
میزان خرید خانه در ماه ژانویه توســط خارجی 
ها در ترکیه نســبت به ســال قبــل ۳۸ درصد 
کمتر شــد.به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، 
به دنبال شــیوع کرونا در ترکیــه،  تمایل اتباع 
خارجی بــرای خریــد خانه در ترکیــه کاهش 
داشــته اســت؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز 
آمار این کشــور،  در ۱۲ ماه منتهی بــه ژانویه، 
 میزان خرید خانه توســط اتباع خارجی با هدف 
اخذ اقامت و شــهروندی ترکیه نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۳۷.۹ درصد کاهش داشته 
و به ۷۰ هزار و ۷۵۸ واحد رســیده است. شیوع 
کرونا و کاهش ارزش پول ملــی از جمله دالیل 
اصلی کاهش خریــد خانه توســط خارجی ها 
در ترکیه بوده اســت. اســتانبول محبوب ترین 

شــهر برای خرید خانه توســط اتبــاع خارجی 
بــوده و طی ایــن مــدت ۱۳۸۰ مــورد از کل 
 معامالت مســکن صورت گرفته توســط اتباع

 خارجی مربوط به این شــهر بوده اســت. پس 
از اســتانبول نیز شــهرهای آنتالیا با ۴۶۲ مورد 
و آنــکارا با ۱۷۹ مــورد، محبوب ترین شــهرها 
برای خرید خانه در ترکیه توســط اتباع خارجی 
بوده اند. به گفتــه مرکز آمار ترکیــه، طی این 
مدت اتباع ایرانی بــا خریــد ۴۵۹ واحد خانه، 
 دومین گروه بــزرگ خریدار خارجی مســکن

 ترکیه بوده انــد و عراقی ها بــا خرید ۳۸۵ خانه 
در صدر ایــن مــاه قرارگرفته اند. شــهروندان 
روســی با خرید ۲۶۰ خانه در ترکیه ســومین 
گروه بــزرگ خارجی خریدار مســکن بوده اند. 

در مجمــوع ۱۲ مــاه منتهی به ژانویه امســال 
۷۰ هزار و ۷۵۸ مــورد فروش ملــک در ترکیه 
به ثبت رسیده است که نســبت به مدت مشابه 
 ســال قبل حدود ۱۹.۴ درصد کاهش پیدا کرده

 است.
 ۲۲ هزار و ۲۶۸ خانه از خانه های فوق نوساز بوده 
اند. استانبول محبوب ترین شهر برای خرید خانه 
در ترکیه بوده و طی این مــدت ۱۳ هزار و ۶۶۶ 
مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته مربوط 
به این شهر بوده اســت.آنکارا و ازمیر هم در رده 
های بعدی قرار دارند. طبق قوانین جدید، اتباع 
خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دالر 
و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به 

دست آورند. 

سازمان جهانی تجارت )WTO( انگوزی اوکونجو 
ایویال را به عنوان نخستین رییس زن و نخستین 
رییس آفریقایی این نهاد رســما انتخاب کرد.به 
گزارش ایسنا، در نشســت مجازی روز دوشنبه 
سازمان جهانی تجارت، ۱۶۴ کشــور عضو این 
ســازمان به اتفاق انگوزی اوکونجــو ایویال ۶۶ 
ســاله که وزیر دارایی ســابق نیجریه است را به 
مدت چهار ســال به عنوان مدیــرکل این نهاد 
 انتخــاب کردنــد. وی از اول مارس رســما این

 سمت را برعهده می گیرد و می تواند پس از پایان 
دوره چهار ســاله اش در ۳۱ اوت ســال ۲۰۲۵، 
برای بار دوم نامزد احراز این سمت شود.سازمان 
جهانی تجارت از ســپتامبر که روبرتو آزودو یک 
ســال زودتر از پایان موعد ریاســتش، از سمت 

مدیرکلی کنار رفت، بــدون رییس مانده بود و از 
آن زمان تحت مدیریت چهــار معاون مدیرکل 
قرار داشــت.اوکونجو ایویــال در دوران ترامپ با 
 رای وتوی آمریکا روبرو شده بود که مانع انتخاب 
وی به این سمت شــده بود اما اکنون در شرایط 
خطیری بــرای اقتصاد جهانی و خود ســازمان 
جهانی تجارت ایــن مســئولیت را برعهده می 
گیرد. دولــت بایــدن هفته گذشــته حمایت 
رسمی خود از کاندیداتوری اوکونجو ایویال برای 
ریاست بر ســازمان جهانی تجارت را اعالم کرد 
تا مانع نهایی برای رســیدن وی بــه این مقام و 
انتصاب نخســتین رییــس زن آفریقایی بر این 
 نهاد جهانی هموار شــود.انگوزی اوکونجو ایویال

 دو دوره وزیــر دارایــی نیجریه بود و ۲۵ ســال 

ســابقه حضــور در بانــک جهانــی داشــت و 
همچنیــن به عنــوان رییــس اتحــاد جهانی 
واکســنها و ایمن ســازی فعالیت کرده اســت. 
تابعیــت آمریکایــی دو گانه وی بــه معنای آن 
اســت که یک آمریکایــی برای نخســتین بار 
 مدیرکل ســازمان جهانــی تجارت می شــود.
هدایت سازمان جهانی تجارت در بحبوحه شکاف 
عظیمی که میان چین و کشورهای غربی ایجاد 
شده است، یکی از چالشهای اصلی اوکونجو ایویال 
خواهد بود.هیات آمریکایی در ســازمان جهانی 
تجارت متعهد شد همکاری نزدیکی با اوکونجو 
ایویال داشته باشــد و اعالم کرد مدیرکل جدید 
سازمان جهانی تجارت می تواند روی آمریکا به 

عنوان یک شریک سازنده حساب کند.

تقویت ارزش لیر باعث شده است حجم دالرهای خانگی 
ترکیه کاهش پیدا کند.به گــزارش دیلی صباح، برای 
دومین هفته متوالی میزان دالرهای خانگی شهروندان 
ترکیه کاهش یافته است که این مساله می تواند بیانگر 
کاهش نگرانی آن ها از دورنمای اقتصادی و ارزش لیر 
باشد. ناجی اقبال- رییس جدید بانک مرکزی ترکیه 
با بیان اینکه شــاهد روند معکوس تمایل ارزی مردم 
نسبت به قبل هســتیم، افزود: جریان سرمایه ورودی 
به سمت دارایی های مبتنی بر لیر رو به افزایش است.
اقبال از زمان روی کار آمدن خود نرخ بهره را به شدت 
افزایش داده که این امر منجر به افزایش ۲۰ درصدی 

ارزش لیر مقابل دالر شده است. اکنون حجم دالرهای 
خانگی در ترکیه چیزی حدود ۲۳۲.۹۳ میلیارد دالر 
برآورد می شود که نسبت به دو هفته قبل ۲.۱۳ میلیارد 
دالر کمتر شده است. در صورتی که روند کاهش تمایل 
شهروندان به نگهداری دالر ادامه یابد، بانک مرکزی با 
خیال آسوده تری خواهد توانست تا حراجی های اوراق 
مبتنی بر دالر را انجام دهد. اکنون بانک مرکزی ترکیه 
۵۴.۳۷ میلیارد دالر ذخایر ارزی در اختیار دارد که این 
رقم نسبت به سال قبل حدود ۱۴ میلیارد دالر بیشتر 
شده است. بانک مرکزی ترکیه در نظر دارد به تدریج 
ذخایر ارزی خود را افزایش دهد. برای نخستین بار از 

ماه آگوســت نرخ برابری هر دالر به زیر ۷ لیر کاهش 
پیدا کرده و ارزش لیر هم در ماه جاری ۶ درصد بیشتر 
 از ماه قبل شــده اســت. در ماه نوامبر نرخ برابری لیر

 مقابل اسکناس ســبز به کمترین سطح تاریخی خود 
رســید و هر دالر به ازای ۸.۵۸ لیر هــم نرخ گذاری 
شد.  بااین حال افزایش نرخ بهره به ۱۷ درصد نگرانی 
از افزایش نرخ تورم را دامــن زده و کار بانک مرکزی را 
برای تحقق پنج درصدی دشــوار ساخته است. عالوه 
بر نرخ تورم، حجم و ترکیب ذخایر ارزی یکی دیگر از 
موارد مورد مناقشه است که بین کارشناسان بر سر آن 

اختالفاتی وجود دارد.

در ۱۰ ماهه ســال جاری در بازار سرمایه معادل 
۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
اوراق منتشر شده که طی این مدت ۱۴۱ هزار و 
۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ســهم دولت و 

شرکت های دولتی بوده است. 
به گزارش ایسنا، در ۱۰ ماهه سال جاری در بازار 
سرمایه معادل ۱۶۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان اوراق منتشر شده که در مقایسه با 
عملکرد سال گذشته ۳۹ درصد رشد داشته است. 
سهم دولت و شــرکت های دولتی در این میزان 
انتشار اوراق در بازار سرمایه طی این مدت ۱۴۱ 

هــزار و ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان بوده 
که نسبت به عملکرد سال گذشته معادل ۳۷.۴ 
درصد رشد داشته است. گفتنی است که دولت و 
شرکت های دولتی در سال گذشته به میزان ۸۸ 
هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اوراق 

منتشر کرده است. 
بررســی جزئیات انتشار اوراق توســط دولت و 
شرکت های دولتی نشان می دهد که در این مدت 
اوراق منفعت منتشر نشده و به میزان ۳۸ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی منتشر 

شده است. 

همچنین، معادل ۱۰۱ هزار و ۶۶۱ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان اوراق مرابحه عام و به میزان ۶۵۷ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اوراق سلف منتشر  

شده است.
از سوی دیگر، طبق آمار منتشــر شده از وزارت 
اقتصاد، شــهرداری و بانک ها نیز ۳۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت تا پایان دی ماه سال جاری 
منتشر کرده اند که در مقایســه با عملکرد سال 

گذشته معادل ۹۴.۴ درصد کاهش داشته است.
عالوه براین، در این مدت به میزان ۲۳ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد تومان اوراق شرکتی منتشر شده است.

قیمت نفت در معامالت روز ســه شنبه تحت تاثیر 
سرمای بی سابقه در آمریکا که باعث توقف فعالیت 
پاالیشگاهها و چاههای نفت این کشور شده، افزایش 

بیشتری پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۳۵ 
ســنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۶۳ دالر و ۶۵ 
سنت در هر بشکه رســید. نفت برنت روز دوشنبه 
در ۶۳ دالر و ۳۰ سنت بسته شده بود که باالترین 

قیمت از ۲۱ ژانویه سال ۲۰۲۰ بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۸۲ ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، به ۶۰ دالر 
و ۲۹ سنت در هر بشکه رســید. این شاخص روز 
دوشــنبه به دلیل تعطیالت فدرال آمریکا قیمت 

نهایی نداشت.
استفن اینس، استراتژیست ارشد بازارهای جهانی 
شرکت اکسی کورپ در یادداشتی نوشت: اختالالت 
عرضه غیرمنتظره در آمریــکا عامل دیگری برای 
بهبود کوتاه مدت قیمتهای نفت شده و قیمتها را به 

حدی رسانده که بازار تا حدودی انتظارش را داشت 
با این حال این روند صعودی سریعتر از حد انتظار 

بوده است.
ســرمای شــدید در آمریکا باعث توقــف فعالیت 
چاههای نفت و پاالیشگاهها در روز دوشنبه شد و 
محدودیتهای را از سوی اپراتورهای خط لوله نفت 
و گاز طبیعی به دنبال داشــت. این سرمای شدید 
بی سابقه باعث شــد تامین کنندگان برق تگزاس 
خاموشی های چرخشی را برنامه ریزی کنند و در 
نتیجه سه میلیون مشترک خانگی و شرکتی بدون 

برق ماندند.
طبق آمــار اداره اطالعات انــرژی آمریکا، تگزاس 
۴.۶ میلیون بشکه در روز نفت تولید می کند و ۳۱ 
پاالیشگاه در این ایالت وجود دارد که بیشتر از هر 

ایالت دیگری در آمریکاست.
در این بین، گروه انصاراهلل یمن روز دوشنبه اعالم 
کرد با پهپاد به فرودگاههای ابها و جده عربســتان 
ســعودی حمله کرده اســت. نیروهای ائتالف به 

رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه اعالم کرده 
بود یک پهپاد حامل مواد انفجاری که از سوی این 
گروه به سمت عربستان سعودی در پرواز بود را نابود 
کرده اند. اخبار اخیر نگرانیها از تنشهای ژئوپلیتیکی 
در خاورمیانــه را برانگیختــه و از قیمتهای نفت 

پشتیبانی کرده است.
همچنین سازمان جهانی بهداشــت روز دوشنبه 
واکسنهای کووید ۱۹ استرازنکا و آکسفورد را برای 
استفاده اضطراری در فهرست قرار داد تا دسترسی 
به شاتهای نسبتا ارزانتر واکسن در جهان در حال 

توسعه را افزایش دهد.
بر اســاس گــزارش رویتــرز، اما عامــل دیگری 
کــه رشــد قیمتهــا را محــدود کــرد، امضای 
توافق دســتمزد کارفرمایان صنعــت نفت نروژ با 
اتحادیــه کارکنان این بخش بود و بــه این ترتیب 
از اعتصــاب در پایانه نفت مونگســتاد و تعطیلی 
 میادین نفت و گاز فراســاحلی بــزرگ جلوگیری

 کردند.

