
گزارش جدید آکادمی مطالعات فضای سایبری 
چین نشان می دهد که در ســال ۲۰۱۹ اقتصاد 
دیجیتالی ایــن کشــور از ۳۵.۸ تریلیون یوآن 

)معادل ۵.۴۵ تریلیون دالر( فراتر رفته است.
به گزارش راشــاتودی، گــزارش جدید آکادمی 
مطالعات فضای سایبری چین نشان می دهد که 
در ســال ۲۰۱۹ اقتصاد دیجیتالی این کشور از 
۳۵.۸ تریلیون یوآن )معادل ۵.۴۵ تریلیون دالر( 
فراتر رفته و ۳۶.۲ درصــد از کل تولید ناخالص 

داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است.
این گزارش تأیید می کند که پاندمی کرونا باعث 
افزایش اهمیت اینترنت شده و اقتصاد دیجیتالی 
به نیروی قدرتمندی بــرای کاهش آثار مخرب 

بحران کرونا تبدیل شده است.
طبق تحقیقاتی که در این گزارش مورد اشــاره 
قرار گرفته اســت، تا انتهای ماه می شبکه فیبر 
نوری تمامی مناطق شــهری و روســتایی چین 
را تحت پوشــش قرار داده و حــاال ۹۳.۱ درصد 

از کاربران شــبکه گســترده ثابت چین از کابل 
نوری اســتفاده می کنند. این باالترین ســطح 
 اســتفاده از کابل نــوری در جهان به حســاب 

می آید.
تراکنش هــای تجــارت الکترونیــک چیــن 
در ســال گذشــته بــه ۳۴.۸۱ تریلیــون یوآن 
)معادل ۵.۲ تریلیون دالر( رســید که نســبت 
 بــه ســال قبــل از آن ۶.۷ درصــد جهــش

 داشت.

بیتکوین از شکستن رکورد تاریخی خود بازماند.بیتکوین 
امسال را رویایی سپری کرده و ارزش آن نسبت به ابتدای 
ســال حدود ۱.۵ برابر افزایش یافته است. معامله گران 
ارزهای دیجیتالی مدعی هســتند که شــرایط با سال 
۲۰۱۷ متفاوت است و این ارز می تواند حتی کانال ۲۰ 
هزار دالری را نیز بشــکند. ارزش بازار بیتکوین در حال 
حاضر بیش از ۳۵۰ میلیارد دالر است.  جوزف گواگلیردو- 
کارشناس امور ارزی در موسســه تروتمان گفت: شکی 
نیست که همه گیری کرونا باعث افزایش اقبال جهانی به 

ارزهای دیجیتالی شده است و حاال همه به دنبال راه های 
انتقال وجه سریع تر و  کم دردســر تر هستند.   بازدهی 
هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۷.۲۴ درصد 
رسیده است. طی ۲۴ ساعت گذشته بیت کوین با ثبت 
ریزش ۱.۱۴ درصدی به ۱۹ هزار و ۴۰.۸۳ دالر رســید. 
باالترین رکورد ثبت شــده ارزش بیت کوین مربوط به 
روز هفدهم دسامبر ســال ۲۰۱۷ بوده که در آن این ارز 
به قیمت ۱۹ هزار و ۷۸۳.۰۶ دالر رســید اما تنها کمی 
پس از آن این ارز با ریزشی شدید حدود یک سوم ارزش 

خود را از دست داد.  البته ریزش قیمتها در بازار ارزهای 
دیجیتالی محدود به بیت کوین نبود و قیمت بسیاری از 
ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
با ۳.۲۵ درصد کاهش به ۵۸۹.۲۶ دالر، بیت کوین کش 
با ۲.۹۷ درصد ریزش بــه ۳۳۷.۴۳ دالر، الیت کوین با 
۳.۵۶ درصد افت بــه ۸۷.۰۵ دالر،  مونرو با ۰.۷۵ درصد 
کاهش به ۱۳۵.۲۷ دالر، دش با ۶.۷۴ درصد عقب گرد به 
۱۱۰.۷۱ دالر، زدکش با ۲.۸۶ درصد کاهش به ۸۲.۹۱ 
دالر و میکر با ۱.۷۹ درصد ریزش به ۵۹۴.۱۱ دالر رسید.

راهکار دولت برای اصالح الگوی مصرف مشترکان 
گاز طبیعی در ایام سرد ســال موجب تغییر در 
قبوض مشترکان گاز خواهد شــد و از این پس 
مشترکان خوش مصرف پاداش خواهند گرفت.

به گزارش ایســنا، پس از اعمال سیاســت های 
تشــویقی در صنعت برق، به نظر می رســد که 
دولت به دنبال کاهش مصــرف گاز نیز با اعمال 
همین سیاست اســت چراکه روز گذشته هیات 
وزیران بر تشــویق و اهدا پاداش به مشــترکان 
خوش مصرف به توافق رســیدند.در این جلسه 
مقرر شد تا مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها 

در ۱۶ آبان تا ۱۵ اســفندماه هر سال، نسبت به 
دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای 
یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از ۱۰ درصد 
کاهش یابد، مشمول پاداش صرفه جویی شوند.

همچنین با توجه به رشــد روزافــزون جمعیت 
و رشد ساخت وساز مسکن و توســعه اشتغال و 
لزوم مهار و مدیریت مصرف گاز در کشور، هیئت 
وزیران تصمیم هایی را به منظــور اصالح الگوی 
مصرف مشــترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال 
)۱۶ آبان تا ۱۵ اســفندماه( اتخاذ کرد.به موجب 
تصمیم دولــت، مشــترکان گاز طبیعی بخش 

خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشده 
در هر سال، نســبت به دوره مشــابه سال های 
۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکســان طول دوره 
صورتحســاب، بیش از ۱۰ درصــد کاهش یابد، 
مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل ۱۵ 

درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
در صورت افزایش مصرف، مطابق مصوبه دولت و 
براساس درصدی که تعیین شده است، به گازبهای 
آنها افزوده می شــود. شــایان یادآوری است که 
افزایش مصرف گاز در ساختمان های اداری نیز 

مشمول این افزایش قیمت می شود.

قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر آمار اشتغال نه چندان مطلوب آمریکا 
و نگرانیها نســبت به افزایش موارد جهانی ابتال 
به ویروس کرونا افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ۰.۳ درصد 
افزایش یافت و به ۱۸۱۱ دالر و ۳۱ سنت رسید.

در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۲ 
درصد افزایش، به ۱۸۱۱ دالر و ۳۱ سنت رسید. 
بهای معامالت این بازار روز چهارشــنبه با ۰.۱ 
درصد افزایش، در ۱۸۰۵ دالر و ۵۰ سنت بسته 
شد.آمار هفتگی متقاضیان دریافت بیمه بیکاری 

در آمریکا برای دومین هفته متوالی افزایش یافت 
که به معنای ضعیف شــدن احیای بازار کار در 
بحبوحه افزایش موارد ابتال بــه ویروس کرونا و 
محدودیتهای کســب و کار است.استفن اینس، 
استراتژیست ارشــد جهانی در شرکت خدمات 
مالی اکسی کورپ در این باره گفت: آمار اشتغال 
نشان دهنده فاصله موجود بین فضای مثبت ناشی 
از ساخت واکسنهای موفق و مسئله کوتاه مدت 
افزایش موارد ابتال به بیماری است. گزارش اخیر 
احتمال اتخاذ تدابیر محرک مالی بیشتر در آمریکا 
را تقویت کرد. اخبار واکسن به جذابیت سرمایه 

گذاری در طال لطمه زده و این روند تا زمانی که 
با وضعیت تورمی روبرو شویم، ادامع پیدا خواهد 
کرد.آمریکا رکورد ۲.۳ میلیون مورد جدید ابتال 
به ویروس کرونا را در دو هفته گذشته ثبت کرده 
است و در آلمان هم افزایش موارد ابتال به تمدید 
قرنطینه منجر شده است.بر اساس گزارش رویترز، 
جزییات گزارش نشست سیاست پولی اخیر بانک 
مرکزی آمریکا نشان داد سیاســتگذاران بانک 
مرکزی آمریکا درباره فراهم کــردن حمایت از 
بازارها از طریق خرید اوراق قرضه به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.

یشتر شاخص های مهم بورســی غربی قرمزپوش شــدند.به گزارش ایسنا به نقل از 
بلومبرگ، در روندی که میتواند روی مخارج مصرف کننده و به دنبال آن روی رشــد 
اقتصادی آمریکا تاثیر منفی بگذارد، متوســط درآمد شهروندان آمریکایی تا پایان ماه 
اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افت کرده که این رشد منفی، نخستین عقب گرد سه 
ماه اخیر محسوب می شود. در آمریکا بار اصلی رشد )حدود دو سوم کل وزنه رشد( بر 
روی دوش مخارج مصرفی قرار دارد و این نگرانی وجود دارد که روند رو به رشد اقتصادی 
در سه ماهه پایانی سال آهسته تر شود. اقتصاد آمریکا هنوز به سطح قبل از آغاز بحران 
کرونا باز نگشــته اســت.  بازارهای جهانی متاثر از اخبارهای مربوط به پیشرفت های 
دارویی در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی معتدل تر در آمریکا نسبت به آینده 
امیدوارتر شده اند. طبق اعالم بایدن، ژانت یلن،  رییس سابق بانک مرکزی آمریکا به 
عنوان وزیر خزانه داری دولت وی فعالیت خواهد کرد که این مساله به معنای همکاری 
نزدیک تر و توافق نظر بیشتر بین دو نهاد اصلی پولی و اقتصادی آمریکا )وزارت خزانه 
داری و فدرال رزرو( با یکدیگر است. این مساله به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در 
حال حاضر،  اختالف نظرها بین مقامات آمریکایی بر سر تداوم حمایت های اقتصادی باال 
گرفته است و استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا از رویکرد فعلی بانک مرکزی 
این کشور در قبال کسب و کارها انتقاد کرده و گفته است کسب و کارها نیازمند دریافت 
کمک های بالعوض هستند تا وام هایی با شروط بازپرداخت سنگین و اکنون کنگره 
باید با ورود به این موضوع، راه را برای تغییر مسیر مجدد مسیر نقدینگی و هدایت آن به 
بخش های نیازمند اقتصادی هموار کند.  کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نسبت 
به ورود ۱۳۰ میلیون نفر به فقر در جهان بر اثر کرونا هشدار داده است. انتظار می رود 
رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه )به طور نسبی( در 
سطح پایین تری قرار داشته باشد و اقتصاد جهانی به دنبال تعطیلی واحدهای مختلف 
اقتصادی و اخالل در زنجیره تجارت جهانی با بدترین بحرن اقتصادی دو دهه اخیر خود 

مواجه شود. البته سال اینده رشد مثبت اقتصادی از سر گرفته خواهد شد اما دست کم 
تا سال ۲۰۲۲ طول خوهد کشید تا میزان تولید ناخالص داخلی جهان به سطح قبل از 
همه گیری بازگردد.  این امیدواری وجود دارد که در دولت بایدن مساله توافق تجاری با 
جدیت بیشتری رسیدگی شود. همچنین نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی اتاق 
بازرگانی آمریکا از شرکت های فعال این کشور در چین نشان می دهد حدود ۶۰ درصد 
این شرکت ها امیدوار به روابط بهتر آمریکا و چین در دوره بایدن هستند.  هرچند که 
اخبار مثبت از پیشــرفت های دارویی در مقابله با ویروس کرونا باعث دلگرمی بازارها 
شده است اما به نظر می رسد که پیامدهای اقتصادی و مالی این ویروس مرگبار بر روی 
اقتصاد جهانی به مدت طوالنی تری ادامه داشته باشد و این مساله باعث خواهد شد تا 
رشد اقتصادی کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار گیرد و حتی در سناریو بدبینانه منجر 
به رقم خوردن یک بحران مالی دیگر شود.موسسه مالی بین الملل در گزارشی با اشاره 
به طوالنی شدن همه گیری کرونا و مشکالت پیش آمده برای شرکت ها و دولت ها در 
بخش مالی پیش بینی کرد تا پایان امسال مجموع بدهی جهانی به سطح بی سابقه ۲۷۷ 
میلیارد دالر برسد. طبق اعالم این موسســه که دارای ۴۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ 
در جهان است، در حال حاضر مجموع بدهی جهانی به ۲۷۲ تریلیون دالر رسیده که 
این رقم ۱۵ تریلیون دالر بیشتر از رقم ثبت شده سال قبل است. پیش از این نیز برخی 
از نهادهای بیــن المللی مهم نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نســبت به 
کاهش شدید رشد اقتصادی جهان در سال جاری هشدار داده بودند.  تاکنون بیش از 
۶۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۶۳۰ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک 
میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۹ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۶۷ هزار و ۱۱۵ نفر، برزیل با ۱۷۰ هزار و ۱۹۹ نفر، 
هند با ۱۳۵ هزار و ۲۴۵ نفر، مکزیک با ۱۰۲ هزار و ۷۳۹ نفر و انگلیس با ۵۶ هزار و ۵۳۳ 
نفر بوده است.مرکز آمار آلمان در گزارشی اعالم کرد بزرگ ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه 

سوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵ درصد بزرگ شده که این رشد، بهترین رشد اقتصادی 
آلمان در طول یک دهه اخیرمحسوب می شود. هم چنین در مقایسه با رشد مشابه فصل 
قبل نیز رشد اقتصادی ۱۸.۳ درصد بیشتر شده است.یوسف عباسی- کارشناس ارشد 
سرمایه گذاری در موسسه استون ایکس گفت: در حال حاضر بازارهای جهانی خود را 
در یک موقعیت سردرگم کننده یافته اند، از یک طرف این نگرانی وجود دارد که در کوتاه 
مدت تلفات ناشی از کرونا کماکان باال باشد و تا رسیدن واکسن خسارت های جانی و 
اقتصادی آن ادامه داشته باشد و از سوی دیگر این خوشبینی وجود دارد که پس از غلبه 

بر کرونا نرخ رشد به سطوح باالیی برسد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی 
بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۰.۶۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و  ۸۴۳.۵۲ واحد بسته 
شد.شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۲۳ درصد ریزش تا سطح ۳۶۲۳.۹۲ واحدی پایین 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۳۴ درصد صعود 

در سطح ۱۲ هزار و ۸۲.۷۱ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶۴ 
درصد کاهش نســبت به روز قبل و در ســطح ۶۳۹۱.۰۹ واحد بسته شد.  شاخص 
"دکس ۳۰" بورس فرانکفــورت در آلمان با ریزش ۰.۰۲ درصدی و ایســتادن در 
ســطح  ۱۳ هزار و ۲۸۹.۸۰ واحدی به کار خود خاتمه داد و شــاخص "کک ۴۰" 
بــورس پاریس با جهش ۰.۲۳ درصدی در ســطح ۵۵۷۱.۲۹ واحد بســته شــد. 

 در مادرید شــاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۲۲ درصــد باال رفت و بــه ۸۱۶۴.۷۰ واحد
 رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک 
کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۵ درصدی تا سطح ۲۶ هزار و ۲۹۶.۵۹ واحدی 
باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد باال رفت و در سطح ۲۶ 
هزار و ۶۶۹.۷۵ واحد بسته شــد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۱.۲۸ 
درصدی را تجربه کرد و در ســطح ۴۹۱۰.۷۰ واحد بسته شد.در استرالیا شاخص "اس 
اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس ســیدنی با ۰.۵۹ درصد افزایش و ایستادن در سطح 
۶۶۸۳.۳۳  واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص 
" تاپیکس" ژاپن صعودی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت 

روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" 
با ۲.۰۷ درصد افزایش به ۴۵.۸۴ دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۱.۸۰ 

درصدی به ازای ۴۸.۷۲ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با صعود ۱.۱۲ درصدی نســبت به 
روز قبل در سطح ۱۸۰۵.۴۲ دالر معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۱۷ درصدی به 

ازای ۲۳.۴۵ دالر مبادله شد.

ترمز بیت کوین کشیده شداقتصاد دیجیتالی چین از ۵ تریلیون دالر فراتر رفت

تالش طال برای جبران ریزش سنگین اخیرقیمت ها در قبوض گاز تغییر می کند

ریزش بورس ها در آمریکا و اروپا
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۴۰هزار میلیارد فرار مالیاتی 
در کشور وجود دارد

 هدف گذاری
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 در سال ۱۴۰۰
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 بازندگان
 ریزش دالر

 معادله جدید 
بازار ارز

اولویت کنترل تورم به 
پرداخت های نقدی

بیشــتر فعاالن بازار ارز به 
دنبال سفته بازی هستند 
که ارز بخرنــد و به قیمت 
باالتر بفروشند. این افراد 

به شدت اخبار را دنبال ...

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  امراهلل امینی، اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
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 حداقل قیمت مسکن 
 در تهران

 متری 12 میلیون

 اجحاف   مضاعف
  به  جاماندگان 
یارانه  معیشتی

دالر از مرز روانی 24 هزار تومان نيز سقوط کرد

کیش و مات  سفته بازان  ارزی
صفحه۴
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میوه    بر مدار  گرانی
 با گرانی های   اخیر  در   بازار   میوه
 مردم   به  خرید   دانه ای   روی  آورده اند

کاهش  70 درصدی مصرف میوه در خانواده بیکارشدگان کرونایی

آبان ماه امســال متوســط قیمــت یک متر 
مربع مســکن در شــهر تهران به ۲۷ میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان رســیده که نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل ۱۱۸.۲درصد و نسبت به 
 ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشــان می دهد.

گزارش تحوالت بازار مسکن در شهر تهران که 
از سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در آبان امسال متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
تهران ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که 

نسبت...

دولت قرار است تا پایان ســال ۹۹ هر ماه به حدود ۲۵ 
میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت کند. در حالی 
دولت از اختصاص یارانه معیشتی جدید تا پایان اسفندماه 
خبر داده است که وزارت رفاه در رابطه با مشموالن این 
طرح اطالعیه ای صادر کرده و عنوان نموده اســت که 
یارانه بگیرانی که بسته معیشتی را دریافت نمی کنند و 
حقوق ثابت و بیمه نیز ندارند مشمول دریافت این بسته 
نخواهند شد. همچنین کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی 
دارند هم مشمول دریافت بسته حمایتی یارانه نمی شوند. 
این بدان معناست که این بسته به افرادی تعلق می گیرد 

که اوالً درآمد ثابتی نداشته باشند...



اقتصاد2
ایران وجهان

اقبال بــه بازپرداخت وام های 
ارزی کم شد

مطالبات غیر جاری بانک ها در فصل بهار ۹۹ 
حکایت از رشــد حدود ۲۶ درصدی نسبت 
به زمســتان ســال گذشــته دارد که بر این 
اساس، روند نگران کننده ای را در بازپرداخت 

تسهیالت شاهد هستیم.
بررسی روند وصول مطالبات بانک ها حکایت 
از آن دارد که در فصل بهار امســال، با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا و عــدم توانایی در 
بازپرداخت وام های ریالی از یک سو و افزایش 
مکرر نرخ ارز و عدم بازگشت تسهیالت ارزی 
از سوی دیگر، مطالبات غیر جاری بانک ها با 
رشــد فزاینده ای مواجه شده است؛ به نحوی 
که این مطالبات در بهار ۱۳۹۹ معادل ۲۰۹ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت که این رقم، 
نســبت به فصل قبل )زمستان ۱۳۹۸( رشد 
۲۵.۶ درصدی و نســبت به فصل مشابه سال 
گذشته )بهار ۱۳۹۸( رشــد ۲۷ درصدی را 

تجربه کرده است.
نکته حائز اهمیت آن است که نسبت مطالبات 
غیرجاری در بسیاری از اقتصادهای در حال 
توســعه تک رقمی بوده و کمتر از ۵ درصد به 
ثبت رسیده اســت. اما آنچه که در این میان 
بیشــتر خودنمایی می کنــد، پایین تر بودن 
»نســبت مطالبات غیرجاری به تســهیالت 
ریالی« در مقایسه با رقم مشابه در تسهیالت 
ارزی از ابتدای ســال ۱۳۹۸ است که به نظر 
می رســد این امر، حاکی از بازگشــت کمتر 
تسهیالت ارزی نسبت به تســهیالت ریالی 

باشد.
در سوی دیگر، نســبت مطالبات غیرجاری 
به کل تســهیالت اعم از ریالی و ارزی در بهار 
۱۳۹۹، مجــدد دورقمی و به معــادل ۱۰.۵ 
درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال 
۱۳۹۸، معادل ۱.۵ واحد درصد رشد را تجربه 

کرده است.
بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حکایت 
از آن دارد کــه میزان مطالبــات غیرجاری 
بانک ها افزایش یافتــه و به نوعی جمع بندی 
آن در تمامی فصول از زمستان ۹۷ تا بهار ۹۹ 
حکایت از افزایش و روند فزاینده این اعداد و 

ارقام دارد.

۴۰۰هزار میلیــارد ریال فرار 
مالیاتی در کشور وجود دارد

معــاون درآمدهــای مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور گفت: به طور متوســط فرار 
مالیاتی در جهان حدود ۱۵ درصد اســت اما 
فرار مالیاتی در ایران بسیار بیشتر و بین ۲۵ تا 
۳۰ درصد برآورد شده که براساس برآوردهای 
ریالی می توان گفت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد 

ریال فرار مالیاتی در ایران  وجود دارد.
محمد مســیحی روز پنجشــنبه در نشست 
شورای هماهنگی دســتگاه های تابعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی در هرمزگان افزود: 
چیزی که نظام مالیاتی را متأثر می سازد و فرار 
مالیاتی را اشاعه می دهد حجم معافیت های 
مالیاتی است، چیزی حدود ۶۰ درصد اقتصاد 
کشور از معافیت یا شــبه معافیت برخوردار 

است.
وی ادامه داد: شبه معافیت یعنی جاهایی که 
مالیات ها مؤثر نبوده و یــا پایه های مالیاتی 
واقعی نیســت که وجود این میزان معافیت 
و شبه معافیت موجب می شــود کسانی که 
مالیات می پردازند احساس نابرابری کرده و 

به سمت فرار مالیاتی هم سوق  داده شوند.
وی یاد آور شــد: درحال حاضر صرفاً کمتر از 
۵۰ درصد از هزینه های جاری کشور از محل 
مالیات تأمین می شود که امیدوارم با تحوالتی 
که در نظــام مالیاتی ایجاد می شــود مانند 
هوشمندســازی نظام مالیاتی و اجرای ماده 
۹۷ و تمرکز بر پرونده های مهم، مقابله با فرار 
مالیاتی و در عین حال حمایت از بخش تولید 
و واقعی و شناس نامه دار اقتصاد بتوان ضریب 
پوشش هزینه های کشور از محل مالیات را به 

میانگین جهانی  نزدیک کرد.

خبر

آبان ماه امســال متوسط 
قیمت یــک متــر مربع 
مسکن در شــهر تهران به 
۲۷ میلیــون و ۱۰۰ هزار 
تومان رسیده که نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل ۱۱۸.۲درصد و نسبت به ماه 

قبل ۱.۸ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گزارش ایســنا، گزارش تحوالت بازار مســکن 
در شهر تهران که از ســوی بانک مرکزی منتشر 
شــده، بیانگــر این اســت کــه در آبان امســال 
متوســط قیمت خریــد و فروش یــک مترمربع 
زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه هــای معامالت ملکی تهــران ۲۷ میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه 
 مشــابه ســال قبل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ درصد افزایش 

دارد. 
این در حالی اســت که در میــان مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران بیشترین متوسط قیمت هر متر خانه 
۵۵ میلیون تومان در منطقه یــک و کمترین آن 
با حــدود ۱۲ میلیون تومــان در منطقه ۱۸ بوده 
است که هر یک از آنها با افزایش ۱۳۴.۳ درصدی 
 در منطقــه یــک و ۹۹ درصــدی در منطقه ۱۸ 

مواجه شده اند.

