
مدتی اســت که پیامکــی در فضــای مجازی 
منتشر می شود که حاوی پیام جریمه رانندگان 
بدون ماسک اســت اما آنطور سخنگوی شرکت 
ملی پخش فــراورده هــای نفتی اعــام کرده 
 ایــن پیامک جعلی بــوده و قرار نیســت چنین 

اتفاقی بیفتد.
فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
جریمه رانندگان توسط دوربین های جایگاه های 
سوخت به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشــتی، امکان پذیر نیست، اظهار کرد: انجام 
این کار نیــاز به زیرســاخت هایی دارد که هنوز 

چنین زیرساخت هایی فراهم نیست.
وی با تاکید بر اینکه این زیرســاخت ها شــامل 
دوربین های ویژه ثبت تخلفات است، گفت: اکنون 
در جایگاه ها فقط دوربین های امنیتی وجود دارد 

که برای رصد کردن حوادث و اتفاقاتی که ممکن 
است در جایگاه ها رخ دهد، استفاده می شود که با 

دوربین های ثبت تخلف تفاوت دارد.
به گفته سخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی دوربین های امنیتی جایگاه ها به هیچ 
سامانه آناینی متصل نیستند و برای این که افراد 
متخلف از رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
جریمه شــوند، باید این دوربین ها با سامانه های 
آناین نظارتی در ارتباط باشند که اکنون چنین 

زیرساختی فراهم نیست.
کاهی با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ درخواستی 
برای اتصال این دوربین های امنیتی نه از ســوی 
پلیس راهور و نه از سوی هیچ یک از سازمان های 
نظارتی دیگر به شرکت پخش فرآورده های نفتی 
نرسیده اســت، اظهار کرد: باتوجه به اینکه این 

زیرســاخت وجود ندارد بحث جریمه نیز منتفی 
می شود.

به گفته وی پس از بررســی پاک درج شده در 
پیامکی که در فضای مجازی منتشر می شود گویا 
شدیم که چنین پاکی در آن زمان اصا به جایگاه 
سوخت وارد نشــده است و اســاس این پیامک 

جعلی و غیرقابل استناد است.
وی با بیان اینکه تا کنون چنین طرحی مبنی بر 
جریمه رانندگانی که پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت نمی کنند در جایگاه ها مطرح نشده است، 
گفت: مردم نگران این مســاله نباشند و اگر قرار 
باشد چنین اتفاقی بیفتد قطعا از قبل اطاع رسانی 
خواهد شد اما در حال حاضر چنین برنامه ای در 
دستور کار نیســت و مهم تر از زیرساخت اجرای 

آن نیز اکنون وجود ندارد.

ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی با ریزش سنگین 
همراه شد.

به گزارش سی ان بی سی، گری گینزلر- گزینه 
پیشنهادی جو بایدن برای تصدی سمت رییس 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گفته است 
باید نظارت بیشــتری بر بازار ارزهای دیجیتالی 
صورت گیــرد و رویکرد ســختگیرانه تری برای 
محافظت از منافع مشــتریان ایــن ارزها اتخاذ 
شود. این سخنان به فاصله کمی پس از آن بیان 
می شود که ایان ماســک- بنیان گذار تسا که 
پیشتر دوج کوین را ارز مردم خوانده بود در تغییر 
موضعی آشــکار توییت کرد: اگــر مالکان عمده 
 دوج کوین اقدام به فــروش آن ها کنند به آن ها 

حق می دهم!
صندوق ســرمایه گذاری بانک مورگان استنلی 

کــه ارزش دارایی های آن حــدود ۱۵۰میلیارد 
دالر برآورد می شــود از احتمال سرمایه گذاری 
این بانک بــر روی ارز دیجیتالــی بیتکوین خبر 
داده اســت. مــورگان اســتنلی دومیــن بانک 
بزرگ آمریکایی پس از جی پی مورگان اســت 
 که نسبت به ســرمایه گذاری در بیتکوین ابراز 

عاقه کرد.
هرچند هنوز بســیاری از فعاالن مالی نسبت به 
نوسانات بســیار باالی ارزهای دیجیتالی انتقاد 
دارند اما روند ورود به این بازار اخیرا شدت یافته 

است.
غول پرداختی پی پال اعام کرد برنامه ای برای 
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی ندارد. جان 
رینی- مدیر مالی این شرکت با تاکید بر این که 
فرصت های خوبی در حــوزه ارزهای دیجیتالی 

وجــود دارد افزود: ما از توســعه خدمات مالی با 
استفاده از فناوری باک چین استبال می کنیم 
اما فعا تمایلی به خرید ارزهای دیجیتالی موجود 
در بازار نداریــم. نمی خواهیم پــول نقد خود را 
 در دارایی هایی نظیر ارزهــای دیجیتالی فعلی 

سرمایه گذاری کنیم.  
 مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۴۶۴ میلیارد دالر برآورد می شود 
که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۷ درصد کمتر 
شــده اســت. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد 
در اختیار اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر باک 
چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامات اولیه آن 

شکل گرفت.  

قیمت طا در معامات روز چهارشنبه بازار جهانی 
برای پنجمین روز متوالی کاهش پیدا کرد و تحت 
تاثیر رشد بازده اوراق خزانه آمریکا و دالر قویتر، به 

پایینترین حد دو هفته اخیر نزول کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طا برای تحویل 
فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۷۹۳ دالر و ۱۷ سنت 
رسید. در بازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا با 
۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۹۲ دالر و ۶۰ سنت رسید.

به گفته مارگارت یانگ، استراتژیست شرکت دیلی 
فارکس، سرمایه گذاران به رشد بازده اوراق خزانه 
و دالر چشم دوخته اند و برای خرید ارزان در بخش 
فلزات ارزشمند مردد هستند زیرا در حال حاضر با 
تقویت امیدهای تورمی تحت تاثیر تصویب بسته 
کمک کرونایی جدید در آمریکا، بازده ممکن است 
باالتر رود. قیمت طا در کوتاه مدت ممکن اســت 

تحت فشار نزولی بیشتری قرار بگیرد.
بازده اوراق خزانه آمریکا به باالترین حد از اواخر فوریه 
سال ۲۰۲۰ صعود کرده و شاخص دالر از پایینترین 

رکورد سه هفته اخیر بهبود یافته است.
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا از کنگره می خواهد 

در هفته های آینده بسته کمک کرونایی ۱.۹ تریلیون 
دالری پیشنهادی وی را تصویب کنند تا شهروندان 
این کشور چک کمکی ۱۴۰۰ دالری دریافت کنند 

و پرداخت بیمه بیکاری تقویت شود.
تورم باالتر قیمت طا را تقویت می کند اما از سوی 
دیگر بازده اوراق قرضه را باالتر می برد که به نوبه خود 

هزینه نگهداری طا را افزایش می دهد.
آوتار ســاندو، مدیر ارشــد کاال در شرکت فیلیپ 
فیوچرز در یادداشتی نوشت: اصاح قیمت چشمگیر 
طا در کوتاه مدت به عنوان فرصتهای خرید دیده 

می شوند.
بر اساس گزارش رویترز، ســرمایه گذاران منتظر 
انتشار جزییات نشست ژانویه بانک مرکزی آمریکا 

در روز جاری هستند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاتین برای 
تحویل فوری ثابت بود و در ۱۲۶۱ دالر و ۳۹ سنت 
ایستاد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ 
درصد افزایش، به ۲۴۰۱ دالر و ۷۰ سنت رسید. هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، 

۲۷ دالر و ۳۴ سنت معامله شد.

جف بــزوس، مؤســس آمــازون توانســت عنوان 
ثروتمندترین مرد جهان را از ایان ماسک پس بگیرد. 
ثروت ایان ماسک در ماه ژانویه با رشد سهام تسا و 
اسپیس ایکس به بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر رسیده 
بود.  به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، 
شــاخص میلیاردرهای بلومبرگ به روزرسانی شد و 
نشان داد جف بزوس، مؤسس آمازون توانسته است 
عنوان ثروتمندترین مرد جهان را از ایان ماســک 
پس بگیرد. ثروت ایان ماســک در ماه ژانویه با رشد 
سهام تسا و اسپیس ایکس به بیش از ۲۰۰ میلیارد 

دالر رسیده بود. طبق شاخص جدید میلیاردرهای 
بلومبرگ و طبق داده های مجله فوربز، جف بزوس حاال 
ثروتمندترین فرد جهان است. با سقوط ۲.۴ درصدی 
ارزش سهام تسا در معامات روز گذشته ثروت ایان 
ماسک در یک روز ۳.۹ میلیارد دالر کاهش یافت. طبق 
شاخص جدید بلومبرگ جف بزوس با ۱۹۱ میلیارد 
دالر در صدر فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار 
گرفت. ایان ماسک با ۱۹۰ میلیارد دالر به رتبه دوم 
سقوط کرد. جف بزوس به جایگاهی بازگشت که از 

سال ۲۰۱۷ در دست داشت.

بانک مرکــزی تمدید مهلت ثبت نــام و پرداخت 
دریافت تسهیات کرونایی کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا در حوزه »ورزش و جونان«، »فرهنگ، 
 هنر و رســانه« و »گردشــگری« تا ۱۵ اسفند را 

اباغ کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی و پایش آثار اقتصادی 
کرونا، در اباغیه بانک مرکزی به بانک های عامل بر 

اساس جز )۵( بند )ج( مصوبات پنجاه و ششمین 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا آمده است: »مهلت 
زمانی ثبت نام و پرداخت تسهیات به متقاضیان 
برای دریافت تسهیات مشاغل و کسب و کارهای 
آســیب دیده از کرونا در حــوزه ورزش و جوانان و 
فرهنگ، هنر و رســانه و گردشــگری تا پانزدهم 

اسفندماه سال جاری تمدید می شود.«

سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست 
مدیر کل این نهاد بین المللی برای سفر به ایران را تائید 
کرد. در پی ضرب االجل ایران برای خروج از پروتکل 
الحاقی و اطاع این موضوع به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، »رافائل گروسی« مدیر کل این نهاد بین المللی، 

اعضای آن را در جریان تصمیم ایران قرار داد.
در همین رابطه برخی رسانه ها از درخواست گروسی 
برای سفر به ایران با هدف گفتگو با مقامات جمهوری 

اسامی در خصوص تصمیم تهران خبر دادند.
از همین رو خبرگزاری مهر در تماس با »فردریک دال« 
سخنگوی گروسی، خواستار توضیحات بیشتر در این 
رابطه شد. فردریک دال در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: 
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خواستار سفر به ایران با هدف یافتن راه حل دوجانبه 
قابل قبول برای ادامه کار راســتی آزمایی آژانس در 

ایران، شده است.
در همین رابطه یک منبع آگاه در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز به خبرگــزاری مهر گفت که احتماالً 

سفر گروسی به ایران در هفته آینده انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، روز ۲۷ بهمن ماه سفیر و نماینده دائم 

کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: 
نامه توقف اجرای اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام از 
تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ برابر با پنجم اسفند، امروز عصر 

تحویل مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شد.
کاظم غریب آبادی افزود: این اقــدام در اجرای قانون 
مصوب مجلس شورای اسامی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران و در راستای حقوق مصرح 
جمهوری اسامی ایران تحت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و 
به علت عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات خود 
در جهت رفع تحریم هــای غیرقانونی، صورت گرفته 
اســت. در پی این اقدام ایران، »میخائیل اولیانوف« 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، به 
»کاظم غریب آبادی« سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسامی ایران نزد سازمان های بین المللی مستقر در 
وین و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: این به آن 
معناست که پروتکل الحاقی دو روز بیشتر در ارتباط 
با فعالیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران 
اعمال خواهد شد. )زمان( زیادی نیست، اما حاال که 

ما با زمان در مسابقه هستیم، هر یک روز اهمیت دارد.

