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با درگاه های قانونی

خودروهای پرتیراژ 
داخلی ارزان می شوند؟

دالر  توان پيشروی در کانال 26 هزار تومانی را از دست داد
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صفحه4

صفحه3

تسهیالت  کرونایی به  گروه های هدف نرسید
چرا وام های حمایتی کرونا تنها به برخی خانوارها اختصاص داده می شود؟

تعداد سایت های شرط بندی رو به افزایش است که امکان 
حضور در این سایت ها در کشور ما هم از طریق درگاه های 
بانکی وجــود دارد. بانک مرکزی بــا دادن اولتیماتوم به 
ســایت های شــرط بندی از امکان شناسایی هوشمند 
درگاه های قمار خبر داده است. تشکیل کارگروه تخصصی، 
همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشــویی وزارت 
اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادستانی به همراه تدوین 
آیین نامه مبارزه با سایت های شرط بندی و قمار از جمله 
اقدامات جدید بانک مرکزی در برخورد با ســایت های 
شرط بندی خواهد بود.فعالیت سایت های شرط بندی 
قمار تا آنجایی گسترش پیدا کرده که مافیای گردانندگان 

این سایت ها برای افزایش مشتریان...

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران، در تشریح وضعیت بازار خودرو طی یک هفته 
فعالیت پس از تعطیالت دو هفته ای، ضمن تاکید 
براینکه ثبات قیمت ها در بــازار آزاد، از پیش بینی 
ریزش بیشتر قیمت خودروهای داخلی طی چند 
هفته آینده با عرضه 4۰ هزار خودرو وعده داده شده 
خودروسازان خبر داد.سعید موتمنی، با بیان اینکه 
پس از تعطیالت دو هفته ای بازارها و بازار خودرو با 
آغاز به کار مجدد بازار در یک هفته اخیر، تغییرات 
چندانی در در قیمت ها مشــاهده نشــد اما در هر 
صورت قیمت ها با شیب بسیار مالیم، مسیر کاهشی 
خود را ادامه می دهد، ادامه داد: ریزش قیمت ها که 

از نیمه دوم آبان ...

قیمــت نفــت روز پنج شــنبه تحت تاثیــر آغاز 
واکسیناســیون کوویــد ۱۹ در انگلیس و تصویب 
قریب الوقوع یک واکسن در آمریکا و همچنین آتش 
سوزی یک میدان نفتی در شــمال عراق، افزایش 
یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 22 
سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش یافت و به 4۹ دالر 
و هشت سنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2۵ سنت معادل 
۰.۶ درصد افزایش یافت و به 4۵ دالر و 77 ســنت 

در هر بشکه رسید. این شاخصها شب گذشته تغییر 
چندانی نداشــتند.به گفته هووی لی، اقتصاددان 
بانک OCBC ســنگاپور، بازار به دنبال پشت سر 
گذاشتن یک زمستان دشوار و نگاه خوش بینانه به 
سال 2۰2۱ است.واکسیناسیون ممکن است بزودی 
در آمریکا آغاز شود. هیاتی از مشاوران قرار است روز 
پنج شنبه برای بحث درباره توصیه به سازمان غذا 
و دارو درباره استفاده اضطراری از واکسن ساخت 
شرکتهای فایزر و بیو ان تک دیدار کنند.تحلیلگران 

گروه بانکی ANZ در یادداشتی نوشتند: واکسن 
کووید ۱۹ یک نقطه عطف مهم به شــمار می رود. 
یکی از مزایای این واکسن برای بازار نفت، تقویت 
تقاضاســت که از محدودیتهای وضع شده توسط 
دولتها آسیب دیده است. با این حال پیش از این که 
بازار نفت بدترین دوران معاصر خود را پایان یافته 
تلقی کند، موانعی وجود دارد. بسیاری از دولتها در 
حال حاضر محدودیتها را برای مقابله با گســترش 

بیماری تشدید کرده اند.

در پی تنظیم شکایتها توسط کمیسیون تجارت 
فدرال آمریکا و ایالتهــای آمریکایی علیه فیس 
بوک، این شــرکت شــبکه اجتماعــی ممکن 
است مجبور شــود واتس اپ و اینستاگرام را که 
داراییهای ارزشمندش هستند به فروش بگذارد.

به گزارش ایســنا، گفته می شــود فیس بوک از 
اســتراژی "خرید یا مدفون کــردن" برای مهار 
رقیبانش و کوچک نگه داشتن آنها استفاده می 
کند. با شکایتهای دوگانه ای که روز چهارشنبه 

علیه فیس بوک تنظیم شد، این شرکت دومین 
غول فناوری اســت که با چالش حقوقی بزرگی 
روبرو می شــود. وزارت دادگســتری آمریکا در 
اکتبر شرکت گوگل که زیرمجموعه آلفابت است 
را متهم کرد از قدرت بازارش برای مغلوب کردن 
رقیبان استفاده می کند.این شکایتها نشان می 
دهد که میان سیاســتمداران آمریکایی درباره 
مسئول شــناختن غولهای فناوری برای شیوه 
های تجاری مورد استفاده شان توافق نظر وجود 

دارد و یکی از موارد نادر توافق بین دولت ترامپ 
و دموکراتهاست که برخی از آنها خواهان تجزیه 
گوگل و فیس بوک شــده اند.در شکایتهایی که 
روز چهارشنبه علیه فیس بوک تنظیم شد، این 
شرکت متهم شده است رقیبانش را خریداری می 
کند و روی خریدهای قبلی اپلیکیشن اینستاگرام 
به ارزش یک میلیارد دالر در سال 2۰۱2 و برنامه 
پیام رسان واتس اپ به ارزش ۱۹ میلیارد دالر در 

سال 2۰۱4 متمرکز شده است.

به گزارش ســی ان بی ســی، بیتکوین که در ابتدای 
معامالت این هفته در آستانه شکست سقف ۱۹ هزار 
دالری قرار گرفته بود، دومین افت متوالی خود را تجربه 
کرد و در کانال ۱۸ هزار دالر باقی ماند.   بازدهی هفتگی 
محبوب تریــن ارز دیجیتالی جهان بــه منفی 2.۸۳ 
درصد رسیده است. طی 24 ساعت گذشته بیت کوین 
با ثبت ریزش ۳.4۸ درصدی بــه ۱۸ هزار و 2۰7.2۹ 
دالر رسید. باالترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین 
مربوط به روز سی ام نوامبر ســال 2۰2۰ بوده که در 
آن این ارز به قیمت ۱۹ هزار و ۸۵7.۰۳ دالر رســید. 
رکورد قبلی این ارز مربوط به دسامبر 2۰۱7 بوده است 

هر چند پس از آن ریزش شــدیدی در این ارز به ثبت 
رسید.   بیتکوین امسال را رویایی سپری کرده و ارزش 
آن نسبت به ابتدای سال حدود ۱.7 برابر افزایش یافته 
است. معامله گران ارزهای دیجیتالی مدعی هستند که 
شرایط با سال 2۰۱7 متفاوت است و این ارز می تواند 
حتی کانال 2۰ هزار دالری را نیز بشــکند. ارزش بازار 
بیتکوین در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیارد دالر است.  
کریگ ارالم- تحلیل گر ارشــد بازار در موسسه اواندا 
گفت: روند اصالحــی بیتکوین خیلی طوالنی نخواهد 
بود و در کوتاه مدت انتظار داریم بیتکوین ســقه 2۰ 
هزار دالری را بشکند.  برخی از معامله گران معتقدند 

بیتکوین پتانسیل شکستن سقف ۱۰۰ هزار دالری را 
نیز در طوالنی مدت دارد.  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 ۱.4۶ درصد کاهش به ۵۶۵.۹۹ دالر، بیت 
کوین کش با 2.۹ درصد کاهش به 2۶۵.۰۵ دالر، الیت 
کوین با ۵.۰۶ درصد ریزش بــه 7۵.47 دالر،  مونرو با 
۳.۵ درصد کاهش به ۱۳۰.۹2 دالر، دش با 2.4۸ درصد 
عقبگرد به ۹۳.7۸ دالر، زدکش با ۳.۹۸ درصد ریزش 
به ۶۸.۵7 دالر و میکر با 4.2۵ درصد کاهش به 4۸۸.2۸ 

دالر رسید.

شمار بیکاران سوییسی از ۱۵۳ هزار نفر عبور کرد.
به گــزارش تریدینگ اکونومیکس، تــا پایان ماه 
نوامبر امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۳ درصد 
افزایش پیدا کرده که نســبت به ماه قبل آن ۰.۱ 
درصد بیشتر شده است و بیشــترین نرخ بیکاری 
ثبت شده در این کشور طی شش ماه اخیر محسوب 
می شــود.در این مدت شــمار افراد فاقد شغل در 
مقایسه با ماه قبل 4۱۵2 نفر بیشتر شده و به ۱۵۳ 
هزار و 27۰ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ 
بیکاری افراد ۱۵ تا 24 سال سوئیسی با ۰.۱ درصد 
افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۳ 

درصد تا پایان ماه نوامبر رسیده است که بیشترین 
سطح ثبت شده ســه ماه اخیر محسوب می شود. 
طی این مدت شــمار بیکاران جوان سوئیسی 72  
نفر کمتر شــده و به ۱7 هزار و 4۹۰ نفر رســیده 
است.  متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ 
تا 2۰2۰ برابر با ۳.22 درصد بوده است که باالترین 
نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.7 درصد ژانویه 
۱۹۹7 و کمترین نرخ بیکاری ثبت شــده نیز ۱.۵ 
درصد می 2۰۰۱ بوده است.همچنین نرخ بیکاری 
کره جنوبی تا پایان ماه اکتبر با ۰.۳ درصد افزایش 
نسبت به ماه قبل به 4.2 درصد رسید که این نرخ 

کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی 
شش ماه اخیر محسوب می شــود. طی این مدت 
شمار بیکاران کره جنوبی با ۸۱ هزار نفر افزایش به 
یک میلیون و ۱7۰ هزار نفر رسیده است.از سوی 
دیگر اما شمار شــاغلین نیز ۵4 هزار نفر نسبت به 
ماه قبل بیشتر شده و به 2۶ میلیون و ۸4۱ هزار نفر 
رسیده است. نرخ مشــارکت دربازار کار که بیانگر 
جمعیت فعال ۱۸ تا ۶4 سال است به ۶2.4 درصد 
رسیده که ۰.2 درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای 
ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.2 درصد کاهش 

به ۵۸.۹ درصد رسید.

بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید صدور چک، دسته چک های 
جدید با مدت اعتبار حداکثر ۳  سال از زمان دریافت چک و با درج شناسه یکتا و با قابلیت 
ثبت در سامانه صیاد منتشر می کند ضمن اینکه دسته چک های فعلی در دست مردم به 

روال سابق کارسازی شده و نیازمند ثبت در سامانه صیاد نیست.
به گزارش ایســنا، اســتناد ماده )۶( قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۹7 
مجلس شورای اسالمی، دســته چک های جدید حداکثر با مدت اعتبار ۳  سال از زمان 
دریافت چک و با درج شناسه یکتا در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. بدین نحو که در 
متن هر برگه چک عالوه بر درج شناســه یکتا )۱۶ رقم(، عبارت »تاریخ صدور این برگه 

چک حداکثر تا تاریخ ... معتبر است« نیز قید شده است.  
بر این اساس و در راستای اجرای ماده )2۱( مکرر قانون یاد شده، صدور برگه چک های 
جدید در وجه حامل ممنوع بوده و الزم است تمام صادرکنندگان چک، چک های جدید 
را صرفاً در وجه گیرنده مشخص )شخص حقیقی/حقوقی(  صادر کنند و گیرندگان چک 
نیز از پذیرش چک های مذکور در وجه حامل خودداری کنند. همچنین صادرکننده چک 
مجاز به صدور چک به تاریخ بعد از تاریخ اعتبار چک )تاریخ قید شده در عبارت موصوف( 

نبوده و گیرندگان آن نیز ملزم به کنترل تاریخ های یادشده خواهند بود.
چک های جدید که براساس ماده )۶( قانون مذکور صادر می شوند، قابلیت ثبت در سامانه 
صیاد را خواهند داشــت و صادرکنندگان چک می توانند از طریق درگاه های بانکی و یا 
برنامک های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشــور، اطالعات ذی نفع به انضمام مبلغ 
و تاریخ چک را در ســامانه صیاد ثبت کنند. همچنین گیرنــدگان چک های جدید نیز 
می توانند به طرق موصوف با استعالم وضعیت چک ثبت شده برای ایشان، مراتب تایید 

دریافت چک را به سامانه صیاد اعالم کنند.
انتقال چک های جدید نیز در سامانه صیاد میسر بوده، چنانچه گیرنده چک پس از تائید 
اطالعات آن متمایل به انتقال چک به شــخص دیگری )شخص ثالث( باشد، این امکان 
در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید )ثبت شناسه /کدملی وی(  برای وی 
فراهم است. در صورت عدم ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، الزم است اطالعات مربوط 
به هویت گیرنده جدید )شامل نام و نام خانوادگی/نام شرکت و شماره/شناسه ملی( در 

ظهر چک پشت نویسی  شود.
همچنین همانگونه که در اطالعیه شماره )۱( قانون چک مورخ 4 آذرماه ۱۳۹7 }لینک به 

اطالعیه )۱({ اعالم شده است، نحوه دسترسی به سامانه صیاد و استفاده از برنامک های 
موبایلی به شرح زیر یادآوری می شود: 

۱- صادرکننده چک می تواند با مراجعه به بانک افتتاح کننده و نگهدارنده حساب جاری 
وی و دریافت دسترسی به درگاه های نوین بانکی )شامل اینترنت بانک و همراه بانک( و یا 
استفاده از برنامک های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه صیاد دسترسی 

داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
2- شناسایی صادرکننده چک و اطمینان از ثبت اطالعات چک توسط وی مستلزم انجام 
فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک های 

موبایلی به صورت زیر انجام می شود:
الف - انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با  کد ملی وی؛
ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی صادرکننده چک.