در شــرایطی که شــیوع ویروس کرونا به ویژه کرونای 
انگلیسی در کشور گســترش یافته و مسئوالن وزارت 
بهداشــت هر روز هشدار جدی تری نســبت به آینده 
می دهند، باید دید آیا سفرهای مردم در روزهای پیش رو 
و اسفند ماه محدودتر می شــود یا اینکه تنها رنگ های 
آبی، زرد، نارنجی و قرمز در شدت محدودیت ها اثرگذار 
خواهد بود؟به گزارش ایسنا، از نیمه امسال پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا هر روز سخت تر از دیروز می شد 
و کار به جایی رسید که نه تنها محدودیت های تردد و 
کسب و کار در درون شــهرها افزایش یافت و سفرهای 
بین استانی و بین شــهری هم محدود و محدودتر شد 
تا اینکه مردم باید برای ســفر از نقطــه ای به نقطه ای 
دیگر رنگ  آن شهر را در نظر می گرفتند چرا اگر از شهر 
نارنجی و قرمزی خارج شده یا به آن وارد می شدند باید 
جریمه های ســنگین ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون 
تومانی پرداخت می کردنــد. البته هنوز هم این مصوبه 
پابرجاست.محمد اسالمی – وزیر راه و شهرسازی- پیش 
از این نیز در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: اگر وضعیت 

شهر یا استانی از نظر شــیوع ویروس کرونا وخیم تر و 
بدتر شود مسلما محدودیت های تردد نیز بیشتر خواهد 
شد و بنابراین مردم نباید با عادی انگاری سبب شکسته 
شدن پروتکل ها شوند. وی افزود: سیاست ها و تصمیمات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در زمینه رعایــت الزامات و 
پروتکل های بهداشتی تغییر نکرده و همچنان استان ها 
و مناطق مختلف بر اساس وضعیت آبی، زرد، نارنجی و 
قرمزی که دارند پروتکل هایی برایشــان تعریف شده و 
اجرای آن ها نیز در جریان است.اسالمی ادامه داد: اختیار 
تصمیمات عملیاتی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
ستادهای استانی و شهرستانی واگذار شده و بر همین 
اساس مدیریت منطقه ای نیز به خوبی در حال اجراست 
اما تقاضای ستاد ملی مقابله با کرونا و مسئوالن بهداشتی 
این است که مردم پروتکل ها را همچنان رعایت کرده و 
جدی بگیرند تا با شکستن پروتکل ها و عادی انگاری، این 
ویروس مجددا سرکش نشود.حاال گرچه آمارهای ابتالء 
و نرخ مرگ و میر کرونا روند نزولی به خودگرفته است 
و تعداد جانباختگان مدت هاست روی اعداد و ارقام دو 

رقمی دور می زند -که البته از دست دادن حتی یک نفر 
هم تلخ و دردناک است- اما مسئوالن وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با خطرناک تر دانستن کرونای 
انگلیسی، طی روزهای گذشته بارها درباره هشدار افزایش 
تعداد مبتالیان و احتمال شروع پیک بعدی شیوع ویروس 
کرونا و خیــز آن صحبت کرده انــد و از محدودیت ها و 
پروتکل های سختگیرانه تر صحبت کرده اند.سعید نمکی 
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- روز گذشته 
در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استان قزوین در 
این باره اظهار کرد: مردم االن بسیار خسته هستند، من 
می فهمم که اقتصاد خانواده تهیدست یعنی چه، من در 
خانواده دچار مشکل اقتصادی بزرگ شدم و ناز پرورده 
نیستم. من می فهمم خانواده یک کارگر اگر یک روز کار 
نکند چه می کشند. وقتی منطقه ای را از آبی به زرد و از زرد 
به نارنجی تبدیل می کنیم می دانیم چقدر سخت است. اما 
هیچ پدیده ای برای اقتصاد کشور در ایام اپیدمی مخرب تر 
از طوالنی شدن روند بیماری نیست در اپیدمی بزرگترین 

رسالت ما کوتاه کردن زمان اپیدمی است. 

نخستین رئیس زن wto رسما انتخاب شدبازار خرید ملک در ترکیه کساد شد

دولت چقدر اوراق منتشر کرده است؟کاهش عالقه ترک ها به دالر
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بهمن تمام شد، هزینه 
معیشت مشخص نشد!

بورس ۱۱ هزار واحد 
افت کرد

قیمت میوه شب عید 
خواهد شکست

کارخانه  تولید
  بخشنامه 
 متوقف  
شود

خوانساری:

دولت سیاست های 
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منفعت طلبی با فروش 
پهنای باند بین الملل

عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و 
آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شکل 
گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در 
صورتی که شبکه ملی اطالعات به معنای واقعی 
به صورت کامل شکل گرفته باشد، اینترنت باید 
از ســرعت باالیی برخوردار باشد، ولی متاسفانه 
همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، 
همه چیز را رها کرده و به سمت مذاکره و برجام 
سوق داده و توان داخل را در نظر نگرفته، در بحث 
فضای مجازی نیز همین اتفــاق افتاده و وزارت 

ارتباطات با...

  جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور
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نارضایتی مردم از سرعت و کیفیت 
پایین اینترنت ادامه دارد

داللی و سودجویی  با  
فروش اینترنت بین الملل
دعوای زرگری برای سودجویی

کلیات الیحه اصالحیه بودجه 1400 تصویب شد

دالر 4200 تومانی حذف  نشد
صفحه2
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رشد  قیمت  خودروهای  وارداتی
رفت  و  برگشت های  قیمت دالر،  بازار  خودروهای  وارداتی  را  با نوسان  قیمت  رو به رو کرد

روزهای اخیــر در حالی اینترنت در ســاعاتی 
با ســرعت الک پشــت، اندر خم باز کردن یک 
صفحه به سر می برد که تعرفه های باالی آن نیز 
مزید بر علت شده تا مردم از دست آن به ستوه 
آیند. این در حالی است که هنوز صحبت های 
وزیر جوان اطالعات در پایــان روزهای کابینه 
فراموش نشده اســت که فریاد سر داده بود که 
تعرفه ها را اصالح خواهد کرد اما از حرف ایشان 
تا عملشان فرسنگ ها راه اســت!در این میان 
کسب و کارهای اینترنتی که اکثر آنها به اجبار 
به ســرورهای داخلی منتقل شده اند نیز از این 
آســیب در امان نمانده اند و به گفته بســیاری 
از فعاالن فروشــگاه های اینترنتی هر اختالل و 
کاهش سرعت در شبکه اینترنتی کشور باعث 
از دست رفتن مشــتریان و پرداخت ضرر باال از 
سوی این شرکت ها می شود. همچنین نبود یک 
شبکه ارتباط باکیفیت و بدون اختالل باعث شده 
این شــرکت ها توانایی اعمال یک برنامه ریزی 
بلندمدت در حوزه کاری خود نداشــته باشند؛ 
چرا که مشخص نیست سرویس اینترنتی که در 
حال حاضر از آن استفاده و کسب درآمد می کنند 
روز بعد نیز وجود داشــته باشد. در این میان بد 
نیست به تجربه یکی از کاربران نگاهی بیندازیم. 
او می گوید: »برای خرید اینترنتی تمام مراحل 
را انجام دادم آن هم به سختی چون در ساعات 
شب سرعت اینترنت بســیار پایین است. برای 
پرداخت پول چندین بار تالش کردم ولی به دلیل 
سرعت نامناسب پرداختم ناموفق بود. این بود که 
 عطای خرید اینترنتی را به لقای آن بخشیدم و 

ترجیح دادم بدون دردسر...

وعده صمت:



اقتصاد2
ایران وجهان

  اســتقبال از بهار با 50 میلیون 
تومان جایزه سامانیوم

  هشــتمین دور از قرعه کشــی سورسامانی 
مخصوص اعضای باشــگاه مشــتریان بانک 
ســامان )ســامانیوم( با 14 جایزه ویژه برای 
خرید بلیت هواپیما به ارزش 50 میلیون تومان 

برگزار می شود.
به گزارش ســامان رسانه، هشــتمین دور از 
قرعه کشی سورســامانی ویژه اعضای باشگاه 
مشتریان بانک سامان )سامانیوم( با همکاری 
شرکت فالی تودی برگزار می شود که در این 
جشنواره 14 کد دریافت رایگان بلیت هواپیما 
از سایت فالی تودی به ارزش 50.000.000 

تومان به برندگان اهدا خواهد شد.
بر این اســاس، جشــنواره اســتقبال از بهار 
سامانیوم از 25 بهمن تا 8 اسفند برگزار و در 
آن 2 کد رایگان خرید بلیت پرواز به استانبول 
به ارزش 9 میلیــون تومان، 5 کــد رایگان 
خرید بلیت پرواز داخلی یا خارجی به ارزش 
4 میلیون تومان، 2 کد رایــگان بلیت پرواز 
داخلی یا خارجی به ارزش 3 میلیون و 500 
هزار تومان و 5 کد رایگان بلیت پرواز داخلی 
یا خارجــی به ارزش 1 میلیــون تومان برای 
برندگان خوش شــانس اختصاص داده شده 

است.
عالقه منــدان بــرای عضویــت در باشــگاه 
و کســب اطالعات بیشــتر در خصوص این 
http://sb24.ir/ قرعه کشی می توانند به سایت
samanium و همچنین صفحه اینستاگرام 
سامانیوم به نشانیsamanium@ مراجعه 
و یا با مرکز صدای مشــتریان بانک سامان به 

شماره 0216422 تماس حاصل کنند.

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد
تمدید تسهیالت خرید مسکن 

به صورت توام تا پایان سال 99
روابــط عمومــی بانــک مســکن از تمدید 
تسهیالت خرید مسکن به صورت توام تا پایان 

سال 99 خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ،بانک مســکن با هدف کمک به خانه 
دارشدن اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت 
خرید متقاضیان مســکن و همچنین کاهش 
هزینه های اخذ تســهیالت، طــرح اعطای 
تســهیالت خرید مسکن بدون ســپرده را تا 
پایان سال در دستور کار خود قرار داده است. 
از 25 دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز 
تاسیس بانک مسکن، طرح اعطای تسهیالت 
خرید مسکن به صورت توام )بدون سپرده و 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن( در دستور کار شعب بانک قرار گرفته 

است.
ســقف تســهیالت مذکور در مرکز استان، 
برای خرید انفرادی 80 میلیون تومان و برای 
زوجین 160 میلیون تومان و در شهرستانهای 
استان برای خرید انفرادی 60 میلیون تومان 
و برای زوجین 120 میلیون تومان اعالم کرد.

تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی که 
تا پایان ســالجاری درخواست بهره مندی از 
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی 
حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مسکن را 
دارند، تســهیالت موصوف را به صورت توام 
)بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از 
محل خرید اوراق مذکور( پرداخت می کنند.

رونمایی از ســامانه بانکداری 
مجازی بانک توسعه تعاون

ســامانه های بانکداری مجــازی، ثبت چکهای 
صیادی و احکام قضایی بانک توســعه تعاون با 

حضور مدیر عامل این بانک رونمایی گردید.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون 
در مراسم رونمایی سامانه بانکداری مجازی بانک 
توسعه تعاون اظهار داشــت: فناوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین مزیت هر 
بانک مطرح هستند و چانچه بانک از این منظر حائز 
ویژگی کارآمدی و قابلیت تطبیق و بروزرسانی 

باشد در شبکه بانکی به سرآمدی رسیده است.
وی افزود: فناوری اطالعات در بانک توسعه تعاون 
به عنوان نقطه قوت مطرح است و همکاران این 
بخش ضمــن بهره مندی از دانــش تخصصی، 
فراهم سازی سخت افزار، رعایت امنیت اطالعات و 
برون سپاری صحیح در راه اندازی سامانه های مورد 
نیاز، عملکرد موثری داشته و در تامین نیازهای 
نرم افزاری و سامانه ای بانک مطابق الزامات بانک 

مرکزی اهتمام کافی داشته است.
مهدیان تصریح نمود: اجرای قوانین، بخشنامه ها، 
آیین نامه ها و محصوالت و خدمات جدید بانکداری 
نیازمند فراهم سازی شرایط مورد نیاز فنی از سوی 
همکاران فناوری اطالعات می باشد و با تدابیر و 
تالش های صورت گرفته از سوی این همکاران، 
بسیاری از اقدامات نوآورانه در حوزه های عملیات 
بانکی، اعتباری، حقوقی، ارتباط با مشــتریان، 
تفاهم نامه با اشــخاص حقیقی و حقوقی مهیا 

گردیده است.

