
آخرین اخبار درمورد پرداخت سود سهام عدالت حاکی از آن 
است که حداکثر این سود ۲۰۰ هزار تومان بوده و تا پایان سال 
توسط سمات پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا، تاکنون 
به مشموالن سهام عدالت سه دوره سود پرداخت شده است 
به این ترتیب که در ســال ۱۳۹۵ به ازای یک میلیون تومان 
سهم ۱۵۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار تومان و در 
سال ۱۳۹۷، ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شد. بنابراین سودی 
که امسال پرداخت می شود متعلق به سال ۱۳۹۸ و چهارمین 

دوره پرداخت سود است.

میزان سود
آنطور که محمدعلی دهقان دهندی، رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهادار در آخرین اظهار نظر خود اعالم کرده اســت، 
سود ســهام عدالت سال ۱۳۹۸ که از شــرکت های سرمایه 
پذیر موجود در پرتفوی ســهام عدالت تشکیل شده، در حال 
تجمیع است. این رقم در حدود ۲۰۰هزار تومان برای آن دسته 
از سهامدارانی است که تمامی سهم خود را نگهداری کرده و 

هیچ سهمی نفروخته باشند.
درواقع از انجایی که اردیبهشت سال جاری فرایند آزادسازی 

ســهام عدالت صورت گرفت، برخی روش مستقیم و برخی 
دیگر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کردند. آن دســته از افــرادی که روش مســتقیم را انتخاب 
کرده بودند اختیار فروش تا ۶۰ درصد سهام خود را داشتند. 
بنابراین رقمی که دهنوی اعالم کرده اســت به افرادی تعلق 
می گیرد که هیچ بخشی از سهام خود را نفروخته اند و برخی 
دیگر که ۳۰ یا ۶۰ درصد سهام خود را فروخته اند، فقط سود 
 بخشی از سهام را دریافت میکنند که هنوز در پرتفوی آن ها 

موجود است.

زمان پرداخت سود
همچنین زمان پرداخت سود از ســوی دهنوی تا پایان سال 
جاری اعالم شده و بر این نکته تاکید شده است چنانچه سود 
چند شرکت نیز تجمیع نشود، مابقی آن در سال آینده واریز 

خواهد شد.

نحوه پرداخت سود
با توجــه به تعدد شــرکت هــای حاضر در پرتفوی ســهام 
عدالت، مقرر شــده واریز ســود ســهام افرادی که مدیریت 

مســتقیم را انتخاب کرده اند، توســط شــرکت ســپرده 
 گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه انجــام 

شود. 
همچنیــن از آنجایی که انتخابات شــرکت های ســرمایه 
گذاری استانی که قرار بود در ۲۰ اسفندماه برگزار شود، فعال 
منتفی شد، امسال سود سال ۱۳۹۸؛ ســهام عدالت افرادی 
که روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده انــد، به همان روش 
 سهام داران مستقیم ســهام عدالت و توسط شرکت سمات

 واریز می شود.

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعالم کرد 
که درگاه های الکترونیکی که رمزارز ارائه می کنند، مسدود خواهند 
شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور 
است تا صرافی های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند 
و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی های مجاز بانک مرکزی 
که سایر ارزها را نیز معامله می کنند، حرکت کند. به گزارش ایسنا، 
در پی اعالم مسئوالن بانک مرکزی مبنی بر اینکه طبق قانون شورای 
عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸" مبادله 
رمزارزها مانند بیت کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا مرکز 
ملی فضای مجــازی هم اعالم کرد که ســایت های خریدوفروش 
بیت  کوین مجوز ندارند.  بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج 
رسمی رمز ارز در جهت واردات بالمانع اما معامله این نوع ارز بین افراد 

ممنوع است.  پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه ای 
به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شــده در نظام پرداخت 
کشور اعالم کرد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به 
پذیرندگان پشتیبانی شده که کاال یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری 
اسالمی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می کنند )مانند و نه محدود 
به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت های شرط بندی و قمار و...( 
اقدام کنند. در این زمینه، علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت بیت کوین نسبت به سایر بازارهای 
مالی همیشه نوسانی بوده و طبیعی است که بازار بعد از یک مسیری 

طوالنی خود را اصالح کند.

جذابیت رمز ارزها برای مردم
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار برای مردم جذاب 
شده و حجم این بازار طی ۵ ماه گذشته به باالی هزار میلیارد دالر 
رسیده است، گفت: خدمات بانک های بزرگ دنیا مبنی بر خرید و 
فروش رمزارز و  افزایش سهم بازارهای مشتقات رمز ارزها نوید این را 
می دهد که شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران بانکی در حال ورود 
به این بازار هستند که این امر گردش مالی این صنعت را باال می برد 

و انتظار افزایش قیمت آن را نیز زیاد می کند.
شامخی با تاکید براینکه پیش بینی اینکه بازار در چه محدوده ای 
به ثبات می رسد اکنون مقداری سخت اســت، افزود: بیت کوین 

یک نمونه از بازار رمز ارزهاست که ورود پول به آن زیاد و به صورت 
گسترده مورد استقبال قرار گرفته است و انواع مختلف و زیادی رمز 
ارز وجود دارد. استفاده از رمزارز برای خرید و فروش کاال در کشور 
ممنوع و در مورد صرافی ها نیز تا به حال مجوزی برای آن ها صادر 

نشده است.

ابهامات مسدود شدن درگاه های ارائه دهنده رمز ارز
این کارشناس رمزارزها ادامه داد: نامه شرکت شاپرک برای مسدود 
شدن درگاه های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام زاست زیرا، رمز ارزها را 
جزو کسب وکارهای غیر مجاز و خالف قوانین جمهوری اسالمی 

ایران مطرح کرده درحالیکه فعال قوانین به این موضوع اشاره نکرده 
اســت. برای صرافی های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده 
است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت های قمار و شرط 

بندی آورده شده است.
وی با بیان اینکه صرافی هــای الکترونیک بــرای خرید و فروش 
رمزارز مجوز ندارد، گفت: این نامه بدین منظور است تا صرافی های 
الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش 
رمز ارزها را به سمت صرافی های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را 
نیز معامله می کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعاالن حرفه ای رمز 
ارزها نمی گذارد زیرا، این افراد معموال از صرافی های داخلی برای 
خرید و فروش استفاده نمی کنند و تنها مردم عادی باید از طریق 

صرافی های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

از مجموع بیش از ۱۱۴ میلیــارد دالر قرارداد عاملیت 
ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی طرح های 
مشمول، حدود ۲۱ میلیارد دالر پرداخت قطعی صورت 

گرفته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون، صندوق توسعه ملی 
موظف اســت  از محل ارزهای نفتی که در سال به این 
صندوق واریز می شود نسبت  به تامین مالی طرح های 
اقتصادی و ســرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیالت 
بانکی به بخش های غیر دولتی و ســرمایه گذاری در 
بازارهای پولی و مالی خارجی اقدام کند که این منابع در 
دو بخش ارزی و ریالی ساالنه در قالب تسهیالت ریالی و 

ارزی پرداخت می شود.
بخشی از این منابع در قالب قراردادهای عاملیت ارزی 
اختصاص پیدا می کند و قرارداد عاملیت ارزی منعقده 
بین صندوق و بانک های عامل قراردادی اســت که بر 

مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط 
صندوق در قرارداد، به بانک اجازه تامین مالی ارزی طرح 
های دارای اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی 
را پس از طی مراحل تصویب طرح در بانک عامل و تایید 

صندوق توسعه ملی می دهد.
این در حالی اســت که بررســی تازه تریــن گزارش 
عملکرد صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس )۱۳۹۰( 
تا پایان شــهریورماه امسال نشــان می دهد که بخش 
عمده تســهیالت اعطایــی از محل صندوق توســعه 
ملی به صورت ارزی و بر اســاس اساسنامه و با عاملیت 
بانک های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شــده 
اســت؛ به طوری که کل قراردادهــای عاملیت ارزی 
منعقده با بانک های عامل تا پایان شــهریور ماه امسال 
۱۱۴.۹ میلیــارد دالر بــوده که ۵.۸ میلیــارد دالر آن 
سهمیه برای بانک های عامل مصوب شــده و قرارداد 

 ۱۰ بانک بــه مبلغ ۳.۷ میلیــارد دالر منعقــد و ابالغ 
شده است.

کل مبلغ پذیرش شده توســط صندوق جهت اعطای 
تسهیالت به ۳۱۷ طرح ارزی تامین مالی تا پایان شهریور 
ماه امســال بالغ بر ۳۴ میلیارد دالر بوده است که از این 
میزان ۳۱۵ طرح به مرحله تخصیص ارز با مبلغی بیش از 

۳۳.۶ میلیارد دالر رسیده است.
بررسی جزئیات نشان می دهد که از این طرح های تامین 
مالی شده ۳۱۳ طرح تا پایان شهریور موفق به گشایش 
اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۰.۲ میلیارد دالر شده و به ۳۰۷ 
طرح با حدود ۲۱.۸ میلیارد دالر پرداخت قطعی صورت 

گرفته است.
با توجه به منابع تخصیصی بــه ۳۱۵ طرح تامین مالی 
شده میزان پیشــرفت مالی این طرح ها فقط از محل 
منابع صندوق تا پایان شهریور ماه حدود ۶۵ درصد است.

بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی ریزش روز قبل خود را 
جبران کردند. به گزارش سی ان بی سی، تیم بسکتبال 
داالس ماوریکز که از پرطرفدارترین تیم های ورزشی 
آمریکا محسوب می شود در بیانیه ای اعالم کرد از این 
پس هواداران باشگاه امکان خرید محصوالت تبلیغاتی 
و تجهیزات ورزشی این باشگاه را با استفاده از ارزهای 

دیجیتالی بیتکوین و دوج کوین خواهند داشت. هدف 
از این اقدام، حرکت در مسیر فناوری های آینده عنوان 
شده است.   شمار دیگری از شرکت های بزرگ جهان 
برای ورود به بازار رمزارزها اعــالم آمادگی کرده اند.  
کمپانی نتفلیکس که بزرگ ترین رسانه پخش فیلم و 
سریال جهان محسوب می شود از بررسی بازار رمزارزها 

برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در آن 
ها خبر داده است. خودروسازی هیوندای کره هم اعالم 
کرد احتماال به زودی در برخی از فروشــگاه های آن 
امکان خرید خودرو با ارزهای دیجیتالی مهیا خواهد 
شد. در حال حاضر خودروسازی تسال این امکان را برای 

مشتریان خود فراهم کرده است.  

