
قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر عقب نشینی بازده اوراق خزانه آمریکا افزایش یافت 
و از پایینترین رکورد ۹ ماه اخیر که شب گذشته به ثبت 
رسانده بود، فاصله گرفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری بــا ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۶۸۶ 
دالر و ۸۶ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز دوشنبه 
به ۱۶۷۶ دالر و ۱۰ سنت سقوط کرده بود که پایینترین 
قیمت از پنجم ژوئن بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۶۸۴ دالر و ۲۰ سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۱.۲ درصد 
کاهش، در ۱۶۷۸ دالر بسته شد.جفری هالی، تحلیلگر 
ارشد شــرکت OANDA گفت: پس از ریزش قیمت 

شب گذشــته و کاهش مالیم بازده اوراق قرضه آمریکا، 
خریداران وارد بازار شدند و این امر از قیمت فلزات ارزشمند 
پشــتیبانی کرد. عوامل فنی کوتاه مدت وضعیت بیش 
فروش طال را نشان می دهند که ممکن است در معامالت 
روز جاری قیمتها را تقویت کند اما رشد قیمتها احتماال تا 
مرز ۱۷۰۰ دالر محدود خواهد شد.بازده اوراق قرضه ۱۰ 
ساله آمریکا روز سه شنبه کاهش یافت و جذابیت نگهداری 
طال را افزایش داد. رشــد مداوم بازده اوراق قرضه، هزینه 
نگهداری طال که بازدهی ندارد را افزایش داده و جذابیت 
نگهداری آن را برای سرمایه گذاران کمتر می کند.الچالن 
شاو، مدیر تحقیقات کاالی بانک ملی استرالیا اظهار کرد: در 
فضای رشد بازده اوراق قرضه آمریکا، احیای رشد اقتصادی، 

عرضه واکسنها و خوش بینی بیشــتر سرمایه گذاران به 
چشم انداز رشــد اقتصادی، تقاضا برای دارایی های امن 
را متاثر خواهد کرد.تدابیر محرک اقتصادی که در سراسر 
جهان برای مهار تبعات اقتصادی شیوع کرونا تصویب شده 
اند، نگرانی ها نسبت به رشد تورم را برانگیخته اند و به رشد 
بازده اوراق قرضه کمک کرده اند. در حالی که بانک مرکزی 
آمریکا تاکنون رشد بازده اوراق قرضه را کم اهمیت قلمداد 
کرده است، بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج شنبه 
خود درباره مداخله در بازار بحث خواهد کرد.شاو گفت: 
بانکهای مرکزی باید بین بازده اوراق قرضه در مقایســه 
با روند احیای فعالیت اقتصادی یک توازن ایجاد کنند و 

بنابراین ممکن است اصالحاتی در راه باشد.

ارزش رمز ارز چین لینک طی ۲۴ ساعت حدود ۱۰ درصد 
رشــد کرد.به گزارش سی ان بی ســی، یک بانک آلمانی 
به نام دونر- رویشــل که در هامبورگ مستقر است،   به 
نخستین بانک این کشــور تبدیل شد که امکان خرید و 
 نگهداری ارزهای دیجیتالی را برای مشــتریانش فراهم

 کرده است. همچنین شــرکت نروژی اکر اسا که بیشتر 
در حوزه نفت و گاز فعال است هم اعالم کرد ۵۸ میلیون 
دالر در بــازار ارزهای دیجیتالی ســرمایه گذاری و یک 
واحد مخصــوص به این ارزهــا را هم در شــرکت خود 
ایجاد خواهد کرد.در ادامه ورود شــرکت های ســرمایه 
گذاری به بازار ارزهــای دیجیتالی، کمپانی چینی میتو 
نیز اعالم کــرد ۴۰ میلیــون دالر در این بازار ســرمایه 

 گذاری کرده است. از این مبلغ ۱۷.۹ میلیون دالر صرف
 خرید بیتکویــن و ۲۲.۱ میلیــون دالر هم صرف خرید 
اتریوم شده اســت. شــرکت کوین فلیپ نیز در آمریکا 
اعالم کرد که امکان پشــتیبانی از رمزارز دوج کوین در 
خودپردازهای این شرکت فراهم شده است. پیش از این 
 حدود ۱۸۰۰ دستگاه این شرکت از بیتکوین پشتیبانی

 می کردند.  ریــزش اخیر ارزهای دیجیتالــی عالوه بر 
بسیاری از ســهامداران خرد باعث کاهش شدید ارزش 
ســهام شــرکت های بزرگی شــده اســت که اقدام به 
ســرمایه گذاری در آن ها کرده اند. با ایــن حال به نظر 
نمی رســد که روند ورود شــرکت های بــزرگ به بازار 
 ارزهای دیجیتالی متوقف شــده باشــد. تنهــا در چند

مایکــرو  شــرکت  ســهام  ارزش  اخیــر  روز   
ســنگینی گــذاری  ســرمایه  کــه   اســتراتژی 

 در بیتکویــن انجــام داده، پس از کاهــش اخیر ارزش 
بیتکویــن از کانال ۵۶ هــزار دالری یک ســوم ریزش 
 کرده اســت.  مجمــوع ارزش بــازار جهانــی ارزهای

 دیجیتالی در حــال حاضر ۱۵۸۰ میلیــارد دالر برآورد 
می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۷۲ درصد بیشتر 
شــده اســت. در حال حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۲ درصد در اختیار اتریوم 
است. بیت کوین ۱۲ ســال پیش توسط گروه گمنامی از 
معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ 

معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

سازمان توسعه تجارت در جدیدترین گزارش خود به بررسی آمار واردات کشور 
در ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری پرداخته است.

این ســازمان اعالم کرده که تا پایان بهمن ماه ســال جــاری میزان واردات 
کشــور به حدود ۳۴ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر رســیده کــه در قیاس 
با مدت مشــابه ســال قبل کاهش حدودا ۱۵ درصدی را نشــان می دهد. 

همچنیــن در طول این مــدت میــزان واردات وزنی کشــور از ۳۰ هزار تن 
 عبور کرده که در این حــوزه نیز کاهش بیش از ۶ درصدی به ثبت رســیده

 است.
در بهمن ماه امسال میزان واردات حدودا ۳.۶ میلیارد یورو بوده که نسبت به 

ماه قبل کاهش ۲.۶ درصدی را نشان می دهد.

ســازمان توســعه تجارت کاالهای وارداتی ایــران را به تفکیــک نیز اعالم 
کرده که بر این اســاس کاالهای واســطه ای با حدود ۲۴ میلیــارد دالر ۷۰ 
درصد از کل واردات ایران را بــه خود اختصاص داده انــد. همچنین میزان 
کاالهای مصرفی وارد شــده به کشــور نیز حدودا ۵.۴ میلیارد دالر بوده که 
۱۶ درصد از کل واردات را شــامل شده اســت و پس از آن کاالهای سرمایه 

 ای با حدود ۴.۶ میلیــارد دالر ۱۴ درصــد از کل واردات را به خود اختصاص 
داده است.

طبق برآوردهای سازمان توسعه تجارت پنج کشور چین، امارات متحده عربی، 
ترکیه، هندوستان و آلمان اصلی ترین صادر کنندگان کاال به ایران بوده اند و 

مجموعا ۷۲ درصد از کل واردات ایران از این کشورها انجام شده است.

شاخص دکس ۳۰ آلمان بزرگ ترین صعود روزانه امسال خود 
را به ثبت رساند.

به گزارش بلومبرگ، مجلس سنای آمریکا پس از هفته ها بحث 
و جدل به بسته محرک ۱.۹ تریلیون دالری پیشنهادی دولت 
بایدن برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشــور 
در برابر پیامدهای کرونا رای مثبت داد. این بســته که بزرگ 
ترین بسته حمایتی در تاریخ معاصر آمریکا نیز محسوب می 
شود شامل پرداخت یارانه نقدی ۱۴۰۰ دالری به خانوارهای 
آمریکایی و هم چنین وام های کم بهره برای کسب و کارهای 
کوچک و متوســط نیز می شــود. به عنوان بخش دیگری از 
تالش دموکرات ها برای تقویت وضعیت اقتصادی شهروندان 
آمریکایی، نمایندگان این حزب در تالش هســتند تا موافقت 
جمهوری خواهان را برای افزایش سطح حداقل دستمزد به ۱۵ 

دالر در هر ساعت جلب کنند.  
با توقف روند کاهشــی نرخ بیکاری در قاره سبز، تا پایان ژانویه 
۲۰۲۱ نرخ بیکاری در منطقه یورو با ۰.۷  درصد افزایش نسبت 
به مدت مشابه ماه قبل به ۸.۱ درصد رسید اما این نرخ در سطح 
اتحادیه اروپا با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل در سطح ۷.۳ 
درصد باقی ماند. این نرخ بیکاری باالترین نرخ بیکاری ثبت شده 
در کشورهای عضو منطقه یورو در سه ماه اخیر بوده است.  در 
مقایسه با ماه قبل، شمار افراد بیکار در اتحادیه اروپا ۲۹ هزار نفر 
و در سطح منطقه یورو ۸۰۰۰ نفر افزایش یافته است.نگرانی از 
افزایش شدید تورم پس از انتظار آمار تورم در سطح اتحادیه اروپا 
و منطقه یورو بار دیگر احتیاط معامله گران را افزایش داده است. 
طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوســط نرخ تورم در ۱۹ 
کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه با ۱.۲ درصد 

افزایش نسبت به رقم مشــابه منتهی به ماه قبل به ۰.۹ درصد 
رسیده است. در ســطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط 
۱.۲ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۹ درصد بیشتر شده است. نرخ 
بهره در سطح منطقه یورو اکنون در محدوده منفی قرار دارد و 
کاهش بیشتر آن بعید به نظر می رسد.   انتظارات معامله گران 
برای افزایش نرخ تورم پس از صحبت های رییس بانک مرکزی 
آمریکا افزایش یافته است. جروم پاول گفته بازگشایی کسب و 
کارها که به تدریج در حال انجام شدن است منجر به افزایش نرخ 
تورم در کوتاه مدت خواهد شد. در اروپا هم نگرانی از وضعیت 
اقتصادی پس از انتظار آمار رشــد بخش خرده فروشی بیشتر 
شده است. در ماه ژانویه متوسط رشد بخش خرده فروشی در 
۱۹ کشور عشو منطقه یورو منفی ۵.۹ درصد بوده که این رقم 
بزرگ ترین رشد منفی از ماه آوریل سال قبل تاکنون بوده است. 
فعاالن بازار انتظار داشتند که این رشد حداکثر منفی ۱.۱ درصد 
اعالم شود.  با پیشبرد روند واکسیناسیون انتظار می رود تا سه 
ماه آینده بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکا واکسینه شوند. 
در روزهای اخیر شمار مبتالیان و همچنین قربانیان کرونا در 
بسیاری از کشورها به طور چشمگیری کاهش یافته است و با 
تداوم این روند امید می رود تا پایان امسال ریسک های کرونا بر 
روی اقتصاد جهانی به حداقل برسد. به گفته بانک جهانی، در 
سال ۲۰۲۰ شیوع کرونا باعث شد متوسط رشد اقتصادی جهان 
به منفی ۴.۳ رسید که بدترین عملکرد ثبت شده در قرن بیست 
و یکم بوده است.  چین در حال مطالعه روی راهکارهایی است 
تا جلوی بروز نوسانات شــدید در بازارهای مالی خود را بگیرد. 
مقامات این کشــور نگرانند ترکیدن حباب بازارهای ســهام و 
تالطم در بازار مسکن به اقتصاد لطمات جدی وارد کند. یکی 

از اقدامات احتمالی مقامات چینی در این زمینه اتخاذ رویکرد 
انقباضی بیشتر خواهد بود که این مساله نیازمند ایجاد تغییرات 
جدید در نرخ بهره و سیاســت های پولی بانک مرکزی خواهد 
بود. با توجه به گستردگی روابط چین با جهان، رویکرد انقباضی 
خبر خوبی برای طرف های خارجی همکار چین نخواهد بود.  
با افزایش خوش بینی ها از مهار کرونا، نتایج یک نظرســنجی 
صورت گرفته از فعاالن ۱۷ بورس اصلی جهان از جمله بورس 
های اروپایی، آمریکا، بورس تورنتو و بورس توکیو نشان می دهد 
که همه آنها انتظار دارند شاخص های بورسی در سال ۲۰۲۱ 
در سطح باالتری از سطح قبل بسته شوند. در ۱۵ بورس از ۱۷ 
بورس فوق، اکثریت فعاالن انتظار داشته اند تا پایان نیمه نخست 
امسال این اتفاق بیفتد و دو بورس دیگر هم انتظار بروز این اتفاق 
در انتهای سال را داشته اند. سال قبل بدترین عملکرد بورسی 
یک دهه اخیر به ثبت رسید.  تاکنون بیش از ۱۱۷ میلیون و ۶۳۷ 
هزار و ۴۲۵ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 
دو میلیون و ۶۰۸ هزار و ۷۹۲ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با 
۵۳۷ هزار و ۹۷۶ نفر، برزیل بــا ۲۶۵ هزار و ۱۰ نفر، مکزیک با 
۱۹۰ هزار و ۶۰۴ نفر، هند با ۱۵۷ هزار و ۹۶۴ نفر و انگلیس با 
۱۲۴ هزار و ۵۶۶ نفر بوده اســت.آرتور هوگان - تحلیلگر ارشد 
بازار سرمایه در موسسه نشنال سکیوریتیز کورپوریشن - گفت: 
اکنون زمان آن رسیده است که توجه معامله گران و فعاالن بازار 
به شاخص های بنیادی جلب شــود. اخبار مربوط به ویروس 
امیدوارکننده تر از قبل هســتند اگرچه هنوز تا خالصی از آن 
فاصله زیادی داریم اما می توانیم رد پای بهبود تدریجی در بخش 
های مختلف را مشاهده کنیم. با توجه به حضور خوب و نیرومند 

سیاستگذاران پولی، بازارها کمتر نسبت به کافی نبودن سیاست 
های پولی و مالی برای حمایت از رشد  اقتصادی نگران اند.

