی سقف کارت به کارت 

را همچنان همان شش میلیون تومان اعالم کرد.
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، محدودیت هایی 
اســت که برای انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
اپلیکشــین های پرداخت بانکــی در جهت امنیت 
حساب های بانکی اعمال می شــود. به عنوان مثال، 
سقف انتقال وجه در اپلیکیشن ها و بانک های مختلف 
متغیر است؛ به گونه ای که برخی از بانک ها امکان انتقال 
سقف مجاز وجه )سه میلیون تومان( از طریق گوشی 
همراه و اپلیکشــین های پرداخت بانکی را طی یک 
مرحله در شبانه روز فراهم می کنند اما بانک های دیگر، 
این امکان را طی ســه مرحله در یک شبانه روز برای 

متقاضیان ایجاد می کنند.   

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از ریکاوری 
اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را بدتر کرد 
و اعالم کــرد اقتصاد این منطقــه ۴.۱ درصد آب 

خواهد رفت.
به گزارش سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول 
در جدیدترین گزارش چشــم انداز منطقه ای این 
صندوق که روز دوشنبه منتشر شد پیش بینی خود 
از ریکاوری اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی را 
بدتر کرد و اعالم کرد اقتصاد این منطقه در کل ۴.۱ 
درصد آب خواهد رفت. این ۱.۳ درصد از پیش بینی 
قبلی این صندوق که در ماه آوریل ارائه شــده بود 

بدتر است.
جهاد ازعــور، مدیر خاورمیانه و آســیای مرکزی 
صندوق بین المللی پول، گفت: تفاوت بزرگی بین 
ضرر اقتصادی ای که کشــورهای واردکننده نفت 
و کشــورهای صادرکننده نفت متحمل شده اند 
وجود دارد چرا که این منطقه هم از پاندمی کرونا 

و هم از ســقوط قیمت نفت آســیب دیده است. 
ازعور گفت: این دو شــوک منجر به سقوط شدید 
فعالیت های اقتصادی شد که البته میزان این شدت 
 بین صادرکننــدگان نفــت و واردکنندگان نفت 

متفاوت است.
او ادامه داد: به طور متوسط ما شاهد رشد منفی ۶.۶ 
درصدی برای صادرکنندگان نفت و رشد منفی ۱ 
درصدی برای همه واردکنندگان نفت خواهیم بود. 

البته وضعیت کشورهای هر گروه متفاوت است.
در حالی که قیمت نفت خــام عامل مهمی برای 
ریکاوری اقتصادی کشــورهای صادرکننده نفت 
این منطقه به حساب می آید، آی ام اف پیش بینی 
کرد که قیمت های نفت در سال ۲۰۲۱ رشد زیادی 
نداشته باشــند و همچنان در محدوده هر بشکه 
 ۴۰ تا ۵۰ دالر باقی بمانند. این میزان نصف قیمت 
۸۰ دالری ای است که عربســتان سعودی برای 

متوازن کردن بودجه خود نیاز خواهد داشت.

۰.۳ درصد جمعیت میلیاردرهای جهان بــه دلیل کرونا دیگر 
میلیاردر نیستند.

به گزارش  بیزینس اینسایدر، با شــیوع کرونا در جهان نه تنها 
ثروتمند شدن به یک امر دست نیافتنی تبدیل شده بلکه حتی 
میلیارد باقی ماندن نیز کار بسیار دشواری شده است. در مقایسه 
با دهه های قبل وضعیت ثروتمندان چندان دلچســب نیست و 

مطالعات صورت گرفته توسط موسسه ؛ پیو سی؛ نشان می دهد 
دست کم ۷۰ نفر که در سال ۲۰۰۹ و بعد آن دارای دو میلیارد دالر 

ثروت بوده اند، اکنون دیگر بین میلیاردرها نیستند. 
از زمان شــیوع کرونا حدود ۱.۷ درصد جمعیت میلیاردرهای 
جهان با کاهش شدید ثروت خود مواجه شده اند و ۰.۳ درصد آنها 
نیز دیگر بین میلیاردرها قرار ندارند. از طرف دیگر امسال تنها ۳۴ 

نفر برای اول وارد جمع میلیاردرهای جهان شده اند. به گفته این 
موسسه اصلی ترین استراتژی موفقیت آمیز افراد تازه ثروتمند 

شده، تنوع بخشی به سبد دارایی و مالی خود بوده است. 
جوزف استدلر- کارشناس ثروت جهانی در بانک یو بی اس گفت: 
تحلیل های ما نشان داده که تنوع بخشی به دارایی ها، یک کلید 
اصلی در محافظت از ثروت بوده است. پیشنهاد ما به سایر سرمایه 

گذاران این است که با تنوع بخشی به دارایی های خود، ریسک را 
به حداقل برسانند و به قول معروف، همه تخم مرغ های خود را در 

یک سبد قرار ندهند. 
در شرایط کرونا، بازار مسکن به یک مقصد جذاب برای سرمایه 
گذاری تبدیل شده اســت. حدود نیمی از میلیاردرهای جهان 
اکنون بین ۲۱ تا ۴۰ درصد کل سبد دارایی خود را به شکل مسکن 

یا اوراق مالی مرتبط به مسکن )نظیر اوراق رهنی( تبدیل کرده اند. 
تقاضای باال برای خرید مسکن در بســیاری از کشورها از جمله 
آمریکا، کانادا، انگلیس و هنگ کنگ باعث شــده است تا رشد 
قیمت به باالترین ســطح خود در طول یک دهه اخیر برســد و 
 برخی از کارشناسان نسبت به شکل گیری حباب کاذب مسکن 

هشدار دهند.

آغاز دور دوم مذاکرات ایران و کی یف درباره سانحه هواپیمای اوکراینی۱۷ سایت جعلی سجام مسدود شد

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آسیای غربی در ۲۰۲۱سقف انتقال وجه کارت به کارت چقدر است؟نرخ تورم فنالند و سوئد به صفر نزدیک شد

بالیی که کرونا سر میلیاردرها آورد
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خریداران خودرو 
نظاره گر قیمت های کاغذی

بورس تهران ابرکانال یک میلیون و 500 هزار واحدی را از دست داد

کوران  اصالح  در  بورس
صفحه۴

صفحه3

تولید  در  منگنه  ارزی
مواد   اولیه  تولید   در گمرکات  معطل  تامین   ارز   است

در حالــی صادرات غیر نفتی بهتریــن گزینه برای 
 پوشــش کاهش درآمدهای نفتی کشور است که 
مدت هاست صادرگنندگان در این بخش با مشکالت 
و موانع بسیاری در فعالیت های خود روبرو شده اند. 
مشــکالت در نقل و انتقاالت ارزی، عدم همکاری 
کشــورها برای صادرات به دلیل تحریم ها، موانع 
بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی و... نمونه ای 
از مشــکالت فعاالن اقتصــادی در بخش صادرات 
غیرنفتی است. این در حالی است که سیاست های 
ارزی خیلی از صادرکنندگان حرفه ای را از چرخه 
صادرات خارج کرده و از طرفــی دیگر چند نرخی 
بودن ارز تنها مانع بزرگ بر سر راه توسعه صادرات 
 غیرنفتی است. این موضوع ضمن ایجاد رانت و فساد، 

شفافیت را از بین برده است...

 تفاوت قیمت خودرو در بــازار و کارخانه به قدری 
افزایش یافته که بازدیدهای میدانی از بازار خودرو 
بیانگر آن است که معامله خاصی در این بازار صورت 
نمی گیرد و قیمت ها صرفا روی کاغذ اعالم می شود.  
این روزها فاصله قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه 
به قدری افزایش یافته که وقتی خودروســاز خبر 
از قرعه کشــی می دهد، میلیون ها متقاضی برای 
ثبت نام اقدام می کنند؛ نگاهی بــه تعداد ثبت نام 
کنندگان در قرعه کشی اخیر یکی از خودروسازی ها 
نشــان می دهد که طی ۳ روز ۲ میلیــون نفر برای 
خرید خودرو ثبــت نام کرده انــد. این حجم ثبت 
نام در حالی است که قرار اســت تنها ۸ هزار نفر در 
 قرعه کشی انتخاب و پس از یکسال خودرو تحویل 

بگیرند. این حجم از تقاضا...



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری:
 هرکس بخواهد بخش خصوصی را از 

اقتصاد حذف کند جفا کرده است
معاون اول رییس جمهوری گفت: در این برهه 
حســاس کنونی هر کس کــه بخواهد بخش 
خصوصی را از اقتصاد حذف کند به کشــور جفا 
کرده اســت زیرا آنها در این شــرایط اقتصادی 

بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
به گزارش معاون اول رییس جمهوری، اسحاق 
جهانگیری رووز دوشنبه در جلسه شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴  که به ریاست 
وی برگزار شد، با اشاره به اینکه تولید کنندگان 
و صادرکنندگان کشور ســربازان خط مقدم در 
جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند، گفت: 
در این برهه حساس کنونی هر کس که بخواهد 
بخش خصوصــی را از اقتصاد حذف کند جفا به 
کشور کرده است زیرا آنها در این شرایط اقتصادی 

بیشترین خدمت را به کشور خود ارائه دادند.
معاون اول رییس  جمهوری با تاکید بر اینکه نباید 
بگذاریم فضا برای فعالیت بخش خصوصی ناامن 
شود، تصریح کرد: مهمترین وظیفه شورای عالی 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت بخش 

خصوصی است.
وی با اشاره به ســخنان رییس پارلمان بخش 
خصوصی در این جلســه در خصوص وضعیت 
بخــش خصوصــی کشــور، اظهار داشــت: 
جهت گیری های اقتصادی کشــور باید مطابق 
آنچه مقام معظم رهبری گفته اند تدوین شود. 
بر این اساس نهادهای عمومی نباید به هیچ وجه 
رقیب بخش خصوصی باشند و بخش خصوصی 

باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.