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در ایام نوروز 
سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است 
اما مسافرت به شهرهای زرد و آبی با رعایت سختگیرانه 
پروتکل های بهداشتی امکانپذیر است، هر چند توصیه 
وزارت بهداشــت این است که ســفرهای غیرضروری 

انجام نشود.
علیرضا رئیسی روز شنبه پس از جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: امروز 
بحث تعطیالت عید نوروز و سفرهای نوروزی در ستاد 
ملی کرونا مطرح شد، وزیر بهداشت در مورد اینکه سفرها 
می تواند بسیار خطرناک باشد و باعث انتقال ویروس به 
خصوص ویروس جهش یافته شود استانهای مختلف را 

درگیر می کند، در این جلسه صحبت کرد.
وی با بیان توصیه وزارت بهداشت این است که سفرهای 
غیرضروری انجام نشــود. گفت: اکنون وضعیت اکثر 

استانهای کشور با ثبات است اما سفرها می تواند وضعیت 
را بدتر کند و ممکن است موج جدید شکل بگیرد. بنابراین 
سفرها تا جای ممکن اصال نباید صورت بگیرد، درست 
است که مردم تحت فشار هستند، سه عید می گذرد که 
مردم مسافرت مناسبی نداشته اند، سال ۹۸ سیل بود، 
سال ۹۹ کرونا و امسال هم کرونا هست. این مسائل باعث 
افزایش مشکالت روحی و روانی می شود و مردم آسیب 
پذیرتر شوند اما با توجه به خطر بیماری تا جای ممکن 
باید سفرها صورت نگیرد تا بتوانیم امسال هم با شرایط 
ثابت بگذاریم و از سال آینده که واکسیناسیون کامل تر 
می شود، می توانیم به مســافرت برویم. قطعا سالهای 
بعد می توانیم تعطیالت بهتری داشته باشیم و همراه با 
عزیزان خود سفر کنیم مبادا به علت بیماری عزیزانمان 
در کنار ما نباشند. رئیســی افزود: امروز این موضوع در 
ستاد ملی کرونا بحث شد. نظر برخی اعضای ستاد که 

مصوب شد این بود که در شهرهای قرمز و نارنجی کامال 
سفر ممنوع شود و سایر شــهرهای زرد و آبی با رعایت 
پروتکل های بسیار سختگیرانه بتوانند سفرهای ضروری 
داشته باشــند ولی همچنان تقاضا داریم سفرهای غیر 
ضروری را نداشته باشند و امســال هم تحمل کنند و 

سفرها ممنوع باشد.
وی گفت: بنابراین ســفر به شــهرهای قرمز و نارنجی 
کامال ممنوع است و به سایر شهرها در صورت ضرورت 
با رعایت پروتکل های سختگیرانه می توانند سفرهای 
ضروری را داشــته باشند.رئیســی افزود: این خبر هم 
اعالم کنم که یکی دور روز پیش ۲۰۰ هزار دوز واکسن 
اسپوتنیک روسیه دیگر وارد کشور شد. هفته گذشته 
۲۵۰ هزار دوز واکسن ســینوفارم نیز از چین وارد شد. 
 محموله های جدید هم به سرعت می رسد و به تدریج 

تزریق می شود.

قیمت نفت خام در پایان معامالت جمعه )بامداد شنبه 
به وقت تهران( تحت تاثیر تصمیم اوپک پالس برای 
عدم افزایش تولید نفت در ماه آوریل، جهش کرد و 

قیمت شاخص برنت به ۷۰ دالر نزدیک شد.
به گزارش سی ان بی ســی، قیمت نفت خام در پایان 
معامالت جمعه )بامداد شنبه به وقت تهران( تحت 

تأثیر تصمیم اوپک پالس بــرای عدم افزایش تولید 
نفت در ماه آوریل، جهش کرد و قیمت شاخص برنت 

به ۷۰ دالر نزدیک شد.
همچنین گزارش اشتغال فراتر از انتظار آمریکا در ماه 
فوریه که نشــان می داد روند ریکاوری اقتصادی این 
کشور سریع تر شده است، باعث ایجاد خوش بینی به 

افزایش تقاضای نفت در آینده و تقویت قیمت ها شد. 
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ مارک 
بین المللی قیمت نفــت، ۲.۶۹ دالر یــا ۳.۹ درصد 
جهش کرد و به ۶۹.۳۶ دالر رسید. قیمت این شاخص 
در معامالت دیشــب تا ۶۹.۶۹ دالر هم باال رفت که 

باالترین سطح آن از ژانویه ۲۰۲۰ تا کنون است.

زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت

چرا درگاه های ارائه دهنده رمزارز مسدود می شوند؟

۲۱ میلیارد دالر وام ارزی پرداخت شد

بازار ارزهای دیجیتالی سبز شد

در نوروز، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی کامال ممنوع است

قیمت نفت خام بیش از  ۳ درصد جهش کرد
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وعده تعدیل قیمت ها 
در بازار شب عید

رشد تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی 

به ۱0/7 درصد رسید

درآمدهای 
نفتی کشور 
در حال 
افزایش  است
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 مردم خریدهای 
خود را به 
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انجام دهند 
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

  شب عید متفاوت 
در بازارهای موازی

فاصله  چشمگیر
 دستمزد با تورم

متغیرهای اقتصــادی در 
کشور ما در حالی در سایه 
متغیر سیاسی در نوسان اند 
که انتظار مــی رفت پس از 
روی کار آمدن رئیس جمهــور آمریکا تحریم ها 
برداشته شــود و اقتصاد به حالت عادی برگردد. 
هرچند کاهش قیمت در بازارهای موازی به صورت 

تدریجی رخ می داد...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 
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اینترنت در سال 1400 گران می شود 
اینترنت  خانگی 

در انحصار  مخابرات

 نرخ تسه
 ۵۵ هزار تومان

مزد پیشنهادی کارگران برای سال 1400؛ ۶ میلیون و 850 هزار تومان اعالم شد

سال  سخت   تعیین  دستمزد
صفحه3

صفحه3

سود 200 درصدی  دالالن  میوه
دالالن   با   گرانفروشی  ،  بازار  میوه   را   دچار   نابسامانی  کرده اند 

کش و قوس گرانی اینترنت در حالی با مصوبه مجلس 
خاتمه یافت که نماینــدگان انقالبی برای افزایش 
مالیات اپراتورها، مکانی بهتر از جیب مردم نیافتند. 
بنابراین با مصوبه مجلس سرانجام اینترنت گران شد 
و سه هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این اقدام 
هم به صداوسیما و مخابرات می رسد. این در حالی 
اســت که اینترنت ثابت همچنان در بند مخابرات 
گرفتار اســت و مردم به ناچار بــه اینترنت موبایل 
روآورده اند. سه هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از 
 گرانی اینترنت: ۱. به »صداوسیما« برای »نظارت« 
بر محتوای فضای مجازی. ۲. »مخابــرات ایران« 
 برای توسعه اینترنت خانگی برای »مقابله« و رقابت 

با » اینترنت ماهواره ای...

میانگین قیمت هر برگه تســهیالت مســکن در 
معامالت امروز فرابورس به ۵۵ هزار تومان و هزینه 
دریافت وام مسکن از محل اوراق نیز به ۲۶.۴ میلیون 
تومان رســید. معامالت امروز گواهــی حق تقدم 
اوراق تســهیالت مســکن با ثبات و آرامش همراه 
بود و میانگین قیمتی بیشــتر نمادهای معامالتی 
زیرمجموعه تسه، در محدوده ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان در 
نوسان بود. همچنین هیچیک از نمادهای معامالتی 
اوراق تسهیالت مســکن نتوانســت در معامالت 
 امروز فرابورس به دامنه نوســان مثبــت یا منفی 
۵ درصد برســد و اکثر افزایش یا کاهش قیمت ها 
در دامنه نوسان کمتر از مثبت یا منفی یک درصد 
 بود که نشــان دهنده ثبات در بازار امروز معامالت 

اوراق تسهیالت است...



اقتصاد2
ایران وجهان

دیدار مدیران راه آهن جمهوری 
اســامی ایران  با مدیر مجتمع 

معدنی چادرملو 
به گزارش خبرنگار ما ،  به منظور تعامل و هماهنگی 
های بیشتر میان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
و راه آهن کشور، نشســت مدیران کل بازرگانی 
داخلی و سیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری 
اســامی ایران  ، مهندس رحمت نژاد مدیرکل و 
تعدادی از مدیران راه آهن یــزد و مدیر مجتمع 
معدنی چادرملو در محل  این مجتمع برگزار شد. 

در این دیدار مدیــران راه آهن با توجه به افزایش 
چشمگیر تولید کنسانتره چادرملو ،جهت همکاری 
و برنامه ریزی و افزایش حمل کنسانتره و بهبود 

شرایط اعام آمادگی کردند.
در ادامه مهندس حمید جهانــی مدیر مجتمع 
معدنی چادرملو نیز ضمن ابراز خرسندی و تقدیر 
و تشکر از زحمات شرکت راه آهن در تامین واگن 
و بهبود شرایط بارگیری کنسانتره چادرملو نسبت 
به سال گذشته گفت: در کنار هم تمام تاش خود 
را بــه کار می بریم تا هــر دو مجموعه از ظرفیت 

همدیگر استفاده حداکثری داشته باشند.

پیام مدیرعامــل و اعضای هیات 
مدیره بانک مهرایران به مناسبت 

روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره بانک مهرایران طي پیامي فرارسیدن ۱۴ 
اسفند ماه »روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه« را 
به هموطنان و به ویژه فعاالن این سنت پسندیده 
تبریک گفتند. به گزارش روابط عمومی بانک مهر 

ایران، در متن این پیام آمده است:
خداوند را شاکریم که توفیق خدمت در بانک قرض 
الحسنه مهر ایران را عطا فرمود؛ جایي که رسالت آن 
همانا رضایت و خشنودي خلق است و چه زیبا این 
ماموریت در تک تک کلمات نام این بانک متبلور 

شده است؛ قرض حسنه، مهر و ایران.
با لطف و عنایات خداوند متعال، بانک مهرایران 
طی ســال های فعالیت خود با تــاش کارکنان 
تاشگر و ســاعي موفق به کســب افتخارات و 
دستاوردهاي درخشاني در عرصه خدمت رساني 
بهتر به مشتریان و نهادینه سازي فرهنگ قرض 
الحسنه در کشور شده اســت. امروز، بانک قرض 
الحسنه مهرایران با کمک و سعی و تاش تمامی 
سهامداران، مشتریان و کارکنان جایگاه خود در 
نظام بانکي کشور را به دست آورده و عملکرد بسیار 
شایسته و مطلوبي در حوزه هاي مختلف بانکي و 

خدمت به ملت شریف ایران ارائه داده است.
مفتخریم بانک قرض الحسنه مهر ایران به پشتوانه 
سهامداران بزرگ خود و مشــتریان گرامی، در 
ســیزده ســال فعالیت اثربخش خود در حوزه 
قرض الحسنه، گام هاي ارزشمندي را براي رفع 
محرومیت ها و محدودیت هاي مالي، توسعه عدالت 
اجتماعي، توانمندسازي و بهبود معیشت اقشار 
ضعیف، کاهش آسیب هاي اجتماعي، کارآفریني 
و اشتغالزایي، تامین خرد مالي براي درمان بیماري 
ها و همچنین حمایت از مددجویان سازمان هاي 

مردم نهاد برداشته است.

با حضور معاون اول ریاســت جمهوری 
صورت گرفت

تقدیر ویژه دولت از بانک مسکن
معاون اول ریاست جمهوری در جریان برگزاری 
مراسم تقدیر از بانک های عامل مشارکت کننده 
در طرح های پرداخت تســهیات برای بازسازی 
مسکن روســتایی و مناطق آسیب دیده، از بانک 

مسکن تقدیر ویژه کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا ، در جریان برگزاری این مراسم با اشاره به 
سهم بیشتر بانک مسکن در پرداخت تسهیات 
برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای 
مسکونی روستایی از یک سو و پرداخت تسهیات 
به مناطق آسیب دبده ناشی از حوادث غیرمترقبه 
مانند ســیل وزلزله در میان ســایر بانک ها، از 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان 
و کارمندان مجموعه بانک مسکن به صورت ویژه 
قدردانی کرد. در این مراسم، اسحاق جهانگیری، 
معاون اول ریاســت جمهوری، ضمــن قدردانی 
از خدمات ویژه بانک مســکن در ایــن زمینه، با 
اهدای لوح سپاس به محمود شایان، مدیرعامل و 
رییس هیات مدیره بانک مسکن از خدمات ایشان 
 و مجموعه تحــت مدیریت وی بــه صورت ویژه 

تقدیر کرد.

