
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای وام ٧٠ میلیونی ازدواج برای سال 
آینده و وام ۱٠٠ میلیون تومانی برای زوج های کمتر از ۲۵ سال را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح )چهارشنبه( و در ادامه بررسی 
جزییات الیحه بودجه ۱۴٠٠ در بخش هزینه ای بنــد الف تبصره )۱۶( با اجزای 
الحاقی آن را تصویب کردند.طبق این مصوبه، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف اســت از محل پس انداز و جاری 
قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد 
ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/ ۱/ ۱۳۹٧ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند 

با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از 
زوجها در سال ۱۴٠٠ پانصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با أخذ یک 
ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس 
از ابالغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه 
و به تصویب هیات وزیران می رسد.ردیف ۱-به منظور حمایت از ازدواج جوانان، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض 
الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که تاریخ عقد 
ازدواج آنها بعد از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹٧ است و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده 

اند با اولویت نخست پرداخت کند. تســهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک 
از زوجها در سال ۱۴٠٠ هفتصد میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱٠ ساله است.
جزء الحاقی۱-به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف است تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه 
های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال 
افزایش دهد.بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک 
ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. 
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه 

مدیران و کارکنان ذیربط می باشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیالت تخلف 
محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصالح می باشد. همچنین تمامی بانک 
ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تســهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و 
تعداد افراد در نوبت دریافت این تســهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند. جزء 
الحاقی ۲-مبلغ ۲٠ هزار میلیارد ریال از منابــع این بند برای تامین جهیزیه زوج 
هایی که متقاضی دریافت کاالهای ایرانی در سقف دویست میلیون ریال تا پانصد 
میلیون ریال هستند به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام اختصاص می یابد. استفاده 

کنندگان از این اعتبار مجاز به دریافت وام ازدواج نیستند.

پس از اعالم خبر احتمال اتخاذ رویکرد انقباضی توســط چین، بورس های آســیایی 
ریزش کردند.به گزارش بلومبرگ، چین در حال مطالعه بر روی راهکارهایی اســت تا 
جلوی بروز نوسانات شــدید در بازارهای مالی خود را بگیرد. مقامات این کشور نگران 
اند ترکیدن حباب بازارهای سهام و تالطم در بازار مسکن به اقتصاد لطمات جدی وارد 
کند. یکی از اقدامات احتمالی مقامات چینی در این زمینه اتخاذ رویکرد انقباضی بیشتر 
خواهد بود که این مساله نیازمند ایجاد تغییرات جدید در نرخ بهره و سیاست های پولی 
بانک مرکزی خواهد بود. با توجه به گستردگی روابط چین با جهان، رویکرد انقباضی 
خبر خوبی برای طرف های خارجی همکار چین نخواهد بود.  طبق آخرین داده های 
منتشرشده از طرف سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه فوریه ۱۵٠ میلیون و ۱٠۶ هزار نفر 
از شهروندان آمریکایی در بازار کار مشارکت داشته اند. شمار جمعیت بیکاران آمریکایی 
تا پایان این ماه معادل ۱٠ میلیون و ۱۴۲ هزار نفر بوده اســت. سهم بخش خصوصی 
از اشتغال کل، ۱۱۸ میلیون و ۱۸۶ هزار شغل و بخش دولتی ۲۲ میلیون و ٧۱۳ هزار 
شغل بوده است. هم چنین هشت میلیون و ٧۲۱ هزار آمریکایی نیز خوداشتغال بوده 
اند. از بین کل شاغلین آمریکایی،  ۱۲۵ میلیون و ۱۳۸ هزار نفر به صورت تمام وقت و 
۲۴ میلیون و ۶٠۶ هزار نفربه صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند.نگرانی از افزایش 
شدید تورم پس از انتظار آمار تورم در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو بار دیگر احتیاط 
معامله گران را افزایش داده است. طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم 
در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به ژانویه با ۱.۲ درصد افزایش نسبت 
به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ٠.۹ درصد رسیده است. در سطح اتحادیه اروپا این 
نرخ به طور متوسط ۱.۲ درصد بوده که از ماه قبل ٠.۹ درصد بیشتر شده است. نرخ بهره 
در سطح منطقه یورو اکنون در محدوده منفی قرار دارد و کاهش بیشتر آن بعید به نظر 

می رسد.  با افزایش خوش بینی ها از مهار کرونا، نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته از 
فعاالن ۱٧ بورس اصلی جهان از جمله بورس های اروپایی، آمریکا، بورس تورنتو و بورس 
توکیو نشان می دهد که همه آنها انتظار دارند شاخص های بورسی در سال ۲٠۲۱ در 
سطح باالتری از سطح قبل بسته شوند. در ۱۵ بورس از ۱٧ بورس فوق، اکثریت فعاالن 
انتظار داشته اند تا پایان نیمه نخست امسال این اتفاق بیافتد و دو بورس دیگر هم انتظار 
بروز این اتفاق در انتهای سال را داشته اند.بحث های داغی بر سر مسیر آینده نرخ های 
بهره و نرخ های تورم در اقتصادهای بزرگ بین معامله گران وجود دارد. اگرچه تقریبا 
همه معامله گران روی اجتناب ناپذیر بودن افزایش تورم در ماه های آتی تاکید دارند 
اما برخی نگران اند تورم با روند فعلی از کنترل خارج شود و بازگرداندن آن به محدوده 
های هدف کار زمان بر و پرهزینه ای باشد. بانک های مرکزی سراسر جهان ناچار شده 
اند تا برای حمایت از واحدهای مختلف اقتصادی و کاســتن از تبعات اقتصادی کرونا 
دست به تزریق سنگین نقدینگی و کاهش شدید نرخ بهره بزنند به طوری که نرخ بهره 
در بسیاری از کشورها اکنون در محدوده صفر یا منفی قرار دارد.کاترین تای قرار است 
به عنوان گزینه پیشنهادی جو بایدن برای تصدی سمت وزیر بازرگانی به سنا معرفی 
شود. آن طور که منابع نزدیک به تای به بلومبرگ گفته اند وی طرفدار افزایش مصرف 
تولیدات داخلی است و از اتخاذ رویکرد سختگیرانه نسبت به چین در مسایل تجاری 
هم حمایت می کند اما موضع وی به طور کلی نرم تر از رابرت الیت هایزر خواهد بود. 
روی کار آمدن تای که طرفدار حل و فصل اختالفات با چین از طریق دیپلماتیک است 
تا حدی باعث آسودگی خاطر معامله گران از اینده تجاری دو اقتصاد برتر شده است.

مشکالت ناشی از حوادث طبیعی در نقاط مختلف باعث نگرانی معامله گران از کاهش 
بیشتر رشد اقتصادی شده است. پس از سرمای کم سابقه در آمریکا و اروپا، زلزله شدید 

در ژاپن هم باعث خروج بسیاری از نیروگاه ها از مدار شد. این اتفاق ها در شرایطی رخ 
می دهد که ویروس کرونا که نگرانی اصلی اقتصادی جهان هم محسوب می شود کماکان 
با جهش های خود در صدر اخبار قرار دارد و این بار یک جهش خطرناک از این ویروس 
در فنالند شناسایی و گزارش شده است که سرعت انتقال باالیی هم دارد.تاکنون بیش 
از ۱۱۵ میلیون و ۱۹۸ هزار و ۶۱٠ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این 
بین دو میلیون و ۵۵۴ هزار و ۵۶۴ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۲٧ هزار و ٧۹۴ نفر، برزیل با ۲۵۵ هزار و 
۸۳۶ نفر، مکزیک با ۱۸۶ هزار و ۱۵۲ نفر، هند با ۱۵٧ هزار و ۳۸۵ نفر و انگلیس با ۱۲۳ 
هزار و ۲۹۶ نفر بوده است.آرتور هوگان - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در موسسه نشنال 
سکیوریتیز کورپوریشن - گفت: اکنون زمان آن رسیده است که توجه معامله گران و 
فعاالن بازار به شاخص های بنیادی جلب شود. اخبار مربوط به ویروس امیدوارکننده 
تر از قبل هستند اگرچه هنوز تا خالصی از آن فاصله زیادی داریم اما می توانیم رد پای 
بهبود تدریجی در بخش های مختلف را مشاهده کنیم. با توجه به حضور خوب و نیرومند 
سیاستگذاران پولی، بازارها کمتر نسبت به کافی نبودن سیاست های پولی و مالی برای 

حمایت از رشد  اقتصادی نگران اند.

بورس آمریکا
در وال اســتریت بیشــتر شــاخص ها صعودی بودند؛ تا جایی که دو شاخص از سه 
شاخص اصلی بورسی در سطح باالتری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ایدانســتریال اوریج« با ٠.۱۲ درصد افزایش نســبت به روز قبل و در سطح ۳۱ هزار 
و ۵٧۲.٠۳ واحد بســته شد.شــاخص »اس اند پی ۵٠٠« بــا ٠.٠۳ درصد افزایش تا 

سطح ۳۹٠٠.۵۲ واحدی باال رفت و دیگر شــاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ٠.۶۶ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۴۹۹.٧۵ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتســی ۱٠٠" بورس لندن با ۳۸.٠ 
درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۶۶۱۳.٧۵ واحد بسته شد.  شاخص "دکس 
۳٠" بورس فرانکفورت در آلمان با جهش ٠.۱۹ درصدی و ایستادن در سطح ۱۴ هزار 
و ۳۹.۸٠ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴٠" بورس پاریس با پیشروی 
٠.۲۹ درصدی در سطح ۵۸٠۹.٧۳ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" 

٠.۲٧ درصد پایین رفت و به ۸۳۵۵.۸٠ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شــاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص 
"نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افت ٠.۸۶ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۴٠۸.۱٧ 
واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۲۱ درصد پایین رفت 
و در سطح ۲۹ هزار و ۹۵.۸۶ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" 
ریزش ۱.۲۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۳۴۹.۶۳ واحد بسته شد.در استرالیا 
شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲٠٠" بورس سیدنی با ٠.۴ درصد کاهش 
و ایستادن در ســطح ۶٧۶۲.۲۵ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر 
شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود. )معیار محاسبه 

تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است.(

سخنگوی شــورای عالی بورس با اشاره به این که 
واریز سود سهام عدالت افرادی که مدیریت مستقیم 
را انتخاب کرده اند، به حساب آن ها واریز می شود، 
گفت: سود سال ۹۸ ســهام عدالت افرادی هم که 
روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند توسط شرکت 
سمات واریز می شودتسنیم: سخنگوی شورای عالی 
بورس با اشــاره به این که واریز سود سهام عدالت 
افرادی که مدیریت مســتقیم را انتخاب کرده اند، 
به حســاب آن ها واریز می شــود، گفت: سود سال 
۹۸ سهام عدالت افرادی هم که روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند توســط شرکت ســمات واریز 
می شوددهقان دهنوی با اشاره به اینکه قرار بود در 
ماه جاری انتخابات هیات مدیره شرکت های سرمایه 

گذاری استانی ســهام عدالت برگزار شود، گفت: 
با توجه به طوالنی شــدن فرایند احراز صالحیت 
کاندیدا های عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها 
در مراجع ذیصالح، مقرر شــد تا با تصمیم شورای 
عالی بورس، برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.

