
دریافت کننــدگان چک های جدید بنفــش رنگ می توانند 
با ارسال شناســه اســتعالم ۱۶ رقمی مندرج در چک های 
صیــادی از طریق برنامک هــای موبایلی، وب ســایت بانک 
مرکزی و یا سامانه اســتعالم پیامکی ۷۰۱۷۰۱، از وضعیت 
 اعتباری صادر کننده چک به لحاظ ســابقه چک برگشــتی 

مطلع شوند.
به گزارش ایســنا، در راســتای اجرای قانون جدید چک با 
آغاز ســال جدیــد و توزیــع دســته چک هــای جدید در 
شــبکه بانکی، ثبت و نقــل و انتقال چک هــای بنفش رنگ 
در ســامانه صیاد اجباری شــد و بــا توجه به الــزام صدور 

چک های صیــادی در روزهای گذشــته، امکان اســتعالم 
ســوابق اعتباری صادرکننــدگان چک برای عمــوم مردم 
فراهم شــده اســت، بنابراین ذینفعان نباید بدون استعالم، 
 چک هــای جدیــد صیــادی را از صاحبــان آن دریافــت 

کنند.
در این زمینه، دریافــت کنندگان چک هــای جدید بنفش 
رنگ می توانند با ارسال شناسه استعالم ۱۶ رقمی مندرج در 
چک های صیادی از طریق برنامک های موبایلی، وب ســایت 
بانک مرکزی و یا سامانه استعالم پیامکی ۷۰۱۷۰۱، از وضعیت 
اعتباری صادر کننده چک به لحاظ سابقه چک برگشتی مطلع 

شــوند. با مراجعه به وب ســایت بانک مرکزی، برنامک های 
موبایلی و سامانه اســتعالم پیامکی ۷۰۱۷۰۱ برای اطالع از 
وضعیت اعتباری صادرکننده چک، دریافت کننده چک با پنج 
رنگ و وضعیت متفاوت مواجه می شــود که در ادامه جزئیات 
 هر پنج وضعیت اعتبــاری صادرکننده چک با رنگ مورد نظر 

آورده شده است. 

وضعیت سفید
وضعیت ســفید به این معناســت که صادرکننده چک فاقد 
هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، 

تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد
وضعیت زرد به معنای داشــتن یک فقره چک برگشــتی یا 

حداکثر مبلغ پنج میلیون تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی
وضعیت نارنجی نشــان می دهد که صادرکننده چک دارای 
دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰ میلیون 

تومان تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای
وضعیت قهــوه ای از ایــن حکایــت دارد کــه صادرکننده 
چــک دارای پنــج تــا ۱۰ فقــره چــک برگشــتی یــا 
 حداکثــر مبلــغ ۵۰ میلیــون تومــان تعهــد برگشــتی 

است.

وضعیت قرمز
وضعیت قرمز نیز حاکی از این است که صادرکننده چک دارای 
بیش از ۱۰ فقره چک برگشــتی یا بیش از مبلغ ۵۰ میلیون 

تومان تعهد برگشتی است.

اوپک پالس با موافقت با افزایش تدریجی تولید نفت 
در ماه های آینده، اطمینان رو به رشد نسبت به روند 

احیای اقتصاد جهانی را ابراز کرد.
به گزارش ایســنا، پیش از نشست پنج شنبه گذشته 
وزیران اوپک پالس، انتظار می رفــت این گروه اقدام 
مشابه ماه گذشته را انجام داده و سطح تولید را تغییر 
ندهد. با این حال عربســتان ســعودی و متحدانش 
نشان دادند که اکنون بیشتر مجاب شده اند که تقاضا 
برای سوخت پس از یک ســال ضعیفی که در نتیجه 
شــیوع ویروس کرونا پیدا کرده بود، در مسیر بهبود 

مستحکم تری قرار دارد.
از آنجا کــه کشــورهایی مانند آمریــکا برنامه های 
واکسیناسیون خود را به سرعت گسترش می بخشند، 
سیگنالهای رو به رشدی مشاهده می شود که بازار نفت 
بهبود پیدا می کند. پاالیشگاههای آمریکایی با مهیا 
شدن برای افزایش رانندگی و سفرهای هوایی، هفته 
گذشته بیشــترین میزان نفت را از زمان آغاز پاندمی 

تاکنون پاالیش کردند.
اگرچه مصرف نفت اروپا با تمدیــد قرنطینه یا وضع 
قرنطینه های جدید در فرانسه، آلمان و ایتالیا ضعیف 
مانده، شــاخصهای تقاضا در چین قوی مانده اند. بر 
اساس آمار فالیت رادار ۲۴، میانگین هفت روزه جهانی 
پروازهای تجاری که روزانه انجام می شوند، چهارشنبه 

گذشته به ۷۷ هزار و ۷۰۸ مورد رسید که باالترین آمار 
از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون بوده است.

شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان 
سعودی در ســخنرانی افتتاحیه کنفرانس ویدیویی 
اوپک پالس گفت: حتی در بخشهایی مانند سفرهای 
هوایی که به شدت آسیب دیده اند، سیگنالهایی از بهبود 

معنادار دیده می شود.
اوپک و متحدانش از ماه مه تا ژوئیه، بیش از دو میلیون 
بشکه در روز به تولید نفت اضافه می کنند. با این افزایش، 
یک چهارم از تولیدی که از یک سال پیش در واکنش به 
شیوع پاندمی کووید ۱۹ فریز شده بود، احیا خواهد شد.
با ماندن قیمت هر بشکه نفت در باالی مرز ۶۰ دالر، 
اوپک پالس برای باز کردن شیرهای نفت تحت فشار 
قرار داشت. قیمت های کاالهای دیگر هم رو به رشد 
بوده و بانکهای مرکزی جهان از آمریکا گرفته تا چین 
را با ریسک تورم باالتر همزمان با تزریق هزاران میلیارد 
دالر به اقتصادهایشــان در قالب تدابیر محرک مالی، 

روبرو کرده است.
مصرف کنندگان بزرگ شامل آمریکا و هند از اوپک 
خواسته بودند قیمتهای نفت را کنترل کند. جنیفر 
گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا پیش از نشست وزیران 
اوپک پالس با همتای ســعودی خود تلفنی صحبت 
کرد و در این گفت و گو، اهمیت انرژی مقرون به صرفه 

را مورد تاکید قرار داد. با این حال شاهزاده عبدالعزیز 
به خبرنگاران گفت آنها درباره بــازار نفت گفت و گو 
نکرده اند. وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد این 
گروه که متشکل از ۲۳ کشور است، تولیدش را در ماه 
مه ۳۵۰ هزار بشکه در روز، در ژوئن ۳۵۰ هزار بشکه در 
روز و در ژوییه ۴۵۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد 
داد. بعالوه عربستان سعودی کاهش تولید یکجانبه یک 
میلیون بشکه در روز را به صورت تدریجی قطع خواهد 
کرد و ۲۵۰ هزار بشکه در روز در مه، ۳۵۰ هزار بشکه 
در روز در ژوئن و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در ژوئیه به 

تولیدش اضافه می کند.
آن لوییس هیتل، یکی از مدیران شرکت وود مک کنزی 
در یادداشتی نوشت: اوپک پالس با افزایش محتاطانه 
تولید نفت موافقت کرد. این توافق از قیمتهای نفت 
پشــتیبانی کرد و همزمان به جلوگیــری از افزایش 
چشمگیر قیمتها کمک کرد زیرا تقاضا برای نفت رو به 
رشد است. نفت برنت در معامالت روز پنج شنبه بازار 
لندن با ۳.۲ درصد افزایش، به ۶۴ دالر و ۷۵ سنت در 

هر بشکه رسید.
وزیر انرژی عربستان سعودی گفت: اوپک پالس اکنون 
بازار را امتحان می کند و اگر الزم باشد، در نشست بعدی 
که ۲۸ آوریل برگزارمی شود، سطح تولیدش را دوباره 

تنظیم خواهد کرد.

طال پس از بدترین شــروع ســال در چهار دهه 
گذشــته و بزرگترین کاهش قیمت در سه ماهه 
نخست سال ۲۰۲۱، ســه ماهه دوم را با عملکرد 
بسیار بهتری آغاز کرد اما آیا این روند ادامه پیدا 

خواهد کرد؟
به گزارش ایسنا، دانیل بریزمان، تحلیلگر کومرس 
بانک در این باره به کیتکونیوز گفت: طال امسال 
بدترین شروع سال را در ۳۹ سال گذشته داشت و 
۱۰ درصد معادل ۱۹۰ دالر در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۱ کاهش قیمت داشت. این بدترین عملکرد 
سه ماهه ای است که قیمت طال از سه ماهه چهارم 

سال ۲۰۱۶ به این طرف داشته است.
با وجود این اخبار مایوس کننده، خریداران طال 
از مشاهده این که قیمت اونس طال پس از سقوط 
به پایین مرز ۱۶۸۰ دالر در هفته گذشته، موفق 
شــد به باالی مرز ۱۷۰۰ دالر صعود کند، دلگرم 

شده اند.
اما به گفته تحلیلگران، هنوز هیچ عامل تاثیرگذار 
قابل توجهی برای این که قیمت طال باالتر برود، 
وجود ندارد. بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی 
شــرکت "تی دی ســکیوریتیز" به کیتکونیوز 
گفت: اونس طال پایین ۱۶۸۰ دالر بود و اکنون در 
وضعیت بهبود قرار دارد. در حال حاضر من عامل 

بزرگی برای روند صعودی نمی بینم. فعال قیمتها 
در بازده محدود حبس شده اند.

طال همچنین از وضعیت بازده اوراق خزانه تاثیر 
می پذیــرد و هنگامی که بــازده اوراق خزانه ۱۰ 
ساله آمریکا رشد می کند، قیمت طال کاهش پیدا 

می کند و برعکس.
بعالوه دالر آمریکا یک عامــل تاثیرگذار بر بازار 
طال مانده است. در حال حاضر دالر آمریکا تحت 
تاثیر بهبود چشــم انداز اقتصادی آمریکا، صعود 
کرده است. اروپا درگیر قرنطینه است در حالی که 
جمعیت آمریکا ممکن است تا ماه مه به طور کامل 
واکسینه شود. به همین دلیل است که بازارهای 
آمریکا عملکرد بسیار خوبی دارند. همچنین دولت 
این کشور متعهد شده است هزاران میلیارد دالر 
برای پروژه های زیرساخت هزینه کند. درآمدها و 

موارد دیگر خوب خواهد بود.
به گفته میلک، طال باید ببیند سایر نقاط جهان 
هم در مقایسه با آمریکا روند رو به بهبودی را آغاز 
می کنند که باعث معکوس شــدن روند صعودی 
دالر خواهد شــد. محبوبیت بیت کویــن و تاثیر 
بازارهای سهام صعودی هم نباید دست کم گرفته 
شود. چنین وضعیتی مانع صعود طال خواهد شد. 
افراد بیشتری درباره رمزارز به عنوان یک پناهگاه 

امن دارایی صحبت می کنند. در حال حاضر هیچ 
عامل کالن مهمــی برای باال بــردن قیمت طال 

وجود ندارد.
کوین گریدی، رئیس شــرکت فونیکس فیوچرز 
به کیتکونیــوز گفت: بــرای طال مســئله فقط 
ریــزش اوراق قرضــه آمریکا نیســت. طال باید 
عملکرد بهتری داشــته باشــد در حالی که این 
طور نیســت. به میزان تدابیر محــرک مالی که 
در اقتصاد اجرا می شــود نگاهی بیاندازید. بازده 
 اوراق خزانه ۱۰ ســاله نباید تاثیر چندانی بر طال 

داشته باشد.
میلک هم به این مسئله پرداخت و اظهار کرد: با 
توجه به همه اقدامات محرک مالی که اجرا شده 
است، طال در حدود ۱۷۰۰ دالر منطقی نیست. از 
نقطه نظر تکنیکال، طال بهتر به نظر می رسد. وی 
همچنان انتظار دارد طال با اوج گرفتن فشارهای 

تورمی تا پایان سال به ۱۹۰۰ دالر صعود کند.
بعضی از تحلیلگــران خوش بینی بیشــتری به 
طال در ســه ماهــه دوم دارند. چارلــی ندوس، 
استراتژیست ارشــد بازار گروه "السال فیوچرز" 
پیش بینی کرد طال پس از موفقیتش برای صعود 
به باالی مرز ۱۷۰۰ دالر، در هفته جاری به سطح 

باالتری افزایش پیدا خواهد کرد.