استان ها

میانگین قیمــت هر برگه 
در  مســکن  تســهیات 
معامات امــروز فرابورس 
به ۵۵ هزار تومان و هزینه 
دریافت وام مسکن از محل 

اوراق نیز به ۲۶.۴ میلیون تومان رسید.
به گزارش مهر، معامات امــروز گواهی حق تقدم 
اوراق تســهیات مســکن با ثبات و آرامش همراه 
بود و میانگین قیمتی بیشــتر نمادهای معاماتی 
زیرمجموعه تسه، در محدوده ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان 

در نوسان بود.
همچنین هیچیــک از نمادهــای معاماتی اوراق 
تسهیات مســکن نتوانســت در معامات امروز 
فرابورس به دامنه نوســان مثبت یا منفی ۵ درصد 
برســد و اکثر افزایش یا کاهش قیمت ها در دامنه 
نوســان کمتر از مثبت یا منفی یک درصد بود که 
نشــان دهنده ثبات در بازار امــروز معامات اوراق 

تسهیات است.
تعداد معامات در هر نماد عمدتــاً زیر ۱۰۰ فقره 
معامله و تعــداد برگه های به فروش رســیده برای 
بیشــتر نمادهای زیرمجموعه تسه به جز نمادهای 
صادر شده در ماه های اخیر، کمتر از ۲ هزار برگه بود.

بیشــترین تعداد فروش اوراق تسهیات مسکن با 

۳۷ هــزار و ۷۳۰ برگه به نماد تســه ۹۹۱۱ )اوراق 
تسهیات مسکن صادره در بهمن امسال( با میانگین 
قیمتی ۵۵ هــزار و ۹۶۴ تومان تعلق داشــت؛ در 
رتبه های بعدی نیز نمادهای معاماتی تسه ۹۹۰۸، 
۹۹۰۹ و ۹۹۱۰ )اوراق مســکن ماه های آبان، آذر 
و دی امســال( و هر ســه نماد با فــروش ۱۷ هزار 
برگه قــرار دارند. هر ۳ نماد هم بــا قیمت ۵۵ هزار 

و ۹۰۰ تومان به فروش رســیدند.از ســوی دیگر 
در معامات امــروز فرابورس، تعــداد محدودی از 
برگه های تسهیات مســکن در قیمت ۵۱ هزار و 
۸۰۰ تومان به عنوان کمتریــن نرخ فروش و تعداد 
محدودی از برگه ها نیــز در قیمت ۵۸ هزار و ۵۰۰ 
 تومــان به عنوان ســقف قیمتی معامــات امروز، 

دست به دست شدند.

تعداد معامالت مسکن رشد کرد؛ اوراق 
تسهیالت به ثبات رسید

این در حالی است که بر اساس اعام بانک مرکزی 
در گزارش بازار مسکن تهران در بهمن ماه، رشد ۳.۷ 
درصدی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
نســبت به دی ماه رخ داده اســت؛ تعداد معامات 
مســکن نیز رشــد ۱۱.۴ درصدی را ظرف یک ماه 
تجربه کرد. اگرچه تعداد معامات در بهمن ماه رشد 
داشت اما تنها ۳ هزار و ۹۱۷ فقره معامله ثبت شد 
این در حالی است که در بهمن ماه سال گذشته، این 
شاخص، ۱۳ هزار و ۲۹۶ فقره بود که نشانه کاهش 
۷۰ درصدی تعداد معامات در بازار مسکن نسبت 

به سال قبل است.

هزینه دریافت وام مسکن، ۲۶.۴ میلیون 
تومان

با توجه به اینکه میانگین قیمت اوراق تســهیات 
مســکن در معامات امروز ۵۵ هــزار تومان بود و 
همچنین ســقف تسهیات مســکن نیز در تهران 
برای زوجیــن ۲۴۰ و فــردی ۱۴۰ میلیون تومان 
است که می بایســت ۴۸۰ و ۲۸۰ برگه گواهی حق 
تقدم تسهیات مسکن خریداری کنند، در نتیجه 
می بایست متقاضیان زوجین و فردی به ترتیب ۲۶ 
میلیون و ۴۰۰ هزار و ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 

برای دریافت این تسهیات هزینه کنند.

بازار اوراق تسهیات مسکن به ثبات رسید

 نرخ تسه، ۵۵ هزار تومان

روحانی:
 مــردم خریدهای خــود را به 

صورت اینترنتی انجام دهند 
رییس جمهور گفت: االن که شرایط را می بینیم جز 
یک استان که به دلیل همجواری با کشور دیگری و 
رفت وآمدها به آن گرفتار ویروس جهش یافته شده، 
سایر استانهای کشور وضعیت و شرایطی نسبتا 
خوبی دارند. به گــزارش خبرگزاری خبرآناین، 
حجت االسام و المسلمین حســن روحانی در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز 
شصتمین جلسه ستاد ملی برگزار می شود، گفت: 
در طول این مدت از یک سال و چند هفته گذشته 
تا امروز جلسات ستاد را بدون تعطیلی داشته ایم و 
مصوبات هم داشته ایم و برای دو هفته آینده هم 

جلسات را خواهیم داشت.
وی افزود: امیدواریم قدم به قدم به سمت مهار این 
ویروس برویم. شرایط کشــور جایی که مراعات 
می شــود باید تشــکر کنیم و جایی که مراعات 
نمی شود باید بگوییم و گله کنیم. االن که شرایط 
را می بینیم جز یک استان که به دلیل همجواری با 
کشور دیگری و رفت وآمدها به آن گرفتار ویروس 
جهش یافته شده، سایر استانهای کشور وضعیت و 

شرایطی نسبتا خوب دارند.
روحانی تاکید کرد: البته کمی هم برای اســتان 
چهارمحال و بختیاری نگرانی هایی داریم. ما االن با 
دو ویژگی مواجه ایم. یکی اسفند پر جنب وجوش که 
در این ماه همیشه تردد مردم بیشتر می شود و این 
سبب فعالیت بیشتر آنان می شود و این یعنی ما در 
شرایط خاصی با سایر ماهها قرار داریم. همچنین که 
دو هفته اول فروردین هم خاص است و تردد زیاد 
می شود. اهم اظهارات رئیس جمهور را به نقل از 

مهر و ایسنا بخوانید؛
* برای مردم سخت است که امسال به سفر نروند،  
مردم بدانند ایــن خواهش و نکتــه ای که مطرح 
می شود برای سامت آنان اســت و نه چیز دیگر. 
نرفتن سفر بهتر از رفتن است. حاال اگر کسانی اصرار 
دارند که سفر بروند و یا برای شان واجب است باید 

خیلی مراقب رعایت پروتکل های بهداشتی باشند.
* ما نمی توانیــم به مردم بگوییم که شــب عید 
خرید نروید اما از آنان می خواهیم که پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند و در شلوغی و ازدحام 
وارد نشــوند، حاال اگر جایی پنج درصد ارزان تر 
است نمی ارزد که به قیمت سامتی به آنجا برویم. 
همچنین تا جایی که ممکن است از خرید اینترنتی 

باید استفاده کرد. 
* سفر برای شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، 
طبق تصمیم وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا، 
هیچکس برای سفر به این شــهرها برنامه ریزی 
نکند. نیروی انتظامی هم به این مقررات و اجرای 
آن توجه دارد. بنابراین جز شهرهای قرمز و نارنجی 
برای سایر شــهرها هم باید رعایت پروتکل های 

بهداشتی در جریان سفر انجام شود. 
*می دانیم بار روانی خاصی بــرای مردم دارد که 
یکی دو سال خانه نشین شوند، فشارهای زیادی 
برای برخی کســب وکارها که تعطیل شدند هم 

وجود دارد.
* این که واکســن تزریقی چه مدت موثر است و 
ایمنی می آورد آن هم مشــخص نیست. این هم 
محدودیت دیگر است. از طرف دیگر در دنیا یک 
واکسن هراســی هم راه افتاده است و هر گروهی 
به یک واکســن حمله می کنند. می گویند فان 
واکسن خطرناک است. پس نمی توانیم بگوییم 
چون واکســن به بازار آمده ما از این معضل عبور 

می کنیم.
* حتی تزریق واکسن شروع شود هم زمان می برد 
و باید مراعات پروتکل ها را ادامه دهیم. یعنی سبک 
زندگی ای که در این یکسال به تدریج پذیرفته ایم 
مثل کاهش ترددها، دورهمی ها، استفاده از ماسک 

و شستشو را باید برای یک سال دیگر ادامه دهیم.
* زیرا اگر این ویروس جهش پیدا نمی کرد، می 
گفتیم باالخره یک روز تمام می شود اما به سمت 
جهش یافتگی رفت و امــروز انواع مختلفی از آن 
ظهور پیدا می کند و شایع می شود. خواهش من 
این است که در این ایام عید به فکر مردمی باشیم 
که مسافرت نمی روند. صدا و سیما و فضای مجازی 

برای اوقات فراغت و برنامه سازی ها تاش کنند.
*دبستان، دبیرستان و دانشــگاه که همه تقریبا 
امسال تعطیل بودند، ان شاءاهلل بتوانیم برای اوقات 
فراغت مردم تاش کنیم تا عید نوروز به گونه ای 
باشد که با ســختی و ویروس و مرگ و میر همراه 
نباشد. استان هایی که مقصد سفر هستند مانند 
مشهدالرضا، شمال، جنوب و اصفهان بسیج عمومی 

برای مراعات فاصله ها و پروتکل ها لحاظ شود.
*استان هایی که مقصد مسافران هستند بسیج فوق 
العاده تشکیل دهند، استاندار، تیم پزشکی، بسیج، 
سپاه و ... مراقبت بیشتری داشته باشند تا عید و 

نوروز خوبی داشته باشیم.
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معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعام 
آغاز طرح فروش های فوق العاده توسط اصناف از 
امروز وعده داد که قیمــت کاالهای پرمصرف در 
ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان تعدیل شود.

به گزارش ایســنا، عباس قبــادی در یک برنامه 
تلویزیونی، اظهار کرد: امســال بــه جهت نکاتی 
که در بیانات ارزشــمند مقام معظم رهبری نیز 
اشاره شده است و با توجه به نزدیکی ایام پایانی 
ســال و ماه مبارک رمضــان، برنامه ریزی های 
گســترده ای برای تامیــن کاال،  تنظیــم بازار و 
 جلوگیری از افزایــش بی رویــه قیمت ها انجام 

شده است.
وی در ادامه از اجرای طرح فروش های فوق العاده 
توسط اصناف خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت 
رعایت مســائل و پروتکل های بهداشتی امسال 
فروش های بهاره و نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کاال را در کشــور برگزار نمی شود و طرح فروش 
فوق العاده ای در دستور کار قرار گرفت؛ با توجه به 
اعام آمادگی اصناف و تشکل ها، عرضه مستقیم 
کاال در قالب این طرح و از امروز در سراسر کشور 

اجرا می شود.