به عبارت دیگر صادر کننده چک می تواند با به کارگیری یکی از کارت های بانکی خود که 
توســط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیم کارت ثبت 

شده به نام وی، اقدام به ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد کند.

۳- گیرنده چک با مراجعه به شــعب بانک های مورد تعامل خود )بانک های نگهدارنده 
حساب وی( و اخذ دسترسی به درگاه های نوین بانکی )شامل اینترنت بانک یا همراه بانک( 
و یا مراجعه به برنامک های موبایلی پرداخت، امکان بررسی صحت اطالعات چک ثبت شده 
برای وی در سامانه صیاد را داشته و پس از حصول اطمینان از صحت آن، می تواند مراتب 
تائید چک را به سامانه اعالم، و یا در صورت انتقال به شخص ثالث، مشخصات ذینفع جدید 

)ثبت شناسه /کدملی وی( را در سامانه صیاد وارد کند.
4- شناســایی گیرنده چک و اطمینان از تائید اطالعات چک توسط وی مستلزم انجام 
فرایند احراز هویت توسط بانک و یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک های 

موبایلی به صورت زیر انجام می شود: 
الف - انطباق شماره تلفن گیرنده چک با کد ملی وی؛
ب - استفاده از یکی از کارت های بانکی گیرنده چک.

 به عبارت دیگر گیرنده چک می تواند با بــه کارگیری 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 شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

برای نخســتین بار از ســال 2۰۰۹ نرخ تورم چین به زیر صفر درصد رســید.
 به گــزارش تریدینــگ اکونومیکس، نــرخ تورم چیــن در ۱2 مــاه منتهی

 به نوامبر بــه منفی ۰.۵ درصد رســید. این نــرخ تورم که یــک درصد کمتر 
 از  تورم مــاه قبــل و  ۰.۳ درصــد کمتــر از نرخ پیش بینی شــده توســط

 کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تأثیر کاهش تورم بخش حمل و نقل قرار 
گرفته که تورم آن به منفی ۳.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. این کمترین تورم 

ثبت شده ۱۱ سال اخیر در چین بوده است.  آب و برق با تورم منفی ۰.۶ درصدی 
و لباس با تورم منفی ۰.۳ درصدی دیگر بخش های مهم کاهنده تورم بوده اند.  در 
بین سایر بخش های تورمی، تورم بخش مواد غذایی منفی دو درصد و خدمات 

2.۵ درصد اندازه گیری شده است.
هســته تورمی که تورم بخش انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوســانات باالی 
 قیمت در آنها در نظــر نمی گیرد، در ایــن ماه به منفی درصد رســیده که در 

مقایسه با ماه قبل ۰.۸ درصد کمتر شــده است. متوسط نرخ تورم چین در بازه 
زمانی ۱۹۸۶ تا 2۰2۰ معادل ۵.۰۹ درصد بوده است که باالترین تورم ثبت شده 
مربوط به فوریه ۱۹۸۹ با 2۸.4۰ درصد و کمترین تــورم نیز مربوط به آوریل 
۱۹۹۹ با منفی 2.2 درصد بوده اســت.بر مبنای ماهانه، نرخ تورم چین در ماه 
نوامبر به منفی ۰.۶ درصد رسیده است که  ۰.۳ درصد کمتر از تورم ماهانه ثبت 
شده این کشور برای ماه قبل به حســاب می رود.با کاهش سرعت شیوع کرونا، 

روند بازگشایی کســب و کارها در چین شدت یافته اســت. یی گانگ- رئیس 
بانک مرکزی چین با برشمردن برخی از اقدامات این بانک برای ثبات بخشی به 
بازارهای مالی این کشور  گفته است که تالش ها برای حمایت بیشتر از بخش 
های مختلف اقتصادی ادامه خواهد یافت هر چند که به لطف زیرساخت های 
نیرومند، اقتصاد این کشور با وجود شیوع گســترده کرونا آسیب زیادی ندیده 

است.  

ریسک فروش اجباری اینستاگرام و واتس اپ برای فیس بوک جدی شدصعود قیمت نفت در پی آتش سوزی میدان نفتی عراق

نرخ بیکاری سوییس در اوج ۶ ماههارزش بیت کوین طی 24 ساعت بیش از سه درصد ریزش کرد

صدور دسته چک های جدید با مدت اعتبار ۳ سال در قانون جدید

تورم چین منفی شد



اقتصاد2
ایران وجهان

کیفیــت، تنــوع و قیمــت 
خودروهای داخلی در شــأن 

مردم ما نیست
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان این که 
کیفیت، تنوع و قیمــت خودروهای داخلی 
در شأن مردم ایران نیســت، از نهایی شدن 
بسته ارائه شده برای اصالح صنعت خودرو در 
آینده نزدیک خبر داد و تاکید کرد که بایستی 
 رقبای جدیــد در حوزه خودروســازی وارد

 شوند.
به گزارش ایســنا، علیرضا رزم حســینی در 
نشســت خود با مدیران رســانه های کشور، 
کیفیت، تنــوع و قیمت خودروهــای تولید 
داخــل را در شــان مــردم ایران ندانســته 
و اظهار کرد: بســته اصــالح صنعت خودرو 
 را ارائــه کرده ایــم کــه بــه زودی نهایــی

 می شود. 
ایــن در حالــی اســت کــه بایــد رقبای 
جدید در حوزه خودروســازی وارد شــده و 
 بخــش خصوصــی نیــز بایســتی تقویت

 شود.
وزیر صمت ضمن اشــاره بــه افزایش تولید 
خودرو در دو خودروســاز بزرگ کشور طی 
چند ماهه اخیــر، گفت: افزایــش تولید ۵۰ 
درصــدی در حوزه خودرو پیش بینی شــده 
 اســت که تــا پایان ســال محقــق خواهد

 شد.
رزم حســینی همچنین در بخشــی دیگر از 
ســخنان خود، دو نرخی بودن ارز را ریشــه 
بســیاری از فســادها دانســته که ســبب 
از بین رفتن ثــروت ملی می شــود و در این 
رابطه اعــالم کــرد: در ۲۰ قلــم کاالیی که 
ارز ترجیحــی دریافــت می کننــد ثبــات 
 نســبی، کاهــش قیمــت و وفور را شــاهد

هستیم.
وی بــا بیان اینکــه صادرکننــدگان در این 
شرایط ســخت تحریمی مجاهدان اقتصادی 
هســتند، بیان کــرد: ابالغ سیاســت های 
جدید صادراتی توســط رئیــس  جمهور و با 
هماهنگــی بانک مرکزی و ســتاد اقتصادی 
دولت سبب خرســندی فعاالن اقتصادی و 
حل بســیاری از پرونده ها در این حوزه شده 
اســت. در این زمینه فعــاالن اقتصادی که 
از ســال ۱۳۹۸ به بعد در این حوزه مشــکل 
دارند، با مراجعــه به ســامانه جامع تجارت 
 می توانند به رفع تعهــدات ارزی خود اقدام

 نمایند.
این مقام مســئول اعــالم کرد: بــا اجرای 
سیاســت های جدیــد صادراتــی شــاهد 
۴۶ درصــدی صــادرات در  افزایــش 
 مهرمــاه و ۹ درصــدی آن در آبــان مــاه 

بوده ایم.
وزیر صمت ضمن اشاره به ابالغیه تسریع در 
ترخیص کاالهای اساســی و رسوب شده در 
گمرکات، گفت: مجموعه این سیاست ها سبب 
وفور کاال و تامین به موقع مواداولیه کارخانه ها 

شده است.
رزم حســینی در بخش دیگری از ســخنان 
خــود ضمــن اشــاره بــه علــل گرانی ها، 
تصریح کــرد: افزایــش چند برابــری نرخ 
ارز، رشــد نقدینگــی و هزینه هــای کرونا 
 از علــل گرانی هــای اخیــر بــوده اســت.

در حال حاضر بورس بهتریــن جایگاه برای 
عرضه نقدینگی است. 

نقدینگی های موجود در جامعه بایســتی به 
ســمت بورس هدایت شــود و بنگاه ها نیز با 
اســتفاده از روش های نوین تامیــن مالی از 

بورس تغذیه کنند.

دالر به کانــال ۲۶ هزار تومان 
بازگشت

روز  صبــح  از  بانک هــا  صرافی هــای 
پنجشــنبه، بیســتم آذرماه، قیمــت دالر 
را بــرای فروش به مــردم ۲۶ هــزار و ۱۲۰ 
تومــان اعــالم کرده انــد، نرخ خریــد در 
 این صرافی هــا نیز ۲۵ هــزار و ۱۲۰ تومان

 است.
بر همین  اســاس طی روز پنجشنبه قیمت 
فروش یــورو در صرافی هــای بانک ها، ۳۱ 
هزار و ۶۰۰ تومان و نــرخ خرید آن ۳۰ هزار 
و ۶۰۰ تومان اعالم شده است.گفتنی است؛ 
۵ صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن 
کارت ملی، کارت شتاب و شــماره همراه به 
نام متقاضی از ســاعت ۱۰ تــا ۱۵ تا ۲۰۰۰ 
 دالر آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه

 می کنند.

خبر

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو تهران، 
در تشریح وضعیت بازار خودرو 
طی یک هفته فعالیت پس از 
تعطیالت دو هفته ای، ضمن 
تاکید براینکه ثبات قیمت ها در بازار آزاد، از پیش بینی 
ریزش بیشــتر قیمت خودروهای داخلــی طی چند 
هفته آینده با عرضه ۴۰ هزار خودرو وعده داده شــده 
خودروسازان خبر داد.ســعید موتمنی در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه پس از تعطیالت دو هفته ای بازارها و 
بازار خودرو با آغاز به کار مجدد بازار در یک هفته اخیر، 
تغییرات چندانی در در قیمت ها مشاهده نشد اما در هر 
صورت قیمت ها با شیب بسیار مالیم، مسیر کاهشی خود 
را ادامه می دهد، ادامــه داد: ریزش قیمت ها که از نیمه 
دوم آبان ماه نسبت به اوایل آبان ماه به میزان ۳۰ درصد 
آغاز شد؛ ثابت مانده اســت. به عبارتی در خودروهای 
داخلی و همچنین مونتاژی ها همچنان همان ۳۰ درصد 
کاهش باقی مانده است.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 

و فرشندگان خودرو تهران در رابطه با وضعیت عرضه و 
تقاضا در بازار، گفت: تقاضای کاذب برای خرید خودرو در 

بازار فروکش کرده است. فروشنده در بازار وجود دارد اما 
تنها مصرف کننده واقعی برای خرید مراجعه می کند.وی 

پیش بینی کرد: احتماال طی هفته های پیش رو )تا آخر 
آذرماه( قیمت خودروها ریزش مجدد داشته باشد؛ چراکه 
عرضه از سوی خودروسازان بیشتر شده و وعده شده که 
تا آخر ماه جاری، ۴۰ خودرو وارد بازار شود. بنابراین در 
بازاری که خریدار کم و فروشــنده زیاد است، قیمت ها 
ریزش خواهد داشت و تا احتماال تا دو الی سه ماه آینده 
دیگر افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهیم داشــت.

