
کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
اعالم کرد: تا اطالع ثانوی ساعات فعالیت بانک ها 
برای پذیرش مشتریان، از ۸ صبح الی ۱۴ بعد از 
ظهر و در روزهای پنج شــنبه ۸ صبح تا ۱۲:۳۰ 

خواهد بود.
کانون بانک ها و مؤسســات اعتباری خصوصی 
پیرامون ساعت کار شعب و نحوه حضور کارکنان 
بانک ها در شــهرهای آبــی، زرد، نارنجی و قرمز 

اطالعیه ای صادر کرد که در آن آمده است:
با توجه به سواالتی که در خصوص نحوه چگونگی 
ارائه خدمات بانک ها و نحوه حضور کارکنان آنان 
در روزهای جاری که در بعضی از شــهرها از نظر 
ســتاد ملی کرونا تغییر وضعیت هشدار داده اند، 
ضرورتاً به استحضار می رســاند: مطابق یا مفاد 

نامه شماره ۱۸۲۵/۹۹- ک ه مورخ ۱۳/۹/۹۹، تا 
اطالع ثانوی ساعات فعالیت بانک ها برای پذیرش 
مشــتریان از ۸ صبح الی ۱۴ بعــد از ظهر و در 

روزهای پنج شنبه تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
حضور کارکنان بانک ها در شهرها با هشدار قرمز 
به میزان ۵۰ درصد  می باشــد و ۵۰ درصد بقیه 
کارکنان می توانند با توجه به نظر مدیران محترم 
مناطق بنحویکه ارائه خدمات شــعب متوقف یا 
با خدشــه روبرو نگردد به صورت نوبتی از طریق 

دورکاری ادامه یابد.
در شهرهای با هشــدار نارنجی از جمله تهران و 
البرز حضور کارکنان به میزان دوســوم خواهد 
بود و یک ســوم آنــان می توانند مشــروط به 
امکان ارائــه کامل به مشــتریان از طریق نوبتی 

دورکاری داشــته باشــند. بدیهی است در سایر 
شهرها با هشدارهایی با رنگ های زرد و آبی ارائه 
 خدمات بانکی با حضــور صدردرصدی کارکنان 

خواهد بود.
طبیعتاً رعایت پروتکل های بهداشتی )استفاده از 
لوازم التحریر اختصاصی، مواد ضدعفونی کننده، 
رعایت فاصله مکانی بین افــراد و …( و توصیه 
و پیشــنهاد به مراجعین برای انجام امور بانکی 
آینده با اســتفاده از تجهیزات الکترونیکی مورد 
عنایت همکاران بانکی و به ویژه مدیران شــعب 

خواهد بود.
تغییر رنگ شهرها با هشدارهای ستاد ملی کرونا 
در آینده کماکان مشمول مراتب مندرج در نامه 

حاضر خواهد بود.

ارزش بیشــتر ارزهای مهــم دیجیتالی بار دیگر 
صعودی شد.

به گزارش سی ان بی ســی، در اتفاقی بزرگ برای 
بازار ارزهای دیجیتالی قرار اســت سهام صرافی 
کوین بیــس که یکــی از بزرگ تریــن صرافی 
هــای دیجیتالی جهان اســت در بــازار بورس 
نیویورک عرضه اولیه شود. این نخستین عرضه 
بزرگ بورســی مربوط به ارزهای دیجیتالی در 
بورس آمریکا است و کمیســیون بورس واوراق 
بهادار امریــکا پس از مدت ها کشــمکش با این 
کار موافقت کــرد. همزمان با ایــن اتفاق کوین 
بیس اعالم کرد برت ردفیــرن- یکی از مدیران 
ارشد ســابق کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا را بــرای اطمینان از پایبنــدی به قوانین 