آغاز توزیع میوه از هفته آینده
دبیر ســتاد تنظیم بازار، در ادامــه درباره تامین 

و ذخیــره ســازی میــوه و مرکبات نیــز اظهار 
کــرد: ذخیره ســازی میــوه و مرکبــات از ماه 
های گذشته انجام شــده است و با اســتفاده از 
ظرفیت اصناف و تشــکل ها و همــکاری خوب 
مجموعه جهاد کشــاورزی توزیع گســترده این 
 کاالهــا از هفته آینده در سراســر کشــور آغاز 

خواهد شد.

غرفه رایگان برای باغداران
قبــادی همچنین بــا اشــاره به مشــکات و 
مســائل حوزه تولید، تصریح کــرد: با هماهنگی 
اســتانداری ها در سراســر کشــور، غرفه هایی 
به صورت رایــگان جهت عرضه مســتقیم کاال 
در اختیار باغــداران و تشــکل هــای مربوطه 
قرار خواهد گرفــت که این موضــوع در تعدیل 
 قیمت هــا و تنظیم بــازار تاثیــر مثبتی خواهد 

داشت.

تشدید نظارت ها از امروز
این مقام مســئول با تاکید بر گسترش و شدت 
نظارت ها بر بازار میوه شــب عید، گفت: نظارت 
ها از محل دپوی میوه و انبارها تا ســطح شبکه 
توزیع خرد توســط بخش های نظارتی به صورت 
ویژه از امــروز انجام خواهد گرفــت و در صورت 

مشاهده هر گونه تخلف، بافاصله برخورد قانونی 
انجام می شود.  مقادیر زیادی میوه توسط بخش 
خصوصی نیز ذخیره سازی شده است که با تزریق 
این اقام به بازار شاهد کاهش و تعدیل قیمت ها 

در بازار پایانی سال خواهیم بود.

تداوم صادرات سیب و پرتقال
وی افزود: متاسفانه مشکل و معضل گرانی وجود 
دارد که البته در هر بخش دالیل خودش را دارد، 
عرضه گسترده کاال می تواند از افزایش قیمت ها 
جلوگیری کند. امســال تاش کردیــم تا اقام 
مورد نیاز در بــازار را از طریــق تولیدات داخلی 
و با کاالهای تولید داخل تامیــن کنیم. واردات 
میوه های گرمســیری که در ســال های گذشته 
آزاد بود انجام نشد، اما بازار با تولید داخل تامین 
شد. از طرف دیگر صادرات هم در راستای کمک 
به تولیدکنندگان متوقف نشد و صادرات سیب و 

پرتقال آزاد است.

چرا نــرخ مصــوب کاالهــا رعایت 
نمی شود؟

قبــادی در ادامه در پاســخ به اینکــه چرا نرخ 
مصوب کاالها رعایت نمی شــود، گفــت: بالغ بر 
۷۰ درصد نیاز مردم در بخش اقــام پروتئینی 

و میــوه و مرکبــات از بازارهــای میــوه و تره 
بار تامین می شــود. تاش ما توزیع گســترده و 
متناســب با نیاز بازار و در همچنیــن کنترل و 
تعدیل قیمت هاســت؛ خوشــبختانه در کشور 
 از نظــر تامین و ذخایر کاال، مشــکل و کمبودی 

وجود ندارد.
وی مدیریت خرید را در جلوگیری از ایجاد تاطم 
و تنش در بازار مهم دانست و گفت: در مورد لوازم 
خانگی، به واسطه عرضه مستقیم، کاال با قیمت 
مصوب عرضه می شــود، در مورد برخی از کاالها 
نیز، بــه دالیل مختلف، از جملــه افزایش هزینه 
واردات مواد اولیه تولید، قیمت ها تحت تاثیر قرار 
گرفت. اما این اطمینــان را به مردم می دهیم که 
در خصوص کاالهای پرمصرف ایام عید، قیمت ها 

تعدیل خواهد شد.
به گزارش ایســنا، مهم ترین کاالهایی که اخیرا 
رعایت نشــدن نرخ مصوب آن ها خبر ساز شده 
مرغ و تخم مرغ است. به طوری که در هفته های 
گذشــته قیمت هر کیلو گوشــت مرغ به حدود 
۳۰ هزار تومان و هر شــانه تخم مــرغ به بیش از 
۴۰ هزار تومان هم رسید. این در حالی است که 
نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۲۰ هــزار و ۴۰۰ و هر 
 شــانه ۳۰ عددی تخم مرغ ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان 

است.

رئیس کل بانــک مرکزی اعام کــرد که نتایج 
مقدماتــی محاســبات آمــاری ایــن بانــک 
نشــان می دهد رشــد ســه ماهه ســوم تولید 
کارگاه هــای بــزرگ صنعتــی حــدود ۱۰.۷ 
 درصد و رشــد نــه ماهــه آن حــدود ۸ درصد 

بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیــس کل بانک مرکزی در 
یادداشــتی در صفحه مجازی اعام کرد: نتایج 
مقدماتی محاســبات آماری بانک مرکزی نشان 
می دهد رشد سه ماهه ســوم تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد نه ماهه 

آن حدود ۸ درصد بوده است. این گزارش از تداوم 
رشــد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می کند. در 

متن کامل این یادداشت آمده است:
نتایــج مقدماتــی محاســبات آمــاری بانــک 
مرکــزی نشــان می دهــد رشــد ســه ماهه 
ســوم تولیــد کارگاه هــای بــزرگ صنعتــی 
حــدود ۱۰.۷ درصــد و رشــد نــه ماهــه آن 
حــدود ۸ درصــد بــوده اســت. این گــزارش 
 از تداوم رشــد بخش حقیقی اقتصــاد حکایت 

می کند.
در پایان بهمن ماه رشــد ۱۲ ماهــه پول ۵۶.۹ 

درصد و رشــد ۱۲ ماهه شــبه پول ۳۵.۳ درصد 
شد. رشــد ۱۲ ماهه پول در مهرماه ۸۸.۶ درصد 
و در دی مــاه ۶۳.۸ درصد بود. رشــد ۱۲ ماهه 
شــبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه 
۳۴.۳ درصد بود. روند این دو متغیر پولی حاکی 
 از کاهش سیالیت پول متأثر از کاهش انتظارات

 تورمی است.
با توجه به کاهش انتظــارات تورمی )که یکی از 
نشــانه های آن، کاهش نرخ معامات حواله های 
ارزی صادرکنندگان عمده بــه کانال ۲۲,۰۰۰ 
تومان بــه ازای هر دالر در پایان هفته گذشــته 

در ســامانه نیمــا می باشــد( و عــدم ضرورت 
افزایش نرخ ســود، برنامه بانک مرکزی برمبنای 
 قرار دادن نرخ ســود حول میانگیــن داالن نرخ 

سود است.
در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی 
در مدیریت بین بانکــی، خصوصاً، اســتفاده از 
عملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ ســود بین 

بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ ســود به 
 دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشــد ترازنامه 

بانک ها است.

وزیــر اقتصاد بــا بیــان اینکــه منابــع حاصل 
از فــروش نفــت بــه کشــور در حــال افزایش 
اســت، گفت: شــورای عالــی بــورس، آمادگی 
کامــل دارد تا بــه بنگاه هــای اقتصــادی برای 
 ســرعت بخشــیدن به تامیــن مالــی از بورس 

کمک کند.
به گــزارش صــدا و ســیما، فرهاد دژپســند در 
نشســت هم اندیشــی بــا کار آفرینــان و تولید 
کنندگان، گفت: درسه ماهه ســوم امسال، رشد 
اقتصادی غیر نفتی و همچنین با احتســاب نفت 
 مثبت بــوده و آمارهای اقتصــادی امیدوارکننده 

است.
وی افزود: با وجود جنــگ اقتصادی و تحریم های 
ظالمانه در ۳۰ سال گذشته، در یازده ماه امسال، 
صادرات غیر نفتی به ۳۲ میلیارد دالر و واردات به 
۳۴ میلیارد دالر رسیده اســت. این در حالیست 
که ۸۵ درصــد واردات ما مواد اولیــه و کاالهای 

سرمایه ای است.
وزیر اقتصاد گفت: در دهه ماه امسال، هزار و ۴۰۰ 

هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی تسهیات 
پرداخت شده که این رقم در کل سال گذشته ۹۷۵ 

هزار میلیارد تومان بوده است.
دژپســند افزود: با وجود همه محدودیت ها، منابع 
حاصل از فروش نفت به کشــور در حال افزایش و 
گشــایش هایی در منابع ارزی کشور در خارج نیز 

ایجاد شده است.
وی با اشاره به برخی مشــکات فعاالن اقتصادی 
در زمینــه گمرک، مالیــات و همچنیــن تأمین 
مالــی بنگاه های اقتصــادی گفت: بازار ســرمایه 
می تواند در تأمیــن مالی اقتصاد نقــش اصلی را 
داشته باشد این در حالیســت که بین بنگاه های 
اقتصادی بــه ویــژه کارخانه های بــزرگ هنوز 
 اســتفاده از ظرفیت بازار ســرمایه به طور کامل 

جا نیافتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شورای عالی 
بورس، آمادگی کامل دارد تا به بنگاه های اقتصادی 
 برای ســرعت بخشــیدن به تأمین مالی از بورس 

کمک کند.

رئیس اتاق ایران معتقد است: اقتصاد ایران برخاف 
کشورهای توسعه یافته مدام به سیاست یارانه می دهد 

و برای تحقق توسعه باید این رویکرد تغییر کند.
غامحســین شــافعی، در مراســم تجلیــل از 
صادرکنندگان نمونه سال ۱۳۹۹ استان خراسان 
رضوی افــزود: اگر بگوییم صادرکننــدگان نمونه 
امسال، صادرات را با اعمال شاقه انجام دادند، حرفی 
به گزاف بیان نشده؛ اما در بســیاری از بازی ها اگر 
قاعده درست نباشــد، هرچقدر تاش کنیم، حکم 
مشت بر سندان کوبیدن اســت. شاید از سی سال 
قبل هرگاه از مشــکات ســخن می گوییم، حرف 
تازه ای جز تکرار حرف هــای قبلی نداریم. بنابراین 
می توان گفت قواعد دچار مشکل است و این موضوع 
درباره مسائل اقتصادی ما که صادرات در رأس آن 

است نیز صدق می کند.
شــافعی با بیان اینکه صادرات نوک پیکان توسعه 
اقتصادی کشورها به شــمار می آید، تصریح کرد: 
متأسفانه در ســه سال گذشــته حرکت هم زمان 
سیاســت های تجاری و ارزی در کشور ما برعکس 

بوده و در برهه ای شــاهد بودیم که سیاست های 
تجاری بر سیاست های ارزی ســایه افکنده است. 
امروز جای بسیاری از فعاالن حوزه تجارت خارجی 
در میان صادرکنندگان نمونه خالی اســت و علت 
اصلی آن در همین عدم تعادل سیاست های ارزی 

و تجاری است.
رئیــس اتاق ایران دربــاره دالیل عدم توســعه به 
قواره ظرفیت ها در کشورمان، تصریح کرد: اگر در 
برنامه های بلندمدت فلسفه های واقعی اقتصادی 
موردتوجه قرار نگیرد، به توسعه دست نمی یابیم. 
امروز نگاه به اســتاندار در مرکز، نگاهی درآمدی 
نیســت بلکه اســتانداران تنخواه دار محســوب 