خبر

 تفــاوت قیمــت خودرو 
در بــازار و کارخانــه بــه 
قدری افزایــش یافته که 
بازدیدهای میدانی از بازار 
خودرو بیانگر آن است که 
معامله خاصــی در این بازار صــورت نمی گیرد و 

قیمت ها صرفا روی کاغذ اعالم می شود.
به گــزارش مهر، این روزها فاصلــه قیمت خودرو 
در بــازار آزاد و کارخانه به قــدری افزایش یافته 
که وقتی خودروســاز خبر از قرعه کشی می دهد، 
میلیون ها متقاضی بــرای ثبت نام اقدام می کنند؛ 
نگاهی به تعداد ثبت نام کنندگان در قرعه کشــی 
اخیر یکی از خودروســازی ها نشــان می دهد که 
طــی ۳ روز ۲ میلیون نفــر برای خریــد خودرو 
ثبت نام کرده انــد. این حجم ثبت نــام در حالی 
اســت که قرار اســت تنها ۸ هزار نفــر در قرعه 
 کشــی انتخاب و پس از یکســال خودرو تحویل 

بگیرند.

این حجم از تقاضا، البته همگی مصرفی نیســت 
و بخش عمده ای از آن، تقاضای ســرمایه ای است 
چرا که اختالف فاحــش قیمت بیــن کارخانه و 

بازار ازاد، خرید از کارخانه را به راهی جذاب برای 
حفظ ارزش پول مردم تبدیل کرده اســت. قیمت 
خودرو در حالی در وبســایت ها و فضای مجازی 

به صورت افسارگسیخته در حال افزایش است که 
بازدیدهای میدانی از بازار خودرو نشــان می دهد، 
معامالت خاصی در بازار انجام نمی شــود و آنطور 
که فروشندگان خودرو می گویند صرفاً افرادی که 
نیاز مبرم به خودرو دارند، اقدام به خرید می کنند.

به گفته فعــاالن بازار خودرو، این بــازار از چندی 
قبل قفل شــده و تعداد معامالت بســیار کاهش 
یافته اســت به شــکلی که افرادی کــه در بازار 
 حضور می یابند تنهــا به دنبال شــنیدن آخرین 

قیمت ها هستند.
البته چندی پیش نیز سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در این رابطه 
گفته بود که »در حال حاضر بازار خودرو شــرایط 
طبیعی ندارد و اکنون به هیچ عنوان خرید خودرو 
عاقالنه نیست و به خریداران توصیه می شود فکر 

خرید را از سر خود بیرون کنند.«
وی یادآوری کــرده بود که »قیمــت خودروهای 
داخلی فقط در فضای مجازی داغ اســت و قیمت 
خارجی ها نیز به طور مشابه فقط روی کاغذ و بسیار 

باال از سوی فروشندگان بیان می شود.«

تازه ترین قیمت انواع خودرو

خریداران خودرو نظاره گر قیمت های کاغذی

روحانی:
 برای مبارزه با کرونا ســبک 

زندگی را تغییر دهیم
رئیس جمهوری درباره مبارزه با شیوع ویروس کرونا، 
گفت: کار اصلی تغییر سبک زندگی است. هر درمان 
و راه حل دیگر به جای خود ممکن است، موثر باشد 
اما تغییر سبک زندگی اساس مساله است یعنی همه 
باید باور کنیم شرایط امسال و سال بعد با شرایط 
ســال های پیش متفاوت است. »حسن روحانی« 
عصر دوشــنبه در نشست دیدار جلســه با وزیر و 
معاونان وزارت بهداشت و روســای دانشگاه های 
علوم پزشکی درباره بیماری کرونا گفت: هدف من 
از این جلســه آن بود که با عزیزان خود تبادل نظر 
داشته باشیم و پرونده ای هشت ماه را ورق بزنیم. 
روزهای سختی پیشروی ما بود و موج مهلک تری از 
این ویروس روبه رو ما است و باید با آن مقابله کنیم.

روحانی با طرح این پرســش که در شرایط کنونی 
برای مقابله با کرونا چه باید کرد، تصریح کرد: کار 
اصلی تغییر سبک زندگی است. هر درمان و راه حل 
دیگر پیشروی ما باشد که به جای خود ممکن است، 
موثر باشد اما اساس مســاله، تغییر سبک زندگی 
اســت یعنی همه باید باور کنیم شرایط سال ۹۹ و 
سال ۱۴۰۰ با شرایط سال های پیش متفاوت است. 
وی با بیان اینکه بعضی از مردم می گویند ماسک و 
فاصله گذاری اجتماعی تا چند روز و هفته دیگر است، 
خاطرنشان کرد: بنا بر این باشد تا دو سال دیگر با 
این مشکل مواجه هستیم. اینکه بخواهیم عروسی 
بگیریم باید سبک قبلی را کنار بگذاریم. اگر با سبک 
قبل بخواهیم مجلس شــادمانی بگیریم، شدنی 
نیست. همه باید بپذیریم و قبول کنیم. نمی شود در 
سالن جمع شویم. سبک و سیاق قبلی در حسینیه و 
مسجد برای عزاداری ممکن نیست. شرایط مسافرت 

و رفت وآمد با گذشته متفاوت است.

اخبار
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حدود چهار روز اســت که در پی اجرای سیاست ارزی 
جدید، بانک مرکزی  اقدام به عرضه ۵۰ میلیون دالر در 
بازار متشکل ارزی کرده و آنچه در این بین حائز اهمیت 
است نبود استقبال و تقاضا از این میزان عرضه اسکناسی 
ارز است. به گزارش ایسنا، در ماه های ابتدایی امسال که 
بازار ارز درگیر افزایش قیمت ها شــد، رئیس کل بانک 
مرکزی این امر را موقتی  دانســت و برنامه خود برای 
مدیریت بازار ارز را جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه نه 

ارزپاشی اعالم کرده بود.
 همتی معتقد بود هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع 
خود را در بازار نمی پاشد و بانک مرکزی قطعا با نوسانات 
ســفته بازی مقابله می کند.حال در پــی افزایش های 
چشــمگیر قیمت ارز در روزهای اخیر، بانک مرکزی دو 
تصمیم جدید گرفته که یکی عرضه روزانه ۵۰ میلیون 

دالر ارز در بازار اسکناس ارز و دیگری افزایش سقف خرید 
در بازار توسط صرافی ها و بانک ها است. به عبارت دیگر، 
همتی بر خالف صحبت های گذشته خود برای مدیریت و 

آرامش بازار ارز اقدام به ارزپاشی کرده است.  
آنطور که گزارش های بانک مرکزی در این زمینه منتشر 
شده، بیانگر این است که طی ۴ روز عرضه در بازار متشکل 
ارزی بیش از ۳۰۰ میلیون در این بازار اسکناس عرضه 
شده است اما صرافی ها در هر بار عرضه چیزی حدود ۳۰۰ 
هزار دالر تا ۱ میلیــون دالر خریداری کرده اند بنابراین، 
از میلیون ها دالر ارزپاشــی بانک مرکزی استقبال قابل 
توجهی صورت نمی گیرد و جای سوال دارد در شرایطی 
که کشور با کمبود ارز مواجه است و بسیاری از کاالها به 
تخصیص ارز احتیاج دارند، چرا این حجم ارز به بازار عرضه 

می شود درحالیکه تقاضایی برای آن وجود ندارد؟  

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره 
اموال ایران در چین خاطرنشان کرد: پولی در چین 
بلوکه نیست. دشمنان و بدخواهان می خواهند تمام 

مفرهای ایران را ببندند.
سعید خطیب زاده در نشست خبری خود افزود: با 
چین رابطه منطقی داریم و مشکالت خودمان را 
داریم و با روسیه و کشورهای دوست همسایه هم 

مشکالت داریم.
او گفت: منابعی در چین وجود دارد که اتفاقا برای 
تامین نیازهای اساسی و چرخش چرخه اقتصادی 
کشور استفاده می شود. این جدا از پول های ماست 

که در ژاپن و عراق و جاهای دیگر بلوکه شده اند.
وی در پاسخ به ســوالی درباره اخبار مطرح شده 
در خصوص چین و اینکه تعدادی از دانشــجویان 

و شــهروندان و تجار ایرانی برای برداشــت منابع 
مالی خود در چین با مشکل مواجه شده اند عنوان 
کرد:  درباره چین برخی اخبار نادرســت منتشر 
می شــود که جای ســؤال دارد که چرا منتشــر 
می شود. بســیاری از اخباری که با منشا بیرونی 
 درباره روابط ایران و چین مطرح می شــود، اخبار 

درستی نیست.
خطیب زاده ادامه داد: اینکه برخی بانک های چینی 
خصوصی برخی محدودیت هایی را ایجاد کردند 
هســت و ما همواره گفت وگوها را بــا طرف های 

چینی داریم.
او بیان کرد: مهم این است که ما یک گفت وگوی 
دائمی، رو به جلو و دائمی با طرف چینی داشتیم و 

این مهمترین بعد روابط ایران و چین است.

سخنگوی وزارت خارجه: پولی از ایران در چین بلوکه نیستدالر خریدار ندارد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۸ مهر ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته دوشنبه ۲۸ مهرماه در بازار آزاد تهران به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. در جریان معامالت روز گذشته بازار آزاد 

تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، روز گذشته دوشنبه ۲۸ مهرماه، به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۵ میلیون تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۶ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۱۰ دالر و ۸۴ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۴۴۵ هزار و 

۱۲۰ تومان است.

