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سرمقاله

ناکارآمدی
قیمتگذاری دستوری
ناصر ریاحــی ،عضو اتاق
بازرگانی

طبیعــی اســت کــه با
دســتور هیچ نتیجه ای
بــرای کنتــرل مثبــت
در بازارهــا حاصــل
نخواهد شــد .این بدان معناســت که بازارها
با دســتور افزایــش قیمــت کاال نداشــته
انــد که بــا دســتور هم اقــدام بــه کاهش
قیمت ها کنند .انتظار بیهوده ای است که برای
کاهش قیمت ها و کنترل گرانــی با اقدامات
دســتوری جلو برویم .چه بســا که حتی در
بســیاری از موارد شاهد هســتیم که نه تنها
بازارها از این دستورات ســرپیچی می کنند
بلکه روند برعکســی را طی می کنند و رشد
قیمت ها تشدید می شود .تجربیات گذشته نیز
همین روند را نشان می دهد .دستورات موجب
تشدید گرانی ها شده اســت .مسئوالن برای
کنترل رشد قیمت ها اعالم می کنند که کسی
اجازه گرانفروشی ندارد و برای وزرا نیز دستور
صادر می شود که...
متن کامل د ر صفحه3

افزایش  ۲۰۹درصدی
قیمت کاالهای صادراتی

صفحه 2

کالهبرداری
با شگرد کار در منزل

انحصار معامالت بیتکوین در صرافیهای بانکی و ضرباالجل شاپرک به پرداختیارها چه عواقبی دارد؟

خروج سرمایه رمز ارزی از کشور
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دستور روحانی  :هیچ کاالیی بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی افزایش نیابد

تشدیدگرانیباکنترلدستوریقیمتها
سرپیچی بازارها از دستورات کنترلی دولت
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اولیه یک میلیون تومانی در روز شنبه  ۹اسفندماه
 ۱۸میلیون و  ۴۷۰هزار تومان ،در روز یکشــنبه
 ۱۰اســفندماه  ۱۸میلیــون و  ۲۶۰هزار تومان،
در روز دوشنبه  ۱۱اسفندماه  ۱۸میلیون و ۲۴۰
هزار تومان ،در روز سه شــنبه  ۱۲اسفندماه ۱۸
میلیون و  ۳۹۰هزار تومان و در روز چهارشــنبه
 ۱۳اســفندماه  ۱۸میلیون و  ۱۸۰هــزار تومان
بود.
همچنین ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه
 ۵۳۲هزار تومانی از روز شنبه  ۹اسفندماه تا روز
چهارشنبه  ۱۳اســفندماه به ترتیب  ۹میلیون و

 ۸۰۰هزار تومان ۹ ،میلیــون و  ۶۹۰هزار تومان،
 ۹میلیون و  ۶۸۰هزار تومــان ۹ ،میلیون و ۷۶۰
هزار تومان و  ۹میلیون و  ۶۴۰هزار تومان قیمت
داشت.
ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه  ۴۹۲هزار
تومانی نیز در روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه،
سه شنبه و چهارشــنبه هفته جاری به ترتیب ۹
میلیون و  ۶۰هزار تومان ۸ ،میلیون و  ۹۶۰هزار
تومان ۸ ،میلیــون و  ۹۵۰هزار تومان ۹ ،میلیون
و  ۲۰هزار تومــان و  ۸میلیون و  ۹۲۰هزار تومان
قیمت داشت.

مذاکرات وزیران اوپک پالس برای عدم افزایش تولید نفت
پالس که توسط رویترز مشاهده شــده است ،با اشاره
به ابهامات در بازارهای فیزیکی و فضان کالن از جمله
ریسکهای مربوط به جهش ویروس کرونا که همچنان
رو به رشد است ،بر خوش بینی محتاطانه تاکید شده
است.گفتهمیشودصعوداخیرقیمتهاعمدتاتحتتاثیر
بازیگران مالی بوده و ارتباطی به بهبود عوامل بنیادین
بازار نداشته است .اوپک پیش بینی می کند تقاضای
جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۱به میزان  ۵.۸میلیون
بشکه در روز رشد کرده و به  ۹۶میلیون بشکه در روز می
رسد .این میزان همچنان کمتر از ۱۰۰میلیون بشکه در
روز پیش از شیوع پاندمی در سال  ۲۰۱۹است.
پیش بینی می شود روسیه خواستار افزایش تولید نفت
شود .این کشور با وجود دریافت اجازه برای تولید باالتر،
نتوانست در فوریه تولید نفتش را افزایش دهد .منابع
صنعتی اظهار کرده اند که سرمای شدید زمستان مانع
افزایش تولید روسیه شده است.
بر اساس گزارش رویترز ،جی پی مورگان که با دنیس
دریوشکین ،نماینده روســیه در کمیته فنی مشترک
اوپک پالس صحبت کرده اســت ،گزارش کرد روسیه
افزایش تولید نفت را منطقی مــی بیند زیرا بازار دچار

 ۵۰۰هزار بشــکه در روز کمبود عرضه اســت .روسیه
معتقد است اگر تولید در سطح فعلی حفظ شود ،بازار
دچار کمبود عرضه بیشتری خواهد شد .به این ترتیب
تولید باید احیا شود اما درباره سرعت و میزان آن تصمیم
گیری نشده است.
عربستان سعودی و روسیه که سران گروه اوپک پالس
هستند پس از افزایش قیمتی که نفت از ابتدای سال
میالدی جاری تاکنون داشته اســت ،بار دیگر بر سر
سیاستهای تولید اختالف نظر پیدا کرده اند .شاهزاده
عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی
چندی قبل به تولیدکنندگان نفت هشــدار داده بود
همچنان ابهامات زیادی در بازار نفت وجود دارد و باید
فوق العاده محتاط بمانند .در مقابل ،الکســاندر نواک،
معاون نخست وزیر روسیه ماه گذشته اظهار کرده بود
بازارهای جهانی نفت تقریبا به تعادل رسیده اند و قیمت
فعلی نفت منعکس کننده وضعیت بازار است.
خبرگزاری ریا روز چهارشنبه به نقل از الکساندر نواک
نوشت :وی در نگرانیها نسبت به ریسکها و ابهامات مربوط
به بازارهای جهانی نفت ســهیم است اما در عین حال
وضعیت بازار بهبود یافته است.

تصمیم گوگل برای حذف ابزارهای ردگیری کاربران وب

شــرکت گوگل پس از حذف کوکیهای فعلی در
مرورگر کروم ،ابزارهای جدید یا جایگزینی برای
ردگیری ترافیک مرور وب بکار نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا ،گوگل اوایل سال گذشته برای
نخســتین بار اعالم کرد کوکهای شــخص ثالث
که چند دهه به تبلیغــات آنالین هدفمند کمک
کرده اند را به منظور عمل به استانداردهای حریم
خصوصی دیتا در اروپا و آمریکا حذف خواهد کرد.
فعاالن حریم خصوصی سالهاســت از شرکتهای
فناوری از جمله گوگل به دلیل اســتفاده آنها از
کوکیها برای جمع آوری سوابق وبگردی در وب
سایتهایی که مالکشان نیستند و طراحی تبلیغات

صنعت پوشاک جزو پنج صنعتی است که بیشترین
آسیب را از کرونا دید .به گفته رئيس اتحادیه پوشاک
تهران تقاضای مردم برای خرید پوشاک نسبت به دو
سال پیش که کرونا نبود  ۷٠درصد افت کرده است.
ابوالقاسم شیرازی گفته است که سال گذشته ۹۰
درصد پوشاک روی دست مغازهداران ماند و فروش
نرفت .از زمان آغاز بیماری کرونا بسیاری از صنایع
به دلیل فروش نرفتن تولیدات شــان که ناشــی از
ترس مردم از انتقال ویروس بود به مرز ورشکستگی
یا کاهش ظرفیت تولید و فروش رســیدند .صنعت
تولید پوشاک نیز یکی از صنایعی است که هم زیان
 100درصدی تولیدکنندگان شامل حالش شد و هم
کاهش  ۷٠درصدی فروش پوشاک را داشته است.
جبران خسارات ناشی از...

ورق فوالدی به دست
صنعتگراننمیرسد

ارزش واقعی سهام عدالت کاهش یافت

منابع آگاه اظهار کردند با ضعیف ماندن تقاضا به دلیل
بحران ویروس کرونا ،وزیران گروه اوپک پالس در نشست
روز پنج شنبه ادامه محدودیت عرضه فعلی در آوریل به
جای افزایش تولید را بررسی خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،نشســت مجازی وزیران گروه اوپک
پالس برای تصمیم گیری درباره ســطح تولید نفت از
آوریل ،روز پنج شنبه ســاعت  ۱۴به وقت وین برگزار
می شود .بازار انتظار دارد تولیدکنندگان اوپک پالس
از آوریل محدودیت عرضه خود را به میزان حدود ۵۰۰
هزار بشکه در روز تسهیل کنند .همچنین انتظار می رود
عربستان سعودی به کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون
بشکه در روز پایان دهد.
اما ســه منبع آگاه در اوپک پالس بــه رویترز گفتند:
برخی از اعضای کلیدی اوپک عدم تغییر سطح تولید
اوپک پالس را پیشنهاد کرده اند .آنها اظهار کردند هنوز
مشخص نیست عربستان ســعودی به کاهش تولید
داوطلبانه خود پایان داده یا آن را تمدید می کند.
قیمت نفت برنت در معامالت روز چهارشــنبه در پی
انتشار این خبر بیش از یک دالر در هر بشکه صعود کرد و
به مرز ۶۴دالر رسید .در سند کمیته فنی مشترک اوپک

ورشکستگیواحدهای
تولیدیپوشاک
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ارزش واقعی سهام عدالت تحت تأثیر روند نزولی
بازار سرمایه در هفته جاری کاهشی بود.
به گزارش ایسنا ،پس از آزادسازی سهام عدالت
مشموالن این ســهام که روش مستقیم را برای
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند می توانند
با مراجعه به ســامانه www.sahamedalat.
 irارزش واقعی ســهام و جزئیــات دارایی خود
را مشــاهده کنند .البته ارزش واقعی این سهام
یکسان نیست و تحت تأثیر نوسانات بازار افزایشی
یا کاهشی می شود.
بر این اساس ،ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش

پیامک30004800 :

www.kasbokarnews.ir

شخصی سازی شــده بر اســاس عالقمندیهای
کاربران ،انتقاد کرده اند.
اکنون گوگل متعهد شــده که از فناوری دیگری
به جای کوکی استفاده نخواهد کرد یا قابلیتهای
دیگری را برای دسترسی به اطالعات ترافیک وب
در مرورگر کروم جای نمی دهــد .با این حال به
امتحان کردن راههایی برای هدف تبلیغات قرار
دادن گروههای بزرگ کاربران ناشناس با عالیق
مشترک توسط شرکتها ادامه می دهد.
گوگل در یک پســت وبالگ اعالم کرد باز و قابل
دسترس نگه داشتن اینترنت برای همه ما ،مستلزم
اقدامات بیشتر برای حفاظت از حریم خصوصی

است و این به معنای آن است که نه تنها استفاده از
کوکیهای شخص ثالث بلکه فناوری مورد استفاده
برای ردگیری مرور وب کاربران باید متوقف شود.
بر اســاس گزارش رویترز ،شــرکتهای فناوری
تبلیغاتی رقیب نظیر کریتئو و ترید دِسک در حال
ساخت ابزارهایی به منظور شناسایی کاربران به
صورت ناشناس در وب هســتند .پس از این که
گوگل برای نخســتین بار اعالم کــرد کوکیها را
حذف خواهد کرد ،این دو شــرکت با افت شدید
ارزش سهامشان در ژانویه سال  ۲۰۲۰روبرو شدند
اما در یک سال گذشته ارزش سهامشان به طور
پیوسته رشد کرده است.