بورس آمریکا
در وال اســتریت بیشــتر شــاخص هــا صعــودی بودنــد؛ 
تــا جایــی کــه دو شــاخص از ســه شــاخص اصلــی 
 بورســی در ســطح بــاال تــری از روز قبــل خــود بســته

 شدند.شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۷۶ درصد 
افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۲ هزار و ۵۰.۵۵ واحد 
بسته شد. شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۱۸ درصد جهش تا 
سطح ۳۸۴۸.۹۸ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی 
آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« بــا ۱.۱۳ درصد کاهش در 

سطح ۱۲ هزار و ۷۷۳.۸۸ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۱.۳۴ درصد صعود نســبت بــه روز قبل و در 
سطح ۶۷۱۹.۱۳ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با افزایش ۳.۳۱ درصدی و ایســتادن در 
ســطح ۱۴ هزار و ۳۸۰.۹۱ واحدی به کار خــود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با پیشروی ۲.۰۸ درصدی 
در سطح ۵۹۰۲.۹۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 

۳۵" ۱.۹ درصد باال رفت و به ۸۴۴۴.۲۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 

تا جایی که شــاخص "نیک کی ۲۲۵" بــورس توکیو ژاپن با 
ریزش ۰.۴۲ درصدی تا ســطح ۲۸ هــزار و ۷۴۳.۲۵ واحدی 
پایین رفت. شــاخص "هانگ ســنگ" بــورس هنگ کنگ 
۰.۱۴ درصــد پایین رفت و در ســطح ۲۸ هــزار و ۵۴۰.۸۳ 
واحد بسته شــد. در چین شاخص "شــانگهای  کامپوزیت" 
افت ۱.۹۲ درصــدی را تجربــه کرد و در ســطح ۵۰۸۰.۰۲ 
واحد بسته شــد.در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس اند 
ایکــس ۲۰۰" بورس ســیدنی بــا ۳.۴۷ درصــد افزایش و 
ایســتادن در ســطح ۶۷۳۹.۵۷ واحدی بــه کار خود خاتمه 
داد. در بیــن دیگر شــاخص های مهم آســیایی، شــاخص 
" تاپیکــس" ژاپــن نزولی بــود. )معیار محاســبه تغییرات 
 قیمتی، ســاعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده 

است.(

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها نزولی بود. هر بشکه نفت 
"وست تگزاس اینتر مدیت" با ۱.۶ درصد کاهش به ۶۵.۰۳ دالر 
رسید و نفت خام برنت دریای شمال با ریزش ۱.۵۷ درصدی به 

ازای ۶۸.۲۷ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنیــن در بــازار فلــزات گران بهــا، بهــای هــر اونس 
طــال بــا افــت ۱.۰۵ درصــدی نســبت بــه روز قبــل در 
ســطح ۱۶۸۲.۷۵ دالر معاملــه شــد. هــر اونــس نقــره 
 بــا افــت ۰.۲ درصــدی بــه ازای ۲۵.۲۴ دالر مبادلــه

 شد.

ادامه روند صعودی بیتکوینرشد مالیم طال پس از ریزش شب گذشته

ایران از کدام کشورها بیشترین کاال را وارد کرد؟

رکوردشکنی بورس آلمان
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معاون وزیر کشور: 

تردد به شهر های قرمز و 
نارنجی در نوروز ممنوع 

خواهد بود

۱۳۹۹؛ بدترین سال 
از نظر سیاست ها 
واقدامات
 اقتصادی

خوانساری مطرح کرد؛

 دولت از بورس 
کسری درآمد 

خود را
 تأمین نکرد
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ربیعی:

سرمقاله

يادداشت

 تسهیالت کرونا به
 گروه های هدف نرسید

 نقش دالالن
 در نرخ گذاری میوه  

حمایت هــای مالــی از 
بازارهــا و متقاضیان آنها 
مــی تواند تورم زا باشــد. 
امروز در بازار مســکن وام 
های بسیاری داده می شود 
که در درجه اول تــورم زیادی به بــار آورده و 
در درجه دو به گروه های هــدف اصابت نکرده 
است. وام ودیعه مســکن در حالی اجرایی شد 
 که نتوانست در بازه زمانی معین خود پرداخت 

شود ...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

متن کامل  د ر صفحه3
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 اختیارات ارزی
 بانک مرکزی  برای 
یکسال تمدید شد

دارایی های بلوکه شده 
ایران در اتحادیه اروپا 

چقدر است؟

بانک ها به ۷4 درصد از مشموالن ودیعه مسکن کرونایی وام ندادند

مانع   تراشی بانک ها  در  پرداخت  تسهیالت
صفحه3

صفحه3

سهم خواهی دالالن از بازار میوه 
در بازار میوه یک نفر تولید و ۷ نفر داللی می کنند   

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مصوبه قبلی شورا در 
مورد اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل در زمینه 
مدیریت بازار ارز برای یکســال دیگر تمدید شد. 
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی 
خود در شبکه اجتماعی نوشت: در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا )دوشنبه، ۱۸ 
اسفند ماه(، مصوبه قبلی شورا در مورد اختیارات 
بانک مرکزی و رئیس کل برای مدیریت بازار ارز، 
فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار ثانویه و سایر 
مقررات مربوطه برای یکســال دیگر تمدید شد. 
وی در یادداشــت خود آورده است: در این جلسه 

همچنین در چارچوب ...

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و هلند اظهار 
کرد: دارایی های کمتری از ایران در اتحادیه اروپا 
بلوکه شده است که در این میان می توان به حدود 
۱.۷ میلیارد دالر در لوکزامبورگ اشــاره کرد. به 
دلیل نزدیک تر شدن دیپلماســی ایاالت متحده 
با اتحادیــه اروپا در دوره بایــدن، می توان همین 
مقدار را نیز با رایزنی فعال با کشورهای اروپایی، به 
سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.به گزارش 
ایلنا محمدحسن دیده ور در مورد وضعیت تجارت 
با هلند اظهار داشــت: تا ۱۰ ماه منتهی به اکتبر 
۲۰۲۰ تجارت ایران با اتحادیــه اروپا ۳ میلیارد و 

۶۰۰ میلیون یورو بوده است...



اقتصاد2
ایران وجهان

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا 
استان اصفهان اعالم کرد:

بهره بــرداری از فاز اضطراری 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان 

بزرگ در تابستان 1400
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جلسه گذر از بحران کم  آبی در سال 1400 
گفت: پیش بینی می شود فاز اضطراری سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ در اواسط تابستان 1400  در 
مدار بهره برداری قرار گیرد. ناصر اکبری با بیان اینکه 
هم اکنون حجم ذخیره سد زاینده رود  13.7 درصد 
می باشد اعالم کرد: در صورتی که تا پایان سال آبی، 
بارندگی در حد نرمال نداشته باشیم احتمال اینکه 
تابستان سختی را از لحاظ منابع آبی تجربه کنیم زیاد 
است.  وی با اشاره به تامین پایدار آب شرب ساکنان 
شهرها و روستاها در استان عنوان کرد: سناریوهای 
گوناگونی باید با هدف تامین پایدار آب شرب شهرها 
و روستاها مد نظر قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها 

مدیریت فشار و زون بندی شبکه آب است.

شرکت کارگزاری بیمه پوشش 
توسعه تعاون از سامانه صدور 

بیمه نامه رونمایی کرد 
شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون از سامانه 
صدور بیمه نامه رونمایی کردشرکت کارگزاری بیمه 
پوشش توسعه تعاون در حضور مدیر عامل بانک توسعه 
ttbimeh. تعاون، از سامانه صدور بیمه نامه به آدرس

com رونمایی کرد.حجت الــه مهدیان مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت 
کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون اظهار داشت: این 
شرکت طی چهار سال فعالیت زیرساخت های مهمی 
را برای انجام فعالیت های کارگزاری انواع بیمه نامه ها 
فراهم نموده است.مهدیان راه اندازی سامانه استعالم 
و خرید آنالین بیمــه را خدمتی ارزنده از شــرکت 
کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون عنوان نمود و 
گفت: این سامانه قدرت انتخاب میان 28 برند مطرح 
بیمه ای را فراهم می سازد و مشتری در هر ساعت از 
 شبانه روز با مراجعه به آدرس اینترنتی سامانه به نشانی
 ttbimeh.com می تواند نسبت به مقایسه بیمه نامه 
مد نظر خود اقدام نموده و مطابق سلیقه خود، بیمه نامه 
را انتخاب نمایند و پس از ثبت سفارش ، هماهنگی الزم 
جهت دریافت نسخه فیزیکی بیمه نامه را انجام دهند. 

همتی خبر داد؛
اختیارات ارزی بانک مرکزی 

برای یکسال تمدید شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مصوبه قبلی شورا در 
مورد اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل در زمینه 
مدیریت بازار ارز برای یکســال دیگر تمدید شــد. 
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی 
خود در شبکه اجتماعی نوشــت: در جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا )دوشنبه، 18 
اسفند ماه(، مصوبه قبلی شــورا در مورد اختیارات 
بانک مرکزی و رئیس کل برای مدیریــت بازار ارز، 
فرآیند تخصیص و تأمین ارز در بازار ثانویه و ســایر 
مقررات مربوطه برای یکسال دیگر تمدید شد. وی در 
یادداشت خود آورده است: در این جلسه همچنین در 
چارچوب برنامه اصالح نظام بانکی، اختیارات قانونی 
برای سرپرستی مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل دار 
برای یک ســال دیگر به بانک مرکزی تفویض شد. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین نوشت: حمایت 
و پشتیبانی ســران قوا و دیگر اعضای شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی از بانک مرکزی نقش مهمی در 
مدیریت بازار ارز در شرایط تحریم، فشار حداکثری و 

نیز مؤسسات اعتباری ناتراز داشته است.

شاخص بورس 10 هزار واحد 
رشد کرد

شــاخص بورس در جریان معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه با رشــد 10هزارواحدی روبرو شد. به گزارش 
تســنیم، در جریان دادوســتدهای روز گذشته بازار 
ســرمایه بیش از 7میلیــارد و 966میلیون ســهم و 
حق تقدم به ارزشی بالغ بر 8هزار و 963میلیارد تومان 
در بیش از 998هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
و شــاخص بورس با رشــد 10هزار و 273واحدی در 
ارتفاع یک میلیون و 210هزار و 161واحد قرار گرفت. 
بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به 
نام نمادهای معامالتی شرکت های پاایش نفت اصفهان، 
فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس شد و در 
مقابل شرکت های کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
بانک پارسیان و فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

استان ها

نمایندگان بخش خصوصی 
در نشست اســفندماه خود 
که بــا حضور رئیــس مرکز 
ملی مطالعات پایش و بهبود 
محیط کســب وکار وزارت 
اقتصاد برگزار شــد، به بیان چالش های اصلی مرتبط 
با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و اعطای مجوزها 
پرداختند که فضای کسب وکار کشور را سخت، پرمانع 
و ٌکند کرده اســت. علی فیروزی نیز در این نشست از 
تالش های کمیته پایش قوانین و مقررات برای کاهش 
مقرره های دست وپاگیر و البته مقاومت بدنه بوروکراسی 
کشور گفت و رئیس اتاق تهران به مطالبه عمومی برای 

کاهش تورم اشاره کرد.
اعضای دوره نهم هیــات نمایندگان اتــاق بازرگانی 
تهران، بیست ویکمین نشست خود را صبح سه شنبه 
نوزدهم اســفند ماه در طبقه هشــتم اتاق تهران برپا 
کردند. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط 
کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست 
در جمع نمایندگان بخش خصوصی از تالش های خود 
و زیرمجموعه اش برای کاهش مقررات دست وپاگیر، 
مجوزهای بی مورد و بخشنامه های متعدد سخن گفت 
و اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز موارد متعددی از 
مشکالت موجود مرتبط با تعدد بخشنامه ها و مجوزها 
و دستورالعمل ها را بیان کردند که باید از سوی دولت 

رسیدگی و رفع شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست به موارد 
متعددی اشاره کرد که خواست عمومی برای کاهش 
نرخ تورم که قدرت خرید مردم را بســیار کاهش داده 
و هم چنین ضرورت شفاف ســازی و بازسازی اعتماد 
مردم به سیاســتگذار اقتصادی از آن جمله مهمترین 
گزاره های ســخنان او بود. در این نشست هم چنین 
بودجه ســال آینده اتاق تهران توسط دبیرکل اتاق به 
اعضا ارائه و به رأی گذاشــته شد. بودجه که پیشتر در 
جلسات کارگروهی مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفته 
بود، با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه به تصویب 

رسید که برای سال 1400 اجرایی خواهد شد.