وبینار نخستین رویداد از سلسله رویـــدادهای 3S یا  
 Smart  Steel  manufacturing Startup
event با هدف تأمین نیازهای فناورانه شرکت فوالد 
مبارکه در حوزۀ تحول دیجیتال و بررسی چالش های 
این شرکت در این عرصه در محل پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران با همکاری شرکت فوالد مبارکه، دانشگاه 
تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت ایریسا روز 

چهارشنبه ۲۳ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار شد.
در جریان برگزاری این وبینار، مدیرعامل فوالد مبارکه،  
مردادماه سال ۱۳۹۹ و رونمایی از طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه را  تولد دوبارۀ این شرکت دانست  و تصریح 
کرد: با برنامه ریزی های انجام شده به یاری خداوند فوالد 
مبارکه تا ســال ۱۴۰۴ به عنوان کارخانۀ هوشمند در 

جهان شناخته خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آنیم 
که در این راه سخت و پرپیچ وخم، با کمک شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها و... فوالد مبارکه ای را در کالس 
هوشمند ارائه دهیم. به همین منظور قصد داریم با طی 
کردن این مسیر در ابتدا نوآورترین شرکت در عرصۀ فوالد 
و سپس به عنوان الگویی برای سایر صنایع مطرح شویم.

وی با اشــاره بــه نقــش شــرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها اظهار داشت: از جوانان فعال در شرکت های 
استارت آپی، دانشمندان و متخصصان در شرکت های 
دانش بنیان و پارک های علمی و فناوری کشــور تقاضا 
می کنیم در این راه ســخت که افقی روشن پیِش روی  

صنعت کشور قرار می دهد مارا  یاری رسانند.
وی با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه توانایی تأمین تجهیزات 
و منابع مالی الزم برای اجرای این پروژۀ بزرگ را دارد، 
خاطرنشان کرد: در واقع فوالد مبارکه منابع ارزی و ریالی 
طرح را تأمین خواهد کرد تا در زمان مناسب این طرح 

به اجرا برسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ورود به اجرای چنین طرحی 
را جسورانه خواند و ضمن قدردانی از حضور و زحمات 
همۀ بنیادها و شرکت های حاضر در طرح گفت: طبق 
این برنامه، اگر بتوانیم در ابتدای سال ۱۴۰۴ این طرح را 
به بهره برداری برسانیم، با بخش عمده ای از مجموع ۴۰۰ 
شرکت استارت آپ و دانش بنیان که در این وبینار حضور 
دارند قرارداد خواهیم بســت و این موفقیت را با ایشان 

جشن خواهیم گرفت.

مدیرعامل شرکت ایریسا:
فوالد مبارکه در راســتای انقالب صنعتی نسل 

چهارم گام برداشته است
در همین راستا، رسول سرائیان مدیرعامل شرکت ایریسا 
گفت: چالش های صنعت فوالد در عرصۀ رقابت، هزینه، 
تنوع محصول و مسیری که مشــتریان ما داشتند، در 
نهایت باعث شد فوالد مبارکه به سمت هوشمندسازی 
برود. به گفتۀ وی، طرح تحول دیجیتال توسط شرکت 

ایریسا طراحی و ۶ مرداد اجرایی شــده و  این شرکت 
در مســیر انجام این پــروژه  فراز و فرودهــای زیادی 

خواهدداشت.
مدیرعامل شرکت ایریسا ادامه داد: در واقع این حرکت 
در راستای انقالب چهارم صنعتی بوده و فوالد مبارکه نیز 
در این مسیر گام برداشته است. در طرح تحول دیجیتال 
چندین شعار تعریف شده است. نخست »فوالد هوشمند 
از سنگ تا رنگ« اســت؛ به این شکل که سنگ آهن از 
معدن استخراج شده و بعد از طی مراحل مختلف تولید، 
تبدیل به ورق گالوانیزه می شود و در صنعت ساختمان 
و لوازم خانگی اســتفاده می گردد. در واقع این زنجیرۀ 
ارزش مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ اســت و تا 
ســال ۱۴۰۴، فوالد مبارکه به کارخانۀ فوالد هوشمند 

تبدیل می شود.
سراییان گفت: چالش هایی مانند روندهای بین المللی 

صنعت و همچنین فرایندهای نوظهور برای فوالد مبارکه 
تعریف شده و در سال ۱۴۰۴ فوالد مبارکه یک کارخانۀ 

هوشمند خواهد بود.
به گفتۀ وی، یکــی از بهترین مباحث دیده شــده در 
این طــرح، نقش آفرینی و بهره گیری از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ اســت. همچنین به جهت 
اطمینان از این مهم، مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد 
مبارکه که راه اندازی آن شروع شده، یکی از پشتوانه های 
اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این شرکت  به شمار 

می آید.
مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: امروز اولین رویداد در 
زمینۀ تحول دیجیتال برگزار شده و ما نیازمند همکاری 

دانشجویان و شرکت های استارت آپی هستیم.
وی افزود: طرح تحول دیجیتــال فوالد مبارکه اقدامی 
نیست که ما به تنهایی بتوانیم از عهدۀآن برآییم، بلکه 

نیازمند اســتفاده از تمامی ظرفیت هــا و قابلیت های 
موجود کشور در این زمینه هســتیم. ما حدود سه ماه 
وقت گذاشتیم و هفت چالش و مسئله را برای این وبینار 

آماده کردیم.
ســراییان گفت: تحلیل بهره وری خطوط تولید فوالد 
مبارکه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی، اندازه گیری 
ضخامت نســوز پاتیل در حالت گرم، نمونۀ طراحی و 
ساخت دوقلوی دیجیتال در فوالد مبارکه، لجستیک 
هوشمند، امنیت کاربردهای هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشین در حوزۀ siem و ایجاد پلتفرم شفاف به منظور 
ارتقای امنیت و شفافیت در فرایند خرید فوالد مبارکه 
با استفاده از فناوری بالک، چالش های اصلی ما در این 

زمینه هستند.
به گفتۀ وی پس از ارائــۀ چالش ها در ۲۳ مهر،  دریافت 
پیش پروپوزال ها نیز در ۱۶ آبان  صورت خواهد پذیرفت.  

این پیش پروپوزال ها یکم آذر ماه ارزیابی خواهند شد 
و پس از آن در هفتۀ آخــر آذر بازدید حضوری از فوالد 
مبارکه برای پیشــنهاد های تأییدشده صورت خواهد 
گرفت. بعد از آن تا پانزدهم دی ماه، پروپوزال ها نهایی 
خواهد شــد و ارزیابی الزم برای انتخــاب اولویت های 
همکاری در یکم بهمــن انجام می شــود و در نهایت 

مذاکرات و توافق و عقد قرارداد صورت می گیرد.
بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت ایریسا و محور مجری 
این پروژه، انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین 
سرمایه گذاری و حمایت مالی در تولید و توسعۀ محصول، 
پیش خرید محصول و مشارکت ازجمله مدل های اصلی 
همکاری با شرکت های استارت آپی است. ضمن اینکه 
یک رویداد دیگر در همین زمینه در بهمن یا اسفندماه 
امسال برگزار خواهد شد و سال ۹۹ را با دو رویداد به پایان 

خواهیم برد.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گرفته 

که هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد
در حاشیۀ برگزاری این رویداد، سید مهدی نقوی معاون 
تکنولوژی فوالد مبارکه نیز گفت: با نهایی شــدن این 
فرایند، فوالد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ عضو باشگاه و کلوپ 
فانوس دریایی دنیا خواهد شد. باید به خاطر داشته باشیم 
دنیای آتی دنیای دیجیتال اســت. از این رو ما از سال 
گذشــــته در مطالعـــــات خـــــود و همچنـــــین 
دستاوردهای نهادهای دانشی به این نتیجه رسیدیم که 
زندگی صنعتی در آینده متعلق به گروهی خواهد بود که 
بتوانند در مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشته 

باشند و پیشگام باشند.
وی اظهار داشــت: فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
پیشرو   و   دانشی که در چشم انداز خود الگو بودن برای 
بنگاه های صنعتــی را در نظر گرفته، این مســئولیت 
را پذیرفته و این فرایند را بررســی و پیــش نیازهای 

هوشمندسازی را کسب کرده است.
وی افزود: بعد از ایــن مرحله، پروژه ها و فعالیت هایی را 
در اســتراتژی تدوین کردیم که یکی از آن ها طراحی 
مرکز تحول دیجیتال بوده اســت. همچنین با معاونت 
طرح و برنامۀ وزارت صمت هماهنگی الزم انجام شــد 
تا فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گیرد 
و هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد و این مهم 
را به عنوان پیشگام اجرا  کند  و در نهایت موجب توسعۀ 

صنایع ایران گردد.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: مؤسســه اقتصاد 
جهانی و مکنزی ۱۱ شــاخص مهم را   ارائه کرده اند که 
براساس آن شــرکت ها می توانند وارد این کلوپ شوند. 
تعداد محدودی از شرکت ها هم اکنون عضو این باشگاه اند 
و ما امیدواریم تا سال ۱۴۰۴عضو آن شویم و ثابت خواهیم 

کرد که در واقع فوالد مبارکۀ هوشمند هستیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
کسب و کارهای جدیدی ایجاد می شود که قابلیت 
استفاده و انتقال به سایر شرکت های داخلی و حتی 

عرضه به عرصه های بین المللی را داشته باشد
درهمین خصــوص عباس زارعی، رئیــس پارک علم 
و فناوری دانشــگاه تهران نیــز افــزود: در این فرایند 
برآن شــدیم تا رویدادهایی چالشــی اجرا کنیم  و  به 
این وســیله چالش های صنعت فوالد کشــور و فوالد 
مبارکه را شناســایی و مــورد بررســی و تحلیل قرار 
دهیم. همچنین بخشــی از فعالیت های استارت آپی 
پایه گذاری شــد تا در نهایت با استفاده از ظرفیت های 
این استارت آپ ها و تکنولوژی های ایجادشده، کسب و 
کارهای جدیدی ایجاد شود که قابلیت استفاده و انتقال 
به سایر شرکت های داخلی و حتی عرضه به عرصه های 

بین المللی را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای 3S خبر داد:

فوالد مبارکه تا سال ۱۴۰۴ به  عنوان کارخانۀ هوشمند در جهان شناخته می شود
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سرعت گیرهای صادرات غیر نفتی
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