ســخنگوی شــورای عالی بــورس ادامــه داد: بر 
همین اســاس، مقرر شــد کماکان امر مربوط به 
شرکت های سرمایه گذاری اســتانی و دیگر امور 
مرتبط تا پایان شهریور ماه ۱۴٠٠ بر عهده سازمان 
خصوصی سازی باشد تا زمینه های الزم برای حضور 
حداکثری کاندیدا ها برای عضویت در هیات مدیره 
و سهامداران برای حضور در انتخابات فراهم گردد.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار موضوع دوم 

طرح شده در جلسه دیشب شــورای عالی بورس 
را نحوه پرداخت سود ســهام عدالت عنوان کرد و 
ابراز داشــت: با توجه به تعدد شــرکت های حاضر 
در پرتفوی ســهام عدالت، مقرر شــد تا به منظور 
تسهیل فرایند، واریز سود سهام افرادی که مدیریت 
مستقیم را انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه انجام 
شود.سخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن 
انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی اشاره 
و تصریح کرد: بر همین اساس، امسال سود سال ۹۸ 
سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند، به همان روش سهام داران مستقیم سهام 

عدالت و توسط شرکت سمات واریز می شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴٠٠ همانند سال های 
قبل به صورت ملی خبر داد.»حاتم شــاکرمی« در 
جلسه شــورای عالی کار افزود: با برگزاری هشت 
جلســه کمیته مزد در ســال جاری و افزایش ۲٠ 
درصدی این جلسات نســبت به مدت مشابه سال 
قبل، مصوبه های نهایی این کمیتــه برای اعضای 
شورای عالی کار ارائه شد.وی ضمن تاکید بر تعیین 
حداقل دستمزد ۱۴٠٠ به صورت ملی، گفت: اگرچه 
این ظرفیت در قانون وجود دارد که مزد منطقه ای 
یا بر اساس صنایع خاص تعیین شود، اما بر اساس 
تصمیم شــورای عالی کار مقرر شد طرح پژوهشی 
نسبت به تبعات و بررسی دالیل عدم موفقیت تجربه 

مزد منطقه ای در گذشته و همچنین زیرساخت های 
آن انجام شود و با اعالم نتایج این پژوهش و روشن 
شدن تبعات برای سال های بعد شورای عالی کار به 
این موضوع ورود کند.معاون روابط کار وزارت تعاون، 
خاطرنشان کرد: این پژوهش زیر نظر کمیته راهبری 
متشکل از نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی 
عضو شورای عالی کار و مرکز پژوهش های مجلس، 
موسسه کار و تامین اجتماعی انجام می شود و سایر 
مراکز علمی مرتبط بر اجرای این طرح پژوهشــی 
نظارت می کنند.به گزارش ایرنا، نخســتین جلسه 
شورای عالی کار روز سه شنبه هفته جاری برگزار شد 
و جلسه بعدی این شــورا به منظور ورود به موضوع 
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴٠٠ روز 

دوشنبه آینده )۱۸ اسفند ماه( تشکیل می شود.سبد 
معیشت کارگران به عنوان نخستین گام در تعیین 
دستمزد مطرح اســت که چهارم اسفندماه کمیته 
دستمزد، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴٠٠ را 
به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد در 
حالی که این رقم برای سال ۹۹ معادل چهار میلیون 
و ۹۴٠ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت 
یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعالم شد.البته 
نکته قابل توجه این اســت که تعیین رقم ســبد 
معیشــت، مبنای رقم حداقل دستمزد سال آینده 
نیست و شــورای عالی کار آن را به عنوان مبنایی 
برای تعیین مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴٠٠ در 

نظر گرفته است. 

وام ازدواج ١٠٠ میلیونی برای زوج های کمتر از ۲۵ سال

بورس های آسیایی تحت تاثیر سیاست جدید چینی ها

دستمزد ۱۴۰۰ همانند سال های قبل به صورت ملی تعیین می شودسود همه صاحبان سهام عدالت از طریق سجام واریز می شود
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يادداشت

 چشم انداز 
مه آلود بازار ارز

 عمیق تر شدن 
رکود مسکن

این روزها با نزدیک شدن 
به پایان ســال و مسائل 
مرتبط با برجام، بازار ارز 
دچار ابهاماتی شده است. 
از یک طــرف فضای خوش بینِی ســناریوی 
حذف کامل تحریم هــا، امکان تصویب لوایح 
مرتبط با اف ای تــی اف )FATF( در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و امکان فروش ۲.۳ 
میلیون بشکه نفت در روز در سال آتی، امکان 
 کاهش نرخ ارز به کمتر از ۲٠ هزار تومان و یا

 حتی ۱۵ هزار تومان را نوید می دهد و از طرف 
دیگر، بدقولی های طرف های برجام و راهبرد 

حفظ فشارهای...

  حسن گلمرادی، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 
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تشدید گرانی با   رسوب 
کاالها در گمرک

شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه به 
53.73  واحد رسید

پایان  رکود   بنگاه ها؟

با مصوبه جدید شورای عالی بورس 4.5 میلیون سهامدار خرد حمایت می شوند

تکاپو  برای  احیای  اعتماد سهامداران
صفحه۲

صفحه3

چرخه  تسهیالت   ناکارآمد   مسکن
تسهیالت  150 میلیونی   مسکن    به    چه    خانوارهایی    تعلق    می گیرد؟

۹٠ میلیون دالر کاالی ثبت ســفارش شــده در 
گمرکات کشــور خاک می خورد و هنوز دستوری 
برای ترخیص آنها صادر نشده است. ماندن کاالها در 
گمرکات در حالی رقم خورده در بازار کاالها بخصوص 
کاالهای اساسی شاهد افزایش بی رویه قیمت ها و 
فاصله مردم با خرید هستیم. همچنین چندی پیش 
اخباری در رابطه با فاسد شدن کنسروها و در مورد 
بدتر پودر شدن صدها تن گوشت وارداتی منتشر شد 
که اگر زودتر برای ترخیص کاالهای مانده در گمرک 
چاره اندیشی نشود چه بسا همان سرنوشت در انتظار 
این ۹٠ میلیون دالر کاال نیز باشد. در حالی معاون 
فنی گمرک ایران از رسوب حدود ۹٠میلیون دالر 

کاالی ثبت سفارش شده...

شــامخ کل اقتصاد ایــران در بهمن ماه ۱۳۹۹ 
رکوردشــکنی کرده و با عبور از مرز ۵٠ واحد، 
به ۵۳.٧۳ واحد رسید؛ این رقم، باالترین میزان 
در ۱٧ دوره محاسبه شامخ کل است. همچنین 
در این ماه شامخ بخش صنعت نیز به باالترین 
رقم در ۹ ماه گذشته رســیده و ۵۸.۳٧ واحد 
اعالم شده است.مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
گــزارش دوره هفدهم طرح شــاخص مدیران 
خرید )PMI( کل اقتصــاد در بهمن ۱۳۹۹ و 
گزارش دوره بیست و نهم طرح شاخص مدیران 
خرید بخش صنعت را منتشر کرد که از بهبود 
وضعیت در هر دو حوزه حکایت دارد. اطالعات 

این گزارش نشان می دهد...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی در جلسه هیات دولت؛
تاخیر در تصویب FATF به نفع 

ما نیست
رییس جمهور گفــت: تصویب FATF برای 
زندگی مردم خیلی مهم است. این از حقوق 
زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها 

ارتباط دارد.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات 
دولت، با بیان اینکه هر آنچه که دولت یازدهم 
و دوازدهم در مسائل سیاســی ، اقتصادی و 
داخلی بر آن تاکید کرده با نگاه به زندگی و رفاه 
مردم و توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق 
مردم بوده است، گفت: تجارت با دنیا حق مردم 
است، یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی برون 
گرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برون 
گرا باشــد و محصوالت تولید داخل را صادر 

کنیم دستور مقام معظم رهبری است.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم باید 
برداشته شــود و این حق مردم است، تصریح 
کرد: اگر یکساعت در برداشتن تحریم تعلل 
کنیم و امــروز و فردا کنیم، حقــوق مردم را 
پایمال کرده ایم و مهمترین حقوق عامه این 
اســت که تحریم از روی دوششان  برداشته 

شود و همه باید برای این هدف تالش کنیم.

رییس دفتر رییس جمهور مطرح کرد؛
ارز ۲۷هزار تومانی برای دولت 

گران است
رییــس دفتر رییــس جمهور تــالش برای 
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام 

را غیرسازنده دانست .
به گزارش ایســنا،  محمود واعظی در حاشیه 
جلســه امروز هیات دولت درباره تالش برای 
تصویب قطعنامه پیشــنهادی علیه ایران در 
شورای حکام، اظهار کرد: این قطعنامه که به 
گفته خودشان خیلی از بندهای آن اصالح و 
نرم شده است را غیر سازنده تلقی می  کنیم که 
به نوع مذاکرات ما در برجام و تعامل با آژانس 
تاثیر می گذارد و تا دیر نشده باید اصالح شود .
واعظی در مورد بررســی FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: 
 FATF اطالعی ندارم که جلســه بررســی
به ســال بعد موکول شده اســت یا خیر اما 
گزارشاتی که به ما می رسد گزارشات خوبی 
است و جلسات سازنده و کارشناسی در یک 
ماه گذشــته در مجمع برگزار شــده است. 
امیدواریم تعامل دولت و مجمع ادامه یابد تا 

مردم از نتیجه آن منتفع شوند.
وی در مورد آزاد شــدن پول های بلوکه شده 
کشورمان در کشورهای مختلف نیز تصریح 
کرد: این هــا پول خود ما اســت که در چند 
کشور بلوکه شده و این طور نیست که آمریکا 
بخواهد به ما پولی بدهد. دولت قبلی آمریکا با 
قلدری کشورها را تهدید کرده بود که پول های 
ما را مسدود کنند، اما دولت جدید آمریکا می 
گوید که روش دولت قبل را قبول ندارد و عراق 
و ژاپن هم آماده اند که پــول ما را پس بدهد 
با این حال دولت آمریکا باید در عمل نشــان 
دهد که روش دولت قبل را قبول ندارد. ما به 
کشــورهایی که اموال ما در آنجا بلوکه است 
گفته ایم اگر با مذاکره مســئله حل نشود از 

طریق حقوقی موضوع را دنبال خواهیم کرد.
واعظی همچنین درباره اظهارات منتسب به 
وی درباره گران کردن ارز توسط دولت تصریح 
کرد: در جلسه با بخش خصوصی در اصفهان 
آن ها می گفتند که ارز حاصل از صادرات به 
صادرکنندگان داده شود تا آن ها در مورد آن 
تصمیم بگیرند، اما من گفتم در شرایط تحریم 
اولویت کشــور وارد کردن کاالهای اساسی 
و مواد اولیه اســت و وقتی صادرات نفت کم 
شده است چاره ای نداریم که با ارز حاصل از 

صادرات نیازهای کشور را تامین کنیم.
وی ادامه داد:من گفته بــودم که ارز ۲۷ هزار 
تومانی بــرای دولت گران اســت، اما ما تمام 
تالش خود را می کنیم که کاالهای اساسی و 
اولیه را وارد کنیم، اما عده ای آگاهانه شیطنت 
کرده و حرف های مرا عوض کردند، در حالی 
که من در این ســال ها بارها گفته ام که نرخ 
ارز واقعی نبوده و باید کاهش یابد. شاید فکر 
کردند که دلیل ســفر من، انتخاباتی است، 
بنابراین آن کار غیراخالقــی را انجام دادند. 
عده ای اصــرار دارند که تکذیبــه ای که من 
اعالم کرده ام درست نیســت. حتی نماینده 
 ای شــعر می خواند و حرف هــای بی ربط 
 می زنــد در حالی کــه باید مــودب بوده و 

حرف های درست بزند.

