
شبکه اجتماعی حرفه ای لینکدین تایید کرد روی 
یک تجربه صوتی اجتماعی در اپلیکیشن خود کار 
می کند که به تولیدکنندگان محتوا در این شبکه 
امکان می دهد با گروه خودشان به صورت صوتی 

تعامل داشته باشند.
به گزارش ایســنا، لینکدین با تایید این خبر به 
جمع رقیبان اپلیکیشن چت صوتی کالب هاوس 
پیوســت اما برخالف اپلیکیشنهای رقیب کالب 
هاوس که توســط فیس بوک و توییتر ســاخته 
می شــود، لینکدین بر این باور است که قابلیت 
شبکه صوتی این شرکت متفاوت خواهد بود زیرا 
با کاربران دارای هویت حرفه ای مرتبط می شود 
نه یک پروفایل اجتماعی. به عالوه این شــرکت 
پلتفرمی بــرای جامعه تولیدکننــدگان محتوا 
ســاخته که به ابزارهایی نظیر استوریها، پخش 

ویدیوی زنده لینکدین، خبرنامه و قابلیتهای دیگر 
دسترسی دارد.

اکنون لینکدین بخشــی از تالشهایی که در این 
 Creator حوزه داشــته را با راه انــدازی حالت
رســمیت بخشــیده و اجازه می دهد هر فردی 
که بخواهد، پروفایل خــود را به عنوان پروفایلی 
مشخص کند که می تواند برای به روزرسانی هایی 
مانند اســتوری و ویدیوی الیو لینکدین دنبال 

شود.
این تمرکز روی تولیدکنندگان محتوا، لینکدین 
را از نظر توسعه سرویس مشابه کالب هاوس در 
مقایسه با تالشهای فیس بوک، توییتر، تلگرام یا 

دیسکورد در مسیر رقابت جدی تر قرار می دهد.
اگرچه ســرویس "توییتر اسپیســز" شــرکت 
توییتر که رقیب کالب هاوس اســت، در مرحله 

آزمایشــی بتا قرار دارد اما هنوز ابزارهای کامل 
تولیدکنندگان محتوا در دسترس نیستند و تازه 
ماه گذشته بود که توییتر برنامه خود برای قابلیت 
خدمات اشتراک پولی "سوپر فالو" را اعالم کرد و 
امسال به تازگی از طریق خرید یک شرکت، وارد 
فضای خبرنامه شده است. فیس بوک هم شماری 
قابلیتهای ویژه تولیدکنندگان محتوا ایجاد کرده 
اما به تازگی در ابزارهایی مانند خبرنامه سرمایه 

گذاری کرده است.
بر اساس گزارش تک کرانچ، لینکدین اعالم کرده 
توسعه قابلیت نت ورکینگ مبتنی بر صورت، بر 
اساس درخواستهای اعضا و تولیدکنندگان محتوا 
در این شــبکه اجتماعی حرفه ای صورت گرفته 
که خواستار فراهم شــدن راه های بیشتری برای 

ارتباط از طریق این پلتفرم هستند.

انتشــار اســناد داخلی آمازون نشــان داد این 
غول اینترنتــی تحت یــک برنامــه محرمانه، 
به اســتخدام و تعلیــم کارمندان بــرای دفاع 
 از ایــن شــرکت در فضــای توییتــر پرداخته 

است.
به گزارش ایســنا، آمــازون در خصوص ارتش 
کارمندانی کــه برای دفــاع از این شــرکت و 
جف بــزوس، مدیرعاملش در توییتــر در برابر 
انتقادات از شــرایط کارمندان آمــازون به کار 
 گرفتــه اســت، بــا دور جدیــدی از تفحــص 

روبه رو است.
وب سایت اینترسپت اسنادی را منتشر کرد که 
نشان می دهند آمازون تحت برنامه ای با عنوان 
وریتاس، به استخدام و تعلیم کارمندانی پرداخته 
تا اجازه ندهند انتقاداتی که علیه آمازون و شرایط 

کارمندان این شرکت در توییتر مطرح می شود، 
بدون پاسخ بماند.

طبــق اســنادی کــه به دســت اینترســپت 
رسیده اســت، آمازون از ســفیرانش خواسته 
تجربــه قــوی و ســابقه روابط عمومــی پاکی 
داشــته اســت، شــوخ طبع بوده و بــا انرژی 
 نظرشــان را بگوینــد و انتقادهــا را مودبانــه

 رد کنند.
در یک آزمایش تحت این برنامــه از کارمندان 
آمازون خواسته شد به تمرین پاسخگویی علیه 
این انتقادات که بزوس باید مالیات باالتری دهد، 

بپردازند.
ایــن در حالیســت که برنــی ســندرز با یک 
کارگر صحبت کرده بود که گفتــه بود به دلیل 
شــرایط کاری آمــازون، بــه خودکشــی فکر 

کرده بود. همچنیــن در ســپتامبر دو نماینده 
مجلــس آمریکا اعــالم کردند پــس از این که 
تالش کردند یکی از انبارهای آمــازون را بنا به 
درخواست این شــرکت بازرسی کنند، کارکنان 
امنیتی آمــازون پلیــس را خبر کردنــد. افراد 
دیگری که از تاسیســات آمازون دیــدار کرده 
اند، اظهار کــرده اند این بازدیــد تاثیر چندانی 
 در رفع نگرانیهــای آنها درباره شــرایط کاری 

نداشت.
بر اســاس گزارش بیزنس اینســایدر، مدیران 
ارشــد و تیم های روابط عمومی آمــازون اخیرا 
در توییتــر رفتــار تهاجمی تری پیــدا کرده و 
علنا به مشــاجره با نمایندگان کنگره پرداخته 
 اند که از شــرایط کاری در این شــرکت انتقاد 

دارند.

تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۵۹ درصد کل ذخایر ارزی 
جهان بر حسب دالر بوده است. 

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، اقبال بانک های 
مرکزی جهان به دالر رو به کاهش اســت و ارزهای 
امن تر نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در حال گرفتن 
جای اسکناس سبز هســتند. آن طور که داده های 
جدید صندوق بین المللی نشان می دهد، سهم دالر 
از ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۰ به ۵۹ درصد رسیده اســت تا بدین ترتیب 
بیشترین کاهش فصلی سهم دالر در ۲۵ سال اخیر به 
ثبت برسد. این رقم ۱.۴ درصد کمتر از رقم ثبت شده 

دوره مشابه قبل است. 
از سوی دیگر روند افزایش سهم یوان چین از ذخایر 
ارزی جهان کماکان ادامــه دارد و این ارز حدود ۲.۳ 
درصد کل ذخایر را تشکیل می دهد که ۰.۱ درصد 
بیشتر از رقم ثبت شده در فصل قبل است. در طرف 
مقابل اما سهم ین به ۵.۳ درصد کاهش یافته است. 
سهم یورو از این ذخایر نیز به ۲۱.۲ درصد رسیده که 

۰.۷ درصد بیشتر از رقم ثبت شده قبلی است. با بهبود 
وضعیت اقتصاد چین پس از همه گیری کرونا تمایل 
معامله گران به خرید و نگهداری یوان بیشــتر شده 
اســت تا جایی که این ارز بیشترین صعود را در برابر 
دالر در بین ۹ ارز مهم جهانی داشته است.  بیپان رای- 
استراتژیست ارزی در موسسه سی آی بی سی- گفت: 
هرچند به آهستگی شاهد فاصله گرفتن کشورها از 
دالر هستیم اما رسیدن به یک نظام ارزی چندقطبی 

چیزی است که در نهایت اتفاق خواهد افتاد. 
یکی از بانک های بزرگ آمریکایی نیز در گزارشــی 
جداگانه از کاهــش تمایل بانک هــای مرکزی به 
نگهداری دالر و افزایش تقاضای خرید طال خبر داده 
اســت. به گفته بنک آف امریکا، بانک های مرکزی 
جهان در سال گذشته بیش از ۶۵۰ تن طال به ذخایر 
ارزی خود افزوده اند. این بانک سهم دالر از ذخایر ارزی 
بانک های مرکزی جهان را ۶۱.۸ درصد ارزیابی کرده 
که ۰.۵ درصد بیشــتر از برآورد صندوق بین المللی 

پول بوده است.

شرکت شیائومی که یکی از بزرگترین سازندگان 
تلفن هوشمند چین است، با راه اندازی کسب و 
کار خودروی برقی هوشمند، رسما وارد صنعت 

خودروسازی شد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن شــرکت در ابتدا 
۱۰ میلیــارد یــوان )۱.۵۲ میلیــارد دالر( در 
زیرمجموعه خودروی برقی خود سرمایه گذاری 
خواهد کــرد و ســرمایه گــذاری ۱۰ میلیارد 
 دالر در ۱۰ ســال آینــده را هــدف گــذاری 

کرده است.
بر اســاس گزارش رویترز، لی جون، مدیرعامل 
شــرکت شــیائومی به عنوان مدیرعامل واحد 
خودروی برقی هوشمند این شــرکت فعالیت 

خواهد کرد.
ورود شــیائومی به صنعت خــودروی برقی به 
دنبال اقدامات مشــابه ســایر غولهای فناوری 
در چین و کشــورهای دیگر صورت می گیرد. 
شــرکت اینترنتــی چینــی بایــدو در ژانویه 

اعالم کرد با شــراکت با شــرکت خودروسازی 
 جیلی، یــک واحد خــودروی برقی تشــکیل 

خواهد داد.
رویترز در فوریه گزارش کرده بود که شــرکت 
هــواوی کــه بزرگتریــن ســازنده تجهیزات 
مخابراتی و تلفن هوشمند چین است، سرگرم 
مذاکره با شرکت خودروســازی دولتی چانگان 
 و شــرکتهای دیگر بــرای تولیــد خودروهای 

برقی است.
همچنین گزارشــهای متعدد حاکی از آن است 
که شــرکت آمریکایی اپل هم مدتهاســت در 
حال برنامه ریزی برای ورود بــه بازار خودروی 

برقی است.
رویترز هفته گذشته گزارش کرده بود شیائومی 
سرگرم مذاکره با شرکت خودروسازی گریت وال 
موتور برای کمک به تولید خودروهای برقی است 
اما این شرکت درباره گزارش مذکور اظهارنظر 

نکرده بود.

مشاور وزیر بهداشت از وزارت راه به دلیل عدم توقف 
پروازهای ترکیه انتقاد کرده اما سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری، توقف این پروازها را منوط به 
تصویب و ابالغ ستاد کرونا می داند.علیرضا وهاب 
زاده با انتشار مطلبی در فضای مجازی، از عدم توقف 
پروازهای ترکیه از ســوی وزارت راه، انتقاد کرد.

مشاور وزیر بهداشت نوشت: سراسر شهرهای ترکیه 
در وضعیت قرمز است اما هم پروازها به این کشور 

ادامه دارد و هم تورهای گردشگری برقرار است.
به گفته وهاب زاده، گردشگران و مسافران به این 
همسایه شمال غربی کشورمان می توانند ناقل 
ویروس کشنده کرونای انگلیسی به داخل کشور 
باشند.در همین خصوص، محمدحسن ذی بخش 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو 
با خبرنگار مهر درباره عدم توقف پروازهای ترکیه 
با وجود شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور 
اظهار داشت: ما در سازمان هواپیمایی به تنهایی 
تصمیم گیرنده نیستیم و ستاد ملی مقابله با کرونا 

باید به سازمان هواپیمایی توقف پروازها را ابالغ 
کند. وزارت بهداشــت باید از ستاد ملی مقابله با 
کرونا درخواست توقف پروازهای ترکیه را داشته 
باشد و در صورت تصویب این درخواست در ستاد 
مذکور و ابالغ آن به سازمان هواپیمایی کشوری، 
پروازها لغو خواهد شد. مدت زمان توقف پروازها 
نیز از سوی این ستاد به سازمان هواپیمایی ابالغ 

می شود.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ مصوبه ای درباره 
پروازهای ترکیه به این سازمان ابالغ نشده است، 
افزود: فعاًل پروازها طبق آخرین دســتورالعمل 
ابالغی انجام می شود.ذی بخش درباره ازسرگیری 
پروازهای عتبات اظهار داشت: فعالً پروازهای عراق 
متوقف است و قرار نیست به زودی این پروازها از 
سر گرفته شود.وی افزود: فعالً مشخص نیست چه 
تاریخی برای ازسرگیری پروازها اعالم خواهد شد و 
تصمیم گیری در این خصوص به ستاد ملی مقابله 

با کرونا واگذار شده است.

نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در مارس 
تحت تاثیر تولید باالتر ایران که محدودیت عرضه اعضای دیگر 

را جبران کرد، رشد کرده است.
به گزارش ایسنا، یافته های نظرسنجی رویترز نشان داد تولید 
نفت اوپک که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در ماه مارس به 
۲۵.۰۷ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۸۰ هزار بشکه در روز 
در مقایسه با فوریه افزایش داشت. تولید نفت این گروه از ژوئن 

سال ۲۰۲۰ به استثنای فوریه، هر ماه افزایش داشته است.
رشد تولید نفت ایران در شــرایطی روی می دهد که اوپک و 
متحدانش معروف به گروه اوپک پالس، تســهیل محدودیت 
عرضه خود را بــه دلیل نگرانی از تداوم تبعات بحران شــیوع 

ویروس کرونا بر تقاضا، به تاخیر انداخته اند. وزیران نفت گروه 
اوپک پالس روز پنج شــنبه برای تصمیم گیری درباره سطح 
تولید ماه آینده دیدار می کنند و نمایندگان این گروه انتظار 

دارند محدودیتهای فعلی به قوت خود باقی بمانند.
نفت برنت در اوایل مارس به ۷۱ دالر در هر بشکه صعود کرد 
که باالترین قیمت پیش از شیوع پاندمی بود اما از آن زمان به 
حدود ۶۳ دالر نزول کرده است. به گفته تحلیلگران، روند کند 
احیای تقاضا و رشد صادرات نفت ایران، مانع رشد قیمتها می 
شود. اوپک پالس در نشست مارس تصمیم گرفت محدودیت 
عرضه خود را حفظ کند و تنها برای کشــورهای روســیه و 
قزاقستان استثنا قائل شد و با افزایش اندک تولید این دو کشور 

موافقت کرد. عربستان سعودی هم کاهش تولید یکجانبه یک 
میلیون بشکه در روز را به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد. ایران 
به همراه لیبی و ونزوئال از مشــارکت در توافق کاهش تولید 

اوپک معاف شده اند.
کاهش تولید یکجانبه عربستان سعودی به معنای آن است که 
با وجود افزایش تولید ایران، اوپک بسیار پایینتر از سقف تولید 
تعیین شده، نفت تولید کرده اســت. نرخ پایبندی به توافق 
کاهش تولید در مارس ۱۲۴ درصد بود که در مقایسه با ۱۲۱ 

درصد در فوریه، افزایش داشت.
بر اساس ارزیابی منابع مختلف، ایران از سه ماهه چهارم سال 
۲۰۲۰ با وجود تحریمهای آمریکا، موفق شده است صادراتش 

را افزایش دهد. هیچ آمار مشخصی برای صادرات ایران وجود 
ندارد و ایران اعالم کرده است برای پنهان کردن مقصد محموله 
هایش، اسناد دستکاری شده اند. نفتکشها فرستنده های خود 
را خاموش می کنند که ردیابی ماهواره ای آنها را دشــوارتر 

می کند.
طبق نظرســنجی رویترز، تولید نفت ایران در مارس به ۲.۳ 
میلیون بشکه در روز رسید که ۲۱۰ هزار بشکه در روز نسبت به 
فوریه افزایش داشت و بزرگترین افزایش تولید در میان اعضای 
اوپک بود. دومین افزایش بزرگ تولید در اوپک، مربوط به عراق 
بود که تولیدش ۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت. همچنین 

تولید لیبی و ونزوئال نیز به میزان اندکی افزایش یافت.

عربستان سعودی متعهد شده اســت تولیدش را در ماههای 
فوریه و مارس به میزان یک میلیون بشــکه در روز به صورت 
یکجانبه کاهش دهد. طبق نظرسنجی رویترز، ریاض در مارس 
این کاهش را به صــورت کامل اجرا کرد. تولید کشــورهای 

امارات متحده عربی، کویت و نیجریه ثابت بود.
نظرســنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت بــه بازار انجام 
می شود و بر مبنای آمار کشتیرانی فراهم شده از سوی منابع 
خارجی، آمار رفینیتیــو آیکان، اطالعات شــرکتهای رصد 
نفتکشها مانند پترولجســتیک و کپلر و اطالعات فراهم شده 
از ســوی منابع داخلی شرکتها، اوپک و شــرکتهای مشاوره 

انرژی است.

استخدام ارتش سری برای دفاع از آمازون در توییترلینکدین به جمع رقبای کالب هاوس پیوست

توقف پروازهای ترکیه منوط به تصویب ستاد ملی کروناستشیائومی وارد حوزه خودروهای برقی شدسهم دالر از ذخایر ارزی جهان کمتر شد

رد پای ایران در افزایش ماهانه تولید اوپک

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2163| شنبه 14 فروردین ماه  1400 |  20 شعبان  1442 | 3  آپریل  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 3

کمتر از 30 درصد واحدها با بیش از
 70 درصد ظرفیت فعالیت می کنند

احیای بیش از ۱۴۰۰ 
واحد راکد صنعتی

علت توقف تولید، 
هجوم نقدینگی 
به سمت 
سفته بازی بود

همتی:

آمریکایی ها 
از فرصت طالیی 

استفاده 
نکردند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

سناریو های قیمتی دالر 
در 1400

همسویی قیمت مسکن 
با نرخ تورم

قیمــت ارز در هر مقطعی 
با توجه بــه عوامل مختلف 
تعییــن می شــود. تغییر 
ســال، افزایش مسافرت ها 
و محدودیت دالر در بازار در ایــن دوره به همراه 
سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص چاپ 
پول در سالهای ۹۸ و ۹۹ موجبات ایجاد التهاب در 
بازار شده است. البته کسری بودجه شدید دولت و 
میزان فروش اوراق و سررســید و سود اوراق برای 
ســال ۹۹ موجبات افزایش نقدینگی و  تورم در 
چشم انداز اقتصاد  کشــور را فراهم آورد. از سوی 

دیگر بانک مرکزی... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

  مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن
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نرخ تورم استان ها 
در اسفند ۹۹

به 3۶.۴ درصد  رسید

رئیس سازمان توسعه تجارت:

می توانیم تا ۲۷ میلیارد 
دالر به چین صادرات 

داشته باشیم

دالر در سال 1400 چه قیمتی خواهد داشت؟

استقبال  ارز  از  سیگنال گرانی
صفحه3

صفحه3

رشد  شتابان  قیمت  مسکن 
متوسط   قیمت   مسکن   به   متری   3۰  میلیون   تومان   رسید 

مرکز آمار ایران تغییرات نرخ تورم استان ها در اسفند 
۹۹ را اعالم کرد که بر اســاس آن، نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به اسفند برای خانوارهای کشور به عدد 
۳۶.۴ درصد رسید.  به گزارش مرکز آمار ایران اعالم 
کرد: در اســفند ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۹۸، ۱ رسید که 
نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان کرمان با ۲.۷ درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان گیالن با 
۰.۸ درصد افزایش است.  درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 

برای خانوارهای کشور...

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پارسال حدود ۹ 
میلیارد دالر صادرات به چین داشتیم که با توجه به 
ظرفیت های موجود این میزان تا سه برابر یعنی ۲۷ 
میلیارد دالر قابل افزایش است. حمید زادبوم با بیان 
اینکه پارسال نخستین شریک صادراتی و وارداتی 
ما کشور چین بوده اســت افزود: پارسال حدود ۱۰ 
میلیارد دالر نیز از این کشور واردات داشتیم در حالی 
که کل حجم کل تجارت ما با جهان ۷۳ میلیارد دالر 
بوده است ضمن اینکه برخی کاالهای وارداتی چین 
 کاالهایی است که ما ســابقه صادرات این کاالها را 

داشتیم و داریم.وی با بیان اینکه...



اقتصاد2
ایران وجهان

می توانیم تا ۲۷ میلیارد دالر به 
چین صادرات داشته باشیم

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: پارسال حدود 
۹ میلیارد دالر صادرات به چین داشتیم که با توجه 
به ظرفیت های موجود این میزان تا سه برابر یعنی 

۲۷ میلیارد دالر قابل افزایش است.
به گزرش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، 
حمید زادبوم با بیان اینکه پارســال نخســتین 
شــریک صادراتی و وارداتی ما کشور چین بوده 
است افزود: پارســال حدود ۱۰ میلیارد دالر نیز 
از این کشــور واردات داشــتیم در حالی که کل 
حجم کل تجارت ما با جهان ۷۳ میلیارد دالر بوده 
اســت ضمن اینکه برخی کاالهای وارداتی چین 
 کاالهایی است که ما سابقه صادرات این کاالها را 

داشتیم و داریم.
وی با بیان اینکه چین در سال ۲۰۲۰ حدود ۴ و 
۷ دهم تریلیون دالر مبادالت تجاری داشت اضافه 
کرد: چند سال است که چین صادر کننده اول و 
دومین وارد کننده جهان اســت که اگر صادرات 
و واردات کل کشورهای اتحادیه اروپا را به صورت 

یکجا محاسبه کنیم به این میزان نمی رسد.
زادبوم گفت: چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه 
کرد بلکه باید به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به 
آن نگاه کرد، زیرا چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
نفر جمعیت دارد که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از 
این جمعیت افراد مرفهی هســتند که در سطح 
مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه تقاضا برای 
کاالهای تجاری در این کشور بسیار باالست و اگر 
کسی برای کاالیی بتواند بازاری در چین پیدا کند 

تقاضای بسیار باالیی برای وی ایجاد خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ســه 
سال است که چین نمایشــگاه واردات خود را در 
شهر شــانگ های برگزار می کند که کشورهای 
دنیا می توانند نیازهای وارداتــی چین را در آنجا 

ارائه کنند.
وی ادامــه داد: از آنجا که با چیــن به عنوان یک 
اقتصاد بزرگ مواجه هســتیم باید نوع منافعی را 
که می توانیم از این اقتصاد به دست آوریم تنظیم 

کنیم.
زادبوم گفت: بیشتر صادرات ما به چین در سال های 
اخیر، مواد اولیه پتروشــیمی، معدنی و مواد خام 
بوده است که باید از این فرصت استفاده کنیم و 
این صادرات را به صادرات بــا ارزش افزوده باالتر 
تبدیل کنیم و حتی ســرمایه گذاری هــا را در 
زیرســاخت هایی که در آن صادرات خام داریم 

انجام دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه سند 
امضا شــده با چین، ســندی کلی است که برای 
اجرایی شــدن آن باید در هــر بخش تخصصی 
قراردادهای مربوط به آن امضا شود افزود: می توان 
در حوزه هایی مانند نفت، نیرو، گردشگری، صنعت، 
معدن، تجارت، انتقال فناوری، بانکی، تأمین مالی 
و زیرساخت های حمل و نقل می توان قراردادهای 

توسعه ای با چین منعقد کرد.
زادبوم گفــت: چین هــم اکنون با ۱۶ کشــور 
و اتحادیــه منطقه ای، قرارداد تجــارت آزاد دارد 
که می توانیم از این نوع قراردادها استفاده کنیم 
البته وقتی می گوئیم تجــارت آزاد به این معنی 
نیســت که درهای کشــور بر روی ورود و خروج 
از کشــور باز می شــود بلکه قرارداد تجارت آزاد، 
چهارچوبی اســت که در یک مهلــت زمانی بر 
 اساس منافع لحاظ شــده ما و طرف مقابل لحاظ 

اجرایی می شود.
وی افزود: اخیراً در نمایشگاه واردات شانگ های که 
شرکت های فرش ایرانی هم در آن حضور داشتند، 
برآورد اولیه نشان می داد نه تنها فرش موجود در 
بازار ما برای فروش می تواند وارد بازار چین شود 
حتی اگر همه فرش هــای خانه های ایرانی را هم 
جمع کنیم می تواند در این کشور، بازار داشته باشد

زادبــوم گفــت: البته بــرای افزایــش تجارت، 
زیرســاخت های حمل و نقــل باید توســعه و 
زیرســاخت های تبادالت بانکی باید به صورتی 
خاص تعریف شــود تــا بتوان از ایــن فرصت ها 

بهره برداری کرد.
وی افزود: با بعضی کشــورها مانند پاکســتان، 
ترکیه و روســیه قراردادهای بازرگانی داریم و با 
بعضی کشورها ها هم در حال مذاکره هستیم با 
کشورهایی مانند افغانســتان برای برنامه جامع 
مشترک هم مذاکرات صورت گرفته است ضمن 
اینکه به دنبال این هستیم که با کشورهای دوست 
و همسایه هزینه سندهای راهبردی امضا کنیم تا 

برای اقتصاد ما راهگشا باشد.
معاون وزیر صمت ادامــه داد: ۹۰ درصد تجارت 
جهانی در چارچــوب موافقت نامه های تجاری، 
تجارت آزاد و تجارت ترجیحی انجام می شود که 
پیش زمینه آن، موافقت نامه هایی مانند سندهای 

راهبردی است.