خبر

بیســتمین نشســت دور 
نهم هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد 
و در آن نماینــدگان بخش 
خصوصی به مســائل روز 
اقتصاد پرداختنــد و عملکرد نهادهــای اجرایی را 
از منظر صدور بخشــنامه های متعــدد نقد کردند. 
هم چنین در این نشست گزارشی از طرح پژوهشی 
اتاق تهــران برای کمک بــه اصالح قانــون جامع 
بانکداری توســط فرهاد نیلی رونمایــی و در ادامه 
گزارشــی از کارکرد صندوق توسعه ملی و خدمات 
آن به فعاالن اقتصادی توسط رئیس هیات عامل این 

صندوق ارائه شد.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمن ماه خود 
با دست پر به جلســه آمدند و گزارش های متعددی 
از فعالیت خود و پارلمــان بخش خصوصی پایتخت 
ارائه کردند. در این نشست هم چنین نقدهایی جدی 
بر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی که موجب افزایش 
قابل توجه هزینه مبادله در کشــور شده است ارائه 
شــد. فرهاد نیلی، اقتصاددان، که به همراه یک تیم 
متخصص حــوزه بانکی، از طرف اتــاق تهران روی 
طرح قانون جامع بانکداری کشور مطالعه ای انجام 
داده است، نتایج این مطالعه را به طور خالصه بیان و 
عنوان کرد اتاق در ماه های پیش رو برای هرچه بهتر 
شدن این قانون مادر با کمیسیون اقتصادی مجلس 
همکاری خواهــد کرد. هم چنین در این نشســت، 
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با حضور 
در جمع نماینــدگان بخش خصوصــی از عملکرد 
این صندوق و خدمات قابل ارائــه به فعاالن بخش 

خصوصی گزارشی ارائه کرد.

افزایش 10 برابری قیمت کاالهای وارداتی 
طی دو سال

رئیس اتــاق بازرگانی تهران در آغاز ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه بــه دلیل ضــرورت جلوگیری از 
همه گیری کرونا جلســات ماهانه هیات نمایندگان 
هم چنــان به صورت مجــازی برگزار می شــود، به 
تشریح مشکالت محیط کسب وکار پرداخت و گفت: 
چالش های محیط کســب وکار دغدغه همه فعاالن 
اقتصادی، صنعتی و تجار کشــور است و روز به روز 
نه تنها مشکالت کم  نمی شود بلکه بر مشکالت قبلی 
افزون  می شود و متاسفانه حوزه های تجارت و صنعت 

را دچار چالش های جدی کرده است.
مســعود خوانســاری افزود: اتــاق بازرگانی تهران 
)براســاس داده های مرکز آمار( بررســی و مطالعه 
تحلیلی و آمــاری دقیقی در مورد تغییر شــاخص 
قیمت کاالهای وارداتی از دو جنبه داده های ریالی و 
ارزی انجام داده است. در سال 1398 شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی نسبت به 
سال قبل از آن)1397( برابر 295.2 درصد افزایش 
پیدا کرده است. این رقم برای سال 97 نسبت به سال 

96 معادل 163.2 درصد بوده است.
او ادامــه داد: هم چنین افزایش شــاخص قیمت 
کاالهای وارداتی مبتنی بر داده های ارزی در طول 
سال 1398 نسبت به ســال 1397 معادل 30.3 
درصد افزایش یافته اســت. این رقم در سال 97 
نسبت به ســال 96 برابر 20.4 درصد بوده است. 
در واقع شــاخص دالری افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 10 
واحد درصــد افزایش یافته اســت. نتیجه این که 
شاخص ریالی قیمت کاالهای وارداتی در سال 98 
نسبت به ســال 96 حدود 10 برابر شده است. در 
حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی 
بیش از سه برابر شده و از قیمت 4 هزار و 45 تومان 
در ســال 96 به 12 هزار و 918 تومان در سال 98 

رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران بیان کــرد: با در نظر 
گرفتن رقم حدود 3.5 درصد بــرای میانگین تورم 

کشورهای صادرکننده کاال به ایران و کاهش حدود 
7 درصد از افزایش قیمــت دالری کاالهای وارداتی 
برای دو سال می توانیم به این نتیجه برسیم که طی 
در ســال های 97 و 98 به طور متوسط در هر سال 

22.5 درصد به هزینه مبادله اضافه شده است.
خوانساری در تشــریح بیان این افزایش قابل توجه 
هزینه مبادله، به افزایش 10 برابری شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی در برابــر افزایش 3 برابری قیمت 
دالر اشــاره کرد و گفت: اگر دقیق محاســبه کنیم 
معادل 276 درصد تورم ریالــی متعلق به دو عامل 
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت دالری کاالهاست؛ و 
مابقی 659 درصد از کل 935 درصد رشد، مربوط به 
افزایش هزینه های غیردالری است که شامل هزینه 
نحوه تخصیص ارز، هزینه اضافــی ترخیص کاال از 
گمرک، هزینه حمل و نقل اضافــی داخلی، هزینه 
توزیع کاال، هزینه سفته بازی و سود توزیع کننده کاال 

می شود، که نتیجه سیاستگذاری است.
او ادامه داد: اگرچه طی این ســال ها تحریم وجود 
داشته و اثرگذار بوده و موجب سه برابر شدن قیمت 
ارز در سال  98 نسبت به ســال 96 شده اما عوامل 
عمده ناشــی از افزایش 10 برابری شاخص قیمت 
کاالهای وارداتی در این بازه زمانی مربوط به مسائلی 

است که مطرح شد.

افزایــش هزینــه مبادلــه نتیجــه 
سیاستگذاری است

رئیس اتاق بازرگانی تهران یکــی از عوامل مهم و 
مشکالت اصلی محیط کســب وکار را که موجب 
افزایش هزینه مبادله می شود، صدور بخشنامه های 
متعدد خواند و گفــت: مجموعه اجرایی کشــور 
تبدیل به کارخانه تولید بخشــنامه شده و فعاالن 
اقتصادی هر روز با بخشنامه های متعددی مواجه 
می شــوند که متناقض بــا بخشــنامه های قبلی 
است. دائم بخشــنامه های جدیدی صادر می شود 
که پای فعال اقتصادی، تولیدکننــده، بازرگان و 
مصرف کننده را  می بندد و دچار مشــکل  می کند. 
هزینه نحوه تخصیص ارز هم موضوع بســیار مهم 
دیگری است که در افزایش هزینه مبادله اثرگذار 
بوده چرا که از زمان ثبت ســفارش تــا زمانی که 
تخصیــص ارز صــورت می گیــرد، مدت ها زمان 
 می برد. بحــث گمرکات و هزینــه توزیع را هم در 
نظر داشته باشــید؛ امروز بعید است ترخیص کاال 
از گمرک به صورت متوســط کمتــر از 3 تا 4 ماه 
طول بکشد. همه مواردی که گفته شد باعث شده 
قیمت کاال در داخل افزایش زیادی داشــته باشد. 
نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت؛ عمده 
چالش محیط کسب وکار مشــکالت داخلی است 
که اگر به آنها نپردازیم وضعیت اقتصاد بهبود پیدا 
نخواهد کرد. متاسفانه در هر جلســه اتاق تهران 
به بیان این مشــکالت پرداخته  می شود اما گوش 
شنوایی وجود ندارد و هر روز هزینه های جدیدی 
 به مردم تحمیل  می شــود و مردم دچار مشکالت 

بیشتری  می شوند.

چالش های هــر روزه در صدور و تمدید 
کارت بازرگانی

رئیس اتاق تهــران در ادامه به مشــکالت صدور و 
تمدید کارت بازرگانی اشــاره کرد و گفت: سامانه 
جامع تجارت با این فلســفه راه اندازی شد که امور 
مربوط به تجارت شــفافیت بیشــتری پیدا کند و 
سریع تر انجام شود اما متاســفانه خود این سامانه 
یکی از عوامل ُکندی کار شــده اســت. مثاًل از یکی 
از اعضای باســابقه هیات نمایندگان اتاق تهران که 
برای تمدید کارت بازرگانــی مراجعه کرده بود، کد 
رهگیری مدرک تحصیلی خواســته شده در حالی 
که ایشان در سال 1353 فارغ التحصیل شده است 
و اصال کد رهگیری بــرای مدرک تحصیلی در مورد 
ایشان معنا ندارد. متاسفانه هر روز یک مشکل جدید 
رو  می شود. احتماالً کســانی که این موارد را تنظیم 
 می کنند برایشان ملموس نیست که با هر کدام از این 
بندها چه چالش هایی برای فعاالن اقتصادی و محیط 

کسب وکار ایجاد  می شود.

مشکالت جدی صنعت سیمان و خودرو
مسعود خوانساری در ادامه ســخنان خود به بیان 
مشکالت صنعت سیمان کشــور پرداخت و گفت: 
از آبان کارخانه های ســیمان کشور یا کار را تعطیل 
کرده اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار  می کنند. نتیجه 
این که قیمت یک کیسه ســیمان از 17 هزار تومان 
به 50 هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع 
دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آنها نرسید و قطع 
شــد و در نهایت هزینه های تولید این کارخانجات 
بسیار باال رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل 
بزرگی در صنعت ساخت وســاز ایجــاد می کند که 

تبعات بزرگتری دارد.
او افزود: کارخانه های خودروسازی را موظف کرده اند 
که خودروی تولیدی را به قیمت دســتوری عرضه 
کنند. در حالی که همیــن خودروها در بازار آزاد به 
قیمت بســیار باالتری خرید و فروش  می شوند. بعد 
کارخانه ها زیان ده  شــده و بانک مرکــزی مجبور 
است به آنها تســهیالت بدهد تا ســرپا بمانند. این 
کارخانه هــای زیان ده هم نمی توانند تســهیالت را 
برگردانند و هر سال سقف این تسهیالت و تعهدات و 
بدهی ها باالتر  می رود و باعث  می شود که پایه پولی 
رشــد پیدا کند، تورم افزایش یابد و در نهایت روی 

زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران در بخــش دیگری از 
صحبت هایش به بخشنامه  جدید بانک مرکزی درباره 
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت 
و گفت: در ابتدای سال 1397 دولت تصمیم گرفت 
که ارز 4200 تومانی پرداخــت کند و اعالم کرد به 
همه واردکنندگان ارز می دهیــم و خرید و فروش 
ارز در هر قیمتی غیر از این قاچاق است. حاال بعد از 
گذشت بیش از دو سال بخشنامه ای صادر شده است 
که افرادی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند باید مابه 

التفاوت نرخ ارز بپردازند.
مسعود خوانساری افزود: شاید دریافت مابه التفاوت 

از کسانی که سوءاستفاده کرده اند قابل قبول باشد 
اما کدام نهاد می تواند تشخیص بدهد چه کسی چه 
کاالیی با ارز 4200 تومانــی وارد کرده و با قیمت 
مصوب در بازار فروخته یا خیر. صدور بخشــنامه 
بعد از 3 ســال و تعمیم دادن آن بــه همه فعاالن 
اقتصادی فقــط کار اقتصادی را با چالش بیشــتر 
روبه رو  می کند و هزینه مبادله را افزایش می دهد. 
تقاضای مــا از دولــت و حاکمیت این اســت که 
 حداقل برای مدتی صدور بخشنامه های جدید را 

متوقف کنند.
او ادامه داد: هیچ کدام از ما فرامــوش نکرده ایم که 
رهبر معظم انقالب صریحاً در سخنانشان به موضوع 
بخشنامه ها اشــاره کردند. بعد از جلسه ای که ما در 
اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی 
داشتیم و گزارشی که به رهبری ارائه شد، ایشان به 
صراحت از صدور بخشنامه های متعدد انتقاد کردند 
و خواستار توقف آن شــدند. با این حال نه تنها این 
مشکل حل نشده که روز به روز بر تعداد بخشنامه ها 
و چالش های ناشی از آن افزوده شده است. اگر قرار 
است کشور توسعه پیدا کند و تولید جهش یابد، قطعاً 

با این روند  نمی توان به هدف رسید.
خوانساری در پایان گفته های خود افزود: انتظار ما 
این است که یک دستگاهی مســئول شود و موانع 
پیش روی تولید و صدور بخشــنامه های متعدد را 
بررســی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر 
روز اعتراضات و گزارش های تازه ای از مشکالت تازه 
ایجاد شــده به ما در اتاق بازرگانی می رسد. عمده 
چالش های پیش پای فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
مزاحمت هایی است که دستگاه های اجرایی ایجاد 
 می کنند و اگر این مزاحمت ها برداشته نشود اقتصاد 
 نمی تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی 
از دولت و مجلس این اســت که به کارخانه صدور 
بخشنامه خاتمه داده شــود و یک روند منطقی بر 

اقتصاد کشور حاکم شود.