علی رغم مازاد تولید فوالد در کشور کمبود ورقهای
فوالدی برای فعاالن حوزه صنعت دردســر ســاز
شده اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
تولید صنایع فلزی کشــور از جمله خودرو و لوازم
خانگی در چند مدت اخیر افزایش مناســبی پیدا
کرده است و در هر دو دسته محصول افزایش تولید
چشــمگیری را تجربه کردهایم .به طوری که بنا بر
آمارهای اعالمی وزارت صمــت در  ۱۰ماه ابتدای
امســال یک میلیون و  ۶۸۶هزار دستگاه یخچال و
فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است
این به معنای آن است که تولید این محصول نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشد  ۳۰.۸درصدی یافته
است.در این مدت  ۸۸۰هزار و  ۵۰۰دستگاه ماشین
لباسشویی در کشور تولید...
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اقتصاد
ایرانوجهان

اخبار

قیمت سکه  ۱۴اسفندماه ۱۳۹۹به ۱۰میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید پنج شنبه ۱۴اسفندماه ۱۳۹۹در بازار آزاد تهران به ۱۰میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی
طرح قدیم ۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان ،نیم سکه ۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان ،ربع سکه ۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان است.قیمت هر
اونس طال در بازارهای جهانی نیز  ۱۷۱۵دالر و هر گرم طالی  ۱۸عیار یک میلیون و  ۵۶هزار و  ۱۳۸تومان است.

اتصالی های بهین یاب ادامه دارد!

ورقفوالدیبهدستصنعتگراننمیرسد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانی:

فعال خسارت ۲۰۰میلیارد دالری
را از آمریکانمیگیریم

روحانــی خطــاب به دولــت بایــدن گفت:
ما ســه ســال با تمام مقاومت و صبر در برابر
تخلف دولت آمریکا سابق شــما و اقتدامات
تروریستی او ایستادگی کردیم.حسن روحانی
رئیسجمهور صبح (پنجشــنبه) در مراسم
بهرهبرداری از طرحهای ملی وزارت کشــور،
خطاب به دولتمردان آمریکا گفت :ما سه سال
با تمام مقاومت و صبــر در برابر تخلف دولت
آمریکا ســابق شــما و اقدامات تروریستی او
ایستادگی کردیم .شما در دوران کرونا هم به
وظایف انسانی خود عمل نکردید و دولت سابق
شما به خاطر ظلم و تعدی به ملت ایران باید
در تاریخ شرمنده ملت ایران و جهان باشد.وی
تاکید کرد :اگر دولت جدید میخواهد جبران
کند ما را راه باز گذاشتهایم .بعضی از دوستان
گفتند که باید ابتدا آمریکا خسارت مستقیم
 ۲۰۰میلیارد دالری را جبران کند و بعد به فکر
مذاکره باشد ولی ما گفتیم که این باشد برای
بعد و اگر آمریکا میخواهد که ما به تعهدات
برجامی بازگردیم ابتدا باید تمامی تحریمها
را لغو کند .فعال از آمریکا خسارت نمیگیریم
اول بیاید داخل برجام بقیه کارها بعد؛ بعضیها
فکرهایی نکنند ،بوی کبــاب میآید ،خر داغ
میکنند.

برگشت  ۱۴۲۰واحد غیرفعال
بهچرخهتولید

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :با پیگیری
ستاد تسهیل ،تنها در شهرکهای صنعتی با
فعالسازی  ۱۴۲۰واحد تولیدی راکد ،فرصت
اشتغال برای  ۲۴هزار نفر ایجاد شد.
بهگزارش ایسنا ،علیرضا رزم حسینی در یکصد
و نهمین جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع
تولید ،جایگاه و مسئولیت ستاد را در شرایطی
که کشور تحت فشــار تحریمهاست ،بسیار
حســاس توصیف کرد و اظهار کرد :حکومت
در این شرایط ،تشکیل ســتاد تسهیل و رفع
موانع تولید را در راستای حمایت و پشتیبانی
از تولید ،وظیفه خود دانست و خوشبختانه در
حال حاضر کشور شــاهد رشد قابل مالحظه
تولید در  ۲۹رشته صنعتی است.وی با استناد
به بازدیدهای میدانی در سطح ملی ،به رشد
تولید در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت:
واحدهای تولیدی کشــور در صنایع مختلف
مانند لوازم خانگی ،قطعه سازی خودرو ،مواد
شوینده و بهداشــتی ،کاشی وسرامیک ،مواد
غذایی ،فلزات ،نســاجی و پوشاک به صورت
چند شیفت مشغول فعالیت هستند که حاکی
از رونق تولید در کشور است.
طبق اعــام وزارت صنعت ،رزمحســینی،
اقدامات ستاد تسهیل ،پشتیبانی دولت و کمک
و همراهی سایر دســتگاهها را موجب ایجاد
دلگرمی در بخش تولید و همچنین برگشت
پویایی و تحرک در واحدهای تولیدی دانست.
وزیر صمت ،برگشت  ۱۴۲۰واحد تولیدی راکد
و غیرفعال در شــهرکهای صنعتی را نتیجه
پیگیریهای ستاد تسهیل توصیف و تصریح
کرد :با برگشــت این واحدها به چرخه تولید،
فرصت اشتغال برای  ۲۴هزار نفر ایجاد شد.
وی در ادامه صحبتهای خود ظرفیت قانونی
ستاد تســهیل را خوب توصیف کرد و گفت:
ما در ستاد تسهیل به دنبال تقویت و توسعه
تولید در چارچوب قوانین در کنار حفظ حقوق
عمومی هستیم و خوشــبختانه در این مسیر
مجلس محترم شورای اسالمی نیز همکاری
خوبی با ستاد دارد.
رزمحسینی در ادامه به حمایت دستگاه قضا
در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت :یکی از
اقدامات دستگاه قضا ،در این زمینه جلوگیری
از تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه ارتکاب
تخلف توســط مدیران آن واحدهاســت به
این معنا که اگر مدیــر واحد تولیدی مرتکب
انجام تخلفی شود ،بدون تعطیل شدن واحد
تولیدی ،روند رســیدگی به پرونــده انجام
خواهد شد.
وی در پایان سیاســتهای صادراتی وزارت
صمت را در حوزه تولید موثــر خواند و افزود:
ســامانه تجارت و موضــوع واردات در مقابل
صــادرات یکــی از اقدامات خــوب وزارت
صمت بود که موجب ثبت ســفارش هشت
میلیارد یورویی و رفع تعهد ارزی بسیاری از
واردکنندگان شد که در حوزه تولید نیز آثار
مثبتی داشت.

علی رغم مــازاد تولید فوالد
در کشــور کمبــود ورقهای
فوالدی برای فعــاالن حوزه
صنعت دردسر ساز شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،تولید صنایع فلزی کشــور از جمله خودرو و لوازم
خانگی در چند مدت اخیر افزایش مناسبی پیدا کرده است و
در هر دو دسته محصول افزایش تولید چشمگیری را تجربه
کردهایم .به طوری که بنا بر آمارهای اعالمی وزارت صمت
در  ۱۰ماه ابتدای امسال یک میلیون و  ۶۸۶هزار دستگاه
یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده
است این به معنای آن است که تولید این محصول نسبت به
مدت مشابه سال قبل رشد ۳۰.۸درصدی یافته است.در این
مدت ۸۸۰هزار و ۵۰۰دستگاه ماشین لباسشویی در کشور
تولید شده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد۵۳.۲
درصدی یافته است .همچنین امسال ۹۹۵هزار دستگاه انواع
تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده و نسبت
به مدت مشابه سال قبل رشد  ۴۴.۷درصدی داشته است.
همچنین سه خودروساز اصلی داخلی طی  ۱۱ماه ابتدایی
امســال در مجموع  ۸۱۷هزار و  ۶۹دستگاه خودرو تولید
کردهاند که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال رشد ۳.۷
درصدی را تجربه کرده است.این رشد چشمگیر در صنایع
فلزی به معنای افزایش چشــمگیر ورق فوالدی در کشور
خواهد بود .اینجا محل آغاز مشکالت این صنعت در کشور
است .با توجه به مازاد تولید فوالد در کشور هیچ کس توقع
بروز کمبود در تامین انواع فوالد را ندارد ،اما بررسیهای ما
نشان میدهد که در تولید برخی از انواع ورقهای فوالدی با
مشکلمواجههستیم.
تایید مشکل تولید ورق فوالد از سوی صمت
مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزارت صمت در گفت
و گو با خبرنگار حوزه صنعت تجارت و کشــاورزی باشگاه
خبرنگاران جوان بر مشکل کمبود ورقهای فوالدی را تاکید
کرد و گفت :علی رغم تولید مازاد فوالد در کشور با مشکل در

تامین ورق مواجه بوده و در بیلتها با ۸تا ۱۰میلیون تن مازاد
تولید مواجه هستیم ،اما در ورقهای فوالدی با مشکل کمبود
مواجهیم .نسبت به پروانههای صادره و رشد تولیدی که در
لوازم خانگی و خودرو داریم با کمبود ورق مواجه شدهایم .با
توجه به تقاضایی که در حوزه ورقهای فوالدی وجود دارد
باید میزان عرضه آن بسیار کنترل شده و مرتب باشد تا تولید
کنندهها هم بتوانند برای تولید برنامه ریزی کنند.
هرخودرو ۲۲میلیونتومانهزینهفوالددارد
او با اشاره به تاثیرات شیوه نامه مدیریت صنعت فوالد گفت:
باید تمام فوالد تولیدی کشور وارد بورس شده و تمام زنجیره
فرآوری و استفاده از آن روی ســامانه جامع تجارت ثبت
شود .در صورت تحقق این فرآیند امکان بروز فساد و عرضه
خارج از شبکه به حداقل میرسد .یا باید بازار را رها کنیم یا
باید با کنترل عرضه و تقاضا قیمتها را متعادلتر نگه داریم.
خودرو و لوازم خانگی با توجه به حساسیت زیادی که دارند
باید به طور مداوم مورد بررسی قرار بگیرند.ریشه بروز این
کمبودها ،محل بروز اختالفات بخشهای مختلف این حوزه
است .فعاالن بخش فوالد میزان تولید ورق را کافی و ریشه