روند صعودی صادرات غیرنفتی که از سال 90 داشتیم در حال حاضر رو به نزول است. فاکتورهای بسیاری در ایجاد این روند نزولی دخالت داشته اند که مهم ترین آن تحریم ها بوده است. البته اگر تحریم ها را فاکتور بگیریم باید به دالیلی که 
موجب نزولی شدن روند صادرات غیرنفتی شده است عمیق تر نگاه کنیم. بنابراین در حال حاضر جدای از تحریم ها و شرایطی که ایجاد کرده، مهم ترین مشکلی که بر سر راه صادرات غیرنفتی وجود دارد موضوع مبادالت پولی و نقل و انتقال 
درآمدها صادراتی است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و تحریم  ها اگر فعاالن تجاری و صادرکنندگان ما موفق به امر صادرات نیز شوند، برگشت پول مهم ترین چالشی است که با آن روبرو خواهند شد. یکی از دالیل این که میزان صادرات غیرنفتی 

ما طی دو سال گذشته کاهش پیدا کرده عدم مراودات پولی و بانکی بوده و به نظر می رسد تا زمانی که روند مراودات پولی و بانکی به شرایط عادی بازنگردد صادرکنندگان ما با مشکل و چالش روبرو خواهند بود.
این در حالی است که راهکار اصلی برای گشایش در اقتصاد کشور، اصالح مسیرهایی است که در ورود ارز به کشور اخالل ایجاد کرده است. باید برای اصالح اقتصادی، مشکالتی که در نقل و انتقال ارزی صادرات غیرنفتی یا فروش نفت به وجود 

آمده گره گشایی شود. اگر مبادالت پولی ما به شرایط عادی برگردد، فروش نفت و صادرات غیرنفتی به حالت عادی برگردد، می تواند راهکاری میان مدت برای حل مشکالت اقتصادی و جبران کسری بودجه ایجاد کند.
از سوی دیگر ما توانایی فتح بازارهای بین المللی را به درستی داریم اما در نگهداری بازارها و یا به عبارت بهتر مشتریان خارجی خود توانی نداریم. امروز حضور محصوالت ایرانی در جهان بویژه در کشورهای همسایه کم رنگ شده است. دلیل 
این موضوع نیز به کیفیت کاالهای صادراتی باز می گردد. توانایی فتح بازارها به دلیل کیفیت باالی کاالهای ایرانی به دست می آید اما به مرور به دلیل از دست رفتن کیفیت کاالها بازارها را از دست می دهیم. نکته دیگری که برای صادرات 
غیرنفتی وجود دارد قیمت تمام شده تولید و ساخت کاالها در کشور است. قیمت تمام شده بسیار باال و گران است و همین امر موجب عدم ماندگاری ما در بازارهای جهانی شده است. یکی از دالیلی که ما در حفظ بازار هدف صادراتی خود با 
مشکل روبه رو می شویم همین مسئله است، چراکه ما تمام پروتکل های صادراتی و استانداردهای الزم در تولید محصوالت صادراتی را رعایت نمی کنیم. بنابراین اگر این موارد نیز مورد بررسی و دقت عمل قرار بگیرد قطعا ماندگاری ما در بازارهای 
هدف صادراتی روند افزایشی و رو به رشد خواهد داشت. بروکراسی عریض و طویل برای اینکه کاالیی از کشور خارج شود هم مزید بر علت شده است. نظام اداری مشکل ساز است و برای ورود و خروج کاال قوانین بسیاری وضع می شود. اما مهم 
ترین موضوع این است که در حال حاضر ایران عضو اوراسیا شده و با وجود این می توانیم کاالها را با تعرفه های ترجیحی صادر و وارد کنیم که از این موقعیت هم به درستی استفاده نکرده ایم. وجود کاالهای کشاروزی و صنعتی در ایران امتیاز 

بزرگی است که توانایی صادرات به 15 کشور را دارد که باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. تا موقعیت های صادراتی را ایجاد کنیم. 

شــهردار اصفهان در ابتدای مراسم افتتاحیه سی و 
سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان با سالم فرستادن بر کودکان اصفهان، کشور 
و دنیا گفت: بخشی از هزینه های جشنواره امسال با 
کودکان مناطق کمتربرخوردار تقسیم خواهد شد تا 
آنها نیز در این شادی سهیم باشند. به گزارش ستاد 
خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، قدرت ا… نوروزی در 
مراسم افتتاحیه جشــنواره فیلم کودک و و نوجوان 
اصفهان اعالم کرد: بخشی از هزینه های این دوره از 
جشنواره به تهیه هدایایی اختصاص داده می  شود، تا 
میان کودکان ساکن در مناطق کم برخوردار  توزیع 
شــود چرا که این کودکان امکان تماشای فیلم های 

اکران شــده در این دوره را از طریق فضای مجازی 
نداشتند اما ما آنها را فراموش نمی کنیم.

وی افزود: از تمام تالشــگران این عرصه هنری که 
توانســتند این جشــنواره را با وجود چنین شرایط 
بحرانی به زیبایی برگــزار کنند، همچنین از خواهر 
خوانده های اصفهان در سراسر دنیا که پیام مکتوب 
یا ویدئویی برای این جشنواره فرستادند و این نشانگر 
اهمیت جشــنواره فیلم کودک و نوجوانان اصفهان 

است  سپاس گزارم.
نوروزی اظهار داشت: امیدوارم جشنواره سی و سوم، 
در شهر سی و سه پل بتواند به خوبی شعار هر خانه یک 
سینما و هر کودک یک داور را تحقق ببخشد. اکنون 
که کرونا این بحران را ایجاد کرده باید بتوانیم به عنوان 
یک فرصت از آن استفاده کرده و خانه را مانند سینما 
به یک مکان فرهنگی تبدیل کنیم تا کودکان و نوجوان 
ما بتوانند فیلم های تولید شده در جشنواره امسال را 
در فضای مجازی ببینند و آنها را مانند یک متخصص 
داوری کنند. شــهردار اصفهان تصریح کرد: در دل 
جشنواره امسال یک شعار زیبا وجود دارد و آن این 
است که علی رغم بحران کرونا، زندگی همواره جاری 

است و کرونا نمی تواند این زندگی را متوقف کند.

برخی اعضای صنف تارالرهــای پذیرایی و تجهیز 
مجالس در اعتراض به تعطیلی 8 ماهه این صنف پس 
از شیوع ویروس کرونا مقابل اتاق اصناف تهران تجمع 
کردند.برخی اعضای صنف تاالرهای پذیرایی و صنوف 
وابسته از جمله اعضای صنف عکاسان )فیلمبردان( 
، فروشندگان پوشاک، و قنادان امروز در مقابل اتاق 
اصناف تهران در اعتراض به وضعیت صنف تاالرهای 
پذیرایی و تعطیلی 8 ماهه این صنف پس از شــیوع 
ویروس کرونا و تبعات مالی ناشی از آن تجمع کردند. 

گفتنی است با توجه به تاثیر تعطیلی تاالرهای پذیرایی 
بر کسب و  صنف عکاسان و فیلمبردان مراسم جشن 
و عزاداری، فروشندگان لباس های عروس و مجلسی، 
قنادان و شیرینی فروشان، برخی از اعضای این صنوف 

نیز در این تجمع اعتراضی حاضر بودند.
هدف از برگــزاری این تجمع درخواســت از وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا برای بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی بر اساس بر اســاس پروتکل های بهداشتی 
بهداشتی بیان شده است. به گفته این تجمع کنندگان  
با توجه به تعطیلی چند ماهــه  تاالرهای پذیرایی به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا در حال حاضر برخی از 
صنوف دیگر مانند رســتوران ها، کارواش ها و حتی 
دفاتر اسناد رسمی اقدام به برگزاری جشن و مراسم 
می کنند  و در این مکان ها پذیرایی نیز انجام می شود. 
این تجمع کنندگان بیان کردند اگر هدف  از تعطیلی 
تاالرهای پذیرایی کنترل شیوع ویروس کرونا است چرا 

با برگزاری غیرمجاز مراسم عروسی و ... در دفاتر اسناد 
رسمی، کارواش ها و رستوران ها برخورد نمی شود. 

آنها معتقدند که در این مکان ها بدون در نظر گرفتن 
مسائل بهداشتی مراسم جشن و عزاداری مردم برگزار 
می شود در حالی که به تاالرهای پذیرایی که امکان 
رعایت پروتکل های بهداشتی را نیز دارند اجازه فعالیت 
داده نمی شود. گفتنی است در این تجمع اعتراضی 
فعاالن صنفی تاالرهای پذیرایی، عکاسان و قنادان از 

تهران، کرج،  اسالمشهر، و ... حضور داشتند.
خسرو ابراهیم نیا رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و 
تجهیز مجالس گفت: با شیوع ویروس کرونا از اواخر 
بهمن سال گذشته تا به امروز بر اساس تصمیم ستاد 
ملی کرونا تاالرهای پذیرایی تعطیل بوده اند و اجازه 
فعالیت و برگزاری هیچ گونه مراسمی را نداشته اند.وی 
با بیان اینکه طی 8 ماه گذشته تعطیلی این واحدهای 
صنفی باعث ورشکستگی بسیاری از فعاالن این صنف 
شده است،افزود:  واحدهای صنفی به علت عدم کسب 

درآمد طی مدت مذکور اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.
ابراهیم نیا با بیان اینکه با تعطیلی تاالرهای پذیرایی 
مراسم جشن و عزاداری در مکان های دیگر از قبیل 
رستوران ها، کارواش و  دفاتر اسناد رسمی انجام می 
شود، گفت:   این در حالی است که هیچ گونه توجهی از 
سوی سازمان ها و نهادهای مسئول به این مساله نمی 
شود و این صنوف بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
از مهمانان حاضر در این مراسمات پذیرایی می کنند. 