چند واحد مسکونی در آبان ماه معامله شد؟  
همچنین، در هشت ماهه اول امسال حدود ۶۸ هزار 
واحد مسکونی معامله شده که در مقایسه با مدت 
مشابه در سال قبل ۷۰.۷  درصد افزایش دارد. در 
این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در شهر تهران ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 

بوده که افزایش ۷۰.۹  درصدی دارد. توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه نیز حاکی از آن 
است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۴ 
تا ۱۶ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 
۸.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص دادنــد و دامنه قیمتی 
۱۶ تا ۱۸ میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون با ۷.۳ و ۶.۹ 

درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
از ســوی دیگر در آبان ماه امســال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر اساس 
ارزش هر واحد نشان دهنده آن است که واحدهای 
مســکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با 
اختصاص ســهم ۱۳.۵ درصد بیشــترین سهم از 

معامالت انجام شده را داشتند.

منطقه ۵ دارای بیشترین معامالت مسکن
همچنین، توزیع معامالت انجام شــده مسکن بر 
اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است 
که منطقه پنــج با ۱۲.۱ درصــد از کل معامالت، 
بیشترین ســهم معامالت شــهر تهران را به خود 

اختصاص داده است.

وضعیت اجاره خانه در تهران
عالوه براین، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه 
امسال نشان دهنده رشدی معادل  ۲۸.۷ و ۳۱.۹  

درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

افت ۴۸ درصدی تعداد معامالت 
بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن پایتخت 

مربوط به آبان ماه امســال را منتشر کرد که نشان 
می دهد سرعت رشد قیمت مسکن کاهش یافته 

است.
تحوالت بازار معامالت مســکن شــهر تهران در 
آبان ماه سال ۱۳۹۹، نشانگر کاهش سرعت رشد 
قیمت معامالت مســکن در شــهر تهران در آبان 
ماه نسبت به مهر ماه ســال جاری است. براساس 
گزارش ارائه شــده از ســوی بانک مرکزی، تعداد 
معامالت آپارتمان های مســکونی شهر تهران در 
آبان ماه ســال ۱۳۹۹، به ۴.۵ هزار واحد مسکونی 
رسید که نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد کاهش و 
 نسبت به ماه مشابه ســال قبل ۹.۹ درصد افزایش 

نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریــق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران 
۲۷۱.۹ میلیون ریال بود که نســبت به ماه قبل و 
ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱.۸ و ۱۱۸.۲ 

درصد افزایش نشان می دهد.
ذکر این نکته ضروری است که تورم ماهانه متوسط 
قیمت نرخ معامالت مســکن در مهرماه نســبت 
به شــهریورماه ۱۳۹۹، معادل ۱۰ درصد بوده که 
این میزان در آبان ماه نســبت به مهر ماه ســال 
جاری به ۱.۸ درصد رسیده است؛ این امر نشانگر 
کاهش سرعت رشــد قیمت معامالت مسکن در 
 شــهر تهران در آبان ماه نســبت به مهر ماه سال 

جاری است.
گفتنی اســت، »گزارش تحوالت بــازار معامالت 
مســکن شــهر تهران در آبان ماه ســال ۱۳۹۹« 
برگرفتــه از آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت 
امالک و مســتغالت کشور اســت که توسط اداره 
بررسی ها و سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی 

تهیه و منتشر می شود.

اوضاع اجاره و قیمت خانه در آبان ۹۹ نشان داد

مسکن  زیر12میلیون  در تهران نیست

روحانی:
 چنــد هفته دیگــر قلدرها به 

زباله دان تاریخ می پیوندند
رئیس جمهوری با اشــاره به پایان دوران ریاست 
جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریــکا گفت: آنهایی که می خواســتند 
ملت ایران ســال ۹۷ جشــن ســالگرد پیروزی 
انقالب خود را نبینند و آنها وارد ایران شوند، همه 
ســرنگون شــدند و همه دوران قلدری هایشان 
 پایان یافت و چند هفته دیگر به زباله دان ریخته 

می شوند.
حسن روحانی رئیس جمهوری صبح پنجشنبه در 
آیین بهره برداری از طرح های ملی وزارت نفت که 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه 
»سال هاست که دچار تحریم هستیم« اظهار کرد: 
در این ۳ سال اخیر در یک جنگ رویاروی بودیم و 
دشمنان با تمام مقابل ملت ایران آمدند و شکستی 

مفتضحانه خوردند.
وی با اشاره به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری ایــاالت متحده آمریکا 
افزود: آنهایی که می خواستند ملت ایران سال ۹۷ 
جشن سالگرد پیروزی انقالب خود را نبینند و آنها 
وارد ایران شوند، همه سرنگون شدند و همه دوران 
قلدری هایشــان پایان یافت و چند هفته دیگر به 

زباله دان ریخته می شوند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه این ملت ایران 
بود که در این سه سال مانند قبل مقاوم ایستاد 
و پیروز شد و این دشمنان ایران بودند که دچار 
شکست شدند، گفت: در این سال ها نشان داده 
شــد اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم اســت و فکر 
نمی کنم در منطقه هیچ کشوری چنین قدرتی 
داشته باشد که بتواند در سه سال جنگ رویاروی 
بایســتد و پیروز شــود؛ این نتیجه ی عظمت و 
قدرت و تاب آوری ملت ایران در سایه خوداتکایی 
و درون زایــی و ژئوپلیتیک ایران اســت؛ ایران 
جایگاه جغرافیایی عظیمی اســت که قدرتی در 
دنیا نمی تواند ایران را بخاطر جایگاه خاصی که 
دارد فرهنگ و همچنین مقاومت های بسیاری 
که در طول تاریخ داشته است؛ از منطقه و جهان 
حذف کند. خیلی ها می خواستند کشور ما را از 
بین ببرند و نتوانستند؛ حال اینها آخرین هایی 
بودند که آمدند، اما به نتیجه نرسیدند و شکست 

خوردند.

هدف گــذاری ۲۵ میلیــارد دالری 
صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰

وزیر نفت با بیان اینکه با تکمیل طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ظرفیت 
تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی کشور به ۱۰۰ 
میلیون تن می رسد که نسبت به سال ۹۲ افزایش 
۸۰ درصدی دارد، گفت: ارزش تولید محصوالت 
نهایی این طرح ها در مجموع به ۲۵ میلیارد دالر 

می رسد.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه روز پنج شنبه  در 
آیین افتتاح ســه طرح ملی نفت از پتروشــیمی 
لــردگان به عنوان نخســتین طرح نام بــرد و با 
اشــاره به افزایش تولید محصوالت پتروشیمی 
در هفت ســال اخیر، گفت: هــدف اصلی وزارت 
نفــت و دولت در صنعــت پتروشــیمی، گذر از 
 خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل 

بوده است.
وی  با اشاره به اینکه بیشتر طرح های جهش سوم 
صنعت پتروشــیمی با هدف تولید ساالنه ۱۳۳ 
میلیون تن و با ارزش ۳۷ میلیارد دالر نیز در حال 
اجراست، افزود: همانطور که پیش تر وعده دادیم، 
۱۹ طرح پتروشیمی در جهش دوم با ارزش ۱۱.۴ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری و تولید ۲۵ میلیون تن 

امسال به بهره برداری می رسد.
به گفته زنگنــه، از ابتدای امســال تاکنون پنج 
طرح پتروشــیمی با ســرمایه گذاری ۳ میلیارد 
دالر ازســوی رئیس جمهــوری افتتاح شــده 
و طــرح اوره و آمونیاک لردگان ششــمین طرح 
 پتروشــیمی اســت که امســال به بهره برداری 

می رسد.
وزیر نفت مجموع سرمایه گذاری در سه طرح ملی 
وزارت نفت در لردگان، خوزستان و بوشهر را بیش 
از یک میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: طرح هایی که 
روز پنج شنبه افتتاح می شود همسو با برنامه های 
اقتصاد مقاومتی است که درون زایی و برون گرایی 

دو مولفه اصلی آنهاست.
وی با بیان اینکه پتروشیمی لردگان در منطقه ای 
کمتر توسعه یافته و با هدف محرومیت زدایی به 
بهره برداری رسیده است، تصریح کرد: این طرح 
ازسوی شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( اجرا شده است که روزانه 
۳ هزار تن و ســاالنه بیش از یک میلیون تن اوره 

تولید می کند.

اخبار
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شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک 
آغاز شده اســت و این مهمترین و پرکاربردترین 
ســند مالی ایران در انتظار احیــای جایگاه ویژه 

خود است.
 به گــزارش خبرآنالین، بر اســاس اعالم بانک 
مرکــزی، قانون جدید چــک از بیســت و دوم 
آذرمــاه اجرایــی خواهد شــد و تا ایــن تاریخ 
 چک ها بر اســاس قانــون جــاری کارپردازی 

خواهند شد.
کمیجانی، قائم مقــام بانک مرکــزی که قانون 
جدید چــک را گامش موثر در اصالح ســاختار 
بانکی می داند، گفته اســت: عدم ســاماندهی و 
تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک 
معامالت و ایجاد ناامنی در فضای کسب وکار،اطاله 
دادرسی در پرونده های چک و تحمیل هزینه باال 
به فعاالن اقتصــادی و همچنین ضعف نظارت و 
کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به الشه 
کاغذی چک، مهم ترین مشکالت و مسایلی بودند 
که منجر شد بازنگری و اصالح قانون صدور چک 

در دستور کار قرار گیرد.  
به گفته وی  این گونه بود که قانون جدید چک با 
عنوان »قانون اصالح قانون صدور چک« پس از 
انجام حجم گسترده بررســی های کارشناسی و 
آسیب شناســی دقیق وضعیت بحرانی چک های 
بالمحل و همچنیــن بهره مندی از تجارب موفق 
دیگر کشــورها در حوزه قوانین چــک، تدوین 
 و بــا رأی قاطــع نماینــدگان محتــرم مجلس 

تصویب شد.  

جزییاتی از قانون جدید
بانک مرکزی حاال در راســتای اجرای ماده ۲۱ 
مکرر قانون »اصالح قانون صدور چک«، مصوب 
مورخ آبان ماه ســال نود و هفت »مجلس شورای 
اسالمی«، نسبت به آماده ســازی زیرساخت ها 
و درگاه های ارتباطی به منظــور اجرای تکالیف 

قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات 
الزم برای ایجــاد دسترســی صادرکنندگان و 
دریافت کنندگان چک را به ســامانه صیاد فراهم 

کرده است.
به موجب مفاد ماده یادشــده صدور و انتقال هر 
برگه چک مســتلزم ثبت در »ســامانه صیاد« 
است،به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه 
سال جاری، الزم است تمام چک ها در وجه ذینفع 
مشخص صادر شوند. در این راســتا ثبت انتقال 
چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک 

خواهد بود.
این بــدان معنی اســت که چک حامــل دیگر 
کارسازی نخواهد شــد و افراد قادر به واگذاری 
چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. 
در شــرایط کنونی خرج کردن چک و دست به 
دست شدن آن یکی از معضالتی است که شبکه 
بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند 
چرا که در برخی موارد دســت به دســت شدن 
چک ها ســبب می شــود برگه چک که در حکم 
سند اعتباری اســت، ب پول تغییر حالت داده و 
از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید 
و فروش شــود. خرید چک مــدت دار به قیمتی 
پایین تر یکی از مبلغ چک ، عرف نامناســبی بود 
که در سال های اخیر در بازار شکل گرفته است. 
شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و 
فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری 
را شکل داده بود، شرخرها کســانی هستند که 
با دریافت مبلغی از صاحب چــک یا خریدار آن 
برای نقد کردن چک دســت به کار می شــوند. 
برخی شغل شــرخری را در این راستا برای خود 
انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی 
چون "چک شــما را نقد میکنیم : و ... دست به 
تبلیغ می زنند . این افراد امــا حاال با الزام به درج 
 مشــخصات گیرنده چک دیگر قــادر به فعالیت 

نخواهند شود.

بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته در این 
قانون اما تمــام دارندگان دســته چک موظفند 
پــس از صــدور چــک، اطالعات چــک صادر 
شــده را به همراه اطالعات دریافــت کننده آن 
شــامل شناســه ملی ،کدملی ذینفــع، مبلغ و 
تاریخ سررسید در »ســامانه صیاد« ثبت کنند. 
بدین منظــور صادرکننــده چــک می تواند از 
طریق درگاه های نویــن بانــک افتتاح کننده و 
نگهدارنده حســاب جاری وی یعنــی اینترنت 
بانک و همراه بانــک و یا برنامک هــای موبایلی 
فعــال در حوزه پرداخت کشــور به ســامانه یاد 
 شده دسترسی داشــته و نســبت به ثبت چک 

اقدام کند.
به این ترتیب هویت کامل صادر کننده و دریافت 
کننده چک روشن می شود و امکانی برای خرید 
و فروش باقی نخواهد ماند. بدیهی اســت در این 
شــرایط نقد کردن چک تنها توسط شخصی که 
به عنوان دریافت کننده نامش در ســامانه ثبت 
 شده است، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا 
دریافت کننده چک نیز قادر خواهد بود نســبت 
به احراز هویت صادرکننده چک اقــدام نماید . 
این اقدام از طریق سامانه مذکور قابل انجام است.

شرخرها کسانی هســتند که با دریافت مبلغی از 
صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک 
دست به کار می شــوند. برخی شغل شرخری را 
در این راســتا برای خود انتخاب کرده و حتی در 
فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد 
میکنیم : و ... دست به تبلیغ می زنند . این افراد اما 
حاال با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر 

قادر به فعالیت نخواهند شود.

آیا انتقال چک امکان پذیر است؟
هر چند در این شیوه فروش چک و دست به دست 
شدن آن بدون درج نام امکان پذیر نیست و چک 
در وجه حامل از ادبیــات اقتصادی بانکی حذف 

می شــود اما راهکاری برای واگذاری چک پیش 
بینی شده اســت. به عبارت دیگر دریافت کننده 
چک می تواند با به کارگیــری یکی از کارت های 
بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که 
به نام وی ثبت شده است، اقدام به تایید اطالعات 
چک و یا انتقال آن به شــخص دیگر در ســامانه 

صیاد کند.

چه کسانی دسته چک نمی گیرند؟
با اجرای قانون جدید ،افراد بدحساب و کاله بردار 
به سادگی توسط سیستم بانکی شناسایی شده و  
امکان اخذ دسته چک را نخواهند داشت، چراکه 
استعالم سوابق، احراز عدم ممنوعیت ها و صدور 
دسته چک به صورت متمرکز توسط سامانه بانک 

مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می گیرد.
در این راســتا با اجرای این قانــون اعتبار چک 
صرفاً متکی بر الشــه کاغذی نخواهــد بود و با 
پشتیبان گیری و ثبت اطالعات مندرج در چک 
در سیســتم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک 
افزایش یافته و نگرانــی در خصوص از بین رفتن 
آن در حوادثی از قبیل ســیل، زلزلــه و ... وجود 
نخواهد داشــت و وقوع جرائمی همچون جعل و 
سرقت چک به میزان قابل توجهی کاهش خواهد 
یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت. در 
این شیوه امکان سرقت چک نیز از میان می رود 
 چرا که اطالعات الکترونیکی چک در سامانه ثبت 

خواهد شد.
در عین حال قائم مقام بانــک مرکزی می گوید 
با اجرای قانون جدید چک برگشــتی با کاهشی 
محسوس و چشمگیر روبرو می شــود. به گفته 
وی میزان چک های برگشــتی با اجرای قوانین 
جدیــد کاهــش یافتــه و در شــرایط کنونی با 
اجرای این قانون و بازگشــت اعتبــار به چک به 
 عنوان یک ســند مالی ، برگشت چک به حداقل 

خواهد رسید.

- بررســی های ایرنا و گزارش های دریافتی از برخــی مجتمع های 
تجاری بزرگ پایتخت، از بازگشت برخی برندهای خارجی پوشاک به 
بازار کشورمان با وجود ممنوعیت فعالیت آنها حکایت داشته و حضور 
گسترده آنها استمرار طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق را 

به چالش می کشد.
به گزارش ایرنا، به تازگی فیلمی در فضای مجازی در حال دســت به  
دست شدن اســت که حضور برندهای خارجی پوشــاک را با وجود 
ممنوعیت ها در این زمینه، در یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری 

شمال غرب پایتخت نشان می دهد.
در این پیوند، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران در گفت وگــو با ایرنا، ضمــن تایید این مطلب افــزود: حضور 
قدرتمندانه ایــن برندهــا در بزرگترین مرکز خرید کشــور، حاکی 
 از برنامه محور بودنشــان اســت و به دنبال گرفتن ســهمی از بازار 

هستند.
»مجید نامی« گفت: در حالــی که از حدود دو ســال پیش واردات 
بیش از یک هــزار و ۴۰۰ قلــم کاال که عمــده آنها مشــابه داخلی 

داشــتند، ممنوع شــده و یکی از این اقالم پوشــاک بــوده، حضور 
 این برندها که هیچ مجــوزی نیز برای فعالیــت ندارند نگران کننده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: مطابق دســتورالعمل موجود، فقط برندهایی 
می توانند در کشــور فعالیت کنند که بخشــی از محصوالت خود را 
در در داخل تولید کرده و صادرات هم داشــته باشند و بر این اساس، 

برخی برندهای خارجی در کشــورمان باقی مانــده و فعالیت دارند. 
این مقام صنفی ادامه داد: در عین حال، برندهایــی که خارج از این 
دســتورالعمل و بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال 
فعالیتند، به عنوان کاالی قاچاق محسوب می شوند. وی گفت: در دو 
سال گذشته، طی یک مرحله با این برندها برخورد و فروشگاه هایشان 
تعطیل شده بود، اما اکنون مجدد شــاهد بازگشتشان هستیم. نایب 
رییس اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشــاک ایــران یادآور 
 شد: عمده این پوشــاک و برندها از ترکیه، چین و برخی کشورهای

 اروپایی هستند.
به گزارش ایرنا، در سال های گذشــته عمده پوشاک قاچاق از ترکیه، 

چین و بنگالدش به کشور وارد می شدند.
این در حالی است که امســال به دلیل ممنوعیت واردات، همچنین 
حضور نداشــتن برندهای خارجی، شــرایط برای برندهای داخلی، 
فراهم است، البته بازار پوشــاک رونقی شبیه پارسال در همین زمان 
 را تجربه نمی کند، زیرا با توجه به شــیوع کرونا حجم تقاضا در بازار 

کاهش دارد.

اقتصاد ایران با پدیده  شرخری  خداحافظی می کند

تغییر شیوه صدور چک

بازگشت بی سرو صدای برندهای خارجی پوشاک به بازارهای کشور

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه ۶ آذر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سقوط  کرد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای 

جهانی ۱۸۱۴ دالر و ۵۷ سنت است و نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۴۳ هزار تومان رسید.
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رشد سه برابری هزینه های تولید میوه
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران

گرانی سه برابری نهاده های تولید اولین و مهم ترین دلیل برای گرانی و کمبود میوه در بازار است. در کنار این موضوع گرانی چند برابرای ماشین آالت مانند  تراکتور و نیروی انسانی را هم باید اضافه کنیم. بنابراین تاثیر 
این عوامل در گرانی میوه انکارناشدنی است. هزینه ها در حال حاضر بزرگترین مشکل در بخش تولید و عرضه میوه است. داللی هم مزید بر علت شده و به ضرر مصرف کننده است. واسطه ها با خرید ارزان میوه از باغدار و 
گرانفروشی آن موجب شده اند تا نابسامانی در بازار میوه و صیفی جات وجود داشته باشد. البته از سوی دیگر کاهش تولید هم اتفاق افتاده است. هزینه ها برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و همین امر موجب می شود 
تولید کاهش پیدا کند.  با تمام این اوصاف اما نقش نظارت را نباید کمرنگ بدانیم. با وجود مشخص بودن قیمت عمده فروشی، دستگاه های نظارتی با اعمال نظارت از سطح بازار باید از گران فروشی جلوگیری کنند، چرا که 

مغازه داران برحسب فاکتور باید سود مشخصی را لحاظ کنند.

بر اساس اعالم اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار پروانه کار همه اتباع 
خارجی بدون نیاز به مراجعه حضوری به طور خودکار 

تا پایان بهمن ماه تمدید می شود.
همچنان که بکارگیری نیــروی کار خارجی در تمام 
کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است، کشور 
ما نیز از ایــن قاعده تبعیت می کنــد. در ایران اتباع 
خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی، 
عمرانی و ساختمانی فعالیت دارند و ظرفیت آنها مورد 
استفاده قرار می گیرد با این حال هستند پیمانکاران 
و کارفرمایانی که به دلیل فرار از پرداخت حق بیمه و 
ارزان بودن نیروی کار خارجی از آنها به شکل غیرقانونی 
استفاده می کنند. این عده حاضرند دردسرهای پنهان 
کردن کارگران غیرقانونی و پرداخت جریمه را تحمل 
کنند و با عدم تمکین از قوانین و مقررات جاری کشور، 
از یکسو موجب از دســت رفتن فرصتهای اشتغال 
نیروهای کار داخلی و از ســوی دیگر محروم کردن 
نیروی کار خارجی از مزایای بیمه و حقوق قانونی آنها 
شوند. بر اساس قانون، استخدام و اشتغال اتباع بیگانه 
بدون  پروانه کار در کشور ممنوع است و قانون کار در 
ماده ۱۲۰ صراحتا اعالم کرده اتباع بیگانه نمی توانند در 

ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با 
حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های 

مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
وزارت کار به موجب قانون کار مکلف شده با رعایت 
شرایطی از قبیل داشتن تخصص کافی برای شغل، 
نســبت به صدور روادید با حق کار مشخص و پروانه 
کار بــرای اتباع بیگانه اقدام کند و بر همین اســاس 
کارفرمایان را به استفاده از اتباع خارجی دارای پروانه 
کار ملزم کرده است. در ماههای اخیر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های 
بهداشتی به منظور قطع زنجیره کرونا مورد تاکید قرار 
گرفته است از این رو برای آنکه کارفرمایان در ارتباط 
با بکارگیری نیروهای کار خارجی دچار مشکل نشوند، 
وزارت کار تمدید اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را پیرو 
دســتور معاون اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر 
تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی 

دولت، در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس پروانه کار اتباع خارجی که اعتبار آن از 
اول آذر ماه و از تاریخ ۱/۹/۹۹ منقضی می شود، بدون 
نیاز به مراجعه حضوری تا پایان بهمن ماه تمدید می 

شود.

و  میــوه   بازارهــای 
صیفی جــات در هفته ها و 
روزهای اخیر دچار نوسانات 
قیمتی شدیدی شده است. 
روزانه خبرهــای زیادی در 
رابطه با گرانی یک قلم از میوه و صیفی جات شنیده 
می شود. این در حالی است که گرانی یک قلم در این 
بازارها به دیگر اقالم نیز سرایت می کند و این افزایش 
قیمت ها موجب کاهش توان خرید مردم شده است. 
کارشناسان اقتصادی همواره از کاهش سرانه مصرف 
میوه و صیفــی جات در ایران صحبــت می کنند در 
حالی که با وجود قیمت های فعلی کمتر کسی توانایی 
نزدیک شدن به فروشــگاهها و میادین میوه و تره بار 

را دارد. در این روزها با گرانی های اخیر در بازارهای 
میوه مردم به خرید دانه ای این اقالم روی آورده اند و 
به صورت روزانه آن را تامین می کنند. در حالی قیمت 
گوجه فرنگی هفته ها در صدر اخبار بود که با کاهش 
قیمت این قلم، در حال حاضر گرانی پرتقال در صدر 
اخبار قرار گرفته و کمبود آن در بازار مشــاهده می 
شــود. بازارهای میوه و صیفی جات از کاهش قیمت 

گوجه فرنگی و افزایش قیمت پرتقال خبر می دهند.
براســاس مشــاهدات میدانــی قیمت هــر کیلو 
لیموشیرین در خرده فروشی های سطح شهر تهران 
۱۴ هزارو۵۰۰ تومان، انار ۱۱ هزارو۵۰۰تومان، سیب 
قرمز و ســفید ۹۵۰۰ تومان، پرتقال ۱۶هزار و۵۰۰ 
تومان ، نارنگی ۱۲ هزار و۵۰۰تومان، گوجه فرنگی 
۹۵۰۰تومان، پیاز ۶۹۰۰ تومان، سیب زمینی ۴۹۵۰ 
تومان، خیار ۱۰ هزار و۹۰۰ تومان اســت. براساس 
کشف قیمت عمده فروشــی محصوالت کشاورزی 

در میدان مرکــزی میوه و تره بــار، قیمت هر کیلو 
گوجه فرنگی بوته رس ۷۰۰۰ تا ۱۱ هزارتومان است.