اخبار

شــامخ کل اقتصاد ایران 
 1399 بهمن مــاه  در 
رکوردشــکنی کــرده و با 
عبور از مــرز 50 واحد، به 
53.۷3 واحد رســید؛ این 
رقم، باالترین میزان در 1۷ دوره محاسبه شامخ کل 
است. همچنین در این ماه شامخ بخش صنعت نیز 
به باالترین رقم در 9 ماه گذشته رسیده و 58.3۷ 

واحد اعالم شده است.
مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش دوره هفدهم 
طرح شــاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد 
در بهمن 1399 و گزارش دوره بیست و نهم طرح 
شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر کرد 
که از بهبود وضعیت در هــر دو حوزه حکایت دارد. 
اطالعات این گزارش نشــان می دهد در بهمن ماه 
1399، میزان فعالیت-های کسب وکار نسبت به ماه 
قبل افزایش یافته و با رشد میزان سفارشات جدید 
مشــتریان و افزایش فروش کاال و خدمات، شرایط 
نسبتاً مساعدی برای رونق فعالیت های اقتصادی 

رقم خورده است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
بر اســاس نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های 
اقتصادی کشور، شــاخص مدیران خرید برای کل 
اقتصاد ایران در بهمن ماه، 53.۷3 به دســت آمده 
که نسبت به دی ماه )48.83( افزایش قابل توجهی 
داشته اســت و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
طی 1۷ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش 
کل اقتصاد، بیشــترین میزان این شاخص را ثبت 

کرده اند.
شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در بهمن ماه 
)56.۷1( نسبت به دی ماه )50.01( افزایش داشته 
است و طی 1۷ ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار 
خود رسیده است. این شاخص در همه بخش های 
کشاورزی، خدمات، صنعت و ســاختمان، بهبود 
قابل توجهی نســبت به دی ماه را نشان می دهد و 

بخش ساختمان بیشترین افزایش را داشته است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )53.43( 
برخالف دی ماه )43.99( به میــزان قابل توجهی 
افزایش داشته و بیشترین رکورد خود را از ابتدای 
شروع طرح ثبت کرده است. اکثر فعاالن اقتصادی 
دلیل عمده آن را، افزایش تقاضا در ماه های پایانی 
ســال می دانند، به ویژه در بخــش صنعت که این 
شاخص بیشترین مقدار را داشــته است، افزایش 

تقاضای داخلی و خارجی بر آن مؤثر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 

)48.۲6( نســبت به ماه قبل )49.4۷( به صورت 
جزئی روند کاهشی داشته است و این کاهش بیشتر 

مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
شــاخص قیمــت خرید مــواد اولیــه یا لــوازم 
خریداری شده )۷9.9۲( نسبت به ماه قبل )۷۲.۷6( 
شدت افزایش بیشتری داشته است. شدت افزایش 
قیمت مواد اولیه که طی دو ماه اخیر اندکی کمتر 
شده بود، مجدداً در بهمن ماه افزایش یافته است. بر 
اساس نتایج مرکز آمار ایران در بهمن ماه از شاخص 
قیمت مصرف کننده، این شاخص در بهمن ۲9۲.8 
به دست آمده است که نسبت به دی ماه )۲85.۷( 

مقدار ۲.5 درصد افزایش داشته است.
شــاخص میزان صــادرات کاالها یــا خدمات در 
بهمن ماه )4۷.56( هرچند همچنان کاهشی است 
اما نسبت به شــاخص ماه قبل )43.46( افزایش 
داشته اســت که بیشــتر به دلیل بهبود صادرات 
در بخش صنعت است. بر اســاس گزارش گمرک 
جمهوری اســالمی ایران صــادرات در بهمن ماه، 
افزایش 184 میلیون دالری را نســبت به دی ماه 

تجربه کرده است.
شــاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در بهمن 
)53.۷۲( نسبت به دی ماه )4۷.86( روند افزایشی 
داشته است و طی 9 ماه گذشــته بیشترین مقدار 
خود را به ثبت رســانده است. این شاخص در همه 
بخش های صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی 
افزایش داشــته اســت که همراه با افزایش میزان 
سفارشات و انتظارات تولید که در ماه گذشته )دی( 
توسط فعاالن اقتصادی اعالم شده بود، نشان دهنده 

رونق فعالیت ها در بهمن ماه است.
به طورکلی در بهمن ماه با نزدیک شدن به پایان سال، 

همان طور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان 
فعالیت ها در ماه آینده نشان می داد، اکثر فعالیت ها 
با رونق روبرو بوده اند. میزان فعالیت های کسب وکار 
در همه رشته فعالیت ها افزایش داشته اما بیشترین 
افزایش در مقدار سفارشات و تقاضا در بخش صنعت 
بوده اســت. انتظارات تولید برای اســفندماه نیز 
کماکان مثبت بوده و رقم 58.9۲ را ثبت کرده است.

 شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بررســی گزارش مرکز پژوهش های اتــاق ایران 
نشان می دهد: بر اســاس داده های به دست آمده 
از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید 
صنعت در بهمن ماه 58.34 است، این شاخص که 
طی 9 ماه گذشته بیشــترین مقدار خود را به ثبت 
رسانده، نشــان دهنده رونق در اکثر فعالیت های 
صنعتی است. در بهمن ماه برای اولین بار طی ۲9 
دوره از ابتدای شــروع طرح همه زیرشاخص های 

اصلی شامخ صنعت عدد باالی 50 را ثبت کرده اند.
شــاخص مقدار تولید محصوالت در بخش صنعت 
)59.58( نسبت به ماه قبل )48.65( افزایش داشته 
و رونق اکثر فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. 
شرکت ها از یک سو به دلیل افزایش تقاضا و از سوی 
دیگر با نزدیک شدن به پایان سال به منظور تأمین 
سفارشات قبلی و انجام تعهدات قبلی خود میزان 
تولید را افزایش داده اند. افزایش ســرعت انجام و 
تحویل سفارشات )63.۷9( با شیب بیشتر نسبت به 

دی ماه )58.49( نیز مؤید این موضوع است.
شــاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در 
بهمن ماه )60.03( نســبت به دی مــاه )44.80(، 
بعد از سه ماه کاهش در تقاضا، افزایش قابل توجهی 

داشته است که مقایسه آن با روند بهمن ماه در دو 
سال گذشــته، وجود اثرات فصلی در پایان سال را 
نیز نشان می دهد، با این تفاوت که علی رغم وجود 
شرایط کووید 19 بر کشــور، تأثیر چندانی بر روند 
تقاضا در بخش صنعت وجود نداشــته است. نتایج 
نشان می دهد با توجه به افزایش شاخص صادرات 
صنعت، بخشی از این افزایش تقاضا ناشی از تقاضای 
خارجی بوده است. شــاخص موجودی مواد اولیه 
)50.93( بــرای اولین بار طی ۲9 ماه گذشــته از 
ابتدای شروع طرح شــامخ در بخش صنعت، عدد 
باالی 50 را تجربه کرده است. بررسی زیربخش های 
صنعتی نشان می دهد که اگرچه این شاخص اندکی 
بهتر شده اســت اما همچنان در بسیاری از صنایع 
با روند کاهشــی روبروســت و فقط صنایع کانی 
غیرفلزی، چوب و کاغذ و مبلمان، ماشین سازی و 
لوازم خانگی و صنایع فلزی وضعیت خوبی در این 

ماه در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود داشته اند.
شاخص میزان صادرات کاال )50.48( برای اولین 
بار طی ۲9 ماه گذشــته بیشــترین مقدار خود را 
داشته و بیشــتر از 50 شده اســت. با توجه به باال 
بودن نرخ ارز، بــه نظر می رســد تولیدکنندگان 
به ویژه در صنایعی که مواد اولیــه خود را از داخل 
تأمین می کنند، امکان باالتــری در رقابت قیمتی 
برای صادرات با سایر کشــورها دارند؛ اما همچنان 
مشکل عمده آن ها تعهدات ارزی و نقل و انتقاالت 
بانکی ناشی از تحریم است. در این میان به ترتیب 
صنایع الستیک و پالستیک، چوب، کاغذ و مبلمان 
و صنایع غذایی بیشترین میزان این شاخص را در 
صادرات کاال به ثبت رســانده اند. شاخص قیمت 
محصوالت تولیدشده در بهمن ماه )55.8۷( افزایش 
داشته است این شاخص که در دی ماه )50.86( از 
شیب افزایش آن کاسته شده بود، مجدداً با افزایش 
هزینه های تولید )مواد اولیه و دستمزد نیروی کار( 

با شدت بیشتری افزایش یافته است.
به طورکلــی بر اســاس نظر فعــاالن اقتصادی در 
بهمن ماه، اکثر صنایع همراه با افزایش سفارشــات 
داخلی و خارجی، در وضعیت رونــق قرار گرفتند 
و شــاخص صادرات بعد از مدت ها با اندکی رونق 
روبرو شد که آمارهای گمرک در بهمن ماه نیز مؤید 
آن است؛ اما بنا به گفته بسیاری از تولیدکنندگان 
مشکالت مربوط به سامانه بهین یاب و ناکارآمدی 
اجرای آن در تخصیص سهمیه ها از یک سو و فساد 
شبکه توزیع کاالهای پتروشــیمی از سوی دیگر، 
گریبان بسیاری از صنایع وابسته به آن نظیر صنایع 
نساجی، الستیک و پالستیک، صنایع غذایی و... را 
برای تأمین مواد اولیه گرفته است و بعضاً منجر به 
تعطیلی خطوط تولید شده، متأسفانه هیچ راهکاری 

در رابطه با این موضوع اندیشیده نمی شود.

شامخ کل اقتصاد در بهمن ماه به 53.۷3 واحد رسید

پایان  رکود  بنگاه ها

بورس دوباره قرمز پوش شد
عمر روند صعودی بازار سرمایه به روز هم نرسید 
و شاخص کل بورس درحالی که روز گذشته بعد 
از مدت ها صعودی شــده بود، روز گذشته دوباره 

روندی نزولی به خود گرفت.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته 
با 8301 واحد کاهش، در رقم یک میلیون و 1۷۷ 
هزار واحد ایتساد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
3۷9 واحد کاهش یافــت و رقم 431 هزار و ۲53 

واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش 

44 هزار و 819 میلیارد ریال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، فوالد 
مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، ســرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامیــن و ایران 
خودرو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با 
چهار واحد افزایش، در رقم 16 هزار و 984 واحد 

ایستاد.
معامله گران این بازار 345 هزار معامله انجام دادند 

که ۲۷۲ هزار و ۷3۷ میلیارد ریال ارزش داشت.
پلیمر آریا ساســول، توسعه مســیر برق گیالن، 
پتروشــیمی زاگرس و زغال ســنگ پــرورده 
طبس نسبت به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر 
مثبت و در مقابل بیمه پاســارگاد، سهامی ذوب 
آهن اصفهان و پتروشــیمی تندگویان نســبت 
 به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.
قیمت دالر 13 اســفند 1399 به ۲4 هزار و ۷86 

تومان رسید

قیمت دالر ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار 
و ۷۸۶ تومان رسید

قیمت هر دالر آمریکا)اســکناس(، روز گذشته 
چهارشنبه 13 اسفند 1399 در صرافی های بانکی 

به ۲4 هزار و ۷86 تومان رسید.
قیمت هر دالر آمریکا )اســکناس(، روز گذشته 
چهارشنبه 13 اسفند 1399 در صرافی های بانکی 

۲4 هزار و ۷86 تومان فروخته می شود.
همچنین نرخ خرید هــر دالر نیز ۲4 هزار و ۲95 

تومان است.
قیمت هر یورو برای خرید ۲9 هزار و ۲04 تومان و 

برای فروش ۲9 هزار و ۷94 تومان است.

نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال در 
گفت وگو با ایلنا:

کاهش تقاضای طال در بازار نوروزی 
نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر 
اظهار داشــت: متاسفانه امســال برای بازار 
نوروزی نه تنها تقاضا افزایش نداشــته بله با 
کاهش نیز مواجه اســت. چراکه قیمت طال 
و سه امسال نسبت به ســال گذشته افزایش 
شــدیدی داشــته به همین دلیل هم تقاضا 

کاهش پیدا کرده است.
محمد کشــتی آرای در گفت وگو بــا ایلنا در 
مورد وضعیت بازار طال و سکه اظهار کرد: چند 
روزی است که قیمت طال و سکه تقریبا ثابت 
است حتی به مقدار کمی کاهش پیدا کرده و 
هیچ افزایش قیمتی را نداشــتیم. برای مثال 
نیم سکه 100 هزار تومان، ربع سکه 50 هزار 
تومان و ربع ســکه نیز 50 هزار تومان کاهش 

قیمت داشته است.
وی با اشاره به نرخ روز طال و سکه تصریح کرد: 
قیمت تمام ســکه بهار آزادی طرح قدیم 10 
میلیون و 650 هزار تومان، تمام ســکه طرح 
جدید 11 میلیون تومان، نیم سکه 6 میلیون 
و 300 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 950 
هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی 
۲ میلیون و 300 هزار تومان، هر گرم طالی 
18 عیار نیز یک میلیــون و 64 هزار و 500 

تومان است.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر 
در پاســخ به ســوالی در مورد تاثیر تصویب 
یا عدم تصویب FATF بر بازار طال و ســکه 
 FATF گفت: چند سالی اســت که موضوع
مطرح است اما تا تصویب یا رد نشود تاثیری 
از آن بــر بازار طال مشــخص نخواهد شــد. 
 تاثیــر آن بعد از تصویب یا رد نیز به شــرایط 

بستگی دارد.
وی همچنین افزود: متاســفانه امسال برای 
بازار نوروزی نه تنها تقاضا افزایش نداشته بله 
با کاهش نیز مواجه است. چراکه قیمت طال 
و سکه امسال نسبت به سال گذشته افزایش 
شــدیدی داشــته به همین دلیل هم تقاضا 

کاهش پیدا کرده است.

اخبار
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شورای عالی بورس در جدیدترین تصمیمات خود 
سناریوی جدیدی را برای حمایت از سهام دارن خرد 
در نظر گرفته و به این سهام داران وعده بازدهی ۲5 

درصدی داده است اما به شرط و شروطی!
به گزارش ایسنا، بازار ســرمایه امسال میزبان تعداد 
زیادی ســهام دار خرد و جدید بود که بنا به شرایط 
بازار سرمایه در ماه های ابتدای سال، این بازار را برای 
سرمایه گذاری انتخاب کردند؛ به طوریکه تعداد سهام 
داران بازار سرمایه از حدود ۲00 هزار نفر به بیش از 
چهار میلیون نفر)بدون در نظر گرفتن مشموالن سهام 

عدالت( رسید.
افرادی که شــاید دانش و آگاهی الزم را نداشتند و 
در جریان ریزش های پی در پی بازار، همسو با دیگر 
سهام داران قدیمی و کالن متضرر شدند. هرچند که 
وضعیت این روزهای بازار ســرمایه باعث نا امیدی 
بسیاری از سهام داران شــده اما ممکن است سهام 
داران جدید نسبت به سهام داران قدیمی هیجانی 
تر رفتار کرده و اقدام به فروش سهم های ارزشمند و 

بنیادی خود کنند.
در این راستا، شورای عالی بورس در جهت حمایت از 
این سهام داران و شاید به دلیل کشیدن ترمز هیجان 
آن ها در روزهای منفی بازار، طرح حمایت صندوق 

توسعه بازار از سهام داران خرد را تصویب کرد.
بر این اســاس و طبــق اعــالم ســازمان بورس، 
"ســهامدارانی که در تاریخ 1۲ اســفندماه ارزش 
پورتفوی آنها 10 میلیون تومان یا کمتر است و ورود 
آنها به بازار سرمایه در ســال جاری تا به امروز اتفاق 
افتاده است، بتوانند روی پورتفوی سهام خود نوعی 
ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توســعه دریافت 

کنند.
پورتفوی مورد محاســبه برای این افراد مشــتمل 
بر ســهام، واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و 
صندوق های ســهامی و به طور کلــی اوضاع اوراق 
بهادار بازار ســرمایه خواهد بود که اگر ارزش آن 10 
میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این 
حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته 
از ســهامداران روی کل پورتفوی شان و برای تاریخ 

انتهای اردیبهشت 1401 قائل می شود.
بر این اساس و تا این تاریخ، کسب حداقل بازدهی ۲5 
درصدی تضمین می شود و چنانچه بازدهی کمتر از 
این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران 

پرداخت خواهد شد. شــرط الزم برای پرداخت این 
مبلغ جبرانی تغییر ندادن پورتفوی 1۲ اسفند سهام 

دار خرد تا  تاریخ سررسید است.
البته افراد می توانند سهام جدید خریداری کرده و به 
پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول 
این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی که 
امروز به نوعی در قالب پورتفویشــان بیمه می شود 
را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر 

بخش، کل حمایت لغو می شود".
بنابراین اگر سهام داران خردی که ارزش پرتفوی شان 
زیر 10 میلیون تومان است، تا اردیبهشت سال آینده، 
یعنی تا حدود دو ماه آینده، هیچ سهمی از پرتفوی 
خود را نفروشند، در تاریخ مذکور بازدهی ۲5 درصدی 
برای آن ها تضمین شــده و چنانچه این بازدهی رخ 
ندهد و کمتر از ۲5 درصد باشد، جبران و مابه التفاوت 

به سهامداران پرداخت خواهد.

تداوم اتخاذ تصمیمات غلط از ســوی 
شورای عالی بورس در مورد سهامداران

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با انتقاد از تصمیم غلط 
شورای عالی بورس مبنی بر طرح حمایت صندوق 
توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: منابع سرشاری 
به بازار تزریق می شود،اما فقط اوضاع شاخص را بدتر 

می کند.
افشین آقابزرگی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه 
شورای عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت 
صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: موضوع 
تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یا 
طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد 
از چندی پیش در دستور کار شــورای عالی بورس 
بوده است تا به نوعی از سهامداران حمایت شود، در 
حالیکه این چنین اقدامات از سوی شورا، صرفاً دست 

و پا زدن است.
در حالیکه هم اکنون متوسط پی به ای بازار سرمایه ۲3 
است و باید باز هم اصالح شود تا بازار به روند طبیعی 
خود برگردد؛ اما اگر بخواهیم مصنوعی از اصالح بازار 

جلوگیری کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد.
وی با بیــان اینکه آماری از میــزان تزریق دولت در 
دسترس نیســت، گفت: آنطور که صحبت به میان 
آمده، از منابع صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی به 
بازار تزریق شد، اما متأسفانه اثربخشی الزم را نداشت.

درحالیکــه رئیــس کل بانک مرکــزی پیش 
از این از معایــب افزایش مبلــغ وام ازدواج به 
دلیل کاهش قدرت پرداخــت بانک ها، تغییر و 
افزایش تضامین و اقســاط خبر داده بود، امروز 
نمایندگان مجلــس در مصوبــه ای وام ازدواج 
برای ســال آینده را ۷0 میلیون تومان و برای 
 زوج های کمتر از ۲5 سال 100 میلیون تومان 

تعیین کردند.
بــه گــزارش ایســنا، وام ازدواج یکــی از 
وام هــای پرتقاضاســت که بــا وجــود ایجاد 
تــورم در اقتصــاد، چشــم جوانــان بــه این 
مبلــغ ناچیز دوخته شــده اســت تــا بتوانند 
 با آن مقدار بســیار کمی از مشــکالت خود را

 رفع کنند.
در این بین جوانان هر ســاله توقــع دارند که 
با وجــود افزایــش تــورم و تداوم مشــکالت 
اقتصادی، بــر مبلغ وام ازدواج افزوده شــود تا 
تاثیر حداقلی بر زندگی آنان داشــته باشد. در 
همین راســتا هر ســاله در بودجه کشور بانک 
مرکزی و دولــت مکلف می شــوند تا درصدی 
 از وام های پرداختــی خود را بــه این موضوع 

اختصاص بدهند.
پیش از ارائه الیحه بودجه سال 1400 مباحثی 
مطرح شــد مبنی براینکه وام ازدواج از 50 به 
۷0 میلیون تومــان افزایش می یابــد اما پس 
از تقدیــم الیحه بــوده به مجلس و بررســی 
جزئیات آن، مشــخص شــد که وام ازدواج در 
سال 1400 نســبت به ســال جاری تغییری 
 نکــرده و همــان 50 میلیــون تومــان باقی 

مانده است.
در ادامه بررســی الیحه بودجه ســال 1400 
در مجلــس، کمیســیون اجتماعــی مجلس 
شــورای اســالمی پیشــنهاد افزایــش مبلغ 
این وام بــه 100 میلیــون تومــان و افزایش 
بازپرداخــت وام ازدواج از هفت به 10 ســال 
را مطــرح کــرد کــه بــه تاییــد و تصویــب 
 کمیسیون تلفیق نیاز داشــت و این امر صورت 

نگرفت.
اما از زمانی که مجلس الیحه بودجه سال 1400 
را به دولت برگرداند و اصالحاتی در آن صورت 
گرفت، بررســی مجدد الیحه بودجه بیانگر این 

است که تســهیالت قرض الحسنه ازدواج برای 
هر یک از زوج ها در ســال آینــده ۷0 میلیون 
 تومان و بــا دوره بازپرداخت 10 ســاله تعیین 

شده است.
همچنیــن بــه منظــور کاهش ســن ازدواج 
جوانــان، بانــک مرکــزی مکلــف شــد که 
تســهیالت قــرض الحســنه ازدواج بــرای 
زوج های زیــر ۲5 ســال و زوج هــای زیر ۲3 
سال واجد شرایط دریافت تســهیالت ازدواج 
 را تــا ســقف 100 میلیــون تومــان افزایش 

دهد.
بنابرایــن، از آنجــا کــه وام ازدواج در ســال 
جاری بــرای هر یــک از زوجیــن 50 میلیون 
تومان اســت، برای ســال آینده با 40 درصد 
رشد مواجه شــده اســت. این در حالی است 
که همتی، رئیــس کل بانک مرکــزی درباره 
افزایش مبلــغ وام ازدواج گفته بــود با افزایش 
مبلغ وام ازدواج در سال آینده قدرت پرداخت 
بانک ها کاهــش می یابد، زیرا بانــک ها باید از 
 منابــع قرض الحســنه ایــن وام را پرداخــت 

کنند.
همچنین طبــق گفته همتی بــا افزایش مبلغ 
وام ازدواج در ســال 1400، مبلغ اقساط زیاد 
می شــود و تضامین درخواســتی بانک ها نیز 
تغییر می کند که ممکن اســت منجر به سخت 
گیری برای پرداخت آن شــود؛ بنابراین در این 
 زمینه منابع و مصارف تسهیالت پرداختی باید 

متوازن باشد.
با این حســاب، از آنجا کــه وام ازدواج یکی از 
وام های پرتقاضاست و در کنار تورم باال، مبلغ این 
تسهیالت نمی تواند چندان دردی از مشکالت 
جوانان برای تشکیل خانواده دوا کند، بسیاری 
از کارشناسان معتقدند افزایش مبلغ این وام نه 
تنها به نفع این قشر نیست، بلکه بیش از پیش 
این افــراد را درگیر ضامن و پرداخت اقســاط 

می کند.
عالوه براین، احتمــال اینکه تعــداد زیادی از 
زوجین نیازمند واقعی این وام با کاهش قدرت 
پرداخت بانک ها در پی افزایش مبلغ وام ازدواج، 
نتوانند از این تســهیالت بهره مند شــوند نیز 

وجود دارد.