بررسی سمت و سوی روند شاخص های 
اقتصادی

در ادامه این جلســه، معاون بررسی های اقتصادی 
اتاق تهران، آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی 
منتخب را تشریح کرد. او در ابتدا به وضعیت شیوع 
کرونا در ماه بهمن اشــاره کرد و از افت 61 درصدی 
میانگین تعداد فوت شــده های روزانــه و کاهش 6 
درصدی میانگین تعداد مبتالیان جدید نســبت به 
ماه قبل سخن گفت. مریم خزاعی در ادامه با اشاره 
به وضعیت رشــد اقتصادی گفت: میانگین رشــد 
اقتصادی 10 ساله از 1389 الی 1399 معادل منفی 
6.0 درصد بوده و کشور در سه سال متوالی 1397 
الی 1399 با رکود مواجه بوده است. اما انتظار خروج 
از رکود در سال1400 با نرخ رشد 1.5 الی 3 درصد 
وجود دارد. او همچنین در مورد وضعیت شــاخص 
مدیران خرید در جهان و ایران توضیح داد: افزایش 
تولید کاالها و خدمات به ویژه تولیدات صنعتی در 
جهان استمرار داشته و در ایران افت تولید، صادرات 
و موجودی مواد اولیه همراه با بهبود ســرعت انجام 
سفارشات و جذب اشــتغال در دی ماه 1399 رقم 
خورده است.معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران 
با اشاره به کاسته شدن از سرعت رشد شاخص تولید 
صنعتی شرکت های بورسی در دی 1399 از افت 1.4 
درصدی شاخص کل تولید شرکت های بورسی طی 
دی ماه 1399 خبر داد و گفت: باالترین رشد ماهانه 
تولید متعلق به تولید صنایع شــیمیایی، کانی های 
غیرفلزی و محصوالت فلزی بــوده و افت تولید در 
صنایع ماشــین آالت و تجهیزات، فلزات اساسی و 
محصوالت کاغــذی طی یک ماه گذشــته به وقوع 

پیوسته است.
خزاعی در ادامه اشــاره ای هم به افت توام صادرات 
نفتی و غیرنفتی ایــران به مقاصد چیــن و ترکیه 
داشت و از منفی شــدن تراز تجاری با دو کشور به 
دلیل کاهــش کل صادرات به ویــژه صادرات نفتی 

سخن گفت. 

خوانساری در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

کارخانه  تولید  بخشنامه  متوقف  شود

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
دولت سیاست های معیشتی خود 

را ادامه خواهد داد
در دویســت و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت به ریاســت حجت االســالم 
والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، گزارش 
»وضعیت تأمین و توزیع کاالهای اساسی و ضروری 
مردم در ماه های پایانی سال 1399 و برنامه سال 

1400« ارائه شد.
در این گزارش فعالیت ها و اقدامات بانک مرکزی، 
وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و 
تجارت در ایجاد سیستم های هوشمند سفارش، 
تخصیص اعتبار، ترخیــص کاال و چرخه توزیع 
کاالهای اساســی و تمهیــدات الزم برای تامین 
کاالهای اساســی در ماه های پایانی سال و سال 

1400 تشریح شد.
در این جلسه همچنین، قائم مقام وزیر صمت در 
امور بازرگانی گزارشی از برنامه ها و وظایف دستگاه 
های ذیربط برای کنترل قیمــت و نظارت بر بازار 

کاال ارائه کرد.
رییس جمهور با تاکید بر برنامه ها و مولفه های 
مطرح در گــزارش ارائه شــده، گفت: موفقیت 
و پیروزی بزرگی در خنثی ســازی هدف شوم 
و اصلی دشــمن مبتنی بر ایجاد قحطی و فشار 
غیرقابل تحمــل و کمبود در تهیــه کاالهای 
ضروری و در نتیجه ایجاد بهم ریختگی در کشور 
به دست آمد و هدف گذاری دشمن کامال ناموفق 

و ناکام ماند.
 رییس جمهور در مورد برنامه سال 1400 برای 
تامین کاالهای اساســی گفــت: دولت با قوت 
تدابیر و سیاست های معیشــتی خود را ادامه 
خواهــد داد و هر جا که حقوق مــردم در میان 
باشد، تمام قد از معیشت مردم و تامین کاالهای 
اساســی با ارز ترجیحی کــه در الیحه بودجه 
1400  نیز گنجانده شــده، دفاع می کند تا در 
سال آینده نیز مردم در تأمین کاالهای خود با 

مشکالت روبرو نشوند.
 روحانی اضافه کرد: سیاست های بازرگانی کشور 
از مرحله تامین تا حمل و توزیع باید با هماهنگی 
کامل مدیریت شود و قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانی با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط این 
ماموریت را دنبال خواهد کرد و این چرخه و زنجیره 
باید به نحو موثری کنترل شود و اجازه داده نشود 
نوسانات قیمت بیش از این بر معیشت و اقتصاد 

خانوار فشار بیاورد.

بورس ۱۱ هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در انتهای معامالت ام سه شنبه 28 
بهمن 1399 با افت 11 هزار و 471 واحدی به یک 

میلیون و 245 هزار و 814 واحد رسید.
همچنین شاخص کل هم وزن نیز 797 واحد رشد 

کرد و به 438 هزار و 29 واحد رسید.

پیش بینی درآمد نفتی ۱99هزار 
میلیارد تومانی در بودجه

علی ربیعی در پاسخ به پرسش های خبرنگاران مبنی 
بر اینکه آقای جهانگیری، پاسخ رهبری به نامه شان 
خطاب به رییس مجلس را درباره بودجه عنوان و برخی 
نمایندگان این نامه را مربوط به بحث ارز 4200 تومانی 
می دانستند، و کدام درست است، گفت: طبق گفته 
آقای جهانگیری در ایــن نامه به موضوعات مختلف 
اشاره شده است. برای مثال با اشاره به تغییراتی که 
کمیسیون تلفیق در الیحه بودجه 1400 ایجاد کرده، 
تاکید شده است این تغییرات به معیشت مردم لطمه 
نزند. یک بحث کلی در مجموع تغییرات صورت گرفته 
بود. ربیعی با بیان اینکه در این نامه بحث کلی درباره 
تغییرات اعمال شده مطرح شــده بود، گفت: آقای 
جهانگیری درباره نرخ ارز هم اعالم کرده بود که موافق 
و معتقد به تک نرخی بودن ارز در این شرایط نیستند 
تا با یک برنامه ریزی به سمت چنین تصمیمی برویم.

 سخنگوی دولت اظهار داشت: تک نرخی بودن ارز 
در  شرایط فعلی هم جزو نامه بوده و گفته شده بود 
که موجب کمبود کاال و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش 
سایر قیمت ها می شود. خوشبختانه پاسخی هم که 
داده شده این بود که توجه جدی به این مساله شود 
و این پاسخ زمینه همکاری های خوبی را هم فراهم 

کرده است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ 
به سوالی درباره قانون اقدام راهبردی مجلس گفت: بر 
اساس بند ششم قانون مجلس از آنجایی که تحریم ها 
تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور 
به تعلیق اجرای داوطلبانه این پروتکل الحاقی است که 
موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فرا آپارتمانی 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد بود. البته 
این مساله امری زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد 
اجرای داوطلبانه پروتکل به سرعت متوقف می شود.   
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پس از کــش و قوس های فــراوان، ســرانجام 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 

اصالحیه بودجه سال 1400 را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 
اصالحیه بودجه سال 1400 را با 211 رای موافق 

و 28 مخالف و 6 ممتنع تصویب کردند.
گفتنی اســت، نمایندگان 14 بهمن ماه، کلیات 
الیحه بودجه ســال 1400 را با 99  رأی موافق، 
148  رأی مخالــف و 12  رأی ممتنع از مجموع 
261 نماینده حاضر در مجلس رد کردند و بر این 
اساس دولت روز گذشته الیحه اصالحیه بودجه 

سال 1400 را تقدیم مجلس کرد.

حذف ارز ۴۲00 نیز به »رفع تحریم ها« 
گره می خورد؟

دولــت دوازدهــم در حالــی که منتقــد برخی 
اصالحات کمیســیون تلفیق از جمله حذف ارز 

4200 و اصالح حقوق گمرکــی بود در اصالحیه 
بودجه 1400 اجازه این دو اصــالح را از مجلس 
طلب کرده است. به گزارش مهر، اصالحیه بودجه 
1400 تقدیمی از ســوی دولت به مجلس، دیروز 
منتشر شــد. ســقف بودجه اصالحی با رشد 13 
هزار میلیاردی از حدود 841 هزار میلیارد تومان 
به 854 میلیارد تومان رســیده اســت. این متن 
اصالحاتی حداقلی را در قیمــت منابع و مصارف 
داشت که حاوی نکاتی قابل توجهی است. اولین 
نکته مهــم این متــن صحه گذاشــتن دولت به 
اصالحاتی بود که کمیســیون تلفیق مجلس آنها 
را مصوب کرده بود. در مصوبه کمیســیون تلفیق 
ارز 4200 تومانی کاالهای اساسی حذف و به جای 
آن اعطای یارانه به مردم با هدف کمک بیشتر به 
اقشار آسیب پذیر، جایگزین شده بود. دولت در جز 
4 بند ب اصالحیه تازه خود آورده است، »به دولت 
اجازه داده می شود در شش ماهه اول سال 1400 

و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی 
از نرخ ترجیحی کاالهای اساســی به نرخ سامانه 
معامالت الکترونیکی )ETS( اقدام و مابه التفاوت 
منابع وصولی را به ردیف درآمدی مشخص شده 
واریز نماید. منابع واریزی این قانون صرف تأمین 
معیشت و سالمت مردم می شود«. این بند بدان 
معنی است که در صورتی که شرایط بین المللی 
)احتماالً ناشی از رفع تحریم ها( و شرایط اقتصادی 
و اجتماعی ایجاب کند دولت نیز به دنبال حذف 
تمام یا بخشی از ارز دولتی و کمک های معیشتی 
و سالمت به مردم در شش ماه اول سال آتی یعنی 

قبل از اتمام دولت دوازدهم است.
نکته قابل توجه دیگر این است که در انتهای این 
بند، آمده اســت، »به دولت اجازه داده می شود 
حقــوق ورودی واردات را تعدیــل کنــد«. این 
درحالی اســت که اســحاق جهانگیری و حسن 

روحانی بارها از این تصمیم که شــالوده تفکرات 
اعضای کمیسیون تلفیق بود گالیه کرده و آن را 
باعث افزایش شــدید قیمت کاالهــای وارداتی 

می دانستند.
واگــذاری شــرکت ها بابت رد دیــون دولت نیز 
موضوع دیگری بود که در اصالحیه الیحه دولت 
تغییر کرده اســت. در الیحــه ابتدایی واگذاری 
90 هزار میلیــارد تومان از شــرکت های دولت 
به صندوق های بازنشســتگی، ســازمان تأمین 
اجتماعــی و … بابت همســان ســازی حقوق 
بازنشســتگان دیده شــده بود که ایــن رقم در 
اصالحیه جدید بــه 125 هزار میلیــارد تومان 
افزایش یافته و بابت متناســب ســازی حقوق 
شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای 
هیأت علمی، مطالبات قانــون حمایت از حقوق 
معلوالن و نظام تأمین اجتماعــی فراگیر هزینه 

می شود.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید سه شنبه ۲۸بهمن به ۱۱ میلیون ۸۳۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۸۲۳ دالر و ۱۲ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۶۳۱ تومان است.

کلیات الیحه اصالحیه بودجه ۱۴00 تصویب شد

دالر ۴۲00 تومانی حذف نشد
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ارزیابی بــازار خودروهای 
پرطرفدار وارداتی نشــان 
می دهــد طــی دو هفته 
اخیر که بازار ارز نوســان 
شدیدی داشــته، برخی از 
خودروهای خارجی در بازار رشــد قیمت 100 تا 

520 میلیونی قیمت را تجربه کردند.
به گزارش اقتصادنیوز؛ رصد بازار خودروهای وارداتی 
نشــان می دهد برخی محصوالت پرطرفدار تحت 
تاثیر نوســان ارزی با افزایش قیمت روبرو شــده 
اند اما قیمت برخی دیگر از محصوالت نســبت به 
روزهای قبل تفاوتی چندانی نکرده اســت. برخی 
دیگر نیز به دلیل آنکه جدیدا در بازار عرضه شــده 
اند امکان مقایسه با هفته های قبل را ندارند.برای 
نمونهBMW ســری7 مــدل 2018 یکی از این 
خودروها است؛چرا که در ارزیابی قبلی مدل 2017 
کارکرده این خودرو در بازار موجود بود، اما این هفته 
امکان خرید مدل 2018 صفر ایــن خودرو نیز در 
بازار ممکن شــد، به گفته فعاالن بازار این خودرو  
با قیمتی در حدود 8 میلیارد تومان در بازار قیمت 

گذاری شده است.
بســیاری تصور می کردند که با توجــه به بهبود 

احتمالی مناسبات سیاسی شاهد ریزش قابل توجه 
قیمت در بازار وارداتی هــا خواهیم بود. روندی که 
بازار وارداتی ها خالف جهــت آن حرکت کردند، 
به طوریکــه پس از ریــزش قیمــت خودروهای 
وارداتی که با تغییر قدرت در آمریــکا رخ داد این 
 روزها شاهد افزایشی شــدن قیمت این خودروها 

در بازار هستیم.