خبر

رئیــس کل بانــک مرکزی 
گفــت: یکــی از دالیلی که 
تولیــد دچــار وقفه شــد، 
به خاطر هجمه ی منابِع در 
دست مردم بود که به سمت 
ســفته بازی و خریدهایی رفت که دارایی هایشان را 

حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقالب در ســخنرانی 
نوروزی خطاب به ملت ایران )۱/۱/۱۴۰۰( در تبیین 
موانع تولید در کشــور، کمک نکردن بانک ها و نظام 
بانکی به تولید را از موانع مهم برشــمردند و در ادامه 
به برخی از مصادیق پشتیبانی و فراهم کردن شرایط 
مناســب برای رونق تولید اشــاره کرده و فرمودند: 
»شــرایط دیگری هم بایســتی رعایت بشود؛ مثل 
مبارزه ی با فســاد. مبارزه ی با فساد خیلی مسئله ی 
مهّمی است که بایســتی کانال های فساد و مجاری 
فساد بســته بشــود که این در واقع به معنای اصالح 
کردن نظام بانکی و اصالح کردن گمرک و امثال اینها 
است که بایستی راه فساد به کلّی بسته بشود.« پایگاه 
اطالع رسانی KHAMENEI.IR در همین رابطه 
درباره تولید و اقتصاد کشور گفت وگویی با رئیس کل 
بانک مرکزی انجام داده است که متن کامل این گفت 

وگو را در ادامه می خوانیم.
چرا رهبر انقالب بعد از چندین بار تأکید بر مسئله ی 
تولید در ســال های اخیر، دوباره در پیام نوروزی شان 

به آن اشاره کردند؟
توسعه ی اقتصادی بدون رشــد اقتصادی معنا ندارد. 
در واقع رشــد مداوم تولید یکی از ملزومات توسعه ی 
اقتصادی است. بنابراین، نه تنها باید به تولید فکر کنیم، 
بلکه باید به رشد مداومش هم فکر کنیم. ما در سال های 
اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه دچار اُفت تولید و رشد 
اقتصادی منفی بودیم. طبیعی است که رهبر انقالب 
مهم ترین بحثی که حتماً در رشد و معیشت مردم تأثیر 

مثبتی دارد را خط ِمشی اصلی مسئولین قرار دهند.
علی رغم پیشــرفت های زیربنایی و ساختاری، نتایج 
مثبت و محسوســی برای بهبود معیشت مردم اتفاق 

نیفتاد. از نظر شما علت چیست؟
در سال ۹۷ و ۹۸، به دلیل برگشت تحریم ها، رشد منفی 
اتفاق افتاد. خوشبختانه در اواخر سال ۹۸، رشد در حال 
مثبت شدن بود و رشد غیرنفتی هم مثبت شده بود، ولی 
متأسفانه با شیوع ویروس کرونامجدداً رشد اقتصادی ما 
در بخش های خدماتی منفی شد و اُفت کرد. از روزهای 
ابتدایی سال ۹۹، یکی از جاهایی که بسیار آسیب دید، 
بخش خدمات بود. تقریباً بیشــترین رشد منفی را در 
بخش خدمات داشــتیم، چراکه فرصت های شغلی و 
عمدتاً کارهای کوتاه مدت و موقت در این بخش است. 
به همین دلیل در تابستان ۹۹، حدود یک میلیون نفر از 

فرصت های شغلی کاهش پیدا کرد.
بعد از شوک تحریم، ما شــاهد کاهش رشد نفتی هم 
بودیم. بخشی از رشد اقتصادی ما از نفت است. تقریباً 

در بعضی از مقاطع سال های ۹۷ تا ۹۸، این رشد تا ۴۰ 
درصد کاهش یافت. سهم نفت در اقتصاد در مقایسه 
با ســایر محصوالت کمتر از ۵۰ درصد اســت، ولی 
به دلیل کاهش صادرات نفتی اثر خودش را در رشــد 
کل گذاشت. در نتیجه روی رشد غیرنفتی هم اثرش 
را گذاشت، ولی ما خیلی ســریع توانستیم تاب آوری 
اقتصاد را احیا کنیم. خوشبختانه اآلن با توجه به اینکه 
هنوز تولیدات و صادرات نفتی مان به حد قبلی نرسیده، 
ولی رشد اقتصادی مان مثبت شــده است. ان شاءالّل 

به تدریج این روند خیلی بهتر هم خواهد شد.
مدیریت فضای کلی اقتصاد کشور اگر از لحاظ مدیریت 
داخلی شرایط مســاعدتری داشت، احتمال بهبودی 
بیشتری نبود؟ چقدر این مسئله به تحریم و چقدر به 

سوءمدیریت های داخلی برمی گردد؟
نه، ما نباید این را بگوییم. مــن به عنوان رئیس بانک 
مرکزی باید از این حرف دفاع کنم. همه ی مسئولین 
تمام تالش شــان را کردند؛ اّما وقتی انتظارات منفی 
در کشور حاکم می شود، متأسفانه انتظارات منفی و 
سفته بازی، رفتن منابع به سمت سفته بازی را تشدید 
می کند. یکــی از دالیلی که تولید دچار وقفه شــد، 
به خاطر هجمه ی منابِع در دست مردم بود که به سمت 
ســفته بازی و خریدهایی رفت که دارایی هایشان را 
حفظ کنند. بنابراین، اصل بحث برمی گردد به فضایی 
که در کشور ایجاد شد آن هم به خاطر تحریم، فضای 
نااطمینانی و انتظارات منفی در جامعه بود؛ اّما خیلی 
صریح و جدی می گویم، با اقداماتی که سیستم بانکی، 
بازار ســرمایه و دولت کرد، توانستیم فضا را کنترل و 
احیا کنیم. البته قبول دارم ضعف در عملکرد داشتیم، 
ولی اینکه ضعــف در عملکرد وجه غالب باشــد، من 

نمی پذیرم.
یکی از پایه های اصلی حمایت از تولید، سرمایه گذاری 
است و نهادهایی که نسبت مســتقیم با این موضوع 
دارند، سیســتم بانکی و مالی اقتصاد کالن کشــور 
اســت. جناب عالی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی 
بخش هایی از اصالح نظام بانکی که می تواند در حمایت 
از سرمایه گذاری وارد عرصه شود و تولید را متحول کند 

را کجا می دانید و چگونه عملکرد آن را می توان ارتقا 
بخشید؟

سیســتم بانکی ما بــا دو حادثــه مواجه شــد. اّول، 
ناتَرازی هایی بود که از اواســط دهه ی هشتاد شروع 
شد که باعث شد سیستم بانکی ما از نظر دخل وخرج، 
منابع و مصارف دچار ناتَرازی شــود. دوم، تقریباً در 
دهه ی ۷۰ نرخ سود بانکی به شدت افزایش پیدا کرد. 
این دو عامل باعث شــد سیســتم بانکی ما نتواند در 
خدمت تولید قرار بگیرد. اّما نکته ی اصلی اینجاست 
که تقریباً از اّول دهه ی نود تا اآلن رشد سرمایه گذاری 
در کشورمان منفی شده اســت که برای کشور خوب 
نیســت؛ چون ســرمایه گذاری مثبت آینده ی تولید 
کشــور را می ســازد. ما از نظر دخالت سیستم بانکی 
اقداماتی را شروع کردیم و کارهای خیلی اساسی را در 
این زمینه برای کمک به تولید کردیم؛ یعنی در سال 
۹۹، نزدیک به ۶۰ درصد منابع بانکی برای سرمایه ی 
در گردش استفاده شد، ولی باید بپذیریم که سیستم 
بانکی نمی تواند همه ی کار تولید و سرمایه گذاری را 
انجام دهد. نقش بازار سرمایه ی ما در مقایسه با سیستم 
بانکی خیلی کم رنگ است. معموالً بازار سرمایه باید 
خیلی از پروژه های تولیدی میان مدت و بلندمدت را 
تأمین کند و سیستم بانکی هم باید منابع کوتاه مدت 
و گردش سرمایه را تأمین کند؛ ولی بانک محور بودن 
اقتصاد باعث شد که عمده ی فشار روی سیستم بانکی 
بیاید. ان شــاءالّل با احیای هرچه بیشتر بازار سرمایه، 
فشار اصلی از روی بانک برداشته شود و بخشی از آن 

به سمت سیستم بازار سرمایه برود.
از موانع مؤثر بر تولید، بی ثباتی شــرایط اقتصادی و 
بی ثباتی نرخ ارز اســت. امســال برای این موانع چه 

تمهیداتی اندیشیده شده است؟
نرخ ارز به دلیل دو موضوع مهم دچار نوســان شــد. 
موضوع اّول، انتظاراتی بود که بانک مرکزی در سه سال 
گذشته درگیر کنترل کردنش بود. تحریم ها و انتظارات 
منفی که در جامعه توسط دشمنان ایجاد شد، عماًل 
نوســاناتی را در بازار ارز ایجاد کرد. ما تمام تالشمان 
را کردیم تا بتوانیم هم نوســانات را کنترل کنیم، هم 

بتوانیم کاالهای اساســی و داروی مورد نیاز مردم را 
به موقع تأمین کنیم که الحمدلّل انجام شد.

موضــوع دوم که در نــرخ ارز تأثیرگذار بــود، تداوم 
رشدهای باالی نقدینگی اســت. ما باید هرچه زودتر 
برای ناتَرازی های سیستم بانکی، کسری بودجه و رشد 
ساختاری نقدینگی در کشــور فکری کنیم تا بتوانیم 
جلوی انتظارات منفی و التهاب در بخش هایی از دارایی 
را بگیریم. خوشبختانه ما در حد توانمان توانستیم فشار 
حداکثری را خنثی کنیم و از پیچ اصلی رد شویم. البته 

من به امسال بسیار امیدوارم.
الزم است در اینجا نکته ی مهمی را هم بگویم. ثبات 
اقتصادی عمدتاً با ســرکوب نرخ ارز شکل نمی گیرد؛ 
یعنی نرخ ارز را بایــد پیش بینی پذیر کنیم. کار بانک 
مرکزی کنترل نوســانات اســت. هدف ما از کنترل 
نوســانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر 
امکانش باشــد که نرخ ارز را تعدیل کنیم، به تدریج، 
این کار را حتماً خواهیم کــرد. اگر ما بتوانیم انضباط 
بیشتری را در سیاست های مالی مان داشته باشیم با 
ابزاری که بانک مرکزی تحت عنــوان "عملیات بازار 
باز" در چهارچوب سیاســت گذاری نوین پولی دارد، 
ان شــاءالّل امسال ثبات نســبی اقتصادی را خواهیم 

داشت.
مدیران ارشد اقتصادی برای فعال کردن ظرفیت های 
درونی کشور برای بهبود معیشت چه اقداماتی را باید 

در اولویت کارهایشان قرار بدهند؟
یکی از اقدامات، ثبات در سیاست گذاری است؛ یعنی 
اعمال انضبــاط مالی هنگام بســتن بودجه و اجرای 
بودجه. کشور ما به درآمد نفتی باالی ۵۰ میلیارد عادت 
کرده است. ما باید یواش یواش درآمد نفتی را فراموش 
کنیم و بودجه، درآمد و هزینه هایمان را بدون درآمد 
نفتی تنظیم کنیم. اقدام بعدی، باال بردن توان رقابتی 
کشور است. توان رقابتی همچنین تقویت صادرات که 
تقویت تولید و اشــتغال است، می تواند محور کارمان 
قرار بگیرد. لزوم اختصــاص کارآمد منابع بانکی برای 
تولید است. ما باید تســهیالت تکلیفی بانک ها را که 
معلوم نیست کجا می رود و چه تأثیری در تولید دارد 
را به ســمت تولید هدایت کنیم. مهمتــر از این ها، ما 
باید زنجیره ی تولید را که باعث افزایش ارزش افزوده 
می شود، جا بیندازیم. اآلن کارهای خوبی در خودرو، 
لوازم خانگــی و بخش هایی که اخیــراً رهبر انقالب 
فرمودند شروع کردیم. ما روی زنجیره ی تولید داریم 
کار می کنیم که بتوانیم هم تأمین مالی اش را به موقع 
داشته باشیم و هم بتوانیم از این زنجیره برای افزایش 

ارزش افزوده بهره بگیریم.
اصالح نظام توزیع هم خیلی مهم است. البته همه باید 
از قاچاق کاال به کشور جلوگیری کنند. واقعاً قاچاق کاال 
به تولید و معیشت خیلی لطمه می زند. نظام توزیع ما 
بسیار اشکال دارد و باید اصالح شود. ما در بانک مرکزی 
بحث هایی برای جلوگیری از واردات بدون انتقال ارز 
و برگشــت ارز صادرکننده به چرخه ی اقتصاد کشور 
داریم. بخشی از این کارها زیربنایی و بخشی اجرایی 
است و اگر ما با دقت اجرا کنیم، یقیناً اتفاقات خوبی در 

اقتصاد و کمک به تولید خواهد افتاد.

همتی:

علت توقف تولید، هجوم نقدینگی به سمت سفته بازی بود
علت توقف تولید، هجوم نقدینگی مردم به سمت سفته بازی بود

مرکز آمار اعالم کرد؛
نرخ تورم اســتان ها در اسفند 

۹۹به ۳۶.۴ درصد  رسید
به گزارش مرکز آمار ایران تغییرات نرخ تورم 
اســتان ها در اســفند ۹۹ را اعالم کرد که بر 
اســاس آن، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به 
اســفند برای خانوارهای کشور به عدد ۳۶.۴ 

درصد رسید.
 به گزارش مرکــز آمار ایران اعــالم کرد: در 
اســفند ماه ۱۳۹۹ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۹۸، ۱ 
رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش 

نشان می دهد.
در ایــن ماه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانه 
خانوارهای کشــور مربوط به استان کرمان 
با ۲.۷ درصــد افزایش و کمتریــن نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان گیالن با ۰.۸ درصد 

افزایش است. 
درصــد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه بــه نقطه( 
 بــرای خانوارهــای کشــور ۴۸.۷ درصــد 

است.
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان چهارمحال و بختیاری )۵۸.۵ درصد( 
و کمتریــن آن مربوط به اســتان قم )۴۲.۹ 

درصد( است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ برای 

خانوارهای کشور به عدد ۳۶.۴ درصد رسید.
بیشــترین نرخ تــورم ۱۲ ماهــه مربوط به 
استان کرمانشــاه )۴۰.۱ درصد( و کمترین 
 آن مربوط به اســتان مرکزی )۳۳.۳ درصد(

 است.