مشکالت را اختالل در شبکه توزیع ورق و داللیهای بازار در
این حوزه میدانند ،اما مسئوالن دولتی و صنعتی باور دارند
که کمبودهای موجود در تولید انواع ورق باعث بروز چنین
مشکالتی شده است.وجیهاهلل جعفری رئیس جدید هیات
عامل سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی
ایران ،ایمیدرو ،در گفت و گو با خبرنگار صنعت ،تجارت و
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
کمبود ورق فوالدی گفت :بخش عمدهای از ورق تولیدی
کشورمان مربوط به فوالد مبارکه است به طوری که برخی
فوالد مبارکه را تنها تولید کننده ورق فوالدی در کشــور
میدانند و تولیدات این شرکت کفاف نیاز صنایع کشور را
نمیدهد.او با تاکید بر طرحهای جدیدی که در این حوزه به
زودی افتتاح میشود بیان کرد :حدود  ۳طرح در تولید ورق
فوالدی در حال تکمیل برای افتتاح داریم که امیدوار هستیم
با به کارگیری آنها این مشکل به حداقل میزان خود برسد.
طرحهای تولید ورق فوالدی حدود یک سال تا یک سال و
نیم آینده به بهره برداری خواهد رسید.اما یک سال و نیم
کمبود ورق میتواند به معنای یک سال و نیم توقف برای
صنایع بزرگ فلزی در کشور باشد .کمبود ورق برای مدت

نــرخ دالر در بازار تحت تاثیر شــوک تعویق بررســی
افایتیاف دیروز روندی افزایشی را از میانه روز تجربه
کرد.پیشروی خزنــده دالر در کانال  ٢۴هزار تومان در
صرافیهای بانکی  ،زمینه را برای رشد دالر در کانال ٢۵
هزار تومان در بازار آزاد فراهم کرد.به گفته فعاالن بازار،
قیمتها در بازار میل به افزایش را نشــان داد اما برخی
معتقدند در صورت افزایش عرضه از سوی بازارساز این
میل میتواند مهار شود .با این حال باال گرفتن تنشها
تاثیر خود را بر فضای بازار آشکار کرده است.
دالر در برابر نزول به زیر مرز ۲۵هــزار تومانی مقاومت
میکند .با این حا ل این ارز توان عبور از ســطح  ۲۵هزار
و  ۵۰۰تومانی را نیز از خود نشان نداده است .در واقع در
روزهای اخیر ،بازار دالر بین دامنه  ۲۵هزار تا  ۲۵هزار و

ورق در بازار دالر برگشت

نرخ دالر در بازار تحت تاثیر شــوک تعویق بررسی
افایتیاف دیروز روندی افزایشــی را از میانه روز
تجربه کرد.پیشروی خزنده دالر در کانال  ٢۴هزار
تومان در صرافیهای بانکی  ،زمینه را برای رشد دالر
در کانال  ٢۵هزار تومان در بــازار آزاد فراهم کرد.به
گفته فعاالن بازار ،قیمتها در بازار میل به افزایش را
نشان داد اما برخی معتقدند در صورت افزایش عرضه
از سوی بازارساز این میل میتواند مهار شود .با این
حال باال گرفتن تنشها تاثیر خود را بر فضای بازار
آشکار کرده است.
دالر در برابر نزول به زیر مرز ۲۵هزار تومانی مقاومت
ل این ارز توان عبور از ســطح ۲۵
میکند .با این حا 
هزار و  ۵۰۰تومانی را نیز از خود نشــان نداده است.
در واقع در روزهای اخیر ،بــازار دالر بین دامنه ۲۵
هزار تا  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومانی گرفتار شــده است.

محمدرضا نجفیمنش :کاهش سود دالالن باعث تعادل در بازار خودرو میشود

قیمــت کاالهــای صادراتی با رشــد ۲۰۹
درصدی نسبت به پارسال همراه شده است.
به گزارش ایسنا ،قیمت کاالهای صادراتی از
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادالت
خارجی بوده و تغییرات آن در حوزه تجارت
قابل توجه است ،در تعیین شاخص قیمت
کاالهای صادراتی از کدهای تعرفه صادراتی
کشور در سال ( ١٣٩٥ســال پایه) استفاده
می شــود و در دو بخش ریالی و ارزی قابل
بررسی است.

 ۵۰۰تومانی گرفتار شده است .روز چهارشنبه ،اسکناس
آمریکایی یکبــار دیگر در همین دامنــه حرکت کرد،
ولی اینبار نوبت قدرت نمایی افزایشیهای بازار بود .در
پنجمین روز هفته ،دالر  ۲۵۰تومان افزایش قیمت را به
ثبت رساند و به بهای  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان رسید .این
افزایش در حالی رقم خورد که روز سهشنبه ،اسکناس
آمریکایی  ۴۰تومان افت قیمت را به ثبت رســانده بود.
به گفته بازیگران باتجربه بازار ،هرقدر دالر بیشــتر در
حبس بازه ۲۵هزار تا  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومانی باقی بماند،
سفتهبازان از آینده بازار ناامید خواهند شد و بهتدریج در
موقعیت خروج از بازار قرار خواهند گرفت .دالر در تاریخ

ششم اسفندماه وارد کانال ۲۵هزار تومانی شد و پس از آن
نتوانست به کانال ۲۴هزار تومانی بازگردد .با این حا ل پس
از ششم اسفند ،اسکناس آمریکایی قیمت باالی ۲۵هزار و
 ۵۲۰تومان را تجربه نکرده و همواره گرفتار نوسانات رفت
و برگشتی در دامنهای محدود بوده است.در همین بازه
زمانی نرخ حواله درهم نیز بیشتر در حوالی خط  ۷هزار
تومانی حرکت کرده است .درهم در صورتیکه به باالی
خط  ۷هزار تومانی برود ،معاملهگران ارزی در بازار داخلی
خریدار خواهند شد .برگشــت درهم به زیر مرز  ۷هزار
تومانی موجب میشود که میزان فروشها در بازار داخلی
ارز بیشتر شــود .روز چهارشنبه حواله درهم باالی خط

شرط کاهش قیمت خودرو در بازار چیست؟
روز چهارشنبه ،اسکناس آمریکایی یکبار دیگر در
همین دامنه حرکت کرد ،ولــی اینبار نوبت قدرت
نمایی افزایشیهای بازار بود .در پنجمین روز هفته،
دالر  ۲۵۰تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به
بهای  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان رســید .این افزایش در
حالی رقم خورد که روز سهشنبه ،اسکناس آمریکایی
 ۴۰تومان افت قیمت را به ثبت رسانده بود .به گفته
بازیگران باتجربه بازار ،هرقدر دالر بیشتر در حبس
بازه ۲۵هزار تا  ۲۵هــزار و  ۵۰۰تومانی باقی بماند،
سفتهبازان از آینده بازار ناامید خواهند شد و بهتدریج
در موقعیت خروج از بازار قرار خواهند گرفت .دالر در

تاریخ ششم اسفندماه وارد کانال  ۲۵هزار تومانی شد
و پس از آن نتوانست به کانال ۲۴هزار تومانی بازگردد.
ل پس از ششم اسفند ،اسکناس آمریکایی
با این حا 
قیمت باالی  ۲۵هزار و  ۵۲۰تومان را تجربه نکرده و
همواره گرفتار نوسانات رفت و برگشتی در دامنهای
محدود بوده اســت.در همین بازه زمانی نرخ حواله
درهم نیز بیشتر در حوالی خط  ۷هزار تومانی حرکت
کرده است .درهم در صورتیکه به باالی خط  ۷هزار
تومانی برود ،معاملهگران ارزی در بازار داخلی خریدار
خواهند شد .برگشت درهم به زیر مرز  ۷هزار تومانی
موجب میشود که میزان فروشها در بازار داخلی ارز

افزایش ۲۰۹درصدی قیمت کاالهای صادراتی
تورم فصلی صادرات  ۴۲درصد شد
اما گزارشــی که به تازگی مرکز آمار ایران از وضعیت
تورم کاالهای صادراتی در پائیز امســال منتشر کرده
نشان می دهد که تغییرات شــاخص قیمت کاالهای
صادراتی مبتنی بر داد ه های ریالی نسبت به فصل قبل
 ۴۲.۶درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان
که  ٣٥.٩درصد گزارش شــده بود  ٦.٧درصد افزایش

داشته است.همچنین قیمت کاالهای صادراتی مبتنی
بر دادههای دالری بیانگر رشد یک درصد است .
قیمت کاالهــای صادراتی  ۲۰۹درصد
رشد کرد
بررســی وضعیت تورم نقطه به نقطه در کاالهای
صادراتی نیز بیانگر آن است که قیمت این کاالها

مدیریت محترم کارگاه نیکآوران

زمانی به این میزان طوالنی ممکن فرایند رشد و توسعه این
شرکتها را که در سال گذشته ایجاد شد .کمبودی که ریشه
در برنامه ریزی نادرســت داشته و میتواند طبعات زیادی
برای شرکتها به همراه داشته باشــد .با تمام این شرایط
فعاالن حوزه فوالد میزان تولید این محصــول را به اندازه
میزان نیاز کشــور میدانند.امیرحسین نادری مدیرعامل
شرکت ملی فوالد ایران ،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،
تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
درباره کمبود ورق فوالدی و مشکالت صنعتگران این حوزه
اظهار کرد :مشکل از نظام توزیع است .میزان تولید و توزیع
امسال و سال گذشته را که مقایسه کنید متوجه خواهید
شد که تولید کفاف کشــور را میدهد ،اما نظام توزیع ایراد
دارد.او ادامه داد :جمع شبکه توزیع مشکل دارد .برای هر
مشکلی که در کشور ایجاد میشود یک دستورالعملی ارائه
میکنیم و برای مشکل بعدی دستورالعمل متناقضی ارائه
می کنیم و نتیجه آن مشکالت امروز است .در تولید ورق
هر ساله افزایش داشتیم و به نظر می رسد نظام توزیع نمی
تواند همپای آن حرکت کند .تولید به اندازه نیاز کشور وجود
دارد ،اما مشکالت نظام تولید و احتکارهایی که در برخی
موارد صورت میگیرد برای مصرف کننده دردســر ســاز
میشود.
بازار سیاه فوالد بهشت دالالن!
مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران تصریح کرد :از طرفی
حاشــیه بازاری برای ورق فوالدی به وجود آمده است که
نتیجه آن ســود آوری برای نظام داللی است .این حاشیه
بازار نه به جیب مصــرف کنندهها رفته و نه ســر از بخش
تولید در میآورد بلکه عدهای دالل از این سود بهره گیری
خواهند کرد.کشــمکشها بین فوالدیهــا و صنعتیها
پابرجاست ،اما ریشــه مشــکالت در هر چیزی که باشد،
آســیب آن به جان تولیدکنندگان صنعتــی خواهد افتاد
و کمبود ورق فــوالدی میتوانــد باعث بــروز کمبود در
تولیدات مهمی مثل خودرو و لوازم ختنگی شود .چه پای
دالالن در میان باشــد و چه تولیــدات ورق کفاف صنایع
کشور را ندهد ادامه دار شدن فرایند این مشکالت میتواند
دردســرهای زیادی را برای بازار و کارخانجات این حوزه به
همراه داشته باشد.