می شوند.
او ادامه داد: دیوار قطــور اختیارات تمرکزیافته در 
کشور یکی از مشکات امروز ما به شمار می آید که 
اکنون وقت اصاح آن فرا رســیده است. در آستانه 
تدوین برنامه هفتم توسعه هســتیم و یک بار هم 
که شــده برنامه توســعه باید واقع بینانه تدوین و 

اجرا شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار مطرح كرد

وعده تعدیل قیمت ها در بازار شب عید

رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی به ۱۰.۷ درصد رسید

وزیر اقتصاد خبر داد؛

درآمدهای نفتی کشور در حال افزایش است
غامحسین شافعی در مراسم تجلیل از صادركنندگان نمونه خراسان رضوی

روند فعلی هزینه کرد از جیب اقتصاد برای سیاست باید تغییر کند

گروه اقتصاد ایران وجهان
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عقب نشینی آرام سکه به سوی کانال ۹ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )شنبه، ۱۶ اسفند( در ادامه روند نزولی خود با کاهشی ۳۷۱ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته)پنجشنبه( ۱۰ میلیون و 

۳۷۰ هزار تومان معامله شد. روز شنبه ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون  و ۱۵۰ 
هزار تومان معامله شد. همچنین امروز نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۲۵۰ هزار تومان قیمت 

خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۹ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۴۱۸ هزار تومان رسید.
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تست مجدد از مسافران خارجی

نظارتهای کرونایی فرودگاهها تشدید شد

افزایش هزینه های تولید میوه
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران

قیمت تمام شده تولید میوه به دلیل افزایش سه برابری قیمت نهاده ها و ماشین آالت رشد داشته است. تمام این هزینه ها بر روی قیمت تمام شده تولید تاثیر خواهد گذاشت. به عالوه شاهد هستیم که هزینه کارگران، 
حمل و نقل، وسایل جمع آوری میوه نیز افزایش یافته است. متاسفانه بازار در حال حاضر به حال خود رها شده و مسئوالن باید به فکر نظارت بیشتر بر بازار میوه در آستانه سال جدید باشند. با وجود تعدد واسطه گران 

و دالالن، اختالف ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت از مزرعه تا بازار امری بدیهی است که متاسفانه در بسیاری از موارد این اختالف قیمت به ۱۰۰ درصد می رسد.
البته باید به این نکته هم اشاره شود که دالالن در این زنجیره جزو حداقل ها هستند و دالیل اصلی عالوه بر افزایش هزینه تمام شده تولید، گرانفروشی است که در خرده فروشی ها اتفاق می افتد و متأسفانه نظارتی نیز 
بر این مراکز نیست. هرچند ذخیره سازی خوبی برای میوه شب عید وجود دارد اما در این بین باید تخلفات از چرخه تولید و توزیع بازار میوه برچیده شود. از طرفی دیگر بازار میوه را تابع عرضه و تقاضا است. بازار اصلی 

ترین حلقه برای تولید محصوالت کشاورزی است که متاسفانه نبود الگوی کشت موجب شده قیمت برخی محصوالت در برخی بازه های زمانی افزایش یابد.

کمتر از دو هفتــه مانده به 
پاسیان ســال و ایام نوروز 
همچنان بــازار میوه دچار 
آشــفتگی و رشــد قیمت 
هاست. به گفته رییس نظام 
صنفی کشــاورزی در حال حاضر دالل ها میوه را با 
۲۰۰ درصد افزایش قیمت به بازار عرضه می کنند. 
فعاالن بازار میوه و تره بار در شرایطی که روزانه رشد 
قیمت ها در این بازار برای مردم آزار دهنده شــده 
است اعالم می کنند کمبود میوه در بازار وجود ندارد 

و صادرات نیز انجام می شــود. درحالی این سخنان 
مطرح می شود که با گشــتی در میادین میوه و تره 
بار و میوه فروشــی ها به وضوح گرانی و گرانفروشی 
مشاهده می شود. گزارشهای میدانی حاکی از تفاوت 
۲۰۰ درصدی قیمت میــوه در میادین و مغازه های 
بازار است، حال اینکه براساس قانون این تفاوت نباید 
بیش از ۳۰ درصد باشــد، فروشندگان میوه در بازار 
تنها مجازند براســاس فاکتور خرید از میادین میوه 
تنها ۳۰ درصد به میوه ای که در بازار می فروشــند 
اضافه کنند. در این بین باز هم دالالن مقصر شناخته 
شده اند. البته شکی نیست که پای دالالن در گرانی 
و کمبود میوه در میان اســت امامقصــر این اتفاق 
کوتاهی سازمان های نظارتی و جرایمی است واقعا 

غیربازدارنده است.  در همین زمینه رئیس اتحادیه 
میوه و تره بار همدان با اشاره به اینکه قیمت میوه را 
واسطه ها تعیین می کنند و از دست باغداران خارج 
شده است، گفت: درصد زیادی از افزایش قیمت میوه 

و تره بار به واسطه گری باز می گردد.
رضا البرزی با اشاره به اینکه قیمت میوه را واسطه ها 
تعیین می کنند و از دست باغداران خارج شده است، 
گفت:  درصد زیادی از افزایش قیمت میوه و تره بار 
به واسطه گری برمی گردد، گفت: میوه فروشان هیچ 
دخالتی در تعیین قیمت میوه ندارند. رضا البرزی با 
اشاره به اینکه هزینه های جانبی باال باعث افزایش 
قیمت میوه شده اســت، اظهار کرد: میوه در دست 

واسطه هاست و از دست باغداران خارج شده است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بــار همدان تصریح کرد: 
در حال حاضر میــوه روی درخت موجود نیســت 
و از انبارها و ســردخانه ها وارد بازار می شــود که 
هزینه انبار هــم تحمیل می شــود، بنابراین میوه 
فروشــان خرد هیچ دخالتی در قیمت میوه ندارند 
و فقط  درصدهای ســود را باید رعایــت کنند. وی 
با اشاره به اینکه بازار میوه کســاد است و مردم در 
حد ضــرورت خرید می کنند، گفــت: بین باغدار و 
بازار واســطه هایی وجود دارد کــه درصد زیادی از 
افزایش قیمت میوه به واسطه گری برمی گردد، به 
طوری که دالل ها میوه را با قیمت نازل از کشاورزان 
 خریداری کرده و در زمانی کــه قیمت باال می رود، 

عرضه می کنند.

دالالن با گرانفروشی، بازار میوه را دچار نابسامانی كرده اند 

سود 200 درصدی  دالالن  میوه
دالل بازی و كمبود میوه شب عید

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دستمزد پیشنهادی کانون عالی انجمن  های صنفی 
کارگران کشــور برای کارگران ۶ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان اعالم شد. در حالی که هر ساله تعیین 
دستمزد به روزهای پایانی سال موکول می شود و 
در نهایت به دلیل به نتیجه نرسیدن جلسات میان 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان موضوع به این مهمی به سال آینده موکول می 
شود، وضعیت کارگران با رشد تورم بیش از ۶۰ درصدی در معرض تهدید بسیار 
بزرگی قرار گرفته است. این در حالی است که موافقان و مخالفان بسیاری در 
رابطه با تعیین دستمزدها هر ساله نظرات خود را در این رابطه اعالم می کنند. 
برخی فعاالن اقتصادی بر این باورند که افزایش نرخ دســتمزدها به بیکاری 
بسیاری از کارگران منجر می شود و مسئوالن باید برای کاهش نرخ ارز تالش 
کنند تا قیمت ها کاالها به تعادل برسد و قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.
از طرفی دیگر بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این باورند که میزان دستمزد 
کارگران به هیچ عنوان مناســب مخارج آنها با نرخ تــورم فعلی نبوده و حق 
کارگران با تعیین حداقلی نرخ دســتمزد همواره پایمال شده است. در سال 
جاری با توجه به رشــد ۱۰۰ درصدی قیمت ها بخصوص در حوزه کاالهای 
اساسی قدرت خرید این قشر کاهش بسیاری داشته و تاکیدها بر این است که 
دستمزد کارگران باید با توجه به رشد بیش از ۶۰ درصدی تورم تعیین شود. اما 
به هر حال همواره نمایندگان کارگری در این جلسات و با چانه زنی های بسیار 
تا به امروز موفق نشده اند حق و حقوق مناسب این قشر را برای تعیین دستمزد 

به نمایندگان دولت القا کنند. قدرت نمایندگان کارگری در برابر نمایندگان 
کارفرمایان کمتر بوده و نمی توانند حق کرگران را زنده کنند. 

در همین زمینه دبیر کانون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشور گفت: رقم 
پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶میلیون و ۸۵۰هزار تومان 
است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات 
شورای عالی کار اســت. هادی ابوی اظهار داشت: معیشت کارگران، یکی از 
اصلی ترین مشکالت جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن 
نداریم و برخالف برخی ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزایش تورم و سختی های 

ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند.
ابوی با بیان اینکه حقوق دریافتی کارگران، به زور پاســخگوی یک هفته از 
زندگی آن هاست، گفت: نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران 
مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاری یا کار در شیفت های بعدی این خال 

را پر کنند. وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است 
مجبور شوند تا زیورآالت خانواده شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند. 
ابوی افزود: مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران 
حذف شده و نکته نگران کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این 

مسئله وجود دارد.
دبیر کانون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که 
جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کاالهای اساسی از سوی دولت ندارد، 
خاطرنشــان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک 
می کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگرانشان بسیار 
نگران هستند. وی بیان کرد: طبیعتا این مشغله های ذهنی بر روی کیفیت کار 

نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت.
ابوی ادامه داد: تمامی این مشکالت مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر 
در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه های عروسی و جهیزیه تبدیل 
به مصیبتی بزرگ خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارگری دچار 
بیماری شود، با مشکالت عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین 
اجتماعی روبرو خواهد شد. وی افزود: به دلیل عدم همخوانی میزان حقوق 
پرداختی تامین اجتماعی با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگیزه 
کادر درمان شاغل در این مراکز و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی پایین است.

دبیر کانــون عالی انجمن  های صنفی کارگران کشــور اظهار داشــت: رقم 
پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده ۶ میلیون و  ۸۵۰ هزار تومان 
است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات 
شورای عالی کار است. ابوی عنوان کرد: در صورت تصویب این رقم، بازهم این 

حقوق ۵۰ درصد میزان خط فقر خواهد بود.