بیت کوین پس از ناکامی در رسیدن به قله جدید، عقب 
نشست. به گزارش سی ان بی ســی، پس از بانک های 
مرکزی چین، کانادا، روسیه و سوئد، حاال بانک مرکزی 
تایلند نیز اعالم کرده اســت که تا سال ۲۰۲۲ از نسخه 
آزمایشی ارز دیجیتالی خود رونمایی خواهد کرد. طبق 
بیانیه منتشره توســط این بانک، هدف اصلی از توسعه 
چنین ارزی، فراهم کردن امکان دسترسی شهروندان 
به روش های نوین پرداخت و تراکنش های مالی خواهد 
بود. با این حال تا زمانی که ارز دیجیتالی به طور کامل از 
نظر مشخصه های امنیتی به تایید نرسد، عرضه این ارز به 
صورت عمومی انجام نخواهد شد. بانک جی پی مورگان 

با انتشار گزارشی با اشــاره به افزایش روزافزون سرمایه 
ورودی به بازار ارزهای دیجیتالــی پیش بینی کرد در 
صورت کاهش نوسانات شدید قیمتی، بیتکوین به زودی 
بتواند به رقم ۱۳۰ هزار دالر برســد. این بانک نوسانات 
باالی بازار ارزهای دیجیتالی را بزرگ ترین مانع بر سر 

ورود نهادهای بزرگ به این بازارها دانسته است.  
غول های بزرگ مالی آمریکایی کماکان نسبت به سرمایه 
گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی مشتاق هستند. با اعالم 
خبر احتمال سرمایه گذاری های جدید بانک گلدمن 
ساکس و موسسه بلک راک در بازار ارزهای دیجیتالی، بار 
دیگر اوضاع به نفع گاوهای بازار تغییر کرده است و برخی 

تحلیل گران احتمال رسیدن بیت کوین به ۷۰ هزار دالر 
را طی روزهای آتی محتمل دانسته اند. در سه ماه اخیر 
بیتکوین بیش از ۳۰ هزار دالر افزایش قیمت داشته است.  
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱۹۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم 
نسبت به روز قبل ۰.۲۳ درصد کمتر شده است. در حال 
حاضر ۶۰ 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.  

از سال ۲۰۲۳ روبل دیجیتالی وارد شبکه تراکنش های 
داخلی روسیه خواهد شد.

به گزارش  راشاتودی، رییس کمیته بازارهای مالی روسیه 
گفت که تا راه اندازی نسخه اولیه ارز دیجیتالی این کشور، 
احتماال چند ماه زمان بیشتر باقی نمانده است. آناتولی 
آکساکو با بیان اینکه روبل دیجیتالی پیشرفته ترین شکل 
پول این کشور خواهد بود، افزود: بانک مرکزی به زودی 
نقشه راهی را منتشر خواهد کرد که در آن از راه اندازی 

روبل دیجیتالی اولیه در پاییز سخن گفته شده است.  
به گفته این مقام روس مراحل آزمایشی این ارز ممکن 
است تا سال ۲۰۲۲ طول بکشد و تا دو یا سه سال آینده 

مقدمات استفاده از این ارز در تراکنش های داخلی فراهم 
خواهد شد.  پیشتر الویرا نابلیولینا- مدیر بانک مرکزی 
روسیه با اشاره به دریافت بازخورد و نظرات بانک های 
روســی در خصوص روبل دیجیتالی از ماه اکتبر سال 
گذشته تاکنون گفته بود بیشتر بانک ها از ارز دیجیتالی 
دو مرحله ای حمایت می کنند یعنی ارزی که کیف پول 
آن توسط بانک مرکزی ایجاد وخود این نهاد هم وظیفه 
نظارت بر عملیات های انتقال وجــه را بر عهده خواهد 
داشت.  نخستین بار در ماه اکتبر سال قبل بانک مرکزی 
روسیه از کار بر روی پروژه ارز دیجیتالی خود خبر داده 
بود. روبل دیجیتال در کنار روبل های کاغذی در چرخه 

خواهند بود و قرار نیست روبل های کاغذی از چرخه به 
طور کامل خارج شوند بلکه هدف سهولت انجام تراکنش 
ها با امکان نگهدایر روبل در کیف پول الکترونیکی و انجام 
عملیات پرداخت و دریافت با استفاده از موبایل خواهد 
بود.  به گفته بانک مرکزی روسیه، روبل دیجیتالی باعث 
نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا که 
باعث انتقال سریع تر و اسان تر وجه بین طرفین معامله 
می شــود و پروژه های دولتی نیز با برنامه ریزی بهتری 
انجام می شــود. در گزارش بانک مرکزی روسیه آمده 
است امکان مخفی ماندن هویت کاربران روبل دیجیتالی 

وجود ندارد. 

چگونه بفهمیم صادرکننده چک چند چک برگشتی دارد؟ 

آیا طال می تواند قیمت باالتری را بشکند؟پیام اوپک به اقتصاد جهانی با تصویب افزایش تولید نفت

روبل دیجیتالی امسال می آید ناکامی بیت کوین در فتح کانال ۶۰ هزار دالری

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2165| دوشنبه 16 فروردین ماه  1400 |  22 شعبان  1442 | 5  آپریل  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

چالش رفع تعهد ارزی ادامه دارد؛

نامه روسای ۳  اتاق  
به رئیس جمهور 

مشکل صادرکنندگان را حل کنید

 در صورت رفع
 کامل تحریم ها 
و راستی آزمایی به 
تعهدات مان برمی گردیم

ظریف:

با دخالت های 
خود به زندگی 

مردم آسیب 
نزنید
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جهانگیری در واکنش به انتقادها: 

سرمقاله

يادداشت

نگاه

دالیل 
عقب ماندگی تولید 

پیش بینی بازار سرمایه 
براساس سه سناریو

خسارت سنگین اصناف 
با وضعیت قرمز کرونایی 

آنچه که در بیانات مقام معظم 
رهبــری واضح اســت این 
بوده که حمایت ها از تولید 
باید حمایت های همزمان 
حکومتی، مردمی و دولتی باشد. هر کدام از این اینها 
سر جای خود نباشد مشکالت بسیاری ایجاد خواهد 

شد. از طرفی دیگر...

  ساســان شــاه ویسی، 
اقتصاددان 

  پیمان مولوی، اقتصاددان

  جالل الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران 
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جزئیات افزایش قیمت 
خودرو در بهار ۱۴۰۰

تکاپوی  اصناف
 برای  بقا

در سایه تردید و ابهام در بورس رکورد کمترین ارزش معامالت در یک سال اخیر شکست

بورس در انتظار احیای برجام
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تولید ، تشنه  نقدینگی
بی رغبتی نقدینگی  و   بار  سنگین  مالیاتی    
 تولید   را  زمین گیر  می کند

افزایش قیمت خودرو در بهار قطعی شد. رضا شیوا، 
رئیس شورای رقابت گفته اســت: قطعا در سه ماه 
نخســت ســال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی 
تولید شــده در کارخانه ها افزایــش قیمت خواهد 
داشت. به گفته رئیس شورای رقابت، قیمت جدید 
خودروهای تولیدی بر اســاس »تورم ۱۴ درصدی 
زمســتان به اضافه تورم بخشــی که از سوی بانک 
مرکزی« اعالم خواهد شــد، افزایش نرخ خواهند 
گرفت.وی اضافه کرد: در زمســتان سال ۹۹ تورم 
۱۴ درصد را اعمال نکردیم امــا در بهار میزان تورم 
بخشی را به عالوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو 
اضافه می کنیم. رئیس شورای رقابت درباره افزایش 
 قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ و عدم تغییر شش ماهه 

در قیمت خودروهای داخلی به...

اتاق اصناف ایران با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است 
که در صورت تغییر رنگ کرونایی شــهرها از زرد و 
نارنجی به قرمز شاهد بیکاری سه میلیون نفر به تعداد 
روزهایی که قرمز هستند در کشور خواهیم بود. با 
اعالم زرد بودن اکثر شهرهای کشور در تعطیالت 
نوروز شاهد رشد بی سابقه مسافرت ها بودیم. نتیجه 
این سهل انگاری نزدیک شدن وضعیت بسیاری از 
شــهرها اعم از تهران و کرج به وضعیت قرمز است. 
این در حالی است که با آغاز بحران کرونا و تعطیالت 
گسترده اصناف خسارات بســیاری به واحدهای 
صنفی و خرده فروشــان وارد شده است. بنابراین با 
تغییر رنگ شهرها بخصوص تهران از زرد و نارنجی به 
قرمز زمینه افزایش خسارات به اصناف فراهم خواهد 

شد.  در همین زمینه دبیر کل...



اقتصاد2
ایران وجهان

جهانگیری در واکنش به انتقادها: 
با دخالت های خود به زندگی 

مردم آسیب نزنید
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور 
در واکنش به انتقادهــا از دولت گفت: مردم 
کار و زندگــی خود را از دولــت توقع دارند و 
امور اجرایی بر عهده دولت اســت با دخالت 
های خــود به زندگی مردم آســیب نزنید. او 
تاکید کرد: برخی در دســتگاه دیگر هستند 
اما می خواهند جای رئیس جمهور باشــند، 
اگر می خواهید رییس جمهور شوید از مردم 
رای بگیرید.جهانگیری معاون تصریح کرد: از 
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گله 
داریم؛ موضوعاتی را برای حل مشــکل مردم 
ارجاع داده ایم اما شش، هفت سال است که 
بالتکلیف مانده، آن وقت برای ما قصه تعریف 
می کنند.او گفت: مردم کار و زندگی خود را از 
دولت توقع دارند و امور اجرایی بر عهده دولت 
اســت با دخالت های خود بــه زندگی مردم 
آســیب نزنید.جهانگیری گفــت: کار دولت 
را ســلب می کنند و زندگی مردم را گروگان 
می گیرند بعد مدعی هســتند چرا دولت کار 

نمی کند. چرا زیاده خواهی می کنیم؟ 
او ادامه داد: چند منطقه آزاد را پیشنهاد داده 
ایم اما هنوز معطــل تصمیم مجلس و مجمع 
تشخیص مصلحت هستیم در حالی که مردم 
مریوان هنوز کولبری می کنند و چشم انتظار 
ایجاد منطقه آزاد خود هســتند.جهانگیری 
اظهار داشت: برخی در دستگاه دیگر هستند 
اما می خواهند جای رئیس جمهور باشــند، 
اگر می خواهید رییس جمهور شوید از مردم 
رای بگیرید. نمی شــود جای دیگری باشید 
اما بخواهید مثل رییس جمهور عمل کنید.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اما دولت 
و وزیر خارجه این فشــارها را تحمل کردند و 
اعالم کردند که از برجام خارج نمی شــویم 
چرا که مانع اقدامات بعدی دشــمنان ملت 
ایران خواهد شد.جهانگیری با اشاره به درآمد 
۱۱۸ میلیــارد دالری از نفت در ســال ۹۰ و 
کاهش آن به کمتر از ده میلیارد دالر در سال 
۹۹ تأکید کرد: از این رقم ده میلیارد دالری 
کمتر از پنج میلیارد دالر برای دولت بود که 
به راحتی به این مبلغ نیز دسترسی نداشتیم 
و باید با مقایسه شاخص های سال ۹۹ نسبت 
به ســال ۹۰ در نظر داشــت که این شاخص 
ها به چه میزان بدتر شــده است.معاون اول 
رییس جمهور با بیــان اینکه عده ای به گونه 
ای به دولت اتهام ناکارآمدی می زنند که گویا 
عملکرد آنها در زمان مسئولیت یک دستگاه 
و سازمان فراموش شــده است، گفت: این در 
حالی اســت که بدترین نوع اداره و باالترین 
فساد، اقدامات خالف قانون و گران اجرا شدن 
طرح ها در زمان مدیریت آنــان اتفاق افتاد.
جهانگیری ادامه داد: عده ای می گویند دولت 
خسته و تنبل است اما شما که خسته و تنبل 
نیستید در یک دوره دو ســاله چند تصمیم 
گرفتید که گره از زندگی مردم باز کرده است؟

ظریف:
 در صورت رفع کامل تحریم ها 
و راستی آزمایی به تعهدات مان 

برمی گردیم
وزیر خارجه انگلیس نیز در این گفتگو اظهار 
داشت کشورش برای به ثمر  نشستن مذاکرات 
تالش خواهد کرد. محمــد جواد ظریف وزیر 
امور خارجــه جمهوری اســالمی ایران روز 
گذشته به درخواست دامینیک راب، همتای 
بریتانیایی، با وی بــه صورت تلفنی گفت وگو 
کرد. طرفین در این گفت وگو آخرین تحوالت 
مربوط به برجام و بویژه برگزاری نشست پیش 
روی کمیســیون مشــترک در وین را مورد 
بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه کشورمان 
در این گفت وگو، بار دیگر بر ضرورت برداشتن 
کامل و نهایی تحریمهای غیر قانونی و ناعادالنه 
آمریکا، بگونه ای که جمهوری اسالمی ایران 
آنها را راستی آزمایی کند تاکید کرد و افزود: 
در اینصورت اســت که به تعهــدات خود باز 
خواهیم گشــت. وزیر امور خارجه کشورمان 
از کشــورهای اروپایی عضو برجام خواست 
تا ضمن احتــرام به تعهدات برجامی شــان، 
در نشســت وین سازنده ظاهر شــوند. وزیر 
خارجه انگلیس نیز در این گفتگو اظهار داشت 
کشورش برای به ثمر  نشستن مذاکرات تالش 
خواهد کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی 
همچنین در مورد برخی مســائل سیاسی و 

کنسولی دوجانبه تبادل نظر کردند.