قیمت برخی از وارداتی ها
رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که »آزرا« 
مدل 2019 در میان خودروهــای جدید که چند 
ماهی است توانسته مجوز ورود به کشور را دریافت 
کند،  در بــازار با قیمت دو میلیــارد 500 میلیون 
تومان قیمت گذاری شــد که نســبت به دو هفته 

گذشته رشد 50 میلیون تومانی داشته است.
»رنوتالیسمان« مدل 2018 دیگر خودرو پرطرفدار 
در بازار نیز  نسبت به دو هفته گذشته رشد قیمت 
100 میلیون تومانی را تجربه کرد و یک میلیارد و 

500 تومان در بازار قیمت خورد.
»النترا« مــدل 2018 اما  در بــازار تغییر قیمتی 
نداشته و همانند دو هفته گذشــته در بازار قیمت 
گذاری شد. »میتسوبیشی اوتلندر« نیز همانند النترا 

تغییر قیمتی در بازار نداشت.
اما»BMW ســری7« مدل 2018 امروز در بازار 
قیمتی در حدود 8 میلیارد تومان امــروز در بازار 

قیمت گذاری شد و »توسان ix35« مدل 2018 
نیز  در بازار یــک میلیــارد و 800 میلیون تومان 

قیمت خورد.

دالیل رشد قیمت وارداتی ها
اما چه عواملی باعث شــد تا در مــدت زمان مورد 
بررســی خودروهای واردتی یــا افزایش قیمت را 
تجربه کنند؟ به گفته فعــاالن بازار خودرو 4 عامل 
موجب شــده تا این روزها شــاهد نوسان قیمت 

خودروهای وارداتی در بازار باشیم.
1- عمده عاملی که فعاالن بازار خودرو به آن اشاره 
می کنند به نوسان در بازارهای لیدر باز می گردد؛ به 
گفته فعاالن بازار خودرو تغییر پی در پی قیمت ارز 
بخصوص دالر در بازار عامل اصلی است که می توان 
افزایش قیمت در بازار وارداتی ها را به آن نسبت داد، 
نوسان در بازارهای ارز هرچند اندک است، اما همین 
نوسان توانســته بازار خودرو را هم در وارداتی ها و  

هم داخلی ها تحت تاثیر قرار دهد.
 2-از ســوی دیگر فعاالن بازار خــودرو معتقدند 
نامشخص بودن وضعیت واردات خودرو )باز شدن 
واردات خودرو ( نیز از دیگر عواملی است که این بازار 

را به چالش کشانده است.
3-نامشخص بودن مناسبات سیاسی یکی دیگر از 
عواملی است به اعتقاد فعاالن بازار خودرو موجب 

شده تا بازار وارداتی ها نوسان قیمت داشته باشند.

4-به گفته فعاالن بازار خودرو در کنار تمام عوامل 
مذکور تصمیمات پی در پی در خصوص ساماندهی 
بازار خودرو که در برخی موارد شــامل خودروهای 
وارداتی نیز می شود از دیگر عواملی است که موجب 
شده تا بازار وارداتی ها با نوسان قیمت روبرو شوند؛ 
در این خصوص می توان به تبدیل پالک خودرو در 
مناطق آزاد به پالک ملی اشــاره کرد؛ طرحی که 

اجرای کردن آن تاثیر بسیاری در بازار وارداتی ها 
خواهد داشت. با وجودی که انتظار می رود این عامل 
اثر کاهنده بر بازار داشته باشد امابرخی فعاالن بازار 
مدعی هستند به دلیل تایید و تکذیب ها و حواشی 
به وجود آمده قیمت خودروهــای وارداتی را دچار 
نوسان کرده است، زیرا فعاالن بازار را دچار سرگیجه 

اطالعاتی می کند.

رفت  و  برگشت های  قیمت دالر،  بازار  خودروهای  وارداتی  را  با نوسان  قیمت  رو به رو کرد

رشد قیمت خودروهای وارداتی

درج قیمت مصرف کننده برروی  
مرغ و تخم مرغ  الزامی شد

براســاس مصوبه کارگروه تنظیم بازار مقرر شد 
که مطابق اعالم ســازمان دامپزشــکی و وزارت 
جهادکشاورزی کشتارگاه های طیور و واحدهای 
تولیدی تخم مرغ نســبت به درج قیمت مصرف 

کننده بر روی بسته بندی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده 
است: حسب تاکید وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 
تخصیص و تحویل صد درصدی نهادهای دامی با 
قیمت های مصوب برای تولید گوشت مرغ و تخم 
مرغ مقرر شد وفق اعالم ســازمان دامپزشکی و 
وزارت جهادکشاورزی کشــتارگاه های طیور و 
واحدهای تولیدی تخم مرغ نسبت به درج قیمت 

مصرف کننده بر روی بسته بندی اقدام کنند.
همچنین در تبصره آن نیز ذکر شده است که در 
خصوص تعیین ضوابط و روند شکل گیری درج 
قیمت مصرف کننده در کشتارگاه های طیور مقرر 
شد جلسه ای با محوریت دبیرخانه کارگروه تنظیم 
بازار و وزارت جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان 

دستگاه های  ذی ربط تشکیل گردد. 
چندی پیــش نیز معــاون امور تولیــدات دامی 
وزارت جهاد کشــاورزی از آغاز طرح درج قیمت 
برروی تخم مرغ خبر داده بــود و اعالم کرد که به 
منظور ســاماندهی بازار تخم مرغ و جلوگیری از 
گرانفروشی، بر روی هر عدد تخم مرغ و بسته بندی 

آنها قیمت درج خواهد شد.

بهمن تمام شد، هزینه معیشت 
مشخص نشد!

نماینده کارگران در شــورای عالی کار از موکول 
شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به 
هفته آینده  خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و 
ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال 
کارگران و کارفرمایان را دلیل عدم تعیین رقم هزینه 

سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست.
ناصر چمنی در گفتگو با ایسنا با تشریح جزییات  
چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار 
اظهار کرد: در حالی که قرار بود در آخرین جلسه 
کمیته مزد در بهمن ماه هزینه ســبد معیشــت 
کارفرمایان مشخص شود، گروه کارفرمایی با این 
توجیه که آنها هم دچار مشکل هستند خود را ناتوان 
از پرداخت دستمزد دانسته و اعالم کردند که دولت 
باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران 

عمل کند و افزایش دستمزد را برعهده بگیرد.
وی افزود: با توجه به اعالم خط معیشت 10 میلیون 
تومانی از ســوی بانک مرکزی، هزینه معیشــت 
کارگران با احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن 
و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم 
می رسد و انتظار داریم با توجه تاکید ماده 41 قانون 
کار نسبت به تعیین سبد معیشت توجه و اهتمام  
بیشتری صورت گیرد. به گفته چمنی بند 2 ماده 41 
قانون کار بر لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای 
کارگری به نحوی که تامین کننــده هزینه های 
معیشت یک خانوار 3.3 نفره باشد، تاکید کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه 
جامعه کارگری بیش از 52 میلیون نفر از جمعیت 
کشور را تشــکیل می دهند، اظهار کرد: اینکه با 
عدم تعیین هزینه سبد معیشت و وقت کشی قشر 
عظیمی از  جامعه را در بالتکلیفی نگه داریم اقدام 

پسندیده ای نیست.

قیمت قند اعالم شد
ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده هر 
کیلوگرم قند شکسته شــده در بسته بندی یک 

کیلوگرمی 10 هزار و 500 تومان تعیین کرد.
به گزارش ایســنا، در مصوبات صد و بیســت و 
پنجمین کارگروه ستاد تنظیم بازار به به تحویل 
شکر با قیمت هر کیلوگرم ۶۶50 تومان به واحدهای 
قندریزی طبق تصمیمات جلسه قبلی اشاره شده 
و بر اساس محاسبات ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان، سقف قیمت مصرف 
کننده هر کیلوگرم قند شکسته شده در بسته بندی 
یک کیلوگرمی 10 هــزار و 500 تومان تصویب 

شده است.
همچنین مقرر شده درخواست انجمن های صنفی 
کارخانجات تولیدی شکر در خصوص تعیین نرخ 
کارمزد تصفیه شــکر، از طریق سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولید کنندگان بررســی و 

اعالم شود.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت )صمــت( قیمت هر 
کیلو قند شکسته در آذر ماه امســال به 10 هزار 
و 400 تومان رســیده که نسبت به قیمت ۶500 
 تومان در ســال گذشــته ۶0.7 درصــد افزایش 

داشته است.

اخبار

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( وعده داد که با ورود و وفور میوه )سیب و پرتقال( در شب عید، قیمت میوه ها از 

جمله سیب و پرتقال بشکند.
به گزارش ایســنا، ســعید صارمی با حضور در برنامه تلویزیونی در خصوص وضعیت 
محصوالت باغی در بازار از جمله سیب و پرتقال، گفت: طرح ذخیره سازی میوه و مرکبات 
از سال 1385 با دو هدف انجام می شود که حمایت از تولید در فصل برداشت و حمایت 

از مصرف کننده در اوج مصرف)شب عید( این اهداف است.

محصول زیر ۶۰۰۰ تومان برای باغدار ضرر است
وی با اعالم اینکــه کل میوه و مرکبــات ذخیره شــده در این چند ســال تقریباً زیر 
یک درصد کل تولید کشــور بوده اســت، ادامه داد: 40 تا 50 هزارتن امســال خرید 
و ذخیره ســازی میوه و مرکبات داشــتیم که نســبت به ۶.5 میلیون تن تولیدی که 

داریم رقم ذخیره ســازی زیر یک درصد می شــود. باید بپذیریم بــا توجه به افزایش 
 هزینه هایی که باغداران داشــتند اگر محصــول خود را زیر ۶000 تومان بفروشــند، 

متضرر می شوند.
صارمی ادامه داد: باید بپذیریم که هزینه های کود، سم و نهاده های کشاورزی، دستمزد 
کارگران و ... در ســال جدید افزایش پیدا کرده است. ورود دولت در موضوع تولید الزم 
است و با توجه به موجودی میوه ذخیره شده ای که وجود دارد قطعا قیمت های شب عید 

خیلی پائین تر از این خواهد بود.
معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اظهار کرد: قطعاً در 
شب عید با ورود و وفور میوه )سیب و پرتقال( در بازار مواجه خواهیم شد و قیمت میوه 

ها از جمله سیب و پرتقال خواهد شکست.
وی افزود: حدود 25 تا 30 هزار تن پرتقال و 10 تا 15 هزار تن سیب ذخیره کرده ایم که 

قیمت ها را شب عید به فراخور قیمت بازار اعالم می کنیم.

محدودیت ارزی عامل نابسامانی در بازار موز
وی در خصوص موز نیز گفت: با به وجود آمدن محدودیت های ارزی و کاهش عرضه که 
سبب برهم خوردن عرضه و تقاضای موز در بازار شد، عده ای سودجو برای سوجویی خود 
به این بازار ورود کردند که دستگاه های نظارتی، سازمانهای حمایت و تعزیرات برای آن ها 

پرونده تخلف تشکیل داده اند و با آنها برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایســنا، در روزهای اخیر افزایش قیمت برخی از اقالم میوه خبرساز شده و 
آخرین مشاهدات میدانی ایسنا از خرده فروشی های سطح شهر تهران در هفته گذشته 
حاکی از آن است که قیمت هر کیلو نارنگی جنوب 25 هزار تومان، انار شیراز 25 هزار 
تومان، موز ۶0 هزار تومان، سیب 20 هزار تومان، پرتقال تامسون 20 هزار تومان، پرتقال 
شمال 20 هزار تومان، پرتقال توســرخ 20 هزار تومان، پرتقال جنوب 35 هزار تومان، 
خیار 20 هزار تومان، فلفل دلمه 20 هزار تومان، کیوی 20 هزار تومان و گوجه فرنگی 

بوته ای 8000 تومان و لوبیا سبز 25 تا 30 هزار تومان است.