متاسفانه اختالف قیمت محصول از مزرعه تا مغازه 
به حدی باالســت که میوه و صیفی با چندبرابر نرخ 
واقعی به دست مصرف کننده می رسد. این در حالی 
است که با وجود تولید انواع میوه ها در داخل کشور، 
سه عامل قیمت تمام شده تولید باال، وجود داللی و 
واسطه گری فراوان در بخش کشاورزی و عدم نظارت 
بر بازار، دالیل اصلی گرانی میوه هستند که تا اصالح 

نشوند قیمت میوه پایین آمدنی نیست.
قیمت تمام شــده میوه در کشــور باال است. دلیل 
عمده آن ُخرد بودن اراضی، کم بودن مکانیزاسیون 
کشــاورزی و عدم حمایت های دولتی است. همین 
یک ماه پیــش دولت قیمت نهاده هــای کود را پنج 
تا ده برابــر افزایش داد. به ازای یــک واحد مصرف 
کود شــیمیایی ۹ واحد محصول بیشــتر می شود. 

دالالن از زمانی که محصول هنوز نرســیده اســت 
باالی سر کشاورز هستند و تا رسیدن به بازار چندین 
دســت این دالالن عوض می شوند، داللی در بخش 
میوهای وارداتی هم کم نیســت. گزارش ها حاکی 
است میوه های خارجی مانند موز و آناناس که سود 
بیشــتری دارد فقط در میدان مرکزی میوه و تره بار 

چندین دست بین دالالن رد و بدل می شود.
نظارتی بر بازار نیســت و فروشندگان به هر قیمتی 
که دوست دارند می فروشــند و کسی نیست بگوید 
چرا. آنها حتی اجاره مغازه هــا را هم روی قیمت ها 
می کشند و در این میان مســئوالن نظارتی گویی 
وجود ندارند. ایــن نکته را نباید از یــاد برد که این 
قیمت ها عمده فروشی اســت و زمانی که پای این 
میوه ها به مغازه ها برســد طبق قانــون 3۰ درصد 
 و در عمــل بیــش از ۱۰۰ درصــد افزایش قیمت 

پیدا می کند.

با گرانی های   اخیر  در   بازار   میوه  مردم   به  خرید   دانه ای   روی  آورده اند

میوه بر مدار گرانی
شایلی قرائی
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مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: کمیته تخصصی، 
مســتقل از معاونت امور دام و طیور، بــا هدف نظارت 
میدانی و مستمر بر اجزای مختلف زنجیره تشکیل شودو 
باید از همه اختیارات در زمینه نظارت دسترسی به همه 
اسناد و امکان بازرسی داشته باشد.مرکز پژوهش های 
مجلس با موضوع »تحلیل چالش  های توزیع و تأمین 
خوراک مرغداری  های کشــور« منتشــر کرد، این در 
شرایطی است که طی چند ماه گذشته مشکل تامین 
خوراک دام  و طیور در کشور به مسئله جدی تبدیل شده 
و از این لحاظ این گزارش که نگاه نقادانه به موضوع دارد 

می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.
در ایــن گزارش آمده اســت؛ هرچنــد صنعت طیور، 
اهمیت راهبردی در امنیت غذایی کشــور دارد، ولی 
تأمین نهاده های تولیدی آن وضعیت مناســبی ندارد؛ 
به نحوی که اگر اقدام های مقتضی صورت نگیرد کشور 
با چالش های جدی در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم 
مرغ، که از اصلی ترین منابع غذایی عموم مردم هستند، 
مواجه می شود. افزایش چشمگیر قیمت نهاده ها در چند 
ماه گذشته و کمیاب شدن آنها حتی با قیمت های چند 
برابری در برخی مقاطع زمانی ســبب افزایش ریسک 
جوجه ریزی و کاهش شدید حاشیه سود مرغداران شده 

و حتی در بسیاری از موارد به ضرر آنها منجر شده است. 
این موضوع می تواند در ماه های آینده کاهش شــدید 
جوجه ریزی را سبب شود و کشور را دچار کمبود گوشت 
مرغ و تخم مرغ کند. بررسی ها نشان می دهد به منظور 
اصالح روند تأمین و توزیع نهاده ها در کوتاه مدت الزم 
است ضمن تنوع بخشی به سبد خوراک دام، رانت های 
موجود و عوامل عدم شفافیت در این زنجیره حذف شود. 
اصالح روند فعلی جمع آوری و گزارش دهی آمار و ارتقای 
کیفی و به روزرسانی سامانه ها و مرتبط کردن کامل آنها، 
از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار و نیز 
نهایتا عرضه محصول نهایی توسط مرغدار به بازار مصرف 

باید مدنظر قرار گیرد.
با توجه به مسائل زنجیره توزیع و نارضایتی های فراوان 
و ضرورت تصمیم گیری و بهبود فوری امر، پیشــنهاد 
می شود کمیته تخصصی، مستقل از معاونت امور دام و 
طیور، با هدف نظارت میدانی و مستمر بر اجزای مختلف 
زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبی در این حوزه حیاتی 
شــکل گیرد. این کمیته باید از همه اختیارات الزم در 
زمینه نظارت از جمله دسترسی به همه اسناد در همه 
زمان ها و مکان هــا و امکان بازرســی در طول زنجیره 

برخوردار باشد.

رییس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشــان و خشــکبار 
شهرستان ری معتقد است که با توجه به ماهیت این شغل، 
دولت می تواند اجازه فعالیت بــه صنف قنادان را بدهد.

محمد بی بال رییس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان، 
خشکبار شهرستان ری با اشاره به تعطیلی دو هفته ای 
به دلیل گسترش کرونا گفت: متاسفانه با تصمیم دولت 
تمامی قنادی ها و شیرینی  فروشی ها مشمول این تعطیلی 
شده اند در حالی که شغل قنادی و شیرینی فروشی در 
اجرا شبیه مشاغل دیگر است که می توانست فعالیتش 

ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: بســیاری از قنادی ها که از نوروز امسال تا 
امروز درآمد خاصی نداشتند با مشکالت زیادی همراه 
شدند و مجبور شــدند به رغم درآمد نداشتن حقوق، 
دستمزد کارگران و همچنین سایر هزینه ها را تقبل کنند 
و حتی این مساله باعث شده برخی از آنها مجبور به تعدیل 

نیرو بشوند. بی بال با اشاره به اعتراض فعاالن صنف قنادان و 
شیرینی فروشان به این مساله افزود: بسیاری از شغل های 
دیگر همچون ساندویچی ها، چلوکبابی و اصناف فعال در 
بخش غذا هم اکنون بدون پذیرش مشتری در محل کار 
خود و به صورت بیرون بر فعالیت می کنند شغل قنادی 
نیز از ابتدا بیرون بر بوده و ما جنس مشتری را که شامل 
خشکبار و یا انواع شیرنیی اســت بعد از بسته بندی به 
وی تحویل می دهیم و به نوعی این شغل تجمعی ایجاد 
نمی کند. وی ادامه داد: قبل از گسترش ویروس کرونا نیز 
شغل قنادی و شیرینی فروشی از معدود شغل هایی بود 
که کامال به صورت بیرون بــر فعالیت می کرد و ما هرگز 
شــاهد نبودیم که مثال یک مشتری یک کیلو شیرینی 
بخرد و در همان شیرینی فروشی آن را استفاده کند در 
حالی که شغل های دیگر بعضا در محل کسب مشتری از 

کاال استفاده می کرد.

دولت قرار است تا پایان سال ۹۹ 
هر ماه به حدود ۲۵ میلیون نفر 
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت 
کند. در حالی دولت از اختصاص 
یارانه معیشــتی جدید تا پایان 
اسفندماه خبر داده است که وزارت رفاه در رابطه با مشموالن 
این طرح اطالعیه ای صادر کرده و عنوان نموده اســت که 
یارانه بگیرانی که بسته معیشتی را دریافت نمی کنند و حقوق 
ثابت و بیمه نیز ندارند مشمول دریافت این بسته نخواهند شد. 
همچنین کارگرانی که بیمه تأمین اجتماعی دارند هم مشمول 
دریافت بسته حمایتی یارانه نمی شوند. این بدان معناست که 
این بسته به افرادی تعلق می گیرد که اوالً درآمد ثابتی نداشته 
باشند، دوم متقاضی وام یک میلیون تومانی  کرونایی در ابتدای 
سال بوده باشند و ســوم اینکه دریافت کننده بسته حمایت 
معیشتی باشند. این شرایط درحالی اطالع رسانی شده است 
که در ابتدای اعالم این طرح عنوان شد هر فردی که حقوق 
ثابت نداشته باشد و در فهرست معیشتی بگیران است و در 
فهرست اول سال حضور داشــته باشد مشمول دریافت این 
بسته می شود. بنابراین  در حالی وزارت رفاه اعالم کرده است 

که سرپرست های خانوارها از )۴ تا ۱۱ آذر به مدت یک هفته( 
کد ملی خود را از طریق تلفن همراه به شــماره ۶3۶۹ برای 
دریافت کمک معیشتی ارســال کنند که در حق بسیاری از 
خانواده های متقاضی اجحاف مضاعفی شده است. همچنین 
در بخش دیگری از این اطالعیه به پرداخت وام یک میلیونی 
اشاره و تأکید شده است افراد مشمول عبارتند از: تمامی افرادی 
که در نوبت قبل، وام کرونای معیشتی دریافت کرده اند و درآمد 
ثابت ندارند، می توانند متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی 

باشند؛ سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که بسیاری از 
خانواده ها در همان زمان نوبت اول متقاضی وام یک میلیونی 
بودند اما به هردلیلی نتوانســته اند این وام را دریافت کنند و 
به اصطالح از دریافت این تسهیالت جا ماندند. حاال با توجه به 
بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ماه های گذشته قطعاً مشمول 

دریافت وام اخیر نیز نخواهند  بود.
طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت قرار است یارانه ای 
معادل با صد هزار تومان به ازای هر نفر، به آسیب پذیرترین 

اقشــار جامعه پرداخت شــود، همچنین پیش بینی شده 
۱۰ میلیون خانوار یارانه بگیر، برای دومین بار از تســهیالت 
قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی برخوردار شوند. در این میان 
نمایندگان مجلس نیز با تصویــب طرحی دولت را مکلف به 
پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به ۶۰ میلیون نفر از جمعیت 
ایران کرده اند. براساس برآوردها به یک سوم جامعه برای چهار 
ماه یک بسته کمک معیشتی ارائه خواهد شد. روز شنبه در 
ستاد ملی کرونا، این بسته تصویب می شود. افرادی که مشمول 
این کمک می شوند، در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به 
ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان می گیرند تا کمکی برای معیشت 
مردم شود. رئیس جمهور در جلسه هیات دولت از تخصیص 
بسته کمک معیشتی جدید خبر داده که مبلغ آن ۱۰۰ هزار 
تومان در ماه به ازای هر نفر است و پرداخت آن از آذرماه آغاز 
شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. در مورد این طرح در 
حال حاضر همین قدر می دانیم که طبق گفته های حسن 
روحانی، رئیس جمهور در جلســه هیات دولت قرار است به 
یک سوم جامعه برای ۴ ماه بسته کمک معیشتی ارائه شود. 
درباره زمان دقیق آغاز پرداخت این بسته هنوز اطالع رسانی 
نشده اما رئیس جمهور تصریح کرد که روز شنبه اول آذرماه 
همزمان با آغاز محدودیت ها و تعطیــالت فراگیر کرونا در 
شهرهای مختلف، بسته کمک معیشتی مذکور در ستاد ملی 

کرونا تصویب می شود.