افزایش ۴۰ درصدی وام ازدواج با کدام پشتوانه؟تکاپو  برای  احیای  اعتماد سهامداران

گروه اقتصاد ایران وجهان
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نوسان سکه در کانال ۱۰ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز گذشته نیم سکه بهار 

آزادی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۵ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۶۱۷ هزار تومان رسید. اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۷۲۵ دالر و ۹۹ سنت فروخته شد.
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صادرات حداقل ۲۰ درصد خرمای تولیدی

تولید خرما به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن رسید
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گمرک محل عبور کاالست نه رسوب کاال
مسعود دانشمند، اقتصاددان

کاالهای رسوب شده در گمرک انواع مختلفی دارند که باید بر اساس دالیل ماندن آنها در گمرک بررسی و ترخیص شوند. گروهی از کاالها مربوط به نهاده های دامی می شود که ممکن است حساب آنها تسویه نشده باشد و در بنادر تخلیه 
شده اند. برخی دیگر از کاالها ثبت سفارش شده اند اما پول که باید بایت ترخیص آنها فراهم شود تامین نشده است. این بدان معناست که جناثس به بنادر کشور رسیده اند اما اجازه ترخیص و تخلیه داده نشده است. برای این کاالها اعالم 
کرده اند که هر زمان واردکننده توانست حساب مورد نظر را تسویه کند اجازه ترخیص صادر خواهد شد. در گروهی دیگر از کاالهای مانده در گمرک شاهد هستیم که صاحب کاال زمینه های ترخیص را فراهم نکرده است و این کاالها نقص 
مدارک دارند. به عنوان مثال گواهی استاندارد ندارند. باید دستگاه هایی که در قانون پیش بینی شده تا در صدور مجوز ترخیص یا صادرات کاال اثرگذار باشند، با نوسازی سیستم های اداری خود، از زمان این بروکراسی پیچیده اداری بکاهند.

تمام این موارد به دولت مربوطه می شود که باید تصممیم بگیرد به سرعت با واردکننده ها تفاهم کند که گونه می توانند کاالهای مانده را ترخیص کنند. وزارت صمت باید با تفاهم با این وارد کننده ها یا پول کاالها را تقسط کند یا با دریافت 
ضمانت نامه بانکی مجوز ترخیص را صادر نماید. در غیر این صورت با از بین رفتن کاالها در صورت ادامه رسوب این کاالها یا فاسد می شوند و یا تاریخ مصرف آن می گذرد که در این صورت ضررهای زیادی به دولت و واردکنندگان وارد خواهد شد. 
به هر حال کافی است یکی از مجوزها با تأخیر صادر شود، درنتیجه گمرک نمی تواند مجوز ترخیص یا خروج کاال را صادر کند. آنکه در این میانه متضرر می شود، واردکننده یا صادرکننده کاالست که بارش چند روز در گمرک معطل می شود. 
باید دستگاه های صادرکننده مجوزهای صادرات و واردات، همکاری خود با گمرک را افزایش دهند تا شعار این دستگاه دولتی مبنی بر اینکه گمرک محل عبور کاالست نه رسوب کاال، محقق شود. چرا که کاالهایی که در گمرک رسوب می 
کنند و از کیفیت آنها کاسته می شود، همگی سرمایه ملی هستند و با این تأخیرات، بخشی از سرمایه ملی هدر می رود. اما در صورتیکه کاالهای مانده در گمرک ترخیص شود عرضه کاال در بازارها بیشتر خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی 

نزدیک تر می شود که نتیجه آن سهولت دسترسی مردم به مایحتاج خواهد شد. 

۹۰ میلیون دالر کاالی ثبت 
سفارش شــده در گمرکات 
کشور خاک می خورد و هنوز 
دستوری برای ترخیص آنها 
صادر نشده است. ماندن کاالها 
در گمرکات در حالی رقم خورده در بازار کاالها بخصوص 
کاالهای اساسی شاهد افزایش بی رویه قیمت ها و فاصله 
مردم با خرید هستیم. همچنین چندی پیش اخباری در 
رابطه با فاسد شدن کنسروها و در مورد بدتر پودر شدن 
صدها تن گوشت وارداتی منتشر شد که اگر زودتر برای 
ترخیص کاالهای مانده در گمرک چاره اندیشی نشود 
چه بسا همان سرنوشت در انتظار این ۹۰ میلیون دالر 

کاال نیز باشد. 

در حالی معاون فنــی گمرک ایران از رســوب حدود 
۹۰میلیون دالر کاالی ثبت سفارش شده در گمرکات 
خبر داد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت:در 
جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا 
این گروه کاالیی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال 
دریافت کند. مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه ستاد 
اقتصاد مقاومتی از سال ۹7 واردات حدود 3 هزار قلم کاال 
را ممنوع کرده است، افزود: از آن زمان مالکان کاال ها اجازه 
ثبت سفارش، خرید، حمل به بنادر و ترخیص این کاال ها 

از بنادر و گمرکات کشور را ندارند.
وی افزود: وزارت صمت برای اقالم دیگر کاالیی که شامل 
کاال های گروه 27 می شوند در مقاطع معینی محدودیت 
تعیین می کند و صاحبان کاال برای این کاال ها نیز ثبت 
ســفارش، خرید و حمل به گمرکات انجام نمی دهند. 
ارونقی درباره دسته بندی کاال ها گفت: عموما کاال های 
وارداتی به گروه های یک تا 27 دســته بندی می شوند.

کاال های گروه یک کاال های اساســی بــا ارز ترجیحی 
)42۰۰ تومانی( هستند. کاال های 2 تا 21 کاال های با ارز 

نیمایی )۹1۰۰ تومانی( هستند.
وی گفت: گروه کاالیی 27، کاال های دارای اولویت ارزی 
غیرفعال از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و 
پس از صدور مجوز ثبت سفارش برای آنها، باید خریداری 
شوند. ارونقی افزود: هم اکنون حدود 3۰ تا 4۰ میلیون 
دالر گروه کاالیــی 4 که حدود 3 هزار قلم هســتند و 
4۰ تا 5۰ میلیون دالر گروه کاالیــی 27 مانند پارچه 
رومبلی، موز، لوازم التحریر و دستگاه های تهویه مطبوع 
در گمرکات کشور رسوب شده اند که تمامی این کاال ها 
دارای ثبت سفارش هســتند یعنی قبل از اینکه وزارت 
صمت برای ورود این کاال ها به کشور، ممنوعیت اعالم 
کند در وزارت صمت ثبت سفارش شــده، ویزای ورود 
صادر شــده، خریدار خرید کرده و در گمرکات و بنادر 
کشور دپو شــده اند و چون پس از اعمال ممنوعیت ها 

نتوانسته اند از بانک کد رهگیری دریافت کنند گمرک 
نمی تواند بدون ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص و ورود به 

کشور را برای آن ها صادر کند.
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم 
گفت: در 11 ماهه سال ۹۹ بالغ بر 2۰ میلیون تن کاال 
به ارزش تقریبی 32 میلیارد دالر وارد کشور شده است. 
وی با بیان اینکه اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
واردات کاال های اساسی و مواد اولیه تولید است، افزود: در 
جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا 
این گروه کاالیی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال 
دریافت کند. قبادی با اشــاره به شرایط اقتصادی ویژه 
و تحریم های ظالمانه بر کشور، گفت: در این شرایط با 
محدودیت های ارزی مواجه شدیم و باید با مدیریت منابع 
ارزی موجود مجوز ورود برای کاال هایی صادر شــود که 
محدودیت ارزی نداشته باشند و خسارتی هم به آن ها 

وارد نشود.

تعلل در ترخیص 9۰ میلیون دالر كاالی ثبت سفارش شده گرانی در بازارها را تشدید می كند

تشدید گرانی با رسوب کاالها در گمرک
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طــرح وام 15۰ میلیــون 
تومانــی مســکن بــرای 
اقشــار کم درآمــد مانند 
دیگر طــرح هــای روی 
زمیــن مانــده دولت در 
حالی مطرح شــده که کارشناســان بازار مسکن 
همواره اعالم کــرده اند که این مــدل وام ها نمی 
توانــد دردی از دردهــای کهنــه و قدیمی بخش 
مســکن حل کند. نیاز امروز بازار مســکن تولید 
بیشتر و عرضه بیشــتر است که متاسفانه دولت در 
 سالهای اخیر توجهی به ســاخت مسکن نداشته 

است.
همچنین در حالی که در شــرایط اقتصادی دشوار 
فعلی کمتر خانواده ای توانایی داشــتن بیشتر از 
یک فرزند را دارد وزارت راه و شهرسازی اعالم می 
کند قرار است وام مســکن 15۰ میلیون تومانی به 
خانواده های دارای ســه فرزند پرداخت شــود. به 
عبارت دیگر نماینــدگان بانک مرکزی را مکلف به 
پرداخت وام 15۰ میلیــون تومانی به خانواده های 

فاقد مســکن که از ســال ۹۹ صاحب فرزند سوم 
شــده اند، کردند. البته طبق صحبــت های وزیر 
قرار است وام 15۰ میلیونی به زوح های جوان نیز 

پرداخت شود.
به هر ترتیب پس از اعالم این خبر ابهاماتی در این 
مورد مطرح شده است. واقعا کارگران و خانواده های 

کم درآمد با حقوق حداقلی وزارت کار چگونه می 
توانند از پس هزینه های اقســاط این وام بربیایند. 
اقســاط این وام ماهانه دو میلیــون و 5۰۰ تومان 
تعیین شده است درحالی که بر اساس گزارش های 
مرکز آمار ایــران درآمد ماهانــه جامعه هدف این 
تســهیالت) ســه دهک اول( یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان تا دو میلیون و 22۰ هزار تومان است. 
بنابراین به نظر می رسد توان پرداخت این اقساط 

را نداشته باشند. 
تفاهمنامــه ســاخت 5۰ هــزار واحد مســکونی 
ارزان قیمت برای اقشــار کم درآمد امضا شــد. در 
قالب ایــن تفاهمنامــه 15۰ میلیــون تومان وام 
کم بهــره به واجدان شــرایط پرداخت می شــود. 
بر اســاس این تفاهم نامه مقرر شــده اســت تا به 
5۰ هزار نفــری که جزو دهک هــای کم درآمدی 
جامعــه هســتند )دهک هــای یک تــا 3( 15۰ 
میلیــون تومــان وام قرض الحســنه بــا کارمزد 
4 درصــد تعلق بگیرد کــه در اجــرای این طرح، 
خانوارهای کم درآمد تازه ازدواج کرده و سرپرست 
 خانوارهایی که دارای 3 فرزند و بیشــتر هســتند 

در اولویت هستند. 
بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرســازی، اسامی 
افرادی که دراولویت دریافت این وام ها و مشارکت 
در این طرح هســتند از ســوی معاونت مسکن و 
ســاختمان به بانک اعالم و معرفی خواهند شــد. 
مدت زمان اجرای این تفاهم نامه 3 ســال و مدت 
بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه 5 سال تعیین 

شده است.