موتمنی خاطرنشــان کرد: همچنین خودروسازان از 
تجاری شدن بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر تا 
پایان سال خبر می دهند، بنابراین با افزایش عرضه از سوی 
خودروسازان و آغاز کاهش قیمت ها، دالالن و واسطه ها 
نیز که پیش تر به قصد سرمایه گذاری در این بازار ورود 
کرده بودند، خودروهای خود را عرضه می کنند و با وجود 
فراوانی عرضه آن هم در بازار کم تقاضا، قیمت ها بیشتر 
افت خواهد کرد.به گزارش ایسنا، بررسی قیمت ها در بازار 
خودرو طی یک هفته اخیر نیز نشان می دهد که قیمت ها 
با شیب بسیار کم ریزشی نسبت به قیمت هایی که تا پیش 
از تعطیالت دو هفته ای کرونایی، همان کاهش ۲۰ الی 
۳۰ درصدی خود را حفظ کرده است و می توان گفت که 

قیمت ها تقریبا به ثبات نسبی رسیده اند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران

خودروهای پرتیراژ داخلی ارزان می شوند؟

روحانی: 
امیدواریم حاکمان بعدی کاخ 
سفید اشتباهات طراحان تحریم ها 

علیه ایران را جبران کنند
رئیس جمهوری با اشــاره به اعمال تحریم های 
مختلف توســط مقامات ایاالت متحده آمریکا 
علیه ایران گفت: امیدواریم در آینده این اشتباه 
توسط حاکمان بعدی در کاخ سفید جبران شود.

حســن روحانی رئیس جمهوری در پایان آیین 
بهره برداری از راه آهن خواف- هــرات مهیا که 
با حضور محمد اشــرف غنــی رئیس جمهوری 
افغانســتان بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، 
با تاکید بــر اینکه امــروز روزی تاریخی و به یاد 
ماندی در تاریخ دو کشور ایران و افغانستان است، 
گفت: ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۰ دســامبر ۲۰۲۰ و ۲۴ 
ربیع الثانی ۱۴۴۲ را بیاد خواهیم داشــت؛ این 
تاریخ اتصال راه آهن اتصال دو سرزمین دوست 
از طریق راه آهن است.وی افزود: روابط دو کشور 
ایران و افغانستان تنها از طریق هم زبانی نیست، 
بلکه از طریق همدلی نیز اســت چراکه همدلی 
از هم زبانی خوشــتر اســت. امروز هر دو دارای 
یک سرنوشت هســتیم و ثبات، امنیت و توسعه 
منطقه در ســایه ثبات، امنیت و توســعه هر دو 
کشور است. ریشــه روابط دو کشور در فرهنگ 
و تاریخ و در زبان مشــترک اســت؛ همسایگی 
ما یک انتخاب نیســت بلکه تقدیر و سرنوشتی 
تاریخی اســت اما بهره مندی ما از سایه یکدیگر 
به اراده ما بســتگی دارد. اراده دو ملت این است 
که دو کشور از نعماتی که در اختیار دارند به نفع 
همدیگر استفاده کنند.رئیس جمهوری با اشاره 
به وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک میان 
ایران و افغانســتان، تصریح کرد: ما همیشه در 
کنار تاریخ و ملت افغانســتان بودیم و روزی که 
افغانستان توسط شوروی سابق اشغال شد، امام 
خمینی )ره( سفیر شوروی را احضار کرد و به او 
گفت که کار شما غلط است ملت افغانستان روی 
شما را از سرزمین خود بیرون می رانند. در طول 
جهاد مردم افغانســتان ملت ایران در کنار ملت 
افغانستان بود و پیروزی و شادی مردم افغانستان، 
پیروزی و شادی ما بود.روحانی خاطر نشان کرد: 
افتخار داریم که در طول بیش از ۴۰ سال میزبان 
میلیون ها مردم افغانستان بوده ایم؛ میزبانی ای 
که توام بــا آموزش رایگان بــرای فرزندان ملت 
افغانستان همراه بوده است. امروز بیش از ۴۰۰ 
هزار دانش آموز افغانستانی در کالس های درس 
ما درس می خوانند و از بهداشت و درمان رایگان 
ما استفاده می کنند. جمهوری اسالمی ایران در 
ماجرای کرونا نیز به همان نسبت که به مردم خود 
خدمت داد، بدون هیچ تفاوتی به مردم افغانستان 

هم خدمت داده است.

نهاوندیان:
 شاخص های اقتصادی کشور 

مثبت خواهد شد
معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشــاره به 
روند رشد اقتصادی کشور، گفت: با ادامه روند 
کنونی شــاخص های اقتصادی کشور به رغم 
تالش های تحریم کننــدگان و نزول اقتصادی 
جهانی تا منفی ۴ درصد به خاطر شیوع کرونا، 
مثبت خواهد بود.محمد نهاوندیــان افزود: از 
زمستان سال گذشته شاخص اقتصاد در بخش 
های مولد اقتصادی در بخــش های صنعت و 
کشاورزی مثبت شــده اســت.  وی ابراز کرد: 
آن چیزی که کشــور در ماه های گذشته از آن 
آســیب دید و جنبه بازدارندگی داشت بخش 
خدمات بود که بخش عمده آن بخاطر شــیوع 
کرونا بود که این حوزه را با مضیقه همراه کرد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: از فصل 
تابســتان ســال جاری مجموعه شاخص های 
اقتصادی کشور مثبت شده و ایران به رقم مثبت 
تولید ناخالص داخلی نسبت به تابستان سال ۹۸ 
دست یافته است.به گفته وی، با بومی سازی و 
جایگزین کردن نیازهای کشور با ساخت داخل 
هم افزایی اقتصادی کشور افزایش یافته است و 
سیستم بانکی هم با طرح گام حلقه های پیوسته 
مالی و زنجیره تولید را همگام یک دیگر قرار می 
دهد.نهاوندیان یادآور شد: از تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی درخواست می کنیم از مزایای 
طرح گام برخوردار شوند.وی اظهار داشت: در 
ســفر امروز به قم از یکی از بیســت و دو واحد 
راکد صنعتی که امســال احیا و به چرخه تولید 
بازگشته است مورد بازدید قرار گرفت.نهاوندیان 
گفت: همچنین امروز از یک واحد تولید کننده 
قطعات خودرو بازدید میدانی شد که در سه سال 
گذشته و تحریم بخش خودرویی کشور موفق 
شده بخشــی از نیازهای این صنعت را داخلی 

سازی و تامین کند.

اخبار
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مدیرکل جمعیت و نیروی کار مرکز آمار با بیان اینکه 
بازار کار در ایران به شرایط فصلی وابسته است، گفت: 
در تابستان امسال از ۶۲ میلیون نفر جمعیت سن کار در 

ایران ۴۱.۸ درصد در بازار کار فعال بود.
علی اکبر محزون افزود: در فصل تابستان امسال تنها 
۴۱.۸ درصد جمعیت سن کار در کشور در بازار کار خود 
را عرضه کردند و عده ای نیز به دالیلی خود را وارد بازار 
نکردند.مدیرکل دفتر جمعیت و نیروی کار مرکز آمار 
ایران یادآور شد: این در حالی است که در نرم جهانی 
باید ۶۰ درصد جمعیت سن کاردر بازار کار فعال شوند.

وی با بیان اینکه در تابستان سال جاری در مجموع ۲۳ 

میلیون و ۵۴۲ هزار در کشور ما شاغل بودند، افزود: از 
این تعداد ۱۴ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر در هفته بیش از 
۴۴ ساعت کار کردند و ۳۴ درصد نیز از این افراد کمتر 
از ۴۴ ساعت مشغول کار در بازار بودند.مدیرکل دفتر 
جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایــران با بیان اینکه 
نرخ بیکاری یک شاخص کالن اقتصادی در کشورها 
محسوب می شود، گفت: در مقایسه با تابستان سال 
گذشته در فصل تابستان امسال شــاغلین بازار یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار نفــر کمتر بودند.محزونی با بیان 
اینکه نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۵ درصد بود، 
گفت: این در حالی است که عدد متوسط نرخ بیکاری 

در بسیاری از کشورهای جهان بین ۶ تا ۷ درصد است 
و ۹.۵ درصد عدد کمی نیست.

۷۰ درصد بنگاه ها در ایران کمتر از ۵ نفر 
شاغل دارند

یک کارشــناس امور اقتصادی در ایــن گفت وگوی 
تلویزیونی با تحلیل شــاخص های بازار کار ایران در 
تابستان امسال اظهار داشــت: ۷۰ درصد بنگاه های 
تجاری در ایران کمتر از ۵ نفر شاغل دارند و تحریم ها و 
شرایط اقتصادی و کرونا امسال را به شدت آسیب پذیر 
کرده اســت.فاطمه عزیزخانی افزود: بررسی ها نشان 

می دهد که ۶۰ درصد شــاغلین در ایران غیر رسمی 
هستند و در استان های مرزی و محروم این رقم به ۷۰ 
درصد می رسد.وی با بیان اینکه ۳۷ درصد شاغلین در 
کشور ما به وجود آورنده شغل خود هستند، یادآور شد: 
این رقم در استان های مرزی و نقاط محروم کشور بیش 
از ۵۰ درصد است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: 
وضعیت بازار کار در ایران خوب نیست و وظیفه مراکز 
علمی و پژوهشی است نسبت به این شرایط حساسیت 
بیشتری نشان دهند تا تصمیم گیرندگان در خصوص 
جمعیت غیر فعال پنهان و کاهش نرخ بیکاری در کشور 

تصمیم مناسبی بگیرند.

ســکه و طال در چند روز اخیر نوســانات قیمتی 
را تجربه کرده و از آرامــش دو هفته اخیر فاصله 

گرفته اند.
نوسانات قیمت ســکه در نوزدهمین روز آذرماه 
چنان شدید بود که سکه در مرز کانال ۱۳ میلیون 
تومان قرار گرفت و بــاز تا نرخ ۱۲ میلیون و ۷۳۰ 

هزار تومان برگشت قیمتی داشت.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره نوسانات 
شــدید نرخ ســکه و طال گفت: دلیل عمده این 
مساله ، وضعیت بازار ارز و نرخ دالر است، هنگامی 
که قیمتها در بازار ارزش دچار افزایش و نوســان 
می شــود، اثر مستقیم بر بازار ســکه و طال برجا 
می گذارد.ابراهیم محمدولی  با بیان این مطلب 
به خبرآنالین گفت: بازار ارز در یکی دو روز اخیر 

دچار نوسانات افزایشی شده است.
افزایش قیمت ســکه و طال ، تحت تاثیر نرخ ارز، 
نوسان انس جهانی و تقاضاهای بی رویه و عجوالنه 

اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: در کنار این مساله 
باید به نرخ اونــس جهانی نیز اشــاره کرد که به 
عنوان یکی ازعوامل مهم در نوســان قیمت سکه 
و طالی داخلی اثرگذار اســت. در۲ روز گذشته 
انس جهانی روند افزایشــی را طی کرده و بر نرخ 
سکه و طال تاثیر داشته است.بی تردید با توجه به 
کاهش قیمت اونس بــازار داخلی تاثیر می گیرد.

وی بیان کــرد: از موضوع تقاضاهــای بی رویه و 
عجوالنه در بحــث طالهای خام و ســکه نباید 
غافل شد زیرا این مورد نیز بر قیمت ها تاثیرگذار 
بوده است.وی خاطر نشــان کرد: باید به موضوع 
بیماری کرونا به عنوان یک عامل مهم و موثر در 
اقتصاد کل دنیا نیز اشــاره کرد که خوشبختانه 
به تدریج واکســن های این بیماری در حال تهیه 
اســت و می توان امید داشــت که این مشــکل 
 حل شــود و ثبات به اقتصاد و بازارهای مختلف

 بازگردد.

خرید و فروش مصنوعات طال به زیر ۲۰ 
درصد رسید

محمدولــی دربــاره وضعیت خریــد و فروش و 
معامالت بازار ســکه و طال توضیح داد: معامالت 
در صنعت طال و جواهر و به ویژه بخش مصنوعات 
به شــدت کاهش یافته بــه طوری کــه  تقاضا 
 در این بازار به زیر ۲۰درصد شــرایط پیشــین

 رسیده است.
امــا تقاضاهــای عجوالنــه و غیرفنــی) از دید 
فعــاالن صنعت طــال( در زمینــه طالهای آب 
شــده و ســکه وجود دارد که ســبب اثرگذاری 
بــر روی قیمت ســکه و طال شــده اســت.وی 
افــزود: در بحث معامــالت مصنوعــات اتفاقی 
در بازار رخ نــداده البته امیدواریــم در ماه های 
پایانی ســال ، مردم به ســمت خرید مصنوعات 
 طال تمایل پیدا کرده و داد و ســتد در این بخش 

ایجاد شود.