در حالــی صادرات غیر نفتی 
بهترین گزینه برای پوشش 
کاهــش درآمدهــای نفتی 
کشور است که مدت هاست 
صادرگنندگان در این بخش 
با مشکالت و موانع بسیاری در فعالیت های خود روبرو 
شده اند. مشکالت در نقل و انتقاالت ارزی، عدم همکاری 

کشــورها برای صادرات به دلیل تحریم ها، موانع بانک 
مرکزی برای رفع تعهدات ارزی و... نمونه ای از مشکالت 
فعاالن اقتصادی در بخش صادرات غیرنفتی است. این در 
حالی است که سیاست های ارزی خیلی از صادرکنندگان 
حرفه ای را از چرخه صادرات خارج کرده و از طرفی دیگر 
چند نرخی بودن ارز تنها مانع بزرگ بر ســر راه توسعه 
صادرات غیرنفتی است. این موضوع ضمن ایجاد رانت و 

فساد، شفافیت را از بین برده است. 
فعاالن اقتصادی معتقدند که ســخت بودن پروســه 
صادرات، کارآفرینان را ســرد کرده است، به طور مثال 

جدا از ســبد صادراتی صنعتی، ایران در تولید زعفران، 
خاویار، زرشک، توت و پسته رتبه اول را در جهان دارد 
ولی متأسفانه نبود بســته بندی ماشینی هواپیماهای 
کارگو، بهره بانکی زیاد، عدم تجهیزات سورتینگ و فعال 
نبودن درست رایزن های بازرگانی از جمله موانع صادرات 
است که سود حاصل از صادرات این محصوالت را خیلی 
پایین آورده اســت. کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره 
به مشــکالت فراوان پیش روی صادرکنندگان، افزود: 
نبود سیستم بانکی برای انتقال ارز، فشار تشدید شونده 

تحریم ها، اجرایی نشدن سازوکار اینستکس و نوع خاص 
صادرات به کشور های عراق و افغانستان مسائل خاصی 
برای صادرکنندگان ایجاد کرده و طبیعتاً نوع فعالیت 
آنها را نسبت به سال های قبل تغییر داده است. وی ایجاد 
هماهنگی برای سهولت در برگشت ارز را یکی از اقدامات 
اصلی و مهم یک  ساله اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق 
ایران با تشکیل کمیته ارزی و انعکاس به موقع نظرات 
و مشکالت به بانک مرکزی موجب شد با رفع بعضی از 
مشکالت روند برگشت ارز شــتاب بهتری بگیرد و این 

تالش ها همچنان برای مساعدسازی شرایط ادامه دارد.

»كسب و كار«  به بهانه روز ملی صادرات مهم ترین مشکالت صادركنندگان را بررسی می كند

خود تحریمی  در مسیر صادرات  غیر نفتی
خروج صادركنندگان غیرنفتی از چرخه فعالیت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرکل مســافری ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای از آغاز عرضه الســتیک های ترخیص شده با 
نرخ ارز دولتی در بازار خبر داد و گفت: این الستیک ها 
تاثیر مناسبی روی کاهش قیمت در بازار الستیک برای 
رانندگان گذاشته است.شهریور ماه امسال بود که وزیر 
راه و شهرســازی با تفویض اختیاری از سوی رییس 
جمهور دستور داد تا الستیک هایی که تا شهریور ماه به 
گمرک ها وارد شده بود، با نرخ ارز دولتی ترخیص شده 
و در بازار عرضه شود که تعداد این الستیک ها به حدود 
۳00 هزار حلقه می رسید. داریوش باقر جوان - مدیرکل 
مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این 
باره اظهار کرد: الستیک هایی که در گمرک ها وجود 
داشــت در محموله های پنج تا ده هزارتایی ترخیص 
شده و در قالب سامانه مورد نظر و به صورت حواله بین 

رانندگان توزیع می شوند.
وی افزود: با توجه به مابه التفاوت باالیی که بین الستیک 

هایی که با ارز دولتی ترخیص و بین رانندگان عرضه 
می شود با قیمت این الستیک ها با ارز آزاد یا نیمایی 
وجود دارد و بنابراین روی قیمت الســتیک اثر گذار 
است چراکه دو و نیم برابر فاصله قیمتی بین آنها وجود 
دارد. مدیرکل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: از تیرماه سال 1۳9۷ عرضه الستیک 
با قیمت دولتی بین رانندگان انجام شده و اخیراً نیز با 
دستوری که وزیر راه و شهرسازی برای ترخیص شدن 
الستیک های وارد شده تا شهریور ماه با نرخ ارز دولتی 
دادند این کار ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتری به الستیک 
های سامانه فروش الستیک با نرخ دولتی اضافه شد. 
باقرجوان گفت: رانندگان می توانند با تنوع بیشتری 
که در سامانه وجود دارد، قدرت انتخاب بیشتری داشته 
باشند. این فرایند در عرضه و تقاضای بازار و نهایتا قیمت 
 الستیک اثرگذار خواهد بود و هم اکنون نیز آثار آن قابل 

مشاهده است.

استفاده از منابع مالیات بر خانه های خالی به منظور 
احداث مسکن برای اقشــار پایین که در کشورهای 
توسعه یافته انجام می شود توسط نمایندگان مجلس 
در حال بررسی اســت. جنب و جوش مجلس برای 
رسیدگی به وضعیت بازار مسکن هنوز آن طور که باید 
و شاید به نتیجه نرسیده است. هیچ یک از طرح های 
اصلی نمایندگان مجلس یازدهم که در ماههای اخیر 
انتقادات زیادی به نابسامانی بازار مسکن داشتند از حد 

ایده و طرح فراتر نرفته است.
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که از ســال 1۳9۴ 
بحث آن مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس 
قرار دارد. قانون مالیات بر خانه های خالی هم که به 
تصویب صحن علنی رسید با 1۶ ایراد شورای نگهبان 
مواجه شد. البته در هفته های اخیر بنا به گفته اعضای 
کمیسیون عمران مجلس پس از رفع ایرادات مجدداً به 

شورا ارسال شده است.
در خصوص تغییر قیمت مسکن نیز به نظر می رسد کار 
خاصی نمی شود کرد؛ زیرا التهابات این بازار از رشد نرخ 
ارز و نوسان بازارهای موازی نشأت میگیرد. با این حال 
نقدهای بهارستان نشینان به نابسامانی بازار مسکن هر 

روز از طرق مختلف صورت می گیرد و بعضاً برنامه های 
از پیش تدوین شده به عنوان راهکارهای نجات بخش 

بازار مسکن توسط برخی نمایندگان ارائه می شود.
یکی از برنامه هایی که در همه جای دنیا پیاده می شود 
اختصاص منابع حاصل از مالیات بخش مسکن برای 
احداث مسکن اقشار پایین است که در سال های اخیر 
همواره کارشناسان و فعاالن بخش مسکن در ایران نیز 
به آن تاکید کردند. در این خصوص اخیراً علی نیکزاد، 
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفته است یکی 
از پیشنهادات ما در طرح جهش تولید مسکن تشکیل 
صندوقی برای جمع آوری مالیات بر عایدی مسکن 
اســت تا با ایجاد آن در ســنوات آتی صندوقی برای 

حمایت از تولید مسکن در کشور داشته باشیم.
وزارت راه و شهرســازی اولین گــروه از واحدهای 
مسکونی خالی از ســکنه به میزان 109 هزار واحد 
را بــرای اخذ مالیــات متعلقه بر اجاره به ســازمان 
امور مالیاتی معرفی کرد.محمد اســالمی وزیر راه و 
شهرســازی اظهار امیدواری کرده تا انجام این کار از 
سوی وزارت راه و شهرســازی فتح بابی برای تحرک 

بخشیدن به فضای تولید و عرضه مسکن باشد.

در حالی که دولت موظف است به تولیدکنندگان 
و صنعتگران تســهیالت تولید داخلــی ارایه کند 
همچنان موانعی را بر ســر راه ترخیص مواد اولیه 
مورد نیاز تولیــد داخلی می گــذارد و اعتراضات 
تولیدکنندگان در برابر دپوی ۶ ماهه مواد اولیه تولید 
در گمرک باال گرفته است. این در حالی است که در شرایط نامناسب اقتصادی 
که تولید هزار مدل هزینه دارد برخی تولیدکنندگان روزانه 5 هزار و 200 دالر 
بابت دپوی کاالی خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. با وجود شعارهای 
دولتمردان برای تقویت تولید، این روزها بانک مرکزی با فشار ارزی و جلوگیری از 
ترخیص مواد اولیه تولید از گمرک، مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد 
کرده است. البته مسئوالن اقتصادی و صنعتی دولت مدام از لزوم تسهیل گری 
در حوزه تولید ســخن می گویند اما در عمل روز به روز موانع بیشتری برای 

تولیدکنندگان تراشیده اند.
از طرفی دیگر عبور بانک مرکزی از قوانین مصوب واردات و صادرات در این روزها 
عالوه بر اینکه نتوانسته سبب رونق تولید و صادرات در کشور شود، بلکه فقط به 
سخت گیری بر صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و اظهار منشاء 
ارز واردات مواد اولیه منجر شده است. سخت گیری  هایی که سبب قفل شدن 

گمرکات کشور و محبوس شدن مواد و ماشین آالت تولیدی در پشت دیوارهای 
گمرک شده و عالوه بر خوابیدن سرمایه تولیدکنندگان آنها را با کمبود ملزومات 

اولیه تولید در روزهای سخت تحریم و کرونا مواجه کرده است.
در همین رابطه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دپوی ۶ 
ماهه مواد اولیه تولید در گمرک، گفت: بانک مرکزی اجازه ترخیص این مواد را 
با ارز آزاد هم نمی دهد و این در حالی است که برخی تولیدکنندگان روزانه 5 
هزار و 200 دالر بابت دپوی کاالی خود در گمرک، جریمه پرداخت می کنند. 
عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بخش صنعت، 
تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین تسهیل در بازگرداندن ارز حاصل از 

تولیدات است، اظهار داشت: وزیر صنعت باید در جلسه ای با رئیس بانک مرکزی 
این موضوع را تعیین تکلیف کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد 
اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کرده اند اما 

این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمی شوند.
وی تصریح کرد: مهمترین مسأله در شرایط فعلی این است که راهکاری برای 
حل مشکل ارز تولید به کار گرفته شود تا مشکالت موجود در گمرک برطرف 
شود. سهل آبادی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکنندگان هزینه زیادی را بابت 
دپوی مواد اولیه در گمرک پرداخت می کنند به طوری که یکی از تولیدکنندگان 
روزانه 5 هزار و 200 دالر در این خصوص پرداخت می کند و این در حالی است 
که با دردسر بسیار، مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را از آمریکا و یا کشورهای 
دیگر با دور زدن تحریم ها خریداری کرده و به کشور آورده اما حاال نمی تواند آن 

را از گمرک ترخیص کند.
وی همچنین با انتقاد از نوسان نرخ ارز، گفت: بزرگترین مشکل این است که ارز، 
تک نرخی نیست و تولیدکنندگان نمی دانند که باید چه کار کنند. سهل آبادی 
ادامه داد: اتاق فرماندهی در ارتباط با مسائل بانک و ارز، تولیدکنندگان را دچار 
مشکل کرده و با یک کالف سردرگم روبه رو هستیم. وی تصریح کرد: برخی 
تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیازشان در گمرک دپو شده از بانک مرکزی 
اجازه خواسته اند تا با خرید ارز آزاد نسبت به ترخیص کاالی خود اقدام کنند اما 
با این درخواست نیز موافقت  نشده است. وی تأکید کرد: برنامه صحیح و درستی 

در دولت برای تأمین ارز صنعتگران وجود ندارد.