محدودیت های سخت گیرانه در پرداخت بسته معیشتی جدید برای اقشار كم درآمد 

اجحاف مضاعف به جاماندگان یارانه معیشتی

کنترل تورم مهم تر از پرداخت های نقدی
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

در حالت کلی این بسته های حمایتی در عمل تاثیرگذار نیست و با وجود کسری بودجه دولت باعث افزایش نقدینگی می شود. همین نقدینگی بر تورم عمومی تاثیرگذار می شود و قدرت خرید از این که هست پایین تر می رود. قطعا ۱۰۰ هزار تومان نه تنها نمی تواند 
تورم خروجی خود را پوشش دهد بلکه باعث می شود کل قدرت خرید اقشار کم درآمد پایین بیاید. در حالت تورم کسانی که غنی تر هستند از این تورم بهره مند می شوند. تورم نوعی مالیات نانوشته است که از اقشار کم درآمد گرفته می شود در حالیکه بایستی به 
مالیات نوشته برسیم که همان مالیات بر عایدی سرمایه است و از این طریق نه تنها فاصله طبقاتی را جبران می کنیم بلکه از ایجاد تورم بر قشر متوسط و ضعیف جامعه هم جلوگیری می شود. ضمن اینکه شناسایی افرادی که مشمول این طرح ها می شوند سخت 
است و ممکن است بسیاری از کمک های معیشتی هم به جامعه هدف نرسد. وقت و زمانی را که مجلس برای طرح معیشت گذاشت و این وقتی که دولت برای این بسته های معیشتی می گذارد اگر برای ساماندهی بازارها حتی یک قلم مثل مرغ خالصه می شد بسیار 
مفیدتر و موثرتر بود. به هر حال سبد معیشت خانوار با صد هزار تومان نه تقویت می شود و نه می تواند حالت جبران داشته باشد. بنابراین سیاست های کنترل تورم می تواند بسیار تاثیرگذارتر باشد. نباید کشور بر اساس آزمون و خطا اداره شود و تجربه های پیشین 
نشان داد چنین کمک هایی نتوانسته است کارساز باشد. کنترل بازارها و جلوگیری از چندقیمتی بودن کاالها یک اصل اساسی است که تجربه کل دنیا در این رابطه می تواند قابل استناد باشد. به عنوان مثال تالش این بود که ارز تک نرخی شود چراکه در ارز چند 
نرخی دیدیم جز رانت، فساد، سوداگری و داللی خروجی وجود نداشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی با این همه پرونده های قضایی به جامعه هدف اصابت نکرد و مشتی ثروتمند یک شبه تحویل جامعه داد. ارز نه تنها تک نرخی نشد بلکه باعث شد سابر کاالها از جمله مرغ چند 
نرخی شود. چنین حمایت هایی فقط جنبه پوپولیستی و روانی دارد در عمل نه تنها هیچ خروجی مثبتی ندارد بلکه آسیب زا هم هست. تمرکز بر کنترل تورم و ایجاد کسب و کار، رونق تولید و ایجاد اشتغال حتما بایستی در اولویت قرار بگیرد. بی تردید کنترل قیمت 
ارز از طریق مناسبات سیاسی و افزایش صادرات غیرنفتی قابل تحقق است و باید به عنوان اولویت در دستور کار قرار گیرد. رفع تحریم های داخلی و خارجی، ساختارمند کردن نظام مدیریت بر اساس شایسته ساالری و ارزش یابی مبتنی بر عملکرد در حوزه مدیریت 
کشور می تواند ظرفیت های بللقوه را بالفعل کند  و بسیای از مشکالت را در عمل به حداقل برساند. عقالی کشور بایستی به دور از جناح بندی های سیاسی به تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که براساس سناریوی های واقع بینانه تدوین شده 

متمرکز گردد تا ضمن ایجاد رونق، منابع درآمدی کشور افزایش یابد و اشتغال و تولید ناخالص داخلی با تکیه بر تولید داخلی فزونی یابد. در غیر این صورت هر اقدام حمایتی تاثیر منفی و رویکرد سیاسی خواهد داشت. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره بــار تهران با اعالم 
جزییات قیمــت انواع میوه و صیفی جــات در هفته 
اول آذرماه، گفت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی تا 
۲ هزار تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته به 
طوری که نرخ گوجه انباری بین چهار هزار تا هشت 
هزارتومــان و گوجه بوته رس بین هفــت تا ۱۱هزار 
تومان شده است.»اســداهلل کارگر« با اعالم جزییات 
قیمت انواع میوه و صیفی جــات درجه یک تا درجه 
سه، براساس نرخ نامه ســوم تا ۱۰ آذرماه سال جاری 
افزود: براساس این نرخ نامه روند قیمت اکثر محصوالت 
نسبت به هفته گذشته بین یک هزار تا سه هزار تومان 
افزایش داشته اســت. رییس اتحادیه مرکزی میوه و 
تره بار تهران اظهارداشت: بیشترین افزایش قیمت در 
این هفته مربوط به انار، پرتقال، سیب درختی، خرمالو، 
کیوی، موز، خیار گلخانه ای و هویج است.وی تصریح 
کرد: طبق این نرخ نامه، قیمت هر کیلوگرم انار ساوه 
بین ۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، انار شیراز بین ۱۰ هزار 
تا ۱۵ هزارتومان، انار دماوند ۱۱ هزار تا ۱۸ هزارتومان، 
خرمالو شــمال بین پنج هزار تا هشــت هزار تومان، 
خرمالو شهریار بین هشــت هزار تا ۱۲ هزار تومان، 
خرمالو کن بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار تومان، کیوی بین 
۹ هزار تا ۱۵ هزار تومان، سیب درختی زرد دماوند ۱۰ 

هزار تا ۱۴ هزار تومان، سیب قرمز دماوند ۹ هزار تا ۱3 
هزار تومان، سیب لبنانی زرد ۶ هزار تا ۱۱ هزار تومان و 

سیب لبنانی قرمز ۶ هزار تا ۱۰ هزارتومان است.
کارگر اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون 
شمال بین هفت هزار تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال رسمی 
جنوب بین ۹ هزار تا ۱۱ هزار تومان، پرتقال ناول بین 
۱۲ هزار تا ۱۷ هزار تومان، نارنگی انشو بین هفت هزار 
تا ۱۲ هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی بین ۱۱ هزار تا ۱۵  
هزار تومان، نارنگی یافا بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تومان، 
لیمو شیرین بین هشت  هزار تا ۱۱ هزار تومان، لیمو 
ترش ســنگی بین ۱۱ هزار تا ۱۴ هزار تومان،  گریپ 
فروت تو سرخ سه هزار و ۵۰۰ تومان تا پنج هزار و ۵۰۰ 
تومان و نارنج بین چهار هزار تا ۶ هزار تومان عرضه می 
شود.وی گفت: همچنین براساس این نرخنامه قیمت 
هر کارتن )۶ تایی( آناناس بین ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار 

تومان و موز بین ۲۲  هزار تا ۲۶ هزار تومان است.
رییس اتحادیه مرکزی میوه و تره بار تهران ادامه داد: 
همچنین نرخ هر کیلوگرم انگور بی دانه زرد بین هفت 
هزار تا ۱۱ هزار تومان، انگور بی دانه قرمز بین ۱۰ هزار تا 
۱۶ هزار تومان،  گالبی بیروتی بین ۱۷ هزار تا 3۰ هزار 
تومان و گالبی شاه میوه بین ۱۸ هزار تا 3۰ هزار تومان 

به فروش می رسد.

بیکاریگستردهکارگرانقنادیهاوشیرینیفروشیها

در راستای رعایت پروتکل ها و قطع زنجیره كرونا

پروانهکاراتباعخارجیسهماهدیگرتمدیدشد

رییس اتحادیه مركزی میوه و تره بار تهران:

قیمتگوجهتازهرسبه۷تا۱۱هزارتومانکاهشیافت

چالش های توزیع و تأمین خوراک مرغداری های كشور

کمیتهمستقلبازرسیتشکیلشود
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 کسب و کار

دليل ارسال پيامك اخطار جعل از سوی ای نماد چه بود؟
ارســال پیامک هشــدار  در آخرین ســاعت های کاری روز چهارشنبه ۵ 
آذر ماه به برخی از کســب و کارهای اینترنتی مبنــی برجعلی بودن نماد 
قرار گرفته روی سایتشــان اعتراض بســیاری از فعاالن فضای مجازی را 
درآورد.  در متن پیامکی که برایشان ارسال شده بود به فرصت ۲۴ ساعته 
برای رفع این مشــکل اشاره شــده بود و فیلتر کســب وکارها در صورت 
عدم اقدام موثر مدیران آنها، این در حالی اســت که مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی اعالم می کند که این پیامک فقط برای اطالع رسانی و اخطار 
 به کسب و کارها ارسال شــده است و ارســال آن منجر به تعلیق نمادی 

نشده است.
معاون تســهیل تجاری و توســعه کســب و کار مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکــی، محمــد جــواد هــادی، می گویــد: »که پس از ارســال 
این پیامک ها هیچ کســب و کاری که ایــن پیامک هــا را دریافت کرده 
 اســت تعلیق نشــده اســت و این پیامک ها برای اخطار و اطالع رسانی

 بوده است.«
همچنین مدیراجرایی ســامانه اینمــاد تاکید می کند کــه هیچ نمادی 
بدون اطالع رسانی قبلی تعلیق نمی شــود. او به پیوست می گوید که قبل 
از اینکه هر اقدامــی روی نمادهای اعتماد الکترونیکــی صورت گیرد از 
 طریق پیامک یا از طریق پنل کســب وکارها بارها به آنها اطالع رســانی 

می شود.

سكه شدن دوباره فعاليت كسب و كار های اينترنتی 
بعد از قرنطينه دو هفته ای

ویروس کرونا با وجود تمام مشکالت و مصیبت هایی که برای مردم به همراه 
داشت، فرصتی برای کسب و کار های نو در جهت تغییر رفتار مردم به وجود 
آورد که زندگی هوشمند و اســتفاده از تکنولوژی های نوین را در زندگی 
روزمره خود امتحان کنند. چنانچه استارتاپ ها بتوانند تجربه خوبی را در 
این مدت برای کاربران فراهم کنند، پس از خاتمه یافتن یا کمرنگ شدن 

این مشکل نیز آن ها به استفاده از این خدمات آنالین ادامه خواهند داد.
تغییرات تنها بــه رفتار مصرف کنندگان ختم نمی شــود و ارائه دهندگان 
محصوالت و خدمات نیز باید نسبت به نحوه ارائه خود تغییراتی بدهند تا 

کمترین آسیب را در این دوره ببینند.
 در ایــن رابطــه تولیدکننــدگان، توزیع کننــدگان، عمده فروش هــا، 
خرده فروش ها و ارائه دهندگان خدمات به دنبال راهکار های نوینی هستند 

تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند.
مهدی غیبی کارشــناس فناوری اطالعات با اشــاره بــه اینکه قرنطینه 
دوباره برای کسب و کار های اینترنتی فرصت خوبی را فراهم آورده است، 
اظهار داشت: در سه ماه ابتدایی که کرونا شــیوع پیدا کرده بود، به دلیل 
تعطیلی هایی که رخ داد، بسیاری از مردم برای رفع نیاز های خود روی به 
استفاده از کسب و کار های اینترنتی آوردند، اما نکته مهمی که وجود داشت، 
این بود که به دلیل غافلگیری که صورت گرفت، بعضا در ارائه خدمات آن ها 
مشکالتی وجود داشت، اما هرچه که زمان گذشت اوضاع بهبود پیدا کرد و 
کار ها روی روال افتاد.وی افزود: آن تعطیالت تجربه بسیار خوبی بود برای 
تمامی کســب و کار هایی که زمینه فعالیت در فضای مجازی را نداشتند، 
زیراکه آن ها نیز به این ضرورت پی بردند تا در این حوزه وارد شوند، در این 
دفعه نیز که قرنطینه اعالم شــده، آن ها با آمادگی به استقبال این مسئله 
رفته اند که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نظر می رسد 
به مرور زمان کسب و کار های اینترنتی در حال جا افتادن هستند، این کار 