بزرگان چنین  می کنند؟
در ادامه، فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران برای ایراد دومین نطق پیش از دستور این جلسه 
پشت تریبون ایســتاد و در ابتدای سخنانش با اشاره 
به محتوای کتاب »بزرگان چنین کنند« نوشته ویل 
کاپی که در مورد شخصیت های مهم تاریخ روایت های 
طنزآلودی را بیان می کند، گفت: اگر بخواهیم به تاسی 
از نویسنده و مترجم این کتاب، داستان برخی اقدامات و 
مصوبات مجلس طی دو سه هفته اخیر را بازگو کنم، این 
روایت را مطرح می کنم؛  می گویند در سرزمینی چاله ای 
ایجاد شــد، نمایندگانی از عاقالن شــهر جمع شدند 
تا تدبیری در مورد این چاله بیندیشــند. عده ای این 
پیشنهاد را مطرح کردند که آمبوالنسی در نزدیکی این 
چاله مستقر شود تا مصدومان را به بیمارستان برساند. 
عده دیگری این راهکار را ارائه کردند که بیمارستانی 
در کنار چاله ساخته شود و اما عده ای دیگر پیشنهاد 
کردند که برای سهولت کار، کنار بیمارستان کنونی، 

چاله ای ایجاد شود.
او در ادامه بــا بیان اینکه برخــی تصمیم گیری ها در 
کشــور بســان ایجاد چاله در کنار بیمارستان است، 
گفت: در هفته گذشته، در جریان بررسی بودجه 1400 
مصوبه ای صادر شــده که به موجب آن حق الســهم 

دولت از اپراتورهــای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به 
میزان 10 درصد افزایش یافــت و درآمد حاصل از آن 
قرار است به سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت 
و تصویر فراگیر )ســاترا(  برای تولید محتوا و شرکت 
مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره ای اختصاص 
پیدا کند. فردیــس ادامه داد: فــارغ از اینکه مقابله با 
اینترنت ماهواره ای تا چه حد شدنی است، اما اپراتورها 
و شرکت های کوچک و متوسط طی این سال ها حدود 
50 هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت ها هزینه 
کرده اند و شایسته نیســت که بخش قابل توجهی از 
ســود آنها در اختیار نهادهای حاکمیتــی قرار گیرد. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادنوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق تهران در ادامه از نامه شــاپرک به شــرکت های 
خدمات پرداخت ســخن گفت و افزود: شاپرک طی 
نامه ای از شــرکت های پرداخت یار خواسته است که 
خدمات پرداخت الکترونیک کسب وکارهای نامتعارف 
و خالف قطع شود؛ نکته اینجاست که در نامه مذکور، 
فروش رمــزارز را در کنار فعالیت هایــی مانند فروش 
VPN، سایت های شرط بندی و قمار آورده است و آن 
را غیرقانونی دانسته است. به نظر می رسد با این حجم از 
چاله، بخش خصوصی ایران بسیار نجیب است که این 

مشکالت را تحمل می کند و به فعالیت ادامه می دهد.

کاهش تورم؛ مهمترین مطالبه عمومی
در ادامه این جلســه، رئیس اتــاق بازرگانی تهران به 
سیاق جلسات گذشته که به مرور مهمترین تحوالت 
اقتصادی می پردازد، این بار شــاخص های اقتصادی 
سالی که گذشــت  را مرور کرد. مسعود خوانساری در 
ابتدا ضمن قدردانی از اعضای هیــات نمایندگان که 
در ســال جاری فعاالنه در جلسات و نشست ها حضور 
یافتند، از خبرنگاران و اصحاب رســانه برای پوشش 
اخبار و رویدادهای اتاق تهران قدردانی کرد و هم چنین 
تالش کارکنان اتاق را برای بهبود عملکرد و توســعه 
خدمت رســانی به اعضا و بخش خصوصی قابل تقدیر 
دانست. خوانساری همچنین به برگزاری پنجمین دوره 
همایش امین الضرب اشاره و ابراز امیدواری کرد که این 

همایش ماندگار شده و توفیق آن افزون شود.
رئیس اتاق تهران در ادامه سخنانش به وضعیت اقتصاد 
ایران در سال 1399 پرداخت و گفت: اقتصاد ایران در 
سال های گذشــته با چالش های مختلفی مواجه بوده 
که در ســال 1399، عالوه بر مشــکالت ساختاری و 
تشدید تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی و همه گیری 
کووید19 نیز به وقوع پیوست که همه این موارد به ویژه 
پاندمی کرونا، دو سمت عرضه و تقاضا را به شدت تحت 
تاثیر قرار داد. در سمت عرضه، بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران که هفته قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران 
در فصل پاییز به 0.8 درصد رسید، حال آنکه میانگین 9 

ماه گذشته 1.2 درصد منفی بوده است. حال با توجه به 
منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته، اگر 
قرار باشد، نرخ رشد سال 1396 محقق شود، با آهنگ 
رشد فعلی، سالیان سال به طول  می انجامد. خوانساری 
با اشاره به وضعیت تقاضا در کشــور گفت: در سمت 
تقاضا اگرچه رکود تشدید نشد که آن هم به دلیل رشد 
تقاضای دولتی بود اما رشــد صادرات و مصرف بخش  
خصوصی منفی بوده اســت و به دلیل کاهش درآمد 

سرانه، مصرف بخش  خصوصی هم افت کرد.
او با بیان اینکه »انتظار می رود، صادرات بدون نفت خام 
کشور تا پایان سال حداقل به 34 میلیارد دالر و واردات 
به 38 میلیارد دالر برسد«، ادامه داد: این ارقام نسبت به 
عملکرد سال 1398 در صادرات با کاهش 18درصدی 
و در واردات با افت 15درصدی مواجه خواهد شد. در 
واقع، جهش نــرخ ارز در ســال 1399 مانند آنچه در 
سال 1397 رخ داد، بیش از آنکه عاملی برای افزایش 
صادرات غیرنفتی باشــد اثر خود را بر افزایش قیمت 
واردات کاال و مواد اولیه تولید گذاشــت و دلیل اصلی 
عدم انتفاع از افزایش نرخ ارز در صادرات، سردرگمی 
صادرکنندگان و فرآیندهای اداری پیچیده و غیرشفاف 

دولتی است که لطمه بزرگی به صادرات وارد کرد.
خوانساری ادامه داد: بر اساس اعالم گمرک، طی یازده 
ماهه سال 1399 حدود 11میلیارد دالر ارز ترجیحی 
برای واردات کاالهای اساســی اختصاص یافته است 
و چنین انتظــار می رفت که تخصیص ایــن ارز، روی 
شاخص قیمت اقالم خوراکی اثر داشــته باشد اما در 
نهایت تخصیص این ارز ارزان، منجر به تورم باال و تورم 
نقطه ای 66 درصدی برای اقالم خوراکی برای دهک اول 
در بهمن ماه شده است. در حالی که اگر نرخ ارز واقعی 
و یکســان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب پذیر به 
صورت نقدی و مستقیم کمک می شد، اثر آن بیشتر بود. 
در این زمینه، بارها هشدارها و پیشنهادات مکرر مطرح 
شده  اما توجهی صورت نگرفته و تاسف بارتر اینکه دولت 
در الیحه بودجه سال آینده، پیشــنهاد ارز دو نرخی 
را ارائه کرد و در شــرایطی که انتظار می رفت مجلس 
انقالبی با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص 

ارز 4200 تومانی به تصویب مجلس هم رسید.
رئیس اتاق تهران با اشــاره به اینکه بازارهای مالی در 
سال 1399 تحت تنش ها و تالطم شدیدی قرار گرفت، 
افزود: یکی از بازارهایی که می توانست نقش بسزایی 
در شرایط کمبود مالی بنگاه ها ایفا کند، بازار سرمایه 
بود. متاسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی و نبود نظارت 
کافی بر این بازار این هدف حاصل نشــد و بسیاری از 
افراد و خانوارها دچار زیان شــدند و این مساله منجر 
به ســلب اعتماد عمومی از سیاســت گذار شد. او در 
ادامه یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران را استمرار 
تورم های باال برشمرد و گفت: تورم مستمر و باال ریشه 

بسیاری از مشکالت در اقتصاد نیز محسوب می شود. 
انتظار  می رود در پایان ســال 1399 نرخ تورم حداقل 
36 درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که 
22 درصد بود، فاصله بسیاری دارد. به رغم وجود تورم 
دو رقمی در ایران، میانگین تورم کشــورهای در حال 
توسعه و نوظهور، تک رقمی بوده است. در دنیا 9 کشور 
از تورم دو رقمی رنج می برند که متاسفانه ایران نیز یکی 
آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه 
میزان هزینه کســری بودجه باال در قالب تورم، توان 
مالی خانوارها و فعاالن اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
خوانســاری»عالوه بر تورم باال، نااطمینانی از وضعیت 
اقتصاد کشــور در ســال آینده« را یکی از نگرانی های 
مهم فعاالن اقتصادی دانست و گفت: برخی متغیرهای 
اقتصادی هم چنان وضعیت نامشخصی دارند، از جمله 
نرخ ارز، بهای حامل های انرژی و نرخ سود بانکی. در سال 
1399 شاهد نوسانات شدید 80 درصدی نرخ ارز بودیم و 
با وجود هشدارهایی که داده شد، این امکان وجود دارد که 
با بودجه ای که دولت ارائه کرده و مجلس در حال تصویب 
آن است، تورم باالیی به وقوع پیوندد و یک بار دیگر شاهد 

رها شدن فنر ارز و افزایش قیمت ها باشیم.
رئیس اتاق تهران عنــوان کرد که یکی از مســایل و 
آثار اجتماعی در سیاســت های اقتصادی افت شدید 
میزان اعتماد جامعه به سیاســتگذاران است. مسعود 
خوانساری گفت: در حوزه فعالیت های اقتصادی تغییر 
مکرر سیاست ها و مقررات و بخشنامه ها، کسب وکارها را 
دستخوش نابسامانی کرد که توان هر گونه عکس العمل 
به موقع و الزم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آنها 
سلب کرده و بخش مهمی از زمان آنها صرف رفع مسایل 
ناشی از ســؤمدیریت در ســازمان ها و ادارات دولتی 
می شود. به جرأت می توان سال 1399 را بدترین سال از 
لحاظ اعتماد عمومی به سیاست ها و اقدامات اقتصادی 
کشور دانست. خوانســاری مهم ترین مطالبه عمومی 
جامعه به ویژه خواســته خانوارها و فعاالن اقتصادی را 
تک رقمی کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته 
جزو بدیهی ترین و ابتدایی ترین مطالبات و در عین حال 
مهترین مساله اقتصادی کشــور است. امیدوارم سال 
آینده، کمتر با نابسامانی های اقتصادی مواجه باشیم. 
چند عامل نظیر تــورم، نــرخ ارز و قیمت حامل های 
انرژی سریع تر تصمیم گیری شــود و این بالتکلیفی 

پایان بپذیرد.

بررسی مهم ترین شاخص های اقتصادی
در ادامه این نشســت، معاون بررســی های اقتصادی 
اتاق تهران، گزارشی تحلیلی از وضعیت شاخص های 
اقتصادی کشور طی یک ماه گذشته را ارائه کرد. مریم 
خزاعی در این گزارش به مساله همه گیری کرونا و تعداد 
مبتالیان و فوتی ها، واکسیناسیون و شاخص های کالن 
اقتصاد مانند نرخ تورم، رشد، شاخص مدیران خرید، 
نقدینگی و پایه پولی و وضعیــت تجارت پرداخت و با 
داده ها و نمودارها این شاخص ها را برای اعضای هیات 

نمایندگان تشریح کرد.

بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد
پس از ارائه این گزارش، رئیس اتاق تهران این ماموریت 
را به روسای کمیسیون های ده گانه اتاق تهران داد که 
موضوع اصالح موادی از قانون اصل 44 و نیز تسهیل و 
ساده سازی صدور مجوزهای کسب و کار را با حضور هر 
چه بیشتر تشکل ها مورد بررسی قرار داده و مجوزهای 
مخل کسب و کار را شناسایی کنند. مسعود خوانساری 
گفت: فعاالن اقتصادی اگر می خواهند فضای کســب 

وکار بهبود پیدا کند باید مطالبه گری کنند.