۷هزار تومان نوسان میکرد و همین عامل زمینهساز رشد
قیمت دالر شده بود .در حالیکه دالر در روزهای گذشته
با توجه به خبرهای مربوط به آزادسازی داراییهای بلوکه
شده در مسیر کاهشی قرار گرفته بود ،اخیرا افزایشهای
محتاطانهای را در پیش گرفته است؛ عامل این افزایش نیز
خبرهایی بود که احتمال از دست رفتن برجام و تشدید
تنشها با آمریکا را برجسته میکرد .مهمترین خبری که
در حالحاضر معاملهگران سکه و ارز به آن توجه دارند،
بحث صدور قطعنامه علیه ایــران و واکنشهای بعدی
است .شبکه «العربیه» با انتشار بخشهایی از پیشنویس
قطعنامه سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام،
نوشت آنها از ایران خواستند که با آژانس اتمی شفاف باشد
و اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند.
بیشتر شود .روز چهارشنبه حواله درهم باالی خط
۷هزار تومان نوسان میکرد و همین عامل زمینهساز
رشد قیمت دالر شده بود .در حالیکه دالر در روزهای
گذشــته با توجه به خبرهای مربوط به آزادسازی
داراییهای بلوکه شده در مسیر کاهشی قرار گرفته
بود ،اخیرا افزایشهای محتاطانهای را در پیش گرفته
است؛ عامل این افزایش نیز خبرهایی بود که احتمال
از دست رفتن برجام و تشــدید تنشها با آمریکا را
برجسته میکرد .مهمترین خبری که در حالحاضر
معاملهگران سکه و ارز به آن توجه دارند ،بحث صدور
قطعنامه علیه ایران و واکنشهای بعدی است .شبکه
«العربیه» با انتشار بخشهایی از پیشنویس قطعنامه
سه کشور اروپایی علیه ایران در شورای حکام ،نوشت
آنها از ایران خواستند که با آژانس اتمی شفاف باشد و
اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند.
مبتنی ریال در پاییز نسبت به فصل مشابه سال
قبل  ۲۰۹.۱رشد دارد ،این در حالی است که تورم
نقطه به نقطه در تابستان  ۱۳۱.۴درصد گزارش
شــده بود ،بنابراین قیمت کاالهای صادراتی از
تابســتان تا پائیز امســال با افزایش بیش از ۷۷
درصدی همراه بوده اســت.از ســویی تغییرات
شاخص قیمت کاالهای صادراتی بر اساس دالر
نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٤.٩درصد است
که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان سه
واحد درصد افزایش داشته است.
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استان ها

لوح زرین نوآوری محصول برتر
ایرانی بــه ذوب آهن اصفهان
تعلقگرفت

با ارزیابی های انجام شده بر اساس مدل مرجع
نوآوری محصــول ،لوح زریــن و گواهینامه
نوآوری محصول برتر ایرانی در ســال  ۹۹به
ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت .در جشنواره
ملی نوآوری و محصول برتــر ایرانی که ۱۳
اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار
شــد ،لوح زرین و گواهی نامه این جشنواره
به مهدی نصر معاون برنامه ریزی و توســعه
شرکت اهدا شد .معاون برنامه ریزی و توسعه
شرکت در حاشیه این جشنواره به خبرنگار ما
گفت :ذوبآهن اصفهان در سال های اخیر با
تولید محصوالت اســتراتژیک نقشی مهم در
نوآوری محصوالت ایرانی داشته است.
وی با بیان این کــه هدف از حضــور در این
جشــنواره ،معرفی محصول جدید ریل زبانه
سوزن به عنوان یک محصول استراتژیک و مهم
در زمینه حمل و نقل ریلی اســت ،افزود :این
محصول قبال از دو شرکت فرانسوی و اتریشی
خریداری می شد و با توجه به تحریم های وضع
شده ،شرکت راه آهن جمهوری اسالمی برای
تهیه این محصول با مشکل مواجه شده بود،
در همین راستا درخواست تولید آن به ذوب
آهن اصفهان ابالغ شد و با همت کارکنان این
شرکت با موفقیت به تولید رسید .وی تاکید
کرد :این رویداد مهم ،مصداق تبدیل "،تهدید
تحریم" به "فرصت" اســت و خوشبختانه بر
اساس نیاز کشور ،ذوب آهن اصفهان با نوآوری
و تولید ریل زبانه سوزن ،توانمندی خود را در
این عرصه ثابت نمود.
وی بــا قدردانی از کارکنان شــرکت به ویژه
همکاران ســخت کوش حوزه بهره برداری و
مدیریت مهندسی نورد و همچنین حمایت
های مدیریت عالی شرکت ،اظهار امیدواری
کرد با حمایت هــای الزم و همت و همدلی،
همچنان فعالیت هــای ملــی و نوآورانه در
شرکت استمرار و پیشگامی ذوب آهن اصفهان
در این عرصه استحکام یابد.وی همچنین یاد
آور شد :ذوب آهن اصفهان تولید محصوالت با
ارزش افزوده باال را در برنامه های سال ،۱۴۰۰
به صورت ویژه مدنظر قرار داده است.مهندس
شــیرین پرور مدیر پژوهش ،فناوری و بومی
سازی این شــرکت نیز در حاشیه این رویداد
گفت :بر اساس نیاز مشــتری تا کنون تعداد
 ۲۰۰شاخه از این ریل تولید و تحویل گردیده
است.وی همچنین نیاز کشور برای نوسازی و
توسعه خطوط جدید را حدود ۲هزار  ۵۰۰تن
محصول ریل سوزن عنوان نمود و گفت :ذوب
آهن اصفهان تولید این محصول را در برنامه
کار خود قرار داده است.

خبر

محموله واکسن روسی وارد و
ترخیصشد

معاون فنی گمرک ایران سومین محموله واکسن
اسپوتنیک وارد شده از روســیه در حداقل زمان
ممکن از گمرک ترخیص و به مســئوالن وزارت
بهداشت تحویل شد.
مهرداد جمال اورنقی در گفت و گو با ایسنا اعالم
کرد که (پنج شنبه) ساعت حدود  ۱۷:۳۰محموله
دیگری از واکسن کرونا از روسیه به فرودگاه امام
خمینی(ره) وارد شد که شــامل  ۲۰۰هزار دوز
واکسن اسپوتنیک بود.
وی گفت :به روال محموله های قبلی این محموله
واکسن نیز با حضور مسئوالن گمرک ،پای پرواز
مورد بررسی و باحداقل تشریفات گمرکی ترخیص
و تحویل مسئوالن وزارت بهداشت شد.
به گفته این مقام مســئول در گمرک ایران این
سومین محموله واکسن وارداتی از روسیه است که
بههمراهمحمولهواکسنچینیدرمجموعتاکنون
چهار محموله واکسن وارد و ترخیص شده است.
گفتنی است که پیش از این دو محموله واکسن
کرونا از روســیه وارد کشور شــده بود که اولین
محموله  ۱۶بهمن ماه به فــرودگاه امام خمینی
(ره) رسید و حاوی چهار پالت واکسن اسپوتنیک
روسی به وزن حدود ۶۴۰کیلوگرم و ساخت کشور
روسیه بود .دومین محموله نیز  ۲۵بهمن ماه ،وارد
فرودگاه امام خمینی (ره) شــد که این محموله
 ۳۲۴۲کیلویی نیز واکســن اسپوتنیک ساخت
کشور روسیه بود.
همچنین در دهم اســفندماه محموله واکسن
کرونا ساخت کشور چین شــامل  ۲۵۰هزار دوز
وارد شده بود.
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کرونا و کاهش قدرت خرید مردم صنعت پوشاک را زمین گیر کرده است

فشار کرونا بر ایرالین ها

لوفتانزا 10میلیارد یورو بدهی آورد

ورشکستگیواحدهایتولیدیپوشاک

تولید و فروش متری برچسب برندهای خارجی پوشاک

ریزش کارگران و کاهش  70درصدی فروش پوشاک

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

صنعت پوشــاک جزو پنج
صنعتی اســت که بیشترین
آسیب را از کرونا دید .به گفته
رئيس اتحادیه پوشاک تهران
تقاضای مردم بــرای خرید
پوشاک نسبت به دو سال پیش که کرونا نبود  ۷٠درصد
افت کرده است .ابوالقاسم شیرازی گفته است که سال
گذشته  ۹۰درصد پوشاک روی دست مغازهداران ماند
و فروش نرفت.
از زمان آغاز بیماری کرونا بســیاری از صنایع به دلیل
فروش نرفتن تولیدات شان که ناشــی از ترس مردم از
انتقال ویروس بود به مرز ورشکستگی یا کاهش ظرفیت
تولید و فروش رسیدند .صنعت تولید پوشاک نیز یکی از
صنایعی است که هم زیان 100درصدی تولیدکنندگان
شــامل حالش شــد و هم کاهش  ۷٠درصدی فروش
پوشــاک را داشته اســت .جبران خســارات ناشی از
تاثیرگذاری بحران کرونا بر این صنعت زمانی طوالنی
می طلبد و باید دست تولیدکننده داخلی و فروشندگان
پوشاک توسط دولت گرفته شود .در همین ایام بسیاری
از کارگران کارگاه های تولید پوشاک از کار بیکار شدند
و ریزش کارگر و کاهش سوددهی در بازار پوشاک رقم

خورد .همچنین از سال گذشته تاکنون به همین دلیل
بحران بیماری و رشد بی ســابقه قیمت ارز قیمت مواد
اولیه در صنعت پوشاک رشــد  200درصدی داشته و
بسیاری از تولیدکنندگان را به خارج از گود کشانده است.
این در حالی است که در همین حین بسیاری از دالالن و
واسطه های واردکننده پوشاک خارجی با فروش در بازار
بی رمق پوشاک سودهای کالنی به جیب زدند.
از طرفی دیگر برخی از تولیدکنندگان غیرمجاز و البته

برخی مجوزدارها با خرید متــری مارک های خارجی
البسه ایرانی را با نام کاالی خارجی به دست مردم دادند.
قیمت های این پوشاک تنها به دلیل نصب تکه پارچه ای
با نام برندهای معتبر به دو تا سه برابر قیمت اصلی خود
کاال فروخته شــد و در زمانی که اکثر تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشــاک متحمل زیان های کالنی شدند
ایپن افراد پول های خوبی به جیب خود سرازیر کردند.
فارغ از تاثیرگذاری بحران کرونا بر کاهش فروش پوشاک