وضعیت بازار سکه و طال درآخرین روز 
کاری هفته  

محمدولی درباره وضعیت بازار سکه و طال و نوسانات 
قیمتی در آخرین روز هفته پیش بینی کرد: شــاید 
مانند یک ماه گذشته نوسانات شدید را شاهد نباشیم 
اما روندی که ایجاد شــده ممکن است سبب کمی 
نوسان شود.وی ادامه داد: شاید نوسانات فردا مانند 
امروز آزاردهنده نباشد و شــاهد نوسانات معمول و 
معقول باشیم.وی گفت: با شــکل فعلی بازار انتظار 
تغییرات جزئی قیمت ها را داریم.وی در پاسخ به این 
سئوال که آیا قیمت سکه فراتر از ۱۳ میلیون خواهد 
رفت یا خیر، بیان کرد: امیدواریم این اتفاق نیفتد و 
از این مرز باالتر نــرود و حداکثر با ۵۰ تا ۱۰۰ تومان 
نوسان در این محدوده بماند البته نباید فراموش کرد 
که وضعیت بازار سکه و طال بستگی به وضعیت نرخ 
ارز دارد و اگر نرخ ها در بازار ارز کنترل و مدیریت شود 

می تواند روی قیمت سکه و طال هم اثر گذار باشد.

هنوز بررســی کلیات الیحه بودجــه ۱۴۰۰ در 
دستور کار مجلس قرار نگرفته است اما اظهارات 
متفاوتــی در مورد آن مطرح می شــود. برخی از 
نماینــدگان در مواجــه با اولین الیحــه بودجه 
مجلس یازدهم، بر این باور هســتند که دولت با 
شــتابزدگی و در عین حال، ذوق زدگی بودجه را 
 تدوین کرده، بنابراین در تصویب آن باید صبر به 

خرج داد.
هفته گذشــته، الیحه بودجــه ۱۴۰۰ و آخرین 
بودجه ای کــه دولت حســن روحانــی تدوین 
کرده اســت، تقدیم مجلس شــد. بودجه ای که 
به اعتقــاد رئیس جمهــور، راه را بــرای تحرک 
کشور در مسیر پیشــرفت و توسعه زیرساخت ها 
بــاز می کنــد و »حمایــت از قشــر ضعیف« و 
 »توسعه زیرساخت « دو مبنای اصلی بودجه سال

 آینده است.
به گزارش اتاق ایران در شــرایطی که شــواهد و 
قرائن حاکی از تداوم ویروس کرونا حداقل تا پاییز 
سال ۱۴۰۰ است، فعاالن و صاحب نظران اقتصادی 
معتقدند: این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت 
باید برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از 
کرونا تمهیدات ویــژه ای را در نظر گیرد. ضمن 
اینکه باید سایر شرایط بهبود اقتصادی مورد توجه 
قرار گیرد. اما به اعتقاد فعاالن اقتصادی، غیرواقعی 
بودن آمار و ارقام بودجه ۱۴۰۰، باعث می شود تا 
در صورت تصویب این بودجه، سال ۱۴۰۰، سال 

سختی برای اقتصاد کشور باشد.
از طرفی، زمزمه های عدم تصویب کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ از ســوی مجلس یازدهم به گوش 
می رسد. این مجلس که اولین بودجه دوره خود 
را بررســی می کند، بر این باور است که دولت با 
شــتابزدگی و در عین حال، ذوق زدگی بودجه را 

تدوین کرده اســت؛ بنابراین در تصویب آن باید 
صبر به خرج داد.

بخش مهمــی از مخالف مجلس بــرای تصویب 
نکردن کلیــات الیحه بودجــه ۱۴۰۰، به برآورد 
دولت از فروش نفت برمی گردد که طبق توضیحات 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه، 
کف صادرات نفــت یک میلیون بشــکه در نظر 
گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز 
است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد 
و نفت فروش خارجی نشــد، بتوان پیش فروش 

داخلی کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همان روزی 
که دولت بودجه ۱۴۰۰ را بــه مجلس ارایه کرد، 
به انتقــاد از این موضوع پرداخــت و تاکید کرد، 
بودجه ۱۴۰۰ وابســته به نفت اســت؛ در حالی 
که ما در اصالح ســاختار بودجه باید به ســمت 
درآمدهای پایدار و هزینه کرد مؤثر برویم و عدم 
 وابســتگی به نفت و جلوگیری از کسری بودجه 

را دنبال کنیم.
نمایندگان مجلس تاکیــد می کنند: فروش نفت 
به این تعداد در شــرایطی محقق خواهد شد که 
دولت فرض کرده، تحریم ها به طور کامل برداشته 

خواهد شد.
سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در 
مجلس از جمله کســانی اســت که معتقد است 
درآمدها و هزینه  های دولــت در بودجه ۱۴۰۰، 
واقع بینانه نیســت. او می گویــد: »بودجه جاری 
نباید به نفت وابسته باشد و خالف سیاست های 
کلی اســت؛ از طرفــی نفت باید بــرای کار های 
زیربنایی هزینه شــود نه پرداخــت حقوق. اینها 
مواردی است که نیاز است اصالحاتی در بودجه 
انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در 

 مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز 
می رود.«

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم 
دیروز در گفت وگویی که بــا خبرگزاری »ایلنا« 
داشت، وابستگی باالی ۴۰ درصد به درآمدهای 
نفتی و کاهــش ۲۹ درصدی مالیــات را یکی از 
مهم ترین ایــرادات بودجــه ۱۴۰۰ عنوان کرد 
و احتمــال داده که اگر بودجه به همین شــکل 
 بخواهــد وارد مجلس شــود، قطعــا رد خواهد

 شد.
او می گوید:» پیش بینی شــده است که در سال 
آینده ما روزانه بین یک میلیون تــا ۲ میلیون و 
۳۰۰هزار بشــکه نفت صادر خواهیم کرد که این 
فرض واقعی نیست چراکه در شرایط تحریم امکان 
فروش نفت وجود ندارد.اگر بنا باشد از محل فروش 
اوراق سلف نفتی تامین مالی انجام دهیم که این 
طرح در گذشته در مجلس رد شده است پس ما 

چگونه می توانیم آن بپذیریم؟«

ضرورت سنجش بودجه بر متغیرهای 
کالن اقتصادی

عالوه بر نماینــدگان مجلس که معتقدند بودجه 
۱۴۰۰ واقعــی نیســت؛ فعاالن اقتصــادی هم  
تاکید می کننــد درنظرگرفتن فــروش نفت در 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ مصــداق غیرواقعی 
بودن ارقامی اســت کــه در این ســند گنجانده 
می شــود؛ بدون توجه به این نکته کــه آیا واقعا 
امکان عملیاتی شدن آن هســت یا خیر. یا نحوه 
 تحقق این اعداد و ارقام قرار اســت به چه شکل

 باشد؟
در همین زمینــه، حمیدرضا صالحــی، رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق ایران معتقد است: تحریم ها 

 منجر به آســیب به صنعــت نفت ایران شــده 
است.

او در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« تاکید 
می کند: »به فرض اینکه تحریم ها هم لغو خواهد 
شد، ما به این زودی ها نمی توانیم به میدان های 
نفتی برگردیم؛ بنابراین بهتر ایــن بود تا با توجه 
بــه ظرفیت های واقعی پاالیشــگاه هایمان عمل 

می کردیم.«
محمد قاســمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق 
ایران هــم بر این باور اســت کــه بودجه ۱۴۰۰ 
حــدود ۶۰ درصــد کســری دارد و در مقابــل 
 این عــدد کســری، ۶۰ درصد هزینــه قطعی

 وجود دارد.
او ایــن ســوال را مطــرح می کنــد کــه 
پیش بینی هــای دولــت بــرای فــروش اوراق، 
 واقعــا می تواند ایــن حجم از کســری را جبران

 کند؟
میزان تاثیر بودجــه ۱۴۰۰ در متغیرهای کالن 
اقتصادی از جمله نقدینگی، تــورم، پایه پولی و 
رشــد اقتصادی از جمله مهم ترین نکاتی اســت 
که فعاالن بخش خصوصی خواســتار شــفافیت 
درخصوص آنها هســتند و بر ایــن باورند که با 
ایرادهای ســاختاری کــه این بودجــه در حال 
حاضر دارد، دولــت دوازدهم، عمال فشــارهای 
 اقتصــادی مضاعفی بــر بخش خصوصــی وارد 

خواهد کرد.
افزایش پایــه پولی، نقدینگی و اضافه برداشــت 
از بانــک مرکــزی از مهم تریــن هشــدارهایی 
اســت که فعاالن اقتصادی در صــورت تصویب 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰، بیــان می کننــد که 
 در نهایــت ثبــات اقتصــاد کالن را مختــل

 خواهد کرد.
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نوسان شدید قیمت سکه و طال

درآمدهای نفتی، پاشنه آشیل بودجه 14۰۰ می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنجشنبه با ۲۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روزچهارشنبه ۱۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله شد.سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ میلیون و 
۵۵۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه به چهار میلیون و 

۵۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مبادله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۵۳ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۹۵ 
هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال نیز روز پنجشنبه  با کاهش قیمت نسبت به آخرین ساعات کاری روز چهارشنبه  به قیمت یک هزار و ۸۳۳ دالر و ۲۶ سنت رسید.
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کشور در روز مبادا قرار دارد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بحرانی است. بسیاری از شهروندان دچار مشکالت اقتصادی شده، شغل شان را از دست داده اند یا درآمدشان از بین رفته است. بر این اساس باید هر چه در توان داریم بکنیم تا خسارت ها 
جبران شود. بانک ها می توانند تسهیالت بدون بهره یا کم بهره در این خصوص در نظر بگیرند. هرچند این موارد از سوی بانک های دولتی انجام می شود اما بهتر است بانک های خصوصی هم در این شرایط به مردم کمک کنند.

از طرفی دیگر دولت و نظام سیاسی باید بداند که امروز روز مبادا و همان روزی است که ذخیره سازی ها برای آن انجام شده است. اگر نخواهیم االن از ظرفیت هایمان برای بهبود اوضاع استفاده کنیم چه زمانی می خواهیم این 
کار را انجام دهیم. البته باید ساختار موثری بر فرآیند استفاده از پول نظارت داشته باشد تا این اعداد و ارقام مالی در جای درست خود مصرف شود. مشاغل روزمزد، زنان سرپرست خانواده، کارگران، مسافرکشان خیابانی و... 

اولین دسته از گروه هایی هستند که باید حمایت های معیشتی از آنها صورت بگیرد. 
اما اینکه آیا سازوکاری برای جبران خسارت های وارد شده وجود دارد یا خیر پرسش مهمی است که به تمام افراد جامعه مربوط می شود. در ابتدا و قبل از به کارگیری راهکاری باید ببینیم که کشورهای دیگر چه راهی را 
برای ادامه مسیر در پیش گرفته اند. بسیاری از کشورها در قدم اول سعی کردند که از معیشت افراد کم درآمد حمایت کردند. پس از آن به سراغ کارفرمایان رفتند، برای حمایت از صاحبان کار گزینه پرداخت وام های ارزان 
را انتخاب کردند. کارفرمایان با دریافت وام های مقرون به صرفه کارگاه ها و بخش های خود را فعال نگه داشتند و کارگران خود را حفظ کردند. بهترین سازوکار برای جبران خسارت ها الگو قرار دادن تجارب کشورهای دیگر 

بوده و باید دولت به این مسئله توجه کند. اکنون کشور در روز مبادا قرار دارد و اگر راهی برای کمک پیدا نشود خسارت ها عمیق تر و جبران آن سخت تر خواهد شد.