قیمت نفت در معامات روز چهارشــنبه از یک سو تحت تاثیر 
اختاالت عرضه در تگزاس آمریکا و از ســوی دیگر تحت تاثیر 
انتظارات برای تسهیل محدودیت عرضه اوپک پاس قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۳ سنت کاهش، به ۶۰ دالر و دو سنت در هر بشکه رسید. این 
شاخص روز سه شنبه تا مرز ۶۰ دالر و ۹۵ سنت صعود کرده بود 

که باالترین قیمت در ۱۳ ماه اخیر بود.
بهای معامات نفت برنت با ۱۱ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، 
به ۶۳ دالر و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید و به افزایش قیمتش در 

سه روز گذشته اضافه کرد. به گفته تحلیلگران، قیمتهای نفت 
روند صعودی قوی در ماههای اخیر داشته اند و اختاالت عرضه 
بر اثر طوفان زمستانی بی سابقه در تگزاس که بزرگترین ایالت 
تولیدکننده نفت آمریکاســت، همچنان از قیمتها پشــتیبانی 

خواهد کرد.
تحلیلگران گروه ANZ و سیتی گروپ برآورد کردند که تولید 
نفت شــیل آمریکا حداقل دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا 
کرده است. سیتی هم برآورد کرد حدود ۱۶ میلیون بشکه تولید 
نفت تا اوایل مارس از دست می رود. اما در عین حال گوشزد کرد 

تقاضا برای نفت ممکن است به دلیل اختاالتی که سرمای شدید 
در فعالیت پاالیشگاهی ایجاد کرده است، آسیب ببیند. پاالیشگاه 
پاسادنای شرکت شورون در تگزاس که ۱۱۲ هزار و ۲۲۹ بشکه 

در روز ظرفیت پاالیش دارد، روز سه شنبه تعطیل شد.
هر دو شاخص بازار نفت در اوایل معامات روز جاری تحت تاثیر 
دالر قویتر و احتمال افزایش تولید نفت اوپک پاس کاهش پیدا 

کرده بودند.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردنــد تولیدکنندگان نفت اوپک 
پاس با توجه به بهبود قیمتها، احتماال محدودیت عرضه خود 

را پس از آوریل تسهیل خواهند کرد اما هر گونه افزایش تولید 
مایم خواهد بود زیرا این تولیدکنندگان نگران شکستهای جدید 

در جنگ علیه پاندمی ویروس کرونا هستند.
کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشــکه در روز عربســتان 
سعودی ماه آینده خاتمه پیدا می کند و این کشور تصمیمی که 
پس از مارس می گیرد را با شــرکایش در اوپک پاس در میان 
نگذاشته است اما انتظارات در این گروه بر آن است که عربستان 
سعودی از آوریل دیگر به کاهش تولید داوطلبانه ادامه نمی دهد.

استفن اینس، استراتژیست ارشد شــرکت اکسی کورپ اظهار 

کرد: ما در یک الگوی فنی ثابت قرار داریم که در آستانه نشست 
چهارم مارس تولیدکنندگان اوپک پاس از عوامل بنیادین در هر 

دو سوی افزایش و کاهش قیمت حمایت می شود.
بر اساس گزارش رویترز، آمار ذخایر هفتگی نفت آمریکا به دلیل 
تطعیات روز دوشنبه این کشور، روز چهارشنبه از سوی موسسه 
امریکن پترولیوم و روز پنج شنبه از سوی اداره اطاعات انرژی 
آمریکا منتشر می شود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش 
بینی کرده اند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ فوریه به 

میزان ۲.۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است.

سقوط ارزهای دیجیتالیماجرای پیامک جریمه در پمپ بنزین چیست؟

جف بزوس عنوان ثروتمندترین مرد جهان را پس گرفتادامه کاهش قیمت طال در بازار جهانی

تمدید تسهیالت کرونایی کسب وکارها تا پانزدهم اسفندماه

احتمال سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران در هفته آینده

روندی صعودی نفت از شتاب افتاد
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پیام رسان بومی »بیسفون« 
پس  از  8 سال فعالیت به خاطره ها پیوست

خزان  
پیام رسان های داخلی

 ۸ بار به من پیام 
دادند که ترامپ 
می خواهد با 
شما مالقات کند

روحانی:

درباره برجام، 
حرف و 

وعده فایده 
ندارد 
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سرمقاله

يادداشت

جراحی اقتصاد 
با حذف ارز چند نرخی

شکست پروژه 
پیام رسان بومی

نــرخ دالر در ماه های اخیر 
و به ویــژه در روزهای اخیر 
رفتار االکلنگی از خود نشان 
می دهد؛ یعنی با یک حرف 
از سوی مســئوالن افزایش می یابد و با جوسازی 
دیگری کاهش.  این رفتــار دالر کل اقتصاد را به 
خود معطوف کرده است و آن ناشی از یک مشکل 
زیربنایی اســت. در این میان سیستم هیچ گاه به 
دنبال حل این مشکل نبوده و آن بحث چند نرخی 
بودن سیستم ارزی در کشــور ماست. زمانی که 
ارز چند نرخی باشد، دستگاه ها و افراد زیادی به 
 دنبال رانت حاصل از آن هستند و اقتصاد عادت به 

رانت جویی پیدا...

  کمیل طیبی، اقتصاددان

  عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 
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تامین ۳۲ میلیارد دالر 
برای واردات 

افت  7 هزار واحدی 
شاخص بورس

برخی از افرادی که در بورس ضرر کردند به دنبال خرید بیت کوین رفته اند

کوچ  از  بورس  به  ارزهای دیجیتال
صفحه2

صفحه3

رکود  معامالتی   و   قیمتی   مسکن 
با   تغییر   دولت   هم   جهش   قیمت   مسکن   بعید   است

خریداران   مصرفی   مسکن   عقب   نشسته اند

رئیس کل بانــک مرکــزی اعام کــرد: علیرغم 
مشکات ناشی از تأثیر شیوع ویروس کرونا درامور 
تجاری و تأمین ارز در ابتدای سال، بانک مرکزی و 
صادرکنندگان تاکنون ۳۲ میلیارد دالر برای واردات 
کشور تأمین ارز کرده اند. عبدالناصر همتی اظهارکرد: 
تأمین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان 
به خوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه 
به طور میانگین بیش از ۸۰ میلیــون دالر معامله 
شده است. این درحالی است که عرضه روزانه ارز در 
سامانه نیما به طور میانگین معموال بیش از دو برابر 
معامات روزانه ارز است. طبق اعام بانک مرکزی، 
رئیس کل این بانک عنوان کرد: از ابتدای سال جاری 
۹.۲ میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، 

نهاده های کشاورزی دارو و...

شاخص بورس در جریان دادوستدهای روز گذشته 
بازار سرمایه بیش از ۷هزار واحد افت کرد. در جریان 
دادوســتدهای روز گذشــته بازار ســرمایه تعداد 
۶میلیارد و ۳۹میلیون ســهم و حق تقدم به  ارزش 
۷هزار و ۶۹میلیارد تومان در ۶۹۱هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۷هزار 
و ۴۸۵واحدی در ارتفــاع یک میلیون و ۲۳۸هزار و 
۳۹۷واحد قرار گرفت. بیشــترین اثر منفی بر افت 
دماسنج بازار ســهام در روز جاری به نام نمادهای 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان 
و ســرمایه گذاری تامین اجتماعی شد و در مقابل 
نمادهای معاماتی بانک پارســیان، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت تبریز با رشد خود مانع افت 

بیشتر شاخص بورس شدند...



اقتصاد2
ایران وجهان

بانک سامان بیستمین شرکت 
برتر ایران شد

بانک سامان بر اساس آخرین رتبه بندی صورت 
گرفته توسط سازمان مدیریت صنعتی به عنوان 

بیستمین شرکت برتر ایران انتخاب شد.
به گزارش سامان رسانه، سازمان مدیریت صنعتی 
رتبه بندی سال 99 شرکت های برتر ایران را برای 
بیست و سومین سال متوالی اعالم کرد که بر این 
اساس، هولدینگ بانک سامان بر اساس اطالعات 
مالی سال 1398، به عنوان بیستمین شرکت برتر 
ایران انتخاب شد. گفتنی است این رتبه بندی بر 
اســاس میزان فروش و درآمد شرکت ها صورت 
می پذیرید و رتبه 20 در حالی توسط بانک سامان 
کسب شده که این بانک توانسته میزان درآمد خود 
در سال 1398 را به رغم تحریم های ناجوانمردانه 
به میزان چشــمگیری افزایش دهد.  الزم به ذکر 
اســت که در این رتبه بندی بیش از 500 شرکت 
مختلف بررسی و طبقه بندی شــده است و این 
رتبه بندی دورنمایی از عملکرد و اقدامات شرکت ها 
در حوزه اقتصادی ارائه می دهد و نشــان دهنده 

میزان اثرگذاری آنان در حوزه اقتصاد ملی است.

مدیرعامل بانک مســکن در گفت و گو با 
هیبنا تشریح کرد

آخرین وضعیــت تامین مالی 
اقدام ملی مسکن

مدیرعامل بانک مســکن آخرین وضعیت تامین 
مالی و تســهیالتی در طرح اقدام ملی مسکن را 

تشریح کرد
محمود شــایان، مدیرعامل بانک مسکن با بیان 
اینکه یکی از مهمترین اولویت های بانک مسکن 
در بحث تامین مالی مسکن در سال جاری پرداخت 
تسهیالت به رقم تعهد شــده از تعداد واحدهای 
تعیین شــده طرح اقــدام ملی بــرای پرداخت 
تسهیالت و تامین مالی از سوی این بانک است، 
به خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا 
اعالم کرد: روند پرداخت تسهیالت در اقدام ملی و 
همکاری با وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر 

روندی رو به جلو و مثبت است.
وی افزود: در طرح اقدام ملی تولید مســکن که 
مجموعا 400 هزار واحد مسکونی است بیش از 
یک چهارم تامین مالی این طرح معادل 140 هزار 
واحد از سوی بانک مســکن تقبل شده است. در 
واقع بانک مسکن تقبل کرده است تا به 140 هزار 
واحد مسکونی از مجموع 400 هزار واحد مسکونی 
تعریف شــده در قالب طرح اقدام ملی مســکن، 

تسهیالت پرداخت کند.
بنا بر اعالم وی تاکنون بیش از 202 هزار نفر در این 

سیستم ثبت نام کرده اند .
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در طرح اقدام 
ملی مسکن بعد از واجد شــرایط شناخته شدن 
متقاضیان ابتدا متقاضی افتتاح حساب کرده و40 
میلیون تومان به عنوان آورده اولیه واریز می کند و 
سپس بانک مسکن تسهیالت 100 میلیون تومانی 
پرداخت می کند، خاطرنشــان کرد: این موضوع 
باعث شده است تاکنون ما رقمی بیش از 5 هزار 
میلیارد تومان از محل ســپرده هابه این طرح ها 
تزریق کنیم و از محل تسهیالت هم تاکنون بیش 
از 3 هزار میلیارد تومان به پروژه های طرح اقدام 
ملی تزریق شده است. شایان تاکید کرد: این طرح 
در واقع به خوبی شروع شده و هم اکنون نیز در ریل 
طبیعی خود افتاده است و ما امیدواریم تا بتوانیم 
در سال آینده بخشی از این واحدها را به سرانجام 

برسانیم و به مرحله افتتاح برسند.

معارفه عضو جدید هیات مدیره 
بانک توسعه صادرات ایران

 مراسم تودیع و معارفه عضو جدید هیات مدیره 
بانک توسعه صادرات ایران با حضور مدیرعامل، 
هیات مدیره، معاونین و مدیران این بانک برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، مدیرعامل این بانک ضمن تقدیر و تشکر 
از عملکرد تانیــا یغمایی در ایــن بانک گفت: به 
اذعان همه مدیران بانک توسعه صادرات، یغمایی 
طی بیش از چهار ســال همکاری با حسن خلق، 
آرامش و برخورد حرفه ای نام نیک از خود به جای 

گذاشته اند.
صالح آبادی اذعان داشت: خانم یغمایی در حوزه 
فعالیت خود بسیار حرفه ای، صریح و صادقانه عمل 
کرده اند و امیدواریم از تجربیات ایشان در آینده 

استفاده نیز بهره مند شویم.
 وی با اعالم اینکه یغمایی در ســمت مشــاور، 
همکاری های خود را با بانک توســعه صادرات 
ایران ادامه خواهــد داد، گفت: ســرکار دکتر 
نجفی نیــز از ویژگی هایی چون ســعه صدر، 
متانت و تخصص در حوزه بانک های توسعه ای 
برخوردارند و جایگزین مناسبی برای یغمایی در 
بانک خواهند بود. صالح آبادی به سابقه فعالیت 
خانم نجفی در صندوق توسعه ملی، بانک صنعت 
و معدن و ســازمان هدف مندی یارانه ها اشاره 
کرد و گفت: امیدوارم ایشان با همراهی و همدلی 
هرچه بیشتردر جریان امور بانک قرار گرفته و 
منشا اثرات مثبت و خیر برای این بانک توسعه ای 

و جامعه صادراتی کشور باشند.