باید کاهش قــدرت خرید مردم را نیــز در نظر گرفت.
حقوق حداقلی خانوارها با رشد بیش از  100درصدی
قیمت ها در بازار پوشاک همخوانی ندارد و مردم ترجیح
می دهند پوشاک را از سبد خرید خود تا جایی که می
توانند خارج کنند.
در همیــن رابطه رئیــس اتحادیــه تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشاک با بیان اینکه در حال حاضر تقریبا
تمام فروشنده های پوشــاک ،فروش نسبتا کمتری را
نسبت به سال گذشــته تجربه میکنند ،گفت :قیمت
تمام مواد اولیه تولید از ابتدای سال تاکنون  ۲۰۰درصد
افزایش یافته است .ابوالقاسم شیرازی ،اظهار داشت :در
حال حاضر تقریبا تمام فروشنده های پوشاک ،فروش
زمستانه خود را آغاز کرده اند ،اما فروش نسبتا کمتری را
نسبت به سال گذشته تجربه میکنند.
وی بیان کرد :مســلما با وجود نوســان نرخ ارز ،قیمت
تمام مواد اولیه تولید نیز افزایــش پیدا کرده به طوری
که میانگین تمام مواد اولیه از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰
درصد افزایش یافته است .رئیس اتحادیه تولیدکنندگان
و فروشندگان پوشــاک افزود :تقاضا به انواع پوشاک از
ابتدای سال کاهش چشمگیری داشــته است و دلیل
آن شــیوع ویروس کرونا و ترس مــردم از ابتال به این
ویروس اســت ،پس با این وجود ممکن است اجناس
زمســتانه با وجود کاهــش تولید باز هم روی دســت
تولیدکنندگان بماند.

ضربه خیلی سنگینی به علت کرونا به صنعت پوشاک وارد شد .برای اینکه تمام شرکتها تمام تمهیدات را چیده بودند تا بتوانند بازار را در دست داشته باشند اما متاسفانه مشکلی که کرونا ایجاد کرد ،ضربه سنگینی
وارد کرد .تعطیلیهای کرونا با توجه به فصلی بودن و مد بودن پوشاک ،زیان سنگینی به تولیدکنندگان وارد می کند ،به طوری که بهطور متوسط  ۹۰درصد درآمدهایشان را از دست دادند .برای اینکه تمام شرکتها
آمادگی داشتند تا بتوانند بازار را در دست داشته بگیرند اما متاسفانه مشکلی که کرونا ایجاد کرد ،ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرد .همچنین شرایط هیچگاه به نفع تولیدکننده نبوده و نیست و با دستورالعملها
و قوانین متفاوت و متناقض ،روند تولید کند پیش میرود و فرصتهای ارزشــمندی از بین میروند .البته مدیران بخش خصوصی ،تأمینکنندگان و تجار شیوههای مختلف تامین و تهیه ملزومات را فرا گرفتهاند اما
تنها توقع تولیدکنندگان از دولت این است که ارز مورد نیاز واردات ماشینآالت و مواد اولیه صنعتی را در اختیارشان قرار دهند .بنابراین مشــکل اصلی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک است .همانطور که
اشاره شد نرخ ارز ،تحریم ها و همکاری نکردن بسیاری از شرکت ها با ایران به دلیل تحریم های اختصاصی صنعت نساجی و پوشاک موجب سخت تر شدن تامین مواد اولیه شد .شرکت های حمل و نقل ،بیمه و حتی
شرکت های کشورهایی که روابط خوبی با ایران داشتند هم خیلی مناسب نبوده است بنابراین پارچه ،،نخ و اکسسوری های مورد نیاز پوشاک به سختی تامین می شود.

قیمت موز به زودی  کاهش مییابد
رئیس اتحادیه بار فروشــان میوه و تره بار گفت:
موز از کشور اکوادور و هند وارد شده و به زودی
قیمت آن کاهــش مییابد.مصطفی دارایی نژاد
افــزود :از  ۱۰روز پیش با دســتور ویژهای که از
شخص رئیس جمهور برای واردات موز و تنظیم
قیمتها در بازار گرفته شــد ،موافقت شد تا در
قبال صادرات سیب ،بتوانیم از اکوادور موز وارد
کنیم.
وی با اشاره به اینکه با وجود هماهنگیهای الزم،
موز وارد شــده در گمرک به دلیــل عدم صدور
مجوز ،قرنطینه شــد گفت :این مســئله سبب

متضرر شدن وارد کنندگان و پرداخت جریمه به
صاحبان کشتیهای تجاری شد.دارایی نژاد افزود:
از امروز مجوز ورود این موزها به کشور صادر شد
و با هماهنگیهای به عمل آمده ،بعد از ترخیص
تا حدود  ۱۰روز آینده این موزها به دست مصرف
خواهد رســید و قیمت آن تا  ۴۰درصد کاهش
مییابد .رئیس اتحادیه بار فروشان میوه و تره بار
در خصوص وجود موز پالنتین (موز سرخ کردنی)
گفت :به هیچ عنوان چنین موزی در کشور وجود
ندارد و فقط یک شایعاتی شده که منشأ آن هم
فضای مجازی است.

سهم مسکن از تسهیالت بانکی را احیا میکنیم

صاحبخانه کردن اقشار کم درآمد اولویت مجلس
عضو کمیســیون تلفیق مجلس گفت :بهترین
حمایت از خانوارهای کم درآمد ،توانمندسازی
در حوزه اقتصاد است و بر اساس جزئیات تبصره
 ،18با ساخت واحدهای مسکونی متناسب با نیاز
برای این اقشار ،گام بلندی در جهت توامندسازی
آنها برداشته میشــود .مجتبی یوسفی عضو
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ضمن
اشاره به اهمیت بخش مســکن در سبد هزینه
خانوار گفت :متاسفانه در طول سالهای گذشته
شاهد برنامه منسجمی در حوزه مسکن نبودیم،
هرچند دولت نهم و دهم با تولید انبوه مســکن
تجربه موفقی را رقم زدند اما بــی عملی دولت
یازدهم و دوازدهم در این حوزه منجر به افزایش
قیمت نجومــی  500درصــدی در واحدهای
مسکونی شد.
یوسفی با اشاره به اینکه هم اکنون ،رهن و اجاره
مسکن برای خانوارهای کمدرآمد دست نیافتنی
شده است ،تاکید کرد :سیاســتهای نادرست
و بی عملیها در حوزه مســکن زمینه تشــدید
شرایط حاد بازار مسکن را فراهم کرده و بسیاری
از مردم در تامین اساســیترین نیاز خود ناتوان
شدهاند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه
بازار مسکن در شــرایط حال حاضر از تقاضای
غیرموثر که توان تامین اصلیترین نیاز خود یعنی
سرپناه را ندارد ،اشباع شده است ،گفت :از ابتدای
روی کار آمدن مجلس انقالبی ،توجه به مسکن
مردم در اولویت ما قرار داشت و هم اکنون نیز در
قانون بودجه به این مسئله خطیر توجه کردهایم.
نماینده مــردم اهواز ،بــاوی ،حمیدیه و کارون
در مجلــس شــورای اســامی در تشــریح
جزئیات تبصــره  18الیحه بودجه و اشــاره به
در نظــر گرفتن منابع مالی  360هــزار میلیارد

تومانی به صــورت تســهیالت بانکــی گفت:
بهتریــن حمایــت از خانوارهای کــم درآمد،
توانمندســازی در حــوزه اقتصــاد اســت و بر
اساس جزئیات تبصره  ،18با ساخت واحدهای
مسکونی متناســب با نیاز برای این اقشار ،گام
بلندی در جهت توامندســازی آنها برداشــته
میشود.
وی ضمن تاکید بر تقاضای انباشــت مســکن
و لزوم ساخت ســاالنه حداقل  1میلیون واحد
مسکونی برای اقشار هدف ،افزود :امیدواریم به
کمک تصمیماتی که نمایندگان محترم مجلس
اخذ میکنند ،بتوانیم خــا قانونی تامین مالی
حوزه مسکن یعنی ارائه تســیهالت بانکی را به
کمک قوانین پوشــش داده و معیشت مردم را
تسهیل کنیم .یوسفی ،با اشــاره به این نکته که
بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار بانکها
موظف به ارائه  20درصد از تسهیالت پرداختی
به حوزه مســکن هســتند ،گفت :متاســفانه
بانکها هیچ توجهی به این مســئله نداشتند و
در ســال جاری کمتر از  5درصد تســهیالت به
حوزه مسکن و کمتر از  2درصد از این تسهیالت
به مســئله ســاخت مســکن اختصــاص پیدا
کرده است.
عضــو کمیســیون تلفیــق مجلــس در پایان
با اشــاره به اینکه تبصره  18بــا در نظر گرفتن
ضمانت اجرایی میتواند ،سهم بخش مسکن از
تســهیالت پرداختی بانکی را احیا کند ،گفت:
امیدواریم بــا تصویب این بنــد ،گام بلندی در
توانمندســازی خانوارهای شریف کشور داشته
باشیم و بیش از  50درصد از سبد هزینهای آنها
را پوشــش دهیم ،چراکه سهم مســکن از سبد
هزینه خانوارهای کمدرآمــد بیش از  50درصد
است.

رئیس شرکت لوفتانزا اعالم کرد :فشار کرونا بر کاهش
پروازها باعث بدهی 10میلیارد یورویی شرکت لوفتانزا
شده که مجبور اســت هواپیماهای بیشتری را اجازه
پرواز ندهد.گروه هواپیمایی آلمانی لوفتانزا اعالم کرده
که با تحمیل شرایط سخت ویروس کرونا ،مجبور است
شــرکت را چابک تر کرده و به هواپیماهای بیشتری
اجازه پرواز ندهد« .کارستن ســفور» رئیس لوفتانزا
گفت « :بررسی می کنیم که هواپیماهای با عمر بیش
از  25سال را برای همیشه متوقف کنیم و اجازه پرواز
ندهیم ».این شرکت آلمانی همچنین از کاهش 71
درصدی درآمد این شرکت خبر داد که به رقم 2.59

میلیارد یورو رسیده است علیرغم اینکه این شرکت
 9میلیارد یورو تســهیالت د ولتی دریافت کرده اما
به گفته رئیس این شرکت توانسته تنها به  40تا 50
درصد سطح قبل از شیوع ویروس کرونا برسد حتی
این رقــم  40تا  60درصد کمتــر از پیش بینی های
قبلی است .لوفتانزا که از کاهش پروازهای خود به650
هواپیما در سال 2023خبر داده بود از جزئیات تعطیلی
بیشــتر هواپیماها و جایگزینی با هواپیماهای جدید
چیزی نگفت.بر اساس گزارش رویترز ،بدهی خالص
شرکت لوفتانزا در  31دسامبر به رقم  9.9میلیارد یورو
رسیده که در سال گذشته  6.7میلیارد یورو بود.