خوانساری مطرح کرد؛

۱۳۹۹؛ بدترین سال  از نظر سیاست ها  واقدامات  اقتصادی

ربیعی:
 دولت از بورس کسری درآمد 

خود را تأمین نکرد
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
گفت که حاضریم تا همه زندانیان بین ایران و آمریکا 
را تبادل کنیم. ســخنگوی دولت گفت: در روزهای 
گذشته، روابط خارجی ایران، یکی از مهمترین مقاطع 
تاریخ سیاسی ما را پشت سر گذاشت و موضوع برجام 
در کانون تماس های مفید و سازنده بین المللی رییس 
جمهور و برخی همتایانش درباره برجام بود.وی گفت: 
بدون شــک برجام بزرگترین اتفاق سیاسی در دهه 
های اخیر و یک دســتاورد ملی بوده که هرچند به 
دلیل آنکه دیوانه ای سنگی به چاه انداخت؛ از برجام 
خارج شد و انتفاع مردم ما از لغو تحریم ها را به تعویق 
انداخت اما اطمینان داریم که بزودی این اختالل به 
پایان خواهد رسید و دولت آمریکا به راه درستی که 
آن را ترک کرده بازخواهد گشت. ربیعی با بیان اینکه 
برجام، یک مصوبه قانونی بین المللی است و آمریکا 
چاره ای جز تن دادن به قانــون ندارد، گفت: مجددا 
به کاخ ســفید توصیه می کنیم همانطور که رییس 
جمهور بی تدبیر قبلی آمریکا یک باره از برجام خارج 
شد، بی قید و شــرط به برجام بازگردند و راه را برای 
دیپلماسی سخت و پیچیده نکنند. سخنگوی دولت 
اضافه کرد: برجام یک دســتاورد ملی بوده هرچند 
دیوانه ای سنگی به چاه انداخت و از برجام خارج شد 
اما امیدواریم زودتر این شــرایط به پایان برسد. وی 
ادامه داد: در چهار ســال گذشته ما راه دیپلماسی را 
باز نگه داشتیم نه آنها و امروز کسی که باید اولین قدم 
را در راه دیپلماسی بردارد آنها هستند نه ما.ربیعی با 
اشاره به توافقات احتمالی با ایاالت متحده در مورد 
برجام و تبادل زندانیان نیز گفــت: مواضع ما درباره 
احیای برجام تغییری نکرده و همچنان معتقدیم که 
آمریکا از برجام خارج شده و ناقض قطعنامه 2231 
شورای امنیت است.وی ادامه داد: اقدامات جبرانی 
ایران در کاهش تعهدات مطابق نص برجام و در پاسخ 
به ناتوانی سایر طرف ها از انجام تعهدات شان است. 
این اقدامات به سرعت برگشت پذیر هستند و هر زمان 
آمریکا تصمیم بگیرد که با لغو تحریم ها به وظایف 
قانونی خود مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کند، 
خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خود 
عمل خواهیم کرد. سخنگوی دولت تاکید کرد:ما از 
هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند این روند را تســریع 
کند اســتقبال می کنیم. جامعه بین المللی منتظر 
است که صداقت شعار دولت آمریکا یعنی »بازگشت 
آمریکا به جهان« را با بازگشت آمریکا به برجام ارزیابی 
کند. وی ادامه داد: درباره تبادل زندانیان نکته تازه ای 
وجود ندارد؛ قبال هم موضع ایران را وزیر امور خارجه 
بیان کرده اند، همه زندانیان را آماده ایم تبادل کنیم. 
اگر تاکنون این اتفاق تــا االن نیفتاده به خاطر عدم 
آمادگی دولت امریکا بوده است. دو طرف یکباره آزاد 
شوند. هرچند که شاید در مقایسه با گذشته امیدهای 
تازه ای برای آزاد شدن گروگان های ایرانی در زندان 
های آمریکا که در صورت تحقق با حسن نیت ما مواجه 
خواهد شد، بوجود آمده باشد. منتظریم ببینیم که 
چقدر دولت جدید آمریکا در تجدیدنظر سیاست های 
دولت قبل از جمله در تعلل برای آزادی همه زندانیان 
ایرانی که با اتهامات غیرقابل قبول و به دستور آمریکا 
در کشورهای مختلف بازداشت شده اند، جدی است.

حداکثر حقوق ۳۳ میلیون تومان شد
افزایش بیشتر حقوق به شرط 

مالیات ستانی از سوداگران
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به اینکه، در مجلس چاره ای نداشــتیم که افزایش 
حقوقها را طوری تنظیم کنیم که اندکی از شــکاف 
حداقل و حداکثر حقوق کاسته شود، گفت: حداکثر 
حقوق 33 میلیون تومان شد. به گزارش تسنیم، سید 
احسان خاندوزی با اشاره به جزئیات مصوبه مجلس 
در خصوص افزایش حقوق 1400 گفت: دولتی که در 
سال های اخیر برای اخذ مالیات از سفته بازان و غیر 
مولدها کوتاهی کرد برای سال 1400 درآمد کافی 
ندارد تا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با 
ترم اعمال کند. وی افزود: بنابراین ما در مجلس چاره 
ای نداشتیم که افزایش حقوقها را طوری تنظیم کنیم 
که اندکی از شکاف حداقل و حداکثر حقوق کاسته 
شود. تا دست کماندکی از تبعیض و نارضایتی کاهش 
یاد به همین جهت حداقل حقــوق را 3.5 تومان و 
حداکثر حقوق را که قبال 48 میلیون تومان بود به 33 
میلیون تومان کاهش دادیم. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش 25 درصد را 
برای حقوق بگیــران و 10 میلیون تومان قرار دادیم 
و برای باالتر از 10 میلیــون پلکان معکوس افزایش 

حقوق تعریف کردیم تا نابرابری ها کاهش یابد.
خاندوزی گفت: امیدوارم در ســال آینده دولتی بر 
ســرکار بیاید که با گرفتن مالیات از ســوداگران و 
غیرمولدها درآمد بیشــتری بــرای افزایش حداقل 

حقوقها داشته باشیم.
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طبق تازه ترین گزارش از وضعیت کاالهای وارداتی 
در حال حاضر حدود 8.3 میلیون تن کاال در گمرک 
و بنادر موجود است که 4.9 میلیون تن آن را کاالهای 

اساسی تشکیل می دهد.
به گزارش ایسنا، کاالهای دپو شده در گمرک و بنادر 
در سال جاری ماجرای خاص خود را داشت و موانعی 
به ویژه تخصیص و تامین ارز موجب انباشت میلیون 
ها تنی کاال و تبعات ناشی از آن  شد تا اینکه بعد از 
مدتها بحث و چالش در این رابطه، با مصوبه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با 
تسهیل ترخیص کاالهای دپو شده در گمرک اخذ  و 
طی دستورالعمل مربوطه ، ترخیص سریع کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تولید  از نیمه آبان ماه در دستور 

کار قرار گرفت.
با توجه به چرخه ورود و خروج کاالهای اساســی و 
البته سایر کاالها به بنادر و گمرک، تازه ترین گزارشی 
که ارونقی- معاون فنی گمــرک ایران- از وضعیت 
دپوی کاالها به ایســنا اعالم کرده است نشان می 
دهد که در حال حاضر حدود 4.9 میلیون تن کاالی 

اساسی در گمرک و بنادر وجود دارد.
براســاس این گزارش به طور کلی 7.2 کاالی غیر 
کانتینری به همراه 83.3 هزار کانیتنر - 90 درصد 
آن را کانتینرهای پر وارداتی اســت- به همراه 1.1 
میلیون تن کاالهای اساسی موجود در 44 شناوری 
که به بنادر رسیده و در حال تخلیه هستند مجموعه 
کاالهای موجود را تشکیل می دهد که به حدود 8.3 

میلیون تن می رسد. از 7.2 میلیون تن کاالهای غیر 
کانتینری 3.8 میلیون تن کاالهای اساسی است که 
باید به آن  حدود 511.9 هزار تن کاالهای موجود 
در 23 شناور در حال تخلیه  همچنین 224.5 هزار 
تن کاالهــای موجود در 21 فروند شــناور منتظر 
در لنگــرگاه را اضافه کرد که این شــناورها حاوی 
کاالهایی مانند روغن؛ شــکر، جو، ذرت، دانه های 

روغنی هستند.
بنابراین موجودی 1.1 میلیون تن کاالهای اساسی 
در شناورها و 3.8 کاالی دپو در گمرک در مجموع 
حدود 4.9 میلیون تن کاالهای اساسی را به عنوان 

موجودی دپو شده تشکیل داده است.
اما بررسی جزئیات 3.8 میلیون تن کاالهای اساسی 
از این حکایت دارد که بیشترین حجم مربوط به ذرت 
با 1.8 میلیون تن است و در سایر اقالم 206.7 هزار 
تن گندم ، 329 هزار تن جو، 590 هزار تن ســویا، 
49.2 هزار تن برنج، 143.6 هزار تن شکر، 365.2 
هزار تن روغن خــام و 290.7 هزار تــن دانه های 
روغنی است. همچنین  از موجودی 3.8 میلیون تنی 
کاالهای اساسی بیشترین حجم در بندر امام خمینی 
با بالغ بر 2.8 میلیون تن و بعد از آن بندر امیرآباد با 
320.5 هزار تن و  276.8 هزار تن  قرار دارد. در سایر 
بنادر نیز 134 هزار تن بندر انزلــی، 56.1 هزار تن 
چابهار، 372 هزار تن شهید باهنر، 369 تن بندلنگه، 
165.8 هزار تن نوشهر، 10.1 هزار تن فریدونکنار و 

9.4 هزار تن در بندر آستارا قرار دارد.

رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا گفت: سفر به شهرها 
و از شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی 

ممنوع است.
حســین ذوالفقاری معاون امنیتــی و انتظامی 
وزارت کشــور و رئیــس کمیتــه امنیتــی، 
اجتماعــی و انتظامی ســتاد ملــی مدیریت 
بیمــاری کرونــا در شــصتمین جلســه این 
کمیته، دستورالعمل های ســفرهای نوروزی 
 در شــرایط کرونــا را مــورد بحث و بررســی 

قرار داد.
وی با اشــاره بــه در پیــش بــودن تعطیالت 
نوروزی گفت: اصل بــر نرفتن ســفر و پرهیز 
هر گونــه جابجایی بین شــهری می باشــد.

ســفر به شــهرها و از شــهرهای بــا وضعیت 
قرمــز و نارنجی کرونایــی ممنوع اســت و از 
25 اســفند ماه که رنگ بندی شــهرها اعالم 
 می شــود، تا 15 فروردین ماه به همان منوال 

خواهد بود.
وی در همین راســتا افــزود: چنانچه در طول 
تعطیالت وضعیت شــهری تغییر کند و قرمز یا 
نارنجی شود، مسافرین سه روز مهلت دارند که 
از آن شهر خارج شوند و مسافری هم نمی تواند 

وارد آن شهر بشود.
معاون امنیتــی و انتظامی وزیر کشــور گفت: 
هم اســتانها و هــم نیــروی انتظامــی برای 

 کنتــرل کامــل شــهرهای قرمــز و نارنجی 
متمرکز باشند.

ذوالفقاری بر عدم تشــویق مردم به سفر تاکید 
کرد و گفت: حتما باید فاصله اجتماعی رعایت 
شود و این فقط مختص افرادی که به سفر می 

روند، نخواهد بود.
در این نشست پیشنهاد شد اگر افرادی که تست 
آنها مثبت باشد و قرنطینه را رعایت نکنند و سفر 
بروند، ضمن جلوگیری در مســیر و برگرداندن 
مبلغی را جریمه خواهند شــد و باید به مراکز 

قرنطینه بروند.
در این جلسه نماینده اصناف و کسبه هم گزارش 
هایی را ارائه کرد و تاکید شــد کــه مصوبه ای 
برای محدودیت زمانی ساعات کار کسبه وجود 
 ندارد اما محدودیت تردد شبانه همچنان ادامه 

دارد.
همچنین در این جلســه به بحث واکسن اتباع 
خارجی اشــاره شــد و ذوالفقاری با بیان اینکه 
با اتباع خارجی در کشــور ما همانند هموطنان 
خودمــان در درمــان رفتار می شــود، گفت: 
بحث تزریق واکســن به اتباع خارجی همزمان 
با مردم کشــور مطرح اســت و کمیســاریای 
عالی پناهنــدگان آمادگی کمــک دارد برای 
 واکسیناســیون اتبــاع خارجی و مــی تواند 
واکســن هایی که مورد تایید وزارت بهداشت 

باشد را برای این قشر وارد کند.

دپوی ۸.3 میلیون تنی کاال

موجودی کاالی اساسی به ۴.۹ میلیون تن رسید 
معاون وزیر کشور: 

تردد به شهر های قرمز و نارنجی در نوروز ممنوع خواهد بود 

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش ۱۳۰هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )سه شنبه( با کاهش ۱۳۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، به ارزش ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان معامله شد.

ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون  و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین روز 
گذشته نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال 

نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رسید.
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران انتقاد كرد

شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران تخم مرغ خریداری نمی کند

تسهیالت کرونا به  گروه های هدف نرسید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

حمایت های مالی از بازارها و متقاضیان آنها می تواند تورم زا باشد. امروز در بازار مسکن وام های بسیاری داده می شود که در درجه اول تورم زیادی به بار آورده و در درجه دو به گروه های هدف اصابت نکرده است. وام ودیعه مسکن در حالی 
اجرایی شد که نتوانست در بازه زمانی معین خود پرداخت شود و تا به امروز روند پرداخت و حتی ثبت نام آن ادامه دارد. همچنین افرادی نیازمند واقعی نیز از دریافت آن به دالیل مختلف بازماندند. دریافت مدارک متعدد و چند ضامن در کنار 

موانع و سنگ اندازی بانک ها موجب شد مستاجران نتوانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
به هر ترتیب هر گونه پیشنهاد، طرح و تصمیمی که منتهی به افزایش تقاضا شود سبب افزایش قیمت محصول یا بازار آن می شود. در این راستا باید اقدامی صورت گیرد که عرضه زیاد و به تولید کمک شود، تسهیالت ارزان قیمت بدهند تا 

روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد و قیمت ها کاهش و عرضه ارزانتر شود.
وقتی که عرضه ارزان شد سبب می شود هم تولید افزایش پیدا کند و هم قیمت کاهش یابد از طرفی مشتری هم بیشتر می شود که این روند، جهش تولید را به دنبال دارد. حال اگر برعکس شود و تقاضا زیاد شود، افزایش تقاضا موجب افزایش 

میزان فروش خواهد شد ولی با افزایش قیمت هم مواجه می شویم؛ سیاست هایی که اخیرا وجود دارد همه به جهت تقاضا است.