مواد اولیه تولید در گمركات معطل تامین ارز است

تولید در منگنه ارزی
بانک مركزی به ضرر تولیدكنندگان عمل می كند                                                                                             صف طوالنی واحدهای تولیدی برای دریافت ارز                                                                          

زنگ خطر تعطیلی واحدهای تولیدی
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن

بخش تولید و صنعت از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است. تولید اشتغالزایی را به دنبال دارد و با رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری رشد اقتصادی را خواهیم داشت. تولید باید در اولویت توجه دولت قرار داشته باشد و روند تخصیص ارز به 
این بخش سریع تر انجام شود. این در حالی است که در شرایط فعلی ارز مورد نیاز تولید دیرهنگام و به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد. امروز در شرایطی قرار داریم که صفی طوالنی از واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت تأمین مواد 
اولیه و یا ماشین آالت تشکیل شده است. متاسفانه طوالنی شدن فرآیند تأمین ارز مشکالتی را           برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. از طرفی دیگر برخی از کاال های تولیدی کشور نیازمند مواد اولیه ای هستند که باید از خارج تامین شود. برای 

سهولت این کار استفاده و تخصیص ارزی دولت در شرایط بحرانی بازار ارز می تواند جنبه حمایتی برای تولید کنندگان داشته باشد.
درباره میزان ارز درخواستی ارز از سوی تولید کنندگان آمار دقیقی موجود نیست و این امر وظیفه بانک مرکزی است که در این حوزه آمار و اطالعات مفیدی در راستای شفاف سازی ارائه دهد. تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه با استفاده از 
اولویت بندی صورت می گیرد و متاسفانه این روند طوالنی و زمان بر است. با وجود مشکالت مطرح شده، دلیل اصلی که بانک مرکزی در اعطای تخصیص ارز حمایتی برای واردات مواد اولیه کوتاهی می کند این است که به خاطر کمبود ارز و سوء 
مدیریت در کنترل بازار ارز، عمال دولت نمی تواند نیاز های ارزی را بر طرف سازد. درآمد ارزی دولت و تحقق درآمدهای بودجه ای دولت قابل اثبات نیست و دولت نمی داند آیا می تواند بودجه اش را تأمین کند یا خیر. چون درآمدهای ارزی اش بالتکلیف 
است. درآمد نفت که تعطیل شده و بحث صادرات هم دچار گرفتاری شده است. بنابراین خود دولت فعالً در محاسبات اولیه اش دچار مشکل است. وقتی این اتفاق می افتد، تخصیص ارز برای واردات کاالها و نیازهای ضروری کشور نامشخص است.

در شرایط فعلی به هیچ وجه نباید به بخش تولید به خصوص حوزه صنعت لطمه ای وارد شود. توقع از دولت و بانک مرکزی این است که طبق سیاست های خودکفایی اقتصادی مبنی بر جهش و رونق تولید همکاری های الزم را با کارخانجات و 
واحدهای تولیدی و فعاالت اقتصادی حوزه صنعت انجام دهند و با روش های متفاوت از تخصیص ارز دولتی تا دیگر سیاست های مواد اولیه صنعتی را که باید از خارج وارد شود را تامین کند.

البته با توجه به مشکالتی از جمله موانع ناشی از تحریم ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، تولیدکنندگان معموال چند ماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می کنند، 
تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را           تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیر معمول مواجه شود، مشکالتی را           برای واحدهای تولیدی ایجاد می کند که ممکن است، تعطیلی آنها را           به همراه داشته باشد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چرا عروسی در كارواش ها برگزار می شود؟

تجمع اعضای صنف تاالرهای پذیرایی در اعتراض به تعطیلی 8 ماهه

مدیر كل مسافری سازمان راهداری خبر داد

عرضه الستیک دولتی برای رانندگان و کاهش قیمت در بازار

اختصاص مالیات خانه های خالی به احداث مسکن برای اقشار پایین

تقسیم شادی جشنواره سی و سوم با کودکان مناطق کمتر برخوردار
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سرمقاله

   آلبرت بغزیان، اقتصاددان
نرخ ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی تعیین می شود؛ یعنی من 
نمی پذیرم که بازار آزاد نرخ این متغیــر کلیدی اقتصاد ما را تغییر 
دهد. اگر بازار ارز بخواهد نرخ ارز را از 4 هزار تومان به 32 هزار تومان 

تغییر دهد، پس وظیفه بانک مرکزی در این میان چیست؟ 
بانک مرکزی متولی حفظ ارزش خارجی پول اســت. حرکت های 
بانک مرکزی و نرخی که خودش اعالم می کند و ارزی که خودش 
در بازار عرضه می کند نرخ را در بازار تعیین می کند. بنابراین همه 
این مســائل به سیاســت های بانک مرکزی برمی گردد. اگر بانک 
مرکزی می خواهد ارز خود را گران تر بفروشــد، چــه بهتر که در 
شرایطی این کار انجام شــود که همه چیز برای توجیه این گرانی 
مهیاست. فرض کنید به انتخابات آمریکا نزدیک می شویم و ممکن 
است ترامپ انتخاب شود بنابراین ارز باال خواهد رفت یا آمریکا چند 
بانک را تحریم مــی کند. بنابراین توجیه خوبی برای گران شــدن 

مجدد ارز است. 
برای پیش بینی آینده این بازار همه چیز به این برمی گردد که در 

سر بانک مرکزی دارد چه می گذرد؟ 
زمانی که حاج قاسم سلیمانی را شهید کردند، شرایط بدتر بود. چرا 
نرخ ارز تغییر نکرد؟ زمانی که ایران به مواضع آمریکا موشک زد چه 

تغییری در نرخ ارز ایجاد شــد؟ روند کاهش در نرخ ارز پدید آمد. 
بنابراین بانک مرکزی در آن زمان اراده حفظ ثبات نرخ ارز را داشت؛ 

اما در حال حاضر ندارد. 
باید از بانک مرکزی پرسید که از این کار چه اهدافی را دنبال می کند 
زیرا بانک مرکزی که نباید مثل بازار آزاد به دنبال منفعت باشد. چون 
منفعت بخش خصوصی با گرانی ارز زیاد می شــود؛ اما این افزایش 
باعث تورم در کل جامعه خواهد شد و هم اینک باعث شده که اجاره 
خانه ها براساس نرخ دالر تعیین شود. قیمت مسکن، خودرو، مرغ و 

همه کاالها گران شده است. 
پس بانک مرکزی واقف اســت که نرخ ارز باالتر یعنی فاجعه برای 
قیمت ها. حاال اینکه چرا این کار را می کند، باید از این نهاد پرسید. 
خود بانک مرکزی می گوید که این قیمت سازی از سوی بازار آزاد 
است. در حال حاضر این دو روز چه اتفاقی افتاده که نرخ ارز از 32 
هزار تومان پایین تر آمد؟ آیا بانک مرکزی ارز تزریق کرده است؟ اگر 
تزریق کرده با چه نرخی؟ این در حالی است که عرضه50 میلیون 
دالر وعده داده شده از سوی این بانک رقم کمی نیست. توجه کنید 
که کسانی که در صف های خرید ارز ایستاده اند این میزان خرید ارز 
ندارند. اینکه با چه نرخی این ارز را فروخته محل سوال است. وقتی 
تابلوی صرافی بانک ملی که بانک مرکزی نرخ آن را اعالم می کند، 

آن عدد باالتر می رود معلوم اســت که بازار آزاد هم باالتر می رود. 
اگر بازار می خواهد بانک مرکزی را به دنبال خود بکشاند که فاجعه 
است. یعنی یک نهادی با آن قدرت تسلیم معامالت ارزی بازار آزاد 
می شود؟ خیر، چنین نیست. وقتی از صرافی ها می پرسیم که می 
گویند ما از بانک مرکزی نرخ می گیریم. چرا ساعت 11 به بعد نرخ 
دالر و ارز درمی آید؟ چرا بعد از ســاعت 2 ظهر بازار رها می شود و 
هر کسی نرخی اعالم می کند؟ چون بانک مرکزی است که نرخ را 

اعالم می کند. 
پیش بینی من این است که اگر بانک مرکزی این رویه که در پیش 
گرفته را پیش ببرد ما تا آخر ســال دالر 40 هزار تومانی را خواهیم 
داشــت صرف نظر از اینکه نتیجه انتخابات آمریکا چه باشد زیرا ما 
کماکان تحریم های آمریکا را خواهیم داشــت. کماکان هم آمریکا 
در برجام به ایران فشــار می آورد و وارد این موضوع نمی شــود و 
حتی بایدن هم انتخاب شــود اتفــاق خاصی نمی افتــد. بنابراین 
بانک مرکــزی باید تکلیف خود را با نظام ارزی کشــور مشــخص 
کند. چرا زمانی کــه نرخ ارز 4200 بود بانــک مرکزی خوب عمل 
می کرد؟ االن چه اتفاقی افتاده که بانک مرکزی حاضر شــده نرخ 
 ارز تا 32 هزار تومان حرکت کند؟ این را خــود بانک مرکزی باید 

پاسخگو باشد. 