خانوارهای شهری
در اســفندماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای شهری )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۲۹۴، ۹ 
رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
در ایــن ماه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانه 
خانوارهــای شــهری مربــوط به اســتان 
خراســان جنوبی بــا ۳.۰ درصــد افزایش 
و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط 
 بــه اســتان خوزســتان بــا ۰.۹ درصــد

 افزایش است.
درصــد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه 
مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
 خانوارهــای شــهری کشــور ۴۷.۸ درصد 

است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 
شــهری مربوط بــه اســتان چهارمحال و 
بختیاری )۵۸.۹ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان قم )۴۲.۸ درصد( است. نرخ تورم 
۱۲ ماهه منتهی به اســفند ماه ۱۳۹۹ برای 
 خانوارهــای شــهری به عــدد ۳۶.۲ درصد 

رسید. 
بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان 
کرمانشاه )۳۹.۴ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان های آذربایجان غربی )۳۲.۵ درصد( 

است.

خانوارهای روستایی
در اســفند ماه ۱۳۹۹ عدد شاخص کل برای 
خانوارهای روستایی )۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۱۶، 
۱ رســید که نســبت به ماه قبل ۱.۶ درصد 

افزایش داشته است. 
در ایــن ماه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانه 
خانوارهــای روســتایی مربوط به اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بــا ۳.۳ درصــد 
افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانه 
 مربــوط بــه اســتان قــم بــا ۰.۳ درصد 

افزایش است. 
درصــد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه بــه نقطه( 
 برای خانوارهــای روســتایی ۵۳.۳ درصد 

است.
بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
اســتان ایالم )۶۱.۲ درصــد( و کمترین آن 
مربوط به استان سیستان و بلوچستان )۴۵.۰ 

درصد( است.
نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ 
برای خانوارهای روستایی به عدد ۳۷.۷ درصد 

رسید.
بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان 
همدان )۴۳.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به 
استان سیستان و بلوچستان )۳۳.۲ درصد( 

است.
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 حسن روحانی رییس جمهور در آئین بهره برداری از طرح های ملی 
وزارت صمت به مناسبت یوم الل ۱۲ فروردین گفت: میوه تالش های 
ملت ایران قبل از مشروطه و بعد از مشروطه جمهوری اسالمی ایران 
اســت که در ۱۲ فروردین سال ۵۸ متولد شده اســت، این باالترین 
ثمره ای بهترین شجره در تاریخ کشور است. باید این روز را به معنای 
واقعی کلمه خاص بدانیــم. باید جمهوریت، اســالمیت و ایرانیت را 

حفظ کنیم.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران سه پایه اساسی دارد که باید از این 
پایه ها به خوبی مراقبت کنیم تا بتوانیم از شرایط خاصی که در اختیار 

مردم قرار گرفته است، به خوبی بهره برداری و استفاده کنیم.
وی ادامه داد: رهبر بزرگ انقالب به صراحت اعالم کردند که اگر آمریکا 

تحریم ها را بردارد، ما به همه تعهداتمان برمی گردیم، این یک معامله 
برد برد برای همه جهان و منطقه بود اما آمریکایی ها نفهمیدند و از این 

فرصت طالیی استفاده نکردند. امروز و فردا می کنند.
رییس جمهور افزود: این دولت جدید هم خیلی با واقعیت فاصله دارد. 
مردم ایران ملتی سروقامت هستند که به خوبی مقاومت و ایستادگی 

کردند و ایستادگی خواهند کرد.
روحانی تأکید کرد: ان شاءالل در سال ۱۴۰۰ از کرونا عبور خواهیم کرد 
و تا پایان سال واکسن تولید شده و واکسیناسیون انجام خواهد شد و ما 

از این بال عبور خواهیم کرد.
وی گفت: تولید ما ادامه پیدا خواهد کــرد و مردم و بخش خصوصی 

همین راه را ادامه خواهند داد.

رییس جمهور افزود: در سال گذشته در یک سال ۳۶ هزار مجوز برای 
واحدهای صنعتی صادر شده است. کل واحدهای فعال صنعتی ما ۷۵ 
هزار واحد است که ۳۶ هزار واحد جدید نیز درخواست مجوز کردند 
که زمین مورد نیاز در اختیار ۱۰ هزار واحد صنعتی قرار گرفته است. 

کشور ما کارگاه تالش و فعالیت برای آبادانی است.
روحانی ادامه داد: امروز بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه 

افتتاح شد که حدود ۱۳۰۰ نفر با این طرح ها مشغول به کار شدند.
وی تأکید کرد: مردم عزیز ما بدانند اگر پتروشیمی نبود و اگر صنایع 
معدنی نبود، با شرایطی که سال ۹۹ داشتیم، برای تأمین ارز مورد نیاز 
کشور حتماً با مشکالتی مواجه می شدیم. مردم باید با همه وجود از 

صنعت پتروشیمی و صنایع معدنی قدردانی کنند.

روحانی:

آمریکایی ها از فرصت طالیی استفاده نکردند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.هر 
اونس طال در بازارهای جهانی ۱۶۸۴ دالر و ۴۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۸۰ هزار و ۳۷۷ تومان است.

تاکنون ۱۴ میز ســاخت داخل در شــش صنعت خودرو، پتروشــیمی، 
پاالیشگاهی، فوالد، مخابرات و مس برگزار و منجر به کاهش ارزبری یک 

میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو شده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۸ سه میز ســاخت داخل در حوزه خودرو، 
هر کدام به ارزش ۸۵، ۹۱ و ۹۹ میلیون یورو برگزار شده است. در صنعت 
تجهیزات مخابرات، برق و الکترونیک نیز دو میز با کاهش ارزبری ۶۲ و ۲۴ 
میلیون یورو در قالب قرارداد و ۱۴ و ۱۸ میلیون یورو هم در قابل تفاهم نامه 
اجرا شده است.  همچنین سه میز در صنعت پتروشیمی منجر به ۳۲ و ۵۱ 
میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۶۰ میلیون یورو کاهش ارزبری 
در قالب تفاهم نامه شده است. میزهای ساخت داخل در صنعت مس و فوالد 
نیز ۳۳ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد و ۴۱۰ میلیون یورو در 

قالب تفاهم نامه برگزار شده است.  
در سال ۱۳۹۹ نیز سه میز مجازی ســاخت داخل با کاهش ارزبری ۲۰۰ 
میلیون دالری در سال برگزار شد. بر این اساس میزهای ساخت داخل منجر 
به کاهش ارزبری ۶۰ میلیون یورویی در صنعت پتروشیمی، ۸۰ میلیون یورو 
در بخش پاالیشگاه ها، ۶۰ میلیون یورو در صنعت خودرو شده و یک میز 

دیگر با ارزش ۶۳ میلیون یورو آماده برگزاری در صنعت لوازم خانگی است.
در مجموع تاکنون  چهار میز ساخت داخل در حوزه خودرو با کاهش ارزبری 

۳۴۳ میلیون یورو، چهار  میز ساخت داخل در حوزه پتروشیمی با کاهش 
ارزبری ۲۴۳ میلیون یورو، یک میز ساخت داخل در حوزه پاالیشگاهی با 
کاهش ارزبری ۸۰ میلیون یورو، یک میز ســاخت داخل در حوزه فوالد با 
کاهش ارزبری ۴۴۳.۶ میلیون یورو و یک میز ساخت داخل در حوزه مس 
با کاهش ارزبری ۰.۷ میلیون یورو برگزار شد. در حوزه مخابرات نیز دو میز 

ساخت داخل با کاهش ارزبری۱۲۳.۶ میلیون یورو برگزار شده است. 
بنابراین نتیجه برگزاری میزهای ساخت داخل در سال گذشته ۴۷۷ میلیون 
یورو کاهش ارزبری در قالب قرارداد، ۵۰۲ میلیون یورو در قالب تفاهم نامه 
و امسال هم ۲۶۳ میلیون یورو در قالب قرارداد بوده است و همچنان بخش 

فوالد و مس بیشترین سهم از کاهش ارزبری را به خود اختصاص داده اند.
برگزاری میزهای ساخت داخل از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و اولین میز تعمیق 
ســاخت داخل نیز در زمینه قطعات خودرو بود که در تیر ماه سال ۱۳۹۸ 
برگزار شد. در همین راســتا آبان ماه ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کاال به 
کشــور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن 
وارد شد؛ چراکه برخی فعاالن اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به 
بازار و تولید داخل کمکی نمی کند، بلکه فساد و قاچاق را افزایش می دهد. 
همچنین عده ای با اشاره به زیان انباشته صنعت خودروسازی، آن را محصول 

ممنوعیت حضور رقبای خارجی عنوان کردند.

همچنین قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی" که در ســال ۱۳۹۱ در جهت حمایت از کاالی داخلی و 
افزایش توان تولید کنندگان تصویب تصویب و ابالغ شده بود، در سال ۱۳۹۸ 
در مجلس اصالح شد. این قانون می گوید که کننده کار و محل رجوع کار 
باید ایرانی باشد، اما اگر شرکتی ایرانی – خارجی بود )یعنی ۵۱ درصد ایرانی 
و ۴۹ درصد خارجی( باید هیئت نظارت بر قانون آن را تایید کند و اگر سهم 
طرف خارجی بیش از ۴۹ درصد بود، عالوه بر تایید هیات نظارت باید نظر 

مثبت شورای اقتصاد نیز کسب شود.

روی دیگر سکه
وزارت صمت از جمله نتایج برنامه های عنوان شــده در ایــن گزارش را  
۲.۸ میلیارد دالر تامیــن نیازهای وارداتی )جایگزینــی واردات( از محل 
تولیدات داخل، صرفه جویی ارزی ۵.۸ میلیارد دالری با ممنوعیت ۱۵۳۹ و 
محدودیت ۷۲۲ ردیف تعرفه و کاهش ۱۵.۶ درصدی ثبت سفارش اعالم 
کرده است. اما در طرف دیگر، سال گذشته  ماجرا انتقاداتی هم به وزارت 
صمت در زمینه مدیریت واردات وارد شده اســت. برای مثال می توان به 
ناهماهنگی بین دستگاه های متولی و در مواردی ممنوع شدن واردات کاالها 

بدون بررسی دقیق میزان تولید و نیاز در داخل اشاره کرد. 

گاه شمار میزهای ساخت داخل
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همسویی قیمت مسکن با نرخ تورم
مهدی سلطان محمدی، کارشناس مسکن

عواملی که موجب رشد قیمت مسکن می شوند در سال ۱۴۰۰ نیز زمینه را برای افزایش قیمت ها فراهم خواهند کرد. چشم انداز نرخ تورم ، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می شود تاثیرات 
خود را در بازار مسکن خواهند گذاشت. از سوی دیگر ابهامات در وضعیت برجام و رفع تحریم ها نیز در رشد قیمت مسکن موثر هستند. بنابراین انتظار برای کاهش یا تعدیل قیمت مسکن وجود ندارد. مسکن در ایران یکی از مهم ترین 
بازارهاست بنابراین امیدواریم تاثیز این عوامل بر روی آن به ادامه رشد شتابان قیمت مسکن منجر نشود. متاسفانه رشد شتابان مسکن در سال ۹۹ ادامه داشت که دالیل متعددی در این مساله موثر بود که البته عواملی که به آنها اشاره شد 
بستر را برای رشد قیمت ها در بازار مسکن آماده کرد.  قیمت مسکن در سال ۹۹ واقعا دور از انتظارها افزایش یافت. متاسفانه هیجانات و جو روانی بسیاری در بازار مسکن حاکم شد و در مجموع افزایش ماهانه ۱۰ درصدی قیمت مسکن و در 
نهایت رشد 7۰ درصدی، رقم بسیار دور از انتظاری محسوب می شود. البته مشکل اصلی در زمینه افزایش نرخ مسکن در سال های اخیر عالوه بر تورم، نرخ نهاده های ساختمانی نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهم تر افزایش نرخ زمین بوده 

است که به دلیل کمبود زمین این مسئله به وجود آمده و برای جبران این موضوع وزارت راه و شهرسازی بهتر است واقعیت بازار را انکار نکرده و آن را بپذیرد و در عین حال تالش کند تا بتواند نرخ زمین را ارزان تر کند. 

آمار منتشر شده توسط بانک 
مرکزی در اسفند ماه سال ۹۹ 
نشــان می دهد که متوسط 
قیمت مســکن به متری ۳۰ 
میلیون تومان رسیده است. 
سال گذشته بازار مسکن در حالی سال را آغاز کرد که 
بنگاه های معامالت امالک به دلیل شیوع ویروس کرونا 
تعطیل بودند. همچنین روند رو به رشد قیمت ها در بازار 
مسکن موجب شد تا از اردیبهشت ماه ۹۹ درج قیمت در 

آگهی های فروش ملک و خودرو ممنوع شود.
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران امالک 
طی مصاحبه ای در ۴ اسفندماه سال گذشته گفت: به رغم 
میل باطنی برخی که همواره دوست دارند قیمت مسکن 
افزایش یابد، نرخ ها در بهمن ماه امســال کاهش یافته 
است. میزان کاهش قیمت در بهمن  ماه ۱۰ تا ۱5 درصد 

بسته به مناطق آن در شهر تهران کاهش یافته است.
این در حالی بود که بانک مرکزی اعالم کرد که قیمت 
مسکن در بهمن ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب ۳.7 و ۹7.2 درصد افزایش را نشــان می 
دهد. در تاریخ 25 آذر ۹۹ مصطفی قلی خسروی رییس 
اتحادیه مشاوران امالک درباره این اختالف آماری با بیان 
این ادعا که بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند 
گفت: بانک مرکزی خرداد ماه امسال اعالم کرد که قیمت 
مسکن در تهران ۴2 درصد نسبت به سال قبل افزایش 
داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار 
چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمت ها ۱۰ تا ۱5 درصد 
افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴2 درصد را اعالم کردند 
تاثیرش را در ماه های آینده گذاشت و یواش یواش قیمت 
ها باال رفت. بانک ها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده 
بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر امالک و 
مستغالتی داشتند که می خواستند با این کار تراز خود را 

باال ببرند و موفق شدند.
اما بررسی بازار مسکن شهر تهران در اسفند سال گذشته 
از افزایش متوسط ۶.۶ درصدی قیمت هر متر مربع واحد 

مسکونی نسبت به بهمن سال گذشته خبر می دهد. بانک 
مرکزی گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران 
در اسفند سال ۹۹ را منتشر کرد. در اسفند سال گذشته 5 
هزار و 27۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت 
به ماه قبل از آن )بهمن ۹۹( کــه ۳ هزار و ۹۱7 معامله 
مسکن انجام شده بود، رشد ۳۴.۶ درصدی داشته است.