خبر

سرخ پوشــی بازار ســرمایه 
تمامی ندارد.  روز گذشــته  
خروج حقیقی هــا از بورس 
شــدت گرفت و شاخص هم 
راســتا با نرخ دالر در مسیر 
نزولی حرکت کرد تا ارزش معامالت سهام در کف یک 
ساله گذاشته قرار بگیرد. ابهام در آینده مذاکرات برجامی 
جو نااطمینانی در بازارها از جمله بورس را شدت بخشیده 
است. از طرف دیگر زمزمه هایی مبنی بر تغییر در دامنه 
نوسان موجب شد تا جو ترس همچنان در بورس حاکم 
شده و صفهای فروش سنگین تر از روزهای گذشته باشد.
در پایان معامالت روز گذشــته بورس، شاخص کل با 
ریزش بیش از ۱۳ هزار واحدی به ارتفاع یک میلیون و 
۲۶۹ هزار واحد رسید شاخص هم وز ن نیز با افت هزار و 

۲۰۳ واحدی به عدد ۴۳۹ هزار واحد رسید.
نمادهای فوالد، فملی، فارس و شستا، بیشترین تاثیر را 
در افت شاخص داشتند. همچنین در بازار روز گذشته 
نمادهای برکت، اپال، شســتا و رانفور از پر بیننده های 
بودند.همچنین ارزش معامالت خرد بورس و فرابورس 

به بیش از هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسید.

افت شدید ارزش معامالت خرد
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم ۱۶ 
هزار و ۷۹5 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز   شنبه 
۲۲۷ درصد افزایش یافته اســت. البته بیش از ۱۳ هزار 
میلیارد تومان به اوراق مشارکت اختصاص داشت. ارزش 

معامالت خرد نیز ۲۹ درصد کاهش یافت و به رقم هزار 
و ۷۷۰ میلیارد تومان رسید که پایین ترین رقم در یک 
سال گذشته از ابتدای سال ۹۹ تاکنون است. تداوم افت 
ارزش معامالت خرد نشان دهنده غلبه تردیدها و ابهام ها 

درباره آینده بازار سهام است.

آیا دامنه نوسان حذف می شود؟
مدیرعامل فرابورس ایران به تغییر دامنه نوسان اشاره 
کرد و گفت: ممکن است زمانی اعالم شود که برای بهبود 
وضعیت بازار سرمایه، دامنه نوسان حذف شود یا دامنه 
نوسان ۱۰ درصدی وجود داشته باشد، که بین این دو، 

گزینه حذف دامنه نوسان را انتخاب می کنم.
امیر هامونی به تصمیم اتخاذ شــده از ســوی شورای 
عالی بورس برای تغییر دامنه نوسان و تاثیر آن در روند 
معامالت بازار اشاره کرد و گفت: بحث ریزساختارها مانند 
تغییر دامنه نوسان می تواند به لحاظ روانشناسی تا حدی 
کنترل و کمک کننده به  بازار باشد زیرا مردم از این طریق 
تصور می کنند که سهام آن ها در جهت روند صعودی با 
رشد زیادی همراه می شود و در جهت منفی کمتر افت 
خواهد کرد.مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه 
قیمت گذاری ســهام از طریق تحلیل بنیادی صورت 
می گیرد،  اظهار داشت: بهتر است این موضوع مدنظر 

قرار گیرد که در تحلیل های صورت گرفته در بازار برای 
خرید سهام باید بنیاد اقتصاد در نظر گرفته شود و از این 
رو باید مدنظر داشت که تغییر ریزساختارها فقط فرصت 

تحلیل و بررسی سهام را به مردم می دهند.
هامونی اظهار داشــت: عوامل بنیادین حاکم بر صنایع 
مختلف باید با برنامه های بهینه و سازگارهمراه باشد و 
رئیس فعلی ســازمان بورس اکنون به دنبال این اقدام 
اســت.مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به برداشته 
شدن دامنه نوسان در معامالت بورس تاکید کرد و افزود: 
به لحاظ کارشناسی مدافع برداشته شدن دامنه نوسان 
هستم اما این اقدام باید در شرایط خاص رخ دهد تا فرصت 
بیشتری را به مردم برای تحلیل بدهد.وی با بیان اینکه در 
مورد باز شدن یا حذف دامنه نوسان باید دو نکته مدنظر 
قرار گیرد، اظهار داشت: ممکن است در زمانی اعالم شود 
که برای بهبود وضعیت بازار دامنه نوسان حذف شود یا 
دامنه نوسان وجود داشته باشد اما میزان نوسان آن به 
۱۰ درصد افزایش پیدا کند در این زمان و بین دو گزینه 
موجود، برداشته شدن دامنه نوسان را انتخاب می کنم.
هامونی خاطرنشان کرد: تا مدت زمانی در »تابلو ج بازار 
پایه« دامنه نوسان وجود نداشت، اما »تابلو ب« با دامنه 
نوسان ۱۰درصدی همراه بود، تحت این شرایط »تابلو ب« 
که دارای محدودیت نوسان بود نوسان بیشتری را نسبت 
به »تابلو ج« تجربه کرد که هیچ دامنه نوسانی را نداشت.
به اعتقاد مدیرعامل فرابورس ایران برداشته شدن دامنه 
نوسان بورس به عنوان اقدامی مثبت تلقی می شود که 
می تواند باعث ایجاد نظم بخشیدن در معامالت این بازار 
شود، اما موکدا این امر باید با برنامه ریزی و در نظر گرفتن 

تدابیر ویژه صورت بگیرد.

در سایه تردید و ابهام در بورس رکورد کمترین ارزش معامالت در یک سال اخیر شکست

بورس در انتظار احیای برجام

روحانی:
 برای تحقق شعار سال باید سخن فعاالن 

اقتصادی بخش خصوصی را شنید
رئیس جمهور شــعار ســال ۱۴۰۰ را تداوم 
شعار سال های اخیر دانســت و با بیان اینکه 
دولت در ســال جــاری نیز با تمــام توان در 
زمینه برداشــته شــدن موانع برای فعاالن 
بخش تولید تالش خواهــد کرد، گفت: آنچه 
امروز بیــش از همه اهمیــت دارد، حمایت 
همه جانبــه از تقویت تولیــد و بهبود فضای 
کسب و کار است که به همکاری و هم افزایی 
همه دســتگاه های ذیربط و قوا بستگی دارد.

به گزارش ایســنا، دویســت و چهاردهمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح 
یکشــنبه به ریاست حســن روحانی برگزار 
شــد و در این جلســه پس از گزارش اجرای 
مصوبه ۱۷۷ ستاد اقتصادی دولت در راستای 
 سیاســت های ارزی و تجاری، پیشنهادهای

 وزارت صنعت، معدن و تجارت که با اخذ نظر 
صادرکننــدگان و اتاق بازرگانی تهیه شــده 
است، مطرح شــد و با هدف تسهیل تجاری، 
تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در 
واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان 
ادامه مصوبه قبلی به تصویب رســید.روحانی 
در این جلســه درباره اقدامات و برنامه های 
پیشنهادی برای تحقق شعار »تولید، پشتیبانی 
 ها، مانع زدایی ها« گفت: شعار امسال تداوم 
شعار ســال های اخیر اســت و پیام ثبات و 
اســتمرار نگاه حمایت از تولید در سیاســت 
های کشــور را دارد. آنچه امروز بیش از همه 
اهمیت دارد حمایت همه جانبــه از تقویت 
تولید و بهبود فضای کسب و کار است که به 
همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذیربط 
و قوا بستگی دارد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
 رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات

 عینی و عملی اســت و نباید صرفــا در مقام 
ســخن و حرف محصور بماند، اظهار داشت: 
برنامه ریزی ها و اقدامات برای رفع موانع تولید 
باید با سرعت و خارج از روال پیچیده و زمان 
بر بروکراتیک و دیوان ســاالرانه انجام شود و 
هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارتی باید 
بر جرات و جســارت مدیران برای رفع موانع 
بیافزاید.روحانــی با بیان اینکــه برای تحقق 
شعار سال باید سخن فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی را شنید و موانع سیاسی و حقوقی را 
از سر راه برداشــت و از سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی حمایت قانونی کــرد، افزود: رفع 
تحریم هــا، ارتقا و تعمیق عملیــات بازار باز، 
ارتقای شفافیت و مبارزه با پول شویی، اعطای 
اختیارات از ســوی وزارتخانه ها به استان ها 
در راســتای ارتقای تمرکز و واقع بینی برای 
هموار کردن مسیر تولید از جمله برنامه های 
دولت برای تحقق شعار ســال ۱۴۰۰ است.

رئیس جمهــور با بیان اینکه دولت در ســال 
گذشــته با وجود همه تنگناها درخشــش و 
 نقش  آفرینی خوبــی در زمینه جهش تولید

 داشت، طرح »هر پنجشــنبه افتتاح« را نماد 
عینی جدیــت و حرکت دولت در راســتای 
جهش تولید برشمرد و اظهار داشت: امسال 
نیز دولت با تمام توان در زمینه برداشته شدن 
موانع برای فعاالن بخش تولید تالش خواهد 
کرد.روحانی تصریح کرد:  شعار سال ۱۴۰۰ 
با تقویت آمــوزش و پژوهــش در واحدهای 
صنعتی و تولیدی، مراکز تحقیق و توســعه 
و پشــتیبانی هر چه بیشــتر از شرکت های 
دانش بنیــان محقق خواهد ش و  در ســال 
۱۴۰۰ باید موانع زیرساختی تولید در کشور 
حل شــود و واحدهــای صنعتی به ســمت 
استفاده بیش از پیش از دانش و فناوری  های 
نوین، حرکت کنند.در این جلســه همچنین 
گزارش دســتگاه های مرتبــط درخصوص 
 برنامــه ریــزی و اقدامــات انجــام گرفته

 برای ساماندهی و ثبات بازار کاالهای ضروری 
و اقالم خوراکی و توزیــع و تثبیت قیمت آن 
ارائه شد.رئیس جمهور با تاکید بر لزوم برنامه 
ریزی برای مدیریــت و کنترل زنجیره تولید، 
تامین و توزیــع کاالهای ضــروری مردم با 
همکاری اصناف، تولیدکنندگان و بازرگانان 
گفت: برنامه ریــزی ها بــرای مدیریت بازار 
نباید مقطعی و کوتاه مدت باشــد بلکه باید 
تنظیم بازار تا پایان ســال را در نظر داشــته 
باشد.روحانی با اشاره به برخی انتظارات کاذب 
و التهابات ســاختگی در بــازار عرضه کاال از 
دســتگاه های تبلیغاتی کشور خواست برای 
مقابله با ایــن پدیده با جدیت و حساســیت 
 در اطالع رســانی دقیــق و بــه موقع عمل

کنند.
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افزایش قیمت خودرو در بهار قطعی شــد. رضا شیوا، 
رئیس شورای رقابت گفته است: قطعا در سه ماه نخست 
سال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شده در 

کارخانه ها افزایش قیمت خواهد داشت.
به گفته رئیس شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای 
تولیدی بر اساس »تورم ۱۴ درصدی زمستان به اضافه 
تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی« اعالم خواهد 
شــد، افزایش نرخ خواهند گرفت.وی اضافه کرد: در 
زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم اما در 
بهار میزان تورم بخشی را به عالوه رقم زمستان یکجا به 

قیمت خودرو اضافه می کنیم.
رئیس شــورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو 
در ســال ۱۴۰۰ و عدم تغییر شــش ماهه در قیمت 

خودروهای داخلی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته 
است: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ می توان گفت که شش ماه 
است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و 
سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا 

موافقت با افزایش قیمت نکرد.
این مقام مســئول با تاکید بر اینکه در قیمت گذاری 
همچنان تــورم بخشــی را مدنظر قــرار می دهیم، 
گفــت: اکنون بــرای تصمیم گیری قیمــت خودرو 
در ســه ماه اول ســال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشــی 

هســتیم تا بانک مرکزی آن را مشــخص کند و در 
 نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر 

خواهد کرد.
رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
شش ماه افزایش قیمت نداشــتیم و آیا مجدد شاهد 
افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت: قطعا در 
این ســه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته 
را باید بگویم سه ماه پایانی سال ۹۹ که مجوز افزایش 
قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ 

درصد تورم داشــتیم اما به دلیل اینکه ســه ماه قبل 
افزایش ۳۰ درصدی داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه ماه 
پایانی ســال را اعمال نکردیم.به گفته رئیس شورای 
رقابت، اکنون قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال 
۹۹ بررسی می شود و با توجه به نرخ تورم بخشی که 
بانک مرکزی آن را اعالم می کند، قیمت نهایی خودرو 
در ســه ماه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ مشخص می شود.
این سخنان رئیس شورای رقابت درحالیست که روز 
گذشته نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
گفته بود: با وجود شروع فعالیت ها در سال ۱۴۰۰ اما 
هنوز خودرویی خرید و فروش نشده است. بازار کشش 
افزایش قیمت را ندارد و پیش بینی می شود که امسال 

دیگر خودرو گران نشود.

روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه ای 
به رئیس جمهور با اشــاره به تداوم چالش رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان اعالم کردند در صورت عدم رفع 
مشــکل، تبعات این موضوع دامن واردات را خواهد 

گرفت.
به گزارش اتــاق بازرگانی ایران، رؤســای اتاق های 
بازرگانی، تعاون و اصناف در نامه ای به رئیس جمهور 
با اشاره به تداوم چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
اعالم کردند در صورت عدم رفع مشکل، تبعات این 
موضوع عالوه بر زمینگیر کردن صادرات کشور، دامن 
واردات مواداولیه مورد نیاز تولید را هم خواهد گرفت.

غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران، به همراه رؤسای اتاق های 
اصناف و تعاون ایران در این نامه کــه در ماه پایانی 
ســال ۱۳۹۹ به رئیس جمهوری نوشته شده، تأکید 
کرده اند که پیش نویس ۱۳ ماده ای که در کمیته ارزی 
معطل مانده، تکمیل کننده مصوبه جلسه ۱۷۷ ستاد 
هماهنگی اقتصادی است و تصویب و ابالغ آن، مشکل 

صادرکنندگان را حل می کند.

متن کامل نامه سه تشکل بخش خصوصی به حسن 
روحانی، رئیس جمهور به این شرح است:

احتراماً همان گونه که مســتحضر هســتید، بروز 
مشــکالت متعدد در حوزه سیاســت گذاری ارزی 
کشور بعد از وقوع تحریم های ظالمانه سبب گردید 
تا علی رغم ظرفیت ها و فرصت های ایجادشده پیش 
روی صادرکنندگان کشــور در سایه کاهش ارز پول 

ملی صادرات نتواند از این شرایط به نفع پیشبرد اهداف 
اقتصاد ملی و توسعه بنگاه های اقتصادی و صادراتی 
بهره برداری نماید که البته بخشــی از این مسائل به 
دلیل بروز سخت ترین تحریم ها و بخشی دیگر به دلیل 
مشکالت داخلی کشور بروز و ظهور یافته است.در این 
میان، صدور بخشنامه های متعدد ارزی و تجاری از 
سوی دستگاه های اجرایی به ویژه بانک مرکزی طی 
دو سال و نیم گذشته، در شــرایطی صادرات کشور 
را زمین گیر کرده و فرصت رشــد و جهــش را از آن 
گرفته است؛ که در همین شرایط سخت و غبارآلود، 
بر اساس اعالم رسمی رئیس کل محترم بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، بالغ بر ۲۲ میلیارد دالر از ارز 
صادراتی کشور که پوشش دهنده ۷۰ درصد نیازهای 
ارزی بخش های مختلف کشور بوده، از طریق صادرات 
غیرنفتی تأمین شده است.در چنین شرایطی، با درایت 
حضرتعالی مبنی بر تغییر ریل سیاست گذاری های 
تجاری از بانک مرکزی بــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، واگذاری اختیارات تجارت خارجی کشــور 
به این وزارتخانه که با صدور ابالغیه مصوبه ۱۷۷ ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع »شــیوه های 

رفع تعهد ارزی و بازگشــت ارز صادراتی« به شماره 
۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹، به منصه ظهور رسیده 
است، بارقه های امید در دل صادرکنندگان کشور به 
وجود آمد؛ اما از آنجایی کــه ابالغیه مزبور با رویکرد 
حل مشکالت وارداتی و تأمین مواد اولیه کارخانجات 
از طریق ارز حاصل از صادرات تهیه و تدوین شده است، 
باید عالوه بر حل مشــکالت واردات، مسائل پیش 
روی صادرکنندگان را نیز حل وفصل نماید.نکته حائز 
اهمیت آن است که روح ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت اگرچه در حوزه واردات، بخشــی از 
موانع را برطرف نموده اســت؛ اما در بعد دیگر یعنی 
حوزه صادرات، کماکان مشکالت جدی به قوت خود 
باقی مانده و چنانچه در جهــت رفع آن اقدام نگردد، 
عمالً اجرای این ابالغیه نیز بالاثر خواهد شد؛ به همین 
دلیل وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با اشراف 
بر این موضوع، کمیته اقدام ارزی ســازمان توسعه 
تجارت را مأمور نمود تا با حضور نمایندگان تمامی 
دستگاه های مختلف اجرایی در کنار نمایندگان سه 
اتاق ایران، تعاون و اصناف موارد تکمیلی این ابالغیه 
را مورد بررسی قرار داده که در نهایت، خروجی این 

جلســات، تدوین پیش نویس ۱۳ بندی مورد تأیید 
تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی بوده که 
تقدیم کمیته مزبور جهت تصویب گردید. اما اکنون 
علیرغم تمامی تالش های صورت گرفته و طرح این 
موضوع در کمیته ماده )۲( بعد از گذشت بالغ بر سه ماه، 
متأسفانه این پیش نویس به تصویب نرسیده و به تبع 
آن ابالغیه ۱۷۷ کماکان بالاثر باقی مانده، به نحوی که 
صادرکنندگان در پایان سال ۹۹ هنوز تکلیف خود را 
در مورد صادرات ســال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ 
نمی دانند و در طرف مقابل نیز، واردکنندگان به همین 
دالیل قادر به تصمیم گیری و استفاده از ارز صادراتی 
به میزان کافی نیستند؛ به نحوی که مجدداً احساس 
کمبود مواد اولیه در واحدهای تولیدی نمایان شده 

است.
گواه این ادعا عرضه ارز در ســامانه نیما به میزان دو 
برابر تقاضا بوده که این امر اثبات کننده این موضوع 
است که مشکل تجارت خارجی همچنان پابرجاست 
و تنظیم واردات در مقابل صادرات محقق نشده است. 
لذا اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به 
همراه اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران به عنوان مشاوران 
قوای ســه گانه در این خصوص ضمن ابراز نگرانی از 
روند کنونی، معتقدنــد چنانچه اصالحیه ۱۳ بندی 
مذکور به تصویب رسیده بود، عالوه بر حل مشکالت 
باقی مانده از سال های پیش در حوزه تجارت خارجی 
اعم از صادرات و واردات، فعاالن اقتصادی در این حوزه 
در سال ۱۴۰۰ نیز چشم انداز روشنی پیش روی خود 

متصور خواهند بود.

از جمعیت حدود دو میلیــون و ۴۰۰ هزار نفری 
بیکاران بیش از ۱.۷ میلیون نفر مرد هستند.

به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی 
از وضعیت اشــتغال و بیکاری را منتشر کرد  که 
نشــان داد جمعیت فعال به حدود ۲5.۶ میلیون 
نفر می رســد که از این تعداد ۲۳.۱ میلیون نفر 
شــاغل و ۲.۴ میلیون نفر بیکارند.بــا این حال 
نرخ بیکاری نســبت به زمستان ســال گذشته 

 حــدود ۰.۹ درصد کاهــش و به ۹.۷ رســیده
 است.

۱۸۳ هزار نفر از مردان بیکار کم شد
بررسی جزئیات بیشــتر از این حکایت دارد که  
از جمعیت بیــکار،  ۱.۷ میلیون نفــر را مردان 

تشــکیل می دهند که نــرخ بیــکاری بین آنها 
۸.۴ درصد است، در زمســتان ۱۳۹۸ جمعیت 
مــردان بیــکار ۱.۹ میلیون نفر با نــرخ بیکاری 
۹.۲ ثبــت شــده بود.برایــن اســاس از تعداد 
 مردان بیــکار حــدود ۱۸۳ هزار نفر کم شــده

 است.

۶۸۵ هزار زن بیکارند
در بین زنان جمعیت بیــکار ۶۸5 هزار نفر با نرخ 
۱۶.5 است ولی در سال گذشته زنان بیکار ۸۱۲.۹ 
میلیون نفر با نرخ بیکاری ۱۷.۲ بوده اند، بنابراین  
از جمعیت زنان بیکار ۱۲۶.۹ هزار نفر کم شــده 
است.این در حالی است که از مجموع حدود ۲۳ 
میلیونی شاغالن بیش از ۱۹.5 میلیون نفر مرد و 

حدود ۳.۴ میلیون نفر را زنان تشکیل می دهند.

قیمت خودرو رسما گران شد 

جزئیات افزایش قیمت خودرو در بهار ۱۴۰۰

چالش رفع تعهد ارزی ادامه دارد؛

نامه روسای ۳ اتاق  به رئیس جمهور
 مشکل صادرکنندگان را حل کنید

۱.۷ میلیون مرد در ایران بیکارند

مریم بابایی
News kasbokar@gmail.com

افت ۲۰ هزار تومانی نرخ سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته )یکشنبه( در بازار تهران با کاهش ۲۰ هزار تومانی نسبت به آخرین روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.
در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز گذشته، ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و 

۴۰۰ تومان معامله شد.

پیش بینی بازار سرمایه براساس سه سناریو
پیمان مولوی، تحلیلگر بازارهای مالی و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران

در حال حاضر براساس سه سناریو می توان وضعیت بورس را پیش بینی و تحلیل کرد.در سناریو اول مذاکرات برجامی در این دولت شروع می شود و در همین دولت هم به نتیجه می رسد.در سناریو دوم مذاکرات برجامی در این دولت 
شروع می شود و در دولت آینده به نتیجه می رسد و در سناریو سوم مذاکرات به نتیجه خاصی نمی رسد و به صورت کج دار و مریز تا یکی دو سال آینده پیش می رود.براساس دو سناریوی اول اگر مذاکرات در این دولت و یا در دولت 
آینده به نتیجه برسد، به سمت کاهش قیمت دالر پیش خواهیم رفت و از آنجایی که ۷۰ درصد شرکت های موجود در بازار سرمایه شرکت های کاالیی هستند، به دلیل کاهش قیمت ارز تحت تاثیر قرار می گیرند و  در مسیر کاهش 
ارزش قرار می گیرند و نهایتا بازار سرمایه روند نزولی خواهد داشت. اما در این سناریو نهایتا به دلیل برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده و همچنین رشد اقتصادی حاصل شده، به مرور وضعیت شرکت ها بهبود 
پیدا می کند و بازار سرمایه به سمت مثبت شدن حرکت می کند؛ چرا که بازارهای دیگر مثل بازار امالک وارد رکود خواهند شد. اما در سناریوی بعدی و در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد، طرفین وارد یک رالی نفس گیر طوالنی 
می شوند و اقتصاد ایران به دالیل مختلف دچار تورم می شود و بسیاری از شرکت های بازار سرمایه در مسیر افزایش ارزش قرار می گیرند و شاخص رشد می کند. البته این رشد و افزایش، شارپی نخواهد بود و به مرور اتفاق می افتد.

يادداشت



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2165| دوشنبه 16 فروردین ماه

خسارت سنگین اصناف با وضعیت قرمز کرونایی 
جالل الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران 

با سهل انگاری صورت گرفته در صدور مجوزها برای مسافرت ها در تعطیالت نوروزی بار دیگر قرار است خسارات جبران ناپذیری در نتیجه تغییر رنگ شهرها بخصوص تهران به رنگ قرمز متوجه اصناف و واحدهای صنفی شود. سال گذشته 
با آغاز بحران کرونا و تعطیلی های بسیار گسترده هزینه های بسیاری برای اصناف به بار آمد که هنوز تا به امروز جبران نشده است . متاسفانه برنامه درستی نیز برای حمایت از واحدهای صنفی خسارت دیده توسط دولت وجود ندارد و از سال 
گذشته تا به امروز حمایتی در خور به اصناف نشده است. ۳ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که برخی از صنوف به صورت کامل آسیب دیدند، صنوف دیگر هم نتوانستند به صورت صد درصدی کار کنند. اصناف به عنوان بزرگ ترین کارفرمای 
بخش خصوصی کشور تاکنون بار مالی برای دولت نداشته و تمامی کارهای انجام شده در حوزه اصناف با سرمایه خود آنان شکل گرفته است. اصناف آخرین حلقه بین تولیدکننده و مصرف کننده هستند، متاسفانه دولت نیز حمایت درستی 
از اصناف نداشته و تسهیالتی که در اختیار این قشر تاکنون قرار داده، ناچیز بوده و مناسب آنها نبوده است. بنابراین در صورت آغاز تعطیالت اجباری که اصناف هیچ گونه تقصیری در ایجاد آن ندارند ضرر بسیاری گریبان واحدهای صنفی را 
خواهد گرفت و میلیون ها نیروی کار نیز از کار بیکار خواهند شد.  همچنین در صورت تصویب تعطیلی آسیب های جدی به اصناف وارد می شود و گرفتاری های بسیاری متوجه واحدهای صنفی و کارگران آنها خواهد شد. سفرها و تعطیالت 

نوروزی مقصر اصلی ایجاد این بحران هستند و معتقدیم نباید به این سهولت اجازه مسافرت به مردم داده می شد. 