تسهیالت15۰ میلیونی مسکن به چه خانوارهایی تعلق می گیرد؟

چرخه تسهیالت ناکارآمد  مسکن
ناكارآمدی در تحقق مسکن ارزان قیمت                                                                                                                                 واگذاری امتیاز وام مسکن به خانوارهای پردرآمد

وام مسکن، به اسم کم درآمدها به کام پردرآمدها 
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

موضوع پرداخت وام 15۰ میلیون تومانی مسکن در حالی مطرح شده است که همواره تاکید کرده ایم که در شرایط کنونی اقتصاد مسکن در ایران گروه بندی و در نظر گرفتن گروه هدف برای وام ها کار درستی نیست. پرداخت این وام در حال 
حاضر از سه منظر می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. اول اینکه ممکن است این وام سیاست تشویقی برای ازدیاد جمعیت و تناسب جمعیتی باشد. دوم ممکن است برای کمک هزینه به خانوارها پرداخت شود و سوم اینکه حتما باید در راستای 

مسکن اختصاص و خرج شود. هر کدام از این گزینه ها مطرح باشد باید جای بررسی جداگانه ای داشته باشد. اما محتمل ترین گزینه خرج این وام برای خانه دار شدن و رسیدن به سرپناه باید باشد. 
اما در رابطه با تحقق این طرح باید اشاره کنیم که به محض اینکه این کار بخواهد اجرایی شود در همان مرحله صدور فیش خرید وفروش امتیاز آن آغاز خواهد شد چراکه همواره دهک های پردرآمد دیگری هستند که بخواهند و توانایی پرداخت 
اقساط را داشته باشند. بنابراین باز هم در حق اقشار کم درآمد ظلم خواهد شد و هیچگونه امتیازی برای رشد رفاه در شرایط فعلی نخواهند داشت.  در حال حاضر خانوارهایی که به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده اند توانایی پرداخت اقساط 

این وام حتی با سود 4 درصد را نخواهند داشت و این امتیاز به خانوارهایی که درآمد خوب دارند می رسد. خانوارهای دهک پایین از این تسهیالت بی بهره خواهند ماند و به اسم آنها به کام دیگران استفاده خواهد شد. 
به هر ترتیب اختصاص انواع وام های مسکن در سال های اخیر پاک کردن صورت مساله است. وضعیت موجود نشان می دهد رکود بازار مسکن به حدی عمیق شده است که حتی وام هایی با مبالغ باالتر هم تاثیری در خانه دار شدن مردم ندارد. 
در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین آمده و از دریافت وامی هم که باید بازپرداخت آن را تا سال های زیادی متقبل شوند استقبال زیادی نمی کنند. بعضی ها می گویند با استفاده از تسهیالت بانکی و افزایش سقف وام، تحرکی کم در بازار 

مسکن ایجاد می شود، اما من می گویم مطلقا هیچ تحرکی در بازار به وجود نمی آید، به دلیل اینکه تاثیرات چنین تسهیالتی مقطعی است. 
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رئیس انجمن خرمــا از افزایش تولید خرما خبر 
داد و گفت: امســال مجموع تولید خرما به یک 
میلیون و 25۰ هزار تن رسید.محســن رشــید 
فرخی از افزایش تولید خرما خبــر داد و گفت: 
امسال به طور متوســط یک میلیون و 25۰ هزار 

تن خرما تولید شد.
او افزود: بنابر آمار پنج سال اخیر، همه ساله 2۰ 
درصد تولید صادر شده است. در سال ۹7 نزدیک 
3۰ درصد تولید با ارزش بالغ بر 4۰۰ میلیون دالر 
به بازار های هدف صادر شد که در سال گذشته 
به علت تحریم هــای ظالمانه، کووید 1۹ و اتخاذ 
تصمیمات خلق الســاعه مبنی بــر ممنوعیت 

یکباره، در یک مقطع صادرات کاهش یافت.
رشید فرخی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 
آمار صادرات با مدت مشابه سال قبل برابر است، 
گفت: تا پایان سال امیدواریم که میزان صادرات 
به 3۰ تا 35 درصد برسد.رئیس انجمن ملی خرما 
با اشــاره به اینکه 7۰ درصد خرمای تولیدی در 
داخل مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: 55 
تا ۶۰ درصد از این میزان به صورت تازه خوری و 

مابقی صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد 
که امیدواریم در ســال آینده با رفع تحریم های 
ظالمانه و کرونا صادرات به باالی رقم قابل توجهی 

برسد.
او از ثبات قیمت خرما نسبت به 2 سال گذشته 
خبر داد و گفت: علی رغــم افزایش چندبرابری 
قیمــت نهاده های تولید، قیمــت خرما در مبدا 
نسبت به 2 سال گذشته تغییری نداشته است.

رئیس انجمن خرما متوسط قیمت هر کیلو خرما 
در مبدا را حدود 21 هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
علی رغم آنکه تولیدکننده با احتساب 1۰ درصد 
ســود محصول خود را به فروش می رســاند، اما 
فروشگاه زنجیره ای 4۰ تا 45 درصد سود لحاظ 
می کند، در حالی که طبق شنیده ها ستاد تنظیم 
بازار 13 درصد سود برای فروشگاه های زنجیره ای 

در نظر گرفته است.
رشــید فرخی در پایان مکانیزم عرضه و تقاضا 
را اولین شــرط اقتصاد پایدار دانســت و گفت: 
دخالت های غیرکارشناســی اثرات سو در بازار 

می گذارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان تهران از عرضه بموقع و حداکثري 
میوه هاي شب عید در میدان میوه و تره بار خبر داد و گفت: 
عرضه سیب و پرتقال در بازار تره بار بقدري زیاد است که 
2 هزار تن پرتقال و 15۰ تن سیب پس از توزیع باقي مانده 
اســت.مصطفي دارایي نژاد با بیان مطلب فــوق افزود: از 
15 اســفند به بعد با فراواني توزیع روبه رو هستیم. دیروز 
ســیب و پرتقال را با 1۰۰۰ تومان کاهش در هر کیلو به 
متقاضیان توزیع کردیم؛ لذا این بار عرضه میوه به بازار بیش 
از تقاضاست و همین عامل نشان مي دهد، ذخیره سازي 

میوه در شب عید امسال بسیار خوب است .
وي در ادامه بیان داشت: در ماه گذشته قیمت خیار بوته اي 
به 13هزار تومان و گلخانه اي به 1۶ تا 17 هزار تومان در هر 
کیلو رسیده بود که در حال حاضر به دلیل عرضه خوب آن ، 
قیمت بوته اي به 55۰۰ تا ۶ هزار تومان و درختي و مجلسي 

به 7 تا ۸ هزار تومان رسید و به اندازه کافي موجود هست.
دارایي نژاد با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل، 
رفتار غیراقتصادي و نادرســت اداره قرنطینه است افزود: 
این اداره که از زیر مجموعه هاي ســازمان حفظ نباتات 

وزارت کشاورزي است با بوروکراسي هاي سخت، منجر به 
زیان هاي زیاد مصرف کننده مي شود. با هزاران اما و اگرها 
توانسته ایم با شرط صادرات سیب، موافقت واردات موز را 
از وزارت صمت دریافت کنیم تا مردم آن را با قیمت چهل 
پنجاه هزار تومان در هر کیلو خریداري نکنند. سیب صادر 
شده است ارز به کشور برگشته، ثبت سفارش براي واردات 
موز بموقع انجام شده، واردکننده سرمایه گذاري کرده و موز 
را تا پشت گمرک با کشتي، منتقل کرده، بانک مرکزي ارز 
را آزاد نموده، گمرکات موانع را بررسي و موافقت کرده اند، 
پس از طي این همه مراحل سخت، اداره گمرکات کل بار را 

منتظر نگه داشته است. چرایي آن را هیچ کس نمي داند.
وي ادامه داد: بوروکراســي اداري مي تواند بین 1 تا 2 روز 
انجام شود؛ اما متاسفانه هفته هاست که منتظر تخلیه بار 
هستیم. هزینه دموراژي را که در انتها شرکت هاي حمل 
ونقل از واردکننده مي گیرند با سرشکن شدن بر قیمت میوه 
وارداتي، همان رقمي را مي سازد که مي خواستیم کاهش 
دهیم. اگر بار بموقع تخلیه شود، ارزان به دست مشتري و 

مردم مي رسد. مردم ما چرا باید میوه گران بخورند.

معاون وزیر صمت گفت: قرار شد تمهیداتی اندیشیده 
شود تا گروه کاالیی 27 که دارای ثبت سفارش و منشا 
ارز هســتند، نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال 
دریافت کنند.عباس قبادی با بیان اینکه تمهیداتی 
اندیشــیده شــد تا گروه کاالیی 27 که دارای ثبت 
سفارش و منشأ ارز هستند، نیز مجوز ورود به کشور 
را تا پایان سال دریافت کنند، اظهار داشت: کاالهای 
گروه 27 رقمی کمتر از 5۰ میلیون دالر هستند که 
در مقابل 32 میلیارد دالر واردات رقم کوچکی است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: البته 
تحریم ها و مسائل ارزی مشکالتی را برای مجموعه 
واردات و ترخیــص کاال به وجود آورد کــه با تدابیر 
اندیشیده شده توسط ستاد اقتصادی دولت، بخش 
عمده ای از کاالهای مانده در گمرکات به ســرعت 

ترخیص شد.
وی افزود: در 11 ماهسال ۹۹ بالغ بر 2۰ میلیون تن 
کاال به ارزش تقریبی 32 میلیارد دالر وارد کشور شده 
است.قبادی گفت: واردات کاال در کشور مشمول یک 

سری ضوابط و مقررات است، باید ثبت سفارش انجام 
شود، تأمین ارز و منشأ ارز صورت بگیرد و موضوعات 

پولشویی و موضوعات مختلف دیگر مشخص شود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت با اشاره به اینکه 
آنچه تکلیف وزارت صمت اســت کاماًل ایفا شده و از 
اینجا به بعد کار به سمتی می رود که کاال به کشور وارد 
شود، ادامه داد: باید به گونه ای عمل نکنیم که کشور 
را در یک فشار ارزی قرار دهیم و کاالهای اساسی که 
االن در بنادر هستند را کنار بگذاریم و روی کمتر از 
5۰ میلیون دالر کاالی غیــر ضروری تمرکز کنیم و 

مشکالت آن را بر طرف کنیم.
قبادی در ادامه با بیــان اینکه اولویت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه 
تولید و اقالم مورد نیاز مردم )گندم، روغن، برنج و…( 
است، افزود: در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی 
اندیشــیده شــود تا گروه کاالیی 27 که دارای ثبت 
سفارش و منشأ ارز هستند، نیز مجوز ورود به کشور را 

تا پایان سال دریافت کنند.

عرضه به موقع و حداکثري میوه هاي شب عید

احمدی گفت: ممنوع بودن ثبت ســفارش بادام هندی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی، باعث شد سالیانه 15 تا 
2۰ هزار تن بادام هندی قاچاق وارد کشــور شود.رئیس 
اتحادیه آجیل و خشکبار تهران بیان کرد: در بحث آجیل 
و خشکبار، اجناسی داریم که به میزان نیاز کشور در طول 
سال تولید می شوند، اما متاسفانه از گذشته تا امروز، ثبت 
ســفارش آن ها صورت می گیرد و در حال وارد شدن به 
کشور هستند؛ این در حالی است که در مقابل اجناسی 
را نیز داریم که در طول سال، جز سبد مصرفی خانوار ها 
هستند، اما با وجود این که در کشور تولید نمی شوند، اجازه 

ثبت سفارش و واردات آن ها را نمی دهند.
او افزود: وقتی کسی وارد یک آجیل فروشی می شود، اگر 
اولین سفارش او بادام هندی نباشد، حتما دومین سفارش 
او همین کاال اســت. این محصول به هیچ وجه در داخل 
کشور تولید نمی شود به همین دلیل باید به صورت کنترل 
شده و شرایطی که قرنطینه بهداشتی نیز رعایت شود، 

برای تامین نیاز داخلی ثبت سفارش آن صورت بگیرد.
احمدی ادامــه داد: در حالی که ایــن محصول به دلیل 
شــرایط آب و هوایی امکان تولید داخلی ندارد و واردات 
قانونی آن نیز انجام نمی شــود، به هر میزان و به صورت 
قاچاق در سراسر کشور یافت می شــود.او تصریح کرد: 
سوال اینجاســت که چرا باید با یک آجیل فروش 5۰ یا 
۶۰ ساله به عنوان قاچاق فروش مقابله شود؟ این اتفاق 
در حال رخ دادن در ســطح توزیع است؛ اگر قرار است با 

قاچاق مبارزه شود، باید اجناســی را توقیف کنند که به 
گفته مقام معظم رهبری امکان تولید اخلی آن ها وجود 

دارد، اما وارد می شوند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: برای مبارزه با قاچاق بادام 
هندی، باید ثبت ســفارش آن آزاد شــود،زیرا طی این 
سال هایی که ثبت سفارش آن ممنوع است، نشان دادیم 
که از این طریق نمی توان با قاچاق مبارزه کرد، چون این 
کاال به هر میزان از مبادی مختلف در حال وارد شدن به 

کشور است.
او در ادامه گفت: در ایامی که بیماری کرونا در حال گرفتن 
جان مردم است، اداره بهداشت هیچگونه نظارتی روی 
واردات بادام هندی به کشــور ندارد، چون قاچاق است. 
به نظر می رسد که اگر ثبت سفارش این جنس آزاد شود، 
بهداشت نیز می تواند نظارت های کافی را داشته باشد و 
جنس بهداشتی و کامال سالمت در اختیار مردم قرار بگیرد 
و آجیل فروش های خرد ما نیز در خیابان به عنوان قاچاق 
فروش به مردم معرفی نمی شوند.رئیس اتحادیه آجیل و 
خشکبار تهران درباره نهاد هایی که برای آزاد شدن ثبت 
سفارش بادام هندی همکاری نمی کنند، اظهار کرد: طی 
چند سال گذشته، بیشترین مقاومتی که صورت گرفت از 
سوی وزارت جهاد کشــاورزی بود. بار ها با این نهاد برای 
حل این مشــکل نامه نگاری کردیم، امــا می گویند که 
ذائقه مردم تغییر می کند و به جای پسته، بادام هندی را 

مصرف می کنند.