هشدار در رابطه با انباشت و در آستانه فساد قرار گرفتن 40 میلیون دالر 
کاالی گروه 27 و ممنوعیت ورود آنها از سوی گمرک ایران در حالی 
مطرح شد که اخیرا مقرر شده این موضوع با حضور مسئوالن مربوطه 
مطرح و اقدامات قانونی الزم در رابطه برای تعیین تکلیف این کاالها 

صورت بگیرد.
به گزارش ایسنا، در کنار  ممنوعیت واردات کاالهای گروه 4 که عمدتا 
غیرضروری و مصرفی است گروه  27 نیز اولویت ارزی غیر فعال داشته 
و در نتیجه امکان صدور کد رهگیری برای ترخیص کاالهای آن وجود 
ندارد، این در حالی است  که قبل از این ممنوعیت حجم زیادی از کاال 
براســاس مجوزهای صادره وارد گمرک و بنادر  شــده بود که امکان 
ترخیص پیدا نکرد. آن طور که مســئوالن گمرک ایران اعالم کردند 

حدود 40 میلیون دالر کاالهای گروه 27 در حال حاضر در  گمرک و 
بنادر وجود دارد  و ولی به دلیل عدم تعیین تکلیف صاحبانشان دچار 
مشکالتی  شده و این کاالها نیز در آستانه  فساد یا متروکه شدن قرار 
گرفته اند. این در حالی اســت که براساس ماده 11 آیین نامه اجرایی 
مقررات صادرات و واردات وقتی کاالیی مشمول افزایش سود بازرگانی 
یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت شود اگر شرایط الزم را داشته باشد 
امکان ترخیص آن با شرایط قبل از ممنوعیت وجود دارد، براین اساس، 
طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای تعیین تکلیف این 

کاالها صورت گرفت، ترخیص آنها با شرایطی امکان پذیر بود؛ به طوری 
که گمرک مکلف به احراز کاال و ارائه لیست به وزارت صمت شد و این 
وزارتخانه باید بعد از مطابقت مشخصات این کاال با شرایط مندرج در 
ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات مشخص می کرد که 
آیا  قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت وجود دارد یا خیر، این 
اقدامات ظاهرا صورت گرفته ولی در نهایت به صدور کد رهگیری بانک و 
ترخیص کاال منجر نشد. ارونقی- معاون فنی گمرک- در این رابطه اعالم 
کرد که وقتی مجوز ثبت سفارش به عنوان مجوز ورود کاال صادر، کاالی 

موضوع ثبت ســفارش حمل و به گمرک و بنادر رسیده، اظهار شده، 
تشریفات گمرکی انجام، مشمول مقررات ماده 11 آئین نامه اجرایی 
قانون مقررات صادرات و واردات بوده و »حقوق مکتسبه« برای صاحب 
کاال ایجاد شده، باید در چارچوب قانون، تعیین تکلیف و ترخیص آنها 
بالمانع اعالم شود چرا که قبال به صاحب کاال مجوز ورود داده شده است.

وی البته اشاره داشت به وفور این قبیل کاالها در فروشگاه های سطح 
شهر و گفته بود که یکسری سیاست ها و تصمیمات اخذ شده در مورد 
ممنوعت برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کاال از 
کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، 
از این رو الزم است دستگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در 

اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

وعده صمت:

قیمت میوه شب عید خواهد شکست

۴۰ میلیون دالر کاالی ورود ممنوع تعیین تکلیف می شود
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با تصویب اصالحیه الیحه بودجــه 1400، ارز 4200 تومانی 
فعال ماندگار شده اســت. از طرف دیگر نیز احتمال دارد سوم 
اســفندماه ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کند. 
همزمان با این دو اتفاق بررسی FATF نیز گام های نهایی خود 
را طی می کند. اما تالقی این ســه رویداد نرخ دالر در بازار را تا 

پایان سال به کدام سمت خواهد برد؟
به گزارش تجارت نیوز، روز گذشته اصالحیه الیحه بودجه سال 
آینده در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. الیحه ای که در 
آن از مجلس تقاضا شده یک مجوز شش ماهه برای باقی ماندن 
ارز ترجیحی بدهد. در واقع دولت خواسته تا زمانی که در مرداد 
ماه کابینه جدید کار خود را آغاز می کننــد، این ارز پرداخت 
شــود و پس از آن دولت بعدی درباره ماندن یا نماندن این ارز 

تصمیم گیری کند.
بر این اساس فعال کاالهای اساسی و نهاده های دامی برحسب 
اهمیتشــان، ارز ترجیحی می گیرند اما مقرر شــده این ارز به 
صورت تدریجی حذف و منابعش صرف معیشــت مردم شود. 
همچنین تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، 
کاالهای اساســی و مواد اولیــه کارخانجات کمــاکان با نرخ 
ترجیحی انجام می شود ولی ارز سایر کاالها با نرخ روز محاسبه 

خواهد شد.
حاال باید دید بازار ارزی که مدت ها در کشاکش میان دولت و 
مجلس بر سر بودجه 1400 و تعیین تکلیف دالر 4200 تومانی 

مانده بود، به این توافق تازه چه واکنشی نشان می دهد؟
سهراب اشرفی، کارشــناس ارزی، دراین باره می گوید: »اگر 
ارز ترجیحی حذف شده بود احتماال بازار سریعا واکنش نشان 
می داد و افزایش پیدا می کرد اما حذف نشــدن آن برای بازار 
سیگنال مثبتی محسوب نمی شود، پس مسلما بازار هم نسبت 

به آن واکنشی نخواهد داشت«.

بازار در انتظار روز یکشنبه
از طرف دیگر ایران در تاریخ سوم اسفندماه ممکن است اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی را لغو کند؛ از نظر برخی فعاالن این 
اتفاق می تواند در انتظار بازیگران ارزی تاثیر چشم گیری داشته 

باشد و زمینه ساز افزایش خریدها شود.

کامبیز افســری، کارشــناس بازار ارز،درباره تاثیر لغو اجرای 
داوطلبانه پروتــکل الحاقی بر بازار ارز توضیــح می دهد: » در 
حال حاضر همه منتظر هســتند تا ببینند طرف های خارجی 
چه واکنشی نشــان می دهند. چون این اتفاق قرار است چند 
روز دیگر بیفتــد در این فاصلــه افراد ســناریوهای متفاوتی 
را در نظر می گیرند. اولین ســناریو این اســت کــه امریکا در 
واکنش، نرمشــی نشــان  دهد و وضعیت بهتر شــود. دومین 
 سناریوهم این اســت که نه ایران ســر پروتکل کنار بیاید نه 

طرف خارجی«.
در این میان عده ای عنوان می کنندکه  چون دالر در بهمن ماه، 
نزدیک به 20 درصــد افزایش قیمت را تجربــه کرد پس بازار 
ریسک های آتی را تا حدی پیشــخور کرده است. اما این نگاه 

چقدر می تواند به واقعیت بازار نزدیک باشد؟
افسری در پاسخ می گوید: » اتفاقا برعکس، چون بازار پیش از 
این قیمت های بسیار باالتر را تجربه کرده پس پتانسیل باالتر 
رفتن را دارد. به اصطالح بازار، وقتی ارز قیمتی را می بیند دوباره 
دیدن آن بعید نیســت. البته همانطور که با خروج از پروتکل 
الحاقی امکان بــاال رفتن نرخ وجود دارد، با خارج نشــدن هم 

احتمال ریزش قیمت هست.«

تعیین تکلیف FATF تا پایان سال
عالوه بر این ها محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اخیرا خبر داده که بررسی FATF مراحل پایانی را طی 
می کند و به احتمال قوی تا پایان سال، نتیجه بررسی موضوع 
FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام  اعالم می شود. عصر 
امروز نیز رئیس کل بانک مرکزی با حضور در در جلسه مجمع 
تشخیص در مورد ضرورت و آثار پیوستن به FATF توضیحاتی 

خواهد داد.
اشــرفی در این باره می گوید: »به نظر می رسد راه حل  هایی به 
کمیسیون بررسی FATF پیشنهاد شده که با شروطی ایران 
لوایح را بپذیرد. اگر این اتفاق بیفتد وضعیت دالر بهتر می شود. 
با این حال در بهترین حالت و با دریافت بهترین سیگنال ها دالر 
نهایتا بتواند تا همان حد 21، 22 هزار تومان رسد، در شرایط 

فعلی نرخی کمتر از این واقعا توجیه ندارد«.

افزایش مجدد قیمت مــرغ در بازار و رســیدن آن بــه مرز 30 
هزارتومان نگرانی های را ایجاد کرده اســت و برای بسیاری این 
سوال پیش آمده است که آیا قیمت این کاالی پروتئینی پرمصرف 
که برای برخی خانواده ها به دلیل قیمت مناسب جایگزین گوشت 

قرمز شده به زودی کاهش می یابد؟
به گزارش ایسنا، با شــیوع پاندمی کرونا در کشــور، قیمت مرغ 
پرنوسان ترین روزهای خود را تجربه کرد، به طوری که در آبان و 
آذرماه قیمت آن در خرده فروشــی ها به 33 هزارتومان و بعضا در 
برخی محالت به 38 هزارتومان هم رسید و مردم را برای خرید مرغ 
عرضه شده با قیمت دولتی روانه صف های طوالنی در میادین کرد. 
صف های چند ساعته ای که معلوم نبود چند نفر را درگیر بیماری 

کرونا  و روانه بیمارستان کرده است.
البتــه در آن زمان عرضه مــرغ تنظیم بازاری بــا قیمت هرکیلو 
20 هزار و400 تومان  و حتی زیر قیمت مصوب توســط شرکت 
پشتیبانی امور دام و نظارت بر قیمت فروش مرغ در خرده فروشی 
ها توانســت بازار را چند ماهی برای مصرف کننــدگان به تعادل 
برســاند اما آن زمان هم تولیدکنندگان و کارشناسان این بخش 
معتقــد بودند که اقدامات مقطعی تنها به شــکل ُمســکن عمل 
خواهند کرد و اگر مشکالت ریشه ای حل نشود و بخش خصوصی 
و  دولتی برای حل مشــکالت دور یک میز نشینند و همه مسائل 
 به صورت شفاف مطرح نشــود بار دیگر بازار مرغ با نوسان مواجه 

خواهد شد.
نوسانی که اخیرا نیز دامن بازار مرغ را گرفته است؛ به طوری که در 
روزهای اخیر قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران 
به 27 تا 30 هزارتومان رســیده، یعنی حدود 7 تا 1000 تومان 
بیشــتر از قیمت مصوب! و آن طور که گزارش ها نشان می دهد 
مغازه داران نیز در تهیه مرغ با قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومانی 
به دلیل عرضه کم در میدان بهمن تهران )بزرگترین مرکز عرضه 
مرغ تهران( با مشکل روبه رو هستند. برخی از آنها نیز خودشان مرغ 
را بیشتر از نرخ مصوب خریداری می کنند و این کمبود را ناشی از 

کاهش عرضه مرغ به بازار توسط تولیدکنندگان می دانند.
برخی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعت طیــور نیز در خصوص 
افزایش قیمــت مرغ در روزهــای اخیرا نظراتی مطــرح کردند. 
آنها معتقدند قیمت 20 هــزار و 400 تومانی که بــه عنوان نرخ 

مصوب مرغ در ســتاد تنظیم بازار تعیین شده است، قیمت تمام 
شده تولید نیســت و قیمت مرغ گرم برای تولیدکنندگان حدود 
24 تا 25 هــزار تومان اســت. آنها همچنین مــی گویند که اگر 
ســتاد تنظیم بازار  قیمت مولفه های تولید مانند ذرت و ســویا، 
جوجــه را افزایش داده اســت، قیمت مصوب مرغ نیز بایســتی 
با توجه بــه افزایش هزینه هــا افزایش یابد در غیــر این صورت 
 تولیدکننــدگان ضرر خواهند کــرد و میل و رغبــت برای تولید 

کاهش می یابد. 
البته موضوع دیگری نیز اخیرا درباره کمبود عرضه و افزایش قیمت 
مرغ نیز مطرح شده است. چندی پیش نایب رئیس کانون انجمن 
صنفی مرغداران گوشتی با انتقاد از شکل گیری تصمیمات جزیره 
ای در استانها به ایسنا گفت که "برخی از استان ها که مزیت تولید 
دارند گاهی اجازه خروج مرغ را به صورت زنده یا گرم از استانشان 
نمی دهند و این بسته شدن راه خروج می تواند باعث شود برخی از 
سودجویان به دلیل روابطی که دارند از این فرصت استفاده کنند 
و مرغ را از آن استانها دریافت کنند و در استان های دیگر با قیمت 
باال بفروشند".موضوعی که به نظر می رسد مسووالن مربوطه باید 

دقت نظر بیشتری به آن داشته باشند. 
با این وجود روز گذشــته وزیــر صمت اعالم کرد کــه با توجه به 
نوسانات اخیر در بازار گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی در ستاد 
تنظیم بازار بیان کرده که ظرف 3 روز آینده نسبت به عرضه گوشت 
مرغ در بازار اقدام می کند تا شرایط به حالت عادی بازگردد. دبیر 
ستاد تنظیم بازار کشور نیز در این راستا روز گذشته بیان کرد که 
ذخایر مرغ منجمد در کشور به اندازه کافی بوده و اختیار عرضه مرغ 
منجمد به ستاد تنظیم بازار داده شده است و اگر تا آخرهفته قیمت 
مرغ عادی نشــود، از این ذخایر به بازار تزریق خواهد شد. چندی 
پیش نیز مدیرعامل شرکت پشیبانی امور دام اعالم کرده بود که 
این شــرکت تا به تعادل رســیدن قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار  
حضور  خواهد داشت و اقدام به توزیع مرغ وتخم مرغ خواهد کرد. 
حال باید دید در روزهای آینده وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت 
صمت و دستگاه های مربوطه چه اقداماتی در راستای ثبات قیمت 
مرغ در بازار انجام خواهند داد و آیا این آخرین نوسان قیمت مرغ 
در ســال 1399 خواهد بود یا قرار است تا پایان سال باز هم مردم 

نگران تامین مرغ  مورد نیاز سبد غذایی خود باشند؟

مرغ ارزان می شود؟تاثیر سه اتفاق مهم در انتظار بازار ارز
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موانع و مشكالت محيطی در توسعه كسب و كارهای كوچك
  علی متولی

مقدمه:
امروزه در اکثر کشــورهای جهان،صنایع کوچــک از جنبه های مختلف 
اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هســتند و 
در بسیاری از کشورها، این واحدها، تأمین کنندگان اصلی اشتغال جدید، 
مهد تحول و نوآوری وپیشرو در ابداع فناوری های جدید می باشند. وجود 
چالش های محیطی و تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات 
را برجسته تر ساخته است. با وجود مزیت هاي فوق وعلیرغم کمک دولت به 
این صنایع، کسب و کارهای کوچک در ایفاي نقش مورد انتظار در اقتصاد 
کشور، رقابت با صنایع مشــابه در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز کسب 
مزیت رقابتي که الزمه حضور جدي در بازارهاي جهاني است با مشكالتی 

مواجه هستند. 
تعریف محیط کسب و کار: محیط کســب وکار به مجموعه اي از سیاست 
ها، شرایط حقوقي، نهادي و قانوني حاکم بر فعالیتهاي کسب وکار گفته 
می شود. در واقع محیط کسب وکار شامل زیر ساخت هاي اقتصادي، میزان 
سالمت سیستم اداري، امنیت اجتماعي، ثبات در سیاستهاي اقتصادي، 
قوانین و مقررات، کیفیت نظام قضائي و غیره است که بر عملكرد شرکتها 
تأثیر مستقیم دارند، ولي تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران 

شرکتها وکسب و کارها است.
تعریف کسب و کارهای کوچک: کســب  وکارهای کوچک، معموالً کسب 
 وکارهایی هستند که به صورت خانوادگی یا فامیلی اداره می شوند. غالباً در 
این کسب  وکارها یک خانواده به کسب و کاری مشغول بوده و نهایتاً چند 

نفری را هم برای کمک استخدام کرده است.