اســتخدام کرده اســت. افزایش جذابیت سایر 
ارزهای دیجیتالــی برای معامله گــران به ویژه 
پس از ناکامی بیتکوین در فتــح کانال ۶۰ هزار 
دالری باعث شــده اســت تا در روزهای اخیر و 
برای نخســتین بار، ســهم بیتکوین از کل بازار 
ارزهای دیجیتالی به کمتر از دو سوم کاهش پیدا 
کند. به عقیده تحلیلگران، ادامه کاهش ســلطه 
بیتکوین بر بازار ارزهای دیجیتالی ممکن است 
منجر به صعود سنگین دیگر ارزها و ورود شرکت 
 های بزرگ به صورت گســترده تــر در بازار این

 رمزارزها شود.
بانک جی پی مورگان با انتشار گزارشی با اشاره به 
افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای 
دیجیتالی پیــش بینی کــرد 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.  
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۹۹۰ میلیارد دالر برآورد می شــود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۷۹ درصد بیشتر 
شــده اســت. در حال حاضر ۵۷ درصد کل بازار 
ارزهــای دیجیتالی در اختیار بیــت کوین و ۱۴ 
درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 
بالک چین ایجاد شــد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.

اپلیکیشــن چت صوتی کالب هاوس اعالم کرد 
قابلیت درآمدزایی را برای تولیدکنندگان محتوا در 
این پلتفرم راه اندازی می کند و از درآمد آنها هیچ 

پولی دریافت نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، همه کاربران از روز دوشنبه قادر 
خواهند بود از طریق این پلتفرم پول ارسال کنند. 
امکان دریافت پول در ابتدا برای گروه آزمایشــی 
کوچکی موجود خواهد بود و ســپس برای سایر 

کاربران به صورت گسترده عرضه می شود.
کاربران می توانند با کلیک روی گزینه "پول ارسال 
کن" برای تولیدکنندگان محتوا در کالب هاوس 
پول ارسال کنند. این شــرکت شبکه اجتماعی 
اعالم کرد شرکت استرایپ که شریک کالب هاوس 
برای انجام خدمات پولی اســت، کارمزد اندکی از 
کاربران دریافت خواهد کرد. اپلیکیشــن شرکت 

کالب هاوس که در سانفرانسیسکو مستقر است، 
به کاربران امکان می دهد در چت رومهای صوتی 
گرد هم آمده و درباره موضوعات مختلف گفت و گو 
کنند. تازه واردها برای پیوستن به کالب هاوس، 
باید از سوی کاربران فعلی دعوتنامه دریافت کنند.

شــمار کاربران جهانی کالب هاوس پس از این 
که ایالن ماسک، مدیرعامل تســال و والد تنف، 
مدیرعامل شرکت رابین هود در این پلتفرم به گفت 

و گو پرداختند، جهش پیدا کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، کالب هاوس با وجود 
مقرراتی که علیه نژادپرســتی، نفــرت پراکنی و 
اطالعات نادرســت دارد از ابتدای سال میالدی 
جاری بــا انتقادهایی در خصوص زن ســتیزی، 
یهودی ستیزی و اطالعات نادرست درباره کووید 

۱۹ در این پلتفرم روبرو شده است.

پاالیشگاههای دولتی هند در ماه مه ۳۶ درصد نفت 
کمتری از حد معمول از عربستان سعودی خریداری 
خواهند کرد که نشان دهنده تشدید تنشها با ریاض 
حتی پس از حمایت این کشور از افزایش تدریجی 
تولید اوپک پالس اســت. به گزارش ایسنا، روابط 
انرژی میان هند که ســومین واردکننده و مصرف 
کننده بزرگ نفت در جهان است و عربستان سعودی 
در پی افزایش قیمتهای جهانــی نفت، به تیرگی 
گراییده است. دهلی نو کاهش تولید سعودیها و سایر 
تولیدکنندگان را عامل افزایش قیمتها و آسیب دیدن 
روند احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کرونا می 
داند. سه منبع آگاه به رویترز گفتند: پاالیشگاههای 
دولتی هندی برای خرید ۹.۵ میلیون بشــکه نفت 
سعودی در ماه مه سفارش داده اند در حالی که ماه 
پیش از آن برای خرید ۱۰.۸ میلیون بشکه برنامه 