درصــد بســیار کمــی از 
مستاجران نیازمند، وام ودیعه 
کرونا را دریافت کرده اند و این 
در حالی است که قرار بود این 
وام کمک هزینه ای برای ایام 
کرونا و روزهای اوج جابجایی مســتاجران یعنی فصل 
تابستان باشــد. در حالی قرار بود امسال از ۲.۲ میلیون 
خانوار مستاجر نیازمند به ۹۰۰ هزار مستأجر وام ودیعه 
مسکن پرداخت شود که رئیس کل بانک مرکزی امروز 
از پرداخت ۲۱۵ هزار فقره وام خبر داده، یعنی کمتر از 
۱۰ درصد نیازمندان. اما آخرین اظهارات پروانه اصالنی 
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی 

نیز نشان می دهد، از مجموع ۹۲۰ هزار ثبت نامی برای 
دریافت این تسهیالت، درنهایت ۸۰۵ هزار نفر مشمول 
دریافت وام شدند اما با ســخت گیری و عدم همراهی 
بانک ها تنها ۲۱۴ هزار نفر از مشموالن که شامل ۶/۲۶ 
درصد از کل مشــموالن می شــوند، موفق به دریافت 
تسهیالت کرونایی ودیعه مسکن شده اند. در همین رابطه 
محمد اسالمی ۲۶ شهریور ماه با بیان این که خروجی 
پرداخت وام ودیعه مسکن به مســتأجران قابل قبول 
نیست، افزود: با آن که طی ۳ روز اخیر سرعت اعطای وام 
افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی کم بوده و آمار 

پرداخت وام قابل قبول نیست.
مردادماه امسال حســن روحانی، رئیس جمهوری در 
جلسه هیئت دولت با اشاره به طرح پرداخت وام ودیعه 
مسکن به مستاجران گفته بود: آنهایی که دارای حقوق 
ثابت هســتند و همچنین برای خانواده هایی که تحت 

حمایت هستند در تهران برای اجاره ای که می کنند ۵۰ 
میلیون تومان می توانند از بانک پول بگیرند. این مبلغ در 
شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک 

۱۵ میلیون تومان است.
احمد شــاکران، کارشــناس اقتصادی در رابطه با ارائه 
چنین تسهیالتی اظهار می کند: با وجود شرایط دشوار 
اقتصادی و افزایش غیر عادی اجاره ها ستاد مقابله با کرونا 
با اقدامی نسبت به متعادل کردن بازار اجاره بها، تصمیم به 
پرداخت تسهیالتی به تعدادی از مستأجران گرفت. وی 
توضیح می دهد: یکی از شرایط در نظر گرفته شده برای 
مشموالن این طرح، مسکن کمتر از ۹۰ متر برای شهرها 
و کمتر از ۷۵ متر نیز برای تهران است؛ همچنین الزم 
است مستأجری که تقاضای چنین تسهیالتی را دارد 

از طریق دفاتر امالک کد رهگیری دریافت کرده باشد.
شاکران خاطرنشان می کند: اگر چه برخی بر این باورند 

رقم این وام در اندازه ای نیست که مشکالت اجاره نشینان 
را رفع نماید، به خصوص در کالن شهرها که با رشد افسار 
گسیخته اجاره ها روبرو هستیم اما گفتنی است که همین 
رقم اندک نیز بخشی از مشکالت مشموالن این طرح را 
پوشش می دهد زیرا در شرایطی قرارگرفته ایم که اغلب 
دهک های جامعه قدرت پس انــداز همین میزان را هم 
ندارند و دریافت آن برای آن ها فرصت خوبی محسوب 
می شود. وی ادامه می دهد: از شرایط خوبی که این وام 
دارد آن است که مســتأجر مجبور به پرداخت اقساط 
نیست و فقط سود آن را ماهانه پرداخت می کند چون بعد 
از اتمام قرارداد خود، مبلغ به بانک بازگردانده می شود. این 
کارشناس در رابطه با منابع تأمین این تسهیالت می گوید: 
براساس آنچه از سوی دولت اعالم شده تسهیالت از محل 
منابع صندوق توسعه ملی که برای شرایط کرونایی در 

نظر گرفته شده بود تأمین می شود.

بانک ها به ۷۴ درصد از مشموالن ودیعه مسکن كرونایی وام ندادند

مانع   تراشی بانک ها  در  پرداخت  تسهیالت
آمارهای متناقض مسئوالن از تعداد دریفات كنندگان وام ودیعه  
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گویا دلیــل اصلــی گرانی و 
افزایش قیمت ها در بازار میوه 
ورود پول های ســرگردان از 
بازارهــای مالی به ایــن بازار 
است. تورم ارتباط مستقیمی 
با سالمتی مردم جامعه دارد. هر میزان تورم باال رود آسیب 
بیشتری به قشر کم درآمد جامعه وارد می شود، در حال 
حاضر شاهد حذف بسیاری از ویتامین ها و پروتئین ها از 
سفره مردم هستیم. وزیر صمت معتقد است که آشفتگی 
بازار میوه به علت ورود دالالن است که پول های خود را 
از بازارهایی نظیر بورس، طال و سکه، خودرو، مسکن و... 
به دلیل زیان دهی خارج کرده اند و در بازار میوه مشغول 
فعالیت شده اند. تصور اینکه روزی برسد که قیمت چند 
عدد سیب و پرتقال نجومی شود دور از انتظار بود اما در 
حال حاضر آشفتگی قیمت ها در این بازار موجب کاهش 
قدرت خرید مردم شده اســت. موز، آناناس، پرتقال و... 
قیمت های فضایی دارند و حتی خیــار، گوجه فرنگی، 
پیاز و... نیز در مقاطعی به هر کیلو بیش از ۲۰ هزار تومان 
افزایش پیدا کرده اســت.  جدیدترین قیمت های میوه 
نشــان می دهد که میوه های فصلی هم افزایش قیمت 
باالیی دارند و همین گرانی ها باعث شــده قدرت خریــد 
مردم نیز پاییــن بیاید. گزارش های میدانی هم نشان می 

دهد که میزان خرید میوه از ســوی مردم به شدت کمتر 
شده است. به هر ترتیب بازار میوه از تعادل قیمتی خارج 
شده و به نظر می رسد عده ای با به هم زدن نسبت عرضه و 
تقاضا قصد گران فروشی را دارند. تفاوت قیمت میوه از باغ 
تا خرده فروشی تا ۲۰۰ درصد، نبود نظارت کافی در این 
چرخه را نشان می دهد که وجودش می تواند در کاهش 
قیمت ها تاثیر به سزایی داشته باشد. به نظر می رسد غفلت 
سازمان های نظارتی در این امر باعث شده برخی دالالن و 
واسطه ها کنترل بازار را در دست بگیرند و باعث شوند یکی 
دیگر از کاالهای مورد نیاز و مصرفی خانواده ها از سبد آن 
ها حذف شود. شاید عرضه مستقیم میوه به مصرف کننده 
بدون دخالت دالالن و ایجاد بازارچه های محله توســط 

شهرداری ها راهکار مناسبی باشد که می تواند تا حدودی 
تب افزایش قیمت میوه را کاهش دهد.

پولهای سرگردان عامل داللی در بازارهایی 
مثل میوه است

در هیمن زمینه علیرضا رزم حسینی بیان کرد: پول های 
سرگردان دالل ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون 
بورس، سکه، زمین هر دفعه وارد یک بازارمی شود. علیرضا 
رزم حسینی، وزیر صمت اظهار داشت: عرضه میوه، روغن 
و کاالهای مصرفی نوروزی از امروز آغاز شد. وزارت صمت 
با همه توان با دالل هایی که منجر به گرانی و التهاب در بازار 
می شوند، مقابله می کند. وی بیان کرد: پول های سرگردان 

دالل ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه، 
زمین هر دفعه وارد یک بازارمی شــود. وزرات صنعت با 
هدف کاهش قیمت تمام شده، تا حد ممکن حذف دالل ها 
را در دستور کار قرار داده است. وزیر صمت گفت: پخش 
گزارش های صدا وسیما در برخی موارد می تواند منجر 
به افزایش انتظارات تورمی در جامعه شود، از رسانه ملی 
می خواهم با دقت بیشتری برخی گزارش ها را تهیه کنند.

ساختار توزیع میوه در کشور قرون وسطایی است
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلــس: چالش دو 
وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشــاورزی درباره توزیع 
محصوالت کشــاورزی نشــان می دهد در دولت تدبیر، 
مدیریتــی در این زمینه وجــود ندارد. تولیــد و توزیع 
بدیهی ترین موضوع اقتصاد و آسان ترین آن درباره میوه 

است، اما مدیریتی برای آن وجود ندارد.
قانون بازارگاهی محصوالت کشاورزی را به وزارت جهاد 
کشاورزی سپرد، اما رئیس جمهور در جلسه سران سه قوا 
آن را رد کرد و دوباره نیز که دو وزیر توصیه کردند این کار به 
وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود دوباره رئیس جمهور 
آن را وتو کرد. مسئله ما کمبود میوه و تولید آن نیست بلکه 
ساختار توزیع ما قرون وسطایی اســت و یک نفر تولید 
می کند و ۷ نفر داللی می کنند. وزارت جهاد کشاورزی 
وظیفه برخورد بــا دالالن را دارد. در این وزارتخانه یک 
دفتر یا دو سه کارشناس که به مســئله داللی بپردازند 

وجود ندارد.

در بازار میوه یک نفر تولید و ۷ نفر داللی می كنند   

سهم خواهی دالالن از بازار میوه 
میزان خرید میوه از سوی مردم به شدت كاهش یافته است

نقش دالالن در نرخ گذاری میوه  
جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس

جو ایجاد شده در بازار میوه ناشی از فعالیت دالالن و واسطه ها است. همواره در تمام بازارها شاهد هستیم که دالل و واسطه بیشتر از تولیدکننده و فروشنده کسب سود می کنند در حالی که کمترین زحمت را برای تولید محصول مورد نظر 
نکشیده اند. در بازار میوه نیز به همین منوال است. دالل بدون هیچ زحمت و مانعی میوه و محصوالت کشاورزی را از باغدار و تولیدکننده می خرد و برای فروش به دیگر زنجیره های توزیع سودهایی نجومی کسب می کند. ضعف نظارت بر 
بازار میوه و محصوالت کشاورزی موجب ورود دالالن به این بازار شده و دست تولیدکننده هم خالی مانده است.  در حال حاضر افزایش قیمت میوه از میدان تره بار تا فروشگاه های سطح شهر بسیار غیرمعقول است که این اختالف قیمت نشان 
دهنده فعالیت واسطه ها و داللی در بازار میوه است. به این ترتیب نقش دالل ها و واسطه ها در تعیین نرخ میوه به مراتب پررنگ تر بوده و قیمت ها نیز باالتر است. متاسفانه علی رغم همه پیگیری ها، بررسی ها، نظارت ها و نشست های کارشناسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته است در زمینه حذف دالالن محصوالت کشاورزی و کاهش قیمت میوه در بازار اقدامی داشته باشد. در حال حاضر افزایش قیمت میوه در بازار شب عید را با توجه به وضعیت معیشتی مردم جامعه 

غیرقابل قبول می دانیم و در کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه ذخیره سازی میوه و تامین بازار شب عید نشستی را با حضور ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و تذکرات را هم داده ایم. 
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مــرغ تخمگذار تهران گفت: 
حدود یک هفته ای می شــود که به دلیل کاهش قیمت 
تخم مرغ شرکت پشتیبانی امور دام تخم مرغ کیلویی ۱۴ 
هزارتومانی را از مرغداران خریداری نمی کند. ناصر نبی پور 
با بیان اینکه معموال از اسفند ماه قیمت تخم مرغ کاهشی 
می شود، گفت: تقاضای تخم مرغ در بهمن ماه زیاد است، 
زیرا قنادی ها و شیرینی پزی ها مصرف باالیی دارند اما بعد 
از آن با کاهش تقاضا قیمت تخم مرغ روند کاهشی به خود 
می گیرد و تا خرداد ماه نیز با افت قیمت تخم مرغ مواجهیم. 
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ برای 
تولیدکننده ۱۶ هزارتومان است، اظهار کرد:افزایش هزینه 
های تولید قیمت تمام شده تخم مرغ را باال برده است.به 
طور مثال قیمت  یک شانه تا چند روز پیش ۷۰۰ تومان بود 
ولی در حال حاضر قیمت آن ۸۳۶تومان شده است. رئیس 
هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با انتقاد از عملکرد 
شرکت پشتیبانی امور دام در تحویل تخم مرغ از مرغداران 
گفت: با فشار مسئوالن قیمت هرکیلو تخم مرغ را به ۱۴ 

هزارتومان رساندند اما یک هفته ای می شود که شرکت 
پشتیبانی امور دام به دلیل کاهش قیمت تخم مرغ، با این 
قیمت هم حاضر نشده از مرغداران تخم مرغ تحویل بگیرد 
و حتی با مرغدارانی که  از آنها تخم مرغ گرفته اند هم تسویه 
حساب نشده اســت.وی تصریح کرد: دولتمردان ما مرد 
روزهای سخت نیستند. زمانی که قیمت تخم مرغ کاهشی 
می شود کسی به ضرر و زیان تولیدکنندگان توجهی ندارد 
و همه ما را فراموش می کننــد اما زمانی که قیمت ها باال 
می رود همه می خواهند تعیین تکلیف کنند. نبی پور در 
پایان گفت:تولیدکنندگان امسال از تولید تخم مرغ سودی 
نبردند و اگر سرمایه های خود را در جای دیگری هزینه می 
کردند قطعا سود بیشتری نصیبشان می شد.اظهارات نبی 
پور اشاره به سخنان اخیر وزیر جهاد کشاورزی دارد که با 
تاکید بر این که محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم 
اظهار کرده بود بر این اساس به شرکت پشتیبانی امور دام 
دستور داده ایم تا در صورت افت قیمت در بازار، مرغ مازاد بر 

نیاز را از تولیدکنندگان خریداری کند.