بانک ها

خروج بخشی از سرمایه های 
مردم از بازار سرمایه به سمت 
ســایر بازارهای نقدشــونده 
و نوظهور از جملــه ارزهای 
دیجیتال در حالی ســرعت 
گرفته که برخی ســودجویان»بیت کــورن« را به جای 

بیت کوین به مردم می فروشند.
به گزارش مهر، سرمایه های ســرگردان در اقتصاد ایران 
هر روز به یک بازار ســرک می کشند. گاه به بازار سرمایه 
می روند و سودهای چند ده برابری را تجربه می کنند و گاه 
روانه بازار سکه و طال و ارز می شوند تا بلکه سود باالیی را از 
سرمایه های خود کسب کرده و در مقابل کاهش ارزش پول 
ملی، مقاومت کنند؛ غافل از اینکه همین سرمایه گذاری ها 
هم هرچند در ابتدا ساده به نظر می رسد؛ اما دانش خاص 
خود را می طلبد و ورود هیجانی و با طمع برای کسب سود 
بیشتر، همواره منجر به ضرر و زیان سرمایه گذاران خرد 

شده است.
واقعیت آن است که افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر 
به کاهش ارزش پول ملی شده که در کنار اجرای برخی 
از سیاست های دولت و بانک ها در حوزه خلق پول، سیل 
عظیمی از نقدینگی را رقم زده است که در آخرین آمارهای 
بانک مرکزی، رقمی بالغ بر 3,000 هزار میلیارد تومان 
برای نقدینگی در ســال جاری به ثبت رسیده است. به 
همین دلیل است که این نقدینگی اگر به سمت تولید مولد 
و واحدهای صنعتی هدایت نشود، عمالً به سمت کارهای 
واسطه گری سوق پیدا کرده و همچون یک بهمن پرحجم، 

بر سر اقتصاد ایران آوار خواهد شد.
رشد بورس در سال جاری و تشویق های مکرر دولت به 
ورود سرمایه های خرد و کالن مردم به این بازار در ماه های 
ابتدایی سال سبب شد تا بسیاری از سرمایه های سرگردان 
راه بورس را در پیش گیرند و به ســمت این بازار هدایت 
شوند؛ هر چند که در برخی ماه ها جابجایی منابع از بازار 
بورس به سمت برخی بازارهای موازی نقدشونده از جمله 
ملک و امالک و ارز و طال را نیز شاهد بودیم؛ اما در مجموع 
بخش عمده ای از نقدینگی متمرکز بر بازار سرمایه شده بود 
که البته ثمره اصلی آن برای دولت، تأمین کسری بودجه 
خود از محل فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی 

در این بازار جذاب برای عامه مردم بود.
اما از مردادماه به بعد که روند رو به رشــد شاخص بورس 
متوقف شده و بسیاری از سهام شرکت ها با صف های فروش 
مواجه شدند؛ بخشی از سرمایه ها از بازار سرمایه خارج شده 
و باز هم راه بازارهای نقدشونده دیگر را در پیش گرفتند 
که اکنون، صحبت از ورود بخشی از این سرمایه ها به بازار 
ارزهای دیجیتال است؛ اما از آنجا که افراد و مردم عادی 
تخصصی در این حوزه ندارند، عمدتاً با برخی چالش ها و 
مشکالتی برای سرمایه های خود مواجه می شوند و بخش 
عمده ای از سرمایه ای را که به طمع سود بیشتر وارد این 

بازار نمودند را از دست دادند.
حال خبرها حکایت از تالش برخی سودجویان برای معامله 
ارزهای دیجیتال با عناوین مشــابه با ارزهای دیجیتال 
معروف دنیا دارد که در بارزترین آنها، برخی مالباختگان 

خبر از خرید »بیت کورن« به جای »بیت کوین« می دهند 
که خود ارزی دیجیتال اما به مراتب کم ارزش تر از بیت 
کوین است و به نوعی افراد با ضرر هنگفتی آن هم به دلیل 

ناآگاهی در چنین بازارهایی مواجه می شوند.
دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه در حال حاضــر برآوردها حکایت از آن 
دارد که بین 8 تا 12 درصد از بیت کوین تولیدشــده در 
دنیا، در ایران استخراج می شود، گفت: استخراج این آمار 
بر مبنای بررسی های کارشناسی و ریاضی صورت گرفته 
در کشور است؛ به نحوی که زمان هایی که بنا به هر دلیلی 
اینترنت سراسری کشــور دچار اختالل می شد، 8 تا 12 
درصد سختی شــبکه بیت کوین هم به صورت همزمان 
جابجا می شد که نشانگر استفاده ماینرها از اینترنت برای 
استخراج بیت کوین است که این حجم بسیار بزرگی به 

شمار می رود. 
وی افزود: هنوز میزان اســتخراج بیت کویــن در ایران 
مشخص نیســت؛ اما به هر حال ایران کشوری است که 
به دلیل انرژی برق ارزان، پتانسیل باالیی در تولید بیت 
کوین و ارزهای دیجیتال دارد؛ ضمــن اینکه زمانی که 
بیت کوین در دنیا گران شد، موج وحشتناکی از افراد به 
سمت اســتخراج بیت کوین رفتند و متأسفانه به دلیل 
استفاده غیرقانونی از برق، بسیاری از آنها با جریمه هایی 

مواجه شدند.
دارایی گفت: در حال حاضر مزارع استخراج ارز دیجیتال 
دارای مجوز در ایران فعال هســتند، امــا اینکه بتوانیم 
مبادالت تجاری را با بیــت کوین انجام دهیم، موضوعی 
مبهم است که باید بر روی آن کار دقیقی صورت گیرد؛ 
چراکه معموالً کشور ثالث، ارز دیجیتال مبادله شده میان 
ایران و کشور طرف قرارداد دوم را نمی پذیرد و بنابراین این 
ارز دیجیتال که مورد توافق دو طرف یعنی ایران و شریک 
تجاری دیگری در دنیا باشد، تنها قابل معامله در معامالت 
دو طرف است و قابلیت استفاده در معامله سومی را ندارد.

وی از فریب برخی مردم از ســوی ســودجویان در بازار 
رمزارزها خبر داد و گفت: متأسفانه برخی »بیت کورن« 
که یکی از ارزهای دیجیتال دنیا است و کم ارزش تر از بیت 
کوین به حســاب می آید را به قیمت بیت کوین به مردم 

می فروشند و این امر به دلیل عدم اشراف کامل به این حوزه 
است؛ چراکه برخی سرمایه گذاران خرد بدون مطالعه و 
آموزش، وارد خرید و فروش ارزهای دیجیتال می شوند تا 

صرفاً سود بیشتری را کسب نمایند.
دارایی ادامه داد: برخی از مردم صرفاً با طمع کسب سود 
بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی ها می شوند و متأسفانه نه 
تنها سود نمی برند، بلکه بخش عمده ای از سرمایه خود 
را هم از دست می دهند؛ این در حالی است که این روند 
مهاجرت از بورس به بازار ارزهای دیجیتال هم اکنون در 
حال شدت گرفتن اســت؛ در حالی که باید توجه داشت 
که بازار بورس ساعت شروع و اتمام دارد و در یک فاصله 
زمانی مشخص، معامالت صورت می گیرد؛ اما بازار ارزهای 
دیجیتال یک بازار 24 ساعته اســت که تحوالت آن به 
سرعت در حال شکل گیری است و اینجا است که اگر یک 
سرمایه گذار بدون محاسبات دقیق و دارا بودن اطالعات 
کافی وارد این بازار شــود، حتماً با از دست رفتن سرمایه 

خود مواجه خواهد شد.
وی معتقد اســت که مهاجرت از بورس به بازار ارزهای 
دیجیتال، یک مهاجرت از فضای معلوم به مجهول است 

که خطرات زیادی دارد.
گفته های این تحلیلگر بازار سرمایه و ارزهای دیجیتال 
و کوچ ســرمایه ها از بورس به بازار کریپتوکارنسی ها در 
شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی ایران از رمزپول 
بانک مرکزی صحبت به عمل می آورد. عبدالناصر همتی 
چند روز پیش اعــالم کرده بود که در ســال های اخیر، 
مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و رمز 
ارزها و رمز پول ها در جهان مطرح شده و نحوه تنظیم گری 
رمز ارزها و نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از 

مباحث پرچالش این حوزه است.
وی به این نکته اشاره کرده بود که طی دو سال گذشته، 
تشکیل جلسات بررسی و قاعده گذاری در باالترین سطوح 
سیاست گذاری های اقتصادی جهان درباره رمز ارزها بارها 
تکرار شده است و الگوی مواجهه با این پدیده، با اهداف 
متفاوت مورد بررســی قرار گرفته است؛ اگرچه ازجمله 
اهداف بانک های مرکزی مختلــف، افزایش کنترل در 
خصوص انتقال اعتبار، بین المللی کردن ارز ملی و حتی 

تغییر در معماری سیســتم پولی است. رئیس کل بانک 
مرکزی گفته بود که بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران هم با بررسی این روند جدید جهانی و متمرکز شدن 
بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن 
در این حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمز پول را 

تهیه کرده است.
وی همچنین از مدیران بانک مرکزی خواسته تا مقررات 
انتشــار رمز پول بانک مرکزی را بررســی کرده و جهت 
تصمیم گیری ارائه نمایند تا امکان استفاده از نتایج آن در 

سیاست گذاری پولی فراهم آید.
به هر حال بازار ارزهای دیجیتال در ایران بازاری ناشناخته 
است و هنوز سیاستگذاری و ریل گذاری دقیقی برای آن 
صورت نگرفته است، اگرچه می توان انتظار داشت که به 
سرعت در اقتصاد ایران نیز همانند دنیا جایگزین شود؛ اما 
تا آن زمان باید از مخاطرات آن جلوگیری کرد و مردم را 
نسبت به سودجویی هایی که در این حوزه صورت می گیرد 
آگاه نمود. افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خرید 

بیت کوین هستند!
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از دعوت مردم به 
بازار سرمایه در ابتدای سال بدون دادن آگاهی به آن ها، 
گفت: این روزها افرادی که در بورس ضرر کردند درحال 

خرید بیت کوین هستند!
روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه آینده 
بورس به عوامل زیادی از جمله رابطه دولت و مجلس دولت 
و مجلس بستگی دارد، اظهار کرد: اتفاقات مختلفی همسو 
با یکدیگر درحال رخ دادن هستند و این موضوع روی بازار 
سایه انداخته و فضای بازار منفی شده است. باید ابهامات 
بورس برطرف شــود. ابهاماتی از جمله نتیجه انتخابات، 

بودجه، فروش نفت، ورود ارز به کشور، برجام و... .
وی ادامه داد: من از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارند 
باید دامنه نوسان نباشد که بازار نقدشونده معامله کند 
اما در بازاری که 80 درصد فعالین آن عمر بورســی کم 
تر از یک سال دارند و فقط صف خرید و صف فروش می 
شناسند، حرکت سازمان درمورد تغییر دامنه نوسان به 

جا بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اوایل سال هشدار 
دادیم دعوت کردن مردم بــه بورس بدون اینکه آموزش 
ببینند، اشتباه است. اما مردم دعوت شدند و نتیجه اش 
این شــد. افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خرید 
بیت کویین هستند. آماری خواندم مبنی بر اینکه روزی 
2000 میلیارد تومان گردش مالی رمزارز است. چرا باید 
سرمایه گذاری ای که منجر به خروج ارز از کشور میشود 
انقدر راحت در کشور تبلیغ شود؟ این روزها همه درحال 
جســت و جوی اطالعات درمورد بیت کوین هســتند 
درحالی که یک روز این جست و جو درمورد بورس بود. 
هرچند خوشحال کننده بود اما این نتیجه برای بورس 
برای هیچ فردی خوشایند نیست. شریعتی افزود: نوسان 
پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد 
یک روزه 40 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را 
گم می کنند و در تماس با کارگزاری ها می خواهند در پیدا 
کردن رمزشان به آن ها کمک کنند، درحالی که اگر رمز 
 درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کند زندگی شان به باد 

می رود و راهی ندارند!

برخی از افرادی که در بورس ضرر کردند به دنبال خرید بیت کوین رفته اند

کوچ  از  بورس  به  ارزهای دیجیتال

رهبر معظم انقالب:
درباره برجام، حــرف و وعده 

فایده ندارد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  رهبــر معّظم انقالب 
اسالمی، به مناسبت ســالروز قیام مردم تبریز در 
29 بهمن 135۶ در جمع مردم آذربایجان شرقی 

سخنرانی کردند.
ایشان در بخشــی از بیانات خود گفتند: درباره 
برجام زیاد گفته ایم و سیاست های نظام جمهوری 
اســالمی را گفته ایم. حرف هایی زده می شود و 
وعده هایی داده می شود. امروز همین یک کلمه 
را می خواهم بگویم که ما حرف و وعده خوب زیاد 
شنیده ایم که بعد نقض شده است. حرف و وعده 
فایده ندارد. ایــن دفعه فقط عمل؛ عمل از طرف 
مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف 
و وعده، جمهوری اسالمی این دفعه مثل گذشته 

قانع نخواهد بود.

روحانی:
 ۸ بار به من پیام دادند که ترامپ 

می خواهد با شما مالقات کند
حسن روحانی در جلسه )چهارشنبه 29 بهمن( 
هیات دولت، اظهار کرد: از مجلس به خاطر تصویب 
اصالحیه بودجه 1400 تشکر می کنم. امیدورام در 
این اصالحیه تغییراتی که شاکله آن به هم بخورد 

ایجاد نشود.
وی همچنین تاکید کرد: در برنامه دفاعی کشور ما 
جایی برای سالح کشتار جمعی و از جمله هسته 

ای وجود ندارد و نخواهد داشت.
رییس جمهور در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: 
در آمریکا 8 بار به من پیــام دادند که ترامپ می 

خواهد با شما مالقات کند و ما رد کردیم.
روحانی افزود: ترامپ پیغام داده بود که فقط این 
دو کلمه که بعدا راجع به موشکی و منطقه مذاکره 
خواهیم کــرد را به برجام اضافــه کنید تا آمریکا 
همان لحظه به برجام برگــردد، ولی من گفتم به 
هیچ عنوان کلمه ای به برجــام اضافه یا از آن کم 

نمی شود.