ریزی کرده بودند. پاالیشــگاههای ایندین اویل، 
بهــارات پترولیوم، هندوســتان پترولیوم کورپ و 
شرکت پاالیش و پتروشیمی مانگالور معموال ۱۴.۸ 
میلیون بشکه نفت عربستان را در یک ماه خریداری 
می کنند. تصمیم برای خرید کمتر نفت روز دوشنبه، 
دو روز پس از تماس تلفنی روز شنبه میان دارمندا 
پرادهان، وزیر نفت هند و شــاهزاده عبدالعزیز بن 
سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی گرفته شد. 
محتوای مکالمات میان ایــن دو وزیر هنوز معلوم 
نیست و هیچ اظهارنظری از سوی شرکتهای هندی، 
آرامکوی سعودی یا وزارت نفت عربستان سعودی 
مطرح نشده است. یکی از این منابع آگاه گفت: از این 
که سعودیها قیمت فروش بازارهای دیگر را کاهش 
دادند در حالی که قیمت فروش رســمی به آسیا را 

افزایش دادند، متعجب شدیم.

دادگاه عالی آمریکا در حکمی اعالم کرد شرکت گوگل 
در اســتفاده از کد نرم افزاری اوراکل برای ســاخت 
سیســتم عامل اندروید، مرتکب نقــض کپی رایت 
نشده است و به این ترتیب گوگل از پرداخت خسارت 

چندمیلیارد دالری نجات پیدا کرد.
به گزارش ایســنا، حکم دادگاه عالی آمریکا تکلیف 
پرونده یک دهه ای شــکایت اوراکل علیه گوگل را 
روشن کرد. اوراکل خواستار دریافت ۹ میلیارد دالر 
خسارت از گوگل بود. ارزش سهام آلفابت که شرکت 
مادر گوگل است، پس از انتشار این خبر ۴.۲ درصد و 
اوراکل چهار درصد صعود کرد. دادگاه عالی آمریکا 
اعالم کرد گوگل به صورت مشــروع از زبان برنامه 
نویســی جاوای اوراکل در سیســتم عامل اندروید 
اســتفاده کرده اســت.هر یک از طرفین این دعوی 
مدعی بودند که موضع طرف دیگر به نوآوری ضربه 

می زند. اوراکل گفته بــود بدون حمایت کپی رایت 
قوی، شــرکتها انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری 
هزینه باالی مورد نیاز برای محصوالت مبتکرانه دارند.

اوراکل پس از اعالم این حکم گفت: پلتفرم گوگل بزرگتر 
و قدرت بازارش بیشتر می شود و موانع برای ورود باالتر 
و قابلیت رقابت کمتر می شود. آنها جاوا را به سرقت برده 
و یک دهه طرح دعوی کردند که تنها یک انحصارطلب 
می تواند چنین کند. این رفتار  دقیقا علت بررسی شیوه 
های تجاری گوگل توسط مقامات رگوالتوری در سراسر 
جهان و آمریکاست.گوگل این تصمیم را یک پیروزی 
برای مصرف کنندگان، تعامل پذیری و علم رایانه خواند. 
کنت واکر، مدیر حقوقی گــوگل در بیانیه اعالم کرد 
این تصمیم به نسل جدید طراحانی که محصوالت و 
خدماتشــان به مصرف کنندگان سود خواهد رساند، 

اطمینان حقوقی می دهد.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر ضعیفتر شدن ارزش دالر و عقب نشینی 
بازده اوراق قرضه آمریکا، به باالترین حد در بیش از 