رئیس اتــاق اصناف تهــران از آغاز جشــنواره 
فروش نوروزی اصناف در تهران از ۲۰ اســفند 
و همچنیــن تخفیــف ۱۵ تــا ۲۰ درصدی در 
این جشــنواره خبر داد.قاســم نوده فراهانی با 
بیان اینکه مشــارکت برخــی از اتحادیه ها در 
این جشنواره ضروری نیســت، گفت: هدف از 
برگزاری این جشــنواره فروش کاال و خدمات 
به قیمت مناســب به مردم در ایام شــب عید 
اســت، لذا به تمام اتحادیه هــای صنفی ابالغ 
شــده هر واحد صنفی بخواهد می تواند در این 
جشــنواره مشــارکت کند و هیچ محدودیتی 
 برای صدور مجوز شــرکت در این جشــنواره 

وجود ندارد.
رئیس اتاق اصنــاف تهران هــدف از برگزاری 
این جشــنواره را عرضه کاال و خدمات با قیمت 
مناسب و سود کمتر به مصرف کنندگان عنوان 
کــرد و گفت: در این جشــنواره فروشــندگان 
پوشــاک، کیف و کفش، مواد غذایــی، قنادی، 
فرش فروشــی ها، مبل، لــوازم خانگی، آجیل 
فروشــان و به خصوص میوه فروشان مشارکت 
فعال دارند، زیرا در این ایــام مردم به خرید این 
کاالها نیاز دارند و تاکید شــده است که نظارت 
بر میوه فروشی ها بیشتر شود، تا میوه به قیمت 
مناسب در بین مردم توزیع شود. معموال قیمت 
میوه را عرضه و تقاضای بــازار تعیین می کند و 
طبق هماهنگی های به عمل آمــده با اتحادیه 
بارفروشان و اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
در تهران از فردا بازرســان بیشــتری در اختیار 
این اتحادیه ها قرار می گیرد تا با کنترل بیشتر 
 میوه با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان 

برسد.
فراهانی با بیان اینکه در جشنواره فروش نوروزی 
اصناف فقط کاالهای تولید داخل عرضه خواهد 
شــد، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
شده در این جشنواره از فروش کاالهای قاچاق 
جلوگیری می شــود و قرار اســت در این طرح 
برخی از واحدهای صنفی بــا تخفیف ۱۵ تا ۲۰ 
درصدی و یا برخی دیگر با سود کمتر کاالهای 

خود را به مردم عرضه کنند.

وی بــا بیان اینکه جشــنواره فــروش نوروزی 
اصناف تا ۱۵ فروردین ماه ســال ۱۴۰۰ ادامه 
دارد، تصریح کرد: از فردا بازرســان اتاق اصناف 
تهران کار خود را در این زمینــه آغاز می کنند 
و اگر نیاز باشــد تعداد گشــت های بازرسی را 
در سطح شــهر تهران افزایش خواهیم داد.  هر 
ســال در این ایام بیش از ۲۰ گشت بازرسی در 
سطح شهر فعال می شدند، اما امسال تعداد آن 
افزایش قابل توجهی داشته اســت.بنا بر اعالم  
اتاق اصناف فراهانی در خصوص رعایت پروتکل 
های بهداشــتی در ایام برگزاری این جشنواره 
در بین واحدهای صنفی در ســطح شهر تهران 
گفت: رعایت پروتکلهای بهداشتی همواره یکی 
از اولویت های واحدهای صنفی در بازار، مجتمع 
های تجاری و معابر تهران است و از ابتدای شیوع 
کرونا همواره مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا 
را واحدهای صنفی ما بــه دقت رعایت کرده اند 
و در واقع بــرای جلوگیری از ازدحــام مردم و 
رونق کســب و کار واحدهای صنفی قرار شد تا 
 این جشــنواره جایگزین نمایشگاه های فروش 

بهاره شود.
به گفته این مقام مســئول جشــنواره فروش 
نوروزی اصنــاف از تولید داخلــی حمایت می 
کند و با ایجاد فرصت بــرای عرضه محصوالت 
و کاالهای ایرانــی در این جشــنواره کمک به 
رونق بازار کاالهای ایرانی اســت و برای افزایش 
رضایت مردم و اجرای هر چــه بهتر این طرح، 
در کنار ســایر بخش های جشــنواره، کمیته 
 نظارت و بازرســی بر اجــرای آن نظارت کافی

 خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف تهران بیان کرد: بحث نظارت، 
رصد و کنترل بازارهمیشــه مورد توجه اتاق و 
اتحادیه ها بوده اســت و یکــی از اولویت های 
اصلی ما حمایت از حقوق مصرف کننده اســت 
و در همین راســتا عالوه بر نظــارت بر کیفیت 
و قیمت کاالهــا در این جشــنواره، واحدهای 
بازرسی مکلف شــدند تا پایان اجرای این طرح، 
 در کمترین زمان به شکایات مردمی رسیدگی 

خواهند کرد.

 یک مقام مسئول در ســتاد مبارزه با قاچاق گفت: با 
طرحی که از ۲۹ آذر ماه آغاز شد مراکزی که منتسب 
به عرضه پوشاک خارجی بودند به ویژه آنهایی که تابلو 
فروش این برندها را داشــتند، جمع آوری شد.یاســر 
ســوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و 
رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مبارزه 
با قاچاق پوشاک، گفت: با طرحی که از ۲۹ آذر ماه آغاز 
شد مراکزی که منتسب به پوشاک خارجی بودند به ویژه 
آنهایی که تابلو فروش این برندها را داشتند، جمع آوری 
شد. در ۹ ماهه امســال در کل کشور به باالی ۱۵ هزار 
مرکز عرضه پوشاک مراجعه شده که در نتیجه آن بیش 
از ۳ هزار پرونده قاچاق خرد تشکیل شده که عناوین 
جرم ها شامل احتکار، تقلب، جعل و… بوده است. وی 
ادامه داد: در ۹ ماهه آغازین ســال ۹۹ در کل کشور به 
باالی ۱۵ هزار مرکز عرضه پوشــاک مراجعه شده که 
در نتیجه آن بیش از ۳ هزار پرونده قاچاق خرد تشکیل 
شده که عناوین جرم ها شامل احتکار، تقلب، جعل و… 

بوده است.
سوادکوهی با بیان اینکه البته کشفیات قاچاق در مراکز 
دپو و انبارش و مبادی ورودی رسمی موضوعی جداست، 
عنوان کرد: اولویت مبارزه با قاچــاق، مراکز انبارش و 
مبادی رسمی است. کشــفیات قاچاق پوشاک در دپو 
و انبارش کاال در ۹ ماه امســال، ۱۰۱ میلیارد تومان و 
پارچه ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.
این مقام مسئول گفت: کاالهای قاچاق کشف شده به 
هیچ وجه در داخل عرضه نمی شــود، این کاالها چون 

کاالی خارجی هستند به سازمان اموال تملیکی سپرده 
می شود و صرفاً در صورتی که صادر شوند، از امحای آنها 

جلوگیری می شود.
وی اظهار داشت: قرارگاه مبارزه با قاچاق برخورد با این 
مواردی اکه الصاق علنی برندهــای غیر مجاز و محرز 
قاچاق داشتند را در دســتور کار قرار داد و این کاالها 
با این شرایط در هر مغازه ای که بود برخورد شد حتی 
تابلوبرندهای قاچاق را نیز به پایین کشیدیم ودر حال 
حاضر به عنوان نمونه هیچ کجا تابلو برند نایکی وجود 
ندارد. اما با فروشــندگان کاالی قاچاق که به صورت 
زیر پله ای فعالیت می کنند چــون به این صورت قابل 
مبارزه نبودند و ارزش ریالی چندانی نداشتند برخوردی 

صورت نگرفت.
سوادکوهی درباره وبسایت های فروش کاالی قاچاق، 
عنوان کرد: تاکنــون بیش از ۳۵۰ وبســایت فروش 
محصوالت غیر مجاز و عرضه کننده محصوالت قاچاق 
فیلتر شدند و در خواست فیلتر شدن ۸۳ وبسایت دیگر 
را نیز به دادســتانی ارائه کرده ایم البته در حوزه فضای 
مجازی به دلیل اینکه مردم تشــویق شوند و شرایط 
کرونایی از این وبسایت ها خریداری کنند اعالم کردیم 
که اگر تغییر را ببینیم رفع فیلتر خواهیم کرد. بسیاری 
از وبسایت ها را نیز وقتی تغییر رفتار را دیدیم رفع فیلتر 
کردیم. وی در زمینه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی نیز 
گفت: برخورد با فروش لوازم خانگی قاچاق که برند محرز 
قاچاق دارند بر اساس کد شناسه کاال و کد رهگیری را 
آغاز کردیم و از هفته گذشته تا به حال ده مرکز را بررسی 

کردیم و برندهای محرز قاچاق را جمع آوری کردیم.

مقام مسئول خبر داد؛

برخورد با مراکز منتسب به عرضه پوشاک خارجی

رسیدگی به شکایات در حداقل زمان

تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی جشنواره فروش نوروزی اصناف
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رئیس مرکز ملی فرش ایران:
فرش های گران ايرانی، در بستر بالكچين رمزارز 

دريافت می كنند
تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی فرش ایران از طراحی ســه نوع شناسه برای فرش های 
دستباف ایرانی خبر داد و افزود: فرش های ذی قیمت و گران ایرانی در بستر بالکچین 

رمز ارز دریافت می کنند.
»فرح ناز رافع« امروز )سه شنبه( در نشست خبری در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاسخ به پرسش ایرنا افزود: فرش هایی که برای فروش در بازار داخلی تولید شده اند، 

شناسه »ایران کد« دریافت می کنند.
وی ادامه داد:  فرش هایی که برای عرضه در بازارهای بین المللی تولید شده اند، شناسه 

جی.اسGS۱( ۱(دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا،  مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران با استفاده از استانداردهای 
جی.اس۱ مانند بارکد به دنبال ارائه راه حل های خالقانه برای جامعه تجاری اســت که 
موجب بهبود بهره وری، چابکی، ظرفیت سازی، کاهش هزینه و امنیت شرکت ها و افراد 

می شود.
جی. اس۱ یک سازمان جهانی غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی با سابقه ۴۵ ساله 
است که استانداردهای بین المللی در خصوص مدیریت زنجیره تامین  جهانی را وضع 
کرده  است. استانداردهای جی.اس۱ پرکاربردترین استانداردهای جهان محسوب شده 

و حاصل یک خرد جمعی است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشان کرد:  به این ترتیب با شناسه های یاد شده، افراد 
و خریداران می توانند با استفاده از تلفن همراه خود همه مشخصات آن فرش دستباف 

را دریافت کنند.

آلمان، مقصد نخست صادرات
وی در ادامه آلمان را مقصد نخست صادرات فرش دستباف ایرانی معرفی کرد که از آنجا به 
مقصد آمریکا و انگلیس نیز مجدد صادر می شود، این در حالی است که پیش از تحریم ها 

بیشترین صادرات به ایاالت متحده آمریکا انجام می شد.
رافع ادامه داد: هرچند میزان صادرات وزنی فرش دستباف در ۹ ماهه امسال رشد ۱۶.۴ 

درصدی داشته، اما از نظر ارزی با کاهش ۴.۹ درصدی مواجه شده است.
وی بیان داشت: دلیل اصلی این مساله، لزوم رفع تعهدات ارزی از سوی صادرکنندگان 

است.
رئیس مرکز ملی فرش ایران خاطرنشــان کرد: به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مقرر شد رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش دستباف به یک سال تغییر کند، هر 
چند معتقدیم فرش ایرانی میراث کهن کشور ما است و موضوع تعهد ارزی نباید برای 

آن مصداق داشته باشد.