ویالسازی، تولید بادام زمینی را كم كرد

ورود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن بادام هندی قاچاق به کشور در سال

صدورمجوز ورود برای گروه ۲۷

واردات کاالهای اساسی در اولویت است
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بارونماییازسامانهنوینپایشمردمیمحققمیشود
رســيدگی به گزارش های مردمــی از تخلفات 

رسانه های صوت و تصوير
معاون ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
گفت: ســامانه »ســاپرا« این امکان را فراهم می کند که در صورت اعالم 
هرگونه تخلف در رسانه های صوت و تصویر در فضای مجازی، این موضوع 

به سرعت پیگیری شود.
آیین رونمایی از سامانه نوین پایش مردمی »ساپرا« با حضور نمایندگانی 
از قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و کارشناســان سواد رسانه ای، در 

ساترا برگزار شد.
معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ســاترا در ابتدای این مراســم در 
خصوص این ســامانه اظهار کرد: رونمایی از سامانه ساپرا اتفاق مهمی در 

بحث فعال سازی ابزارهای تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر است. 
»علی سعد« افزود: تعداد محتواهایی که روزانه در رسانه های صوت و تصویر 
بارگذاری می شود بسیار زیاد است و امکان اینکه یک سازمان یا رگوالتور 

بتواند تمام این محتوا را پایش مداوم کند، وجود ندارد.
وی تاکید کرد: سامانه ساپرا این امکان را به کاربران می دهد که در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در رسانه های صوت و تصویر فراگیر را از طریق این 
سامانه به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
)ساترا( گزارش دهند و ســاترا نیز در اســرع وقت پیگیر حقوق کاربران 

خواهد بود.
سعد در خصوص اهمیت رگوالتوری و تنظیم گری در حوزه فضای مجازی 
اظهار کرد: تحقیقات در سال ۲۰۱۹ در انگلیس نشان می دهد که ۷۰ درصد 
کاربران بزرگسال فضای مجازی، مطالبه ورود نهاد تنظیم گر به حوزه فضای 
مجازی را دارند. این آمار در ســال ۲۰۱۸، حدود ۶۰ درصد بوده است که 

نشان می دهد مطالبه کاربران فزاینده بوده است.
معاون کاربران و تنظیم گری اجتماعی ساترا تاکید کرد: این موضوع نشان 
می دهد حفاظت و صیانت از فرهنگ و ارزش های فرهنگی در فضای مجازی 

یک مطالبه و دغدغه جهانی است.
ســعد با بیان اینکه روزانه شــاهد بارگذاری تعداد باالیــی از محتوا روی 
پلتفرم ها هســتیم، تاکید کرد: این حجم از محتوا اگر با نظارت و حمایت 
کاربران همراه نباشد عمال ساماندهی و پایش این حوزه و رسیدن به یک 

فضای مجازی سالم ممکن نخواهد بود.

توجه به اصل محرمانگی در سامانه ساپرا
»احمد آذرسا« سرپرست اداره کل توسعه شبکه تنظیم گران اجتماعی ساترا 
نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در اداره کل دو رویکرد اساسی وجود دارد؛ 
رویکرد اصلی »هم تنظیم گری« است. بر این اساس، ما با همکاری و کمک 
سازمان های مردم نهاد و اقشار و افرادی که در این حوزه موثر هستند به 
عنوان یک واســطه بین حاکمیت و مردم عمل خواهیم کرد تا یک فضای 

مجازی پاک را با همراهی کاربران ایجاد کنیم.
وی رویکرد دیگر را »تنظیم گری اجتماعی« دانســت و با بیان اینکه این 
رویکرد ما را مســتقیما به کاربران وصل می کند، اظهــار کرد: در بحث 
تنظیم گری اجتماعی ما به دنبال بستری بودیم که ما را به کاربران متصل 
کند. امروز سامانه ساپرا این بستر را فراهم کرده که کاربران در ایجاد یک 

فضای مجازی پاک مشارکت کنند.
سرپرست اداره کل توسعه شــبکه تنظیم گران اجتماعی ساترا با تاکید بر 
اینکه در خصوص ضرورت ایجاد سامانه های پایش مردمی در دنیا بسیار 
بحث شده است، گفت: سامانه دریافت گزارش های نهاد رگوالتوری آفکام 
در انگلیس و فاروس در فرانسه دو نمونه بارز سامانه پایش مردمی در دنیا 

هستند. ما سعی کردیم ساپرا تخصصی تر و جامع تر طراحی شود.

 كميته تعيين محتوای مجرمانه 4 مصداق جديد جرم 
در فضای مجازی را اعالم كرد

 کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جلسه دیروز خود، ۴ مصداق جدید جرم 
در فضای مجازی را اعالم کرد.

 جلسه یکصد و بیست و دوم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور 
حجت االسالم منتظری، دادســتان کل کشــور و رئیس کارگروه و نمایندگان 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطالعات، اطالعات، دادگستری، 
علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسالمی، نماینده رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی، نماینده رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده فرمانده نیروی انتظامی و دو 

تن از نمایندگان مجلس عضو کارگروه و نیز دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور تمام اعضای کارگروه برگزار شد موضوعات ذیل با تصویب 

اعضاء به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد:
مصادیق مجرمانه مرتبط با محتوایی که تحریک ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم 

می کند )سایر جرایم(:
بند )و-۱۱(: ارائه هرگونه تبلیغ و آگهی از طریق شــبکه های ماهواره ای معاند و 

غیرمجاز
بند )و-۱۲(: هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و تســهیل در دسترسی به سالح های 
سرد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسالمی )بخش تعزیرات( در فضای 

مجازی
بند )و-۱3(: خرید و فروش هرگونه طال، جواهر و مصنوعات مربوط در فضای مجازی، 
خارج از ضوابط تعیین شده در آیین نامه ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معامالت 

آنالین طالی آب شده و مصنوعات طال، جواهر و نقره
مصادیق مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان:

بند )ل-5(: در دسترس قرار دادن و یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و 
نوجوانان )موضوع بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(

دراجرایدستورالعملحفاظتازحقوقکودکان
 پرونده روبيكا در كميته تخلفات

در پی انتشــار ویدئوی هنجارشــکنانه و ابراز نگرانی خانواده ها از تولید و انتشار 
محتواهای نامناســب در فضای مجازی، پرونده روبیکا به کمیته تخلفات سازمان 

تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ارجاع شد.
 پرونده روبیکا در کمیتــه تخلفاتبه گزارش خبرنگار فضــای مجازی گروه علمی 
فرهنگی هنــری خبرگزاری صدا و ســیما ، پیرو انتشــار تیــزر موزیک ویدئوی 
هنجارشــکنانه یکی از خوانندگان غیرمجاز در برخی از رســانه ها و ابراز نگرانی 
خانواده ها، ساترا با استناد به مقررات محتوایی و نقض صریح دستورالعمل حفاظت 
از حقوق کودکان، روز گذشته طی ابالغیه ای، انتشار آن را به هر نحو در رسانه های 

صوت و تصویر فراگیر ممنوع اعالم کرد.
پرونده رسانه روبیکا به عنوان رسانه داخلی با بیشــترین تخلف و بدون مجوز که 
علی رغم تذکر پیشینی، اقدام به انتشــار تیزر کرده است به کمیته تخلفات ساترا 

ارجاع شد.
به جز رسانه های خارجی مانند اینستاگرام که بر خالف قوانین بین المللی ناظر به 
حفاظت از حقوق کودکان نسبت به انتشار اقدام کرده است، از روز گذشته معدود 

رسانه های داخلی با تذکر ساترا موارد تخلف را به صورت فوری حذف کرده اند.

اخبار

تبلیغات انتخابات فقط در فضای مجازی
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ممنوعیت هرگونه تجمع انتخاباتی خبر داد و گفت: نامزد ها می توانند از پتانسیل رسانه ملی و فضا های مجازی استفاده کنند.

در حالــی بورس بــازان 
زیان دیــده در حال کوچ 
به بازار رمزارزها هســتند 
که در آخرین پرده شرکت 
شــاپرک بــه پرداخــت 
یارها اعالم کرد کــه درگاه هــای الکترونیکی که 
کســب وکارهای غیر مجاز از جمله رمــز ارز ارائه 
می کنند،  مســدود خواهند شــد.با توجه به اینکه 
طبق گفتــه مســئوالن بانک مرکزی بر اســاس 
قانون شــورای عالی مبارزه با پولشــویی و مصوبه 
 هیئــت دولــت در ســال ۹۸ مبادلــه رمزارزها

 مانند بیت کویــن در ایران ممنوع اســت، در این 
راستا روز گذشــته مرکز ملی فضای مجازی اعالم 
کرد کــه ســایت های خریدوفــروش بیت کوین 
مجــوز ندارند.از ســوی دیگر، همتــی نیز مطرح 
کرده بود که قرار اســت کســانی که رسمی رمز 
 ارز اســتخراج می کننــد، بتوانند بــرای واردات

 از آن اســتفاده کننــد و مبادلــه رمزارزهــا بین 
یکدیگر مجاز نیســت. بنابرایــن، مبادله رمزارزها 
تنها برای اســتخراج رســمی رمــز ارز در جهت 
واردات بالمانع اســت اما معامله ایــن نوع ارز بین 
 افــراد ممنــوع اســت.در حالیکه عده زیــادی از

 ســرمایه گــذاران در بــورس بــه ســمت بازار 
رمزارزها حرکــت کرده اند، در ایــن رابطه رئیس 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی مطرح کــرد که 
شــیب صعودی قیمت رمزارزها را بــه هیچ وجه 
نمی تــوان تضمیــن کــرد و ورود افراد بــه این 
 حوزه به عنــوان ثروت اندوزی و خروج ســرمایه 
از کشــور، بــه صــالح کشــور نیســت.پس از 
طــرح ایــن موضوعــات، شــرکت شــاپرک در 
نامــه ای بــه پرداخــت یــاران و پذیرنــدگان 
 پشتیبانی شــده در نظام پرداخت کشــور اعالم

 کرد که ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر 
عدم ارائه خدمت به کســب وکارهای نامتعارف و 
خالف قوانین جمهوری اسالمی ایران، بالفاصله پس 
از دریافت این نامه نسبت به قطع خدمات پرداخت 
الکترونیک به پذیرندگان پشــتیبانی شده که کاال 
یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران 
و الزامات بانک مرکزی ارائــه می کنند )مانند و نه 
محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت های 
 شرط بندی و قمار و...( اقدام و نتیجه را به شرکت

 شاپرک اطالع رسانی کنند.