یک هفته گذشته صعود کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد افزایش، بــه ۱۷۳۴ دالر و ۷۲ 
سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱۷۳۴ دالر و ۸۰ 
سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته 
تغییر چندانی نداشت و در ۱۷۲۸ دالر و ۸۰ سنت 

بسته شد.
کایل رودا، تحلیلگر شرکت آی جی مارکت درباره 
روند روز جاری بازار اظهار کرد: پس از آمار اقتصادی 
قوی روز جمعه و روز دوشنبه در آمریکا، موقعیت 

دالر به عنوان دارایی مطمئن تضعیف شد و سرمایه 
گذاران به ســوی داراییهای پرریســکی رفتند که 

بازدهی باالتری دارند.
دالر در برابــر ارزهای رقیب بــه پایینترین حد دو 
هفته گذشــته نزول کرد و طال را برای خریداران 
غیرآمریکایی ارزانتر ساخت. همچنین بازده اوراق 
خزانه آمریکا کاهش یافت و از باالترین رکورد ۱۴ ماه 
اخیر که هفته گذشته به آن صعود کرده بود، فاصله 
گرفت. بازده پایینتر اوراق قرضه هزینه نگهداری طال 

که بازدهی ندارد را کاهش می دهد.
در این بین، آمار اقتصــادی بهتر از حد مطلوب در 
آمریکا امیدها به احیای اقتصــادی را برانگیخت و 
سرمایه گذاران را به ســمت داراییهای پرریسک 

هدایت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، لورتا ِمستر، رییس بانک 
فدرال رزرو کلیولند روز دوشنبه اعالم کرد دورنمای 
اقتصادی آمریکا روشنتر شده است و بانک مرکزی 
برای کمک به رشد اقتصادی بیشتر، باید به سیاست 

تسهیل پولی خود ادامه دهد.
طال از تدابیر محرک مالی بانکهای مرکزی سود می 
برد زیرا این فلز ارزشمند پناهگاه مطمئن دارایی در 

برابر تورم ناشی از این سیاستها به شمار می رود.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ثابت بود و در ۲۴ دالر و ۹۰ ســنت 
ایستاد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۴ 
درصد کاهش، به ۲۶۵۴ دالر و ۳۳ ســنت رسید. 
هر اونس پالتین برای تحویــل فوری با ۰.۱ درصد 

کاهش، به ۱۲۰۷ دالر و ۵۰ سنت رسید.

بانک آمریکایی گلدمن ســاکس همچنان به نفت 
خوش بین اســت و تقاضای قوی را پیش بینی می 
کند که افزایش دو میلیون بشــکه ای تولید روزانه 
اوپک پالس در ســه ماهه سوم امســال را ایجاب 

می کند.
به گزارش ایســنا، گلدمن ســاکس اعالم کرد ما 
احیای تقاضا بــرای نفت به میــزان باالتر از آنچه 
اوپــک و آژانس بیــن المللی انــرژی پیش بینی 
کرده اند را انتظار داریم که افزایــش تولید روزانه 
اوپک پالس در فاصلــه ماه مه تا ژوئیــه به میزان 
حــدود دو میلیون بشــکه را ضروری مــی کند. 
این بانک ســرمایه گذاری آمریکایــی پیش بینی 
 کرد ســطح ذخایــر نفت تــا پاییز ســال ۲۰۲۱ 

عادی شود.

اوپک پالس پنج شــنبه گذشــته تصمیم گرفت 
تولیدش را به میزان یک میلیون بشــکه در روز در 
مدت ســه ماه از ماه مه تا ژوئیه افزایش دهد. این 
گروه در هر یک از ماههای مــه و ژوئن تولید نفت 
را به میزان ۳۵۰ هزار بشــکه در روز و در ژوئیه به 
میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش می دهد. 
همچنین عربستان سعودی کاهش تولید یکجانبه 
یک میلیــون بشــکه در روز را در همین مدت به 
صورت تدریجــی خاتمه خواهــد داد و ۲۵۰ هزار 
بشــکه در روز در ماه مه و به میزان مشابه در ژوئن 
 و ۴۵۰ هزار بشــکه در روز در ژوییــه به تولیدش 