برخورد با مراكز منتسب به عرضه پوشاک خارجی 
یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با طرحی که از ۲۹ آذر ماه 
آغاز شد مراکزی که منتسب به عرضه پوشاک خارجی بودند به ویژه آنهایی 

که تابلو فروش این برندها را داشتند، جمع آوری شد.
یاسر ســوادکوهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی 
قاچاق ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگــو با خبرنگار مهر 
درباره طرح مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: با طرحی که از ۲۹ آذر ماه آغاز شد 
مراکزی که منتسب به پوشاک خارجی بودند به ویژه آنهایی که تابلو فروش 

این برندها را داشتند، جمع آوری شد.
در ۹ ماهه امسال در کل کشور به باالی ۱۵ هزار مرکز عرضه پوشاک مراجعه 
شــده که در نتیجه آن بیش از ۳ هزار پرونده قاچاق خرد تشــکیل شده که 

عناوین جرم ها شامل احتکار، تقلب، جعل و… بوده است
وی ادامه داد: در ۹ ماهه آغازین سال ۹۹ در کل کشور به باالی ۱۵ هزار مرکز 
عرضه پوشاک مراجعه شده که در نتیجه آن بیش از ۳ هزار پرونده قاچاق خرد 

تشکیل شده که عناوین جرم ها شامل احتکار، تقلب، جعل و… بوده است.
سوادکوهی با بیان اینکه البته کشفیات قاچاق در مراکز دپو و انبارش و مبادی 
ورودی رسمی موضوعی جداست، عنوان کرد: اولویت مبارزه با قاچاق، مراکز 
انبارش و مبادی رسمی است. کشفیات قاچاق پوشاک در دپو و انبارش کاال 
در ۹ ماه امســال، ۱۰۱ میلیارد تومان و پارچه ۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 

تومان بوده است.
این مقام مسئول گفت: کاالهای قاچاق کشف شــده به هیچ وجه در داخل 
عرضه نمی شود، این کاالها چون کاالی خارجی هســتند به سازمان اموال 
تملیکی سپرده می شــود و صرفاً در صورتی که صادر شــوند، از امحای آنها 

جلوگیری می شود.
اولویت مبارزه با قاچاق، مراکز انبارش و مبادی رسمی است. کشفیات قاچاق 
پوشاک در دپو و انبارش کاال در ۹ ماه امســال، ۱۰۱ میلیارد تومان و پارچه 

۲۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده است
وی اظهار داشــت: قرارگاه مبارزه با قاچاق برخورد با این مواردی اکه الصاق 
علنی برندهای غیر مجاز و محرز قاچاق داشتند را در دستور کار قرار داد و این 
کاالها با این شــرایط در هر مغازه ای که بود برخورد شد حتی تابلوبرندهای 
قاچاق را نیز به پایین کشیدیم ودر حال حاضر به عنوان نمونه هیچ کجا تابلو 
برند نایکی وجود ندارد. اما با فروشندگان کاالی قاچاق که به صورت زیر پله ای 
فعالیت می کنند چون به این صورت قابل مبارزه نبودند و ارزش ریالی چندانی 

نداشتند برخوردی صورت نگرفت.
کاالهای قاچاق کشف شده به هیچ وجه در داخل عرضه نمی شود، این کاالها 
چون کاالی خارجی هستند به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود و صرفاً 

در صورتی که صادر شوند، از امحای آنها جلوگیری می شود
سوادکوهی درباره وبسایت های فروش کاالی قاچاق، عنوان کرد: تاکنون بیش 
از ۳۵۰ وبسایت فروش محصوالت غیر مجاز و عرضه کننده محصوالت قاچاق 
فیلتر شدند و در خواست فیلتر شدن ۸۳ وبســایت دیگر را نیز به دادستانی 
ارائه کرده ایم البته در حوزه فضای مجازی به دلیل اینکه مردم تشویق شوند و 
شرایط کرونایی از این وبسایت ها خریداری کنند اعالم کردیم که اگر تغییر را 
ببینیم رفع فیلتر خواهیم کرد. بسیاری از وبسایت ها را نیز وقتی تغییر رفتار 

را دیدیم رفع فیلتر کردیم.
تاکنون بیش از ۳۵۰ وبســایت فروش محصوالت غیر مجاز و عرضه کننده 
محصوالت قاچاق فیلتر شدند و در خواست فیلتر شدن ۸۳ وبسایت دیگر را 

نیز به دادستانی ارائه کرده ایم.
وی در زمینه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی نیز گفت: برخورد با فروش لوازم 
خانگی قاچاق که برند محرز قاچاق دارند بر اســاس کد شناســه کاال و کد 
رهگیری را آغاز کردیم و از هفته گذشته تا به حال ده مرکز را بررسی کردیم 

و برندهای محرز قاچاق را جمع آوری کردیم.
سوادکوهی درباره برخورد با سیگار قاچاق نیز عنوان کرد: در استان تهران به 
بیش از ۲۰۰ مرکز برای مبارزه با عرضه سیگار قاچاق مراجعه شده که بیش 
از ۹۵ درصد مراجعات منجر به کشف کاالی قاچاق شــده است با توجه به 
اینکه رجیستری سیگار از ۳۱ شهریور ۹۹ مانند رجیستری موبایل آغاز شده 

امیدواریم وضعیت دخانیان نیز سر و سامان بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: به زودی در تولید خودکفا می شویم و مصرف داخل را 
پوشش می دهیم البته ما این را یک کاالی اقتصادی نمی دانیم بلکه یک کاالی 

سالمت محور میدانیم.

اخبار

عضو هیــات رییســه اتاق 
بازرگانی ایران و هلند اظهار 
کرد: دارایی های کمتری از 
ایران در اتحادیه اروپا بلوکه 
شده اســت که در این میان 
می توان به حدود ۱.۷ میلیــارد دالر در لوکزامبورگ 
اشاره کرد. به دلیل نزدیک تر شدن دیپلماسی ایاالت 
متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، می توان همین 
مقدار را نیز با رایزنی فعال با کشــورهای اروپایی، به 

سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.
به گزارش ایلنا محمدحسن دیده ور در مورد وضعیت 
تجارت با هلند اظهار داشت: تا ۱۰ ماه منتهی به اکتبر 
۲۰۲۰ تجارت ایران با اتحادیه اروپا ۳ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون یورو بوده است. از این حجم تجارت، تنها ۶۰۰ 
میلیون یورو متعلق به صادرات بوده و ۳ میلیارد یورو 
واردات انجام شده است. دومین مقصد صادراتی ایران 
در اتحادیه اروپا، هلند اســت که در ایــن بازه زمانی 
صادراتی معادل ۱۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به این 

کشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ســهم هلنــد از کل ارزش صادرات به 
اتحادیه اروپا ۱۸.۲ درصد اســت. که قبل از آن آلمان 
بعنوان اولین مقصد صادراتی و بعد از آن )یعنی هلند( 
ایتالیا در رده سوم قرار دارد. طبق آمارها می توان گفت 
هلند در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ نهمین مقاصد صادراتی 
ایران در اروپا بوده اســت، اما در مدت مشــابه ســال 
۲۰۲۰ صادرات ایران به این کشور حدود ۸ برابر شده 
و در نتیجه این کشــور به جایگاه دومین مقصد عمده 

صادراتی ایران در اتحادیه اروپا انتقال یافته است.
دیده ور تصریح کرد: همچنین ســومین مبدا واردات 
ایران در اتحادیه اروپا، هلند است. واردات از این کشور 
در ۱۰ ماهه ۲۰۲۰ ارزشی معادل ۲۹۸ میلیون و ۵۰۰ 
هزار یورو داشته و سهم آن از کل واردات در ۱۰ ماهه 

سال ۲۰۲۰ به ۹.۸ درصد می رسد.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و هلند در مورد 
تاثیر تحریم ها بر تجارت دو کشور گفت: با وجود همه 
فشارها و تحریم ها، همکاری های تجاری ایران و اروپا به 
دلیل ریشه های همکاری های گسترده قبلی همچنان 
وجود دارد. در زمینه تجاری، کشــور هلند سال های 
متمادی اســت که در میان پنج شــریک اصلی ایران 
در اتحادیه اروپا قرار دارد. درست است که با توجه به 
وضعیت نامناسب اقتصادی ایران، سطح تجارت ایران 
و هلند در سال های اخیر کاهش داشته، اما این کشور 
مهم اروپایی همواره ثابت کرده خواهان رابطه ای باثبات 
و مطلوب با ایران اســت. این موضوع نشان می دهد، با 
وجود فشــارها، همچنان ظرفیت بسیار جدی بین دو 

طرف وجود دارد.
وی ادامه داد: می توان به این نکته اشاره کرد که میزان 
واردات هلند از ایران در سال ۲۰۱۵ معادل ۳۱ میلیون 
یورو بوده است که در سال ۲۰۱۶ به ۲۵۲ میلیون یورو 
و در سال ۲۰۱۷ این رقم ۵۹۱ میلیون یورو شده است 
و در ســال ۲۰۱۸ به ۲۰۲ میلیون یورو افزایش یافته 
است. متاسفانه پس از آغاز تحریم های جدید در سال 
۲۰۱۹ به ۱۴ میلیون یورو تنزل پیــدا کرده و در ۱۰ 
ماهه سال ۲۰۲۰ تا ماه اکتبر این رقم فقط ۳۷ میلیون 

یورو می باشد.
دیده ور تصریح کرد: همچنین در مورد صادرات هلند 
به ایران در سال های ۲۰۱۶ میزان صادرات این کشور 
به ایران ۷۰۶ میلیون یورو، ســال ۲۰۱۷ رقم ۱۰۶۱ 
میلیون یــورو و ۲۰۱۸ این رقــم ۷۱۸ میلیون یورو 
بوده که در ســال ۲۰۱۹ به ۴۶۳ میلیــون یورو و در 
ســال ۲۰۲۰ به ۲۸۵ میلیون یورو کاهش پیدا کرده 
است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 
آثار برداشــتن تحریم ها نمایانگر افزایش تجارت بین 
دو کشور می باشد و در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به 
علت تحریم های مجدد کاهش چشمگیری مشاهده 

می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که چه برنامه ای برای 

گسترش تجارت با این کشــور دارید؟ اظهار داشت: 
طی دو ســال گذشــته به دلیل تحریم های آمریکا، 
تنش در منطقه دو همه گیری ویروس کرونا ســطح 
تجارت اتحادیه اروپــا و ایران کاهــش قابل توجهی 
داشــته و بر همین اســاس بر لزوم فعال شدن بیشتر 
اینستکس تاکید می شــود. می توان گفت در صورت 
آماده بودن همه شرایط بخصوص برداشتن تحریم های 
یکجانبه آمریکا، کشــور هلند و شرکت های آن آماده 
ســرمایه گذاری در زمینه هــای صنایع نفــت و گاز، 
انرژی های تجدیدپذیر، کشــاورزی و صنایع مرتبط و 
نیز دامپروری و گرایش های مرتبط با آن را دارا هستند.

این عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: همچنین 
پیشنهاد برای مرحله پس از بازگشت به برجام، می تواند 
»تهیه نقشه راه« توسط اتاق بازرگانی ایران باشد؛ به این 
ترتیب که برای ارتباطات دوسویه میان ایران و تمامی 
کشورهای اتحادیه اروپا )از جمله هلند( چهارچوب های 
مشخص و پیشنهادی جهت تجارت در نظر گرفته شود. 
در این نقشه راه، شناسایی موانع احتمالی تجارت و نیز 
چاره اندیشی برای رفع آنها می تواند از ارکان اصلی در 
نظر گرفته شود.وی در مورد پول های بلوکه شده ایران 

در کشــورهای اروپایی گفت: به دلیل فروش اکثریت 
نفت ایران به کشورهای آسیایی همانند ژاپن، چین و 
کره جنوبی، بیشترین میزان پول های بلوکه شده ایران 
نیز در این کشــورها قرار دارند. از این رو، دارایی های 
کمتری از ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شــده اســت 
که در این میان می توان به حــدود ۱.۷ میلیارد دالر 
در لوکزامبورگ اشــاره کرد. به دلیل نزدیک تر شدن 
دیپلماسی ایاالت متحده با اتحادیه اروپا در دوره بایدن، 
می توان همین مقدار را نیز با رایزنی فعال با کشورهای 

اروپایی، به سادگی به چرخه اقتصاد ایران باز گرداند.
بی شک آمدن دولت جدید آمریکا قدمی مثبت به جلو 
در رفع تحریم های یکجانبه دولت قبلی )ترامپ( است 
و امید است که دولت جدید آمریکا به تدریج تحریم ها 
را برداشته و راه برای تجارت ایران با هلند باز شود. ولی 
باید به این نکته توجه کرد که با خواســته های دولت 
بایدن و شروط مطرح شده از ســوی ایران، بازگشت 
به برجام زمان بر بوده و به سادگی امکان پذیر نخواهد 
بود.امیدواریم پس از رفع مشکل تحریم ها و همچنین 
پیوســتن ایران به FATF تجارت دوجانبه در کشور 

افزایش چشمگیری داشته باشد.