موانع و مشکالت کسب وکارهای کوچک
1-قانونگذاری دولت )حاکمیت(: دولت باید بتواند یک چارچوب اطالعاتي 
شفاف ونظام حقوقي کارآمد ویک ســازوکار رقابتي عادالنه در فعالیتهاي 
اقتصادي ایجاد کند تا چهار هدف مهم در اقتصاد جامعه تامین شود: حفظ 
امنیت و سالمت در سازوکارهاي بازار، ایجاد رقابت همه جانبه، حمایت از 
مصرف کنندگان وتضمین دسترسي گروههاي فقیر و حاشیه اي به سرمایه. 
در کشور ما، دولت مسئول وضع عوارض، مالیات و جرایم بر فعالیتهاي تولید 
و خدمات)نرخ مالیات، مقررات مالیاتي و نظام دریافت عوارض وگستردگي 
جرایم اجتماعي( اســت. ناکارآمدي قوانین تصویب شده توسط دولت و 
همچنین ناتواني دستگاه هاي وابسته به آن در ایفاي درست این نقش، از 

موانع اصلی کسب و کارهای کوچک محسوب می شود.
2-سیاستهای مالی، اقتصادی وتجاری: دولت در هر کشور باید متولي توسعه 
پایدار باشــد، ثبات اقتصاد کالن را تضمین کنــد، بازارهاي مالي را تحت 
کنترل خود درآورد و نقش خود را به درستي در زمینه توزیع مجدد منابع 
ایفا کند. مهمتر آنكه توسعه، نیازمند تحول نهادهاي اقتصادي است ونهادها 
به نوبه خود متاثر از گروهها و منافع سیاســي هســتند. اولویت اصلي در 
سیاستگذاري ها باید باال بردن ظرفیت دولت براي حكمراني خوب باشد. هم 
اکنون اقتصاد ایران به میزان زیادي دولتي است و از جمله معضالت دولتي 
بودن اقتصاد بوجود آمدن بنگاههاي انحصاري و رانتهاي دولتی وهمچنین 
تدوین سیاست های مالی، اقتصادی وتجاری به سود بنگاههای زیر مجموعه 

دولت و بی توجهی به کسب و کارهای کوچک و بخش خصوصی است.
3-فقدان مهارت: هر فعالیتی اعم از اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نیازمند 
به مهارت،  دانش، تجربه و بطور کلی مهارت های عمومی وتخصصی است. 
توانایی مهارت های مدیریتی، فروش و بازاریابی و مدیریت مالی از جمله 
مهارت های کار آفرینی است. بررســی ها نشان داده که بسیاری از کسب 
وکارهایی که شكست خورده اند ناشــی از نبود مهارت وتخصص وتجربه 

کافی، بویژه شایستگی های مدیریتی کارآفرینان می باشد.
4-فقدان تقاضای بازار: ترس از عدم نیاز مردم، بــرای دریافت و یا خرید 
خدمات و محصوالت شــرکت می تواند مانع جدی در راه اندازی و توسعه 

کسب وکار ها باشد.
5-مشکالت فراوان ثبت امالک: طوالنــي بودن و دشواري رویه هاي 
ثبت اموال و امالك و هزینه هاي باالي مربوط به آن، موجب ایجاد مشكالت 
فراوانی گردیده است. در کشور ما بدون داشتن سند رسمي، حقوق مالكیت 
کارفرمایان و فعاالن اقتصادي به راحتي نقض مي شود، درنتیجه سرمایه 
گذاري کمتري کرده و به دشــواري تســهیالت و اعتبارات مالي بدست 

مي آورند.
6-ناکارآمدی نظام مالیاتی: جمع آوري مالیات براي تأمین زیرساختهاي 
عمومي توسط دولتها ضروري است. بدون این زیرساختها امكان بهره وري 
و رشد اقتصاد وجود ندارد. اما مالیاتهاي غیر شفاف، سنگین و تبعیض آمیز 
که دربرخي موارد از ســود فعاالن اقتصادي نیز بیشتر است، بنگاهها را به 

توقف فعالیت تولیدي و یا فرار مالیاتي سوق مي دهد.
7-نداشــتن وثیقه الزم: یكی دیگر از موانع مالی صاحبان کســب وکار 
های کوچک نداشتن وثیقه الزم برای اســتفاده از تسهیالت بانكي است. 
نداشتن وثیقـه ي الزم بـــراي دریافت تـسهیالت بـانكي، باال بـودن نرخ 
سود تسهیالت بانكي متناســب با وضعیت اقتصادي وعدم حمایت و ارائه 
ي تـــسهیالت الزم ازسوي موسسات مالي غیردولتي ازجمله مهمترین 

مشكالت  برای صاحبان این مشاغل به شمار مي رود.
8-حمایت ناکافی دولت: یكی دیگر از مشكالت کسب وکارهای کوچک در 
زمینه ي تامین مالي، ضعف حمایت هاي دولتــي در زمینه هاي مختلف 
اســت. بطوریكه حمایت ناکافي دولت از کســب وکارهای کوچک، نبود 
هماهنگي وهمكاري الزم بین سازمان ها و ارگانهاي مختلف باعث ایجاد 

معظالتی برای این واحدها گردیده است. 
نتیجه گیری:

در پایان می توان گفت، که عوامل دیگری چون فســاد اداری، سیاســت 
خارجی، نهادهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشــی، عدم وجود رویه های 
استاندارد و شفاف )در شاخص اخذ مجوزها(، خطرپذیزی مالی زیاد، ترس از 
شكست، جنسیت، محدودیت و ابهام در اخذ اعتبار، بی نیازی و بی اعتمادی 
به تجارت خارجی، فراهم نبودن بازار رقابت، کافی نبودن زیرساخت های 
ارتباطی، محدود بودن جذب سرمایه، ناکافی بودن قانون ورشكستگی و 
روند دادرسی طوالنی )شاخص الزم االجرا کردن قراردادها( نیز از  موانع 
و مشكالت اساسی توسعه کســب و کارهای کوچک در ایران هستند. در 
کنار عوامل فوق عامل دیگري که مي تواند موجب بي ثباتي و عدم تمایل 
فعاالن اقتصادي به ســرمایه گذاري و کارآفریني شود، تصمیم گیریهاي 
آنی و لحظه ای و غیرکارشناسي دســتگاههای متولی است که فضاي مه 
آلود و مبهمي را براي فعالیتهاي اقتصادي به دنبــال دارد. لذا با توجه به 
مزایا وقابلیت هاي بسیار زیاد کســب وکارهای کوچک  ونقش برجسته 
آنها در اقتصاد کشورها و با عنایت به مسائل ومشــكالتي که این گروه از 
بنگاه ها با آن روبرو هســتند،حمایت های گوناگونی از این بنگاه ها مورد 
 نیاز است تا کارایی آنها افزایش یافته و شاهد رشد وشكوفایی آنها درکشور 

باشیم.

يادداشت

برگزاریهمهکنسرتهامجازیمیشود
معاونفنیمرکزسالمتمحیطوکاروزارتبهداشتگفت:»برگزاریهرگونههمایش،کنسرتومراسممذهبیبایدبهتصویبستادملیمقابلهباکرونابرسد؛مادر

وزارتکشورجلسهایداشتیمکهقرارشدتمامیکنسرتهابهصورتمجازیبرگزارشوند.«

روزهــای اخیــر در حالی 
اینترنــت در ســاعاتی با 
سرعت الك پشت، اندر خم 
باز کردن یک صفحه به سر 
می برد که تعرفه های باالی 
آن نیز مزید بر علت شده تا مردم از دست آن به ستوه 
آیند. این در حالی است که هنوز صحبت های وزیر 
جوان اطالعات در پایان روزهــای کابینه فراموش 
نشده است که فریاد سر داده بود که تعرفه ها را اصالح 
خواهد کرد اما از حرف ایشان تا عملشان فرسنگ ها 
راه است!در این میان کســب و کارهای اینترنتی که 
اکثر آنها به اجبار به سرورهای داخلی منتقل شده اند 
نیز از این آسیب در امان نمانده اند و به گفته بسیاری 
از فعاالن فروشگاه های اینترنتی هر اختالل و کاهش 
سرعت در شبكه اینترنتی کشور باعث از دست رفتن 
مشتریان و پرداخت ضرر باال از سوی این شرکت ها 
می شود. همچنین نبود یک شبكه ارتباط باکیفیت و 
بدون اختالل باعث شده این شرکت ها توانایی اعمال 

یک برنامه ریزی بلندمدت در حوزه کاری خود نداشته 
باشند؛ چرا که مشخص نیست سرویس اینترنتی که 
در حال حاضر از آن استفاده و کسب درآمد می کنند 

روز بعد نیز وجود داشته باشد. 

تجربه خرید ناموفق از یک فروشــگاه 
اینترنتی، مردم را فراری می دهد

در این میان بد نیســت به تجربه یكــی از کاربران 
نگاهی بیندازیم. او می گوید: »برای خرید اینترنتی 
تمام مراحل را انجام دادم آن هم به ســختی چون 
در ساعات شب سرعت اینترنت بسیار پایین است. 
برای پرداخت پول چندین بار تالش کردم ولی به 
دلیل سرعت نامناسب پرداختم ناموفق بود. این بود 
که عطای خرید اینترنتی را به لقای آن بخشیدم و 
ترجیح دادم بدون دردســر به فروشگاه سر کوچه 
مراجعه کنم.«به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، ما در حوزه ارتباطات و پهن باند 
ثابت مشكالت زیادی داریم و کاربران فضای مجازی 
نیز با توجه به گستردگی خدمان پهن باند از سرعت 
آن ناراضی هســتند. حســین فالح جوشقانی در 
نشســت »5G و بن بست  توســعه زیرساخت های 

ثابت« در سومین رویداد »هفته ایران دیجیتال« و 
ششمین »نمایشگاه اینترنت اشیا ایران« با اشاره به 
وضعیت اینترنت ثابت در کشور گفت: ما در حوزه 
ارتباطات و پهن باند ثابت مشكالت زیادی داریم و 
توسعه یافته نیستیم. این مســئله هم نیز بر کسی 
پوشیده نیست. یكی از مشــكالت این حوزه، عدم 

سرمایه گذاری در این بخش است. این کار جزییات 
پیچیده اجرایی دارد و مجموعه ای که صاحب این 
تجهیزات باشد انحصار ایجاد می کند، مانند شرکت 
مخابــرات ایران.»کســب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، دلیل سرعت پایین اینترنت را بررسی 

می کند. 