مزد پیشنهادی كارگران برای سال 1۴۰۰؛ ۶ میلیون و ۸5۰ هزار تومان اعالم شد

سال  سخت  تعیین دستمزد
بالتکلیفی حداقل مزد كارگران

فاصله چشمگیر دستمزد با تورم
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی 

امکانات ضروری زندگی که موجب رفاه نسبی می شود به هیچ عنوان با دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد. قیمت ها بخصوص در حوزه کاالهای اساسی به رغم اعالم مسئوالن روزانه افزایش پیدا می کند و قشر کارگر با حقوق حداقلی نمی 
تواند خود را با این قیمت ها سازگار کند. دولت به عنوان باالترین مرجع باید نظارت بر قیمت ها را افزایش دهد و جلوی گرانی و گرانفروشی را بگیرد.  سرعت تورم امکان برنامه ریزی و هر اقدامی را در کشور متوقف کرده است. در این شریط ایجاد 
ثبات در اقتصاد ضروری است. متأسفانه افزایش و نوسان هر ثانیه و دقیقه و ساعت ارز و پول در اقتصاد امکان برنامه ریزی برای کاربرد نقدینگی را با مشکل مواجه کرده و کاهش نقدینگی مشارکت مردم را نیاز دارد. مشارکت مردم برای فعالیت 
در امور اقتصادی هم باور و اعتماد مردم را نیاز دارد. بدون این ابزار ها و امکانات امکان تغییر سیاست های اقتصادی در کشور امکان پذیر نیست. بنابراین وظیفه دولت کامالً روشن و آشکار است و باید گشایشی در حوزه سیاسی ایجاد کند تا شرایط 
برای برنامه ریزی و مشارکت مردم در اقتصاد و بعد از آن کاربرد نقدینگی در مسیر صحیح اقتصادی در کشور فراهم شود. در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکالت برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابسامانی و بی 
ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است. متاسفانه 
در حالی که طی سال های گذشته حداقل دستمزد فاصله ای قابل توجه را با تورم حفظ کرده است، افزایش تورم در سال جاری سبد معیشتی کارگران را بیش از پیش کوچک کرد. متاسفانه در این شرایط آنچه به آن اعتقاد داریم این است که 

مذاکرات تعیین دستمزد در شورای عالی کار فاقد کیفیت و استاندارد الزم است و استناد به شاخص های اقتصادی به هیچ وجه در تعیین دستمزد وجود ندارد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از تشدید نظارت های بهداشتی به دستور ستاد ملی 
کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری در فرودگاه های 
کشور خبر داد. سیاوش امیرمکری با اشاره به شیوع 
ویروس کرونای انگلیسی در جهان و اینکه در نتیجه 
شیوع این ویروس، موج چهارم کرونا به پا خاسته 
است، اظهار کرد: اکنون در تمامی فرودگاه های به 
ویژه فرودگاه های بین المللی کشور، پروتکل های 
جدید به همراه کنترل و غربالگری بیشتر در حال 

انجام است.
وی گفت: در حال حاضر، عالوه بر تستی که قبل از 
پرواز از مسافران گرفته می شود و مسافران ملزم به 
ارائه آن هستند، همچنین مسافرانی که از طریق 
پروازهای خارجی به فرودگاه های کشور می آیند، 
به خصوص از مناطقی که درگیر کرونای انگلیسی 
هســتند، تســت مجدد دیگری در فرودگاه های 
بین المللی از آن ها انجام می شود و تا اعالم نتیجه 

تست، تحت کنترل و نظارت باقی می مانند.
امیرمکری عنوان کرد: مسافرانی که نتیجه تست 
آن ها مثبت باشد به مراکز بهداشتی معرفی شده 
و آن دسته از افرادی که تست منفی داشته باشند، 
اجازه خروج از فرودگاه را خواهند داشت.مدیرعامل 
شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با یادآوری 
از شعار ACI مبنی بر "تجربه سفر سالمت" که 

در صنعت حمل ونقل هوایی جهــان بر آن تأکید 
شده است، تصریح کرد: اکنون این شعار و اهدافی 
که برای آن تعریف شده، به دقت در فرودگاه های 

کشور رعایت می شوند.
وی گفــت: در حال حاضر نظارت هــا و دقت ها بر 
اجرای پروتکل های بهداشتی در سفرهای داخلی 
به صورت ســختگیرانه اعمال می شــوند تا از این 
طریق آن امنیت کامل ســالمت برای مســافران 
هوایی فراهم شــود.امیرمکری تأکید کرد: اکنون 
مســافران هوایی در زمان خرید بلیت، زمان ورود 
به فرودگاه و هم در زمان ســوار شدن به هواپیما با 
انجام تست کرونا غربالگری می شوند. همچنین در 
تمامی فرودگاه ها طرح فاصله گذاری انجام شده و 
تمامی محوطه های فرودگاه ها ضدعفونی می شوند. 
ضمن اینکه ایرالین ها نیز ملزم به رعایت استفاده 

از ۶۰ درصد از ظرفیت هواپیماهای خود هستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
خاطرنشان کرد: هم اکنون مطابق مصوبات ستاد 
ملی کرونا و سازمان هواپیمایی کشوری به منظور 
حفظ سالمت مســافران هوایی، نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی تشدید شده است.وی گفت: 
امیدواریم که با تداوم و اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی، هر چه سریع تر شاهد بازگشت رونق به 

صنعت حمل ونقل هوایی همچون گذشته باشیم.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمــت ضمن اعالم آغاز 
طرح فروش های فوق العاده توســط اصناف وعده داد که 
قیمت کاالهای پرمصرف در ایام پایانی سال و ماه مبارک 
رمضان تعدیل شــود. عباس قبادی اظهار کرد: امسال به 
جهت نکاتی که در بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری نیز 
اشاره شده است و با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال و ماه 
مبارک رمضان، برنامه ریزی های گسترده ای برای تامین 
کاال،  تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها 

انجام شده است.
وی در ادامه از اجرای طرح فروش های فوق العاده توسط 
اصناف خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت رعایت مسائل و 
پروتکل های بهداشتی امسال فروش های بهاره و نمایشگاه 
های عرضه مستقیم کاال را در کشور برگزار نمی شود و طرح 
فروش فوق العاده ای در دستور کار قرار گرفت؛ با توجه به 
اعالم آمادگی اصناف و تشکل ها، عرضه مستقیم کاال در 
قالب این طرح در سراسر کشور اجرا می شود. دبیر ستاد 
تنظیم بازار، در ادامه درباره تامین و ذخیره سازی میوه و 
مرکبات نیز اظهار کرد: ذخیره سازی میوه و مرکبات از ماه 
های گذشته انجام شده است و با استفاده از ظرفیت اصناف 
و تشــکل ها و همکاری خوب مجموعه جهاد کشاورزی 

توزیع گسترده این کاالها از هفته آینده در سراسر کشور 
آغاز خواهد شــد. قبادی همچنین با اشاره به مشکالت و 
مسائل حوزه تولید، تصریح کرد: با هماهنگی استانداری ها 
در سراسر کشور، غرفه هایی به صورت رایگان جهت عرضه 
مستقیم کاال در اختیار باغداران و تشکل های مربوطه قرار 
خواهد گرفت که این موضوع در تعدیل قیمت ها و تنظیم 

بازار تاثیر مثبتی خواهد داشت.
این مقام مسئول با تاکید بر گسترش و شدت نظارت ها بر 
بازار میوه شب عید، گفت: نظارت ها از محل دپوی میوه و 
انبارها تا سطح شبکه توزیع خرد توسط بخش های نظارتی 
به صورت ویژه انجام خواهد گرفت و در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف، بالفاصله برخورد قانونی انجام می شود.  مقادیر 
زیادی میوه توسط بخش خصوصی نیز ذخیره سازی شده 
است که با تزریق این اقالم به بازار شاهد کاهش و تعدیل 

قیمت ها در بازار پایانی سال خواهیم بود.
وی افزود: متاسفانه مشکل و معضل گرانی وجود دارد که 
البته در هر بخش دالیل خودش را دارد، عرضه گسترده کاال 
می تواند از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. امسال تالش 
کردیم تا اقالم مورد نیاز در بازار را از طریق تولیدات داخلی 

و با کاالهای تولید داخل تامین کنیم. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ گفت: پرداخت ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی برای ساخت ۱.۲ 
میلیون مسکن را با جدیت پیگیری می کنیم.حسینعلی 
حاجی دلیگانی، عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱4۰۰ 
با اشــاره به لزوم هدایت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از کل 
تسهیالت پرداختی نظام بانکی به حوزه ساخت مسکن 
گفت: بر اساس مصوبه اعضاء کمیسیون تلفیق مجلس، ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان از کل تسهیالت پرداختی نظام بانکی 
در سال آینده باید در قالب تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومانی 

ساخت به بخش مسکن اختصاص یابد.
عضو کمیســیون تلفیق بودجــه ۱4۰۰، در بیان اهداف 
مجلس شورای اسالمی از این تصمیم عنوان کرد: هدف 
مجلس از این تصمیم، زمینه ســازی برای ســاخت ۱.۲ 
میلیون واحد مسکونی در سال ۱4۰۰ است تا بدین وسیله 

عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد سامان این 
بازار و کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم شریف 

باشیم.
وی در بیان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده در این بخش 
از قانون تلفیق بودجه ۱4۰۰ گفت: پرداخت ۲۰ درصد از 
تسهیالت نظام بانکی  به بخش مسکن که درسال آینده 
باتوجه به رشد نقدینگی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
می شود را با جدیت پیگیری می کنیم. حاجی دلیگانی در 
پایان با اشاره به آثار رونق گرفتن حوزه ساخت و ساز مسکن 
به کمک ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در سال گفت: 
در صورت تحقق این موضوع برای بیش از  ۳ میلیون نفر، 
اشتغال زایی خواهد شد زیرا حوزه مسکن به عنوان یک 
پیشران اقتصادی با بیش از ۱۰۰ بنگاه اقتصادی پسینی و 

پیشینی در ارتباط است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عمده دالیل رسوب 
کاال در گمرکات را مشکالت ثبت سفارش، عدم انطباق 
با استانداردها، معطلی در فرآیند گمرکی و آزمایشگاهی، 
عدم واریز کارمزد خدماتی عنــوان کرده و وعده داده که 
این کاالها در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. بر اساس 
اطالعات منتشر شده از ســوی گمرک در ۱۰ ماهه اول 
امســال در مجموع ۱۹.۷ میلیون تن کاالی اساسی به 
ارزش ۹.۸ میلیارد دالر در ۲۵ گروه کاالیی وارد شــده 
است؛ سهم کاالهای اساســی از مجموع واردات در سال 
جاری و تا پایان ۱۰ ماهه از لحاظ وزنی حدود ۷۰ درصد 
بوده است.  آخرین وضعیت موجودی کاالهای اساسی 
در بنادر  تا پایان ۱۸ بهمن ماه امسال نیز  نشان می دهد 
که تا این زمان موجودی کاالهای اساسی به ۵.۱ میلیون 
تن رسیده است.   باالترین موجودی کاال نیز در بندر امام 

خمینی )ره( با ۳.۱ میلیون تن است.
گفتنی است که بعد از انتقادات مطرح شده به ویژه از سوی 
صاحبان کاال در رابطه با موانع موجود در ترخیص کاال از 
گمرک و بنادر، چندی پیش بود که در ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت موبه ای صادر شد که موانع ترخیص کاال 
به ویژه مسائل ارزی را تسهیل کرد و از ۱۸ آبان ماه با ابالغ 
این مصوبه، ترخیص فوری کاالهای اساسی و همچنین 
مواد اولیه تولید در دســتور کار قرار گرفت تا اقدامی در 

راستای کاهش رســوب کاال و تعیین تکلیف کاالهای 
موجود در گمرک و بنادر باشد. سازمان ملی استاندارد نیز 
از جمله دستگاه هایی است که در دپوی بخشی از کاالها 
نقش داشته اســت. برای مثال یکی از دالیل دپوی برنج 
در گمرک مربوط به اســتاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش 
مشخصات فیزیکی )ظاهری( است که سال گذشته به 
مدت یک ســال اجرای آن به تعویق افتاد و حاال با پایان 
زمان این تصمیم، واردکنندگان سردرگم شده اند. آذر ماه 
امسال  معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت طی نامه ای 
به سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد 
۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی )ظاهری(  یک 
سال دیگر هم به تعویق افتد، اما سازمان ملی استاندارد در 
پاسخ گفت که تجدید نظر برای تمدید مصوبه به تعویق 
افتادن استاندارد ۱۲۷ نوع برنج برای یک سال دیگر در 
انتظار توافق وزارت جهاد کشــاورزی، شرکت بازرگانی 
دولتی و انجمن واردکنندگان برنج بر سر جدول درجه 
بندی این محصول است؛ چراکه حذف آن به لحاظ تجاری 
مشکالتی ایجاد می کند. اما اخیرا انجمن واردکنندگان 
برنج اعالم کرد به دلیل اینکه برنج های وارداتی با جداول 
فعلی استاندارد مطابقت ندارد و اصالحیه جدید سازمان 
استاندارد در این خصوص هم اعالم نشده، هیچگونه ثبت 
سفارش و ترخیص برنجی از آذرماه صورت نگرفته است. 