تامین ۳۲ میلیارد دالر برای واردات 
رئیس کل بانک مرکــزی اعالم کــرد: علیرغم 
مشکالت ناشی از تأثیر شیوع ویروس کرونا درامور 
تجاری و تأمین ارز در ابتدای سال، بانک مرکزی 
و صادرکنندگان تاکنون 32 میلیــارد دالر برای 

واردات کشور تأمین ارز کرده اند.
به گزارش ایســنا، عبدالناصر همتی اظهارکرد: 
تأمیــن ارز از طریــق ســامانه نیما توســط 
صادرکنندگان به خوبی در حال انجام اســت و 
طی بهمن ماه روزانه به طــور میانگین بیش از 
80 میلیون دالر معامله شده است. این درحالی 
است که عرضه روزانه ارز در سامانه نیما به طور 
میانگین معموال بیش از دو برابر معامالت روزانه 
ارز اســت. طبق اعالم بانک مرکزی، رئیس کل 
این بانک عنوان کرد: از ابتدای سال جاری 9.2 
میلیارد دالر ارز ترجیحی برای کاالهای اساسی، 
نهاده های کشــاورزی دارو و تجهیزات پزشکی 

تأمین شده است.

شاخص بورس 7 هزار واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان دادوستدهای روز گذشته 

بازار سرمایه بیش از ۷هزار واحد افت کرد.
در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه 
تعداد ۶میلیارد و 39میلیون ســهم و حق تقدم 
به  ارزش ۷هزار و ۶9میلیــارد تومان در ۶91هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با 
افت ۷هزار و 485واحدی در ارتفاع یک میلیون و 

238هزار و 39۷واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در 
روز جاری به نام نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، فوالد مبارکه اصفهان و ســرمایه گذاری 
تامین اجتماعی شد و در مقابل نمادهای معامالتی 
بانک پارسیان، پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش 
نفت تبریز با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص 

بورس شدند.
در بازارهای فرابــورس ایران هم بــا معامله 4 
میلیارد و 103میلیون ورقــه به ارزش 28هزار 
و 1۶0میلیــارد تومــان در 52۷هــزار نوبت، 
آیفکس 84واحد افت کرد و در ارتفاع 1۷هزار و 

۶33واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر منفی بر 
شاخص فرابورس به نام نمادهای معامالتی بیمه 
پاسارگاد، پلیمر آریا ساسول و سرمایه گذای صبا 
تامین شد و در مقابل نمادهای معامالتی پاالیش 
نفت شیراز، تولید نیروی برق دماوند و زغالسنگ 
پروده طبس بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص 

به نام خود ثبت کردند.

اخبار
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کارنامه تجارت خارجی کشورمان در دی ماه ۶میلیارد 
و ۷32میلیون دالر بود که سهم صادرات دومیلیارد 
و 951میلیون دالر و ســهم واردات ســه میلیارد و 
۷81میلیون دالر بوده است. کارنامه تجارت کشورمان 
در مجموع 10ماه ســال جاری، 122میلیون و ۷90 
هزار تن کاال به ارزش 58میلیارد و ۷02 میلیون دالر 
بوده که ســهم صادرات 94 میلیون و 541هزار تن 
به ارزش 28 میلیارد و ۶3میلیون دالر و سهم واردات 
28 میلیون و 249هزار تن کاال به ارزش 30میلیارد و 
۶39 میلیون دالر بوده است. تجارت خارجی کشور در 
دی  ماه، رشد 55 میلیون دالری در واردات و کاهش 
۶93 میلیون دالری در صادرات را نسبت به آذر ماه 

تجربه کرده است.
در آذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۷ میلیارد 
و 3۷0 میلیون دالر بود که سهم صادرات سه میلیارد 
و ۶44 میلیون دالر و ســهم واردات ســه میلیارد و 
۷2۶ میلیون دالر بوده اســت اما در دی ماه، تجارت 
خارجی به ۶ میلیارد و ۷32 میلیون دالر رســید که 
نسبت به آذر ماه، ۶38 میلیون دالر کاهش تجارت را 
با 8,۶درصد شاهد بودیم، که در این میان صادرات با 
کاهش 19درصدی به دو میلیارد و 951میلیون دالر 
و واردات با رشــد 1,5درصدی به سه میلیارد و ۷81 
میلیون دالر رسید. گفتنی است، لطیفی سخنگوی 
گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، 
گفته است، چین با دو میلیون و 152 هزار تن به ارزش 
82۷ میلیون دالر، عراق با یک میلیون و 501هزار تن 
به ارزش 4۶۷میلیون دالر، امارات با یک میلیون و 3۶1 

هزار تن به ارزش 440 میلیون دالر، ترکیه با 382 هزار 
تن به ارزش 195 میلیون دالر و افغانستان با 5۶9 هزار 
تن به ارزش 188میلیون دالر، جمعاً با پنج میلیون و 
9۶5 هزار تن کاال و ارزش دو میلیارد و 11۷ میلیون 
دالر، پنج مقصد نخســت صادراتی کشورمان بودند 
که ۶4 درصد کل وزن و ۷1,۷درصد ارزش کاالهای 
صادراتی کشــورمان در دی ماه را به خود اختصاص 
دادنــد. وی در خصــوص واردات 25 گروه کاالهای 
اساسی به کشور گفت: از مجموع 28میلیون و 249 
هزار تن کاالی واردشده به کشور، 19میلیون و 522 
هزار تن کاالی اساســی بوده است که ذرت با هشت 
میلیون و 520 هزار تن، گنــدم با دو میلیون و 592 
هزار تن، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و 990 
هزار تن، جو با یک میلیــون و 4۷0 هزار تن، کنجاله 
سویا با یک میلیون و 3۶5 هزار تن، شکرخام با بیش 
از یک میلیون تن، روغن هــای خوراکی با 82۷ هزار 
تن و برنج با ۷89 هزار تن، در صدر واردات 25 گروه 

کاالهای اساسی در مدت 10ماهه امسال قرار دارند.
الزم به ذکر است، امارات با ۶34 هزار تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و 109 میلیــون دالر، چین با 32۷ هزار 
تن به ارزش 908 میلیــون دالر، ترکیه با 489 هزار 
تن به ارزش 439 میلیون دالر، آلمان با 55 هزار تن 
به ارزش 14۶میلیون دالر و هند با ۷4هزار تن به ارزش 
128میلیون دالر به ترتیب پنج کشور طرف معامله 
برای واردات کاال به کشورمان بودند که 49درصد وزن 
و ۷2 درصد ارزش واردات در دی ماه به این پنج کشور 

اختصاص داشته است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: بر اساس 
پژوهش های ما کشورهای همسایه تا 1100 میلیارد 
دالر ظرفیت صادرات دارند که می توانیم 20 درصد 

این بازار را در اختیار بگیریم.
به گزارش خبرنگار مهــر، حمید زادبوم صبح امروز 
در هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی درباره 
صادرات به کشورهای همسایه گفت: در سال 2019 
در مؤسســه مطالعات بازرگانی، پژوهشی داشتیم 
که نشان می داد که کشورهای همسایه ما در حوزه 
واردات تا 1100 میلیارد دالر می توانند بازار داشته 

باشند.
وی افزود: با توجه بــه فرمایش مقام معظم انقالب 
مبنی بر اینکه باید 20 درصد بازار کشورهای همسایه 
را در اختیار داشته باشیم، این بازار برای ما تا 200 هزار 
دالر ایجاد فرصت می کند البته این میزان صادرات به 

همسایگان نداریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این چند 
ســاله صادرات ما 44 تا 45 میلیارد دالر بوده است 
البته پتانسیل آن را داریم که این میزان صادرات را 

افزایش دهیم.
وی افزود: به عبارت دیگر با اتکا به منابع داخلی کشور 
که کم هم نیســت می توانیم آنها را به تولید تبدیل 

کرده و صادر کنیم.
زادبوم تاکید کرد: فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
نگران بازار محصوالت خود نباشند بازار آنها همین 
کشورهای همســایه ماســت. چهار کشور عمده 
واردکننده تا 1100 میلیــارد دالر، امارات، ترکیه، 

روسیه و عربستان است که باید درباره نحوه تعامل 
با آنها بررسی هایی صورت گیرد. بنابراین باید کاری 
کنیم تجار و صادرکنندگان ما احساس آرامش کنند.

وی ادامــه داد: صادرات برق ما به پاکســتان 100 
مگاوات است که آنها عالقه مندند تا 500 مگاوات 

افزایش یابد و ما این ظرفیت را داریم
رئیس سازمان توســعه تجارت تصریح کرد: توانیر 
در حال سرمایه گذاری اســت که صادرات برق به 
پاکستان را افزایش دهد که این اتفاق به افزایش روابط 
میان دو کشور کمک می کند. زادبوم گفت: در بحث 
موافقت نامه ترجیحی با ۶ یا ۷ کشور موافقت نامه 
ترجیحی امضا کردیم. با سوریه تجارت آزاد داریم، 
عضو اتحادیه اوراسیا شــده ایم، با صربستان وارد 

مذاکره شده ایم تا تجارت آزاد داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: دســتیابی به تجارت آزاد با 
کشورهای دیگر هوشمندی الزم را می طلبد. مثاًل 
برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا باید هم امتیاز بدهیم 
و هم امتیاز بگیریم، دولت و مجلس هم حمایت کنند.

رئیس ســازمان توســعه تجارت یادآور شــد: با 
کشورهایی مانند افغانســتان، پاکستان و عراق که 
روابط اقتصادی ما یک طرفه اســت نمی تواند این 
وضعیت بلندمدت ادامه داشته باشــد، ما در حال 
حاضر 30 درصد بازار افغانســتان و 20 درصد بازار 
عراق را داریم اما مرتب بــه ما انتقاد می کنند که ما 
هم باید به شــما کاال صادر کنیم از همین رو تعرفه 
صادرات 20 قلم کاال به افغانســتان را صفر در نظر 

گرفته ایم.

بازار۱۱۰۰میلیارددالریصادراتبههمسایگانجزئیاتتجارت ۶.۷میلیارددالریکشوردردیماه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران؛ قیمت سکه طرح جدید ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۱۷ تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۵۰ 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 ۱۷۸۵ دالر و ۱۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۷۸۳ تومان است.

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن دوستداران بیماران ام اس غرب مازندران در 
ساعت 1۰صبح روز پنجشنبه 1399/12/14 خورشیدی در محل سالن شهید آوینی اموزش و 

پرورش شهرستان چالوس برگزار می شود.
 دستورجلسه عبارت است از:

1- استماع گزارش بازرسان و هیات مدیره انجمن 

2- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان جدید انجمن
3- رای گیری برای اضافه نمودن 1۵ نفر به اعضای رسمی انجمن

4- اصالح بندهایی از اساسنامه انجمن

 مدیر عامل انجمن ام اس غرب مازندران دکتر محمدعلی یگانه

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ام اس غرب مازندران



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2140| پنج شنبه 30 بهمن ماه

یک کارشناس اقتصاد مسکن 
با بیان اینکه بجز مقطع زمانی 
قطعنامه ۵۹۸ با ریزش قیمت 
مسکن مواجه نبوده ایم گفت: 
توان اقتصــادی خانوارها به 
عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه رشد قیمت مسکن را 
نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم پرش 

قیمت بعید به نظر می رسد.
مهدی روانشادنیا در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی 
دهه های گذشته غیر از مقطع امضای قطعنامه ۵۹۸ که 
پایان جنگ ایران و عراق بوده، در دیگر مقاطع با ریزش 
زیاد قیمت مسکن مواجه نبودیم اما ثبات قیمت در طی 
چند سال داشته ایم. بازار مسکن با دیگر بازارها متفاوت 
است و نوسانات شدیدی که در سایر بازارها رخ می دهد 
در مســکن وجود ندارد.وی افزود: معموال یک جهش 
قیمتی مسکن در یک مدت فشــرده اتفاق می  افتد و 
سپس رشد آن کمتر از تورم می شــود.  در واقع عدد 
اسمی مسکن ثابت می ماند که با توجه به تورم عمومی 
به معنای کاهش قیمت واقعی مسکن است. این روند 
ادامه پیدا می کند تا اینکه تجمیع این عقب ماندگی در 

جهش بعدی جبران می شود.این کارشناس بازار مسکن 
با بیان اینکه در مقطع کنونی، دست کم تا انتخابات آتی 
ریاست جمهوری جهش قیمت مسکن اتفاق نمی افتاد 
تاکید کرد: در شرایط فعلی حداقل تا زمانی که تکلیف 
بازارهای موازی مثل ارز مشخص نشود انتظار کاهش 
قیمت در بازارمسکن را انتظار ندارم. اما با توجه به اینکه 
قیمتها مدتها است از ســقف توان خریدار عبور کرده، 
عمال تقاضای مصرفی به حداقل رسیده و همچنین نگاه 
سرمایه ای به مسکن با توجه به چشم انداز مبهم این بازار 
دیده نمی شود رشد قیمتها نیز بعید به نظر می رسد.