زیانبخشخصوصیبالکچینازتصمیمات
یکشبه

 رئیــس انجمـــــــــــن بالکچیــن ایــران
 در گفتگــــــــــــو بــا »کســب و کار« بــا 
بیــان اینکــه ایــن تصمیم بــدون مشــورت با 
 بخــش خصوصــی ایــن حــوزه گرفته شــده

 اســت، گفــت: متاســفانه ایــن تصمیمــات 
بــه بدنــه بخــش خصوصــی حــوزه بالکچین 
 و رمزارزهــا خســارت قابــل توجهــی وارد

 می کند.

پژوهشــگر فضای مجازی 
در گفتگو با »کسب و کار« 
درباره رمزارزهــا و کاربرد 
آن در جهــان امروز گفت: 
رمزارزها با بیت کوین پا به 
جهان مجازی و حقیقی گذاشــتند و مبدع آن در 
ظاهر فردی ژاپنی به نام ساتوشــی ناکاموتو بوده 

است.
سید علیرضا آل داود ادامه داد: بسیاری از کشورها 
مانع اجرایی شــدن رمزارزها نظیر بیت کوین در 
کشورشان شــده اند؛ چراکه این نوع پول می تواند 
منتج به ضرری باشــد که پس از مدتی شهروندان 
آنها ممکن اســت متحمل شــوند و یا اینکه چون 
رمزارزها دیگــر تعلقی به یک منطقــه و جغرافیا 
ندارند، می توانند تهدید بزرگی برای مجهز کردن 
تروریست ها، مافیاهای قاچاق انسان و مواد مخدر 
و فعاالن در حوزه پولشویی شــوند، زیرا رمزارزها 
می توانند فضای امنی را برای زیست تروریست ها 

و جنایتکاران به وجود آورد.
آل داود تصریــح کــرد: رمزارزهــا کــه بــا 
نام هــای ارز رمزنــگاری شــده و ارز دیجیتــال 
Cryptocurrency نیــز شــناخته می شــود 
بیشتر با هدف ایجاد تراکنش های مخفی و حذف 
واسطه هایی نظیر بانک ها و مراکز اقتصادی، مالیاتی 

و نظارتی طراحی شده است.
این کارشناس فضای مجازی در گفتگو با »کسب 
و کار« تاکید کرد: بیت کویــن، اتریوم و... به دلیل 
رمزنگاری بســیار قوی قابل ردگیری توسط دولت 
هایی نظیر ایران نیســتند و اســتفاده از آن برای 
معامالت داخل کشــور می تواند در بلندمدت به 

تهدید بزرگ مالی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: رمزارزها می  تواننــد منجر به ایجاد 
روش های نوین و بی سابقه ای برای کسب درآمد از 
اقدامات خرابکارانه توسط تروریست ها و مجرمان 
شوند و به همین دلیل بسیاری از موسسات سایبری 

یکی از مهم ترین تهدیدات جهان وابســته به این 
فضا در ســال ۲۰۱۸ میالدی را ارزهای  دیجیتال  

دانسته بودند.
این مدرس سواد رسانه ای به تجربه سرمایه گذاری 
مردم روی موسسات مالی غیرمجاز در کشور اشاره 
کرد و افزود: مردم تجربه و عبرت ســرمایه گذاری 
روی موسســات مالی غیر مجاز را همواره به خاطر 
داشته باشند؛ چراکه سرمایه گذاری روی هر موسسه 
یا فرصت اقتصادی بدون پشتوانه و غیرمجاز آن هم 
در فضای مجــازی به طور قطع عــده ای را با ضرر 
شــدید و عده محدودی از جمله موسســان این 
فرصت های اقتصادی  را مولتــی میلیاردر خواهد 

کرد.
این مدرس ســواد رســانه ای با تاکید بــر اینکه 
سرمایه گذاری روی رمزارزهایی نظیر بیت کوین، 
اتریوم، ریپل و الیت کوین هم داخل کشور ما واقعا 
در شــرایط غیر پایدار فعلی که مردم در فقر سواد 
رسانه ای و فقر ســواد اقتصادی مرتبط با رمزارزها 
هستند می تواند بسیار خطرناک باشد، افزود: افت 
شــدید قیمت بیت کوین طی هفته های گذشته 
و همچنین مابه التفاوت و عــدم ثبات قیمت ریال 
نســبت به دالر از فاکتورهای مهم خرید و فروش 
هوشمندانه رمزارزهاست و این در حالی است که هر 

کسی طی ماه های گذشته اقدام به خرید و فروش 
بیت کوین کرده امروز بــا اصالح قیمتی اخیر بیت 

کوین با ضرر بسیار زیاد مواجه شده است.
آل داود با تاکید بــر اینکه رمزارزها با مشــکالت 
متعددی هــم روبــه رو هســتند، افــزود: وقتی 
نمودارهای مرتبط با بیت کوین را بررسیمی کنیم، 
می بینیم این رمــزارز ۴ بار یعنــی در اوت ۲۰۱۰ 
و مارس ۲۰۱3 دچار مشــکل فنی، اواخر ســال 
۲۰۱۷ و اوایــل ۲۰۲۱ دچــار افزایش شــارپی 
عجیب و کاهش شــدید قیمتی شــده و احتمال 
اینکه در آینــده نیز با افزایش تعداد مشــتریانش 
 این مشــکالت دوباره تکرار شــود، بســیار زیاد

 است.
این مدرس ســواد رســانه ای اضافه کرد: از جمله 
چالش هــای امنیتــی ارزهای دیجیتــال ذخیره 
شــدن آنها روی کامپیوترها و تلفــن های همراه 
شــخصی افراد اســت بنابراین با دزدیده شــدن 
کامپیوتــر، تلفــن همراه، فراموشــی رمــز عبور 
کیف پول و هک شــدن ابزارها، بیــت کوین ها به 
 راحتی از دســت می روند یا توسط هکرها دزدیده

 می شود.
آل داود با اشاره به اینکه در سال ۹۷ دو تن از فعاالن 
ایرانی در حوزه بیت کوین از ســوی دفتر کنترل 

دارایی هــای خارجی وزارت خزانــه داری آمریکا 
موسوم به اوفک تحریم شــدند و دسترسی آنان با 
کیف پول الکترونیکی شان قطع شد، تصریح کرد: 
با این اقدام مشخص شــد تمام داستان های غیر 
قابل ردیابی بودن بیت کوین افســانه های ساخته 
شده توســط آمریکایی ها برای اشراف اطالعاتی، 
تامین مالی تروریســت های تحت مدیریت شان، 
پولشــویی، جهانی ســازی اقتصاد با بستر فضای 
مجازی و... بوده است و امکان اینکه پشت سر بیت 
 کوین آژانس امنیت ملی آمریکا باشد بعید به نظر 

نمی رسد.
 وی افــزود: ورود رمزارزهــای خارجــی می تواند 
استارتاپ  های داخلی را با چالش های جدی روبرو 
کند، چراکه منتج به کسب و کارهای غیرقانونی، غیر 
قابل پیگیری، فرار مالیاتی، تقلب در فروش کاالهای 
اصلی، خدشه در اعتماد عمومی در زمینه تجارت 

الکترونیک و... شود.
آل داود ادامــه داد: طراحــی رمــزارز داخلــی 
می تواند منتج به شفافیت بســیار زیادی در حوزه 
استارتاپ  ها و کسب و کارهای اینترنتی شود و حتی 
قراردادهای هوشمند در نســل دوم این رمزارزها 
 می توانــد چرخه مطمئنــی برای ایــن حوزه به 

حساب بیاید.

»كسب و كار« از ضرب االجل شركت شاپرک به پرداخت يارها در مورد خريد و فروش رمزارز گزارش می دهد

پولشویی  با مسدود شدن درگاه های ارائه دهنده رمزارز 
درگاه های ارائه دهنده رمزارز مسدود می شود

با وجود فقر سواد اقتصادی مردم 

رمزارزها می توانند زیستگاه مناسبی برای پولشویی و قاچاق باشند

کانونرانتشرکتشاپرکرادربانکمرکزیردیابیکنید
سهیلنیکزاد،فعالحوزهارزهایدیجیتال

ضرب االجل شرکت خدمات انفورماتیک و شاپرک و مجموعه هایش نوعی انحصار در بازار رمزارزها و تخلف اســت زیرا اگر قرار است قانونی در حوزه رمزارزها وضع و اجرایی شود باید توسط قانونگذار قانونگذاری شود نه توسط 
شرکت شاپرک یا بانک مرکزی. تخلف واضحی در بانک مرکزی اتفاق می افتد و این تخلف، ترکیب قانونگذاری و تجارت با هم اســت. هلدینگ خدمات انفورماتیک و شاپرک عمال در بازار پرداخت یک خدمت دهنده است و از 
مردم بابت آن خدمات پول می گیرد. نامه ای که این شرکت به پرداخت یارها نوشته، جنبه حقوقی ندارد. این نامه را این شرکت با استفاده از رانتی که از سمت بانک مرکزی دارد، نوشته است. طبق قانون اساسی، بانک مرکزی 
حق دارد در مواقع ضرورت قانونگذاری های موقت کند وگرنه بانک مرکزی هیچ اجازه ای در حوزه قانونگذاری در حوزه پول ندارد اگر ضرورتی نباشد. در این بند قانونی یا استفساریه ای از این بند گفته نشده این اختیار از بانک 
مرکزی به شرکت شاپرک هم منتقل شده و احتماال از شرکت شاپرک به چند نفر هم منتقل شود. در واقع شرکت شاپرک با این کار رقبای خود را از این حوزه خارج می کند. این کار در آینده باعث پولشویی های گسترده خواهد 

شد زیرا این تراکنش ها بدون شفافیت انجام خواهند شد. 
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سرمقاله

حسن گلمرادی، اقتصاددان 
این روزها با نزدیک شدن به پایان سال و مسائل 
مرتبط با برجام، بــازار ارز دچار ابهاماتی شــده 
اســت. از یک طرف فضای خوش بینِی سناریوی 
حذف کامل تحریم هــا، امکان تصویــب لوایح 
مرتبــط بــا اف ای تــی اف )FATF( در مجمــع 

تشــخیص مصلحت نظام و امکان فــروش ۲.3 
میلیون بشکه نفت در روز در ســال آتی، امکان 
 کاهش نرخ ارز بــه کمتر از ۲۰ هــزار تومان و یا

 حتی ۱5 هزار تومان را نویــد می دهد و از طرف 
دیگر، بدقولی های طرف های برجــام و راهبرد 
حفظ فشــارهای سیاســی و تحریم هــای بین 

المللی و یا رفع قطره چکانی تحریم ها، ســمت 
و ســوی آینده بازار ارز را مبهم کرده اســت. در 
صورت تداوم ســناریوی دوم که بــه نظر ممکن 
 اســت تا انتخابات داخلی ادامه داشــته باشــد 
امکان کاهش شدید نرخ ارز محدودتر خواهد بود 
و بنابراین نرخ ارز ممکن است در محدوده فعلی و 

با نوسان متاثر از اخبار داخلی و خارجی و تحوالت 
سیاسی و بین المللی ادامه پیدا کند. در مجموع به 
نظر می رسد روند تحوالت آتی نرخ ارز تحت تاثیر 
دو نیروی فوق و میزان قوت هر کدام از سناریوهای 
فوق، دچار نوسان باشد؛ هرچند انتظار جهش های 

نرخ ارز در آینده کم رنگ تر خواهد بود.

چشم انداز مه آلود بازار ارز