پس از آنکه مســئوالن بنیاد مســکن به هزینه 
ســاخت متری ۳.۳ تا ۴ میلیون تومان مسکن 
ملی اذعان کردند، وزارت راه و شهرسازی افزایش 
هزینه ها را تکذیب و اعالم کرد که هنوز نرخها بر 
اساس برآورد ۲.۷ میلیون تومان سازمان برنامه و 
بودجه است و تعدیلهای احتمالی در آینده اعالم 
می شود.اصرار مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان مسکن ملی به 
نظر می رســد بیش از آنکه پایبندی به تعهدات 
باشد رویاپردازی درخصوص ثبات تورم مصالح 
ســاختمانی اســت. موضوع قیمت مسکن ملی 
هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد؛ از اعالم 
نرخهای متری ۳.۳ تا ۴ میلیون تومان مسئوالن 
بنیاد مســکن تا انکار این رقمها و اصرار بر نرخ 
۲.۷ میلیون تومان از سوی مسئوالن وزارت راه 
و شهرســازی. این در حالی است که سازندگان 
می گویند اگر قیمت زمین را صفر در نظر بگیریم 
با توجه به نرخهای کنونی مصالح ســاختمانی، 
هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود 

۵ میلیون تومان تمام می شود.
واقعیت این است که اوایل مهرماه، سازمان برنامه 
و بودجه بر اساس نرخ تعدیل سه ماهه دوم سال 
جاری قیمت هر متر مربع واحدهای طرح اقدام 
ملی مســکن را ۲.۷ میلیون تومــان اعالم کرد. 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند که این 
مبلغ در واقع فراخوان ساخت و نرخ پایه ای است 
که به پیمانکاران ابالغ می شود. این رقم با کاهش 
۱۰ درصد یا افزایش ۵ درصد به استانها اعالم شده 
است. بدین صورت که از ســازندگان دعوت می 
شــود تا نرخ مورد نظر خود را بر اساس رقم پایه 
)۲.۷ میلیون تومان( اعالم کنند. هر سازنده ای 
که افزایش قیمت کمتری نسبت به رقم پایه اعالم 

کند برنده پروژه خواهد بود و آن را اجرا می کند.
از سوی دیگر مسئوالن می گویند که قیمت نهایی 
در پایان پروژه و بر اســاس هزینه هایی است که 
سازندگان اعالم می کنند. حال سوال این است 
که اگر قرار باشد قیمتها در پایان مشخص شود 
چه نیازی اســت که از هم اکنون قیمتهای پایه 
و علی الحســاب برای پیمانکاران تعیین شود؟ 
حتی لزومی به برگزاری مناقصه نیست. می شود 
پروژه را به هر پیمانکار دارای صالحیتی واگذار 
و صرفا با بررسیهای کارشناســی نرخ، بر کار او 
نظارت و نهایتا پــس از پایان پروژه قیمت نهایی 

را اعالم کرد.
این موضوع که با توجه به نوسانات اقتصادی، از 
هم اکنون تعیین قیمــت نهایی واحدهای اقدام 
ملی امکانپذیر نیست، منطقی به نظر می رسد اما 
یادمان هست که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
در سال گذشته قیمتها را بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون 

تومان در هر متــر مربع برآورد مــی کردند که 
قطعا بســیاری از متقاضیان بر روی آن حساب 
باز کردند. آن زمان قیمــت هر کیلوگرم میلگرد 
حدود ۴۰۰۰ تومان بــود که هم اکنون به حدود 
۱۲هزار تومان رسیده است. سیمان نیز از پاکتی 
۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۲۲ تا ۲۴ هزار 
تومان در روزهای اخیر رسیده است.روز گذشته 
خبری در یکی از رســانه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه در یکی از شهرهای استان اصفهان از سوی 
بنیاد مسکن به متقاضیان مسکن ملی گفته شده 
واحدهای آنها با هزینــه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
تومان و بدون هزینه زمین ظرف دو سال تکمیل 
می شود. جواد حق شناس، معاون بنیاد مسکن 
ضمن اذعان به هزینه متــری ۴ میلیون تومان 
برای این پروژه در توضیح اطالعیه گفته اســت: 
»چه اشــکالی دارد که از ابتدا به متقاضی گفته 
شود شما قرار نیست پل زمین را پرداخت کنید 
ولی هزینه تمام شده آن بر عهده شماست؟ ... این 
پروژه ها ۱۰ طبقه با ۲ طبقه زیرزمین هستند در 
طبقه همکف هم سالن جلسات ساخته می شود 
که حدود ۴۳ درصد مشاعات دارد که به هر متر 
مربع زیربنای واحدهای مسکونی، افزوده می شود؛ 
بنابراین افزایش قیمت این پروژه به حدود متری 

۴ میلیون تومان، به همین دلیل است«.
ســاعاتی بعد دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی ضمن اعالم این مطلب که خبر اعالم 
شــده در خصوص افزایش قیمت ســاخت یک 
مترمربع از واحدهای مســکونی طرح اقدام ملی 
مســکن به ۳.۳ میلیون تومان تکذیب می شود، 
اعالم کــرد: »در این رابطه الزم به ذکر اســت، 
در طرح اقدام ملی مســکن، قیمت پایه ساخت 
یک متر مربع از واحدهای مســکونی بر اساس 
فهرست بهای منتشر شده توسط سازمان برنامه 
و بودجه در ســه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به میزان 
۲.۷ میلیون تومان به دستگاه های متولی اجرای 
طرح اقدام ملی مســکن ابالغ شده است. بدیهی 
اســت در صورت افزایش احتمالی هزینه های 
ساخت در مدت زمان اجرای طرح مذکور، میزان 
افزایش در هزینه ســاخت بر اساس تعدیل های 
رسمی اعالمی ســازمان برنامه و بودجه صورت 

می پذیرد.«
در شــرایط فعلی که هر روز رقمهای جدیدی از 
واحدهای اقدام ملی اعالم می شــود، متقاضیان 
سردرگم شده اند و هیچ تصوری از آینده این طرح 
ندارند. شاید یکی از دالیل اقبال پایین متقاضیان 
از طرح اقدام ملی همین موضوع باشد؛ به طوری 
که از حدود ۴۷۰ هزار متقاضی تایید شده تا روز 
سوم آذرماه ۱۵۸ هزار نفر افتتاح حساب کرده و 

فقط ۱۰۰ هزار نفر واریز وجه داشته اند.

اعتراضات در رابطه با نحوه 
شناسایی مشموالن وام یک 
میلیون تومانی که پرداخت 
دوره دوم آن آغاز شده است 
ادامه دارد و مــردم از اینکه 
تنها تعدادی از ایرانیان مشمول این یارانه می شوند، 
گالیه دارند. در حالی قرار بود وزارت کشور اطالعات 
متقاضیان و مشــموالن وام یک میلیــون تومانی را 
پاالیش کند که این وام برای گروهــی از مردم واریز 
شد. بسیاری کسانی که هنوز پولی دریافت نکرده اند 

و افرادی که نیازمنــد این وام بوده اند و در لیســت 
قرار نگرفته اند معترض هستند. به طور کلی فرآیند 
شناسایی افراد مشــمئل ایرادات فراوانی دارد که در 
چند دوره اخیر نیز این ایرادات برطرف نشده و سوال 
معترضان این اســت که چرا میزان اختصاص وام به 
مردم ناچیز است و بسیاری از گردونه حذف می شوند. 
همچنین وام یک میلیون تومانی کرونا قرار بود به ۱۱ 
میلیون خانوار پرداخت شود اما در مجموع ۷ میلیون 
نفر مشمول شناسایی شد. مردم از این گله مند هستند 
که چرا به برخی از متقاضیانی که شرایط دریافت وام 

را نداشتند پرداخت شده است.
این در حالی اســت که قرار بود متقاضیــان این وام 
نباید حقوق ثابــت دریافت کنند یا تحت پوشــش 

بیمه باشــند. بازنشســتگان نیز به علت این که حق 
بیمه دریافت می کنند، مشــمول این طرح نیستند. 
اما اظهارات مردمی نشــان می دهد که این وام برای 
 برخی از حقوق بگیران و بازنشســتگان واریز شــده 

است.
با تصمیم دولت مقرر است در دومین مرحله پرداخت 
وام کرونا به متقاضیان، یــک میلیون تومان در قالب 
تسهیالت قرض الحســنه پرداخت شود. طبق اعالم 
عبدالناصر همتی، رییس کل بانــک مرکزی تامین 
این منابع از محل منابع بانــک مرکزی نخواهد بود. 
این تسهیالت از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیصی برای جبران بخشــی از خسارات ناشی از 

کرونا پرداخت می شود.

پیش از این نیز یــک میلیون تومان تســهیالت به 
خانوارهــای یارانه بگیر پرداخت شــد و تا کنون پنج 
قســط از محل یارانــه پرداختی به این افراد کســر 
شده اســت. به گفته شــهرزاد دانشــمندی، مدیر 
 اداره اعتبــارات بانــک مرکــزی، مرحلــه دوم وام 
یک میلیون تومانی کرونا به یارانه بگیر معیشتی تعلق 
می گیرد که شامل حدود ۱۰ میلیون سرپرست خانوار 
است. همانند دیگر طرح های حمایتی دولت، وظیفه 
شناســایی خانوارها به عهده وزارت کار است و این 
وزارتخانه همانند دور قبلی یک پیامک به سرپرستان 
خانوار می فرستد. در این پیامک از سرپرستان خانوار 
پرسیده می شود که اگر مایل به دریافت مرحله دوم 

وام کرونا هستند کد تایید را بفرستند.

چرا وام های حمایتی كرونا تنها به برخی خانوارها اختصاص داده می شود؟

تسهیالت  کرونایی به  گروه های هدف نرسید
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( اســتان تهران اعالم کرد که با سهمیه داران و 
فروشگاه های زنجیره ای که خارج از عرضه شبکه مرغ، به 
بهانه فروش قطعه بندی مرغ، آن را باالتر از نرخ مصوب 
می فروشند برخورد می شود و در صورت تداوم روند قطعه 
بندی و فروش با نرخ جدید در فروشگاه های زنجیره ای، 
عرضه این محصول در این مراکز قطع می شود.سعید 
محمدی پور اظهار کرد: طی روزهای گذشته با یک هایپر 
مارکت که در پایتخت مرغ دولتــی را به صورت قطعه 
بندی عرضه می کرد، برخورد شد. این تخلف بیشتر در 
فروشگاه های زنجیره ای که امکان عرضه بشقابی دارند 
رخ می دهد و خارج از ایــن مراکز کمتر چنین تخلفی 
مشاهده می شود. البته در صورتی که در واحدهای صنفی 
نیز چنین رویکردی در پیش گرفته شود، تخلف است و 

در صورت مشاهده با آنان برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عرضه خارج از شبکه و باالتر از نرخ 
غیر مصوب یعنی۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، ممنوع است، 
تصریح کرد: قطعه بندی و عرضه به شــیوه جدید مرغ 
نیز خارج از این قاعده نیست. بنابراین با سهمیه داران و 
فروشگاه های زنجیره ای که خارج از عرضه شبکه مرغ، به 
بهانه فروش قطعه بندی مرغ، آن را باالتر از نرخ مصوب 

می فروشند، برخورد می شود.                          
محمدی پور همچنین با بیــان اینکه میزان مرغی که 

فروشگاه های زنجیره ای دریافت کرده اند و به صورت 
قطعه بندی و بشقابی می فروشند، از میزان یک هزار تن 
مرغ توزیعی نیست، گفت: در صورت تداوم روند قطعه 
بندی و فروش با نرخ جدید در فروشگاه های زنجیره ای، 
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، عرضه این محصول 
در این مراکز قطع می شود.  در صورتی که در واحدهای 
صنفی نیز چنین رویکردی مشاهده شود، تخلف است و 

با آنان برخورد خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول طی یک هفته گذشته بیش 
از ۷۲۰ تن گوشت مرغ به میادین میوه و تره بار تهران 
تزریق شده است و به همین ترتیب میزان ورودی این 
کاال افزایش می یابد.در هفته های گذشته قیمت مرغ 
گرم در خرده فروشی های سطح شهر تهران به بیش از 
۳۰ هزارتومان رسید. این در حالیست که اواخر مهر ماه 
کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم 
مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومــان تصویب کرده بود. 
در نهایت مقرر شد برای تنظیم بازار این محصول، مرغ 
منجمد به قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان در فروشگاه های 
زنجیره ای، میادین میوه و تره بــار و واحدهای صنفی 
توزیع کننده مرغ و مرغ گرم به قیمت کیلویی ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان در میدان اصلی و اقماری میوه و تره باره 
شهرداری توزیع شود و سهم استان تهران روزانه تا سقف 

۳۰۰ تن مرغ گرم تعیین شده است.

مشاور رئیس ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
از تحویل ۱۲۰ دســتگاه کامیون نو به رانندگان متقاضی 
نوسازی خبر داد و گفت: ۱۰۵ دستگاه اتوبوس نیز آمادگی 
تحویل بوده اما در انتظار تعیین قیمت از ســوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم.صدراله 
بمانا درباره آخرین وضعیت نوســازی ناوگان و طرح ها و 
قراردادهای در حال اجرا، اظهار کرد: در طرح نوســازی 
ناوگان با دو تولیدکننده کامیون و اتوبوس برای نوسازی 
از محل تولید داخل قرارداد بسته شــده و تا کنون ۱۲۰ 
دستگاه کامیون تولید و به رانندگان تحویل داده شده است. 
همچنین در انتظار آماده شدن ۲۰۰ کامیون دیگر هستیم.