سخنگوی صنعت برق:

 ۱۰۰درصد روستاهای کشور برق دار شدند
سخنگوی صنعت برق ،از برق رسانی  ۱۰۰درصدی
به  ۵۷هزار و  ۷۰۳روستای کشــور با جمعیت  ۱۰و
 ۲۰خانوار خبر داد.مصطفی رجبی مشهدی با اشاره
به اینکه برق رسانی به روستاهای کد دار کم خانوار
و فصلی در دستور کار قرار گرفته است افزود :تا پایان
سال  ۱۴۰۰همه روســتاهای کم خانوار کد دار زیر
شبکه برق که سکنه آن به صورت فصلی حضور دارند،
از شبکه سراسری ،برق رسانی خواهند شد.
وی با بیان اینکه تعداد این روستاها کم است گفت:
طبق شاخص ثبت شده در آژانس بینالمللی انرژی در
سال ,۲۰۱۹در خصوص دسترسی جمعیت روستایی
به شــبکه برق ،میزان دسترسی جمعیت روستایی

کشور  ۹۹.۷درصد و در جهان  ۷۹درصد است که این
نشان دهنده وضعیت مناسب ایران در برق رسانی به
جمعیت روستایی ایران است.
ســخنگوی صنعت برق با اشــاره به برق رسانی به
جمعیت عشایر کوچنده با اســتفاده از نیروگاههای
خورشیدی سیار ادامه داد :مناقصه تأمین تجهیزات
برگزار و سفارش آنها داده شده است و تا اوایل سال
آینده بخشی از این مولدها توزیع خواهد شد.رجبی
مشهدی گفت :تا پایان سال  ۱۴۰۰جمعیت عشایری
کوچنده کشور نیز برق دار میشوند و میتوانند برق
روشنایی و شــارژ موبایل خود را با کمک مولدهای
تجدید پذیر تأمین کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری:

پروازهای نوروز لغو نشده است

ضربه سنگین کرونا بر صنعت پوشاک و نساجی
مجید نامی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک

رئیس اتحادیه بار فروشان:
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سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت :سفرهای
نوروزی از طریق هواپیما تاکنون لغو نشده و ما هیچ
برنامهای هم در این رابطه نداریم .حســن ذیبخش،
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت :سفرهای
نوروزی از طریق هواپیما تاکنون لغو نشده و ما هیچ
برنامهای هم در این رابطه نداریم .وی اضافه کرد :ممکن
اســت پرواز برای استانهایی که شــرایط ویژه پیدا

میکنند کاهش یابد و یا لغو شود که در این خصوص ما
تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
به گفته این مقام مســئول در سالهای گذشته یک
ماه پیش از عید امکان پیش خرید بلیت وجود داشت
اما امســال پرواز فوقالعاده یا نــاوگان ویژهای برای
پاسخگویی به سفرهای نوروزی نخواهیم داشت و فقط
سفرهای برنامهای انجام میشود.

دستور روحانی :هیچ کاالیی بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی افزایش نیابد

تشدیدگرانیباکنترلدستوریقیمتها
سرپیچی بازارها از دستورات کنترلی دولت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالیکه همواره کارشناسان
اقتصادی ،فعاالن بازار هشدار
داده انــد که نســخه درمان
دستوری بازارها جهت کنترل
رشــد قیمت نتیجه بخش
نخواهد بود اما باز هم رئیس جمهوری طی دستوری به
وزیران صمت و جهاد کشاورزی اعالم کرد که قیمت هیچ

کاالیی بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی افزایش نیابد.
این در حالی است که دستورات مهم در حالی پی در پی
صادر می شود که نتایج مثبتی در بازارها و کنترل رشد
قیمت ها نداشته است .پاسخ بازارها همواره به دستورات
بالعکس بوده و روند افزایشی جایگزین انتظار برای کاهش
قیمت ها شده است.
حسن روحانی خطاب به علیرضا رزم حسینی و کاظم
خاوازی نوشــت :در این روزهای نزدیک به عید نوروز
و ماه مبارک رمضان و با توجه به شــرایط بسیار سخت
معیشت مردم ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت

جهاد کشاورزی ،حق افزایش قیمت هیچ کاالیی را بدون
هماهنگی با ســتاد اقتصادی ندارند .دستور روحانی از
سوی محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری به
وزیران صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ابالغ
شده است.
به هر ترتیب این دســتورات در حالی داده می شود که
رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کاالهای اساسی در سال
جاری نشان داده که دســتورات رئیس جمهوری برای
مهار گرانی ،عمال بیفایده بوده و روی کاغذ مانده است
که دلیل آن یا سرپیچی دستگاههای دولتی از دستورات

است یا اینکه اجرای دستورات روحانی منوط به اصالح
سیاستهای کالن اقتصادی دولت ،بوده که چون این
اصالحات انجام نشده ،دســتورات هم قابلیت اجرا پیدا
نکردهاند.
فعاالن اقتصادی بر این باورند که انتظار بیهودهای است که
با فشار و دستور سد راه قیمتها شویم .شکی نیست که
سوءاستفادههایی در زمان توزیع کاال صورت میگیرد اما
وقتی یک کاسب کاالیی را با قیمت  ۱۰۰بخرد و بعد از
افزایش نرخ ارز قیمت آن کاال به  ۱۲۰برسد ،فروش کاال
با قیمت  ۱۱۰موجب زیان وی خواهد شد.

ناکارآمدی قیمت گذاری دستوری

ناصر ریاحی ،عضو اتاق بازرگانی

طبیعی است که با دستور هیچ نتیجه ای برای کنترل مثبت در بازارها حاصل نخواهد شد .این بدان معناست که بازارها با دستور افزایش قیمت کاال نداشته اند که با دستور هم اقدام به کاهش قیمت ها کنند .انتظار بیهوده ای است که برای
کاهش قیمت ها و کنترل گرانی با اقدامات دستوری جلو برویم.
چه بسا که حتی در بسیاری از موارد شاهد هستیم که نه تنها بازارها از این دستورات سرپیچی می کنند بلکه روند برعکسی را طی می کنند و رشد قیمت ها تشدید می شود .تجربیات گذشته نیز همین روند را نشان می دهد .دستورات موجب
تشدید گرانی ها شده است .مسئوالن برای کنترل رشد قیمت ها اعالم می کنند که کسی اجازه گرانفروشی ندارد و برای وزرا نیز دستور صادر می شود که برای کنترل قیمت ها ورود کنند .تنظیم بازار با دستورات تحقق پیدا نمی کند و همواره
این تجربیات را به وضوح مشاهده کرده ایم .اعالم اینکه کسی گرانفروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمیتواند راهحل مبارزه با افزایش قیمتها باشد.
برای مثال خودرو از یک سو به دلیل بیبرنامگی دچار افزایش قیمت میشود و پس از آن دولت با قرعهکشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزانتر در اختیار عدهای قرار میدهد که معنایی جز سیاستگذاری بر مبنای بختآزمایی ندارد .تامین
نیازهای اساسی در بازارها باید جایگزین سیاست دستوری شود .باید نیازهای ارزی نیز به موقع تامین شود تا مواد اولیه به تولید داخلی برسد و نیاز بازارها به موقع و مناسب و مکفی تامین شود تا گرانی ایجاد نشود .تعادل در عرضه و تقاضا و
تامین نیاز بازارها تنها راهی است که جلوی افزایش قیمت ها و گرانفروشی را می گیرد و سیاست دستوری منسوخ و رشد شده است.
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ی در سایت های آگهی گزارش می دهد
«کسب و کار» از افزایش کالهبردار 

اخبار
رانندگانتاکسیاینترنتی:مارابیمهکنید

زنان در دام کالهبرداران اینترنتی
رئیــس معاونــت اجتماعی پلیــس فتا ناجــا درباره
کالهبرداری اینترنتی از شهروندان با توجه به افزایش
خریدهای مجازی پایان ســال ،گفت :برخی از اجناس
فروشگاههای اینترنتی به دلیل حذف واسطهها قیمت
کمتری نسبت به سایر فروشگاهها دارند و مردم تمایل
بیشــتری به خرید اینترنتی دارند و متاســفانه شاهد
افزایش کالهبرداریهای مجازی هســتیم .سرهنگ
پاشایی با تأکید بر اینکه متأسفانه زنان بیشترین مورد
طعمه کالهبرداریهای اینترنتی قرار میگیرند ،گفت:
صفحاتی که لباس زنانه ،زیورآالت ،محصوالت آرایشی
و بهداشتی و  ...را به فروش میرســانند بیشترین نرخ
فراوانی جرم را دارند .متأســفانه در کالهبرداریهای
اینترنتی شاهد هســتیم که وقتی خریداران کاالهای
اینترنتی پول را به حساب فروشنده واریز میکنند ،دیگر

وعده کار در منزل شگرد کالهبرداران اینترنتی
بعضی از کاربران تلگرامی یا صفحههای اینستاگرامی
تبلیغ میکنند اگر دنبال کاری در داخل منزل هستید
ما میتوانیم کاری برای شــما پیدا کنیم ،کارهایی که
در منزل انجام دهید و به صاحــب کار تحویل دهید؛
کارهایی مثل بستهبندی ،شمعســازی ،چرمدوزی،
ساخت بدلیجات ،پاکت ،جعبه و کارهای شبیه اینها
به شما معرفی میکنند و از شما میخواهند براساس
مهارت و عالقهای که دارید یکی از این کارها را انجام
دهید .سیستمهای اطالعاتی بعد از انتخاب لوازم مورد
نیاز کار ،از شــما میخواهند که پیش از فرستادن آن
لوازم ،پول را باید به حسابشان واریز کنید و اما در این

فاصله مشــتریان را با اطالعات نادرستی از حجم کار،
زمان کار و قوانین متناقض دیگر فریب میدهند.آنها در
ابتدا ادعا میکنند که کار ساختن این شمع یا جعبهها
فقط چند دقیقه طول میکشد ،اما در حقیقت بعد از
اینکه فیلم آموزشی را برایتان ارسال کردند مالحظه
میکنید این کار در کمال تعجب ساعتها زمان میبرد
و اگر بخواهید کار را ادامه دهید نمیتوانید آن تعداد را
در زمانی که توافق کردید تحویل بدهید؛ در نتیجه تنها
راهی که برایتان باقی میماند انصراف از این کار است اما
هزینهای که برای خرید این وسایل با هم توافق کردید
را به شما برنمیگردانند.در حقیقت این افراد تعدادی
وسایل کار بیمصرف را به قیمت چندین برابر به شما

فروختند ،وسایلی که مورد استفادهای برای شما ندارند
و اگر بخواهید ادامه دهید در مــدت زمانی که توافق
کردید ،امکان درســت کردن این موارد وجود ندارد و
حتی اگر بخواهید شبانهروزی هم کار کنید ،از کار شما
ایراد میگیرند و کارتان را زیر سوال میبرند و البته آن
مبلغ توافقشــده را هرگز پرداخت نمیکنند.در این
مدت بسیاری از کاربران قربانی بعضی از این ترفندهای
تلگرامی یا صفحههای اینستاگرامی کاریابی اینترنتی
شدهاند ،خصوصا در وضعیت شیوع بیماری کرونا که
اکثر مردم در قرنطینه خانگی هســتند ،فعالیت این
کانالها رو به افزایش است« .کسب و کار» در گفتگو با
یک کارشناس ،این موضوع را بررسی می کند.
سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