این در حالی اســت که در مقایســه میان اسفند سال 
گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن )اسفند ۹۸(، تعداد 
معامالت مسکن ۱۰ هزار و 2۱۴ فقره بود، کاهش ۴۸.۴ 
درصدی را نشان می دهد. متوسط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در تهران در اســفند سال گذشته ۳۰ 
میلیون و 27۴ هزار و 7۰۰ تومان بود که نسبت به ماه 
قبل از آن )بهمن ۹۹( که این شاخص متری 2۸ میلیون 
و ۳۸۹ هــزار و ۱۰۰ تومان بود، افزایــش ۶.۶ درصدی 
و نسبت به ماه مشابه ســال قبل از آن )اسفند ۹۸( که 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱5 میلیون 
و ۶2۸ هزار و 5۰۰ تومان بــود، افزایش ۹۳.7 درصدی 
داشته اســت. گران ترین منطقه تهران در اسفند ۹۹، 
منطقه ۱ با متوسط متری ۶۸ میلیون و 72۳ هزار و ۱۰۰ 
تومان اعالم شده است. پس از آن، منطقه ۳ با متوسط 
متری ۶2 میلیون و 27۱ هزار و ۳۰۰ تومان و منطقه 2 با 

متوسط متری ۴۸ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان قرار 
دارد. ارزان ترین مناطق تهران طبق ۱2 ماه سال گذشته، 
منطقه ۱۸ با متوســط متری ۱2 میلیون و ۱۳۴ هزار و 
7۰۰ تومان بود، پس از آن، منطقه ۱7 با متوسط متری 
۱5 میلیون و 25۸ هزار و 7۰۰ تومان و سپس منطقه ۱5 
با متوسط متری ۱5 میلیون و ۳۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان قرار 
دارد. در اسفند سال گذشته ۸ منطقه ۱۰، ۱2، ۱5، ۱۶، 
۱7، ۱۸، ۱۹ و 2۰ با کمتر از متوسط متری 2۰ میلیون 
تومان به عنوان ارزان ترین مناطق پایتخت در معامالت 

مسکن قرار داشته اند.
همچنین 7 منطقه 7، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و 2۱ در فاصله 
قیمتی 2۰ تا ۳۰ میلیون تومان و ۳ منطقه ۴، 5 و 22 در 
بازه قیمتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در هر مترمربع و ۴ 
منطقه ۱، 2، ۳ و ۶ در باالتر از هر متر ۴۰ میلیون تومان 
قرار داشته اند. بیشترین تعداد معامالت مسکن مانند 
سال های گذشته در اسفند ۹۹ به منطقه 5 با 77۴ فقره 
معامله مسکن اختصاص داشــت و در رتبه های بعدی، 
مناطق ۱۰ و ۴ با به ترتیــب ۴7۰ و ۴5۰ فقره معامله 
مسکن قرار گرفته اســت. گزارش بانک مرکزی از بازار 
مسکن اسفند سال گذشته درباره تحوالت اجاره بهای 
مسکن حاکی از رشــد ۳۱.۴ درصدی شاخص کرایه 

مسکن اجاری در شــهر تهران و ۳5.2 درصدی در کل 
مناطق شهری است. بر اســاس اعالم بانک مرکزی، در 
سال ۹۹ مجموعاً ۸۳ هزار و ۳۳ فقره معامله مسکن انجام 
شده است درحالی که در سال ۹۸، ۸۳ هزار و 57۳ فقره 
معامله مسکن به ثبت رسید که تعداد معامالت در سال 
گذشته نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۰.۳ درصدی 

داشته است.
همچنین تعداد معامالت مسکن در سال ۹7 به تعداد 
۱2۶ هزار و 7۹5 فقره رســیده بود که مقایســه بازار 
مسکن ۹۹ نسبت به ۹7 از کاهش ۳۴.۱ درصدی تعداد 
معامالت حکایت دارد.متوسط قیمت مسکن در سال ۹۹ 
معادل 2۳ میلیون و ۸۶5 هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شد، 
درحالی که در سال قبل آن )سال ۹۸( متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی ۱۳ میلیون و 2۳5 هزار و 5۰۰ 
تومان بوده که مقایســه این دو سال، رشد ۶۱ درصدی 
قیمت مسکن را نشــان می دهد.از سوی دیگر، در سال 
۹7 متوسط قیمت هر مترمربع ۸ میلیون و 2۱۹ هزار و 
7۰۰ تومان بود که مقایسه این شاخص با متوسط قیمت 
مسکن در سال ۹۹ نشان دهنده افزایش ۸۰.۳ درصدی 
قیمت مسکن در سال گذشته نسبت به دو سال قبل از 

آن است.

متوسط قیمت مسکن به متری 30 میلیون تومان رسید 

رشد شتابان قیمت مسکن 
شایلی قرائی
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نوســانات نرخ ارز حتی در 
ایام نوروز نیز ادامه داشته 
و قیمــت دالر بــا افزایش 
۱۱۰۰ تومانی در تعطیالت 
عید به مرز 25 هزار و ۸۰۰ 
تومان رســید. این در حالی است که روند افزایشی 
نقدینگی در کشور به یکی از مهم ترین دالیل رشد 
تورم و افزایش قیمت ارز تبدیل شــده است. البته 
پیش بینی می شــود عوامل مختلفی در وضعیت 
بازار ارز ســال آینده اثر گذار باشــند که احتماال 
یکی از مهم ترین  آن ها انتخابات ریاست جمهوری 

۱۴۰۰ است.
طبیعتا در بــازار ارز همواره هم عوامل سیاســی 
دخالت دارد هم اقتصادی. شــکی نیست انتخابات 
۱۴۰۰ در ایران عاملی بسیار مهمی است، چون در 
حال حاضر دیدگاه فردی که انتخاب می شود، نسبت 
به مسائل اقتصادی و به ویژه بین المللی ما اهمیت 
ویژه دارد. اگر دیدگاه او مبنی بر تعامل بیشــتر با 
اقتصاد جهانی باشد، بازار ارز در اثر انتظارات مثبت 
از ثبات بیشتری برخوردار می شــود اما اگر فردی 

باشــد که دیدگاهی منفی به تعامالت داشته باشد 
یا این مســاله را در شــرایط فعلی در اولویت خود 
نگذارد، پیش بینی می شود ما با کاهش ارزش ریال 

مواجه شویم.
بهاءالدین حسینی هاشــمی معتقد اســت که اگر 
شرایط فعلی ماندگار باشــد، یعنی تحریم باشیم و 

منابع ارزی مان کمتر از همیشه باشد، تقاضا هم مثل 
همیشه رو به افزایش برود، ممکن است سال آینده 

ریال در برابر دالر ۳۰ تا ۳5 درصد تضعیف  شود.
در همین رابطه یک کارشــناس پیش بینی کرد: 
قیمت دالر در ســال ۱۴۰۰حداقل بین ۱۹ تا 2۳ 
هزار تومان و حداکثر 27 هــزار تومان خواهد بود. 

مهدی رباطی، کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد: 
در افق یکساله انتظار بهبود برای بورس را نخواهیم 
داشت و بازار شرایط رکودی خود را طی خواهد کرد 
مگر اینکه شــرایط تورمی تداوم پیدا کند، روابط 
سیاســی بهبود و تحریم ها برداشــته شود و دالر 
سرکوب نشــود. وی تاکید کرده است: کاهش نرخ 
بهره بانکی نه به صالح اقتصاد کالن و نه بازار سرمایه 
است زیرا، موجب تورمی شــدن اقتصاد می شود. 
در شــرایط فعلی کاری برای نجات بازار نمی توان 
انجام داد به جز اینکه ساختارهای بازار را به سمت 

الگوهای جهانی حرکت دهیم. 
مدیرعامل کارگــزاری بورس بیمه ایــران گفت: 
تا زمانی کــه متغیرهای واقعی اقتصــادی تغییر 
نکند،اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نخواهد داد. 
در وضعیت فعلی اقتصاد ایران اگــر نرخ ارز دوباره 
سرکوب شود، بازار سرمایه یک رکود عمیق و بلند 
مدت خواهد رفت.  وی با بیان اینکه عمده صنایع 
کشور از سرکوب نرخ ارز آسیب می بینند، بیان کرد: 
در افق یکساله انتظار بهبود برای بورس را نخواهیم 
داشت و بازار شرایط رکودی خود را طی خواهد کرد 
مگر اینکه شــرایط تورمی تداوم پیدا کند، روابط 
سیاســی بهبود و تحریم ها برداشــته شود و دالر 

سرکوب نشود. 

دالر در سال 1400 چه قیمتی خواهد داشت؟

استقبال  ارز  از سیگنال گرانی

سناریو های قیمتی دالر در 1400
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

قیمت ارز در هر مقطعی با توجه به عوامل مختلف تعیین می شود. تغییر سال، افزایش مسافرت ها و محدودیت دالر در بازار در این دوره به همراه سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص چاپ پول در سالهای ۹۸ 
و ۹۹ موجبات ایجاد التهاب در بازار شده است. البته کسری بودجه شدید دولت و میزان فروش اوراق و سررسید و سود اوراق برای سال ۹۹ موجبات افزایش نقدینگی و  تورم در چشم انداز اقتصاد  کشور را فراهم آورد. 

از سوی دیگر بانک مرکزی به صورت علنی موضوع چاپ پول به پشتوانه ارزهای بلوکه شده را اعالم کرد. 
هرچند این موضوع تا حدود زیادی مشخص شد اما اعالم آن توسط بانک مرکزی و نقطه نظرات رئیس بانک مرکزی در خصوص چاپ پول در سالهای ۹۸ و ۹۹ موجبات سواستفاده دالالن و ایجاد التهاب را فراهم آورد 

که این حرکت بیشتر به گل به خودی شبیه بوده است. 
اما در هر صورت موضوع انتخابات، جو حاکم وضعیت برجام و لغو تحریم ها، رونق و وضعیت کرونا بر روند قیمتی ارز تاثیر گذار خواهد بود. البته موضوع قرارداد با چین می بایست تاثیر روانی مثبتی را ایجاد می کرد اما 
نگرانی ها از جزئیات از یک سو و وابستگی آن به لغو تحریم ها از سوی دیگر نتوانست تاثیر خود را بگذارد. البته همین موضوع موجب شد امیدواری به لغو تحریم ها در کوتاه مدت با توجه به این قرارداد کمرنگ تر شود. 
هرچند انتشار آمار صادرات ۳۴ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالری در مقابل واردات ۳۸ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالری و کسری تراز ۴ میلیارد دالری بر فشار بر بازار افزوده است. به نظر می رسد اگر تدابیر مناسب در جهت 
کنترل تورم سال ۱۴۰۰ اتخاذ نشود دالر نیز از تورم تاثیر بگیرد. بدیهی است کاهش قیمت ارز از محدوده ۳۰ هزار تومان به 25 هزار تومان باعث کاهش قیمت کاالها نشد و تورم روند افزایشی پیدا کرد که این موضوع 

خود نیز قیمت دالر را متاثر کرد اما به نظر می رسد با توجه به اینکه رفع تحریم ها و برجام تا انتخابات روی میز رایزنی ها باشد بنابراین انتظار شوک قیمتی شدید نمی رود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس صندوق نــوآوری و شــکوفایی از آمادگی این 
صندوق برای پشتیبانی از تولید و پشتیبانی شرکت های 
دانش بنیان در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، 

خبر داد.
دکتر علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در 
پیام نوروزی خود آورده است: پس از گذشت حدود ۱۰ 
سال از ظهور شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران 
جدید عرصه اقتصاد کشور، این شرکت ها در سالی که 
از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان »جهش تولید« 
نامگذاری شده بود، با تولید داخل انواع اقالم و تجهیزات 
مورد نیاز نظام سالمت برای مهار کرونا، از آزمون »تقویت 
تاب آوری ملی« ســربلند بیرون آمدند و وارد مرحله 
جدیدی از حیات خود شــدند. کسب و کارهای دانش 
بنیان که شمار آن ها به زودی از مرز ۶ هزار شرکت عبور 
خواهد کرد، حاال در دهمین ســالگرد تصویب قانون 
»حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان«، نه یک 
مفهوم فانتزی و صرفاً آزمایشگاهی یا دانشگاهی، بلکه 
یک بازیگر قابل اعتنای میدان تولید محسوب می شوند.
در ادامه این پیام آمده است: اما نقش آفرینی شرکت های 
دانش بنیان در عرصه تولید و صنعت کشور، همان طور 
که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰ خود 
اشاره فرمودند، مستلزم طراحی و اعمال انواع مشوق ها 
و حمایت ها و نیز حذف موانع و چالش های تولید است. 
با همین رویکرد بود که صندوق نوآوری و شکوفایی در 
سال ۱۳۹۹ توانست با تداوم پشتیبانی از شرکت های 
دانش بنیان و دستیابی به رکوردهای جدید در حمایت 

از این شرکت ها با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، 
زمینه مساعد برای حضور بیشتر این شرکت ها در زنجیره 
تامین صنایع مختلف، از نفت و گاز تــا غذایی، دفاع، 
سالمت و ساختمان و تحقق جهش تولید »در حد قابل 
قبول« را فراهم کند.در ادامه پیام نوروزی رئیس صندوق 
نوآوری و شکوفایی آمده است: برای مثال، صندوق با 
طراحی بسته های تشویقی برای صندوق های پژوهش و 
فناوری غیردولتی توانست سرمایه اولیه این صندوق ها را 
از 7۰ میلیارد تومان در سال ۹7 به بیش از ۸۰۰ میلیارد 
تومان در سال ۹۹ برســاند و با مشارکت ۱5۰ میلیارد 
تومانی در تاســیس صندوق های جســورانه بورسی، 
زمینه تاسیس ۶ صندوق جسورانه جدید با سرمایه اولیه 
۹۰۰ میلیارد تومان را فراهم کرد که هر دو، شاهدی بر 
اثربخشی »مشوق های سرمایه گذاری« صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای ســرمایه گذاری هرچه بیشتر بخش 
خصوصی در تولید محصوالت و خدمات نوآورانه است.