ورود سازمان ملی استاندارد به تعیین تکلیف کاالهای اساسی

كلید ساخت 1.2 میلیون مسکن در دست مجلس

اشتغال 3 میلیون نفر با رونق ساخت مسکن

آغاز طرح فروش فوق العاده اصناف 

وعده تعدیل قیمت ها در بازار شب عید
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سرمقاله

  سید مرتضی افقه، اقتصاددان
متغیرهای اقتصادی در کشور ما در حالی در سایه متغیر سیاسی در 
نوســان اند که انتظار می رفت پس از روی کار آمدن رئیس جمهور 
آمریکا تحریم ها برداشــته شــود و اقتصاد به حالت عادی برگردد. 
هرچند کاهش قیمت در بازارهای موازی به صورت تدریجی رخ می 
داد؛ ولی با گذشت زمان و مشخص شدن این مساله که بازگشت به 
برجام پیچیده تر از آنی است که تصور اولیه می رفت، طبیعی است 
که در این برهه از زمان تمام متغیرهای اقتصادی در کشور بالتکلیف 
هستند و منتظر نتیجه نهایی بازگشت به برجام. برجام تنها یک بُعد 
قضیه است که زمینه مبادالت فیزیکی تجاری را فراهم می کند؛ اما 

 )FATF( برای اینکه از این مبادالت نتیجه بگیریم باید با اف ای تی اف
نیز موافقت شود در حالی که متاسفانه با مصاحبه هایی که برخی از 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون هماهنگی با مجموعه 
تصمیمات انجام می دهند ســردرگمی بازار تشدید می شود. تمام 
متغیرهای اقتصادی در حال حاضر معطل تصمیــم نهایی آمریکا 
برای بازگشت به برجام و تصمیم ایران برای پذیرش شرایط آمریکا و 

اف ای تی اف )FATF( است. 
مساله دیگر تشدید کرونا در روزهای اخیر است که غیرمنتظره رخ 
داد. مجموعه این عوامل ابهام زا باعث شده که بازار و کارگزاران آن 
اعم از تولیدکننده و مصرف کننده به شدت دچار سردرگمی شوند. 

در این میان هرازگاهی خبری مانند آزادسازی پول های بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی، ژاپن، چین و عراق منتشر می شود که قیمت 
ها را کاهشــی می کند؛ ولی دوباره تکذیب شده و کاهش قیمت ها 

متوقف می شود. 
این اخبــار متناقض مجــددا به ســردرگمی بازار دامــن می زند. 
بنابرایــن مجموعه مصاحبــه های غیرمســئوالنه و فاقــد مبنا، 
تشــدید تورم، نزدیکــی به عیــد و اوج گرفتــن کرونــا و به تبع 
تعطیلی فعالیــت های اقتصادی فعاالن بازار را بســیار ســردرگم 
 کرده و بــه تبع آن متغیرهــای اقتصادی دچار ابهام و نامشــخص 

شده اند. 

  شب عید متفاوت در بازارهای موازی
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با هدف دریافت گزارش های مردمی  از تخلفات رسانه های مجازی
»ساترا« از»ساپرا« رونمایی كرد

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. علی سعد معاون سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر در فضای مجازی )ساترا( گفت: سامانه »ساپرا« 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. وی گفت: رونمایی از 
سامانه ساپرا اتفاق مهمی  در بحث فعال سازی ابزارهای تنظیم گری صوت 

و تصویر فراگیر است. 
ســعد افزود: تعداد محتواهایی که روزانه در رســانه 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 اقشــار 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 کاربــران 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.
آذرسا در ادامه افزود: سامانه ساپرا انحصارا در حوزه صوت و تصویر فراگیر 
است و تالش شده به گونه ای طراحی شــود که زبان و لحن آن برای کاربر 
خانگی قابل فهم باشد. در کنار آن فضای کاربری مجزایی را طراحی کردیم 

که مختص ناظران ویژه است. 
وی در خصوص این بخش گفت: این بخش مختص متخصصین حوزه فضای 
مجازی است که می توانند یک رده باالتر از کاربر خانگی با ما مشارکت کنند. 
گزارش های دریافتی از ناظران ویژه به دلیل تخصصی که در این حوزه دارند 
در فرایندی متفاوت رسیدگی می شود لذا در زمانی بسیار کوتاه تر رسیدگی 
خواهند شد. وی با تاکید بر اینکه اصل مهم در این سامانه محرمانه بودن 
گزارش های دریافتی و ضروری نبودن درج اطالعات شخصی کاربران است، 
اظهار کرد: ساترا بعد از دریافت گزارش، ابتدا تخلفات به رسانه مورد نظر 
ابالغ می شود، در صورت اصالح از سوی ســایت، به کاربر در این خصوص 
اطالع داده می شود در غیر این صورت، با کمک قوه قضاییه سعی می کنیم 

قانون به درستی اجرا شود.
سرپرست اداره کل توسعه شــبکه تنظیم گران اجتماعی ساترا همچنین 
تاکید کرد: آنچه در این سامانه برای ما اهمیت دارد تخلفات محتوایی، نقض 

مالکیت فکری، محتواهای جعلی، تخلفات تبلیغات و... است. 

 آمادگی قوه قضایيه برای همکاری با ساپرا
در ادامه این جلسه، مدیرکل مشارکت های مردمی  و سرمایه اجتماعی قوه 
قضاییه اظهار کرد: در اوایل ســال جاری دستورالعمل مشارکت نهادهای 
مردمی  از ســوی ریاســت محترم قوه قضاییه ابالغ شــد و در دستور کار 
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت. من معتقدم رونمایی از سامانه 
ساپرا کامال در راستای اجرای این دســتورالعمل است، چراکه از ظرفیت 
گروه های مردمی  و سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی و انجمن های 

علمی بهره خواهد برد.
احمد هنری شعبانی افزود: در قوه قضاییه یک سامانه ارتباط مردمی  وجود 
دارد به عنوان سامانه »سجام« که حدود ۲۰۰ هزار دیده بان در آن تعریف 
شده اند که کد شناسایی دارند و کامال محرمانه بودن آن لحاظ شده است. از 
این رو قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم این آمادگی را دارند که 
گزارش های رسیده از طریق سامانه ساپرا به صورت برخط به سامانه سجام 

مرتبط شود و از این بستر رسیدگی صورت گیرد.
 متخصص سواد رسانه ای و معاون کودک و نوجوان موسسه تبیان نیز که 
به نمایندگی از سازمان های مردم نهاد در این جلسه حضور داشت، اظهار 
کرد: ما امروز در یک جنگ نابرابر در فضای رســانه های جدید قرار داریم. 
قربانی اصلی این جنگ کودکان و نوجوان هستند و نوک پیکان آسیب ها را 
خانواده ها متحمل می شوند.حسین حق پناه با تاکید بر اینکه سامانه پایش 
مردمی  ساپرا قرار است به نوعی سپر دفاعی خانواده ها در برابر این آسیب ها 
باشد، اضافه کرد: از این رو می توان این سامانه را به نوعی اورژانس اجتماعی 
مجازی در حوزه رســانه های صوت و تصویر فراگیر دانست که خانواده ها  
می توانند در صورتی که در حوزه تربیت رسانه ای فرزندان خود با مشکل یا 

تخلفی مواجه شدند از طریق این سامانه مطرح کنند.
حق پناه در پایان رونمایی از سامانه ساپرا را یک گام مهم در جهت تحقق 
تقویت رسانه ای  در خانواده و صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی 
دانست. گفتنی است سامانه پایش مردمی  پیشتر به صورت آزمایشی فعال 
بوده و به صورت رســمی  از طریق آدرس sapra.ir به شــکایات کاربران 

رسیدگی می کند.

اخبار

۴۵ درصد از شرکت های دانش بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می کنند
دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: از ۶ هزار شرکت دانش بنیان و ۱۴۰۰ شرکت خالق در 

کشور، حدود ۴۵ درصد در حوزه اقتصاد دیجیتال هستند. محمدی گفت: ما باید ظرفیت های موجود در بخش های خصوصی را به رسمیت بشناسیم و برای آن مانع ایجاد 
نکنیم. ما هنوز در حوزه حمل ونقل و سالمت مشکل دیجیتالی داریم. 

کش و قوس گرانی اینترنت 
در حالی بــا مصوبه مجلس 
خاتمه یافت که نمایندگان 
انقالبی برای افزایش مالیات 
اپراتورهــا، مکانــی بهتر از 
جیب مردم نیافتند. بنابراین با مصوبه مجلس سرانجام 
اینترنت گران شد و ســه هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از این اقدام هم به صداوسیما و مخابرات می 
رسد. این در حالی است که اینترنت ثابت همچنان در 
بند مخابرات گرفتار است و مردم به ناچار به اینترنت 

موبایل روآورده اند. 
ســه هزار میلیارد تومــان درآمد حاصــل از گرانی 
اینترنت: ۱. به »صداوســیما« بــرای »نظارت« بر 
محتوای فضای مجــازی. ۲. »مخابرات ایران« برای 
توســعه اینترنت خانگی برای »مقابلــه« و رقابت با 

»اینترنت ماهواره ای SpaceX« ۳. تولید محتوا در 
فضای مجازی تخصیص خواهد یافت.

سرعت الک پشتی اینترنت ثابت دوباره مطرح شده 
است تا آنجا که ابوالحســن فیروزآبادی رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی به تازگی اعالم کرد که شــبکه 
اینترنت ثابت کشــور باید تقویت شود. شبکه ثابت 
اینترنت کشور دچار نقص است و پاسخگو نیست؛ به 
همین علت بار بسیار سنگینی به شبکه تلفن همراه 
کشور وارد شــده و تنها راه  حل آن هم این است که 

شبکه اینترنت ثابت توسعه پیدا کند.
فیروزآبادی گفت: متأسفانه شــبکه  ثابت اینترنت 
در سال های گذشــته به دلیل نامناسب بودن مدل 
درآمدی و دالیل دیگر، توســعه  مناسب پیدا نکرده 
است. از سوی دیگر شــبه انحصار مخابرات دربرابر 
شرکت های ارتباطات ثابت )FCP( در بخش هایی 
از ســاختار شــبکه مانند کابل دیده می شود و این 
انحصار باید شکسته شود. »حسین فالح جوشقانی«، 
رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 

رادیویی)رگوالتــوری( نیز معتقد اســت با توجه به 
گستردگی خدمات پهن باند ثابت، کاربران از سرعت 
آن رضایت کافی ندارند و در حوزه ارتباطات و پهن باند 

ثابت مشکالت زیادی داریم و توسعه یافته نیستیم. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، عدم توسعه 

اینترنت ثابت در ایران را بررسی می کند. 