وی با بیان اینکه برای دیگر تعهدات موجود نیز باید منتظر 
واردات و تامین قطعات الزم هستیم، افزود: در طرح نوسازی 

اتوبوس هم ۱۰۵ دستگاه آماده تحویل به متقاضیان است 
که منتظر نهایی شدن قیمت آن از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هستیم. چرا که دولت 
برای ســاخت آن ها یارانه می دهد.مشاور رییس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در امور نوســازی ناوگان 
ادامه داد: در قالب طرح دیگری از محل ماده ۱۲ نیز با یکی 
از کارخانه های تولید داخل قرار داد بسته شده و قرار است 
۵۰۰۰ دستگاه کامیون را بسازد و تحویل دهد.به گفته بمانا، 
بر اساس این طرح تا ۸۰ درصد قیمت کامیون، تسهیالت 
ویژه برای کامیون داران در نظر گرفته شده است که سود 
بانکی ۱۸ درصد دارد امــا از این میزان تنها ۹ درصد آن را 
متقاضی می دهد و بقیه آن از سوی سازمان راهداری به 

نمایندگی از دولت پرداخت می شود.

تعداد ســایت های شرط بندی 
رو به افزایش اســت که امکان 
حضور در این سایت ها در کشور 
ما هم از طریق درگاه های بانکی 
وجود دارد. بانک مرکزی با دادن 
اولتیماتوم به ســایت های شــرط بندی از امکان شناسایی 
هوشــمند درگاه های قمار خبر داده است. تشکیل کارگروه 
تخصصی، همکاری با پلیس فتا و مرکز مبارزه با پولشــویی 
وزارت اقتصاد و معاونت فضای مجازی دادســتانی به همراه 
تدوین آیین نامه مبارزه با سایت های شــرط بندی و قمار از 
جمله اقدامات جدید بانک مرکزی در برخورد با سایت های 
شرط بندی خواهد بود.فعالیت سایت های شرط بندی قمار تا 
آنجایی گسترش پیدا کرده که مافیای گردانندگان این سایت 
ها برای افزایش مشــتریان و درآمدهای خود به جذب افراد 
مشهور و معروف اعم از بازیگران و فوتبالیست ها روی آورده 
اند. در چند هفته اخیر نیز شاهد بوده ایم که برخی بازیگران و 
خوانندگان معروف کشور نیز جذب این شبکه ها شده اند و با 
راه اندازی سایت های شرط بندی مخصوص خودشان به جمع 
کالهبرداران از مردم اضافه شده اند. یکی از جالب ترین و البته 
سوال برانگیزترین اتفاقاتی که در جریان راه اندازی و فعالیت این 

سایت ها دیده می شود استفاده از درگاههای قانونی پرداخت 
برای مشــتریان داخل کشور اســت و با وجود اینکه آگاهی 
مســئوالن در این رابطه نیز وجود دارد تا به امروز برخوردها 
در حد و اندازه ای نبوده است که منجر به توقف فعالیت کامل 
گردانندگان این سایت ها شود. اظهار نظر و تهدید و هشدار تنها 
آورده مسئوالن و متولیان برخورد با فعالیت سایت های شرط 
بندی با درگاه های قانونی بوده است. معموال سایت های شرط 
بندی برای صاحبان آن ها، برخی شــرکت کنندگان و البته 
درگاه های بانکی درآمدزایی دارد و درگاه های بانکی را ناخواسته 
در خدمت سایت های شرط بندی قرار داده است. شاپرک هم 
 PSP که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت های

است و استاندارد سازی پرداخت های کارتی، کنترل و نظارت 
متمرکز در شبکه پرداخت و ... را میسر می سازد ، مسدود کردن 
درگاه های بانکی سایت های قمار آنالین را در دستور کار خود 
قرار داده اما این کار را پس از اخطار پلیس انجام می دهد نه به 
طور خودکار. پلیس فتا نیز بارها و بارها نسبت به عضویت در 
سایت های قمار و شرط بندی و حتی اجاره دادن سایت ها برای 
این منظور که هر دو جرم تلقی می شود، هشدار داده و همواره از 
کاربران خواسته تا به تبلیغات اغواکننده سایت های شرط بندی 
توجه نکنند. در تحقیقات صورت گرفته از اینگونه سایت ها 
مشخص شده که کاربران اکثراً نوجوانان و افراد کم سن و سال 
هستند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی 

در فضای مجازی عضو این سایت ها شده اند.در همین رابطه 
مدیر ارشد امنیت اطالعات بانک مرکزی تاکید کرد: در یک 
سوی این مشکالت، صاحبان و گردانندگان سایت های قمار و 
شرط بندی قرار دارند که با وعده هایی اغواکننده، به سراغ کسب 
و کارهای موجود در فضای اینترنت می روند و درگاه این کسب 
وکارها را اجاره می کنند. مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه داران 
و گردانندگان سایت های شرط بندی، با وعده کسب درآمد 
بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال 
مجرمانه ای از این قبیل مبادرت می کنند. وی در ادامه به سایر 
شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: 
شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت 
وجه های کالن است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان 
اصلی کارت های بانکی می شود.وی با بیان اینکه یکی از مهم 
ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است، 
خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و 
گفت: باید مجازات به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، 
ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و 
مسدودسازی درگاه هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می 
کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، 
بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان 
به فعالیت خود ادامه می دهند. لذا ضروری اســت نهادهای 
قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، 

برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط بندی داشته باشند.

درگاههای بانکی قانونی چگونه سود میلیاردی را نصیب سایت های شرط بندی كرده است؟

جوالن سایت های  شرط بندی با درگاه های قانونی
اتمام حجت با قماربازها                                                                                  شناسایی هوشمند درگاه های بانکی سایتهای قمار و شرط بندی

شرطبندی و سرپوشی برای فعالیت غیرقانونی
حجت اهلل فرزانی، کارشناس بانکی 

برای دریافت درگاههای پرداخت سایت های شرط بندی و قمار هیچ گونه مجوزی ندارند. در کشور هیچ گونه مجوزی برای فعالیت این سایت ها و جود ندارد و طبیعی است هیچ بانکی هم به آنها مجوز استفاده از درگاههای بانکی قانونی را نخواهد داد. اما این سایت ها با 
اتصال به درگاههای قانونی فعالیت می کنند. این سوال همواره وجود دارد که چگونه سایتی که در خارج از کشور فعالیت می کند از درگاه داخل کشور استفاده می کند. بانک ها دارای شرکت های پی اس پی هستند که درگاههای بانکی ارایه می دهند و اجازه ارایه درگاه 
قانونی به هیچ کدام از فعالیت های غیرقانونی را ندارند. اما کسب و کارهای اینترنتی که امروزه تعدادشان بسیار زیاد شده است درخواست گرفتن درگاه بانکی را به شرکت های پی اس پی ارایه می دهند. برای کسب و کارهای اینترنتی، سایت ها می توانند با نماد الکترنیک 
اعتماد ایرانیان در سایت وزارت صمت دارای نمایه شوند و بر اساس اطالعات و کسب و کارشان درگاه پرداخت دریافت کنند. صاحبان کسب و کارهای غیرقانونی اعم از گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار فارغ از نوع فعالیت و شرط بندی، در قالب کسب و کارهای 
مجاز اقدام به اخذ مجوزهای الزم می کنند و درگاه قانونی دریافت می کنند. در اصل کسب و کار ثبت شده سرپوشی برای فعالیت سایت های شرط بندی می شود و صاحب کسب و کار به عنوان محصول فرعی از این درگاه استفاده می کند. در این رابطه تقصیری متوجه 
شبکه بانکی نیست چراکه این شبکه تمام مجوزهای درخواستی مشخص شده را از درخواست کننده درگاه بانکی اخذ می کند. بنابراین بانک ها بر اساس مستنداتی که دارند اعالم می کنند که به هیچ سایت شرط بندی درگاه ارایه نداده اند و اظهاراتشان نیز کامال 
درست است. آنها بر اساس مدارک و مستندات کسب و کار مجاز درگاه صادر کرده اند و گردانندگان سایت شرطبندی در کنار آن مخفیانه به فعالیت قمار می پردازند. در دوران کرونا درخواست ها برای ثبت درگاههای بانکی برای کسب و کارهای آنالین فزایش یافته 
و شبکه بانکی هم فرصتی برای بررسی تمام کسب و کارها ندارد. اما یک سری شرکت های دیگر هستند که برای ایجاد پرداخت ها فعالیت می کنند. این شرکت ها در کنار بانکها خدمات پرداخت را ارایه می دهند و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. اطالعاتی از نحوه 
ارایه درگاه از این شرکت ها وجود ندارد. اما اگر تخلف این شرکت ها در ارایه مجوزها اثبات شود بانک مرکزی اجازه ورود خواهد داشت. بنابراین باید نهادهای مربوطه و متولیان این شرکت ها مشخص شود و یا اختیار به بانک مرکزی برای بررسی فعالیت ها داده شود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

تورم مصالح از انکار تا واقعیت

افزایش قیمت مسکن ملی تکذیب شد

اتوبوس ها منتظر قیمت گذاری

تحویل ۱۲۰ کامیون نو به رانندگان

هشدار به فروشگاه های زنجیره ای درباره گران فروشی مرغ
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كرايه تاكسی های اينترنتی تا 70 درصد افزايش 
يافته است

شرکت های تاکسی اینترنتی با سوءاستفاده از وضعیت کرونا تا 70درصد 
مبلغ کرایه را افزایش داده اند و ظاهرا نظارتی هم بر آنها نمی شــود. بماند 
که در به کارگیری پرســنل هم دقت ندارند و هر روز یک داســتان از این 

تاکسی های اینترنتی و رانندگانشان می شنویم.

  عوارضی دوم اتوبان ساوه- تهران حذف شود
»عوارضی دوم اتوبان تهران-ســاوه به دلیل نارضایتی شدید مردم حذف 
خواهد شد«؛ این خبری بود که ۱۲مهر ســال۱۳۹۱ از قول نماینده وقت 
مردم رباط کریم و بهارستان منتشر شد اما از آن زمان تاکنون هنوز مردم 
با پیامک های دریافت عوارض روبه رو می شوند. حذف عوارضی دوم اتوبان 
تهران-ساوه مطالبه ۱0ساله مردم رباط کریم و بهارستان است که همچنان 
به رغم وعده های پی در پی مســئوالن در پیچ وخم تصمیم های مسئوالن 

مربوطه دست به دست می شود.

  مسئوالن برای خرید واکسن کرونا اقدام کنند
شکی در توان نخبگان ایرانی نداریم ولی اکنون که کشورهای صادر کننده 
واکسن مثل انگلیس و کره اقدام به واردکردن واکسن کرده و تزریق آن را 
شروع کرده اند، ما چرا منتظر بمانیم؟ مسئوالن از هر راهی که ممکن است 
واکسن مورد نیاز را به کشور وارد کنند و هر زمان که نوع داخلی آن به تولید 
انبوه رسید واردات را متوقف کنند. خرید واکسن از هر نقطه دنیا که ممکن 

باشد خواسته ای جدی از سوی مردم است.
  میرعبادی از مشهد: نگران آالیندگی دوباره نیروگاه توس در مشهد هستیم. 
شما بگویید چه کنیم. در خبرها خواندیم که اگر سوخت پاک به نیروگاه 
نرســد دوباره نیروگاه آلوده کننده خواهد بود که این شرایط برای افرادی 

مثل من که آسم داریم غیرقابل تحمل است. 
پاسخ همشهری: از سال های دور نام نیروگاه توس به عنوان یکی از متهمان 
اصلی آلودگی هوای مشهد مطرح بوده اســت، زیرا این نیروگاه از مازوت 
به عنوان سوخت استفاده می کرد و چون بنای نیروگاه در مسیر وزش باد 
است آلودگی آن به شهر مشهد منتقل می شد. بعد از پیگیری های بسیار 
مردمی و رسانه ای و توجه مســئوالن، این نیروگاه به سوخت پاک مجهز 
شد و مشکل آن تا امروز حل شده است، ولی چنانچه به دلیل سرمای هوا و 
مصرف فراوان گاز قادر به تامین سوخت پاک برای نیروگاه نباشند، با طی 
سازوکاری نیروگاه می تواند به استفاده از سوخت قبلی روی آورد که آن هم 
طبق توافقات صورت گرفته باید با نصب »فیلتریاســینگ« روی خروجی 
دود نیروگاه باشــد. نکته دیگر آنکه واردشــدن دوباره مــازوت به چرخه 
سوخت نیروگاه به این سادگی ها نیست و منوط به توافق گروهی 4نفره از 
مسئوالن خراسان رضوی است و طبق ابالغیه های استاندار سابق استان 
هیچ نیروگاهی در استان حق استفاده از مازوت ندارد. براساس تحقیقات 
همشهری این موضوع فعال در حد یک خبر است و نیروگاه توس همچنان 
پاک است. شاید سهم شهروندان برای جلوگیری از تکرار آالیندگی دوباره 
نیروگاه توس صرفه جویی در مصرف گاز باشد و امید است مسئوالن اجازه 
ندهند آلودگی غیرقابل تحمل چندسال قبل مشهد که سهم نیروگاه در آن 

قابل توجه بود، تکرار شود.