سید علیرضا آل داود ،پژوهشگر فضای مجازی

کالهبرداری ها و به ویژه کالهبرداری از جویندگان کار به بهانه پیشنهاد کار در حالی افزایش یافته که بدانیم برخی از استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی فعال در کشور چندتابعیتی هستند که البته این چندتابعیتی بودن
لزوما بد نیست زیرا جذب سرمایه گذاران خارجی نوعی حمایت از این نوع کسب و کارهاست ،ولی زمانی اوضاع خطرناک می شود که این استارتاپ ها قوانین داخلی کشور را نقض کنند یا تبدیل به بستری برای کالهبرداری های
آنالین یا آسیب رساندن به مردمی شوند که در دوران کرونا به استارتاپ ها و فضای مجازی روی آورده اند و از آنها استفاده می کنند.
در چند ماه گذشته شاهد بودیم که در فضای مجازی مردم دچار چالش های جدی در حوزه های اقتصادی شده اند به ویژه در آگهی هایی که در استارتاپ ها و پلتفرم های آنالین منتشر می شود .بسیاری از آگهی های کار (به
ویژه دورکاری و برخط) و کارهای از طریق وب و فضای مجازی در حالی منتشر می شود که در پایان انجام آن ،کاربر هیچ دریافتی ای نخواهد داشت در حالی که در ابتدا وعده حقوق های خوب به او داده شده بود .جالب اینکه در
این نوع کارها هیچ قراردادی هم میان آن شرکت و جوینده کار منعقد نمی شود که بتوان از این استارتاپ ها و پلتفرمی که در آن فعالیت می کنند شکایت کرد.
باید استارتاپ ها قوانین کشور را به جد رعایت کنند .نباید اجازه بدهیم که دید مردم به استارتاپ ها و کارآفرینی و کارآفرینی های آنالین منفی شود و باید وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سایر نهادهایی که به
کسب و کارهای اینترنتی مجوز می دهند با صاحبان این استارتاپ ها اتمام حجت کنند تا پلتفرم های منتشرکننده آگهی با احراز هویت همه کاربران و آگهی دهندگان ،زمینه کالهبرداری را به حداقل برسانند.
از طرف دیگر سواد رسانه و سواد دیجیتال مردم باید ارتقا پیدا کند و مردم باید آگاه شوند که در فضای مجازی نمی توان به سادگی به هر کسی اعتماد کرد.
مردم بدانند که برای استفاده از یک سایت و خرید باید نمادهای الکترونیکی مثل اینماد و تمام نمادهای امنیت آن پلتفرم را بررســی کنند و اینجا در زمینه رعایت حریم خصوصی باید به جد ورود کنیم و اطالعات افراد در این
استارتاپ ها به شرکت های تجاری و اقتصادی فروخته نشود تا بتوانیم با جوالن کالهبرداران در این پلتفرم ها مقابله کنیم.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

متهم پنهان افزایش کالهبرداری های اینترنتی

انحصار معامالت بیتکوین در صرافیهای بانکی و ضرباالجل شاپرک به پرداختیارها چه عواقبی دارد؟

خواستار معافیت صادراتی ماینرها هستیم
آشــتیانی با بیان اینکه شــاید برخی از صاحبان
رمزارزها تصمیم داشته باشند که این رمزدارایی ها
را برای مدتی نگه دارنــد ،گفت :حتی اگر صاحبان
رمزارزها بخواهند این دارایی خود را به صرافی های
تعیین شده بانک مرکزی واگذار کنند ،باید به عنوان
صادرکننده از معافیت های صادراتی طبق مصوبه
هیات وزیران و هم از مشوق های صادراتی بهره مند
شوند .رئیس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان
نظام صنفی رایانهای کشــور ادامه داد :اگر سرمایه
گذاری شخصی در حوزه استخراج رمزارز شود می
تواند مشمول مالیات شود ولی اگر برای تامین ارز
واردات به چرخه واردات برمی گردد مجددا حتما از
معافیت های مالیاتی باید بهره مند شوند.

مسدود شدن درگاههای رمزارز تصمیمی
اشتباه است
وی در مورد ضرب االجل شــاپرک بــه پرداخت
یارها در مورد مسدود شــدن آنها در صورت انجام
تراکنش های بیــت کوین گفت :محــدود کردن
درگاه ها و مقابله با صرافی ها کامال تصمیم اشتباه و
استراتژیک غلطی است و امیدواریم این اتفاق نیفتد؛
ولی متاسفانه شاهد نامه هایی از مجموعه شاپرک
به عنوان ناظر و واحد رگوالتور شرکت های پرداخت
یار و درگاه های بانکی بودیم که صرافی ها رمزارزی

با وجود ممنوعیتهای بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه رمزارزها

از نخستین خودپرداز رمزارزی ایرانی رونمایی شد
رونمایی از دستگاه خودپرداز رمزارز ( )BTMتولید شده
در ایران گفت« :نسل سوم دستگاههای خودپرداز رمزرارز
که اختراع خانه بالکچین ایران است و ارزهایی که در حال
حاضر از این دستگاه قابل خرید و فروش است شامل بیت
کوین ،الیت کوین ،بیت کوین کش و پرفکت مانی است؛ اما
این سیستم امکان ارتقا با هرگونه ارز دیگری را هم دارد».
زنجانی ادامه داد« :عالوه بر امکان خرید و فروش رمز ارز

روی این دستگاه ،بعد از هر خرید یک کیف پول کاغذی
به کاربر داده میشــود که در تمام جهان شناخته شده
اســت».او تاکید کرد« :بخش احراز هویت معموال شرط
حکومتها برای استفاده از کیپتوکارنسیها است که قطعا
در کشور ما باید رعایت شود وگرنه این ارزها با مشکل جدی
در بحث احراز هویت رو به رو خواهند شد».مدیرعامل خانه
بالکچین ایران با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۰دستگاههای

پیشنهاد ایجاد نماد رمزارزها در سازمان
بورس
رئیس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نظام
صنفی رایانهای کشور در پایان گفت :پیشنهاد می
کنیم هرچه سریع تر ایران نیز مانند کشورهای دنیا
با ایجاد نماد رمزارزها در سازمان بورس و اجازه به
صندوق های ســبدگردانی برای تشکیل صندوق
هایی به پشتوانه رمزارز در این حوزه راهگشا باشد.
در این راستا صرافی ها و پلتفرم هایی که هم اکنون
وجود دارند می توانند به عنــوان امین الصندوق و
تعیین کننده نقدینگی این بازار باشند و از هر جهتی
به نقش پلتفرم های تبادل رمزارزها در کشور نگاه
کنیم بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.
خودپرداز وارد ایران شدند؛ اما مدیران بانکی با آن مقابله
کردند و باعث عقب ماندن ما شدند ،گفت« :حاال نسل دوم
دستگاههای  ATMبرای رمزارزها طراحی و تولید شده
است که در ابتدا بحث خرید بیت کوین و حاال بحث فروش
آن را دارند ».او ادامه داد« :در حال حاضر  ۱۶هزار دستگاه
خودپرداز رمزارز در جهان فعالاند که از این تعداد آمریکا
با  ۱۳هزار و  ۴۷۰دستگاه ســردمدار خودپردازهای بیت
کوین است».محسن سبحانی ،مدیر عامل شرکت دانش
بنیان سبحان ،شرکت تولید کننده دستگاههای BTM
در ایران نیز در این مراسم به ابهامات فعالیت رمزارزها در
کشور اشاره کرد.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

گناه سقوط بورس به گردن رمزارزها افتاد
آشتیانی در ادامه با تاکید بر موضوع دوم که با نامه
مجتبی توانگر ،یکی از نمایندگان مجلس شروع شد،
گفت :متاسفانه پس از ســقوط های مکرر بورس و
زیان سهامداران و کوچ آنها به بازار ارزهای دیجیتال،
زمان زمانی است که مسئوالن به دنبال مقصر جلوه
دادن حوزه رمزارزها هســتند تا گناه زیان دخالت

های دستوری در بورس را به گردن این بازار بیندازند
در حالی که سرمایه واردشده به این بازار بسیار کمتر
از میزان پولی است که از بورس خارج شده است و
اگر حجم معامالت در ماه های اخیر رشــد داشته
علت اصلی آن رشد قیمتی خود رمزارزها بوده است.

را با دشواری هایی برای دریافت و پرداخت مواجه
کرده ،ولی برخورد خاصی تاکنون انجام نشده است.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

اولین دســتگاه خودپرداز ملی رمزارز ساخت کشور۱۳ ،
اسفند رونمایی شد .این دســتگاه در شرایطی رونمایی
میشود که شــاپرک روز گذشته در دســتورالعملی به
شــرکتهای زیرمجموعه خود ،ارائه خدمت به فعاالن
حوزه رمزارز را ممنوع کرده اســت .همچنین نیز چندی
پیش شورای عالی فضای مجازی در اطالعیهای اعالم کرد
که مجوزی به درگاهها و سایتهای فعال خرید و فروش
رمزارزها و بیتکوین در کشور داده نشده و این رمزارزها
هیچ پشتوانهای ندارند.اولین دستگاه خودپردارز رمز ارز
( )BTMکه توسط ایرانیها طراحی شده رونمایی شد.
علی زنجانی ،مدیر عامل خانه بالکچین ایران ،در مراسم

چرخه تولید برگردانند .عباس آشــتیانی در ادامه
گفت :کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نظام
صنفی رایانهای کشور تالش داشته که تعامالتی با
معاونت ارزی بانک مرکزی داشته باشد؛ در حالی که
این معاونت هیچ گونه همکاری با بخش خصوصی
این حوزه نداشته ولی سعی کردیم با درج نکاتی در
تدوین این آیین نامه گوشزد کنیم که هرگز نباید
استخراج کنندگان را مجبور به کاری کنیم.