دکتر وحدت در ادامه با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری 
و شکوفایی در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
آورده است: اینک در آستانه سال ۱۴۰۰ با شعار »تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«، صندوق نوآوری و شکوفایی 
آمادگی دارد با تداوم و تقویت رویکردهای گذشــته، 
گام های بزرگتری در راســتای »تولید جهش یافته« 
برپایه مشارکت شرکت های دانش بنیان با دو مالحظه 
زیر بردارد: نخست اینکه تولید جهش یافته، همان طور 
که در پیام مقام معظم رهبری نیز مشهود است، الزامات 
متعددی دارد که از اعمال حمایت ها تا برداشتن موانع 

را در بر می گیرد.

رئیس اتحادیه کاالي خواب تهران در رابطه با شعار 
سال مبني بر تولید، پشتیباني ها، مانع زدایي ها بیان 
داشت: دولت مي داند که تقویت کارگاه هاي کوچک 
تولیدي در تمامي کشورها مي تواند در چرخه اقتصاد 
و اشتغال زایي بسیار موثر باشد؛ پس با حمایت از این 
بخش ها بسیاري از مشکالت در حوزه بیکاري حل 
خواهد شد.حســین قدیاني، رئیس اتحادیه کاالي 
خواب تهران با بیان مطلب فــوق افزود: تولید در هر 
زمینه اي خصوصا انواع کاالهاي خواب در کشــور از 
دو طریق سرمایه گذاري شخصي و یا ارائه تسهیالت 
بانکي و وام به تولیدکنندگان صورت مي پذیرد. بخشي 
از تولید را مي توان در کشور و بخش دیگر در راستاي 
قوانین دولتي باید وارد کرد. نیاز کشور به هر دو روش 

چه داخلي و چه خارجي باید تامین شود.
او تاکید کرد: اگر واردات به طور اصولي و واقعي صورت 
پذیرد موجب رقابت سالم مابین تولیدکننده داخلي و 

خارجي خواهد شد و در صورت ارتقاي کیفیت موجب 
تمایل خرید بازار داخلي از کاالي داخلي مي شــود 
.قدیاني در ادامه تاکید کرد: از عوامل موفقیت آمیز در 
تولید مي توان بنیاد پشتیباني را تقویت نمود، اگر دولت 
از تولیدکننده داخلي حمایت و پشتیباني نماید و با 
ارائه وام هاي طوالني مدت با بهره کم و نظارت دقیق بر 
عملکرد و چگونگي کمیت و کیفیت تولید، تولید کننده 
داخلي را تقویت کند در واقع در راه توسعه کاالي ایراني 
اقدام جدي مي کنــد؛ اما برعکس اگر تولید حمایت 
نشود کم کم تولیدکنندگان از صحنه تولید خارج و 

کارگاه هاي کوچک از بین خواهند رفت .
وي تصریح کرد: اگر دولت آمار دقیقي در رابطه با تولید 
داخلي و واردات انواع کاالهاي این صنف در دســت 
داشته باشد، مي توان در تولید همان کاال با نظارت و 
برنامه ریزي دقیق وارد شد. در این صورت نه تنها بازار 

داخلي بلکه براي صاردات مهیا مي شویم.

مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از احیاء و راه اندازی مجدد ۱۴۳7 واحد 
صنعتی به بهره برداری رســیده غیرفعال از ابتدای 
سال ۱۳۹۹ تا میانه اسفند ماه در شهرک ها و نواحی 
صنعتی خبر داد و گفت که بــا راه اندازی مجدد این 
واحدها، برای 2۳ هزار و ۸7۰ نفر اشــتغالزایی شده 
است. علی رسولیان با اشــاره به استقرار بیش از ۴۶ 
هزار و ۸22 واحــد صنعتی کوچک و متوســط در 
شهرک ها و نواحی صنعتی که بیش از ۸7۳2 مورد از 
آن ها  غیرفعال و راکد است، اظهار کرد: تا میانه اسفند 
۱۴۳7 واحد راکد مجددا راه اندازی شد که با توجه به 
برنامه این سازمان برای راه اندازی مجدد ۱5۰۰ واحد، 
۹۶ درصد این برنامه محقق شده است. همچنین به 
گفته وی ۸۸ درصد برنامه تعداد اشتغال در برنامه یاد 
شده محقق شده، چراکه برنامه سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران اشتغالزایی برای 27 هزار 
نفر با راه اندازی واحدهای راکد بوده، اما تا میانه اسفند 
ماه 2۳ هزار و ۸7۰ شغل احیا شد. مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با بیان 
اینکه بیشــترین و کمترین واحدهای احیا شده در 

آذربایجان شرقی با ۱۰۶ واحد و کمترین در زنجان 
با ۹ واحــد بوده، تصریح کــرد: 5۹ درصد واحدهای 
غیرفعال بــه دلیل کمبود نقدینگــی، ۱۶ درصد به 
دلیل فقدان بازار، ۳.5 درصد به دلیل اختالف شرکا، 
دو درصد به دلیل تامین مواد اولیه، دو درصد به دلیل 
نقصان ماشــین آالت، ۰.۳ درصد به دلیل مشکالت 
قضایی و ۰.2 درصد به دلیل مشــکالت زیرساختی 
تولیدشان متوقف شده است. در این میان تولید ۱7 
درصد واحدها نیز به دالیل نامشخص متوقف شده 
است. همچنین به گفته وی بیشترین واحدها، یعنی 
بیــش از ۳۶۰۰ واحد در فاصله زمانی ســال ۱۳۹۶ 
تا آذر مــاه ۱۳۹۹ دچار رکود و توقف تولید شــدند. 
رســولیان همچنین درباره ظرفیت واحدهای فعال 
در شهرک های صنعتی گفت: در حال حاضر نزدیک 
به ۱۴ هزار و ۹۰۰ واحد فعال، یعنی ۳۹ درصد از کل 
واحدهای فعال، در شــهرک های صنعتی با ظرفیت 
کمتر از 5۰ درصد، بیش از ۱۳ هزار واحد معادل ۳۴ 
درصد واحدها با ظرفیت 5۰ تا 7۰ درصد و بیش از ۱۰ 
هزار واحد معادل 27 درصد واحدها با ظرفیت بیش از 

7۰ درصد فعالیت می کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران لیست گروه های شغلی ۴ 
گانه و نحوه فعالیت آنها را در تهران و دیگر شهرهای 
قرمز و نارنجی اعالم کــرد. محمدباقر مجتبایی 
درباره آخرین تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا 
در خصوص نحــوه فعالیت اصنــاف در پی تغییر 
رنگ کرونایی برخی شهرها از جمله پایتخت اظهار 
داشت: شرایط جدید شیوع کرونا سبب شد تا ستاد 
ملی مقابله با کرونا اختیار تصمیم گیری در خصوص 
فعالیت مشاغل ازجمله اصناف را به کمیته امنیتی 

و انتظامی این ستاد واگذار کند.
وی با اشاره به اصالح گروه بندی مشاغل و اصناف 
گفت: در اصالحیه جدید، همه فعالیت های کشور 
اعم از تولیــدی، توزیعی و صنفــی در گروه های 
جدید قرار داده شــده اند که به چهار گروه تقسیم 
می شوند. بر اساس این اصالحیه در شرایط قرمز، 
صرفاً گروه های شغلی اول مجاز به فعالیت هستند، 
در شــرایط نارنجی، گروه های اول و دوم مجاز به 
فعالیت بوده و در شرایط زرد، سه گروه اول می توانند 
فعالیت داشته باشند.به گفته دبیرکل اتاق اصناف 
ایران، گروه اول شــامل مشاغل تولیدی و توزیعی 
در زمینه های اقالم غذایی مانند سوپرمارکت ها، 

نانوایی ها، قطعات یدکی خــودرو، تعمیرگاه های 
خودرو، داروخانه ها، مراکز بهداشتی و درمانی و … 
هستند که می توانند در شرایط قرمز بودن شهرها، 

به فعالیت ادامه دهند.
مجتبایی ادامه داد: در گروه مشــاغل دوم مانند 
فیلمبرداری ها و آتلیه های عکاسی، مشاوران امالک، 
کافی شاپ ها، مراکز طبخ و توزیع غذا، رستوران ها، 
ظروف یک بار مصرف، لوازم ورزشی، طالفروشی ها، 
مصالح ســاختمانی و ابزار و یراق، مبل و صندلی، 
آموزشگاه های رانندگی، سمساری و… در شرایط 
قرمز امکان فعالیت نداشته و در بخش مواد غذایی 

صرفاً می توانند به عرضه بیرون بر اقدام کنند.
وی درباره گروه های شــغلی سوم مانند تاالرهای 
پذیرایی، اســتخرهای سرپوشــیده، باشگاه های 
ورزشــی، قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و 
زبان، موزه، ســینما، تئاتر و مهدکودک ها تصریح 
کرد: این گروه های شغلی در شرایط نارنجی باید 
تعطیل بوده و از فعالیت دست بکشند. دبیرکل اتاق 
اصناف ایران افزود: گروه چهارم شغلی نیز شامل 
گیم نت، مراکز تفریحی آبی، باغ وحش و شهربازی 

در شرایط قرمز و نارنجی باید تعطیل باشند.

جزییات تازه از مشاغل و اصنافی که در تهران ممنوع الفعالیت شده اند

صندوق نوآوری برای پشتیبانی از تولید شرکت های دانش بنیان آماده است

حمايت و تقويت کارگاه هاي کوچک راهي براي پشتیباني از تولید

كمتر از 30 درصد واحدها با بیش از ۷0 درصد ظرفیت فعالیت می كنند

احیای بیش از 1400 واحد راکد صنعتی
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عدم پاسخگوی کسب و کارهای اینترنتی به شکایت کاربرانشان در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ به صورت چشمگیری کاهش یافته است و از ۶۷ درصد 
به ۲۷ درصد رسیده است. مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دلیل 
کاهش میزان شکایت با توجه به افزایش ۴ برابری حجم تجارت الکترونیکی 
در نیمه اول سال ۹۹ را پیاده سازی نظام رتبه بندی نماد اعتماد الکترونیکی 
عنوان می کنند، نظامی که پیاده ســازی آن تقریبا از نیمه سال گذشته با 
انتقادات زیادی مواجه بود؛ اما حال محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری 
و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد است که کاهش 
زمان صدور نماد اعتماد از ۵ روز به یک روز و پیاده سازی نظام رتبه بندی نماد 
اعتماد موجب شده تا کسب و کارهای این حوزه بهتر از گذشته عمل کنند.