دليل استقبال مردم از ارزهای ديجيتال چيست؟
تحلیلگر بازار پول اظهار کرد: دلیل افزایش قیمت ارز های دیجیتال، میزان 
عالقه و اســتقبال مردم است که به این ســمت رو می آورند البته کارکرد 
ارز های دیجیتال هرگز نمی تواند جایگزین پول ملی آن کشور باشد، زیرا 
پول ملی کارکرد هایی را دارد که ارز های دیجیتال این خصوصیت را نداشته 
و بیشتر ارز های دیجیتال در دنیا رایج هستند که حکم طالی جهان مجازی 

و سرمایه گذاری را دارند.
»فرصت ها و تهدید های بیت کوین« کدامند؟ این سوالی است که امروز با 
رایج شدن ارز دیجیتال و استخراج آن در کشور، بسیار پرسیده است.کریپتو 
کارنسی یا ارز دیجیتال به یک سیستم انتقال وجه الکترونیک گفته می شود 
که برای تایید تراکنش ها و تشکیل واحد های جدید، متکی به بانک های 
مرکزی نبوده و نیازی به شخص ثالث ندارند. در عوض در سیستم ارز های 
دیجیتال، تراکنش ها در یک دفتر کل توزیع شده به نام بالک چین ثبت و 
رمزنگاری می شوند و این موضوع امکان پرداخت های مستقیم و همتا به 

همتا را فراهم می کند.
در همین رابطه جواد نقوی کارشــناس بــازار ارز در رابطه با ارز دیجیتال 
یا همان بیت کوین گفت: ارز های دیجیتال در چند ســال اخیر بســیار 
بین مردم دنیا رایج شــده اســت و هر شــخصی در حد توانش به دنبال 
 کســب اطالعات بیشــتر و اگر هم شــود کســب ســود از این فناوری 
است.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه شاســی نظام اقتصادی دنیا 
در حال تغییر اســت، بیان کرد: ارز های دیجیتال در آینده، پول رایج در 
دنیا خواهند بود و این یک امر گریز ناپذیر اســت که دلیل افزایش قیمت 
بیت کوین در کمتر از یک دهه از پایه ۶ ســنت به بیــش از ۱0 هزار دالر 
 می رسد و با توجه به اســتقبال مردم از ارز دیجیتال، باید شاهد رشد آن 

باشیم.
 وی افزود: دلیل افزایش قیمت ارز های دیجیتال، میزان عالقه و استقبال 
مردم است که به این سمت رو می آورند البته کارکرد ارز های دیجیتال هرگز 
نمی تواند جایگزین پول ملی آن کشور باشــد، زیرا پول ملی کارکرد هایی 
را دارد که ارز های دیجیتال این خصوصیت را نداشــته و بیشــتر ارز های 
دیجیتال در دنیا رایج هســتند که حکم طالی جهان مجازی و ســرمایه 

گذاری را دارند.
نقوی با بیان اینکــه بانک مرکزی در اغلب کشــور های دنیا نظارت کافی 
بر ارز دیجیتــال را ندارد، افزود: علــی رغم اینکه بانــک مرکزی نظارت 
کافی بر ارز دیجیتال را ندارد، اما از آن اســتقبال می شــود و جهت حفظ 
پایه پولی کشــور، خود سیســتم تبدیل ارز دیجیتال به واحد پولی خود 
 و یا ارز هــای معتبر را از طریــق بانک یا صرافی ها و برخی فروشــگاه ها و

 عابر بانک ها پذیرفته است.
این کارشــناس بازار ارز بیان کرد: بیت کوین و یا ارز های دیجیتال معتبر 
برای کشور با شرایطی ارز آوری نیز دارد و بنابر پیشنهاد برخی از صاحب 
نظران به بانک مرکزی ایران درخواست شــد تا بخشی از حساب ذخیره 
ارزی خود را به ارز دیجیتــال تبدیل کند. همچنین دولتمردان کشــور 
به اهمیت این موضــوع پی برده اند و ایــن دغدغه وجــود دارد و دولت 
 درصدد تدوین آیین نامه مربوط به کســب وکار ماینینگ و تولید ارز های

 دیجیتال است که به زودی ابالغ می شــود و »ققنوس« به عنوان پلت فرم 
اقتصاد دیجیتال با کمک بانک های ملت، ملی، پاســارگاد و پارســیان و 
هلدینگ های فناوری اطالعات این بانک ها تولید شــده اســت و زمینه 
عرضه توکن به صورت گســترده برای انواع دارایی هــا را فراهم می کند 
 که این خود نوید بســیار خوبی از رویکرد دولت به این بازار ارز دیجیتال 

است.

اخبار

استارتاپهابرایشرکتدرنمایشگاهبینالمللیتراکنشاستانبولحمایتمالیمیشوند
3۰استارتاپبرترمرحلهاولششمینجشنوارهنوآوریواستارتاپی)فینتک-شهرهوشمند(میتوانندباحمایتمالی۷۰درصدیمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریدرنمایشگاه

بینالمللیتراکنشاستانبولشرکتکنند.6استارتاپبرترایندورهازحمایتاسپانسربرایشرکتدرنمایشگاهبینالمللیتراکنشاستانبولبهرهمندخواهندشد

»تعطیلی نصف و نیمه بازار«، 
»افزایــش تقاضا بــه دلیل 
نزدیکی سال جدید میالدی« 
و »قانون مجلــس برای لغو 
تحریم هــا« از جمله دالیلی 
است که این روزها دالر را ســرگردان کرده است؛ به 
طوری دالر که می رفت افتان و خیزان به سمت کانال 
۲4 هزار تومان پیش برود، تغییر مسیر داد و حرکتی 

جدید را در پیش گرفت.

تغییرات بهای دالر قبل و بعد از طرح مجلس
 به باور گروهــی از بازیگران ارزی که نوســانات دالر 
را بیشتر به اتفاقات سیاســی ارتباط می دهند، طرح 
مجلس برای لغو تحریم ها انتظارات بازار را تغییر داد و 
زمینه ساز حرکت تازه معامله گران ارزی شد که افزایش 

قرار گرفتن در موقعیت خرید بود. 
 دالر طی دو روز بعد از طرح مجلس هزار تومان گران 
شد و به باالی ۲۶ هزار تومان رفت. پس از آن هیجان 

بازار کمی تعدیل شد تا اینکه در نهایت روز پنج شنبه، 
بازار بار دیگر قیمت های باالی ۲۶ هزار تومان را تجربه 
کرد و نــرخ ۲۶.400 تومانی را به خــود دید. هرچند 
نتوانســت این نرخ را تاب بیاورد و به سمت ۲۶.۲00 

تومان چرخش کرد. 

جزئیات بیشتر از نوسان دالری 
دالر صرافی ملی که سه روز در نرخ ۲5۶00 تومان ثابت 
و از بازار آزاد جا مانده بود از روز چهارشــنبه با رشدی 
80 تومانی به سمت کانال ۲۶ هزار تومان حرکت کرد 
و با نخســتین نرخ بازار آزاد روز پنج شنبه رسما وارد 
کانال ۲۶ هزار تومان شــد. بازار متشکل ارزی نیز که 
طی چند روز تغییرات اندک داشــت روز پنج شنبه با 
افزایش 0.۱۳ درصدی، از ۲5.7۲4 تومان به ۲5.7۶0 
تومان رسید.نرخ رسمی درهم با ثبات در اولین نرخ پنج 
شنبه کانال 7۲50 تومان را لمس کرد و در نهایت در 
نرخ 7۲00 تومان تثبیت شد. با نرخ فعلی درهم، دالر 
۲۶۶00 تومان می ارزد؛ یعنی ۳00 تومان حباب منفی 
براساس برابری دالر به درهم که نســبت به روز قبل 
تقریبا ثابت بود. این مســاله می تواند نشان از کاهش 

فشار خریداران باشد. 

دالر در پیشروی جا ماند
در آخرین روز هفته، نرخ دالر توان پیشروی در کانال ۲۶ هزار 
تومان را از دست داد و نرخ در محدوده ۲۶.۱00 تا ۲۶.۲00 
تومان به تعادل رسید. با این حال درهم همچنان در 7۲00 
تومان معامله می شود و کاهش محسوسی را تجربه نکرد.این 
مسئله حباب دالر را به منفی 500 تومان رسانده است. این 

مسئله کوچ خریداران بازار از دالر را نشان می دهد. بخشی از 
این کوچ می تواند به دلیل نزدیکی دالر به محدوده قرمز باشد. 
از آن سمت، اگر دالر بار دیگر به سمت کانال ۲5 هزار تومان 
گردش کند، احتماال برای عبور از ۲5.800 تومان به مشکل 
بخورد.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 

این بازار تا روزهای سرد زمستانی را بررسی می کند.

دالر  توان پيش روی در كانال 26 هزار تومانی را از دست داد

سرگردانی  قیمت  دالر 
دالر در صرافی ملی 26.070 و در بازار آزاد 26.100 تومان شد

دو سناریو برای آینده دالر 
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

محدوده ۲4 تا ۲7 هزار تومان بازه ای است که به نظر می رسد بانک مرکزی دوست دارد دالر را در این کانال حداقل تا دو ماه آینده نگهداری کند. پس از این دو ماه و بعد از انتقال دولت آمریکا و معلوم شدن وضعیت، باید دید که 
چه آینده ای در انتظار برجام است؛ اما تا زمانی که کاخ نشین جدید آمریکا بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند، به نظر می رسد بانک مرکزی کانال ۲4 تا ۲7 هزار تومان را برای دالر محفوظ بدارد.

اگر شرایط غیرکرونایی در کشور حاکم بود، با نزدیک شدن به کریسمس، تقاضای ارزی افزایش می یافت و بر قیمت تاثیر می گذاشت؛ اما از سال گذشته و با شیوع کرونا افزایش تقاضا مطرح نیست و تنها ممکن است دالر را به 
کانال ۲7 هزار تومان نزدیک کند.

در حال حاضر موضوع اصلی اف ای تی اف )FATF( است. اگر آن را می پذیرفتند دالر 4 تا 5 کانال ریزش داشت و در میان کانال های ۱۹ تا ۲۳ هزار تومان قرار می گرفت؛ اما چون اف ای تی اف تصویب نشده است، به نظر می رسد 
کانال ۲4 تا ۲7 هزار تومان همچنان برقرار باشد. اثر اف ای تی اف را حدود 5 هزار تومان می توان روی قیمت دالر دید. ما امیدواریم گشایشی شود و این گشایش می تواند اف ای تی اف باشد. اگر این گشایش اتفاق بیفتد، جابه جایی 

پول توسط بخش خصوصی یا بخش های عمومی غیردولتی امکان پذیر خواهد شد. این کار دست سیاست گذاران را باز می کند و 4 تا 5 هزار تومان کانال دالر را بهبود خواهد بخشید. 
زمانی بخش خصوصی در ایران پول زیادی نداشت و در ایران پرقدرت نبود یا بخش های خصولتی یا بخش هایی که بین بازار طال، ارز و بورس نوسان گیری می کنند قوی نبودند و پول زیادی نداشتند. در حال حاضر این بخش ها 

پول زیادی دارند و پول ها را سریعا بین این بازارها جابه جا می کنند. در هفته افزایش نرخ دالر، بورس ضعیف بود و هفته بعدی بورس را تقویت می کنند و بازار دالر ضعیف می شود. 
پیش بینی دو ماهه من برای نرخ دالر بین ۲4 تا ۲7 هزار تومان و نوسان شاخص کل ۱450 تا ۱550 واحدی در بازار سرمایه است. 

قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها نیز در این میان تاثیر منفی روی دالر داشت و قیمت آن را به کانال ۲7 هزار تومان نزدیک کرد. بحث بر سر این است که رئیس جمهور آمریکا روی کار بیاید و ببینیم که برجام را با تعهدات قبلی 
خواهد پذیرفت یا نه، اگر زیر بار برجام نرود، آنجاست که مساله مقداری پیچیده می شود. ولی دو ماهی تا روی کار آمدن »بایدن« شرایط به همین روال خواهد بود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

کسب و کارهای فضای مجازی نیز همچون دیگر کسب 
و کارها با شکایت ها و تشکیل پرونده های قضایی روبه رو 
می شــوند اما در این مســیر به دلیل نبود مراجع قضایی 
اختصاصی و آشنا نبودن قضات به حوزه فناوری نه تنها با 
مشکالت زیادی مواجه می شوند، بلکه حکم های سنگینی 
نیز برای آنها صادر می شود. درباره مشکالت قضایی کسب 
و کارهای مجازی و راه های پیشــنهادی برای حل آنها با 
»جواد جاوید نیا«، معاون قضایی پیگیری امور ویژه و فضای 
مجازی دادگستری اســتان تهران گفت و گو کرده ایم که 
می خوانید.به تازگی شرکت هایی همچون آپارات و دیگر 
کسب و کارهای فضای مجازی »کاربرمحور« با حکم های 
سنگینی مواجه شده اند، به نظرتان مسئولیت محتوای 
غیرقانونی بارگذاری شــده بر عهده مدیران پلتفرم است 

یا کاربر؟
اصل بر مسئولیت کاربراست و پلتفرم با شرایطی مسئول 
شناخته می شــود و این موضوع در مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی با عنوان »سیاست ها و اقدامات ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی« و نیز »آیین نامه حمایت حقوقی 

از پیام رسان های داخلی« مصوب رئیس قوه قضائیه نیز 
تصریح شده اســت. با توجه به اینکه پیام رسان ها یکی از 
انواع مهم خدمات کاربر محور فضای مجازی هستند، این 
قاعده به سایر پلتفرم های کاربرمحور نیز قابل تسری است.

آیا تأیید می کنید یکی از مشکالتی که در رابطه با صدور این 
احکام سنگین وجود دارد، نداشتن تخصص در حوزه فضای 

مجازی در بین قضات است؟
بله، در پیگیری های انجام شــده مشخص شد که عمده 
حکم های سنگینی که برای برخی از کسب و کارهای فضای 
مجازی صادر شده، به دلیل فقدان تخصص همکاران ما در 
حوزه فضای مجازی است. البته اینکه قضات دارای سابقه 
باال، تخصصی در زمینه فناوری اطالعات ندارند و آموزشی 
نیز ندیده اند، طبیعی است. ولی باید پرونده های این چنینی 
در دادسراها به شعب ویژه جرایم رایانه ای، ارسال شوند اما 
چون تقسیم کارهم غیرتخصصی انجام می شود، از این رو 
پرونده ها به این شعب ارسال نمی شــود. البته متأسفانه 
در خود شــعب ویژه هم به دلیل تغییرات مکرر شــغلی، 
قضات دارای تجربه هم ماندگاری کمتری دارند به همین 

دلیل با مشکالتی این چنینی مواجه هستیم.کسانی که 
می خواهند در حوزه فناوری اطالعات حکم صادر کنند، 

باید به این حوزه آشنا باشند این نظر را قبول دارید؟
بله و از آنجایی که اکثر کسب و کارهای مجازی در تهران 
متمرکز هستند، برای حل این مشکل مردادماه بخشنامه 
حمایت قضایی از کســب و کارهای فضای مجازی را در 
دادگستری استان تهران ابالغ کردیم تا به صورت مقطعی 
بتوانیم مشکالت پیش پای آنها را برداریم. یکی از مواردی 
هم که در این بخشنامه گنجانده شده، بحث آموزش قضات 
است. طبق این بخشنامه اعالم کردیم هر مجتمع قضایی 
)اعم از کیفری، حقوقی و حل اختالف( یک شعبه اصلی و 
یک شعبه جایگزین را معرفی کند تا قضات و کارمندان آن 
در یک دوره آموزش مجــازی برخط حداقل های حقوق 
فضای مجازی )حقوقی، کیفری و حل اختالف( را آموزش 
ببینند. در همین راستا بستر آموزش مجازی با همکاری 
معاونت منابع انسانی دادگستری اســتان پیش بینی و 
۶0 فایل آموزشــی ۱5 دقیقه ای بــرای بارگذاری تهیه 
شــد. آموزش را از ابتدای آذرماه شروع کرده ایم که ادامه 

خواهد داشت. البته باید گفت برای قضات جوان نیز دوره 
کارآموزی ۲0 ســاعته آموزش تخصصی وجود دارد ولی 
واقعاً کافی نیست به همین دلیل برای اینکه به شرایط ایده 
آل برسیم باید رشته دانشگاهی »حقوق فناوری اطالعات« 
راه اندازی شود.آیا نمی توان فعاًل از بخش حقوقی و داوری 
نظام صنفی رایانه ای کشور حداقل به عنوان بازوی کمکی 

برای دریافت نظر کارشناسی استفاده کرد؟
تعامل با بخش خصوصی به دلیل بحث اهمیت و حساسیت 
کار قضایی در احراز جرم دارای مالحظات زیادی اســت 
و باید این موارد رعایت شــود. در اینجا هم بحث کسب 
و کارهای فضــای مجازی و حقوق مردم در میان اســت 
و هم باید قاضــی بی طرف و تأثیرناپذیر باشــد. بنابراین 
حتی اگر قاضــی بخواهد از نظر تخصصی کارشناســان 
این صنف اســتفاده کند، باید خود نیز تخصص الزم در 
حد تشــخیص صحت و ســقم گزارش ها داشته باشد 
در غیر این صورت نظر کارشــناس تعییــن کننده نظر 
 قضایی خواهد شد که این امر تحقق عدالت را خدشه دار 

خواهد کرد.

با تعمق در آمار منتشره، آشکار می شود که ایران، بستر 
مناسب را برای تحرک کنشگران اقتصادی در فضای 
نوآوری فراهم نکرده است. طبق یافته ها، حدود بیش 
از ۱80 هزار قانون در حوزه کسب وکارها وجود دارند 
که بعضاً متضاد، مبهم و قابل تفســیر موسع هستند. 
طبعاً باوجود چنین حجمی از قوانین مخل کسب وکار، 
فرایند ورود به این حوزه از منظر یک فرد صاحب ایده، 
بسیار دشوار به نظر می آید و افراد کمی جسارت ورود 

به این حوزه را پیدا می کنند.
 اقتصاد دانش بنیان دغدغه این روز های محافل علمی 
کشور و دولت مردان است. اگر اقتصاد دانش بنیان را 
اقتصادی برپایه نوآوری بدانیم، باید سازوکارهای رشد 
نوآوری را درکشور تقویت کنیم. یکی از مهم ترین راه 
ها تقویت نهضت مقررات زدایی)Deregulation( است.

از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان
رشــد و پیشــرفت کشــورها، همواره اولویت اصلی 
سیاســت گذاران اقتصادی بوده است. اما در صدسال 
اخیر، دولت، به واســطه ظرفیت های انســانی، منابع 
معدنی و طبیعــی که در اختیار داشــته، هزینه های 
خود را از راه خام فروشــی تأمین می کرده است. اگر 
هدف دولت ها صرفاً تأمین مخارج روزانه کشور باشد، 
طبعاً خام فروشی بهترین گزینه است. اما همه واقف 
هستند که منابع محدود است و این چشمه همیشه 

نخواهد جوشید.
لزوم دانش بنیانی شدن اقتصادها در عقب مانده ترین 
جوامع هم بر کسی پوشیده نیست؛ اما اقتصاد دانش 
بنیان گرچــه یک لفظ زیبا و علمی به نظر می رســد 

لکن در مقام عمل، آن چنان نیرویــی می خواهد که 
اکثر دولت ها خام فروشــی را به دانش بنیان شــدن 
اقتصادشــان ترجیــح می دهند.دانش بنیان شــدن 
به واسطه کم اثر کردن تحریم ها و ایجاد ارزش افزوده 
بیشــتر برای اقتصاد یک کشــور ازهرجهــت دارای 
مطلوبیت است. در سال های اخیر هم کشور ما، به ویژه 
در حوزه نظری و دانشــگاهی پیشرفت خوبی در این 
زمینه داشته و ایران توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد 
اما برای سرعت گرفتن در این عرصه، یعنی اقتصادی 
که بخش اعظمی از محرک هــای آن برمبنای دانش 
و علم اســت، باید به تعریفی برسیم که سیاست گذار 
اقتصادی هم بتوانــد با کمترین هزینه و بیشــترین 

تمرکز، به توسعه آن فکر کند.

اقتصاد دانش بنیان چیست؟
بســیاری از افراد بینش صحیحــی از مفهوم اقتصاد 
دانش بنیان ندارند. با گفتن دانش بنیان، بسیاری گمان 
می کنند که منظور، ســاخت کارخانه ها، دستگاه ها 
و تجهیزات مدرن اســت؛ اما این یک تعریف سطحی 
است. اگر پی یک تعریف جامع از اقتصاد دانش بنیان 
هستیم، باید گفت اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است 
بر پایه نوآوری. نوآوری ذات همه پیشــرفت های بشر 
بوده اما جوامع مختلف به یک میزان از این نوآوری ها 
بهره مند نشــده اند. این نوآوری بوده که اقتصاد را از 
سطح کشاورزی عبور داده و پس از گذراندن از دوران 
صنعتی، اکنون بــه اینجا رسانده اســت. به طورکلی 

نوآوری گرچه یک ویژگی است که باید از بطن جامعه 
و از سوی کنشگران اقتصادی به وجود بیاید اما سطح 
دیدگاه و اعمال سیاست گذار اقتصادی هم در انقباض یا 
انبساط این سیستم نوآوری اهمیت دارد.آنچه عموماً از 
سوی کشورها به جهت فعال کردن نوآوری صورت می 
گیرد، راه اندازی اکوسیستم های نوآوری است. در این 
اکوسیستم ها مجموعه هایی که تولیدکننده خالقیت 
و نوآوری هستند سعی می کنند تا ایده نوآورانه خود 
را به مرحله تجاری سازی برســانند. تا زمانی که یک 
ایده نوآورانه، ارزش بازاری پیــدا نکند، برای اقتصاد 

هم ارزشی ندارد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری
 )Global Innovation Index( شاخص جهانی نوآوری
شاخصی است که گزارش آن هرساله جهت سنجش 
وضعیت نوآوری در کشورها منتشر می شود و عملکرد 
۱۳۱ کشــور در آن منعکس می گردد. این شاخص از 
7 رکن اصلی تشکیل شده که 5 رکن آن ورودی های 
نوآوری هســتند. در ورودی ها، توانایــی اقتصاد یک 
کشــور برای انجام فعالیت های نوآورانه موردبررسی 

قرار می گیرد. این پنج رکن عبارت اند از:
۱. ارکان نهادی

۲. سرمایه انسانی و تحقیقات
۳. زیرساخت ها

4. پیچیدگی بازار
5. پیچیدگی کسب وکار

دو رکن خروجی هم از نتایج نــوآوری در اقتصاد آن 
کشور حکایت می کند که عبارت اند از:

۱.خروجی های دانشی و فناورانه
۲.. خروجی های خالقانه

طبق آمار شــاخص جهانی نوآوری )GGG( در سال 
۲0۲0 رتبه ایران در جایــگاه ۶7 از بین ۱۳۱ اقتصاد 
جهان قرارگرفته است. از بین 7 رکن یادشده، بیشترین 
مشکل که متأســفانه جایگاه ایران نیز در آن مناسب 
نیست، شاخص پیچیدگی کســب وکار است. در این 
رکن، رتبه ایران ۱۱۲ برآورد شــده کــه بعد از رکن 
نهادی )به علت فضای سیاسی کشور( بیشترین رقم 

را دارا است.

قوانین زائد، سرعت گیرهای نوآوری
با تعمق در این آمار، آشکار می شــود که ایران، بستر 
مناسب را برای تحرک کنشگران اقتصادی در فضای 
نوآوری فراهم نکرده اســت. طبــق یافته ها، حدود 
بیش از ۱80 هزار قانون در حوزه کسب وکارها وجود 
دارند که بعضاً متضاد، مبهم و قابل تفســیر موســع 
هســتند. طبعاً باوجود چنین حجمی از قوانین مخل 
کسب وکار، فرایند ورود به این حوزه از منظر یک فرد 
صاحب ایده، بسیار دشوار به نظر می آید و افراد کمی 
جســارت ورود به این حوزه را پیدا می کنند. بی شک 
آنچه در این رکن، پیچیدگی کســب وکار نامیده می 
شــود ناظر به فرایندهای بوروکراتیک و نفوذ قوانین 
 حجیمی اســت که عماًل ورود به این حــوزه را امری

 پیچیده می سازد.

سرمقاله

معاون قضايی پيگيری امور ويژه و فضای مجازی دادگستری استان تهران:

قضات ما نیاز به فراگیری رشته حقوق فناوری اطالعات دارند

لزوم حذف قوانین زائد برای دانش بنیان شدن اقتصاد
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