اتاق اصناف ایران با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرده است که 
در صورت تغییر رنگ کرونایی 
شهرها از زرد و نارنجی به قرمز 
شاهد بیکاری سه میلیون نفر 
به تعداد روزهایی که قرمز هستند در کشور خواهیم بود. 
با اعالم زرد بودن اکثر شهرهای کشور در تعطیالت نوروز 
شاهد رشد بی سابقه مسافرت ها بودیم. نتیجه این سهل 
انگاری نزدیک شدن وضعیت بسیاری از شهرها اعم از 
تهران و کرج به وضعیت قرمز است. این در حالی است که 
با آغاز بحران کرونا و تعطیالت گسترده اصناف خسارات 
بسیاری به واحدهای صنفی و خرده فروشان وارد شده 
است. بنابراین با تغییر رنگ شهرها بخصوص تهران از زرد 

و نارنجی به قرمز زمینه افزایش خسارات به اصناف فراهم 
خواهد شد.  در همین زمینه دبیر کل اتاق اصناف ایران با 
اشاره به اینکه در شرایط قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه 
یک مجاز به فعالیت هستند، اظهار کرد: بنابراین بیش از 
یک میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل 
می شوند که با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان 
گفت در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد 
روزهایی که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند شد. 
محمدباقر مجتبایی اظهار کرد: بر اساس اطالعات سامانه 
ماسک تا ظهر روز گذشته شهرها روند افزایشی به سمت 
نارنجی و قرمز شــدن دارد به طوری که ۴۷ شهرستان 
قرمز، ۱۲۶ شهرســتان نارنجی، ۲۴۷ شهرستان زرد و 
فقط ۲۸ شهرستان آبی هستند. بنابراین شرایط سخت 
کرونایی در پیش است و الزم اســت مردم و صنوف به 

رعایت پروتکل های بهداشتی پایبند باشد.
وی با بیان اینکه ســامانه ماسک نسبت به افزایش روند 

بستری در سراسر کشور ابراز نگرانی و پیش بینی کرده به 
زودی شهرهای بیشتری از جمله تهران، کرج و اصفهان 
قرمز شــود، تصریح کرد: در صورت تداوم این وضعیت، 
نه تنها محدودیت تردد،   بلکه تعطیلی مشاغل هم اجرا 
خواهد شــد.دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه 
در شرایط قرمز کرونایی فقط مشاغل گروه یک موجب 
فعالیت هستند، اظهار کرد: مشــاغل گروه یک شامل 
سوپرمارکت ها، میوه فروشی ها، سبزی فروشی ها، میادین 
میوه و تره بار، مراکز عرضه محصوالت لبنی و پروتئینی، 
نانوایی و مراکز درمانی، دامپزشکی و تعمیرگاه های انواع 
خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی و کامپیوتر و سایر خدمات 
فنی و فروش قطعات مربوطه است. بنابراین بیش از یک 
میلیون واحد صنفی در وضعیت قرمز کرونایی تعطیل 
می شوند که با توجه به متوسط اشتغال صنوف می توان 
گفت در شرایط قرمز کرونایی سه میلیون نفر به تعداد 
روزهایی که قرمز هستند در کشور بیکار خواهند شد. وی 

افزود: وجود محدودیت در منابع دولت و تحریم  ها باعث 
می شود خسارات وارد شده به اقتصاد و مردم اساسی باشد.

به گفته دبیر اتاق اصناف ایران در حال حاضر سه میلیون 
واحد صنفی در کشور فعال هستند که با شش میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر شاغل در آن ها، مجموعا ۹ میلیون نفر در کل 
اصناف اعم از کارفرمایان و شاغالن در اصناف فعالیت دارند 
که با بعد ۳.۸ نفر خانــوار می توان گفت ۳۵ میلیون نفر 
معادل ۴۲ درصد جمعیت خانواده صنفی هستند. بنابراین 
تعطیلی ها در ابعاد مختلف به کشور خسارت وارد می کند. 
از طرف دیگر حدود ۶۰۰ هــزار واحد صنفی، تولیدی 
هستند که از کارگران فصلی استفاده می کنند و وقتی 
شبکه توزیع در فروش ناتوان شود، تولید هم کاهش پیدا 
می کند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی خواهند شد. این 
مقام مسئول در پایان از مردم و واحدهای صنفی خواست 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند تا هم جانشان حفظ 

شود و هم از نظر مالی از خسارت های مادی حفظ شوند.

هشدار اتاق اصناف: وضعیت قرمز شود روزانه سه میلیون نفر بیکار می شوند

تکاپوی اصناف برای بقا
شایلی قرائی
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در حالی چند ســال متوالی 
شعار سال حمایت از تولید و 
رونق آن نامگذاری می شود 
که آمارها نشــان می دهند 
بیشترین مالیات ها از تولید 
و تولیدکننده داخلی گرفته می شود و حمایت مسئوالن 
از تولیدکنندگان داخلی ناچیز اســت. سال ۱۴۰۰ به 
دنبال شعارهای چند سالع اخیر در حمایت از تولید با 
عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توسط رهبر 
انقالب نامگذاری شده و تاکید چندین ساله ایشان نشان 

از اهمیت بسیار باالی تولید برای کشور دارد. 
متاسفانه در چند سال اخیر شــاهد هستیم کمترین 
حمایت ها از تولید داخلی صورت گرفته و موانع بسیاری 
بر سر راه تولید داخلی قرار گرفته اند. مالیات های کالن در 
شرایط یک سال اخیر که همراه با بحران کرونا بوده کسب 
و کارها را تعطیل و به فعالیت با نصف ظرفیت وادار کرده 
موجب خروج بسیاری از تولیدکننگان از چرخه فعالیت 

های اقتصادی شده است. 
این در حالی اســت که رئیس جمهور در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت تولید بیان 

داشت: رفع موانع و پشتیبانی از تولید نیازمند اقدامات 
عینی و عملی اســت و آنچه امروز بیش از همه اهمیت 
دارد، حمایت همه جانبه از تولید و بهبود فضای کسب 
و کار است. به گفته روحانی برای تحقق شعار سال باید 
سخن فعاالن اقتصادی بخش خصوصی را شنید و موانع 

سیاسی و حقوقی را از سر راه برداشت. 
در همین رابطه عضو اتــاق بازرگانی ایــران گفت: به 
دلیل شــفافیت فعالیت در بخش تولید، دولت همواره 

مالیات های سنگینی از این بخش دریافت می کند و این 
موضوع منجر به کاهش سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی 

به سمت سفته بازی می شود.
هاشم امیرزاده با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان 
سال رشد تولید و مانع زدایی اظهار کرد: نامگذاری سال 
۱۴۰۰ تحت عنوان حمایت از تولید و مانع زدایی نشان 
از دغدغه حاکمیت برای افزایش تولید و خودکفایی و بی 
اثر کردن تحریم ها بر اقتصاد کشور دارد. این عضو اتاق 

بازرگانی ایران تصریح کرد: ریشه افزایش تورم در کشور 
مهیا بودن شرایط برای سفته بازی و تمایل مردم برای 
حضور در فعالیت های بازرگانی و خدماتی است که باعث 

شده تولید در کشور با کاهش همراه شود.
وی افزود: دولت به دلیل شفافیت فعالیت در بخش تولید، 
همواره مالیات های سنگینی از این بخش دریافت می کند 
و این موضوع منجر به کاهش سرمایه گذاری و هدایت 
نقدینگی به سمت سفته بازی می شود. امیرزاده بیان کرد: 
درآمد های نفتی و ورود آن به اقتصاد، بزرگترین لطمه را 
به جریان تولید وارد کرده است به گونه ای که با سرکوب 
نرخ ارز واردات نســبت به تولید در شرایط بهتری قرار 

می گیرد و این موضوع تولید را در کشور از بین می برد.
عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در سال های اخیر با 
وضع تحریم های بین المللی نگاه مسئوالن تا حدودی 
به سمت تولید داخلی جلب شده است و با محدودیت 
برای واردات برخی از کاال ها که نمونه مشابه آن در داخل 
تولید می شود توانسته اند نسبت به احیای تولید گام های 
مناسبی را بردارد. وی افزود: عالوه بر ممنوعیت واردات 
کاال های مشابه ساخت داخل دولت می تواند با استفاده از 
تعرفه گذاری شرایط را را برای ادامه فعالیت واحد های 
تولیدی فراهم کند. امیرزاده ادامه داد: پس از تولید در 
کشور دولت می تواند با برداشتن این تعرفه ها شرایط را 
برای رقابت پذیری کاال های ایرانی و خارجی فراهم کند.

بی رغبتی نقدینگی  و   بار  سنگین  مالیاتی   تولید   را  زمین گیر  می كند

تولید ، تشنه  نقدینگی

دالیل عقب ماندگی تولید 
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی 

آنچه که در بیانات  مقام معظم رهبری واضح است این بوده که حمایت ها از تولید باید حمایت های همزمان حکومتی، مردمی و دولتی باشد. هر کدام از این اینها سر جای خود نباشد مشکالت بسیاری ایجاد خواهد شد. از طرفی دیگر شاهد 
هستیم که بهبود فضای کسب و کار بسیار ضعیف جلو می رود و ۶ تا ۷ درصد از جریان ثابت ملی کاهش پیدا کرده است. این بدان معناست که سرمایه گذاری در دوره ای ده ساله به جای افزایش رو به کاهش است. امروز ضعف مزمنی در تولید 
ملی و ایجاد نرخ رشد واقعی و استفاده از پول هایی که در جامعه ترزیق می کنیم، داریم. بخش بزرگی از اقتصاد ما پنهان است و مداخالت دولت هم اگر با کسری بودجه همراه شود، به تمایل دولت برای استفاده از ابزارهایی که در اختیارش است، 
دامن می زند که مهم ترین آن نرخ ارز و بعد از آن، بورس است که چالش هایی را ایجاد می کند. از طرفی دیگر اقتصاد ما کارکرد خود را از اقتصاد واقعی به بازارهای مالی و غیرواقعی تغییر داده است. یعنی افرادی که پول در دست دارند به دنبال 
تولید و کارآفرینی نمی روند و سرمایه گذاری در تولید انجام نشده است. این در حالی است که فاصله میان ارز دولتی، آزاد، اروپایی، آسیایی و نیمایی موجب می شود ارزش های کاذب خلق شود. به نظر می رسد وقتی بازارهای غیرواقعی را 
جایگزین کاال و کار می کنیم دیگر تولید مزیت نسبی ندارد و هزینه باالیی می تراشد.  امروز محور اقتصاد تامین مالی است و اگر قرار باشد بخش بزرگی از تامینات مالی در بازارهای غیرواقعی و یا بازارهای مالی و یا بازارهای سوداگرای کارکرد 
پیدا کند، یک رقیب جدی برای تامین منابع به منظور بهره گیری از منابع طبیعی است و از آن طرف منابع طبیعی ما به شکل خام صادر می شود به عبارتی ما ارزش افزوده اش را از دست می دهیم. از طرف دیگر آن تولیدکننده واقعی که با تمام 
سختی ها و مشکالت و در مواجهه با یک تغییر پارادایم بحران کرونا هم قرار می گیرد و سعی می کند خودش را حفظ کند، تقریبا خلع سالح می شود.  در شرایطی قرار داریم که ارزش پول ملی دچار از دست رفتگی شده و قدرت خرید بسیار 
کاهش پیدا کرده است. تولید داخلی نیز تحت تاثیر همین اتفاقات قرار گرفته و از طرفی تولید به دلیل رشد هزینه ها رشد قیمت دارد و صرفه اقتصادی برای ادامه تولید وجود ندارد. فسادی هم که در چرخه تولید و توزیع وجود دارد به عنوان 
مثال در واردات و توزیع نهاده های دامی رانت و دخالت هایی که وجود دارد تولید را عقب انداخته است. بی اعتمادی به اقتصاد و جریان سوداگری به عدم ثبات اقتصادی منجر شده و کسری بودجه نیز وجود دارد که تمامی این عوامل به رکود 

تولید منجر شده است. تا وقتی که بین نهادهای تولید ملی و توزیع پول یک تعادل درونی شکل نگیرد، شما می بینید که حجم بزرگی از نقدینگی در مسیر خود قرار نمی گیرد و نقدینگی سرگردان فرصت پیدا می کند که به سایر بازارها برود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایران کارنامه تجارت 
خارجی کشورمان در اسفند ماه، هفت میلیارد و ۴۵۸ 
میلیون دالر بود که سهم صادرات، سه میلیارد و ۳۲۸ 
میلیون دالر و سهم واردات چهار میلیارد و ۱۳۰میلیون 
دالر بوده است. به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی 
- سخنگوی گمرک  - گفت: کارنامه تجارت خارجی  
کشورمان در آخرین ماه سال گذشته نسبت به بهمن 
ماه، افزایش  ۶۴۱ میلیون دالری و رشد ۹.۴ درصدی 
داشــته اســت.  لطیفی در خصوص جزئیات تجارت 
خارجی کشور در اســفندماه افزود: تجارت خارجی 
غیرنفتی کشور در اسفند ماه در مقایسه با بهمن ماه، با 
افزایش ۱۹۳ میلیون دالری و رشد شش درصدی  در 
صادرات و افزایش ۴۴۸ میلیون دالری در واردات و رشد 