نماد اعتماد الکترونیکی همواره از سوی کسب و کارهای اینترنتی مورد انتقاد 
قرار گرفته است، زمانی طوالنی بودن فرایند صدور مورد شکایت بسیاری از 
کسب و کارها قرار می گرفت و حال بیشتر از اینکه فرایند صدور نماد اعتماد 
مورد انتقاد قرار گیرد، رفتار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت 
به صاحبان دارای نماد پس از یک دوره سه ماهه یا ۶ ماهه مورد انتقاد است؛ 
چرا که در این میان برخی از کسب وکارها با تعلیق نماد خود مواجه می شوند، 
تعلیقی که به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ دلیلی جز پاسخ 
ندادن آنان به شکایت ها ندارد. از سوی دیگر نیز بسیاری از مصرف کنندگان 
نیز همواره از نماد اعتماد شکایت می کنند؛ چرا که به عقیده آنان هر چند 
فروشگاه سرویس دهنده به آنان دارای نماد اعتماد بود اما یا کاالیشان را به 
آنها تحویل نداده یا از کیفیت کاال راضی نبوده اند. موضوعی که خود مدیران 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آن به عنوان تیغ دولبه نام می برند چرا 
که باید آنان به گونه ای عمل کنند تا عالوه بر اینکه حقوق مصرف کنندگان 
را حفظ می کنند، شرایط را برای کسب و کارهای اینترنتی سخت نکنند و 

نظارت های آنها مانع کسب و کار نشود.
معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
در این خصوص می گوید: »از ابتدای امســال برای اینکه زمان صدور نماد 
اعتماد الکترونیکی را از ۵ روز به یک روز کاهش دهیم، بسیاری از نظارت های 

پیشینی را تبدیل به نظارت پسینی کردیم و فرایند صدور نماد به یک فرایند 
سیستماتیک تبدیل شد.«

محمدجواد هادی در این خصوص توضیح می دهد که برای صدور نماد اعتماد 
الکترونیکی آنان طبق قانون ملزم هستند که یکسری از قواعد و قوانین را 
در نظر بگیرند و متقاضیان صدور نماد نیز باید عالوه بر اینکه در یکسری 
از حوزه ها مجوزهای الزم را داشته باشند باید از صالحیت های خاصی نیز 
برخوردار باشند. طبق گفته او در سال ۹۹ بیشترین موضوعاتی که بسیاری 
نیز در شبکه های اجتماعی پررنگ شد موضوع صالحیت برخی از متقاضیان 

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی بود.
اشاره معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به شکایت برخی از متقاضیان 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اســت که به دلیل نداشتن کارت پایان 
خدمت موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای کســب و کارشان 
نشده بودند و این اعتراض آنها در شــبکه های اجتماعی بازخورد زیادی 
داشت، حال آنکه یکی از فاکتورهایی که در صدور نماد اعتماد الکترونیکی از 
نیروی انتظامی استعالم می شود، کارت پایان پایان خدمت متقاضیان مرد 
دریافت نماد است. هادی در این مورد می گوید: »برخی دیگر از انتقادهایی 
که از نماد اعتماد الکترونیکی در شبکه های اجتماعی مطرح می شود به دلیل 
نظارت های پسینی است که صورت می گیرد.« طبق گفته او آنان شرایط 
صدور نماد اعتماد الکترونیکی را کوتاه کرده اند و تمامی نظارت ها به صورت 
سیستماتیک انجام می شود؛ اما واقعیت این است که این نظارت ها و ادامه 
داشتن فعالیت کسب و کارهای دارای نماد به صورت مستقیم به مدل فعالیت 
آنها وابسته می شود چرا که اگر در دوره فعالیتشان تعداد شکایت هایشان زیاد 
شود آنان نیز اقدامی برای پاسخگویی به شکایت ها انجام ندهند نمادشان 

لغو خواهد شد.
طبق گفته او مرکز توســعه تجارت الکترونیکی بارها از مراجع قانون گذار 
خواسته است که نماد اعتماد الکترونیکی را برای تمامی کسب و کارها برای 
مدت یکسال و با سقف تراکنشی محدود صادر کند و کسب و کار در این دوره 
زمانی اقدام به دریافت مجوزهای الزم برای ادامه فعالیت خود کند. اما هنوز 

این پیشنهاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مورد تایید مراجع قانون گذار 
قرار نگرفته است.هادی اعالم می کند که این پیشنهاد را عالوه بر اینکه در 
مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرده اند به صورت طرح نیز در کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید مجلس مطرح شده و کلیات پیش نویس این طرح در 
این کمیسیون به تصویب رسیده است. او اعتماد را یک طیف می داند که به 
هیچ عنوان نمی توان به صورت صفر و یک به آن نگاه کرد؛ بلکه باید با رتبه ای 
که برای آن تعیین می شود در این طیف حرکت کرد و مصرف کنندگان نیز 

باید به این رتبه توجه کنند.
هادی با اشــاره به اقداماتی که برای رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی 
صورت گرفته اســت، توضیح می دهد: »هم اکنون پروفایل کامل کسب و 
کارها و رتبه اعتماد آنها و همچنین میزان شکایت های پاسخ داده نشده از 
سوی آنان در نماد اعتماد الکترونیکی ثبت می شود، همین موارد می تواند به 
مصرف کننده کمک کند تا میزان اعتماد به کسب و کار اینترنتی را بسنجد.«

طبق گفته او عدم پاسخگویی به شکایت های مطرح شده از کسب و کارهای 
اینترنتی طی ۳ ماه پایانی سال با توجه به پیاده سازی رتبه بندی به صورت 
چشم گیری کاهش یافته است و از ۶۷ درصد در سال ۹۸ به ۲۷ درصد در 
پایان سال ۹۹ رسیده است. این کاهش نشان دهنده تاثیر مستقیم رتبه بندی 

کسب و کارهای اینترنتی و نمایش عملکرد آنها در پروفایل نمادشان است.
او اعالم می کند که تا کنون بیش از ۸۹ هزار نماد اعتماد الکترونیکی صادر 
شده است و ۷ هزار کسب و کار دیگر نیز تمامی مراحل صدور نماد اعتمادشان 
طی شده اســت و فقط منتظر پرداخت تعرفه صدور نماد هستند. طبق 
گفته هادی از این تعداد ۱۲۰ کسب و کار متقاضی رتبه بندی نماد اعتماد 
الکترونیکی هستند.او در پاسخ به این سوال که تعداد متقاضیان رتبه بندی 
در مقایسه با دریافت کنندگان نماد بسیار محدود است، می گوید: »فرایند 
رتبه بندی یک فرایند اختیاری است که تقریبا ۳ ماه است اجرا شده است. 
کسب و کارها لزومی به رتبه بندی و دریافت ستاره های دیگر نماد ندارند 
از سویی از روزی که رتبه بندی آغاز شده اســت هر روز تعداد متقاضیان 

رتبه بندی بیشتر می شود.«

دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی از راه اندازی مرکز 
نوآوری و شتابدهی طب ایرانی و داروسازی سنتی با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در حوزه توسعه داروها و فرآورده های طب سنتی خبر داد.دبیر 
ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با اشاره به برنامه ریزی برای 
راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی طب ایرانی و داروسازی سنتی با همکاری 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران در حوزه توســعه داروها و فرآورده های طب 
سنتی، افزود: در حال حاضر اقدامات زیرساختی با حمایت بخش خصوصی و 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد ریالی با هدف شناسایی و جذب هسته های فناور 
و صاحبان طرح های فناورانه صورت گرفته و طی چندماه آینده شروع بکار 
خواهد کرد. محمد حسن عصاره، دبیر ستاد توسعه فناوری گیاهان دارویی و 
طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت بیش 

از ۲۳۰ شرکت دانش بنیان و خالق که تولیدکننده داروها و فرآورده های طب 
سنتی دارای مجوز هســتند، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد شرکت های 
خالق حوزه گیاهان دارویی از ۴۴ شرکت فراتر رفته است.وی با اشاره به ارائه 
بیش از ۴۸ خدمت حمایتی به شرکت های خالق گفت: با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، ذیل برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خالق، ظرفیت علمی و نوآورانه نهفته در شرکت های حوزه گیاهان دارویی و 
طب سنتی به کمک زیست بوم ایجاد شده، مورد حمایت قرار گرفت و سهم 

شرکت های این حوزه از اقتصاد دانش بنیان افزایش یافت.
عصاره از فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت  نوآور در زمینه داروهای  گیاهی، فرآورده 
 های طبیعی و ســنتی گفت و ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر شاهد افزایش ۱۰ 
برابری صدور مجوز تولید داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی به ۳ هزار و ۷۳۳ 

قلم بودیم. همچنین با تالش های صورت گرفته، مجوز تولید فرآورده طب 
سنتی از ۷ محصول به ۱۴۷۱ محصول طی ۱۰ سال اخیر افزایش یافت که 

گامی مثبت در توسعه محصوالت این حوزه به شمار می رود.
وی با اشاره به افزایش تولید و فروش داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی 
و سنتی به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ عنوان کرد: همچنین 
کاهش ۸۵ درصدی واردات فرآورده های طبیعی در ســال ۱۳۹۹ نسبت به 
سال پیشین بخش دیگری از دستاوردهای این حوزه در بخش کسب بازارهای 
داخلی و حفظ سرمایه های ارزی است.عصاره همچنین با اشاره به بازار و گروه 
هدف چندین میلیاردی دام و طیور و لزوم توجه ویژه به این حوزه، از افزایش 
۸ برابری صدور مجوز تولید دارو و فرآورده مکمل گیاهی دامی طی ۱۰ سال 

اخیر به ۱۰۰ قلم خبر داد.

عدم پاسخگویی کسب و کارهای اینترنتی به شکایت ها کاهش یافت

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی طب ایرانی و داروسازی سنتی

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
سای

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
16

ه  2
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
ردی

رو
1  ف

4  |
به

شن
ش

رنو
 مه

ينا
ر م

دكت
ل: 

سئو
رم

دی
 و م

ياز
امت

ب 
اح

 ص
ئی

 بابا
ریم

ر: م
ردبي

س
انه

رس
ن 

یرا
مد

 و 
تی

دول
ير

  غ
ای

ه ه
نام

وز
ی ر

صنف
ن 

جم
و ان

عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزی

ت
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آی

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ایگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

بيت كوین در آستانه فتح كانال 60 هزار دالر
بیت کوین در ادامه مســیر صعودی خود جایگاهش را در کانال ۵۹ هزار دالری 
مستحکم کرد. جس پاول- مدیرعامل صرافی ارزهای دیجیتالی کراکن- پیش بینی 
کرده است که روند افزایشی قیمت بیتکوین امسال نیز ادامه داشته باشد؛ تاجایی که 
تا پایان امسال بتوان یک خودرو المبورگینی را با یک بیتکوین خریداری کرد. پاول 
با بیان اینکه فکر می کند با گذشت زمان بیان ارزش بیتکوین بر حسب دالر سخت 
تر و سخت تر می شود، افزود: اکنون می توان یک خودرو تسال را با یک بیتکوین 
خریداری کرد. تا پایان سال خواهید توانســت با آن یک المبورگینی بخرید و با 
ادامه این روند در سال ۲۰۲۳ احتماال بهای هر بیتکوین معادل یک دستگاه خودرو 
بوگاتی می شود.  شرکت پی پال اعالم کرده که به زودی امکان خرید کاالهای مورد 
نیاز شهروندان آمریکایی از خرده فروشی های آنالین با استفاده از ارزهای دیجیتالی 
را فراهم خواهد کــرد. طبق اعالم پی پال، دارنــدگان ارزهای دیجیتالی اتریوم، 
بیتکوین، بیتکوین کش و الیت کوین خواهند توانست در درگاه های پرداخت پی 

پال ارزهای دیجیتالی خود را مستقیم به دالر تبدیل کنند. 
غول پرداختی ویزاکارد که یکی از دو شرکت اصلی پرداخت بین المللی محسوب 
می شود از انجام شدن نخستین تراکنش بر حسب ارزهای دیجیتالی در این شبکه 
خبر داد. بر اساس طرح در دست اجرا توسط مسترکارد امکان انجام تراکنش ها 
بر بستر ارزهای دیجیتالی بدون نیاز به تبدیل آن ها به ارزهای فعلی وجود خواهد 

داشت. قرار است در آینده نزدیک امکان انجام این معامالت در ویزا مهیا شود. 
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۹۶۰ میلیارد دالر 
برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۵.۸ درصد بیشتر شده است. در حال 
حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۲ درصد در 
اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

۳ خواسته مجلس از وزارت ارتباطات در ماههای پایانی دولت
عقب ماندگی شبكه ملی اطالعات جبران شود

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با اشاره به ۳ خواسته مهم 
نمایندگان مجلس در ماههای پایانی دولت دوازدهــم از وزارت ارتباطات گفت: 
عقب ماندگی شــبکه ملی اطالعات باید جبران شود.حجت اهلل فیروزی با اشاره 
به عملکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت های ارتباطی در سال ۹۹ اظهار 
داشت: در ســال ۹۹ این وزارتخانه بیشــترین تمرکز خود را روی تقویت شبکه 
روستایی گذاشت که اگر چه به نسبت عقب ماندگی های گذشته اقدامات خوبی 
انجام شد اما کاستی هایی همچنان باقی است. وی گفت: بر این اساس در ماههای 
باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسالمی ۳ خواسته مهم را برای پیاده سازی از وزارت ارتباطات مطالبه می کنند 
و انتظار دارند که در مدت باقی مانده به این برنامه ها توجه ویژه ای شود.فیروزی 
تاکید کرد: خواسته ما این است که روند توسعه شبکه و تقویت آن در روستاها و 
شهرهای کوچک و مناطق کم برخوردار ادامه یابد و وزارت ارتباطات نسبت به ایجاد 
 ۳G ظرفیت های جدید در شبکه اینترنت به ویژه در مناطقی که هنوز پوشش
وجود دارد و جایگزینی آن با ۴G اقدام کند. در همین حال مناطقی از کشور هنوز 
مشکل آنتن دهی دارند که وزارت ارتباطات باید برای آن فکری کند. سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی موضوع دوم را کمک به تولید 
محتوای فضای مجازی متناسب با نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: موضوع مهم و 
خواسته سوم نمایندگان مجلس از وزارت ارتباطات این است که عقب ماندگی های 

شبکه ملی اطالعات را در مدت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، جبران کند.
وی ادامه داد: پیاده سازی کامل شبکه ملی اطالعات مطالبه مقام معظم رهبری 
نیز است و ایشان بارها بر این موضوع تاکید داشتند و حتی جزو معدود مواردی 
است که رهبر انقالب برای آن تاریخ و زمان تعیین و تاکید کردند که عقب ماندگی 
در این بخش زیاد است. بنابراین مجلس فعلی نیز مصمم است که رفع این عقب 
ماندگی را پیگیری کند. از این رو کمیسیون صنایع که کمیسیون تخصصی وزارت 
ارتباطات محسوب می شود دنبال این کار است و از وزارت ارتباطات می خواهد که 
این عقب ماندگی را در مدت زمان باقی مانده جبران کند.فیروزی گفت: در بودجه 
سال ۱۴۰۰ هم برای پیاده سازی شبکه ملی اطالعات رقم دیده شده و جزو تکالیف 

وزارت ارتباطات بوده و این وزارتخانه متعهد به اجرای این شبکه است.
وی افزود: در ســال ۹۹ مهمترین چالش وزارت ارتباطات با توجه به نیاز شدید 
مدارس و دانشــگاه ها و کاربران به پهنای باند در ایام کرونا، رساندن اینترنت به 
مناطق محروم و روستاها و تقویت شــبکه بود و این موضوع بارها در جلساتی با 
حضور وزیر ارتباطات و معاونان ایــن وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفت و حتی 
در سطح صحن مجلس و نیز در قالب سخنرانی و سوال نمایندگان به آن پرداخته 
شد.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: در این زمینه نسبت 
به عقب ماندگی های گذشته اقدامات خوبی انجام شد اما همچنان کاستی هایی 
باقی است که باید در زمان باقی مانده از عمر دولت دوازدهم مورد تقویت قرار گیرد.