اضافه می کند.
با وجود نگرانیهای اخیری که در پی وضع قرنطینه 
برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ نسبت به تقاضا در 

اروپا و هند وجود دارد، گلدمن ســاکس همچنان 
دیدگاه خوش بینانه ای نسبت به تقاضا برای نفت 

دارد.
گلدمن ســاکس در ابتدای مارس پیش بینی کرد 
قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه سوم امسال 
به ۸۰ دالر در هر بشکه می رسد که پنج دالر باالتر 
از پیش بینی بــود که دو هفته پیــش از آن اعالم 

کرده بود.
بر اســاس گزارش اویــل پرایس، حتــی پس از 
ریزش قیمتی که نفت در اواســط مارس داشــت، 
گلدمن ســاکس این ریزش را فرصتی برای خرید 
دانســت و پیش بینی کرد قیمت هر بشــکه نفت 
 در تابســتان بــه ۸۰ دالر در هــر بشــکه صعود 

می کند.

ادامه پیشروی ارزهای دیجیتالیجزئیات ساعت کار جدید بانک ها در شهرهای رنگی کرونا

پیروزی گوگل در شکایت نقض کپی رایت اوراکلکاهش چشمگیر خرید نفت هندی ها از عربستانراه اندازی خدمات اشتراک پولی در کالب هاوس

بهبود عمده تقاضا برای نفت در تابستان امسالطالی جهانی صعود کرد
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مرغ فراوان در راه بازار 

 صف های طوالنی
 مرغ شکسته شد

مذاکره ای 
با آمریکا 
شکل نخواهد
 گرفت

ربیعی: 

معیشت مردم 
همواره اولویت 

 اصلی دولت 
بوده است
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

 چشم انداز
 نرخ ارز

ناکامی در هدایت 
نقدینگی به تولید

ســابقه مذاکرات زمانی 
که برجام وجود نداشــت 
و همواره مذاکرات برای 
توافق ادامه داشــت این 
را نشان می دهد که اگر 
اخبار خوشبینانه از جلسات درز کند دالر روند 
کاهشی خواهد داشــت و اگر روند مذاکرات 
خوب نباشد امید بازار ارز به کاهشی شدن از 
دست می رود و قیمت ها افزایش پیدا می کند. 
به هر ترتیب نتیجه این است که اگر مذاکرات 
امیدوارانه جلو برود روند کاهشــی قیمت ارز 
را خواهیم داشــت. البته نکته ای که باید به 

آن اشاره...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی
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مشتری برای امالک 
تجاری نیست

یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد خالی در انتظار 

صدور قبض های مالیاتی

چشم انداز بازار ارز در سایه مذاکرات ایران با گروه 4+1 چیست؟

بازار ها  در  فاز انتظار
صفحه3

صفحه3

کاالهای اساسی بر مدار گرانی
قیمت بیش از ۱۰۰ قلم کاالی اساسی در بهمن ماه 99 روند صعودی داشت

 شــیوع ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را 
تحت تاثیر مســتقیم قرار داد و سبب ضرر اصناف 
و فعاالن اقتصادی در بازار داخلی شــد.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، در سنوات گذشته معموال 
بازار امالک تجاری و اداری همواره مشتریان خاص 
خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف 
تحت تاثیر شیوع کرونا، سبب شد تا اعضای صنوف 
 مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برسانند

.امالک تجاری و اداری در سال ۹۹ بیشترین ضربه 
را در سال های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل 
شــد به طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعاالن صنفی 
ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را 
فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی 

خارج شدند...