حدود 1.7 ميليارد دالر دارايی های ايران در لوكزامبورگ است

دارایی های بلوکه شده ایران در اتحادیه اروپا چقدر است؟
میناسادات حسینی
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سرعت فراگیری مبادالت رمزارزها گویای این است 
که مؤسسات مالی سنتی دیگر نمی توانند به تنهایی 
پاسخگوی نیازهای مالی به وجود آمده در جهان 
باشــند. این پول های دیجیتال به اقتصاد جهانی 

کمک می کنند.
به گزارش گروه مطالعات اقتصادی پژوهشــگاه 
فضای مجازی، رمزارزها مدتها است که مورد بحث 
و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفته اند و امروزه به 
عنوان ابزارهای مالی، نه فقط برای متخصصان بلکه 

برای همگان قابل دسترس و مفید هستند.
رمزارزهــا از طریق ارائه دسترســی آســان تر به 
خدمات مالی، می توانند ســبب رشد اجتماعی و 
اقتصادی در سراسر جهان، از جمله در کشورهای 
در حال توســعه شــوند. این پول های دیجیتال 
به ویژه بیت کوین مزایای بسیاری دارند که برخی از 

مهم ترین آنها در اینجا ذکر شده است.

افزایش سودآوری فعالیت های اقتصادی با ارز 
دیجیتال

رمزارزها در حال حاضر یــک صنعت بزرگ مالی 
را به خود اختصاص داده اند. این صنعت توســط 
موسساتی که بر همه مبادالت مربوط به ارزهای 
دیجیتال در سراسر جهان نظارت می کنند، شکل 
گرفته است. سرعت رشد صنعت ارزهای دیجیتال 
خیره کننده است. بسیاری از معامله کنندگان اولیه 
این رمزارزها که یک شــبه ثروتمند شدند خود 

گواهی بر صدق این ادعاست.
بیت کوین معروفترین این رمزارزها اســت که در 
حال حاضر ســبب ایجاد توسعه و شکوفایی مالی 
برای بسیاری از افراد و شرکت ها شده است. امروزه 
بسیاری از افراد از مبادله این رمز ارز به عنوان منبع 

درآمدی اســتفاده می کنند. رمزارزها به طور کل 
تأمین کننده نیازهای الزم برای دستیابی به سود 

باال در فعالیت های اقتصادی هستند.

فرصتی برای کشورهای دارای سیستم بانکداری 
ضعیف

بیش از یک سوم جمعیت جهان به خدمات اساسی 
بانکی نظیر وام ها، حســاب های چک و غیره که 
می تواننــد در صورت بروز بحران مالی شــخصی 
به آنها کمک کنند، دسترســی ندارند. این افراد 
که در بیشــتر موارد از نظر اقتصــادی در معرض 
آســیب قرار دارند، معموالً به شیوه های وام دهی 
مشکوک و خطرناک متوسل می شوند. نرخ سود 
این روش ها چون غیرعادالنه است اغلب منجر به 
ایجاد بی ثباتی بیشتر مالی این افراد می شود. اینجا 
اســت که رمزارزها با ویژگی هایی نظیر نوسانات 
قیمتی باال و سهولت در استفاده وارد عمل شده و 

مؤثر واقع می شوند.
امــروزه برنامه ها و اپلیکیشــن های زیادی وجود 
دارند که استفاده و مبادله رمزارزها را تسهیل کرده 
و آنها را به مخاطبان گسترده تری معرفی و نزدیک 
می کنند. یک مزیت اساسی رمزارزها این است که 
کاماًل غیرمتمرکز بوده و بنابراین تجارت و مبادله 
آنها به طور آزادانه در آن ســوی مرزها امکان پذیر 
اســت. رمزارزها به نوعی یک انقالب مالی بزرگ 
هستند که باعث می شوند همه افراد از نظر مالی 

توانمندتر و فعال تر باشند.

کاهش هزینه های معامالت با رمزارزها
از آنجایی کــه ارزهــای دیجیتــال و بالکچین 
برای وجود واقعــی خود نیاز به یک ســاختمان 
فیزیکی از خشــت و مالت، پرداخت دســتمزد 
کارمندان، پرداخت قبض آب و بــرق یا اجاره بها 
ندارنــد، به طور طبیعــی هزینه هــای مربوط به 
معامالت آنها حداقل اســت. این امر به نوبه خود 
افراد بیشــتری را تشــویق می کند تا به این ابزار 
مالی جدید اعتماد کــرده و معامالت خود را آغاز 
کنند. از طرف دیگر این موضوع باعث می شــود 
تا کشــورهای جهان از نظر اقتصــادی در ارتباط 
بیشــتری با یکدیگر قــرار گیرنــد. در مبادالت 
رمزارزها افراد می توانند بسته به کارگزاری هایی که 
 انتخاب می کنند، حتی بدون حداقل سپرده مورد

 نیاز هم تجارت کنند.

افزایش شفافیت معامالت رمزارزها
از آنجایی که کلیه معامــالت بالکچین و ارزهای 
رمزنگاری شــده به صورت خودکار و دیجیتالی 
هستند، همه آنها در یک دفتر توزیع شده کنترل 
و ردیابی می شــوند. این مســئله باعث می شود 
کــه افــراد و شــرکت ها نتواننــد در معامالت 
دســتکاری کرده و خطر تقلب و فســاد کاهش 
می یابــد. ایــن بدان معناســت که کشــورهای 
توســعه نیافته نیز فرصت و شــانس ورود به این 
 معامــالت و تقویــت چشــم اندازهای اجتماعی

 و اقتصادی خود را دارند.

رمزارزها ســبب افزایش قدرت کارآفرینان 
می شوند

فناوری بالکچین و رمزارزها شــرایط بسیار مطلوبی 
را برای تجارت فراهــم کرده اند. اکنــون کارآفرینان 
می توانند بیش از هر زمان دیگری با سرعت دریافت ها 
و پرداخت های خود را انجام دهند. بــه عنوان مثال، 
بیت پسا یک صرافی دیجیتالی مشهور در آفریقا است 
که به صاحبان مشاغل کمک می کند تا با شرکت های 
اروپایی، آمریکایی و آســیایی معامــالت مالی انجام 
دهند.در واقع هدف اصلی این صرافی این است که به 
مشاغل کوچک و متوســط کمک کند تا پوشش مالی 
بهتر و ارتباط آزادانه تری با بقیه جهان داشــته باشند. 
کارآفرینان با استفاده از کیف پول دیجیتال بیت پسا 
و تنکس می توانند به ســرعت آلت کوین ها )به هر ارز 
دیجیتالی گفته می شود که بعد از بیت کوین عرضه شده 
است( را به ارزهای فیاتی )پول های رایج بی پشتوانه که 
دولت ها منتشر می کنند( تبدیل کنند که بعداً به سمت 
ســرمایه گذاری های تجاری، خریدهــا و پرداخت ها 
هدایت شــوند.جهان به ســرعت در حال تغییر است. 
ســرعت فراگیری مبادالت رمزارزها خود گویای این 
واقعیت است که مؤسسات مالی سنتی دیگر نمی توانند 
به تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی به وجود آمده باشند.
در واقع جهان به طور فزآینــده ای به دنبال طرح های 
مناسب برای مبادالت مالی برون مرزی است و فناوری 
بالکچین توانسته است این نیاز را مرتفع کند. رمزارزها 
بی شــک تأثیرات مثبت زیادی بر زندگی ما و رشــد 
اقتصادی دارند اما ثابت شــدن این موضوع و پذیرش 
قطعی آن نیازمند گذر زمان است.امروزه میلیون ها نفر 
به لطف امکانات شگفت انگیزی که ارزهای رمزنگاری 
شده به وجود می آورند، فرصت سرمایه گذاری و ارسال 

پول به خارج از مرزها را خواهند داشت.

مدیــر شــرکت فنــاوری اطالعــات بــورس 
گفت: بــزودی از هــوش مصنوعی بــرای رصد 
 تخلفــات و تقلــب در بازار ســرمایه اســتفاده

 خواهد شد.
روح اهلل دهقان در گفت و گو با تســنیم، با اشاره 
به سامانه های نظارتی سازمان بورس گفت: ناظر 
بازار به صــورت زنده دیتاهــای نظارتی تولیدی 
را دریافــت و بــر این مبنــا نظارت مــی کند. با 
 توجــه به گســترش نیازمنــدی هــای نظارتی

 ناظر بازار از زمانی که بســتر الکترونیکی سامانه 
معامالت فراهم شده است ســامانه های نظارتی 
متعددی توسط شرکت مدیریت فناوری توسعه 
پیدا کــرده و در اختیار ناظران بــازار قرار گرفته 
است. تقریبا در ۱۰ سال گذشته یکی از مهمترین 
این ســامانه ها، سامانه ای به اســم بیدار یا  بستر 
یکپارچه دسترسی به اطالعات راهبردی، بوده که 
این سامانه توسط شرکت مدیریت فناوری بورس 

توسعه پیدا کرده است.
به گفته دهقان، سامانه کامال در اختیار متخصصان 
داخلی شــرکت اســت و این ســامانه با تجمیع 
اطالعــات مختلــف معامالت پــس از معامالت 

دارایی افراد و تمام مــواردی که مد نظر ناظر بازار 
و مورد نیازش بوده است سعی کرده گزارش ها و 
هشــدارهای مورد نیاز را در اختیار ناظر بازار قرار 

بدهد.
وی افزود: این ســامانه تقریبا عمر ده ساله دارد. 
قبل از آن ســامانه های جزیره ای را داشتیم. هر 
بخشی از نظارت به یک منظور خاصی، یک سامانه 
خاص در اختیار داشــت اما از زمان ایجاد سامانه 
بیدار، ما تمام این سامانه ها را داخل سامانه واحد 
نظارتی تجمیع کردیــم از آن به بعد مرجع عمده 
نظارت های بازار ســامانه بیدار اســت. گزارش 
های متعددی را می گیــرد و تمام اطالعات مورد 
 نیاز را به صــورت تجمیع شــده در اختیار ناظر

 قرار می دهد.
وی گفت: با توجه به افزایش معامــالت  بازار در 
ســال ۹۹ و افزایش ورود مردم به بازار ســرمایه، 
شاید می شــود گفت این نظارت ها ممکن است 
با کندی همــراه بوده  اما  وقتــی حجم معامالت 
زیاد میشــود قاعدتا ممکن اســت کندی هایی 
 داشته باشد اما از نظر دسترسی سامانه ما ایرادی

 نداشتیم.

الگ  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
 ســامانه هایمان کامال از ابتدای ســال مشخص

 است و از کسانی که از ما ســوال کردند این الگ 
ها را در اختیارشان گذاشتیم. باوجود اینکه فشار 
زیادی که در سال ۹۹ به سامانه وارد شده است اما 
سامانه همیشه فعال بوده و گزارش های مورد نیاز 

را در اختیار ناظر قرار داده است. 
دهقــان تاکید کرد، بــا توجه بــه افزایش حجم 
معامالت در سال آینده به دنبال این هستیم که از 
هوش مصنوعی برای جلوگیری از تقلب ها استفاده 
بکنیم و زیرساخت های جدید را تعریف می کنیم 

که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطالعات باشیم.
در همیــن خصــوص عبداللهی رییــس مرکز 
فنــاوری اطالعــات وزارت اقتصــاد گفــت:  
 ســامانه هــای نظارتــی بــورس دو کارکــرد 
رســمی دارند یکــی در حین انجــام معامالت 
نظارت مــی کنند که  آیا دســتکاری و اتفاقی در 
بازار می افتد که اینها خیلی باید آنالین باشــند 
و جزو  پیشــرفته ترین ســامانه های نظارتی هم 
 در دنیا و هم در ایران هســتند. ما ســامانه هایی

 در این حــد نداریم کــه اینقدر الیــو دیتاها را 

چــک و تحلیــل بکند. امــا نوع دیگــر هم پس 
از معامالت اســت باالخره بر اســاس هیستوری 
هایی که شــکل مــی گیرد بایــد بتــوان از این 
 دیتاها بتوانند آن الگوهای نامنظم را تشــخیص 

بدهند. 
حســن زاده دیگر مقــام مســئول در این حوزه 
در پاسخ به تســنیم معتقد اســت، از زمانی که 
ســامانه های جدید مســتقر شــده انــد، هیچ 
اختاللی در ســامانه ها نبوده اســت. امروز چند 
ســامانه نظارتی داریم یکی یک مــاژول مربوط 
به هســته معامالت است یکی هم ســامانه بیدار 
 که اشــاره شــد. برای طراحی این ســامانه ها.

 هم در از ظرفیت داخلی استفاده شده و ،شرکت 
بورس تهران و فرابورس در حال اســتفاده از انها 
هستند. از سوی دیگر خود آن شرکت ها، دوباره 
ســامانه های نظارتی را خودشــان دارند.چندی 
قبل نیز ابهاماتی در خصوص غیر فعال شــدن آ 
ســامانه های نظارتی  مطرح شــد که باید گفت، 
هیچ ســامانه ای  غیرفعال نیســت بلکه سامانه 
 ها ی قدیمــی با ســامانه های نویــن جایگزین

 شدند.

مطالعات اقتصادی نشان می دهد؛

رمزارزها به اقتصاد جهانی و آینده ای بهتر کمک می کنند

استفاده از هوش مصنوعی برای رصد تخلفات در بازار سرمایه