»مانع زدایی« در صنعت دیجيتال می تواند كمبود ها 
را جبران كند

یک کارشناس حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: برخالف بسیاری از صنایع 
که توسعه در آنها نیازمند ایجاد زیرساخت های چند ساله است، صنعت دیجیتال 
و تولید محصوالت فناورانه به پشتوانه دانش فنی نخبگان ایرانی به سرعت قابل 
دسترسی است.»سید صابر امامی«، مشاور کســب و کارهای فناوری اطالعات 
گفت: موضوع "مانع زدایی"در کســب و کار یک موضوع عمومی است و جدای 
از دستگاه ها و دولت که وظیفه ذاتی بهبود فضای کسب و کار دارند،کسب و کار 
های خصوصی توسعه یافته نیز به نوعی باید زمینه را برای رشد و بالندگی کسب 
و کارهای نوپا ایجاد کنند. وی افزود: امروزه مسئله بازاریابی و فروش محصول و 
خدمات فناورانه یکی از چالش های اساسی پیش روی کارآفرینان و شرکت های 
دانش بنیان استکه عدم اولویت بندی موثر برای این محصوالت و تامین مالی ناکافی 
در برخی پروژه ها از جمله موانعی است که میتوان با اصالحاتی به سمت "مانع 
زدایی" گام برداریم. نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق اضافه کرد: در مواردی، کسب و کارهای نوپا به دلیل موانع ناشی از 
رگوالتوری های پیچیده و عدم وجود قوانین واضح دچار سردرگمی و از سرعت آنها 
کاسته می شود که این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.این عضو انجمن کامپیوتر 
ایران گفت: متاسفانه موضوع توسعه و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان در 
برخی دستگاه ها تبدیل به ابزاری برای ارائه گزارش عملکرد و پوشش های خبری 
متعدد شده است در حالیکه تیم های نوپا بعد از دوره ای سرخورده و فرصت ها 
از بین رفته و توفیقی حاصل نمی شود، پس چه بهتر که به جای اینگونه رفتارها 
به سمت "مانع زدایی" واقعی و سرمایه گزاری های اثربخش به دور از نگاه های 

سیاسی باشیم و به خلق ثروت واقعی برای این ستارگان کشور بپردازیم.
امامی گفت: اگر در صنعت دیجیتال "مانع زدایی" شود می توان کمبود سایر بخش 
های اقتصادی را از این طریق جبران کرد، چرا که بر خالف صنایعی که وابستگی 
جدی به محصوالت اولیه وارداتی دارند، تولید محصوالت فناورانه درون زاست و 
سطح وابستگی کمی به محصوالت خارجی دارد.وی در پایان با اشاره به همدلی 
موجود در بین فعاالن صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات گفت: فرصت بی نظیر 
پیش رو، زمینه های کار و بالندگی برای کشور را ایجاد کرده است و فعالین این حوزه 
نیز مانند سایر بخش های اقتصادی آماده تحقق جهش بیش از پیش در تولید و 

تحقق برنامه های کالن کشور هستند.

اخبار

3 میلیارد تومان برای کارآفرینی بانوان
رویداد سرمایه گذاری استارتاپی بانوان سکوی پرتاب مانا با 13 تیم برگزیده و 3 میلیارد صد و پنجاه میلیون تومان سرمایه گذاری قطعی به کار خود پایان داد. در این رویداد 321 طرح استارتاپی از 

سراسر کشور دریافت شد و نهایتا 35 تیم به داوری نهایی راه یافتند.رویداد سکوی پرتاب مانا توسط 100 استارتاپ و مرکز نوآوری مانا، به عنوان تنها مرکز تخصصی با محوریت بانوان در فضای نوآوری 
و کارآفرینی، با هدف حمایت از بانوان در حوزه های استارتاپی، کارآفرینی اجتماعی و دانش بنیان در 14 اسفند 99 در مرکز رویدادهای سالم برگزار شد. مرکز نوآوری مانا، 100 استارتاپ، صندوق 

پژوهش و فناوری علم و صنعت، صندوق سرمایه گذاری نوید و صندوق ستارگان داوین، از جمله سرمایه گذاران حاضر در این رویداد بودند که بر روی تیم های برگزیده سرمایه گذاری کردند.

موج اعتــراض کاربران به 
افزایش هزینه اشــتراک 
پلتفرم هــای »فیلیمو« و 
»نمــاوا« همچنــان ادامه 
دارد و بســیاری از کاربران 
در شبکه های اجتماعی اعالم می کنند که از تمدید 
این اشتراک صرفنظر خواهند کرد.افزایش هزینه 
اشتراک پلتفرم های ایرانی نمایش خانگی همچنان 
با واکنش های بسیاری از سوی کاربران روبرو است 
و مطالبه کاربران این اســت که چرا هیچ نهادی بر 
قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم های »فیلیمو« 
و » نماوا« در حالی اســت که در ایــام عید نوروز، 
تماشای فیلم و سریال از طریق پلتفرم های اینترنتی 
نمایش خانگــی )vod( به یکی از ســرگرمی های 
کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئوالن کاربران را 
به سمت استفاده از پلتفرم های ایرانی و جایگزینی 
آنها با شــبکه های خارجی دعــوت کرده اند. با این 
حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است 
که هیچ نظارتی بر عملکرد ایــن پلتفرم ها با وجود 
حمایت های مختلف، صورت نمی گیرد و هیچ گونه 
شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی شود. به همین 
دلیل مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به 

جایی بند نیست.
موج اعتــراض کاربــران به افزایش نرخ اشــتراک 
پلتفرم های پخش آنالین روز به روز در حال افزایش 
است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می کند که دو پلتفــرم »فیلیمو« و 
»نماوا« با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش 
فیلم و سریال موفق به کســب چنین جایگاهی در 
میان مخاطبان شــده اند و هم اکنون که مخاطب 
بسیاری جذب کرده اند بدون در نظر گرفتن حقوق 
مصرف کننده، نرخ خود را چندیــن برابر کرده اند.

کاربر دیگری معتقد اســت که بخــش اعظمی از 
محتوای قابل ارائــه در این پلتفرم ها صرفاً محتوای 
ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله 
بدون سانســور همه آنها در سایت های مشابه قابل 

دسترس است.
کاربری، نرخ اشــتراک تلویزیون های اینترنتی را با 
شبکه ها و پلتفرم های مشابه خارجی مقایسه کرده و 
به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم های ایرانی 

از هزینه اشتراک شبکه های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما 
نیز در اینستاگرام این طور نوشته است: »فیلیمو« 
هزینه اشــتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ 
ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رســاند. هزینه 
همین اشــتراک در پایان ســال ۹۸، صد و ده هزار 
تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک ســال، ۲۷۷ 
درصد خدماتش را گران تر کرده. از ســوی دیگر بر 
اساس همین گرانی سرســام آور، درآمد فیلیمو در 
سال ۱۴۰۰ دســتکم هزار و پنجاه میلیارد تومان 
خواهد بود. این پیش بینــی، کمینه درآمد فیلیمو 
اســت چون درآمد آگهی ها به آن افزوده نشده و بر 
این فرض ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، 
هزینه مصــرف اینترنت و میزان تماشــای فیلیمو 
توســط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حاال قصه 
پرغصه گرانی های افسارگسیخته، از بازارها به فضای 
مجازی کشیده شــده و این گران فروشی را باید به 

فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.
کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر 
گرانفروشــی صورت گرفته می گوید: به این نتیجه 
رســیدم که اشــتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای 
گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم 
کرد.در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده 
از این خدمات را مطرح می کند و می گوید: افزایش 
قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از 
گرانی ۵۰ درصدی. هم وطنان عزیز وقتش نرسیده 

چنین سرویس هایی را برای همیشه تحریم کنید؟!
حمایــت وزارت ارتباطات برای ارائــه پهنای باند 
به این VOD ها از دیگر موضوعاتی اســت که از 
سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری 
می گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به 
رشد این شــرکت ها کمک کرده است و هم اکنون 
شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در 
ماه درآمد کســب می کند.کاربر دیگری خطاب به 
سایر کاربران تاکید می کند که چاره کار این است که 

تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.
جمعی از کاربران با اشــاره به حرکت هماهنگ دو 
ســرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه 
اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت ها از شرایط 
تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلتفرم های پخش فیلم 
و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان 
مخاطبان، سوءاســتفاده کرده و تعرفه ها را افزایش 
دادند.به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ 
به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد 
مالیات افزوده می شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار 
تومان به حســاب می آید.کاربر دیگری می گوید: 
اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود 

این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می فرستند!
برخی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشــتراک 
پرداخت می کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده 

در زمان پخش فیلم مواجه شوند.
به گفته کاربری، یکی از تفریحــات ارزان قیمت و 
جذاب در گذشــته دیدن فیلم و ســریال بود که با 
اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل 
به تفریحی الکچری شــد.یکی از کاربــران توئیتر 
 VOD در خصوص انحصاری که ســرویس های
نماوا و فیلیمو در این بــازار ایجاد کرده اند، این طور 
توضیح می دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال 
گذشته تمامی سایت های رقیب را سرکوب و قلع و 
قمع کردند؛ به طوری که ســاختار اکثر سایت های 
دانلود رایگان به ســمت VIP و اشــتراکی شدن 
رفت و خیلی ها به فعالیت خاتمه دادند. با شــیوع 
کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با 
تبلیغات زیاد و پخش سریال های مثاًل اختصاصی، 
سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. 
حاال با گذشت یک ســال از آغاز ویروس کرونا این 
دو بســتر آنالین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با 
افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل آلود 
ماهی می گیرند. کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین 
می گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک 
اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. 
هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی 

کمتر است؛ خود دانید.
هم اکنون حق اشــتراک یــک ماهــه در پلتفرم 
»فیلیمو« که در ابتدای ســال ۹۹ حدود ۳۵ هزار 
تومان بود به ۹۹ هزار تومان رســیده و اشتراک ۳ 
ماهه این پلتفرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ 
هزار تومان اســت. در همین حال اشتراک »نماوا« 

برای این مدت زمان ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان 
تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت 
در این پلتفرم ها باید ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را 
نیز به حق اشتراک اضافه کند. به دلیل نبود نظارت 
مســتقیم بر عملکرد این پلتفرم ها، متضرر اصلی 
مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه های 
اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از 
استفاده از این سرویس ها، انصراف دهند. در مقابل 
نیز نمی توانند به هیچ یــک از نهادهای مربوطه در 
زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر 
کشورها که نمونه هایی از این پلتفرم ها وجود دارد، 
تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است 
با قوانین و مقررات مشــخصی روبرو است و حقوق 

مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی شود.
در این زمینه معاونت تنظیم بازار و توســعه کسب 
و کار ســاترا در اطالعیه ای در واکنش به اعتراضات 
به گرانی حق اشــتراک VOD ها تأکید کرد که 
»به عنــوان رگوالتور تخصصی این حــوزه از ورود 
به حوزه قیمت گذاری دســتوری پرهیز می کند و 
قیمت گذاری دســتوری ســرویس ها و خدمات از 
منظر علمی منســوخ و تجربه شکســت خورده ای 
است. ساترا خود را تنظیم گر توسعه و رقابت در بازار 
می داند و نه مداخله گــر قیمت گذاری خدمات.«بر 
این اساس نه ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی )رگوالتوری( وابسته به وزارت ارتباطات و نه 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( 
وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه ها بر 
تلویزیون های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این 
دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می توانند بر فضای 

مجازی حکمرانی می کنند.

بسياری از كاربران از تمدید اشتراک ها صرفنظر كردند 

ادامه اعتراض به گران شدن تعرفه »فیلیمو« و »نماوا«
گروه هنر
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