چندین منفعت دارد.
غیبی اظهار داشت: اول اینکه باعث می شود، رونق کسب و کار ها در چنین 
شرایطی که باید صنوف فیزیکی تعطیل شــوند، ادامه پیدا کند، به بیان 
دیگر آن ها می توانند از طریق غیر حضوری بــه فعالیت خود ادامه دهند 
و مشکالت ناشــی از تعطیلی ها گریبان آن ها را نمی گیرد، دوم هم اینکه 
هزینه تمام شده برای ایجاد یک شغل از طریق بستر فضای مجازی بسیار 
کاهش خواهد یافت و این موضوع می تواند منجر به اشــتغال زایی بسیار 
زیادی شود، دست آخر نیز از هزینه های زیادی جلوگیری خواهد شد، از 
 جمله اینکه مصرف بنزین کاهش می یابــد و در زمان و وقت صرفه جویی

 خواهد شد.
این کارشــناس آی تی با تاکید بر اینکه امروز زیرســاخت های توســعه 
کســب وکار های اینترنتی فراهم شده اســت، اضافه کرد: در حال حاضر 
با توجه به امکاناتی که فراهم شــده چه از لحاظ پهنــای بند و چه لحاظ 
پشتیبانی فضای بسیار خوبی فراهم شــده و به نظر می رسد که می تواند 
به این حوزه خیلی امیداور بود، اما خوب بــه طور طبیعی کمبود های نیز 
در این باره وجود دارد، به خصــوص در حوزه قوانین و مقــررات، در این 
رابطه الزم اســت قوانین به روز و کارآمد به تصویب برسد، تا از مشکالتی 
 که ممکن اســت در این حوزه رخ بدهد، جلوگیری کنــد، یا اینکه بتواند

 آن ها را در اسرع وقت حل و فصل کند.

مردم »طال« را اينترنتی نخرند
بازرس هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران به مردم توصیه کرد: حتی 
المقدور از خرید طال و جواهر در فضای مجازی خودداری کرده و به صورت 

فیزیکی به خرید این اقالم گران قیمت اقدام نمایند.
سید محمود فضل آذر شــربیانی با بیان اینکه امروزه فضای مجازی و پیج 
های فروش طال و جواهر بشدت افزایش یافته است، اظهارداشت: توصیه ما 
به خریداران این است که تا می توانند از معامالت آنالین طال اجتناب نموده 
و اگر مجبور به خرید در این فضا شدند حتما در شناسایی و اصالت فروشنده 

اهتمام الزم داشته باشند.
وی افزود: یکی از فاکتورهای شناسایی فروشنده طال و اصالت آن در فضای 
مجازی ثبت مشخصات صنفی آن در صفحه اصلی سایت و یا پیج فروشنده 
اســت، دارا بودن جواز کســب معتبر از اتحادیه طال و جواهر آن شهر که 
زیرمجموعه وزرات صمت می باشد، همچنین مشخص بودن نشانی و درج 
تلفن واحد صنفی از دیگر موارد الزم برای فروشنده مصنوعات طال در فضای 
مجازی می باشد.مسئول پیگیری و هماهنگی فضای مجازی اتحادیه طال 
و جواهر تهران یادآور شد: ما اکیداً توصیه کرده ایم که حتی المقدور مردم 
به صورت حضوری مصنوعات طال و جواهر را خریداری کنند و از خریدهای 
مجازی که اطمینانی نســبت به آن ندارند اجتناب کرده و تنها در موقع 

اضطرار اقدام به خرید در فضای مجازی کنند.
شربیانی تصریح کرد: به کرار مشاهده شده که در فضای مجازی و صفحات 
نامعتبر آن با استفاده از غفلت و سهل انگاری مشتریان اقدام به کالهبرداری 
نموده اند و در این میان اتحادیه طال و جواهر امکان رسیدگی به این پرونده 

ها را نخواهد داشت.
وی داشتن فاکتور رسمی با مهر و مشــخصات فروشنده و نشانی وی را از 
نکات مهم معامالت در این فضا عنوان کــرد و افزود: خریداران می توانند 
جهت احراز هویت فروشــندگان طال و جواهر در فضای مجازی برای دارا 

بودن جواز کسب از اتحادیه طال و جواهر استعالم نمایند.

اخبار

ریزشبیشاز۱۱درصدیبیتکوین
بیتکوینپسازنزدیکشدنبهمرز۲۰هزاردالرکهطیروزهایگذشتهبرایدستیابیبهآنتالشکردهبود،بهیکبارهریزشکرد.برهمیناساسبیتکوینپسازدستیابیتقریبیبه

سطح۱۹هزارو۵۰۰دالریرونداصالحیدرپیشگرفتهوبهکانال۱۷هزاردالربازگشت.

بازار ارز در آخرین روز هفته 
نیز نتوانســت از کف قیمتی 
بلند شود و به ســوی نقاط 
حمایتی جدیــدی حرکت 
کنــد؛ دالری کــه جهش 
قیمتش به باالی 3۲ هزار تومان هر بیننده ای را خیره 
می کرد، اکنون بی سر و صدا می رود تا سرشکسته مرز 

۲۴ هزار تومان را حفظ کند.  
برخی از معامله گــران فنی همواره از مــرز ۲۴ هزار 
تومانی به عنوان ســد بتونی دالر یاد کرده اند و اعتقاد 
دارند این ارز به راحتی به زیــر آن نخواهد رفت. با این 
حال، نباید از خاطــر برد که در ابتــدای هفته، کمتر 
معامله گری تصور می کرد کــه قیمت دالر از مرز ۲6 
هزارتومان پایین بیاید یا پــس از برخورد به نقطه ۲۵ 

هزار و ۵00 تومانی، افزایشی نشود.
در کنار این گفته می شود که پس از ساعت 3 بعدازظهر 
روز پنجشــنبه در برخی معامالت پشت خطی، دالر 

در حوالی ۲۴ هزار و 7۵0 تومان مورد خرید و فروش 
قرار گرفت.

بازار ارز در طــول هفته تعطیالت، روندی کاهشــی 
را ثبت کــرد. به نظــر می آیــد ســطوح نزدیک به 
30 هــزار تومان کامــال از دســت رفتــه و احتمال 
 اینکه بــازار بــه نــزول ادامه دهــد، قــوت گرفته

 است. 
بازار ارز در یک مسیر بدون هیجان، به مرور از کانال ۲8 
تا ۲۴ هزار تومان را طی کرد. پیش از این هم بسیاری 
انتظار داشــتند که پس از انتخاب »بایدن« به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا، بازار ارز از تب و تاب بیفتد. فعال 
در عمل هم همین اتفاق افتاد و روز پنج شــنبه دالر 
در کانال ۲۴ هــزار تومان دوام آورد. حرکت آهســته 
دالر باعث شده تا بازارساز هم کنترل بیشتری بر بازار 

داشته باشد.
به نظر می آید جنگ اصلی در کانــال ۲۴ هزار تومان 
در پیش اســت. هنوز دالر نتوانســته از ســطح مهم 
۲۴,7۵0 تومان به سمت پایین تثبیت دهد. احتمال 
دارد هر چه به ســمت کف ۲۴ هزار تومان نزدیک تر 
شود، از آن ســمت موج جدیدی از خریداران نیز وارد 

بازار شوند. باید توجه کرد که حافظه معامله گران می 
گوید که ۲۴ هزار تومان حمایت مهمی برای بازار ارز 
محسوب می شــود. به همین دلیل، در این سطح به 
دلیل اتمســفر روانی بازار، خریدها افزایش می یابد. 
اگر خریدها افزایش یابد و ســطح فروش نیز در حجم 

فعلی باقی بماند، برگشت دالر از کانال ۲۴ هزار تومان 
محتمل است. اما آیا در مقابل می توان نیروی دیگری 

را متصور بود؟
»کســب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، چشم انداز 

مهم ترین متغیر اقتصادی ایران را بررسی می کند. 

دالر از مرز روانی 24 هزار تومان نيز سقوط كرد

کیش و مات سفته بازان ارزی
نرخ خريد ارز در صرافی بانك ملی به 23,550 تومان رسيد 

معادله جدید بازار ارز
امراهلل امینی، اقتصاددان

قیمت ارز در کشورهای مختلف تحت تاثیر دو اقدام ازسوی دولت است؛ سیاست های پولی و مالی. هرچه نقدینگی و تورم در کشوری افزایش یابد، نرخ ارز باال می رود. در حال حاضر با توجه به تغییراتی که در آمریکا صورت گرفته، 
در یک سناریوی خوشبینانه احتمال می دهیم وضعیت اقتصادی در کشور بهتر شود. در این سناریوی خوشبینانه، کسری بودجه و دست درازی دولت به چاپ پول کم شود و به تبع نرخ ارز پایین می آید. نکته دوم نقش انتظارات 

تورمی است که در حال حاضر انتظارات مردم یک انتظارات خوشبینانه است. زمانی که انتظارات کاهش یابد؛ یعنی مردم به آینده خوشبین شوند، تورم و به تبع نرخ ارز پایین می آید. 
چشم انداز بازار ارز در آینده ای نه چندان دور این است که نرخ مهم ترین متغیر اقتصادی در کشور ما در بازه 1۵ تا ۲0 هزار تومان می ماند. به تبع تورم کاهش یافته و اگر تحریم ها کم شود و دولت خود را کوچک کند وضعیت 
اقتصادی بهبود خواهد یافت. البته این روند به عمر دولت فعلی قد نمی دهد. از طرفی دالرهای خانگی و بلوکه شده در کشورهای خارجی وارد بازار می شود؛ اما یادمان باشد که این مجموعه یک برآیند است؛ به این معنا که یک 

سری اقدامات خوبی در حال انجام است و یک سری اقدامات بد هم ازسوی دولت انجام می شود. حتی در روزهای تعطیلی، قیمت مواد غذایی و کاالهای مصرفی مردم افزایش یافته است. 

بازندگان ریزش دالر
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

بیشتر فعاالن بازار ارز به دنبال سفته بازی هستند که ارز بخرند و به قیمت باالتر بفروشند. این افراد به شدت اخبار را دنبال می کنند تا بتوانند تفسیری در مورد چشم انداز این بازار داشته باشند. چشم انداز پیش رو برای این افراد 
چیست؟ در آمریکا »بایدن« رئیس جمهور شده و تیم او همان تیمی است که در برجام بودند و نظرشان در مورد برجام مثبت است و مرتب نیز اعالم می کنند که ما به برجام برمی گردیم. برگشت آمریکا به برجام به این معناست 
که ایران دومرتبه می تواند حدود ۲ میلیون بشکه نفت بفروشد. وقتی نفت ایران تحریم شد، دولت از این درآمد ارزی محروم شد. طبیعتا عرضه ارز در کشور به شدت کاهش پیدا کرد. به همین دلیل قیمت ارز به شدت باال رفت. 
حاال که چشم انداز از دید عده ای این گونه است که تحریم نفت حذف می شود و دو مرتبه ما نفت خواهیم فروخت و عرضه ارز به روال سابق برخواهد گشت، طبیعتا مساله کمبود ارز به صورت قبلی مطرح نیست و قیمت ارز نزولی 
است. با توجه به این چشم انداز، کسانی که ارز را خریده بودند که به قیمت باالتر بفروشند در حال حاضر آن را به قیمت های پایین تر می فروشند چون چشم انداز و تحلیل آنها این است که قیمت ارز ممکن است از این هم پایین 
تر بیاید. این چشم انداز با تکیه زدن »بایدن« به صندلی ریاست جمهوری جنبه واقعی می گیرد. رئیس جمهور نوورود آمریکا به برجام برمی گردد؛ اما ممکن است شرط و شروط هایی بگذارد که این روند را دشوار کند. بنابراین 