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

بی توجهی دولت به بخش خصوصی حوزه
رمزارزها
رئیس کمیســیون بالکچیــن و رمزارز ســازمان
نظام صنفی رایانهای کشــور در گفتگو با «کسب
و کار» با بیان اینکه در روزهــای اخیر ،دو موضوع
در حــوزه رمزارزها در حال پیگیری اســت که در
هم آمیختن آنها باعث ســوءتفاهم شده است ،می
گوید« :موضوع اول مربوط به اظهارات رئیس کل
بانک مرکــزی و معاون اداره نظامهــای پرداخت
این بانــک در مورد تدوین آیین نامــه برای تبادل
رمزارزهاســت که در کمیسیون اقتصادی مجلس
نیز در حــال پیگیری بود .در بــاب این موضوع در
معاونت ارزی بانک مرکزی آییــن نامه ای تدوین
شده و تعدادی صرافی بانکی ازجمله صرافی بانک
سامان مشخص شــده اند که بتوانند طبق مصوبه
سوم هیات وزیران رمزارزهای استخراج شده را به

فاکس88260447 :

صحبت های مسئوالن در
حوزه رمزارزهــا در حالی
در ترافیک اطالع رســانی
های این حوزه قرار گرفته
که لحظــه ای رئیس کل
بانک مرکزی پشت تریبون است و لحظه بعد معاون
اداره نظامهای پرداخت این ســازمان .سپس دبیر
شورای عالی فضای مجازی و آنگاه معاون سابق بانک
مرکزی و نتیجه آن ضرب االجلی برای مسدود شدن
صرافی های آنالین اســت .گویی حوزه رمزارزها
حوزه هزار متولی است!

روزنامه کسب و کار 88261037 :
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خروج سرمایهرمز ارزی ازکشور

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

معاون ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :هر سال تا  ۲۶اسفندماه
برنامه آموزشی دانشآموزان ادامه دارد و امسال هم آموزش آنالین تا اواخر هفته
سوم اسفندماه به قوت خود باقی اســت و در هفته چهارم مطابق اعالم نهایی
وزارت آموزش و پرورش زمان تعطیلی آموزش در روزهای پایانی اسفندماه به
استانها ابالغ میشود.لیال سادات ابطحی با اشاره به روند آموزش دانشآموزان
در روزهای پایانی اسفندماه ،اظهار کرد :هر سال تا  ۲۶اسفندماه برنامه آموزشی
برای دانشآموزان ادامه دارد و امســال هم آموزش آنالین تا اواخر هفته سوم
اسفندماه به قوت خود باقی است و برای هفته چهارم مطابق اعالم نهایی وزارت
آموزش و پرورش زمان تعطیلی آموزش در روزهای پایانی اسفندماه به استانها
ابالغ میشود.وی با بیان این که هنوز شــیوهنامه نهایی در این زمینه به استان
اصفهان ابالغ نشده است ،افزود :در حال حاضر بخشــنامهای به اداره آموزش
و پرورش اصفهان مبنــی بر تعطیلی آموزشهای مجازی اعالم نشــده و روند
آموزش آنالین در اپیدمی کرونا برای دانــش آموزان ادامه دارد.معاون ابتدایی
آموزش و پرورش اســتان اصفهان ،تصریح کرد :در هفتههای گذشــته وزیر
آموزش و پرورش تعطیلی آموزش آنالین در ایام نوروز را اعالم کردند و برنامه
آموزشی برای دانش آموزان بعد از نوروز آغاز میشود ،امسال پیک نوروزی برای
دانشآموزان ارائه نمیشود به دلیل این که مطابق ارزیابیهای سالهای قبل،
پیکهای نوروزی برای دانش آموزان بار آموزشی نداشت.وی ادامه داد :سالهای
گذشته دانشآموزان برای تکمیل این پیکها در نوروز اضطراب و نگرانی زیادی
داشتند و تعدادی همان ابتدای ســال پیکها را کامل میکردند و عدهای هم
تکمیل آن را در روزهای پایانی تعطیالت نوروز انجام میدادند و در هر صورت
دانشآموزان دچار استرس باالیی در این موضوع بودند.ابطحی تاکید کرد :امسال
از سوی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده است
دانشآموزان به جای حل کردن پیکهای نوروزی در ایام تعطیالت هنر خالقیت
و داستان گویی را داشته باشــند و فعالیتها برای دانشآموزان در زمینه هنر،
خالقیت ،داستان خوانی و داستان گویی در نوروز ارائه شده است.معاون ابتدایی
آموزش و پرورش اســتان اصفهان به خانوادهها ،توصیه کرد :داســتان گویی،
داســتان خوانی ،هنر و خالقیت برای کودکان در نوروز تکلیف درسی نیست،
خانوادهها در نوروز سعی کنند بیشتر در کنار فرزندان باشند و به فعالیتهای
اجتماعی ،انجام بازیهای گروهی ،داستان خوانی ،فعالیتهای هنری و داستان
گویی با آنها بپردازند و کودکان را در این زمینه خالق تربیت کنند و نگرانیها و
اضطرابهای آنها را با گذراندن وقت بیشتری با آنها کمتر کنند.

بــا افزایــش بیــکاری و به
تبع شــیوع کرونا ،آپشــن
«دورکاری» بــه فهرســت
عالقه مندی جویندگان کار
اضافه شده و بیکاران از همه
جا رانده و مانده ترجیح می دهند به جای تردد در مترو
که این روزها مأمن کرونا شــده پیشنهاد دورکاری در
سایت های آگهی ولو با حقوق اندک را بپذیرند؛ غافل
از اینکه اکثر این آگهی ها تنها کاله آنها را برمی دارند.

فریب جویندگان کار با شغل های میلیونی
در سایت دیوار
سایت های آگهی در حالی به کاربران هشدار می دهند
که قبل از اعتمــاد به هر آگهی ،صحت و ســقم آن را
بررسی کنند که با یک جستجو در سایت دیوار می توان
آگهی هایی را دید که شغل هایی رویایی به جویندگان
کار پیشنهاد می کنند در حالی که جز وعده ای پوشالی
و کالهبرداری نیست .هرچند برخی از این آگهی ها هم
از معرکه کالهبرداری جان ســالم به در برده و ممکن
است به بیکاران وفادار بمانند اما بسیارند کالهبرداری
هایی که از همین طریق انجام شده است.

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

آموزش مجازی تا اواخر هفته سوم اسفندماه به قوت
خودباقیاست
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کسی پاسخگوی خریدار نیست و سودجویان این کار را
با استفاده از شماره حسابهای اجارهای انجام میدهند.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

درگاهمالیصرافیهایآنالینمسدودشد

از  ۱۴اســفندماه درگاه مالی صرافیهای آنالین خرید و فروش رمز ارز در
ایران مسدود شده است.
در  ۱۲اسفندماه ابالغیه مسدود کردن درگاه مالی سایتهای فروش رمز
ارز ابالغ شد .حال براساس جدیدترین اخبار به دست آمده ،از  ۱۳اسفند
ماه درگاه مالی صرافیهای آنالین خرید و فروش رمز ارز در ایران مسدود
شده و این صرافیها دیگر امکان استفاده از سیستم مالی ایران و خدمات
شاپرک و نقل و انتقال مالی به صورت ریالی در این سیستم را ندارند.البته
صرافیهای آنالین خرید و فروش رمز ارزها همچون بیت کوین همچنان
میتوانند به کار خود در خرید و فروش رمز ارز ادامه دهند اما مشکل اینجا
است که از  ۱۴اسفندماه دیگر نمیتوانند از طریق درگاههای بانکی ایران
در شاپرک ،پول مشتریان را به صورت ریال دریافت کرده و یا پول به صورت
ریال به حساب مشتریان خود واریز کنند.اقدام بانک مرکزی در قطع ارائه
خدمات بانکی به صرافیهای آنالین در حالی ست که کارشناسان معتقدند
خرید و فروش رمز ارز راهی برای خروج ارز و سرمایه از کشور است.بنابراین
قطع دسترسی صرافیهای آنالین به سیستم بانکی ایران میتواند گامی در
راستای جلوگیری از خروج ارز و سرمایه از کشور باشد البته اگر صرافیهای
آنالین راهی برای دور زدن قانون در این زمینه پیدا نکنند.

کالهبرداریباشگردکاردرمنزل
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رانندگان تاکسیهای اینترنتی از کرایههای پایین گالیه دارند و معتقدند
بیمه میتواند بخشــی از مشــکالت آنها را حل کند؛ در مقابل بعضی از
مسافران میگویند کرایهها نباید بیشتر از این افزایش یابد .در این میان،
پیشنهاد برخی ،کاهش کمیسیون شرکتهاست.
صدور رای باالترین مرجع قانونی انگلستان به نفع رانندگان اوبر ،این پرسش
را مطرح کرد که آیا امکان بیمه رانندگان تاکســیهای اینترنتی در ایران
هم وجود دارد یا خیر.
بوکارهای اینترنتی در پاســخ به
عادل طالبی ،دبیر انجمن صنفی کســ 
این پرسش معتقد اســت که با توجه به تفاوت نظامهای حقوقی و شرایط
اقتصادی دو کشور ،نمیتوان انتظار داشت همان تصمیمی که در انگلیس
گرفته شده است ،در ایران هم اجرایی شود .اما رانندگان تاکسی اینترنتی
نگاه دیگری به این موضوع دارند.
نظرهای برخی مخاطبــان تجارتنیوز را در مورد این گــزارش در ادامه
میخوانید.
گروهی از خوانندگان کرایههای اسنپ و تپسی را پایین و درصد کمیسیون
آنها را باال میدانند و معتقدند بیمه رانندگان در این شرایط میتواند کمکی
به آنها باشد.
– «واقعا کرایه اش پایینه برای راننده صرف نمی کنه و استهالک باالست
چرا نباید راننده بیمه بشه؟»
– «با این کرایه ها اصال نمی شه کار کرد تو رو خدا حداقل روی باال بردن
کرایه ها تجدید نظر کنید االن سال  ۹۹داره تموم می شه اما کرایه مال سال
 ۹۷هست مطمئن باشید…»
– «من فقط شغلم با اسنپ و تپسی هست .هیچ درآمد دیگری ندارم .خرج
زندگی همه چیز گران شده کرایه ولی کرایه اســنپ و تپسی هیچ فرقی
نکرده .چرا ما نباید بیمه داشــته باشــیم که وقتی نتونستیم کار کنیم یه
حقوق در حد معمول داشته باشیم.؟
– «حق کمیسیون اسنپ و تپسی خیلی باالست اگه کمش کنن هم برای
راننده و هم برای مسافر بهتره».
– «همسر من در اسنپ کار می کند شغل دیگری هم نداره کرایه ها خیلی
پایین است خرج خود ماشین بیشتر در نمی یاد … خواهش دارم کرایه ها
رو هم مثل تمام چیزهای دیگر که قیمت ها فرق کرده باالتر بزند .سهمیه
سوخت رو هم به موقع نمی ریزند…»
– «اکثر رانندگان همین اسنپ و تپسی شغلشون هست ،آیا کسی که خونه
نداره ،خرج داره ،کرایه می ده … همین اسنپ و تپسی زندگی اش را تامین
میکند ،واقعا بیمه حقش نیست؟»
– «من راننده اســنپ هستم .واقعا شغل پر اســترس و خطرناکیه تا حاال
چند بار تصادف کردم .تاکســی اینترنتی فقط ضرر رسوندن به خود آدم
و ماشینه .با این استهالک باال واقعا داریم مردم رو مفتی جابجا می کنیم.
که چی بشه .نه بیمه ای نه چیزی…از کمیسیون که دیگه نگم ،عوارض
و مالیاتم باید بدیم».