۱۲ درصدی همراه بوده است. 
وی افزود: در بهمن ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 
شش میلیارد و ۸۱۷ میلیون دالر بود که سهم صادرات 
سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون دالر و ســهم واردات سه 
میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر بوده است اما در اسفند ماه، 
تجارت خارجی کشور بهبود یافته و  به هفت میلیارد و 
۴۵۸میلیون دالر رسید که نسبت به بهمن  ماه ۶۴۱ 

میلیون دالر افزایش  را شاهدبودیم. 
ســخنگوی گمرک با اشــاره به پنج مقصد صادراتی 
کاالهای ایرانی در اســفندماه، توضیــح داد: چین با 
دومیلیون و ۶۷ هزار تن بــه ارزش ۸۵۵ میلیون دالر 
و رشــد ۲۰درصدی در وزن و یک درصدی در ارزش 

نســبت به بهمن ، عراق با یک میلیون و ۵۶۵هزار تن 
به ارزش ۵۱۶ میلیون دالر و رشد هشت درصدی در 
ارزش، امارات با یک میلیــون و ۲۹۱هزار تن به ارزش 
۴۵۴ میلیون دالر و رشــد ۱۱درصدی در وزن و سه 
درصدی در ارزش، ترکیه با ۴۲۲ هــزار تن به ارزش 
۲۸۱میلیون دالری و رشــد ۱۵۵ درصدی در وزن و 
۳۵ درصدی در ارزش وافغانســتان با ۵۷۱ هزارتن به 
ارزش ۱۹۹میلیون دالر و رشد ۷.۵درصدی ارزش کاال 
نسبت به بهمن ماه، پنج مقصد اول صادرات کاالهای 
ایرانی بودند که  جمعا با پنج میلیون و ۹۱۰هزار تن به 
ارزش دو میلیارد و ۳۰۵میلیون دالر  ۶۴درصد وزن و 
۶۹درصد ارزش کل صادرات کشورمان در اسفندماه را  

به این پنج کشور اختصاص یافته است.
وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان 
بــرای واردات کاال نیز گفت: امارات بــا ۵۵۱ هزارتن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۱۹۵میلیون دالر و رشــد 
۴۸ درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش نسبت به 
بهمن ماه ، چین با ۳۰۱ هزار تن به ارزش ۹۶۵ میلیون 
دالر و کاهش دو درصدی در وزن و افزایش ۶درصدی 
در ارزش، ترکیه با ۴۳۶ هزار تن به ارزش ۵۰۶میلیون 
دالر و افزایش ۲۱درصــدی در وزن و ۱۸درصدی در 
ارزش ، آلمان با ۹۷هزار تن به ارزش ۱۷۲میلیون دالر  
و کاهش ۴۸ درصدی در وزن و ۱۸درصدی در ارزش و 
هند با ۹۹ هزار تن کاال به ارزش ۱۳۸میلیون دالر ارزش 
کل واردات در اسفند ماه را  به خود  اختصاص داده اند .

معــاون امــور تولیــدات دامــی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: جوجه ریــزی در واحدهای 
پــرورش طیور صــورت گرفتــه و نگرانی بابت 
تامین مــرغ در ماه رمضــان نداریم.معاون امور 
تولیدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی با اشاره 
به تشکیل قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ، گفت: 
این قــرارگاه با هدف آرامش بخشــی در زمینه 
 تولید، توزیــع و نظارت بر قیمت مرغ تشــکیل 

شده است.
مرتضی رضایی با بیان اینکه قیمت مرغ در درب 
مغازه ها ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است، افزود: مردم 
همکاری کنند و هر کجای گرانفروشی مشاهده 
کردند به بازرســان اطالع دهند تــا با متخلفان 
برخورد شود.وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ 
در ۵ ماه گذشــته به دلیل افزایش قیمت ذرت، 
کنجاله و داروهای وارداتی بوده است، گفت: نهاده 
مورد نیاز واحدهای طیور شــامل ذرت و ســویا 
از آبان پارســال تاکنون تأمین شده است و فقط 
شاهد تغییرات قیمتی هســتیم که بزودی این 

مشکل هم برطرف می شود.

رضایی افزود: برای جلوگیری از متضرر شــدن 
تولید کننده ها، واحدهای صنفی، کشــتارگاه ها 

این افزایش قیمت مرغ صورت پذیرفت.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 
به افزایش تولید و عرضه مرغ در سطح کشور تا 
سه ماه آینده اشــاره کرد و گفت: اسفند پارسال 
۱۱۸ میلیون قطعــه و فروردین امســال ۱۲۸ 
میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای پرورش 
طیور سراســر کشــور صورت گرفته و پشتوانه 
خوبی بــرای تأمین مرغ مورد نیاز مــردم تا ماه 
مبارک رمضان وجود دارد و نگرانی در این راستا 
وجود ندارد.وی گفت: شــرکت پشتیبانی امور 
 دام هم مــرغ مازاد بر مصرف بــازار را خریداری 

خواهد کرد.
رضایی بــا بیان اینکــه کمبود مــرغ در برخی 
استان ها و شهرســتان ها بخصوص تهران هم تا 
سه روز آینده برطرف خواهد شد، افزود: قرار شد 
روزانه تا هزار و ۵۰۰ تن مرغ از سه استان شمالی 
مازندران، گیالن و گلستان به استان تهران ارسال 

تا کمبود مرغ در بازار برطرف شود.

معــاون هوانــوردی و امور بین الملل ســازمان 
هواپیمایــی اعالم کرد: در صورتی که از ســوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا درخواســتی مبنی 
بــر توقف یــا ممنوعیــت پروازهــای خارجی 
 یــا داخلــی شــود، بــه ســرعت آن را اعمال 

خواهیم کرد.
در پی افزایش شیوع ویروس کرونا به ویژه از نوع 
کرونای جهش یافته انگلیســی در کشــورهای 
همسایه و هشدارهای متعددی که طی روزهای 
گذشــته مبنی بر توقف پروازهای ترکیه اعالم 

شده است.
ابوالقاســم جاللی -معــاون هوانــوردی و امور 
بین الملــل ســازمان هواپیمایی در ایــن باره 
اظهار کــرد: ســازمان هواپیمایی تابع ســتاد 
ملی مقابلــه با کرونــا و ودیگر متولیــان حوزه 
بهداشــت اســت و اگر درخواســتی بــه این 

ســازمان مبنی بر توقف یا ممنوعیت پروازهای 
 خارجی و داخلی برســد، قطعــا آن را اجرایی 

خواهیم کرد. 
وی افزود: تا کنون درخواســتی مبنی بر توقف 
پروازهای ترکیه به دست ما نرسیده است اما به 

محض ابالغ آن را اجرایی می کنیم.
البته این اظهارات درحالی است که طی روزهای 
گذشته ســعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی - طی نامه ای خطاب به رحمانی 
فضلی - وزیر کشور - و فرمانده قرارگاه عملیاتی 
ســتاد مبارزه با بیماری کرونا خواسته بود که با 
توجه به شیوع گســترده بیماری کووید ۱۹ در 
کشور ترکیه با ویروس موتاسیون یافته حداکثر 
تا ۴۸ ســاعت آینده به مدت یــک هفته ایاب و 
ذهاب از طریق مرزهای هوایــی و زمینی با این 

کشور متوقف شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به 
۱۲ هزار تومان رسیده است، گفت: این رقم دو هزار تومان 
کمتر از نرخ مصوب تخم مرغ است.ناصر نبی پور با بیان 
اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ۱۲ 
هزار تومان رسیده است، گفت: این رقم دو هزار تومان 
کمتر از نرخ مصوب تخم مرغ و شش هزار تومان از قیمت 
تمام شده تولید آن کمتر اســت. وی با اشاره به افزایش 
هزینه های تولید برای تولیدکنندگان افزود: سال گذشته 
تولیدکنندگان ریزمغذی متیونین )اسید امینه ای که 
در ساختار پروتئین وجود دارد( را ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان 
خریداری می کردند اما هم اکنون قیمت آن به ۱۳۰ هزار 
تومان رسیده و با در شرایط فعلی، هزینه تمام شده تولید 

هر کیلوگرم تخم مرغ باالی ۱۸ هزار تومان است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی 
دستمزد و حقوق در سال جاری، افزود: سایر هزینه ها نیز 
افزایش یافته و شرایط برای تولیدکنندگان دشوار شده 
است.وی با بیان اینکه نرخ مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداری ۱۴ هزار تومان تعیین شده است، گفت: 
اگر قیمت تخم مرغ به زیر نرخ مصوب برسد دولت باید آن 
را خریداری کند اما مسئوالن مربوطه که هنگام افزایش 

قیمت تخم مرغ در سطح بازار، هر لحظه به ما زنگ می زدند 
و ما را احضار می کردند در حال حاضر تلفن هایشان را هم 
جواب نمی دهند.این فعال بخش خصوصی با اشــاره به 
اینکه قبل از عید پیش بینی کرده بودیم که قیمت تخم 
مرغ در فروردین و اردیبهشت ماه افت می کند و به زیر ۱۰ 
هزار تومان می رسد، افزود: مسئوالن باید مساله صادرات 
را حل می کردند تا دچار چنین مشــکالتی نشــویم اما 
متأسفانه آنها نه تنها مانع صادرات بلکه مانع تولید هستند.
وی با تاکید بر اینکه این افــت قیمت در وضعیت تولید 
طی ماه های آینده تأثیر می گذارد و تولید را دچار مشکل 
می کند، گفت: هر زمان که ما به مسئوالن در این زمینه 
هشــدار می دهیم، به آن بی توجهی می کنند و تا زمانی 
که بحران در بازار ایجاد نشود به فکر چاره نیستند. نبی 
پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکالت 
جدید تولیدکنندگان تخم مرغ اضافه کرد: در حال حاضر 
شــرکت های تولیدکننده جوجه یکــروزه، جوجه را به 
مرغدار با قیمت ۱۵ هزارتومان عرضه می کنند و می گویند 
آن را ۸ هزار تومان )نرخ مصوب( فاکتور می کنیم و مرغدار 
نیز اگر اقدام به خرید نکند قادر به جوجه ریزی نیســت 
متأسفانه سودجویی در بخش های مختلف زنجیره انجام 

می شود و تولیدکننده گرفتار شده است.

تجارت ۷.۵ میلیارد دالری ایران در اسفند ماه

نگرانی برای تامین گوشت مرغ مورد نیاز ماه مبارک رمضان وجود ندارد

معاون سازمان هواپیمایی اعالم كرد

توقف پروازهای ترکیه در صورت درخواست ستاد کرونا

مسئوالن جواب تلفن نمی دهند

کاهش شدید قیمت تخم مرغ درب مرغداری
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چرا درگاه های پرداخت رمز ارزها مسدود نشد؟
خروج ميلياردها دالر ارز از كشور برای خرید بيت كوین

درحالی با دستور شاپرک باید درگاه های پرداخت کسب وکارهایی چون فروش رمز ارز 
از هفته دوم اسفند ۹۹ مسدود می شد که مشاهدات نشان میدهد صرافی های دیجیتال 
بدون هیچ مشــکلی همچنان درحال خرید و فروش رمز ارزها هستند. همزمان با داغ 
شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،  در هفته های پایانی سال 
۹۹، انتقادات به نبود قانون در این خصوص باال گرفت و بسیاری از تحلیل گران این حوزه 
تأکید کردند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر 
فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار 
رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع 
کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت 
کوین نیز قوانینی داشته باشد.با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در 
این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادالت رمز ارزها وضع نشده است 
نه در دولت و نه در مجلس!البته افزایش محسوس مبادالت بیت کوین در ایران در ماه 
های اخیر موجب شد تا در نهایت واکنشی هرچند کوتاه از بانک مرکزی در محافل خبری 
مطرح شود؛ در هفته های پایانی سال ۹۹ و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین 
در دنیا و بعد از آنکه تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،  
باالخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعالم شد هرچند 
خیلی کوتاه!رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی 
شود، اعالم کرد: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصالحاتی 
هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند 
امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند. به زودی برای بیت کوین 

صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادالت تجاری بتوان از آن استفاده کرد.
همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی شود فقط آن هایی که به طور رسمی 
استخراج کرده اند و تنها برای واردات کاال می توانند از رمزارز استفاده کنند.چندی بعد هم 
معاون همتی در بانک مرکزی با حضور در گفت وگوی ویژه خبری با تأکید بر ممنوع بودن 
معامالت رمز ارز در کشور خطاب مردم گفت: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار 
زیاد است و پرونده های بسیاری در زمینه کالهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن 
کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.طبق اعالم معاون اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی، بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹8 
مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است. همزمان با اعالم موضع بانک مرکزی در خصوص 
بیت کوین و خرید و فروش رمزارزها در ایران،  مرکز ملی فضای مجازی هم اعالم کرد که 
سایت های خریدوفروش بیت  کوین مجوز ندارند.  بنابراین و با توجه به موضع گیری هایی 
که تا کنون توسط مراجع رسمی اعالم شده است، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج 
رسمی رمز ارز در جهت واردات بالمانع بوده اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است. 
با این حال اما بیش از 20 صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادالت روزانه قابل توجه در 
کشور وجود دارد که همگی از درگاه های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر 
شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به 
هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.فرایند خرید و فروش با درگاه های پرداخت 
توسط صرافی های دیجیتال درحالی براحتی انجام می شود که طبق سیاست اعالمی بانک 
مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است 
و مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می 
شوند!نکته جالب البته اینجاست که خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها درحالی 
همچنان از طریق صرافی های دیجیتال انجام میشود که 12 اسفند ۹۹ شرکت خدمات 
پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکت های پرداخت یار دستور داد که نسبت به 
قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کاال و خدماتی مغایر 
با قوانین جمهوری اسالمی ایران و بانک مرکزی ارائه می کنند، اقدام کنند. این شرکت از 
وب سایت های ارائه دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین 
کسب وکارها یاد کرده است.این وضعیت درحالی است که شاپرک از پرداخت یارها خواسته 
است که باالفاصله پس از دریافت این نامه، ارائه خدمت به کسب و کارهایی چون فروش 
رمزارز، فیلترشکن و سایت های شــرط بندی و قمار را متوقف کنند. در غیر این صورت، 
شاپرک راسا این خدمات را قطع کرده و با شرکت پرداخت یار هم برخورد می کند.مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که درگاه های پرداخت صرافی های ارز دیجیتال فعال هستند و بدون 
هیچ مشکلی کماکان از طریق این درگاه ها خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها انجام 
میشود. از مهمترین انتقادات به روال موجود برای خرید و فروش رمزارزها نگرانی از خروج ارز 
از کشور است؛ حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی های 
خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز 
ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا االن 
نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.همانطور که 
در باال هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در 
واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای 

دیجیتال در ایران باالتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

چرا وزارت صمت شفاف سازی نکرد؟
سرانجام نامشخص ابهامات ثبت سفارش تلفن همراه

حدود یک ماه از طرح ابهامات درخصوص ثبت سفارش تلفن همراه از سوی مسئوالن 
اتاق اصناف می گذرد، در این بین وزارت صمت بایستی،  در خصوص موضوع مذکور شفاف 
سازی کند.چندی قبل ابراهیم درستی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، با 
اشاره به برخی ابهامات در خصوص ثبت سفارش  تلفن همراه گفته بود، توجه داشته باشیم 
که در شرایط اقتصادی خاص اقتصادی کشور که در حوزه های مختلف تخصیص ارز دچار 
کمبودهایی هستیم، ظاهرا به برخی واردکنندگان گوشی تلفن همراه خارج از سقف اعتبار 
کارت بازرگانی ارز تخصیص داده شده است. بر این اساس الزم است دستگاه های نظارتی 
همچون سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی وزارت صنعت نسبت به این موضوع ورود و 
شفاف سازی نمایند.به گفته این عضو هییت رئیسه اتاق اصناف، اخیرا ابهاماتی در خصوص 
ثبت سفارش مازاد بر سقف اعتبار کارت بازرگانی در حوزه تلفن همراه انجام شده است 
که از نهادهای ذی ربط تقاضا میشود در خصوص این موارد شفاف سازی داشته باشند. 
بر این اساس بازرسی وزارت صنعت به خصوص در استان تهران میتواند در این زمینه 
نسبت به رفع ابهامات مطرح شده اقدام کنند.گفتنی است، بر اساس مصوبه هییت وزیران 
و به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی  موضوع اصالح ماده 
)10( آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اصالح و تصویب نمود. 
تبصره 3- سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی 
اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت 
عدم امکان رتبه بندی این سقف در ســال اول 500 هزار دالر خواهد بود. سقف ارزشی 
واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارایه گواهی مبنی بر نداشتن 
بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده 
است مجدداً قابل استفاده خواهد بود.چندی قبل نیز عباس پور مدیر کل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت در بخشنامه ای به روئسای سازمانهای صنعت و معدن 
31 استان کشور و چند معاونت ستادی بر موضوع رعایت سقف ثبت سفارش بر اساس 
سابقه واردات تاکید کرد.در این بخشنامه با توجه به سواالت متعدد در خصوص سقف 
ثبت سفارش آمده بود؛ "ســقف رتبه بندی یکی از شرایط مستقل برای ثبت سفارش 
می باشد". طبق مصوبه مذکور هیئت در صورت ارائه گواهی مبنی بر عدم بدهی گمرکی 
ین سقف مجددا قابل استفاده خواهد بود. به نظر می رسد در صورت احراز این نکته که 
خارج از ضوابط و مقررات ثبت سفارش صورت گرفته باشد دستگاههای مربوطه میتوانند 
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه قاچاق کاال به موضوع ورود داشته باشند. 

اخبار

معماری و طرح کالن شبکه 
ملی اطالعات پس از 15 سال 
افت و خیز در سال ۹۹ توسط 
شورای عالی فضای مجازی 
ترســیم شــد و باید دید در 
مدت باقی مانده دولت در ســال 1۴00 چه میزان از 
این شبکه تکمیل می شــود. روند اجرای پروژه شبکه 
ملی اطالعات در سال ۹۹ و پس از مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی مبنی بر تعییــن طرح کالن و معماری 
شبکه ملی اطالعات، وارد فاز جدیدی شد.این شبکه 
که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب 
می شود، در 15 سال اخیر با افت و خیز بسیاری همراه 
بوده و دولت های مختلف طی این ســال ها، موفق به 
پیاده ســازی کامل اهداف این پروژه ملی نشدند. به 
همین دلیل همواره عملکرد وزارت ارتباطات به عنوان 
مجری شبکه ملی اطالعات با انتقادات بسیاری همراه 
بوده و به نظر می رسد که این وزارتخانه طی سال های 
گذشته عزم جدی در پیاده ســازی و عملیاتی کردن 
این شبکه و اجرای کامل تکالیف مربوط به آن به کار 
نگرفته است.این در حالی است که شورای عالی فضای 
مجازی از سال ۹3 تاکنون 3 سند را مبنی بر ضرورت، 
تبیین الزامات و طرح کالن و تعیین معماری این شبکه 
به تصویب رسانده تا اهداف مدنظر برای پیاده سازی این 
پروژه مشخص شود. مطابق آنچه که مرکز پژوهش های 
مجلس برآورد کرده است دولت های مختلف تا سال ۹8 
حدود 1۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطالعات 
هزینه کرده اند اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این 
پروژه ملی هنوز کامل نشده است.به دنبال کوتاهی های 
صورت گرفته در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطالعات، 
مقام معظم رهبری در آذرماه ســال ۹8 فرمانی برای 
تکمیل شــبکه ملی اطالعات در بخش زیرســاخت 
ارتباطی، اطالعاتی و خدمات پایه صادر کردند و پس 
از آن روند اجرای این پروژه تغییر یافت. به همین دلیل 
شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات 3 هفته 
مهلت داد تا طرح تکمیلی شــبکه ملی اطالعات را بر 
مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.
پس از این ضرب االجل بود که وزارت ارتباطات باالخره 
طرح کالن شبکه ملی اطالعات را دی ماه ۹8 روی میز 
شورای عالی فضای مجازی گذاشــت. البته این طرح 
به تأیید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق تر 
کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی آن را تکمیل و 
به شورای عالی ارائه کند. به این ترتیب اعضای شورای 
عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال 
۹8 و قبل از شیوع ویروس کرونا، »طرح کالن و معماری 
شبکه ملی اطالعات« و اهداف مربوط به آن را به بررسی 
گذاشته و مواردی را تصویب کردند.در جلسه 12 بهمن 

۹8 اهداف عملیاتی شبکه ملی اطالعات تا افق 1۴0۴ 
به تصویب رسید که پوشــش 100 درصدی جمعیت 
کشور برای دسترســی به پهن باند ســیار با سرعت 
متوســط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80 درصدی 
دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت 25 

مگابیت بر ثانیه از جمله این اهداف به شمار می رود.
پس از آن نیز در 2۶ بهمن ۹8 یعنی آخرین جلسه آن 
سال، بخش هایی از »سند کالن و معماری شبکه ملی 
اطالعات« به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی 
و عملیاتی این پــروژه ملی، در شــورای عالی فضای 
مجازی بررســی و مقرر شد در جلســات آتی شورای 
عالی فضای مجازی، به تصویب برسد اما به دلیل وقفه 
چندین ماهه در برگزاری جلســات این شورا در سال 
۹۹، تصویب طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات 
تا نیمه دوم ســال ۹۹ به طول انجامید.روند پیشرفت 
اهداف شــبکه ملی اطالعات در ســال ۹۹ را می توان 
در دو بخش ۶ ماهه ابتدای سال و ۶ ماه دوم این سال 
مورد بررسی قرار داد. در ۶ ماهه نخست سال به دلیل 
عدم برگزاری جلسات شــورای عالی فضای مجازی و 
مشخص نبودن تکالیف مربوط به این شبکه، انتقادات 
از عدم تسریع در روند این پروژه همچنان ادامه یافت اما 
در نیمه دوم سال ۹۹ پس از برگزاری جلسات شورای 
عالی فضای مجازی، تکلیف طرح کالن شــبکه ملی 
اطالعات مشخص شد و روند پیگیری این پروژه تغییر 
کرد.بر اســاس آماری که وزیر ارتباطات در خردادماه 
۹۹ اعالم کرد، ظرفیت هسته شــبکه ملی اطالعات 
حدود 30 برابر نسبت به ســال ۹2 رشد کرده است. 
به گفته آذری جهرمی پیک مصــرف ترافیک داخلی 
نسبت به ترافیک بین الملل از 10 درصد در سال ۹2 
به 55 درصد در سال ۹8 رسیده است.با این وجود اما 
روند پیشرفت شبکه ملی اطالعات مورد تأیید اعضای 
حقیقی شــورای عالی فضای مجازی و کارشناسان و 
نمایندگان مجلس قرار نگرفــت و تیرماه ۹۹ اعضای 
حقیقی این شورا خواســتار اعالم برنامه و زمان بندی 
روشــن و مکتوب و قابل ارزیابی در خصوص پیشرفت 
پیاده سازی معماری کالن پروژه شبکه ملی اطالعات 
شدند. به گفته اعضای شــورای عالی فضای مجازی 
اعالم های عام از سوی وزارت ارتباطات برای پیشرفت 
شــبکه ملی اطالعات قابل ارزیابی و اظهارنظر نیست.

مردادماه ۹۹ نیز کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات 
مجلس شورای اســالمی به روند پیشرفت این شبکه 
ورود کرد و طرح دوفوریتی الزام دولت به تکمیل شبکه 
ملی در دستور کار مجلس قرار گرفت.در شهریورماه نیز 
رهبر انقالب در دیدار با اعضای هیئت دولت، نسبت به 
پیاده سازی شبکه ملی اطالعات خارج از برنامه زمان 
بندی و نیز عــدم اهتمام دولت به برگزاری جلســات 

شورای عالی فضای مجازی انتقاد کردند.
ایشان در بخشی از سخنانشان با تأکید بر اینکه عوامل 
مســلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال 

هستند، افزودند: »تأکید مکرر بر شبکه ملی اطالعات 
و تشکیل شــورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و 
شرکت رؤسای ســه قوه در آن به همین علت است اما 
متأسفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی شود. شبکه 
ملی اطالعات اجزایی دارد کــه این اجزا از زمان بندی 

ها عقب هستند.«

آمار و ارقام آذری جهرمی در استقرار شبکه 
ملی اطالعات

شــهریورماه ۹۹ وزیر ارتباطات بار دیگــر آماری در 
خصوص پیاده سازی و پیشرفت شبکه ملی اطالعات 
اعالم کرد.وی با بیان اینکه 5۷ درصد اجزای زیرساختی 
شبکه ملی اطالعات کامل شده و 2۴ درصد از این اجزا 
هنوز مســتقر نشده اســت، گفت: طبق سند مصوب 
شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطالعات دارای 
23 جز زیرســاختی اســت که برآورد ما این است که 
حدود 11 جز آن کامل شده، برخی از این اجزا نیازمند 
توسعه هستند و حدود ۴ جز از این اجزا، هنوز استقرار 
نیافته اند. به بیان دیگر به لحــاظ تعدادی، 5۷ درصد 
اجزای زیرساختی این شــبکه کامل شده، 1۹ درصد 
اجزا نیازمند تکمیل هســتند و 2۴ درصــد اجزا باید 
استقرار پیدا کنند.در همین حال مرکز داده مادر شبکه 
ملی اطالعات با هدف حمایت از خدمات پایه و ایجاد 
زیرساخت ها با ظرفیت هزار َرک برای ارائه دهندگان این 
خدمات در کشور با نام سردار سلیمانی راه اندازی شد و 
اعالم شد فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال با ظرفیت 
200 رک افتتاح می شود.اسفندماه ۹۹ نیز معاون وزیر 
ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت 
شبکه ملی اطالعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر 
داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت 
شبکه ملی اطالعات را تکمیل می کند.امیر ناظمی با 
توجه به تفاوت هایی که در گزارش میزان پیشرفت این 
شبکه مطرح است، گفت: ما گزارشی از میزان پیشرفت 
شــبکه ملی برای دوســتان ارســال کردیم و منتظر 

هســتیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی 
بیاید. ادعای ما این بوده کــه 80 درصد در این پروژه 
پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در 
این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. در نهایت 
به این جمع بندی رســیدیم که باقی مانده تکلیفمان 
را نیز ارزیابی کنیم. هم اکنــون از دید ما 20 درصد از 
تکالیف باقی مانده اســت.پس از این اظهارات تاکنون 
تأیید رسمی از ســوی مرکز ملی فضای مجازی برای 
ارائه این گزارش اعالم نشده است و با وجود اینکه وزارت 
ارتباطات در این گزارش ها بر پیشــرفت شــبکه ملی 
اطالعات و تکمیل شدن آن تاکید دارد اما پیشرفت ها 
با توجه به اهداف عملیاتی این طــرح، آنطور که باید 
 محسوس نیســت.هنوز در زمینه خدمات دولت که

 باید روی شبکه ملی اطالعات ارائه شود و نیز خدمات 
پایه ای که روی شــبکه ملی اطالعات تکلیف شده به 
رغم هزینه های چندمیلیاردی، رشد قابل قبولی دیده 
نمی شــود و در مورد بحث مربوط به پیام رســان ها و 
شبکه های اجتماعی که این روزها یکی از پر چالش ترین 
موضوعات فضای مجازی کشــور اســت نیز راه حلی 
ارائه نشده اســت.مطابق با اهداف طرح کالن شبکه 
ملی اطالعات، تا پایان ســال 1۴00 باید خدمات پایه 
کاربردی داخلی به طور کامل تأمین شوند. توسعه پیام 
رســان های اجتماعی بومی تا رسیدن به ظرفیت 50 
میلیون کاربر فعال و نیز ایجاد و توسعه مرورگر بومی، 
جویشگر داخلی، سیستم عامل داخلی موبایل و رایانامه 
داخلی به وزارت ارتباطات محول شــده است.حتی بر 
فرض صحت 100 درصدی ادعای پیشــرفت شبکه 
ملی اطالعات طی ماه های اخیر، آنچه که مهم اســت 
این است که باید شبکه ای داشته باشیم که استقالل 
ما را در زیرســاخت اصلی فضای مجازی فراهم کند و 
سوال این اســت که در مدت باقی مانده تا پایان دولت 
در سال 1۴00، آیا موتور این شبکه روشن می شود و 
آیا بر تکمیل این اهداف، تمرکز جدی صورت می گیرد 

یا خیر.

ضرب االجل شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات

موتور شبکه ملی اطالعات روشن می شود؟
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

مجری نمایشگاه مجازی ایران از امکان حضور استارت آپ های 
حاضر در نمایشگاه مجازی ایران، در نمایشگاه جیتکس 2021 
خبر داد.  استارت آپ ها غالبا به شرکت های نوپای حوزه فناوری 
اطالق می شوند که به واســطه روش های نوآورانه و مبتنی بر 
تکنولوژی روزی که پیش  می گیرند، می توانند آینده روشنی 
برای کسب وکارها رقم بزنند و شیوه های سنتی را با شیوه های 

جدید کم هزینه تر و بهینه تر جایگزین کنند.
تامین مالی برای استارت آپ ها همواره موضوع مهمی بوده و 
به همین دلیل سرمایه گذاری که با آگاهی از چالش های پیش 
روی مسیر استارت آپی، به این بخش اعتماد کند، می تواند  
برای مالکان استارت آپ ها، قوت قلب باشد.در این راستا به نقل 
از فدراسیون فاوا، محمدرضا طالیی -رئیس کمیسیون فناوری 
اطالعات و ارتباطات- عنوان کرد: نمایشگاه مجازی ایران که از 
تاریخ 5 اسفند به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده و در تاریخ 
30 فروردین 1۴00 به صورت رســمی افتتاح می شود، تا 5 

خرداد فعال خواهد بود. این نمایشگاه در بخش های مختلف 
مانند تجارت، صنعت، معــدن و دانش بنیان غرفه مجازی را 
به متقاضیان واگذار می کند و هــر یک از این بخش ها دارای 

سالن های مجزا هستند.
وی ادامه داد: برای حضور استارت آپ ها در نمایشگاه مجازی 
ایران برنامه ریزی انجام نشده بود. اما با توجه به تدابیر انجام شده 
و مذاکراتی که با معاونت کســب وکار اتاق تهران و معاونت 
بین الملل اتاق تهران صورت پذیرفته، سالن ویژه استارت آپ ها 
در نمایشگاه مجازی راه اندازی شده است. غرفه های مجازی 
استارت آپ ها از نظر قیمت نسبت به سایر غرفه های مجازی در 

بخش های دیگر، ارزان تر است.
این عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران از همکاری 
با جیتکس دوبی و جیتکس فیوچر اســتارز با نمایشــگاه 
مجازی ایران خبــر داد و گفت: هماهنگی هایــی با مدیران 
برگزارکننــده جیتکس دوبی صــورت گرفته اســت تا با 

نمایشــگاه مجازی ایران در برگزاری این ســالن همکاری 
داشته باشند. مقرر شــده که مدیران برگزارکننده جیتکس 
نســبت به اطالع رســانی به بانک های اطالعاتی خود برای 
سرمایه گذاران و کســانی که تمایل دارند با استارت آپ های 
 ایرانی همــکاری داشــته باشــند، اقدامــات الزم را انجام

 دهند.
طالیی اظهار کرد: با توجه به اینکه شــرکت های زیادی در 
حوزه های مختلف در بخش استارت آپ ها فعالیت می کنند، 
مقرر شــده اســت در مجموع زمینه حضور 20 استارت آپ 
حاضر در نمایشگاه مجازی ایران طی داوری که با همکاری 
جیتکس فیوچرز اســتارز و داوران ایرانی انجام خواهد شد، 
در نمایشــگاه جیتکس 2021 فراهم شــود. این اتفاق گام 
مثبتی برای حمایت از اســتارت آپ ها محســوب می شود.
وی افزود: همچنین هماهنگی هایی نیز با سفارت خانه های 
خارجی در ایران و سفارت خانه های ایران در خارج از کشور 

صورت گرفته تــا آنها نیز در جذب ســرمایه گذار خارجی و 
 بازدیدکننده خارجی از این ســالن ها همکاری های ویژه ای

 صورت دهند.
طالیی پیش ازاین با یادآوری اهمیت فضای مجازی در توسعه 
کسب وکارها گفته بود: در حال حاضر شرکت های زیادی از 
شبکه های اجتماعی استفاده کرده و محتوای دیجیتال تولید 
می کنند تا بتوانند اطالعات کسب وکار خود را به سرعت در 
اختیار جامعه مخاطبان قرار دهند. اما هنوز برای حضور در 
نمایشــگاه های مجازی اطالعات کافی ندارنــد. چراکه این 
رویداد، تجربه ای جدید در عرصه فضای مجازی کشور است.

او همچنین خاطرنشان کرده بود: روزهای ابتدایی آغاز به کار 
شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، کسب وکارها چندان به 
اهمیت حضور در این شبکه ها پی نبرده بودند. اما امروز تقرببا 
همه شرکت ها از این فضا برای توســعه کار خود با کمترین 

هزینه و مدیریت بیشتر بهره می برند.

اطالعات بیش از 500 میلیون کاربــر فیس بوک در فضای 
مجازی فاش شده است. این اطالعات شامل شماره تماس، 
نام کاربری و موقعیت مکانی افراد است. اطالعات بیش از 500 
میلیون کاربر فیس بوک در وب سایتی مخصوص هکرها قرار 

گرفته است.
هرچند به نظر می رسد این اطالعات قدیمی باشند با این وجود 
نمونه ای از انبوه اطالعاتی است که فیس بوک و شبکه های 
اجتماعــی دیگر جمــع آوری می کنند.نشــریه »بیزینس 
اینسایدر« نخست از اطالعات افشا شده خبر داد. طبق گزارش 

آن اطالعات مربوط به کاربران 10۶ کشــور و شامل شماره 
تماس، نام کاربری فیس بوک، نام کامل، موقعیت مکانی، تاریخ 

تولد و آدرس ایمیل است.
البته این پدیده جدیدی نیست و سال ها است که فیس بوک 
با چالش امنیت اطالعات دســت و پنجه نرم می کند. شبکه 

اجتماعی مذکور در سال 2018 میالدی ویژگی را غیرفعال 
کرد که به کاربران اجازه می داد با اســتفاده از شماره تماس 
کاربر دیگری را جستجو کنند. این امر پس از آن اتفاق افتاد 
که شرکت »کمبریج آناالیتیکا« به اطالعات 8۷ میلیون کاربر 

فیس بوک بدون رضایت آنان دسترسی یافت.

در دسامبر 201۹ میالدی نیز محققان امنیت سایبری اکراینی 
مخزن اطالعاتی حاوی نام، شماره تماس و نام کاربری بیش 
از 2۶۷ میلیون کاربر فیس بوک )که بیشتر در آمریکا ساکن 
بودند( را در فضای مجازی کشف کردند. البته هنوز مشخص 
نیست اطالعاتی که به تازگی فاش شده با این مخزن مرتبط 
باشد.از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به بیانیه فیس بوک در 
این باره اشاره می کند. طبق این بیانیه اطالعات مذکور بسیار 
قدیمی و مربوط به اختاللی هســتند که در آگوست 201۹ 

میالدی برطرف شده است.

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری از شهروندان 
درپوشش ابالغیه الکترونیک هشــدار داد. سرهنگ 
علی محمد رجبی دراین باره گفــت:  یکی از اقدامات 
خوبی که در راستای هوشمندسازی و کاهش مراجعات 
حضوری انجام شده توسعه خدمات الکترونیکی است. 
اما در این میان ممکن اســت افراد ســودجو با ایجاد 
آدرس های مشــابه و با شــیوه های مختلف اقدام به 

کالهبرداری و سوءاستفاده از شهروندان کنند.
وی ادامه داد:  در همین راستا نیز اخیرا موردی مشاهده 
شــد که در آن افراد ســودجو اقدام به جعل آدرس 
اینترنتی سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه کرده 

و با ارسال پیامکی با محتواهایی نظیر ثبت شکواییه، 
ابالغ حکم و ... کاربــران را به آدرس جعلی هدایت و با 
درخواست کسر وجه نقد، حســاب این افراد را خالی 

کرده اند.
رجبی با بیان اینکه اعالم مواردی نظیر ثبت شکایت، 
احضار، ابالغ حکم و ... جزو مواردی است که کنجکاوی 
و حساسیت شهروندان را به دنبال دارد، گفت: در همین 
راستا نیز مجرمان سایبری با ارسال چنین محتوایی 

حساسیت کاربر را برانگیخته و حتی ممکن است فرد 
با علم به اینکه هیچ شکایتی از وی به ثبت نرسیده یا از 
کسی شکایتی نداشته، بازهم از روی کنجکاوی وارد 
لینک شده و به بهانه کم بودن مبلغ درخواستی مبلغ 
مذکور را نیز پرداخت کند. غافل از اینکه امکان برداشت 
مبالغ بیشتر از حساب بانکی وجود داشته و سودجویان 

اقدام به خالی کردن حساب می کنند.
وی با بیان اینکه سامانه ثنا هیچگونه دریافت وجهی 

ندارد، گفت:  اگر شهروندان با پیام هایی که تحت عنوان 
ثنا برایشان ارسال شــده و در آن درخواست پرداخت 
مبلغی حتی به میزان اندک مطرح شده بود، باید بدانند 
که این پیام جعلی بوده و ضمن پرهیز از پرداخت وجه، 

حتما مراتب را به پلیس فتا گزارش کنند.
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای ناجا تاکید کرد: برای جلوگیری از گرفتار 
شدن در دام چنین سودجویانی الزم است شهروندان 
از بازکردن پیام های مشکوک خودداری کنند. اگر با 
لینک های ناشناس مواجه شدند وارد آن نشده و حتما 
قبل از هرگونه تراکنش بانکی آدرس صحیح سایت و 

سامانه را بررسی کنند.

استارت آپ های برگزیده نمایشگاه مجازی به جیتکس می روند

در فضای مجازی؛

اطالعات بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فیس بوک فاش شد

پليس فتا هشدار داد

کالهبرداری در پوشش ابالغیه قضایی الکترونیک