دومرتبه این وضعیت دچار نوسان خواهد شد. در واقع گروه هایی که از این محل می خواهند ارز بخرند و بفروشند، با توجه به این چشم انداز تصمیم می گیرند که ارزهای خود را به بازار عرضه کنند.  
گروه دوم گروهی هستند که دست به خرید دالر می زنند زیرا تحلیلشان این است که »بایدن« قصد بازگشت به برجام را دارد؛ ولی تحریم ها به این راحتی لغو نخواهد شد. طبیعتا از نظر آنها زمان خوبی است که ارز را به قیمت 
پایین بخرند و در زمانی نه چندان دور به قیمت باالتر بفروشند. بنابراین اینجا بحث قیمت های انتظاری برای ارز است که افراد این چشم انداز را چگونه می بینند. پس آنها که می فروشند چشم انداز را مثبت می بینند که به زودی 

فروش نفت ایران و عرضه ارز افزایش می یابد و قیمت ارز سقوط می کند ولی در مقابل کسانی که معتقدند تحریم نفت ایران لغو نخواهد شد جزو گروه هایی هستند که در صف خرید قرار می گیرند. 
چشم انداز منطقی این است که حتی اگر آمریکا تحریم های ما را لغو کند و ما بتوانیم دوباره نفت بفروشیم، وصول پول آن چندان آسان نیست زیرا جزو اف ای تی اف )FATF( نیستیم و در لیست سیاه آنها قرار داریم. بنابراین حتی 
اگر نفت هم بفروشیم، وصول پول آن چندان راحت نخواهد بود. قیمت دالر به ده ها پارامتر وابسته است که ما خبر نداریم. بنابراین پیش بینی نرخ آن در آینده بدون در نظر گرفتن این پارامترها راه به خطا خواهد بود. از طرفی 
اطالعات ما بسیار محدود و در حد اطالعاتی است که از رسانه ها منعکس می شود. خیلی از دولت های جهان و ازجمله دولت فعلی کشور تمام سیاســت های خود را در رسانه ها جار نمی زنند. این تحلیل ها برمبنای اطالعات 

محدود است یعنی قطعا دولتمردان ایرانی و آمریکایی خبرهای بیشتری دارند ولی منطقا تمام اطالعات خود را در اختیار رسانه ها نمی گذارند. بنابراین باید در انتظار بنشینیم و ببینیم که روند وقایع به کدام سو خواهد رفت.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد که تمامی کسب 
و کارهای اینترنتی باید از کد نماد به جای تصویر نماد در 

صفحه اول وب سایت کسب و کار خود استفاده کنند.
مرکز توســعه تجارت الکترونیکی با صدور اطالعیه ای در 
خصوص دریافت پیامک جعل نمــاد اعتماد الکترونیکی 
توسط صاحبان برخی از کسب وکارهای اینترنتی اعالم 
کرد: » کســب و کارها باید از هر گونــه تغییر در کد نماد 
بپرهیزند و دریافت پیامک توسط این کسب و کارها غالبا 
به دلیل تخلف از این موضوع بوده اســت.«در این بیانیه با 
اشــاره به اطالعیه ای که 16 مهرماه در خصوص اجراز فاز 
دوم رتبه بندی کســب وکارهای اینترنتی از سوی مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شده بود آمده است: فاز 
دوم رتبه بندی نماد اعتماد الکترونیکی به صورت مستقیم 
به ساختار اعطای ستاره به کسب و کارها در ارتباط است، 

بنابراین کســب وکارهایی که برخالف »دســتورالعمل 
اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر کسب وکارهای 
اینترنتی« اقدام به استفاده از تصویر نماد به جای کد کرده و 
بدون توجه به اطالعیه های منتشرشده، تصویر نماد اعتماد 
با ستاره های مغایر را استفاده نموده اند، توسط زیرسامانه 
پایشگر هوشــمند به صورت خودکار مصداق جعل نماد 
اعتماد الکترونیکی شناسایی و پس از انجام بررسی های 
الزم، پیامک اطالع رســانی جهت اصالح موضوع دریافت 
کرده اند.طبق این اطالعیه: »بدیهی است با توجه به اهمیت 
سطوح اعتماد در فضای مجازی و تأثیر باالی آن در رفتار 

مصرف کنندگان نسبت به کسب وکارهای اینترنتی، نماد 
اعتماد الکترونیکی متشکل از ستاره های اعتماد مبتنی 
بر رتبه بندی طراحی شده و هرگونه تغییر در جزئیات آن 
از نظر حقوقی مصداق جعل نشان دولتی بوده و طبق ماده 
۵۲۵ قانون مجازات اسالمی مشمول مجازات خواهد بود. از 
این رو الزم است کسب وکارهای محترم در اسرع وقت نسبت 
به اصالح کد نماد در وب سایت خود اقدام و به اطالعیه های 
منتشرشده در سایت اینماد بیش از پیش توجه کنند.«طبق 
این اطالعیه از این پس دریافت ســتاره  های نماد اعتماد 
الکترونیکی از سطح ۲ ستاره تا ۵ ستاره برمبنای درخواست 

کســب وکار و پس از انجام ارزیابی های تخصصی و رتبه 
دریافتی خواهد بود. بدیهی است شیوه های سابق از جمله 
کسب ســتاره دوم نماد صرفاً با ارائه SSL دیگر منسوخ 
بوده و کســب وکارهایی که در فرآیند رتبه بندی شرکت 
نمی کنند، امکان استفاده از نماد دوستاره در وب سایت خود 
را ندارند.در پایان این اطالعیه آمده است که مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی طبق وظیفه ذاتــی و قانونی خود، به 
منظور حمایت از کسب وکارهای سالم و قانونمند و حمایت 
از حقوق خریداران و مصرف کنندگان، نســبت به اخطار 
قانونی به کسب وکارهای متخلف اقدام و صرفاً پس از ارائه 
مهلت قانونی به منظور اصالح رفتار و اطالع رسانی کافی و 
چندباره به صاحب کسب وکار، نسبت به برخورد متناسب 
اعم از تعلیق نماد، مسدودی درگاه، مسدودی وب سایت 

)فیلترینگ( و نهایتاً شکایت کیفری اقدام خواهد کرد.

شــهردار منطقه 1۲ تهــران با تاکید بــر اینکه 
روش های نوین ایمنی می تواند بازار تهران را نجات 
دهد، از شرکت های دانش بنیان خواست به موضوع 

ایمنی بازار تهران ورود کنند.
»علی محمد سعادتی« روز پنجشنبه اظهار داشت: 
منطقه 1۲ محــل تالقی قلب تاریخــی تهران و 
نبض اقتصادی آن به شــمار می رود و این مساله 
باعث شده اســت که در این منطقه با فرصت ها و 
چالش های زیادی مواجه باشیم؛ چالش هایی که 

می تواند به فرصت تبدیل شود.
وی گفت: یکی از مهمترین چالش های پیش روی 
ما، ایمنی و مدیریــت بحران هــای احتمالی در 

بازار تهران بوده و ایده شهر هوشمند که از سوی 
شهرداری تهران دنبال می شود در محدوده بازار 
اهمیت زیــادی برخوردار است.ســعادتی اظهار 
داشــت: درخواســت و انتظار ما از شــرکت های 
دانش بنیــان این اســت که بــا ارائــه طرح ها و 
برنامه های خالقانه و نوآور، کالف های ســردرگم 
مشکالت بازار تهران را باز کنند.وی افزود: در این 
زمینه از همه این شرکت ها، موسسات و  گروه ها 
و فعاالن حوزه فناوری و نــوآوری می خواهیم که 
ما را همراهی کنند.ســعادتی گفت: با ورود دانش 
نوین به بازار تهران، می توان امیــدوار بود که در 
خصوص بحران و حادثه احتمالــی بتوان تبعات 

ناشی از آن را کاهش داد.شهردار منطقه 1۲ تاکید 
کرد: شــرکت های دانش بنیان و موسسات فناور 
می توانند در سه حوزه کالن به ارائه راهکار و تبیین 
روش های جدید بپردازند.وی اظهار داشت: دانش 
نوین در سطح پیشگیری و اقداماتی که پیش از بروز 
سوانح و حوادث می تواند به کاهش آسیب پذیری 
بیانجامد، می تواند موثر باشــد. وی ادامه داد: این 
دانش در تغییر و اصالح نگاه و رویکرد شهروندان، 
کســبه و مراجعان به بازار تهران موجب ارتقای 
کیفیت آگاهی و اطالع رسانی شهروندان می شود.

وی با بیان اینکه توجه به زمینه هایی برای کاهش 
حجم جمعیت و حضور بیش از حد در این محدوده 

ضروری اســت، گفت: دانش نوین با اقداماتی در 
حوزه تجارت الکترونیک، هوشمندســازی نقل و 
انتقال کاال و معرفی ظرفیت های ســرمایه گذاری 
و گردشــگری به منظور بهره برداری از پتانسیل 
فرهنگی و هویتی بازار تاثیر بســیاری در تبدیل 
چالش ها به فرصت در بازار تهران دارد.شهردار با 
اشاره به اقدامات و شرایط پس از سانحه نیز عنوان 
کرد: بدون شک شیوه های امداد و نجات و واکنش 
سریع و هماهنگ از ســوی حوزه های مختلف و 
تبیین نقش مردم با تکیه بر آگاهی درست، شرایط 
موثرتری را بــرای اقدامات پس از ســانحه پدید 

خواهد آورد.

وزیر نفت تاکید کرد که امروز دانش بنیان کردن صنعت 
نفت یک موضوع جدی اســت.»بیژن نامدار زنگنه« در 
آیین بهره برداری از طرح های ملــی وزارت نفت که به 
صورت ویدئوکنفرانســی و با حضــور رییس جمهوری 
برگزار شــد، افزود: در هفت ســال گذشــته تولیدات 
صنعت پتروشیمی افزایش چشمگیری داشته و امروز، 
هدف اصلــی وزارت نفت در بخش پتروشــیمی، گذر 
از خام فروشــی، تکمیل زنجیــره ارزش و رفع نیازهای 
داخل اســتوی گفت: جهش ســوم در این صنعت نیز 
در جریان اســت که طی آن تولید 133 میلیون تنی به 

ارزش تولیدات نهایی 37 میلیارد دالری در سال 1۴0۴ 
برنامه ریزی شده و بیشتر طرح های آن در حال اجراست.
وزیر نفت با اشاره به ارزش ســرمایه گذاری بیش از یک 
میلیارد دالری ســه طرح امروز، ادامه داد: امســال و در 
اجرای طرح های جهش دوم تولید، 1۹ طرح پتروشیمی 
با سرمایه گذاری 11.۴ میلیارد دالری و تولید ۲۵ میلیون 
تنی به بهره برداری می رسد.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای 
امسال تاکنون پنج طرح پتروشــیمی با سرمایه گذاری 

نزدیک به ســه میلیارد دالری توسط رییس جمهوری 
افتتاح شــده و طرح اوره آمونیاک لردگان که امروز به 
بهره برداری می رسد، ششمین طرح پتروشیمی امسال 
است.زنگنه خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های این طرح، 
اجرای آن در منطقه کمتر توسعه یافته لردگان است که با 
هدف محرومیت زدایی توسط شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس انجام شده است و سه هزار تن تولید روزانه و 
یک میلیون تن تولید سالیانه به دنبال خواهد داشت.وی 

گفت: ظرفیت تولید کشور در بخش اوره بدون احتساب 
این طرح سالیانه 6.۵ میلیون تن است که با افتتاح این 
طرح، همچنین طرح مسجد ســلیمان که طی یکی دو 
ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و همچنین طرح 
هنگام، مصرف ســالیانه ۲ میلیون تنی داخلی پوشش 
داده شــده و بقیه اوره تولید صادر خواهد شد.این عضو 
کابینه دولت بیان داشت: در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و با توجه به تنوع محصوالت پتروشــیمی در 
باالدســت، یکی از اولویت های راهبــردی وزارت نفت 

توسعه صنایع پیشران و پایین دستی پتروشیمی است.

سرمقاله

اطالعيه مركز توسعه تجارت الكترونيكی در خصوص دريافت پيامك جعل نماد

استفاده از تصویر ای نماد به جای کد ای نماد تخلف است

درخواست شهرداری برای ورود شرکت های دانش بنیان به ایمنی بازار تهران

وزیر نفت:دانش بنیان کردن صنعت نفت یک موضوع جدی است

يادداشت
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