به گفته روانشادنیا خریداران مسکن ترجیح می دهند 
مقداری صبر کنند و اندوخته هایشان را بیشتر کنند. 
سپس تصمیم به خرید را در مقطعی می گیرند که بازار 
به یک وضعیت باثبات تری برسد. پیش بینی این است 
که حداقل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ با ریزنوسانات 
قیمتی در بازار مسکن مواجه باشیم و تعداد معامالت 
نیز هر ماه از ســطح میانگین چند ساله کمتر خواهد 
بود. به نوعی رکود معامالتی و رکود قیمتی را برای چند 
ماه آینده محتمل می دانم.این کارشناس بازار مسکن 
تصریح کرد: پیش بینی وضعیت بازار مســکن بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت، دشوار است. 
البته پس از تغییر دولت نیز جهش قیمت بسیار بعید 
اســت اما خیلی نمی توان مطمئن درباره بازاری که با 

مستقر شدن دولت بعد عجین می شود اظهار نظر کرد. 
دلیلش این است که بسته به سیاستهای اقتصادی داخلی 
و خارجی در بازارهای موازی ممکن است اتفاقاتی بیفتد 
که پیش بینی اش از امروز دشوار باشد. بازار مسکن که 
از دیگر بازارها تاثیر می پذیرد. برای تیرماه ۱۴۰۰ خیلی 
نمی توان از هم اکنون پیش بینی داشــته باشیم ولی 
می توانیم با درصد باالیی از اطمینان بگوییم که دیگر 
ظرفیتی در اقتصاد خانوار برای پرش قیمت مسکن وجود 
ندارد.روانشادنیا با اشاره به طرح جهش تولید و تامین 
مسکن که هم اکنون در مجلس شورای اسالمی در حال 
بررسی است گفت: این طرح به نوعی جمع بندی انواع 
طرحهایی است که در سالهای گذشته در بخش مسکن 
آزموده شدند. اینکه بتوانیم ساالنه یک میلیون واحد 
مسکونی تولید کنیم هم خوب است هم الزم اما اینکه 
این طرح چقدر بتواند اجرایی شود جای سوال دارد؛ هم 
از جهت تامین منابع و هم از جهت تناســب بخشهای 
مختلف این طرح با یکدیگر. می دانیم که اولویت بندی 
در بحثهای اقتصاد مسکن یک موضوع مهم است که 
شاید به راحتی در قالب یک قانون مصوب مجلس قابل 
طرح، اجرا و پیگیری نباشد. ولی به هر ترتیب نشان می 
دهد که دغدغه مجلس و دولت ساخت و ساز است.وی 
پیشنهادهای اصالحی برای طرح جهش تولید و تامین 
مسکن ارایه و تاکید کرد: فکر می کنم بخشهایی از طرح 

جهش مسکن می تواند مورد بازنگری قرار گیرد؛ از جمله 
اینکه در این طرح خیلی به ظرفیت بازار سرمایه توجه 
نشده که می توانست مورد توجه قرار گیرد. تسهیالتی 
هم برای فناوری ساخت ارایه شــود که ظاهرا مغفول 
مانده است. پوشــش نقاط ضعف قوانین فعلی نیز باید 
در دستور کار قرار گیرد. شاید این قانون می توانست به 
صورت اصالحیه قانون ساماندهی تولید یا قانون حمایت 

از واحدهای استیجاری مطرح شود.

قیمت مسکن در تهران متری ۲۷.۴ میلیون تومان
بنابراین گزارش، دی ماه امســال متوســط قیمت هر متر 
مسکن در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ و ۹۸.۳ 
درصد افزایش دارد. طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد 
معامالت انجام شده در دی ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۵ هزار 
فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۱ درصد کاهش 

و در مقایسه با ماه قبل ۳۷.۶ افزایش را نشان می دهد.

خریداران مصرفی مسکن عقب نشسته اند

رکود  معامالتی  و  قیمتی  مسکن
با تغییر دولت هم جهش قیمت مسکن بعید است

جزئیات افزایــش درآمدهای 
مالیاتی بودجه 1400

ســخنگوی بودجه ۱۴۰۰ با بیــان جزئیات 
افزایش ۲۵ هــزار میلیارد تومانــی مالیات 
در اصالحیــه بودجه ۱۴۰۰، گفــت: مالیات 
 ثروت ۴ هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومان اضافه

 شد.
مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۱۴۰۰، با اشاره 
به اینکه در اصالحیه بودجه ســال آتی، ۲۵ 
هزار میلیارد تومــان از طریق افزایش مالیات 
بــه منابع بودجه اضافه شــده اســت، گفت: 
۳ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان از این منابع 
مربوط به مالیات اشــخاص حقوقی، ۵ هزار 
و ۶۰۰ میلیــارد تومان مربوط بــه مالیات بر 
درآمد، ۴ هــزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط 
به مالیــات بر ثــروت و هــزار و ۹۰ میلیارد 
 تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده

 است.
وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در اصالحیه 
تبصره ۲ نوشته شده است، به دولت اجازه داده 
می شود در شش ماهه اول ســال ۱۴۰۰ و بر 
اساس ارزیابی شــرایط اقتصادی، اجتماعی 
و بین المللی کشور نســبت به تغییر تمام یا 
بخشی از نرخ ارز ترجیحی کاالهای اساسی به 

نرخ ETS اقدام نماید.
بنابراین نمی توان به طور قطعی اعالم کرد که 
ارز ۴۲۰۰ حذف خواهد شــد بلکه به شرایط 

ذکر شده بستگی دارد.
ســخنگوی بودجــه ۱۴۰۰ با بیــان اینکه 
میــزان اوراق بدهــی ۱۲۷ هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در نظر گرفته شــده اســت، 
گفت: منابــع هزینه های تبصــره ۴ بودجه 
 از محــل منابــع بودجــه عمومــی تأمین

 شد.
وی درباره صرفــه جویی ۴۰ هــزار میلیارد 
تومانــی در مصــارف نیــز گفــت: ایــن 
صرفــه جویی بــه جــز ۱۰ هــزار میلیارد 
تومانی کــه در بخــش تملــک دارایی های 
مالــی در نظــر گرفتــه شــده مابقــی از 
 اعتبــارات هزینــه ای و متفرقه انجام شــده

 است.
خانلو در زمینه حقوق گمرکی نیز گفت: اصالح 
ارز حقوق گمرکــی نیاز به کار کارشناســی 
در بخــش تعرفه هــا و حقــوق ورودی دارد 
بنابرایــن تعدیــل آن ممکن اســت منجر 
 به درآمدزایی نشــود و صرفــاً رویه ها اصالح

 شود. 
بنابرایــن فعاًل هیچ پیش بینــی  وجود ندارد 
ضمن اینکه اصــالح حقوق گمرکــی برای 
حمایت از تولید در خصــوص واردات کاالی 
 اساســی و مواد اولیــه کارخانجــات و دارو

 اعمال نخواهد شد.

دولت با افزایش قیمت مصوب 
مرغ موافقت نکرد 

دولت بــا تغییر قیمــت مصوب مــرغ برای 
سالجاری موافقت نکرد و قرار شد که سهمیه 
دان مرغداران افزایش یابد ضمن اینکه تصمیم 
گیری درباره قیمت به نیمه فروردین ۱۴۰۰ 

موکول شد.
به گــزارش خبرنــگار مهــر، قرار بــود روز 
گذشــته در جلســه ای با حضور مســئوالن 
ســتاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت صمت و مسئوالن تشکل های تولیدی 
قیمت مصوب مرغ اصالح شــود اما در نهایت 
تصمیم بر این شد که قیمت مصوب این کاال 
در ســال جاری بدون تغییر بمانــد البته این 
تصمیم مورد رضایت نمایندگان تشــکل ها 
 نبــوده و آنها ایــن کار را به زیــان مرغداران

 می دانستند.
در این زمینه یــک منبــع آگاه در گفتگو با 
خبرنگار مهر با بیان اینکه بــه دنبال افزایش 
نرخ مصوب نهاده هــای دامی تولیدکنندگان 
خواهان اصــالح قیمت مصوب مــرغ بودند، 
گفت: قرار بود در جلســه امروز قیمت اصالح 
شــود اما در نهایت مســئوالن خواستار این 
 شدند که قیمت مصوب بدون تغییر، ۲۰ هزار

 و ۴۰۰ تومان بماند.
وی اضافه کــرد: همچنین قرار شــد دولت 
ســهمیه دان مرغداران را تا حدودی افزایش 
دهد و ســهمیه برای دوره ۴۰ روزه پرورش 
اختصــاص می یافــت امــا االن قرار اســت 
 بــرای دوره ۴۵ تــا ۴۶ روزگــی تخصیص

 پیدا کند.
به گفته این منبع آگاه، اصالح قیمت مرغ به 

نیمه فروردین ۱۴۰۰ موکول شد.

اخبار

حدود ۱۵ ماه از آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در نقاط مختلف کشور می گذرد اما بنا به 
گفته متقاضیان، پس از واریز وجه اولیه خبری از اجرای برخی پروژها نیست و حتی جانمایی 
نشده است.به گزارش ایسنا، پنجم شهریورماه ســال ۱۳۹۸پروژه اقدام ملی مسکن به طور 
رسمی آغاز و هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۸ اولین مرحله ثبت نام از متقاضیان این طرح در چهار 
استان شروع و سپس به دیگر مناطق کشور تسری پیدا کرد. بنابراین حدود ۱۵ ماه از آغاز ثبت 
نام طرح اقدام ملی مسکن می گذرد اما هنوز برخی متقاضیان اعالم می کنند که وضعیت پروژه 
شان مشخص نیست.تعدادی از افرادی که اسمشان برای مسکن ملی تایید شده و واریز وجه 
داشته اند عنوان می کنند پس از ثبت نام و واریز اولیه وجه بالتکلیف هستند. نه تنها خبری از 
اجرای پروژه نیست بلکه در مواردی جانمایی نیز انجام نشده است. عده ای هم می گویند بعد 
از واریز ۴۰ میلیون تومان که از ماهها قبل انجام داده اند اطالع رسانی برای انجام مراحل بعدی 
صورت نگرفته است.یکی از دالیل عدم پیشرفت کارها در طرح اقدام ملی مسکن، استقبال 
نکردن سازندگان از فراخوانهای ادارات راه و شهرسازی استانها است. سازندگان نسبت به مواد 

قراردادها نقدهایی دارند. از طرف دیگر نوسانات نرخ مصالح ساختمانی، محاسبات آنها را از 
بازده سرمایه در پروژه مسکن ملی به هم ریخته است. طبق اعالم مدیرعامل بانک مسکن که 
تامین تسهیالت ۱۴۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را بر عهده دارد تا کنون حدود ۸۰۰۰ 
میلیارد تومان به پروژه های اقدام ملی تزریق شــده که ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق آورده 
متقاضیان و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از طریق تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی تامین شده است.
قرار است پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مســکن تقریبا در تمام استانها اجرایی شود. از 
۱.۶ میلیون متقاضی اولیه ۴۶۰ هزار نفر واجد شــرایط شناخته شدند. ۱۹۸ هزار نفر افتتاح 
حساب و ۱۳۸ هزار نفر واریز وجه داشته اند. آورده اولیه حدود ۴۰ میلیون تومان است، البته 
ظاهرا در برخی پروژه ها ۵۰ میلیون و حتی بیشتر از متقاضیان دریافت شده است.از جمله 
مشکالت اصلی طرح اقدام ملی، تامین مبلغ آورده است که بسیاری از خانوارها توان پرداخت 
آن را ندارند. یکی از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در استان قزوین می گوید: بعد از اینکه 
اسمم برای مسکن ملی تایید شد از من خواستند تا به سازمان نظام مهندسی مراجعه کنم. آنجا 

فرمی را دادند پر کنم و ۱۲۰ هزار تومان کارمزد دریافت کردند. بعد گفتند که باید ۴۰ میلیون 
تومان پرداخت کنید و هر چهار پنج ماه نیز ۴۰ میلیــون تومان دیگر بدهید. آخر من کارگر 
چطور ماهیانه ۸ تا ۱۰ میلیون تومان پس انــداز کنم؟یکی دیگر از متقاضیان بیان می کند: 
حدود پنج ماه قبل آورده اولیه به مبلغ ۵۰ میلیون تومان وازیز کرده ام اما پس از آن هیچ اطالع 
رسانی به من نشده و خبری از اجرای طرح نیست. افراد دیگری هم از پرداخت آورده های اولیه 
از حدود هشت ماه قبل خبر می دهند و می گویند که حتی مکان پروژه مشخص نشده است.
به نظر می رسد پیدا نشدن پیمانکاری که طرح را بپذیرد و کمبود زمین از دالیل بالتکلیفی 
طرحهای اقدام ملی است. حتی در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشکل تامین زمین وجود 
دارد. به طور مثال قرار است ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی توسط بنیاد مسکن ساخته شود اما 
تا روز چهارم بهمن ماه تنها ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به مرحله آماده سازی زمین و تعریف پروژه 
رسیده که ۵۸۰۰ واحد در مرحله آماده سازی زمین و ۶۰۰۰ واحد در مرحله اجرا قرار دارد. 