نارضايتی مردم از سرعت و كيفيت پايين اينترنت ادامه دارد

داللی و سودجویی  با  فروش اینترنت بین الملل
محتوای اينستاگرام به عنوان اينترنت بين الملل فروخته می شود در صورتی كه ترافيك بين المللی مصرف نمی شود

مطالبه امروز مردم باند پهن است                                                                                                                                                                    دعوای زرگری برای سودجويی

منفعت طلبی با فروش پهنای باند بین الملل
جواد جاویدنیا، معاون سابق فضای مجازی دادستانی کل کشور 

عمده خدمات مورد نیاز مردم در بحث خرید و آموزش مجازی و امثال آن در داخل کشور شكل گرفته و مورد نیاز مردم است و در این راستا در صورتی که شبكه ملی اطالعات به معنای واقعی به صورت کامل شكل گرفته باشد، 
اینترنت باید از سرعت باالیی برخوردار باشد، ولی متاسفانه همان گونه که دولت در بحث سیاست خارجی، همه چیز را رها کرده و به سمت مذاکره و برجام سوق داده و توان داخل را در نظر نگرفته، در بحث فضای مجازی نیز همین 
اتفاق افتاده و وزارت ارتباطات با وجود بودجه های زیادی که برای شبكه ملی اطالعات دریافت کرده، بیشتر به دنبال افزایش پهنای باند اینترنت خارجی برای دسترسی بیشتر به خدمات خارج بوده است. به همین دلیل در داخل، 

خدمات پایه مورد نیاز به آن میزانی که بتواند در حجم باال پاسخگوی نیازهای مردم باشد، شكل نگرفته است. 
بنابراین باید پهنای باند مورد نیاز مردم تامین شود؛ اما پهنای باند خارجی که ما دسترسی به اینستاگرام و بخش های مختلف داشته باشیم، نیاز واقعی مردم را برآورده نمی کند. نیاز واقعی مردم این است که ما از اینترنت داخلی 

با پهنای باند بسیار خوب و باکیفیت برخوردار باشیم. 
اگر در کشور، شبكه ملی اطالعات که آقایون می گویند 80 درصد زیرساخت فنی آن را اجرا کرده ایم، داشته باشیم نباید در خدماتی که تماما داخلی است )مانند شبكه شاد، پیام رسان های داخلی و خریدهای اینترنتی که سرورها 
و زیرساخت آن در داخل کشور است( با مشكل مواجه باشیم؛ ولی متاسفانه جهت گیری آقایون در اقتصاد دیجیتال کشور در راستای همان جهت گیری ای است که ما اقتصاد فیزیكی داریم؛ یعنی به سمت و سوی تقویت دسترس 

پذیری پیام رسان ها و خدمات خارجی است تا اینكه خدمات داخلی تقویت شوند. 
در مورد فعالیت آزادانه اینستاگرام در کشور، کسب و کارهایی که در بستر اینستاگرام فعالیت می کنند اوال هیچ کجا ثبت و ضبط نیستند و کسب و کارهایی اند که عمدتا به نوعی زیرزمینی محسوب می شوند و درآمدهایی به 
دست می آورند که از جانب آن هیچ مالیاتی به کشور تعلق نمی گیرد. البته هستند برخی کسب و کارهای رسمی که در بازار به صورت رسمی و فیزیكی حضور دارند و در اینستاگرام هم پیجی دارند. منظور من این دسته از کسب 

و کارها نیست. منظور آن یک میلیون شغل مجزای مرتبط با فضای مجازی است که عنوان می کنند. باید بررسی کنیم که این یک میلیون شغل، کدام کسب و کار است و کجا ثبت شده و کجا مالیات می دهند. 
ما با اجازه دادن به فعالیت اینستاگرام در کشور، بستر یک بازار خارجی را فراهم می کنیم زیرا یک سری کسب و کارهایی که زیرزمینی هستند و تخلفات در آنها صورت می پذیرد، خالف قوانین کشور صورت می پذیرد و کسب و 

کارهایی که بحث فروش انواع و اقسام موارد غیرقانونی هم دارند در کنار این بستر شكل گرفته است. 
یک نكته بسیار مهم تر این است که اصل ماجرا و دعوای اصلی جای دیگر است و آن بحث فروش اینترنت بین الملل و داللی هایی است که پشت صحنه این جریان وجود دارد و مافیایی که در این قضیه شكل گرفته است. اینجاست 
که افرادی را برخالف تمام مصالح کشور حامی این فضا قرار می دهد. ظاهر کار ظاهر بسیار قشنگی است. این دوستان با این شعار که »ما می خواهیم از آزادی بیان و کسب و کار حمایت کنیم از این پلتفرم حمایت می کنند، در 
صورتی که در اینستاگرام هم آزادی بیان وجود ندارد. حمایت از کسب و کارها نیز نیست زیرا این کسب و کارها، کسب و کارهای واقعی نیستند که سود آن به کشور برسد. اصل ماجرا این است که در این دعوا آدرس غلطی داده 
می شود تا منافع عده ای از فروش پهنای باند بین الملل تامین شود. همین محتوای اینستاگرام به عنوان اینترنت بین الملل به من و شما فروخته می شود در صورتی که خیلی از بخش های آن روی سرورهای داخل ایران َکش می 

شود و ترافیک بین المللی مصرف نمی شود؛ در صورتی که از من و شما پول ترافیک بین الملل گرفته می شود! 
از طرفی روی سایت برنامه حمایت از کودکان در فضای مجازی که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در بخش مستندات آن، مستندی است که صحبت مسئول همین پروژه در نمایشگاه الكامپ است. در این مستند، مشاور وزیر 
در اجرای طرح حمایت از کودکان در فضای مجازی که هیچ بازخوردی از این موضوع نمی بینیم که اجرایی شده باشد، نكته ای در همان اسالیدها ذکر کرده که قیمت اینترنت ما دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است! این در 
حالی است که آقای آذری جهرمی در اولین مصاحبه بعد از وزیر شدنشان اصالح تعرفه های اینترنت را یكی از برنامه های خود اعالم می کنند؛ در صورتی که می بینیم قیمت ها نه تنها کاهش پیدا نكرده، که افزایش نیز داشته است. 

اما بحث من اینجاست که اصل ماجرا سر درآمدهایی است که پشت صحنه برای وزارت ارتباطات ایجاد می شود واال بقیه موارد یک دعوای زرگری است که سر ملت گرم شود و برخی افراد کار خود را انجام بدهند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: امسال در هیچ نقطه 
از کشور نمایشــگاه بهاره برگزار نمی شود. عباس 
قبادی با استناد به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، 
افزود: امسال برخالف ســنوات گذشته نمایشگاه 
بهاره برگزار نمی شود و بجای آن با رعایت تمامی 
شیوه نامه های بهداشتی، اصناف فروش فوق العاده 

و اینترنتی خواهند داشت.

مانع از نوسانات قیمت در بازار شب عید 
می شویم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شــاتا، وی تصریح 
کرد: اولویت بر حفظ سالمت مردم گذاشته شده 
است و به هموطنان اطمینان می دهیم در تامین 
کاالی شب عید مانع از نوســانات قیمت در بازار 

شویم.

ذخیره 4۰ هزار تن سیب و پرتقال برای 
تامین میوه شب عید

معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت از ذخیره 
۴0 هزار تن سیب و پرتقال برای تامین میوه شب 
عید خبر داد و اضافه کرد: تا حدودی تنظیم بازار به 
اصناف واگذار شده است و در کنار آن ذخایر میوه 

هم در نظر گرفته شده است.

آزاد شدِن واردات موز به کشور
قبادی همچنین از آزاد شدِن واردات موز به کشور 

خبر داد و افزود: موز وارداتی در راه است.
دبیر ســتاد تنظیم بازار، اتحادیــه صنف میوه و 
تره بار را ناظر بر دالالن و ســوداگران میوه شب 

عید اعالم کــرد و افزود: افزایــش قیمت میوه در 
شــب عید مقوله ای جداســت اما برای تنظیم و 
 کنتــرل قیمــت نهایــت تالشــمان را خواهیم 

کرد.

انجام13۰ میلیــون قطعه جوجه ریزی 
برای تامین گوشت مرغ در شب عید

قبادی همچنین درباره قیمت گوشــت مرغ نیز، 
بیان کرد: برای تامین گوشــت مرغ در شب عید 
۱30 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده است، از 
طرفی برنامه ریزی شده تا زمانی این جوجه آماده 
کشتار شود که به بازار شب عید و بازار ماه مبارك 

رمضان برسد.

مسئولیت تولید مرغ بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی است

وی با بیان اینكه مســئول تولید مــرغ بر عهده 
وزارت جهاد کشــاورزی اســت، افزود: اختالف 
مرغــداران با وزارت جهاد کشــاورزی بر ســر 3 
روز اختالف تامین نهاده دامی اســت. مرغداران 
تامین نهاده مــرغ را بــرای ۴5 روز مطالبه کرده 
 انــد و وزارت جهــاد کشــاورزی ۴۲ روز تعیین

 کرده است.

استفاده از ذخایر مرغ منجمد در صورت 
لزوم برای تنظیم بازار

معاون امور بازرگانــی داخلی وزارت صمت گفت: 
اگر قیمت مرغ در شب عید به تعادل نرسد از ذخایر 

مرغ منجمد استفاده خواهد شد.

معاون علمــی و فناوری رئیــس جمهور گفــت: تمام 
محصوالت مرتبط با کرونا در داخل کشور تولید می شود.

سورنا ستاری روز سه شــنبه ۲8 بهمن ماه ۹۹ در جمع 
خبرنگاران در یاسوج افزود: شرکت های دانش  بنیان  برای 
رقابت با واردات برخی محصوالت باید توانمند شوند.وی 

افزود: از اوایل فروردین چیزی به اسم واردات نداشتیم و 
هر داروی جدیدی که در سطح دنیا تولید می شد  30 تا 
۴5 روز بعد در داخل کشور تولید شده است. ان شااهلل این 
روند در تولید واکسن هم ادامه دارد.وی با اشاره به مشكل 
نداشتن فضای مناسب برای فعالیت شرکت های دانش  

بنیان و واحدهای فناور در استان کهگیلویه و بویراحمد، 
اظهارکرد: فضای مورد نیاز برای فعالیت فناوران استان 
کهگیلویه و بویراحمد را تامین می  کنیم.معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هر بار که به استان 
کهگیلویه و بویراحمد سفر می  کنم، اتفاقات جدید فناورانه  

ای را شاهد هســتم که این موضوع بار مسئولیت ما در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را سنگین تر می 
 کند.به گزارش ایسنا، ستاری تصریح کرد: تالش می  کنیم 
حمایت از صندوق پژوهش و فناوری و تامین تسهیالت و 

سرمایه  گذاری های صندوق این استان را افزایش دهیم.

مدیر سرمایه گذاری جسورانه شرکت سبدگردان الگوریتم 
در نشست خبری ویژه پذیره نویســی واحدهای »صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه رشــد یكم پیشگام« این صندوق 
را بزرگ تریــن صندوق جســورانه بورســی معرفی کرد و 
گفت: سرمایه صندوق پیشــگام ۲۴0 میلیارد تومان بوده 
و حوزه فعالیت آن کســب وکارهای مبتنی بــر اینترنت، 
حوزه هــای غیرخدماتــی و صنعتی و عمدتــا حوزه هایی 
اســت که شــرکت های دانش بنیان روی آن کار می کنند.

مظاهری تمرکــز اصلی این صندوق با نماد »پیشــگام« را 
که پذیره نویسی آن از امروز ۲8 بهمن ماه در فرابورس آغاز 

می شود، ســرمایه گذاری در دوره رشد و پس از رشد یعنی 
مراحل بلوغ کســب وکارها عنوان کرد و گفت: این صندوق 
ریســک کمتری نســبت به صندوق هایی کــه در مراحل 
اولیه کسب وکارهای نوپا اقدام به سرمایه گذاری می کنند، 
دارد.مدیر ســرمایه گذاری جسورانه شــرکت سبدگردان 
الگوریتم میزان ســرمایه گذاری صندوق جسورانه پیشگام 
روی هر کســب وکار را از ۱0 تا 30 میلیارد تومان بسته به 
نوع و مقیاس آن کسب وکار عنوان کرد.به گفته او مدیران و 
تیم اجرایی صندوق پیشگام هم در حوزه جسورانه و هم در 
زمینه سرمایه گذاری از تجربه و دانش تخصصی برخوردارند.

2۰ میلیون تومان حداقل سرمایه الزم برای 
شرکت در پذیره نویسی

سینا حسنعلی زاده مدیر سرمایه گذاری صندوق رشد یكم 
پیشگام در این نشســت خبری تعداد واحدهای صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه پیشگام را ۲ میلیون و ۴00 هزار 
واحد به ارزش اسمی هر واحد یک صد هزار تومان اعالم کرد 
و گفت: حداقل میزان سرمایه گذاری در این پذیره نویسی 
تعداد ۱000 واحد اســت که ۲0 درصــد مبلغ آن معادل 
۲0 میلیون تومان باید در زمان پذیره نویســی تأدیه شود.

حســنعلی زاده مدیر این صندوق را شــرکت سبدگردان 

الگوریتم و موسســین آن را صندوق نوآوری و شكوفایی، 
شرکت توسعه آفرینی بهمن، شرکت عطا استیل، شرکت 
توسعه نوآوری نیكی و شرکت سبدگردان الگوریتم معرفی 
کرد.به گفته او تمرکز ســرمایه گذاری صندوق پیشــگام 
روی استارتاپ هایی است که وارد بازار شده اند، اندازه بازار 
بزرگی دارند، درآمدزایــی کرده اند و اکنون نیازمند جذب 
سرمایه برای گسترش فعالیت خود و توسعه بیشتر هستند.

حسنعلی زاده با اشــاره به اینكه از یک ســال گذشته کار 
راه اندازی این صندوق آغاز شده و حدود سه ماه است که تیم 

اجرایی فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرده است.

فروش فوق العاده و اینترنتی اصناف جایگزین نمایشگاه بهاره

ستاری:

شرکت های دانش بنیان برای رقابت با واردات برخی محصوالت باید توانمند شوند

پذیره نویسی بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه در فرابورس