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس با اشــاره بــه تصویب مواد یک تا ســوم 
طرح جهش تولید دانش بنیــان، تصریح کرد: بر 
 این اســاس اعضای کارگروه تولید دانش بنیان 

تعیین شد.
احمد حســین فالحی در گفت وگو بــا خبرنگار  
خبرگزاری خانه ملت در تشــریح نشست امروز 
)یکشنبه 2۷ مهر( کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، اظهار کرد: در نشست امروز طرح جهش 
تولید دانش بنیان در دســتور کار کمیســیون 

آموزش قرار داشت و سه ماده از این مورد بررسی 
و تصویب قرار گرفت.

کمیســیون آموزش کمیســیون اصلی 
رسیدگی به طرح جهش تولید دانش بنیان شد

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: طراح این طرح سید محسن 
دهنوی عضو هیأت رئیســه مجلس است و ابتدا 
کمیسیون اصلی آن، کمیسیون صنایع و معادن 
تعیین شــده بود ولی با نظر اعضای کمیســیون 

آموزش و اعالم آن به هیأت رئیســه، کمیسیون 
اصلی این طرح، کمیسیون آموزش شد.

این نماینــده مــردم در مجلس یازدهــم ادامه 
داد: ماده نخســت این طرح، شرح وظایفی برای 
وزارتخانه های مرتبط با حوزه دانش بنیان تعیین 

کرد.

کارگروه تولید دانش بنیان چه شــرح 
وظیفه ای دارد؟

وی اضافــه کــرد: در مــاده دوم این طــرح نیز  

تأکید شــد با تصمیم کارگروه تولید)متشکل از 
نمایندگان معاونت علمی و فناوری، وزارت صمت، 
وزارت علــوم، وزارت بهداشــت و دو نماینده از 
کمیسیون صنایع و کمیسیون آموزش(، برگزاری 
تشریفات قانونی مناقصه برای شرکت های دانش 

بنیان  صورت نگیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
اضافه کرد: در ماده سوم این طرح  نیز تصمیماتی 
برای جهت دهی حمایت های مالیاتی به ســمت 

توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان اتخاذ شد.

اراده سست بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی
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عملكرد جزيره ای دستگاه ها مانع رشد استارتاپ ها می شود
 معاون پژوهش و فنــاوری وزارت صنعت، معدن وتجــارت گفت: جزیره 
ای کارکردن دســتگاه های اجرایی و سیاســتگذاران یکی از اشــکاالت 
 اساسی است که همیشــه با آن روبرو بوده ایم و مانع رشد و شتاب سریع 

استارتاپ ها می شود.
برات  قبادیان روز دوشنبه در رویداد مجازی جذب سرمایه حوزه کاالهای 
تند مصرف از سلسله رویدادهای دوشنبه های استارتاپی سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: باید همکاری نزدیک میان دستگاه های 
اجرایی و سیاستگذاران راهبردی شکل گیرد تا استارتاپ ها در فعالیت خود 
موفق شوند. اگر این همکاری شکل نگیرد خالقان استارتاپی که همه نسل 

جوان هستند، به یکباره دلسرد می شوند.
وی ادامه داد: باید از حالت جزیره ای خارج شویم و برای حل مسایلی که 
به نوعی مانع شتاب سریع و رشد اســتارتاپ ها می شود، ارتباط نزدیک 
ایجاد کنیم. وزارت صمت نیز به صندوق نوآوری و شــکوفایی برای ارایه 
خدمات و حمایت از اســتارتاپ ها کمک می کند. کمک به اســتارتاپ 
 ها، کمک به اهداف و ماموریت هایی اســت کــه در وزارت صمت ایجاد 

شده است.
قبادیان بیان کرد: بخش پژوهش وزارت صمت ایــن آمادگی را دارد  که 
همکاری نزدیک را در خصوص اســتارتاپ ها با زیــر مجموعه وزارتخانه 

ایجاد کند.
وی در خصوص فعالیت استارتاپ ها در حوزه کاالهای تندمصرف نیز اظهار 
داشت: کشور ما نیز مانند بقیه کشورها وارد مباحث جدید در حوزه اقتصاد 
و زندگی مردم شده است. بحث کاالهای تند مصرف، بحث جدیدی برای 
خیلی از کشورها و برای کشور ما است و فعالیت در این زمینه می تواند بازار 

کسب و کار را رونق دهد.
قبادیان گفت: مباحث مربوط به اقتصاد دانش پایه و خلق ایده های جدید 
و عملی کردن این ایده ها و به روز کردن آنها و کسب و کار  دانش بنیان از 
طریق استارتاپ ها رونق می گیرد. در حوزه کاالهای تند مصرف هنوز در 
ابتدای راه هستیم و  برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. ما باید با 

برنامه حرکت کنیم.
وی یادآور شد: اگر پیوند اساســی و کلیدی بین آنچه که به عنوان صنایع  
پیشرفته و برتر و فناوری نوین می نامیم با مباحث استارتاپی اتفاق بیفتد، 
یک حالت برد برد میان صاحبان صنایع پیشــرفته و صاحبان استارتاپ 

حاصل خواهد شد.
قبادیان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: استارتاپ ها باید در انتخاب 
اسامی فارسی برای فعالیت خود کوشا باشند. صندوق نوآوری و شکوفایی 
نیز باید در خصوص نامگذاری اســتارتاپ ها دقت و نظارت ویژه داشــته 
 باشد تا از واژه های فارسی استفاده شود و به اســتارتاپ ها در این زمینه 

کمک کند.

واحدهای گردشگری و دانش بنيان از 30 درصد 
تخفيف مالياتی برخوردار می شوند

ســخنگوی کمیســیون جهش و رونق تولید گفت: مقرر شد واحدهای 
گردشگری و دانش بنیان مجددا از 30 درصد تخفیف برخوردار شوند.

رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون جهــش و رونق تولیــد و نظارت بر 
اجرای اصل 44 قانون اساســی در مجلس شورای اســالمی در گفت وگو 
با خبرنــگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشــریح نشســت عصر امروز 
کمیســیون متبوعش اظهار داشــت: در جلســه امروز الیحه مالیات بر 
 درآمــد و دارایی فعــاالن اقتصــادی در مناطق آزاد تجــاری- صنعتی 

بررسی شد.
وی افزود:  کلیــات  الیحه مالیات بر درآمد و دارایــی فعاالن اقتصادی در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی بررســی و تصویب شــد.وی در ادامه عنوان 
کرد: در ادامه جلسه نیز نحوه پرداخت مالیات واحدهای تولیدی، صنفی و 

خدماتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعیین تکلیف شد.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد، پس از 20 ســال معافیت مالیاتی، مالیات 
این واحدها طی 5 سال به صورت پلکانی به مالیات سرزمین اصلی برسد؛ 
همچنین واحدهای گردشگری و دانش بنیان مجددا از 30 درصد تخفیف 

برخوردار شوند.

كسب و كارهای آنالين به چه نوع مجوزهايی نياز دارند؟
آیا صرفا فروشگاه های اینترنتی باید مجوزهای الزم را دریافت کنند یا هر 
کسی سایتی دارد که در آن به ازای ارائه خدمات پول دریافت می کند نیاز 

به مجوز دارد؟
اگر بخواهیم کسب و کارهای انالین و نمونه بارزتر آنها یعنی فروشگاههای 
آنالین را مکمل و حتی رقیب کسب و کارهای سنتی به حساب بیاورم با این 

سوال مواجه خواهیم شد:
که شرایط قانونی راه اندازی یک کسب و کارهای انالین کدام است؟
چه مراحلی را باید طی کنیم تا کسب و کار ما وجه قانونی پیدا کند؟

آیا صرفا فروشگاههای اینترنتی باید مجوزهای الزم را دریافت کنند یا هر 
کسی سایتی دارد که در آن به ازای ارائه خدمات پول دریافت می کند نیاز 

به مجوز دارد؟
در سال 13۸۸ از طرف وزارت بازرگانی آئین نامه نامه اخذ مجوز فعالیت 
در محیط مجازی صادر و ابالغ گردیــد که این آئین نامه تاکنون به عنوان 
مرجع، مورد استناد قرار گرفته است. در حوزه کسب و کارهای انالین به دو 
دسته مجوز نیاز داریم اول مجوزهای عمومی که نمونه بارز آن نماد اعتماد 

الکترونیک و دسته دوم مجوزهای اختصاصی هر صنف.

مجوزهای عمومی کسب و کار آنالین
این مجوزها برای تمامی کسب و کارهای انالین عمومیت داشته و صرف نظر 
از رشته و تخصص دریافت آن الزامی است. از جمله این مجوزها نماد اعتماد 
الکترونیکی و پروانه کسب و کار است. نماد اعتماد الکترونیکی توسط مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک ارائه می گردد. طبق قوانین این مرکز سایت هایی 
که درآن فرایند فروش کاال یا خدمات صورت نمی گیرد نیازی به این نماد 
ندارند. اطالعات بیشتر و آشنایی کامل با آئین نامه های تجارت الکترونیک 

و راهنمای دریافت پروانه و نماد کسب و کار را از اینجا بخوانید.

مجوزهای اختصاصی کسب و کارهای آنالین
این مجوزها شــامل همان گروه صنفی است مثال برای فروش محصوالت 
ســمعی و بصری یا فرهنگی مثل کتاب بــه مجوز وزارت ارشــاد، برای 
محصوالت حوزه سالمت و درمان به مجوز وزارت بهداشت و درمان و یا هر 
صنفی نیاز به پروانه اختصاصی همان صنف یا اتحادیه می باشــد. بدیهی 
است که سایر سایت ها مانند سایت های شرکتی و شخصی نیازی به دریافت 
پروانه کسب و کار یا نماد اعتماد الکترونیکی ندارند. همچنین سایت خود 
را صرف نظر از نوع فعالیت در ستاد ساماندهی سایت های اینترنتی وزارت 

ارشاد اسالمی ثبت کنید.