برای ۱۲ هزار نفر از پذیرفته شدگان واجد شرایط هم تامین زمین نشده است.

دبیر انجمــن صنفی روغــن نباتی ایــران با بیــان اینکه 
مشــکل روغن نیمه جامد به زودی حل می شــود، گفت: 
 هیچگونه نگرانــی در زمینــه تولید و توزیــع روغن وجود

 ندارد.لمیرهوشنگ بیرشــک در گفتگو با مهر با بیان اینکه 
مشــکل روغن های نیمه جامد به زودی حل می شود، گفت: 
به هر حال حل این مســاله مقداری زمان بر است اما امیدوار 
هســتیم که با همراهی کارخانجات در آینده ای نزدیک این 
مشکل حل شود.وی با اشاره به اینکه تولید روغن نیمه جامد 

رو به افزایش یافت، درباره اینکه عنوان شــده بود که کمبود 
ورق حلب دلیل کمبود عرضه روغن های حلب در مراکز عرضه 
است، افزود: مشکل کمبود ورق در حال برطرف شدن است، 
فوالد مبارکه تولید می کند، بخشی هم از طریق واردات تأمین 
 می شود ضمن اینکه در این میان بحث قیمت و… نیز مطرح
 است.بیرشک تاکید کرد که مشــکلی در تولید روغن خام 
نداریم و به مرور تولید و توزیع روغن نباتی افزایش می یابد و 

جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه نیست.

معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های 
ارائه دهنده خدمات هوشــمند جابه جایی مسافر درون شهری 
از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها 
ابالغ کرد.محمود علیزاده در نامه ای به ادارات کل امور مالیاتی 
استان ها، معافیت شــرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند 
جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابالغ کرد.بر اساس 
ابالغیه معاون فنی سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی 
ارائه دهنده خدمات بر خط جابجایی مسافر درون شهری و حومه 

که عضو اتحادیه کشــوری کســب و کارهای اینترنتی باشند و 
بخشی از فعالیت های آنها بر اساس اپلیکیشن یا وب سایت انجام 
شود، اعم از اینکه وســیله نقلیه در مالکیت خود شخص باشد یا 
طی قرارداد با شــخص ثالث همکاری کند، از مالیات بر ارزش 
افزوده معاف است.از دیگر شروط مشــمول این معافیت شدن 
برای تاکسی های اینترنتی این اســت که شخص حقوقی ارائه 
دهنده این خدمات می بایست کلیه مسئولیت های حمل مسافر 

را بر عهده داشته باشد.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اظهار داشت:  قیمت 
خودروهای خارجی نســبت به دوماه گذشته حدود ۳۰ درصد 
کاهش داشته است وافزایش نرخ دالر و به تبع آن افزایش نسبی 
قیمت خودروها بر نرخ خودروهای خارجی تاثیری نگذاشته است 

چراکه در این بازار خریداری وجود ندارد.
نعمت اهلل کاشانی نســب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
در مورد وضعیت بازار خــودرو اظهار داشــت: قیمت ها تقریبا 
ثابت شــده اســت و خرید و فروش فقط از طرف کســانی که 

مصرف کننده واقعی هســتند، صــورت می گیرد.نایب رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو با اشــاره به نــرخ روز خودرو 
تصریح کرد: پــژو ۲۰۶ تیپ ۲ حــدود ۱۹۵ تــا ۱۹۶ میلیون 
تومــان و تیــپ ۵ حــدود ۲۷۵ میلیــون تومان،  پــژو ۲۰۶ 

 صنــدوق دار ۲۵۰ میلیون تومان، پرایــد ۱۰۸ تا ۱۱۰ میلیون
 تومان، پژوپارس ۲۱۵ میلیون تومان و پژوپارس دوگانه سوز ۲۳۸ 
تا ۲۳۹ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۲۲ میلیون تومان، پژو 
۴۰۵ حدود ۱۸۸ تا ۱۹۰ میلیون تومان و کوئیک ۱۴۸ میلیون 

تومان در بازار خرید و فروش می شــوند.وی در پاسخ به سوالی 
پیرامون وضعیت خودروهای خارجی نیز گفت:  بازار خودروهای 
خارجی دچار رکود اســت و خرید و فروشی برای این خودروها 
صورت نمی گیرد. قیمت خودروهای خارجی نســبت به دوماه 
گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است و افزایش نرخ دالر 
و به تبع آن افزایش نســبی قیمت خودروها بر نرخ خودروهای 
خارجی تاثیری نگذاشــته اســت چراکه در این بازار خریداری 

وجود ندارد.

بالتکلیفی برخی متقاضیان مسکن ملی

برای مسکن ملی پول گرفتند و دیگر خبری نشد!

بازار مرغ و تخم مرغ در نوروز به كدام سو می رود؟

 برای کنترل گرانی بر شبکه توزیع نظارت کنید
پیش بینی دالر در اسفند 99 

ارز تا پایان سال گران می شود یا ارزان ؟

تاکسی های اینترنتی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدندمشکل روغن نیمه جامد به زودی حل می شود

گروه بازار فناوری اطالعات
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تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ می گویند: میزان تولید بیش از 
نیاز است و مشکلی در تامین بازار نوروز نداریم، اما در چندماه 
گذشته به رغم تامین کافی، قیمت این دو کاال نوسانات زیادی 
را تجربه کرده و مردم نگران گرانی مرغ و تخم مرغ در روزهای 
پایانی سال هســتند.به گزارش ایلنا، در بین کاالهای مصرفی؛ 
مرغ و تخم مرغ در ماه های اخیــر افزایش قیمت قابل توجه ای 
داشــته اند. شــرایط تامین و تغییرات قیمت این دو کاال که از 
پر مصرف ترین کاالهای اساســی در ایام نوروز هستند اهمیت 
زیادی برای مردم دارد.این نگرانی بی اساس نیست زیرا بر اساس 
گزارش اتاق بازرگانی تهران فقط شاخص بهای تخم  مرغ طی ۹ 
ماهه نخست ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۹۳ 

درصد رشد داشته است.

افزایش قیمت به دلیل مشکالت نظام توزیع
هدایت اصغــری، مدیرعامــل اتحادیه مرغــداران میهن در 
گفت وگو با ایلنا دربــاره تامین و قیمت تخم مــرغ برای بازار 
ایام نورز، اظهار کــرد: در حال حاضر تولیــد ماهانه تخم مرغ 
۹۰ هزار تن اســت و با میــزان مصرف همخوانــی دارد.وی 
درباره قیمت تخم مــرغ نیز گفت: برآورد ما نشــان می دهد با 
توجه بــه هزینه تمام شــده تولید قیمت خرید هــر کیلوگرم 
تخم مرغ از مرغــداران نباید کمتر از ۱۵ هــزار و ۷۳۳ تومان 
باشــد.اصغری قیمت هر عدد تخم مرغ را ۱۲۰۰ تومان اعالم 
کرد.وی اظهــار امیدواری کــرد که در روزهای پایانی ســال 

 با افزایــش قیمت تخم مرغ به دلیل مشــکالت نظــام توزیع 
مواجه نشویم.

واسطه ها مرغ را گران می کنند
حبیب اســداهلل نژاد نیــز در گفت وگو بــا ایلنا، دربــاره میزان 
تولید و قیمت مــرغ برای ایام پر مصرف نــوروز گفت: در بهمن 
مــاه ۱۳۰ میلیون قطعــه جوجه ریزی انجام شــده اســت، بر 
 این اســاس در پایان ســال ۲۳۰ هزار تن گوشــت مرغ تولید
 خواهد شد و مشــکلی در تامین نیاز بازار نوروز نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: هر چند ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب خرید هر 
کیلوگرم مرغ از مرغدار را ۱۴ هــزار و ۱۰۰ تومان تعیین کرده 
است، اما قیمت تمام شــده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغدار 
را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.اســداهلل نژاد پیش بینی کرد: در 
ایام نوروز نیز واســطه ها مرغ های که با نرخ مصوب از مرغداران 
خریداری می کنند را با نرخ آزاد باال می فروشند.ســتاد تنظیم 
بازار نیز احتمال گرانی کنترل نشده مرغ و تخم مرغ را پیش بینی 
کرده و در آخرین جلسه خود درج قیمت را بر روی مرغ تخم مرغ 
اجباری کرد.در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمده است: حسب تاکید 
وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تخصیص و تحویل صد درصدی 
نهاده های دامی با قیمت های مصوب برای تولید گوشــت مرغ 
و تخم مرغ مقرر شــد وفق اعالم سازمان دامپزشــکی و وزارت 
جهادکشاورزی کشتارگاه های طیور و واحدهای تولیدی تخم مرغ 
نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر روی بسته بندی اقدام کنند.

 حمالت راکتی به اربیل عراق، احتمال لغو پروتکل الحاقی از سوی 
ایران، افزایش نرخ درهم و افزایش تقاضای فصلی مجموعه عواملی 
اســت که این روزها برای افزایش قیمت دالر عنوان می شود. اما 
آیا روند افزایش قیمت تا پایان ســال جاری ادامه دارد؟به گزارش 
تجارت نیوز، ۲۱ بهمن ماه قیمــت دالر در صرافی ملی وارد کانال 
۲۴ هزار تومان شــد. صبح امروز هم این ارز پا بــه کانال ۲۵ هزار 
تومانی گذاشــت. البته این نرخ با نرخ معامــالت در بازار آزاد، که 
ظاهرا رو به افزایش هم هســت، حدود هزار تومــان فاصله دارد.

بهاءالدین حسینی هاشمی ، تحلیلگر امور بانکی،در پاسخ می گوید: 
اسفندماه همواره با تقاضا در بازار ارز روبه رو است. امسال به علت 
کرونا سفرها و تورهای مسافرتی کمتر است و این مسئله تقاضا را 
مقداری از سال  های پیش کمتر می کند. البته اسفندماه آغاز سال 
تحصیلی جدید دانشجویان خارج از کشور نیز هست و الزم است 
 شهریه بپردازند، این مسئله هم به افزایش  تقاضای غیر بازرگانی 

دامن می زند.
به اعتقاد او الزم است بانک مرکزی در اسفندماه عرضه ارز را بیشتر 

کند و در بازار مداخله کند تا روند صعودی قدری کنترل شود.
ضمنا به گفته او امسال عالوه بر فاکتورهای هر ساله بازار، ابهامی 
هم در برقراری مجدد توافقنامه برجــام وجود دارد و هرروز درباره 
آن صحبت های ضد و نقیضی می شود که گاه امیدوارکننده و گاه 
ناامیدکننده اســت و هر دو می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. 
بنابراین این مورد هم در برخی روزهای پایان سال عاملی بیرونی 
برای افزایش قیمت خواهد بود به ویژه وقتی با تقاضای فصلی همراه 

شود.حسینی هاشمی می افزاید: اگرچه تورم تدریجی است و رشد 
قیمت ها را هم تدریجی می بینیم اما معموال در کشــور ما اینگونه 
است که رشد تورمی برای سال جدید در نظر گرفته می شود که نمود 
آن را در قراردادها ، دســتمزدها و…می بینیم. این مسئله به سایر 
مبادالت اقتصادی هم تسری پیدا کرده است و می تواند انتظاری 
تورمی در بازار ارز هم ایجاد کند. با این حساب موجب افزایش تقاضا 
و تبعا افزایش نرخ در اسفند ماه می شــود.عالوه بر عواملی که این 
کارشــناس تا اینجا موثر بر وضعیت بازار در دوازدهمین ماه سال 
ارزیابی می کند، به نظر می رســد مســئله fatf را هم باید در نظر 
داشت. چرا که 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 اعالم 
می شود.حســینی هاشــمی تصویب fatf را تا پایان امسال بعید 
می داند اما معتقد است یکی از پایه های بهانه جویی خارجی برای 
فشار آوردن به اقتصاد ما و کاهش ارزش پول ملی همین نپذیرفتن 
لوایح fatf است و پذیرش آن قطعا در بهبود وضعیت بازار ارز نقش 

آفرین است.
او توضیــح می دهــد: تصویــب آن در حال حاضــر چالش های 
قابل توجهی دارد که بعید اســت تا آخر اســفند به نتیجه برسد. 
با این حال باید توجه داشــت که ایــن لوایح ابزاری برای فشــار 
کشــورهای خارجــی به ایــران شــده، ضمــن این کــه عدم 
 پذیرش آن هــم مبــادالت ارزی را دچار مشــکل می کند و هم

 هزینه های ارزی را افزایش می دهد.