اینترنت در سال 1400 گران می شود 

اینترنت خانگی در انحصار مخابرات
تامين هزینه مخابرات و صدا و سيما از جيب مردم

پسرفت در توسعه اینترنت خانگی
سهیل تقوی، تحلیلگر فضای مجازی

تیر عدم توسعه اینترنت ثابت در ایران در حالی به سمت شرکت مخابرات نشانه می رود که این شرکت در ابتدا یک شرکت دولتی بود که 5۰ درصد آن در سال های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و 5۰ درصد هم 
دولتی ماند. این شرکت در آن زمان به ۳ قسمت تقسیم شد. قسمت نخست شرکت ارتباطات زیرساخت بود که دولتی باقی ماند و در بخش واحد گمرک اینترنت نقش بازی می کند که معضالت خود را دارد و کیفیت 
اینترنت و انحصار نیز در این قسمت هست. به طور مثال بحث واردات اینترنت در حالی در انحصار دولت است که بسیاری از شرکت های خصوصی نیز توانایی آن را دارند ولی در حال حاضر این کار باعث گرانی اینترنت 

و کیفیت پایین آن شده است. بخش دیگر اینکه در کشورهای دیگر ۸۰ درصد نیازهای اینترنت از داخل تامین می شود ولی در کشور ما ۸۰ درصد این نیاز از خارج تامین می شود. 
داستان واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی و نحوه واگذاری آن در ۱۰ سالی که این کار صورت گرفته بارها داغ شده که آیا این واگذاری درست بوده یا نبوده و آیا می توان این واگذاری را لغو کرد و دوباره آن را 

دولتی کنیم. این چالش ها سال هاست که وجود داشته و به سرانجام خاصی نرسیده و خیلی جاها بحث ها حالت سیاسی پیدا کرده است. دولت های مختلف سر کار آمده اند و به این موضوع انتقاد کرده اند. 
نکته بعدی این است که باید به روندهای بین المللی توجه کرد. اگر توسعه اینترنت در کشور را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می بینیم که اینترنت ثابت بسیار زودتر از اینترنت موبایل توسعه یافت و مراحل آن از 
ADSL ، ADSL۲ و VDSL و فیبر نوری گذر کرد. اینها از گذشته بسیار توسعه پیدا کرد و کشور ما در این زمینه ها کندتر جلو رفت و به همین دلیل در حال حاضر در این بخش عقب ماندگی زیادی از دنیا داریم. 
از طرف دیگر توسعه پهن باند موبایل در دنیا اتفاق افتاد و روند به سمت G۳ و 4G رفت. با گسترش موج پهن باند موبایل و سهولت دسترسی کاربران به این نوع اینترنت، کاربران به سمت پهن باند موبایل رفتند. این در 

حالی است که ضعف ها در شرکت مخابرات همچنان وجود داشته و روند توسعه اینترنت ثابت به دلیل رسوب فرهنگ دولتی و بوروکراسی های خاص کم بوده ولی معضل تنها شرکت مخابرات نیست. 
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در جدیدترین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه دردســترس قــراردادن یا ارایــه محتوای 
مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان به فهرست 
مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد.   یکصد و بیست 
دومین جلســه کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه به ریاســت منتظری دادستان کل کشور و 
رئیس کارگروه و با حضور بابایی دبیر کارگروه و دیگر 
اعضا برگزار شد. در این جلسه که با حضور تمامی 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(: ارایه هرگونه تبلیــغ و آگهی از طریق 

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

بند )و-۱۳(: خرید و فروش هرگونــه طال، جواهر و 
مصنوعات مربوط در فضای مجازی، خارج از ضوابط 
تعیین شده در آئین 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(: دردسترس قراردادن و یا ارایه محتوای 
مســتهجن و مبتــذل بــه کــودکان و نوجوانان 
 )موضوع بنــد ۶ ماده ۱۰ قانــون حمایت از اطفال 

و نوجوانان(
این جلسه با حضور نمایندگان وزارتخانه های آموزش 
و پرورش، ارتباطات و فنــاوری اطالعات، اطالعات، 
دادگســتری، علوم، تحقیقات و فنــاوری، فرهنگ 
و ارشاداسالمی، نماینده رئیس ســازمان تبلیغات 
اسالمی، نماینده رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده 
فرمانده نیروی انتظامی و دو تن از نمایندگان مجلس 

که عضو کارگروه هستند برگزار شد.

محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، درباره سایت های همسریابی 
اظهار کرد: صحت ســوابق و اطالعات ارایه شده در 
ســایت ها و کانالهای همســریابی مشخص نیست. 
در حال حاضــر هیچ نهادی برای صــدور مجوز این 
مجموعه ها وجود ندارد و از ایــن رو نظارتی بر روی 
آنها شکل نمی گیرد و همین امر منجر به اخاذی این 

سایت ها از مردم شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه ها صرفا سایت هایی شخصی 
و یا وابسته به موسسه ای هســتند که مجوزی برای 
این فعالیت ندارند و کار غیــر قانونی انجام می دهند. 
فعالیت آنها عمدتا به ازدواج پایدار و زندگی مشترک 
و دائمی ختم نمی شود. معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، افزود: باید ساختار و ضابطی 
قضایی در این راســتا شــکل گیرد که با دسترسی 
مستقیم، اطالعات مشخص افراد را در اختیار داشته 
باشــد که به طور حتم به جز قوه قضاییه نهاد دیگری 

نمی تواند چنین ساختاری را ایجاد کند. تندگویان افزود: 
این معاونت با دادستان و پلیس فتا مکاتبات الزم را انجام 
داده است چراکه تنها دستگاهی که می تواند اشراف 
کامل به فضای مجازی داشته باشد دادستانی و پلیس 
فتا است. باید نهاد ضابطی زیر مجموعه دستگاه قضائی 
شکل گیرد تا نظارت بر روی چنین مجموعه هایی انجام 
شــود و حتی مجوزهای الزم صادر و با مجموعه های 
متخلف برخورد شود. معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: اگر ساختاری ایمن در 
نهاد قضائی ایجاد شود که مراجعه کنندگان به چنین 
سایت هایی پیش از دراختیار قرار دادن اطالعات خود 
در ســایت یا به یکدیگر، در سیستمی رصد و پایش و 
راستی آزمایی شوند و اطالعاتشــان در آن سیستم 
محفوظ و ایمن بماند، همچنین نهاد قضائی مسئولیت 
تبعات ناشی از کتمان برخی موضوعات توسط مراجعه 
کنندگان را بر عهده گیرد، می توان درباره فعالیت این 

سایت ها و حمایت از آنها صحبت کرد.

همزمان با دستور شاپرک به پرداخت یارها درباره 
ممنوعیت درگاه های پرداخت برای معامله رمزارزها، 
یک شــرکت دانش بنیان از یک دستگاه خودپرداز 

رمزارز رونمایی کرده است.
روزهــای پایانــی هفته گذشــته بــرای فعاالن 
و قانونگذاران حــوزه رمزارزها در ایــران روزهای 
پرماجرایی بود. شاپرک با اســتناد به یک مصوبه، 
مانع ارائه خدمات به فعاالن حوزه رمزارز از ســوی 
پرداخت یارها و شــرکت های پرداخت شد. این در 
حالی بود که یک شــرکت دانش بنیــان در همان 
 )BTM( روز از یک دســتگاه خودپرداز رمــزارز
رونمایی کرد تا به ابهامــات در مورد معامالت این 
حوزه اضافــه کند. همچنیــن واکنش های بخش 
خصوصی و متخصصان این حوزه بیانگر آن بود که 
رضایت چندانی از تصمیم شرکت شاپرک حاصل 

نشده است.

دستور توقف درگاه های پرداخت
پس از آنکه چالش واردات دســتگاه های استخراج 

رمزارز با ابالغ مصوبه ای از سوی هیأت دولت مبنی 
بر اینکه »فعاالن حوزه ماینینگ با ثبت دستگاه های 
خود در سامانه بهین یاب، می توانند فعالیت خود را 
به صورت قانونی آغاز کنند« رفع شــد، حاال نوبت 
به مسئله معامالت رمزارزها رســیده بود تا محل 
بحث های داغ شــود. درنهایت، مدیرعامل شرکت 
شاپرک طی گفت وگویی، با استناد به یک مصوبه، 
اعالم کرد: »طبق بند یک مصوبه دولت درخصوص 

استخراج رمزارز، مبادالت رمزارزی ممنوع است.«
با این حال، آن بند از مصوبه که »کاظم دهقان« به 
آن اشاره کرده، با تفسیرهای متفاوتی روبه روست، 
چراکه این مصوبه تصریح می کند که »اســتفاده 
از رمزارزها صرفا با قبول مســئولیت خطرپذیری 
)ریســک( از ســوی متعاملین صورت می گیرد و 
مشــمول حمایت و ضمانت دولــت و نظام بانکی 
نبوده و اســتفاده از آن در مبادالت داخل کشــور 
مجاز نیســت.« آنچه در این بنــد از مصوبه قابل 
توجه به نظر می رســد، واژه »متعاملین« و عبارت 
»استفاده از رمزارز در مبادالت داخل کشور« است. 

به عبارت دیگر، وجود »متعاملین« پذیرفته شده، 
اما مســئولیت معامله بر عهده آنها گذاشته شده 
است. همچنین در این مصوبه اســتفاده از رمز ارز 
برای مبادالت داخل کشــور منع شده و نه معامله 

خود رمزارزها.

رونمایی از یک BTM ایرانی
در همان روزی که شــاپرک دســتور مورد اشاره 
را صادر کرد، یک شــرکت دانش بنیــان اقدام به 
رونمایی از یک دستگاه خودپرداز رمزارز کرد.علی 
زنجانی، مدیرعامل خانه بالکچین ایران، در مراسم 
رونمایی از این خودپرداز گفت که این دستگاه که 
نسل سوم دستگاه های خودپرداز رمزارز است، به 
وســیله خانه بالکچین ایران اختراع شده و اکنون 
ارزهای بیت کوین، الیت کویــن، بیت کوین کش و 
پرفکت مانی به وسیله آن قابل خرید و فروش است.

واکنش های فعاالن حوزه رمزارز
پس از آنکه نامه شــاپرک به پرداخت یارها ارسال 

شــد، بروز واکنش از ســوی فعاالن حوزه رمزارز 
دور از انتظار نبود. شاید مهم ترین واکنش مربوط 
به کمیســیون بالکچین و رمزارز ســازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور بود که طی بیانیه ای اعالم 
کرد »انداختــن تقصیر وضعیــت طبیعی بورس 
ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری، چیزی 
جز فرافکنی نیســت.« ایــن کمیســیون ایجاد 
هرگونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمزارزهای 
 داخلی کشــور را در بیانیه خود به شــدت محکوم 

کرده است.
این کمیســیون همچنین با اشاره به دستورالعمل 
شــاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات از سوی 
پرداخت یارها به فعاالن حوزه رمزارز اعالم کرد که 
تغییرات دستوری اعالم شده توسط شرکت شاپرک 
به پرداخت یارها چیزی جز به هــم زدن امنیت و 
آرامش و شــفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه 
حوزه تبــادل رمزارزها را در پی نخواهد داشــت و 
عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی 

به وجود خواهد آورد.

رونمایی یک شرکت دانش بنیان از دستگاه خودپرداز رمزارز

با تصویب كميته فيلترینگ

ارایه محتوای مستهجن به نوجوانان مصداق محتوای مجرمانه شد
عاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:

سایت های همسریابی از مردم اخاذی می کنند