اخبار

درج قیمت در آگهی های فروش مسکن غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی 
باید با متخلفان برخورد جدی کنند. محمدرضا رضایی کوچی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و 

گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تالطم بازار مسکن 
و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

تاالر شیشه ای که به فصل 
اردیبهشت ماه جاللی، کعبه 
آمال و آرزوی ســهامداران 
بود، ایــن روزهــا گریزگاه 
غزاالن این دشت شده! زیرا 
درخشش کانال 2 هزار واحدی سه ماهی است که تنها 
به خاطره ای بدل گشته و در این میان روز دوشنبه 
نماگر این بازار در آخرین شکســت خــود ابرکانال 
یک میلیون و 500 هــزار واحدی را که به منزله یک 
کف حمایتی معتبر جهت جلوگیری از نزول بیشتر 
شاخص عمل می کرد را نیز از دست داد و برخالف نظر 
کارشناسان نتوانست به روند صعودی برگردد که هیچ، 
افتی 51 هزار واحدی را تجربه کرد. از آن سو، مجموع 
ارزش معامالت در بورس و فرابورس به شدت افت کرد 

و به حدود 6 هزار میلیارد تومان رسید.

دالیل افت ادامه دار شاخص چیست؟
اگر عینک واقع بینی را بزنیم، مســائل زیر بنایی 

اعم از خروج نقدینگی از بازار ســرمایه و افزایش 
نرخ ارز و طــال را می توان عامل اصلــی اُفت بازار 
سرمایه دانســت. هرچند تصمیماتی که در چند 
ماه گذشــته در رابطه با بازار بورس در جلســات 
شورایعالی بورس و کمیســیون اقتصادی مجلس 
گرفته شد ســبب به وجود آمدن مازاد عرضه شد، 
این امــر به تدریــج راه را برای خــروج نقدینگی 
 از بــازار ســرمایه و ورود آن به بــازار های موازی 

باز کرد. 

محدوده حمایتی یــک میلیون و ۴۰۰ 
بسیار مهم است

در این رابطه ورود شاخص کل به کانال یک میلیون 
و 400 هزار واحدی؛ همان کانالی که ۷ تیر در آن به 
سر می برد، این بازار را دلهره آورتر از گذشته برای 
سهامداران کرد. این در حالی است که جو هیجانی 
بازار سهام به دلیل ترس از ریزش شاخص کل باعث 

ایجاد صف های فروش شده است.
از طرفــی هم پیش خور شــدن پیــروزی بایدن 
در انتخابــات آمریــکا بــه نوعی باعث شــده تا 
ســهامداران ریــزش دالر را محتمل تــر ببینند. 

کارشناســان معتقدنــد حمایت از بازار ســهام 
انجام می شــود اما فشــار فروش در کلیــت بازار 
 ســهام بســیار زیاد اســت و حمایت حقوقی ها 

جوابگو نیست.
در این میــان پیش فرض این اســت کــه اگر از 
محــدوده حمایتی یــک میلیــون و 400 تا یک 

میلیون و 450 پایین تر برویم کار بازار ســهام به 
شدت سخت می شــود اما به نظر می رسد بازار در 
 این محدود به شــدت حمایت و صف های فروش 

جمع می شود.
 »کســب و کار« در گفتگــو با یک کارشــناس، 

چشم انداز بازار سرمایه را بررسی می کند. 

بورس تهران ابركانال يك ميليون و 500 هزار واحدی را از دست داد

کوران اصالح در بورس
ورود نماگر بازار سرمايه به كانال يك ميليون و 462 هزار واحدی

زمان برگشت بورس
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه

به مدار تعادلی و پایان اصالحات در بورس نزدیک شده ایم و برگشت بورس نزدیک است. بنابراین جای نگرانی نیست. سرعت در اصالح شاخص و قیمت ها موجبات نزدیک تر شدن به نقطه تعادل را به ما نشان می دهد.
اصل کلی این است که طبق ساز و کاری که در ذات بازار سرمایه نهفته است، اصالح به صورت خودکنترل به وجود می آید. بنابراین دلیل اصلی که باعث شده اصالح طوالنی مدت را در این بازار شاهد باشیم، گذر از یک دوره چهار 

ماهه با متوسط بازدهی رشد 310 درصدی است. تبعات گذر از آن مقطع زمانی و ورود حجم عظیم نقدینگی به بازار سرمایه و آحاد مردمی که به نوعی جذب بازار سرمایه شدند، اصالحی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم. 
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سهام موجود در بورس و فرابورس دارای توجیه اقتصادی و قابلیت سرمایه گذاری هستند به شرط اینکه بازه زمانی میان مدت و بلندمدت را در دستور کار قرار دهیم و چه بسا تا چند ماه آینده 
و حداکثر تا پایان سال مشاهده کنیم که فرصت حاضر جزو فرصت های ویژه ای بود که در اقتصاد بازار سرمایه ما پیش آمد و بهترین موقعیت برای دستچین کردن یک سبد سهام و ترکیب دارایی مالی است. به هر حال پیامدهای 
این افزایش ها اصالحی است که انجام شده؛ همان طور که آن افزایش ها مداوما به هیچ عنوان متصور نبود که ادامه داشته باشد این کاهش ها به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست. قطع به یقین گذر خواهیم کرد و در حال حاضر در 
کوران دوران اصالحی هستیم و مسلما حتی حال حاضر با وجود موجود بودن شرکت هایی که قابلیت سرمایه گذاری خوبی دارند اما متاسفانه چون فضای عمومی فضای عمدتا سست و بی انگیزشی است، کمتر سرمایه گذاری به 

این موقعیت کمتر توجهی دارد؛ اما مطمئنا از این گذر عبور خواهیم کرد. 
انتظار طوالنی برای بازگشت شاخص زیاد متصور نیست؛ اما مشاهده می کنیم که حدود 500 شرکت، قیمت سهام خود را بین 30 تا 50 درصد اصالح کرده اند. روند همین گروه از سهام ادامه دارد در حالی که برخی سهم ها هنوز به 
دلیل عدم پر شدن حجم مبنا یا عدم کاهش متناسب با سایر سهام اصالح نکرده اند و چون اصالح نکرده اند این جو عمومی به سایر سهام دامن می زند و حتی سهام های بنیادی یا سهام ارزنده را هم شامل می شود. هم اکنون نقطه 

قابل توجهی از اصالح قیمت ها انجام شده و انتظار نداریم اصالح بیش از این حد و با عمق بیشتر تداوم داشته باشد. اگر هم این اصالح ادامه پیدا کند مطمئنا یک حرکت مقطعی و گذرا خواهد بود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

طرح  »حمایت از توســعه و رقابت پذیری پلتفرم هــای ارائه دهنده 
خدمات پایه و کاربردی شــبکه ملی اطالعات« که اواســط شهریور 
ماه در مجلــس اعالم وصول شــد، حاال بــه گفته رئیــس کمیته 
ارتباطات و فناوری اطالعات کلیات این طرح در جلســه امروز )2۸ 
مهرماه( مورد بررســی قرار گرفت و بــه دلیل اینکه طــرح کاملی 
نیســت، نیاز به بازبینی دقیقی دارد. همچنیــن آنطور که مصطفی 
طاهری اعالم می کند یکی از بخش هــای بحث برانگیز این طرح که 
 مربوط به ســاماندهی نظام فیلترینگ کشــور می شــد از آن حذف 

شده است.
مصطفی طاهری، رئیــس کمیته ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
این مورد گفــت:  »بخش فیلترینــگ این طرح بــا موافقت مجتبی 
رضاخواه طراح آن حذف شــد تا با قوانین این حوزه و قوانین جرائم 

رایانه ای مــوازی کاری نشــود. هم اکنون تنها این طــرح به حمایت 
از پلتفرم های داخلی و توســعه شــبکه ملی اطالعــات اختصاص 
دارد. البته به نظر من این طرح نواقص بســیاری دارد و باید پیش از 
 مطرح شــدن در صحن علنی مورد بازبینی قرار بگیرد تا به پختگی 

الزم برسد.« 
همچنین طاهری در مورد جزییات بیشــتر جلســه امــروز کمیته 
فناوری مجلس برای بررسی طرح »حمایت از توسعه و رقابت پذیری 
پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات« 
گفت:   »دســتگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با این موضوع مانند 
پلیس فتا، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، مرکز پژوهش های 
مجلس، وزارت اطالعــات و اتــاق بازرگانی در این جلســه حضور 
داشــتند و در مــورد کلیات طرح صحبــت کردیم. در این جلســه 

 همه از نظر خودشــان ایرادها و محاســن این طرح را مورد بررسی 
قرار دادند.«

طاهــری در مــورد اینکــه در ایــن جلســه نهادها در مــورد چه 
موضوعاتی صحبت کردند، گفــت: »افراد حاضر در جلســه اعتقاد 
داشــتند که این طرح نظم و ســاماندهی خوبی ندارد، برخی بندها 
و مواد با طرح ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی که هم اکنون 
در کمیســیون فرهنگــی مورد بررســی قــرار می گیــرد، تداخل 
دارد و در بحــث رگوالتوری هم دوســتان ایرادهایی بــه این طرح 
وارد کردنــد.« بــه گفتــه طاهــری دســتگاه ها در کل نســبت 
به کلیات این طــرح دید مثبتی نداشــتند وطرح را طــرح کاملی 
 نمی دانســتند. بــه نظر آنهــا این طرح نیــاز به پختگی بیشــتری 

دارد.

نظام مند کردن سیستم فیلترینگ از طرح حمایت از پلتفرم های داخلی مجلس حذف شد

با نظر كميسيون آموزش

اعضای کارگروه تولید دانش بنیان تعیین شد
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