قیمت روز خودرو اعالم شد

 کاهش 30 درصدی نرخ خودروهای خارجی
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ظریف: 
با لغو تحريم ها، ايران می تواند قطب علم و فناوری در 

منطقه باشد
وزیر امور خارجه با بیان اینکه بــا لغو تحریم ها و فشــارهای اقتصادی ایران 
می تواند قطب علم و فناوری در منطقه باشد، گفت: سیاست ما در وزارت امور 
خارجه، خدمت به اقتصاد کشور اســت و در این راستا ورود به حوزه اقتصادی 

یک ضرورت محسوب می شود.
محمد جواد ظریف در نشســت روســای پارک های علم و فناوری با اشاره به 
قابلیت های فراوان حوزه علم و فناوری در کشور اظهار کرد: دانشجویان ما به 
خوبی در دانشگاه های معتبر خارجی جذب می شوند و اگر بتوانیم محیط را 
برای رشد و کارآفرینی آنان فراهم کنیم، حتماً ترجیح می دهند در کشور خود 

فعالیت کنند.
وی افزود: پارک های علم و فناوری می توانند فضــا را برای نخبگان ایرانی به 
گونه ای فراهم کنند که فراتر از حوزه نظری وارد حوزه عملی و تولید شــوند. 
همین روش در دانشگاه های خارج از کشور اعمال می شود تا از این طریق، توان 
اقتصادی آن دانشگاه تقویت شود و دانشجو احساس مفید بودن کند. ظریف با 
بیان اینکه یکی از مزیت های پارک های علم و فناوری، توسعه علم و صنعت در 
کشور است، تصریح کرد: عالوه بر این، پارک ها می توانند نیروی کارآمد کشور 

را رشد داده و موجب کاهش مهاجرت نخبگان شوند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصادی کشور، مزیت حوزه های 
دانش بنیان را بســیار باال برده اســت، اظهار کرد: امــکان افزایش صادرات 
محصوالت شرکت های دانش بنیان در شــرایط فعلی، امکانی ویژه محسوب 
می شــود. در ســفرهای خارجی پیش از دوران کرونا که با حضور هیات های 
اقتصادی انجام می شد، بیشترین توفیق در انعقاد قرارداد فروش محصوالت، با 
شرکت های دانش بنیان بود که این ویژگی مهم و قابل توجه این شرکت هاست. 
وی با بیان اینکه با لغو تحریم ها و فشارهای اقتصادی، ایران می تواند قطب علم 
و فناوری در منطقه باشد، افزود: سیاست ما در وزارت امور خارجه، خدمت به 
اقتصاد کشور است تا سیاست خارجی هم باری بر دوش اقتصاد کشور اضافه 

نکند و در این راستا ورود به حوزه اقتصادی یک ضرورت محسوب می شود.
ظریف افزود: در این راستا برای ایجاد معاونت اقتصادی اقدام کردیم که در این 
معاونت، یک اداره کل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی و یک اداره تسهیل فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده و همه ادارات منطقه ای موظفند با این اداره 
همکاری کنند. وزیر امور خارجه با بیان اینکه در هر نقطه از جهان برای ارائه 
دستاوردهای علم و فناوری کشور اعالم آمادگی می کنیم، گفت: پارک های علم 
و فناوری می توانند در خصوص معرفی امکانات بازارهای خارجی برای فروش 
محصوالت خود به دیتا بیسی که به همین منظور تنظیم شده است، مراجعه 
کنند تا درخواست آنها اجرا شود. در این راستا تمامی سفارت خانه ها در مناطق 

مختلف جهان آماده همکاری هستند.

فروش دارو در داروخانه های اينترنتی ممنوع
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی تهران، محصوالت مجاز برای 

فروش در داروخانه های اینترنتی را معرفی کرد.
منان حاجی محمودی، در جلسه کمیسیون مشترک امور داروخانه های 
سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، دستور کار جلسه را 
با محوریت دو موضوع ایجاد وحدت رویه در بررسی تخلفات داروخانه ها در 

بحث فروش اینترنتی و نحوه انتخاب داروخانه منتخب عنوان کرد.
وی گفت: نگاه ما به  عنوان دانشگاه، سالمت مردم است و باید قانونمند با 
الگوگیری از بخش های مختلف راه درست برای نقل  و انتقال دارو و سالمت 
مردم را در نظر بگیریم. حاجی محمودی با اشــاره به اصطالح »داروخانه 
اینترنتی« که به  تازگی رواج یافته،  افزود: عبارت دقیق مجوزهایی که تحت 
عنوان داروخانه اینترنتی صادر می شــوند »فروش اینترنتی فرآورده های 
سالمت غیردارویی« است و مردم باید توجه کنند که نباید هیچ گونه دارویی 

در داروخانه اینترنتی به فروش برسد.
وی با اشاره به محصوالت مجاز برای فروش در داروخانه های دارای مجوز 
فروش اینترنتی، گفت: محصوالت آرایشی و بهداشتی، مکمل های تغذیه ای 
و ورزشی، شیر خشک، گیاهان دارویی به  صورت فرآوری نشده، دم نوش، 
فرآورده های طبیعی و ســنتی حاوی گیاهان دارویی و ملزومات مصرفی 

پزشکی ازجمله کاالهای مجاز به فروش در داروخانه اینترنتی است.

در پاسخ به وزارت ارتباطات
ساترا بر تخلف اپراتورها مبنی عدم رعايت تعرفه 

قانونی پهنای باند داخلی تاكيد كرد
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به اظهار نظر وزیرارتباطات 
و رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که تخلف از سوی 
اپراتورها برای محاسبه غیر قانونی مصرف ترافیک روی پلتفرم های داخلی 
را رد کردند واکنش نشان داد و پیگیری این تخلف را بر اساس شکایت های 

کاربران رسانه های صوت و تصویر فراگیر عنوان کرد.
ورود ساترا به این حوزه بر اساس شکایات متعدد کاربران برخی از رسانه های 
صوت و تصویر فراگیر به این ســازمان مبنی بر محاسبه غیرقانونی هزینه 
ترافیک بین الملل در رسانه های داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم گر 
رسانه های صوت و تصویر فراگیر، احقاق حقوق کاربران این رسانه ها را جزو 

مسئولیت ذاتی خود می داند.
هفته گذشته ساترا در نامه ای به وزارت راتباطات، تخلف اپراتورهای تلفن 
همراه در اعمال تعرفه پهنای باند داخلی را تایید کرده و خواستار برخورد 
با این موضوع شده بود. در بیانیه ای که هم اکنون از سوی ساترا منتشر شده 
آمده است که حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه های صوت و تصویر 
فراگیر محدود می شــود و اصل این تخلف در سمت اپراتورها اتفاق افتاده 
است که همین مســئولیت قانونی علت ارجاع و نامه نگاری ساترا با وزیر و 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
معاونت تنظیم بازار و توســعه کسب و کار ســاترا پیش از این اعالم کرده 
بود، برخی اپراتورها که طبق دســتورالعمل های ابالغی ملزم به محاسبه 
ترافیک رسانه های صوت و تصویر داخلی با تعرفه نیم بها بودند، با تبلیغات 
اغواکننده مبنی بر مشاهده رایگان سریال، تعرفه ترافیک اینترنت آنها را به 
نرخ بین الملل محاسبه می کردند. بر این اساس این معاونت پیگیری موضوع 

را برای احقاق حقوق کاربران در دستور کار قرار می دهد.

مهدی اميری مديرعامل كافه بازار می شود
کافه بازار با انتشار اطالعیه ای از تغییر مدیرعامل این اپ استور خبر داد. متن اطالعیه 
تغییر مدیرعامل کافه بازار به شرح زیر است: مهدی امیری، عضو هیئت مدیره بازار و مدیر 
توسعه استارت آپ های جدید هزاردستان، جایگزین امین امیرشریفی می شود. مهدی 
امیری از فروردین ۹۹ به گروه فناوری هزاردستان پیوست و از تابستان عضو هیئت مدیره 
بازار شد. او که مدیرعاملی همکاران سیستم را نیز در کارنامه خود دارد، اکنون جایگزین 
امین امیرشریفی می شود که چهارســال مدیرعامل بازار بود. حسام آرمندهی، رئیس 
هیئت مدیره  گروه فناوری هزاردستان، به نقش مهدی امیری در پیشرفت چشمگیر چند 

مجموعه و محصول نوپا در گروه فناوری هزاردستان طی یک سال اخیر اشاره می کند.

اخبار

معافیت تاکسی های اینترنتی از مالیات بر ارزش افزوده
 معاون فنی سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر درون شهری از مالیات بر ارزش افزوده را به ادارات کل امور مالیاتی استان ها 

ابالغ کرد. محمود علیزاده در نامه ای به ادارات کل امور مالیاتی استان ها، معافیت شرکت های ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده را ابالغ کرد.

پیام رسان بومی »بیسفون« 
و به بیانی »بیسفون پالس« 
در حالی رو به افول می رود 
که نه تنها این پیام رسان، که 
تمام پیام رســان های بومی 
ازجمله »سروش«، »بله«، »ایتا«، »گپ«، »آیگپ« و... 

زندگی نباتی را تجربه می کنند. 

پایان تلخ در انتظار نخســتین پیام رسان 
بومی 

قصه از این قرار اســت که »بیســفون« بعد از ۸ سال 
فعالیت به کاربران خود اعــالم کرد که فعالیتش را در 
۱۵ اسفند ماه به صورت کامل متوقف خواهد کرد و از 
کاربران خواست که فایل ها و اطالعات خود را قبل از 
این تاریخ جمع آوری کنند.»بیسفون« توسط شرکت 
تراشه سبز ساخته شد و از سال ۹۱ تا سال ۹3 کارهای 
توسعه نرم افزار را انجام می داد و برای نخستین بار در 

سال ۹3 و در نمایشگاه تلکام از این محصول رونمایی 
کرد؛ در الکامپ ۹3 این نرم افزار به صورت رســمی در 
بستر اندروید و iOS ارائه شد و به تدریج قابلیت چت 
و گروه نیز به آن اضافه شد.»بیسفون« در پیام خود به 
کاربران نوشته اســت: »کاربران عزیز و فهیم بیسفون 
پس از ۸ ســال فعالیت در بیســفون به دالیل متعدد 
تصمیم به توقف فعالیت بیســفون گرفته ایم؛ از شما 
که همواره همراه و پشــتیبان ما در توسعه و گسترش 
بیسفون بوده اید بی نهایت سپاســگزاریم و امیدواریم 
بتوانیم پس از رفع مشکالت، مجدداً با قدرت به عرصه 
این خدمات بازگردیم. از شما خواهشمندیم اطالعات 
و فایل های مورد نیاز خود را تا پیش از ۱۵ اسفند ۱3۹۹ 
از بیســفون بردارید چون پس از این تاریخ دسترسی 
 به بیســفون مقدور نخواهــد بود. از همکاری شــما

 سپاسگزاریم.«

چرا هیچ صدایی از پیام رسان های بومی 
درنمی آید؟

چندی پیش مشاور رئیس مرکز ملی فضای مجازی با 
بیان اینکه مردم پیام رسان باکیفیت می خواهند، مدعی 

شد که مردم به دلیل نبود کیفیت، سراغ پیام رسان های 
بومی نمی روند و ما هم اگر خدمات و اختیاراتی که به 
شــبکه هایی مانند واتس اپ و اینستاگرام می دهیم را 
به پیام رســان های بومی بدهیم، آنها پیشرفت کرده و 

خدمات خوبی ارائه خواهند کرد.

در این میان مورد مغفول، دلیل پانگرفتن این پیام رسان 
ها و سرنوشت نامعلوم حمایت هایی است که دولت از 
این پیام رسان ها به عمل آورده است. »کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشناس، سرنوشت این حمایت ها 

را بررسی می کند. 

پيام رسان بومی »بيسفون« پس از 8 سال فعاليت به خاطره ها پيوست

خزان  پیام رسان های داخلی
پيام رسان های بومی با شرايط حال حاضر زندگی نباتی دارند           

به دليل نبود كيفيت، مردم به سراغ پيام رسان های بومی نمی روند

شکست پروژه پیام رسان بومی در ایران 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی 

هرچند در مقطعی صحبت از ارائه وام ۵ میلیارد تومانی به برخی از پیام رسان های بومی مطرح بود؛ اما این ۵ میلیارد در حوزه پیام رسان عددی نیست. در این حوزه اگر دولت درصدد بود حمایتی کند نه ۵ میلیارد، که باید 400 
تا ۵00 میلیارد تومان سرمایه گذاری می کرد. ارائه وام ۵ میلیاردی به یک پیام رسان به شوخی می ماند. از طرفی نمی دانم چرا این پیام رسان ها این وام اندک را قبول کردند؟ 

دولت باید به جای اینکه این حمایت های حداقلی را داشته باشد که اصال کفاف این کسب و کارها را نمی دهد، بهتر اســت سیاست تعامل با دنیا را برگزیند تا بستر جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و اجازه دهد سرمایه 
گذاری به شکل طبیعی و درست انجام شود. 

سوال اصلی این است که »چرا ما باید انتخابی کنیم که تبعات آن این گونه باشد که نتوانیم از بخش خصوصی و سرمایه های جهانی اســتفاده کنیم؟« نکته دوم اینکه در حال حاضر که وضعیت این گونه است، اگر می خواهیم 
حمایت کنیم و در جاهایی مرهمی بگذاریم، 4 تا ۵ میلیارد چه حمایتی است آن هم در حوزه ای مثل پیام رسان که بسیار پیچیدگی دارد و زیرساخت بسیار قوی می خواهد و تکنولوژی باالیی دارد؟ اگر دولت می خواهد حمایت 

کند درست حمایت کند و تمام قد به صحنه بیاید. 
نکته بعدی اینکه بر سر این ۵ میلیارد چه آمده است؟ این مبلغ اندک به حقوق های تیم فنی یک پیام رسان هم نمی رسد زیرا راه اندازی یک پیام رسان کوچک حداقل نیاز به یک تیم فنی ۱0 تا 30 نفره دارد که ۵ میلیارد تومان 

حقوق یک سال این افراد هم نمی شود. این پیام رسان ها در چند سال اخیر با بودجه بخش خصوصی سر پا ایستادند.
نکته بعدی اینکه آیا باید پیام رسان راه بیندازیم یا خیر. کسب و کارها در هر کشوری بازار را رصد و رقابت را آنالیز و مزیت های رقابتی را بررسی می کنند و بعد تصمیم می گیرند که دست به راه اندازی یک پلتفرم بزنند یا خیر. 

به نظر می رسد راه اندازی یک پیام رسان در کشوری که هر قاضی، در هر شهری می تواند به هر دلیلی و به هر بهانه ای دستور فیلترینگ را صادر کند اشتباه است. در کشور با قوانین موجود و با سیستم قضایی موجود راه اندازی 
پیام رسان یا شبکه اجتماعی یا حتی فکر کردن به آن اشتباه است. 

هرچند در این سال ها پیام رسان هایی همچون »سروش«، »بله«، »گپ«، »آی گپ« و »بیسفون« شروع به کار کردند ولی در این میان هیچ کدام به جز یک مورد مزیت رقابتی ندارد. آن یک مورد استثنا »بله« است که آن هم 
نه به عنوان یک پیام رسان، بلکه به دلیل مزیت رقابتی دیگر می تواند کاربران زیادی را به خود جذب کند اما تاکنون روی این مزیت رقابتی کار نکرده است و ضعیف عمل می کنند. این پیام رسان مزیت رقابتی دارد، به بانک ملی 
وصل است، زیرساخت و منابع مالی دارد. در کنار آن قابلیت پرداخت قبض و واریز وجه را دارد و شبیه »ویچت« چینی هاست و ظرفیت اینکه ویچت ایران شود را دارد اما روی بازاریابی کار نمی کنند و چون عمومی نشده کاربرد 

ندارد. پیام رسان وقتی کاربرد دارد که همه به طرف آن بیایند.  
در این میان پیام رسان های »سروش« و »گپ« و »آی گپ« چیزی برای گفتن ندارند. 

»روبیکا«، »گپ«، »آی گپ«، »سروش« و... زنده اند ولی زندگی نمی کنند. مردگانی حساب می شوند که فقط نفس می کشند. البته در کسب و کارهای آنالین این چیز عجیبی نیست. در تمام دنیا ده ها و شاید صدها پیام رسان 
در طول یک سال راه می افتد؛ اما یک، دو و نهایتا سه پیام رسان شانس ادامه دادن پیدا می کنند و ۹0 درصد آنها کنار می روند. در اکوسیستم استارتاپی۹0 درصد احتمال باخت وجود دارد و آن ۱0 درصد اگر بگیرد به یک باره 

تمام ۹0 درصد بازنده را جبران می کند. 
شاهد بودیم که در آغاز فیلترینگ تلگرام در طول دوره کوتاهی کاربران فعال پیام رسان »سروش« به 6 میلیون رســید؛ ولی دوباره افراد به سمت پیام رسان های خارجی رفتند. اعتماد مردم به تدریج از بین رفته است و به این 

راحتی اعتماد برنخواهد گشت. 
بحث تیک سوم در پیام رسان های داخلی ضربه جبران ناپذیری به این پلتفرم ها وارد کرد زیرا برخاسته از یک دغدغه مخاطب بود. نمونه های عینی از کنکاش در فضای خصوصی و نقض حریم خصوصی مردم کشورمان را داریم. 

پس این دغدغه جدی است و یکی از دالیل پا نگرفتن این پیام رسان ها همین موضوع بوده است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجــازی اعالم کرد 
که رویداد »هفته هــای اینترنتی« با هــدف حمایت از 
کســب وکارهای آنالین، هفته دیگر از استان کرمان آغاز 

می شود.
اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجازی در راستای 
حمایت از کسب  وکارهای فعال در زمینه ارائه خدمات و 
فروش آنالین و استفاده از این ظرفیت برای پشتیبانی از 
کسب وکارها و اصناف در استان ها و همچنین تشویق عموم 
مردم به خرید اینترنتی در نظر دارد تا از ابتدای اسفند ماه 

طرح »هفته های خرید اینترنتی«  را در کشور آغاز کند.
هفته های خرید اینترنتی ایران، عنوان رویدادی است که 
درنظر دارد با فراهم سازی بستر مناسب برای ارائه خدمات 

به سراسر شــهرهای ایران، نه تنها گستره سرویس های 
اینترنتی در حوزه های مختلف را بــرای تمام مردم ایران 
دسترس پذیر ســازد، بلکه فرصتی مناسب برای تمامی 
کسب وکارهای مجازی و کسب وکارهای استانی است تا در 
یک هم افزایی سازنده، خدمات خود را به مخاطبان وسیع تر 

و متنوع تر عرضه کنند.
بر اساس اعالم اتحادیه کسب و کارهای مجازی هفته های 
خرید اینترنتی از تاریخ ۲ اسفند الی ۸ اسفند ماه در کرمان 

آغاز می شود.

کسب و کارهایی که عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
هستند، می توانند در صورت تمایل و عالقه مندی در این 
رویداد شــرکت کرده و خدمات خود را اعــم از کاال یا هر 
محصول دیگری در معرض فروش قرار دهند. کســب و 
کارها و پلتفرم های آنالینی که در این رویداد حضور پیدا 
می کنند باید تسهیالت ویژه و تخفیف مناسب در اختیار 
کاربران استان خود قرار دهند. اتحادیه کسب  وکار های 
مجازی در نظر دارد این رویداد را در 3۱ استان برگزار کند و 
طبق پیشبینی این طرح تا آبان ماه سال ۱400 ادامه دارد.  

در همیــن راســتا این طــرح به دنبــال این اســت تا 
 بــه اصنــاف آفالیــن و فیزیکی کمــک کرده تــا آنها
 نیز بتواننــد از روند فروش عقب نمانده و با پیوســتن به 
پلتفرم های فروشگاه های آنالین اجناس خود را به صورت 
اینترنتی به فروش برســانند. از این رو  پلتفرم های آنالین 
نیز دعوت کردیم تــا با کاهش دســتمزد و ارائه تخفیف 
زمینه حضور فروشــگاه های آفالیــن را در پلتفرم های 
آنالین فراهــم کنند تا بتواننــد اجناس خــود را در این 
رویداد در اســتان ها با تخفیف به مردم ارائه دهند.کسب 
 وکارها برای شــرکت در این رویداد به پنــل خود در وب 
 ســایت اتحادیه کســب  وکارهای مجازی مراجعه کرده

 و ثبت نام کنند.

ارزهای دیجیتال رمزگذاری شده یا رمزارزها و قاعده گذاری، 
تنظیم گری و نحوه تعامل با آن به آزمونی مهم برای دولت ها 

در سراسر جهان تبدیل شده است.
 بانک مرکزی ایران هم ظرف دو سه ســال اخیر در تالش 
بوده به جمــع بندی واحدی در این خصوص دســت یابد، 
بدان معنی که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی " نسبت این 
رمزارزها با سیاست پولی و ارزی کشور مشخص شود". البته 
بانک مرکزی دقیقا دو سال پیش، پیس نویش سیاست نامه 
ای در خصوص ارزهای دیحیتال را منتشر کرد اما این پیش 
نویس هنوز روی تصویب به خود ندیده است.بر اساس تازه 

ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، این بانک حاال به این 
نتیجه رسیده که به بازار رمزارزها ورود کند به ویژه آن که 
استقبال ایرانی ها از این پدیده، هر روز بیشتر و بیشتر می شود.

سپهر محمدی رییس انجمن بالکچین ایران می گوید:  در 
این حوزه به صورت معمول از واژه رمزارز استفاده می شود که 
این غلط مصطلح است چرا که این ظرفیت، لزوما ارز نیست 

و ممکن است دارایی باشد پس بهتر است از واژه رمزدارایی 
یا رمزارزش برای آن اســتفاده شــود. دیگر اینکه آیا وقتی 
پدیده ای، ارز نیست بانک مرکزی می تواند در موردش نظر 
بدهد؟ مثالً اگر این دارایی نوعی سهام باشد، آیا بانک مرکزی 
صالحیت دارد در موردش اظهار نظر کند یا نه؟ طبعاً بانک 
مرکزی می تواند در خصوص بخش ارزی، اظهارنظر کند و در 

دیگر بخش ها این صالحیت را ندارد. البته جای خوشحالی 
است که بانک مرکزی باالخره تکلیف را روشن کند چرا که 
تاکنون اظهارنظرها محتاطانه و محافظه کارانه بوده است و 
امیدواریم این بار برای استفاده از ظرفیت های این فناوری 
برای کشور تصمیمی قاطع اتخاذ و اجرایی شود. محمدی 
ادامه داد: بیشتر کشورهای جهان در قبال این رمزدارایی ها 
به نوعی سردرگم هستند چرا که ماهیت آن پیچیده است. به 
تعبیری معلوم نیست این فناوری، پول است، دارایی است 
یا خدمــات. در واقع حالتی ترکیبی و هیبریــدی دارد، اما 
نمونه هایی هم وجود دارد که تکلیف شان را روشن کرده اند. 

هفته های خرید اینترنتی از کرمان آغاز می شود

سرمقاله

   کمیل طیبی، اقتصاددان
نرخ دالر در ماه های اخیر و به ویــژه در روزهای 
اخیر رفتار االکلنگی از خود نشان می دهد؛ یعنی 
با یک حرف از سوی مســئوالن افزایش می یابد و 
با جوســازی دیگری کاهش.  این رفتار دالر کل 
اقتصاد را به خود معطوف کرده اســت و آن ناشی 
از یک مشکل زیربنایی است. در این میان سیستم 
هیچ گاه به دنبال حل این مشکل نبوده و آن بحث 
چند نرخی بودن سیستم ارزی در کشور ماست. 
زمانی که ارز چند نرخی باشد، دستگاه ها و افراد 
زیادی به دنبال رانت حاصل از آن هستند و اقتصاد 
عادت به رانت جویی پیــدا می کند و در این میان 

تولیدکننده، مصرف کننده و حتی دستگاه های 
دولتی حق طبیعی خود می دانند که از این رانت 
استفاده کنند. در کنار این رانت، رانت های دیگر 
هم به وجود می آید. زیرا یک فرد برای آنکه بتواند از 
رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز استفاده کند، باید رانت 
های اطالعاتی را به طرق مختلف به دست بیاورد 
و این فساد به معنای واقعی است. در این زنجیره 
وقتی فساد شکل گرفت، اقتصاد نیز آلوده نوسانات 
ارزی می شود. تاسف زمانی است که بدانیم اقتصاد 
ما دالریزه نیست و مبنای پرداخت های آن براساس 
دالر نیست؛ اما رفتار هزینه های آن برحسب دالر 

است و مشــکل زمانی به وجود می آید که هزینه 
ها به صورت دالری )آن هم بــا توهم دالری!( اما 
درآمدها برای اکثر جامعه که با محدودیت منابع 
درآمدی مواجه اند، ریالی اســت. ایــن یک نوع 
آلودگی به رفتار دالر است در صورتی که لنگرگاه 
پول ما یک پول قوی نیست، بلکه براساس نوساناتی 
است که در ارزش ریال اتفاق می افتد. اینجاست 
که نیاز به یک جراحی اساسی در اقتصاد احساس 
می شود. این جراحی برچیده شدن سفره ارز چند 
نرخی است که سالیان سال است که وجود داشته. 
البته برای برچیده و رسیدن به یک نظام تک نرخی، 

سیاست های بعدی و پشتیبانی های بعدی بسیار 
مهم اســت؛ ازجمله یکی از سیاست های بعدی 
اســتقالل بانک مرکزی اســت که براساس نظام 
پولی و سیاســت گذاری های الزم مثل سیاست 
کنترل تورم بتواند ارزش ریال را همواره در مقابل 
دالر حفظ کند. زمانی که این اتفاق بیفتد فضای 
صادرات یا رفتار بخش صادرات رونق می یابد چون 
کارایی آن افزایش می یابد. از طرف دیگر خود به 
خود جلوی واردات بی رویه گرفته می شود؛ یعنی 
وارداتی به کشور می آید که به درد صادرات بخورد 
و طبیعتا ما می توانیم شــاهد کم شــدن کسری 
تجاری و کاهش کسری تراز پرداخت ها باشیم و 

این موارد به کنترل تورم کمک خواهد کرد. 

جراحی اقتصاد با حذف ارز چند نرخی

رئيس انجمن بالكچين ايران:

خطرات معامالت رمزارز، بسیار بیشتر از بورس است