وزیر راه و شهرســازی گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده 
است تا قبض های مالیاتی برای آنها صادر شود.»محمد 
اسالمی«  )سه شــنبه( در جریان مراسم آغاز عملیات 
ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکن و بهره برداری از ۳۰ هزار 
واحد مسکن محرومان توسط ستاد اجرایی فرمان امام 
)ره(، افزود: رونق مســکن موجب رونق تولید، توسعه 
اشتغال، رفاه و منزلت اجتماعی و افزایش سطح کیفی 
زندگی خانواده ها خواهد بود به همین دلیل همه فکر، 
برنامه و اراده ما این اســت که با رونق مسکن بتوانیم 

پایداری تولید را پایه گذاری...



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر راه و شهرسازی:
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در 

انتظار صدور قبض های مالیاتی است
وزیر راه و شهرســازی گفت: یک میلیــون و ۳۰۰ 
هزار واحد مسکونی خالی به ســازمان امور مالیاتی 
معرفی شده اســت تا قبض های مالیاتی برای آنها 
صادر شود.»محمد اسالمی«  )سه شنبه( در جریان 
مراسم آغاز عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکن و 
بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن محرومان توسط 
ســتاد اجرایی فرمان امام )ره(، افزود: رونق مسکن 
موجب رونق تولید، توسعه اشــتغال، رفاه و منزلت 
اجتماعی و افزایش سطح کیفی زندگی خانواده ها 
خواهد بود به همین دلیل همه فکر، برنامه و اراده ما 
این است که با رونق مسکن بتوانیم پایداری تولید را 
پایه گذاری کنیم.وی، شناسایی کانون تقاضا، جامعه 
هدف و اقدام آگاهانه برای ساخت مسکن را از جمله 
سیاست های دولت برشمرد و گفت: در مرحله نسخت 
طرح مسکن ملی ۴۳۶ هزار نفر و در مرحله دوم ۱۱۰ 
هزار نفر ثبت نام کرده و واجد شرایط تشخیص داده 
شدند و ما طرح ملی مسکن را برای این جامعه هدف 
آغاز کردیم.وزیر راه و شهرســازی بیان داشت: نکته 
مهم دیگر در طرح ملی مسکن این است که بتوانیم 
زمین مرغوب شهری داشته باشیم که در این خصوص 
اقداماتی انجام شده است.وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار 
پروژه در سطح کشور برای مسکن تعریف شده است، 
افزود: این پروژه ها، طرح هایی هستند که از سوی خود 
مردم برای ساخت خانه، مجتمع سازی و همچنین 
مشارکت با بخش خصوصی اجرایی می شود.اسالمی 
گفت: برای رونق مسکن در کشــور آیین نامه هایی 
اصالح و همچنین قوانینی در هیات دولت مصوب 
شده که امیدواریم موجب رونق ساخت مسکن در 
کشور شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بحث 
مسکن ملی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( یک چهارم 
پروژه ها را تقبل کرده که حرکت بسیار ارزشمندی 
اســت، همچنین بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تفاهم نامه به منظور ساخت مسکن برای دستگاه های 
مختلف از جمله فرهنگیان، شاغالن، بازنشستگان و 
غیره امضا کردیم که اولویت با افراد فاقد مسکن است.

تسهیالت ۳ میلیارد ریالی بانک 
توسعه تعاون به برندگان رقابت 

اینوتکس پیچ 
۲۰۲۱بانک توسعه تعاون به برندگان چهارمین رویداد 
اینوتکس پیچ، تســهیالت کم بهره ۳ میلیــارد ریالی 
پرداخت مــی کند.به گــزارش روابــط عمومی بانک 
توســعه تعاون،  این بانک با هدف حمایــت از نوآوری 
و کارآفرینــی در کشــور ضمن حمایــت از برگزاری 
 چهارمین رقابت اســتارت آپی نمایشــگاه اینوتکس
 ) اینوتکس پیچ(، تسهیالت ویژه ای به برندگان فینال 
این دوره از رقابت ها پرداخت می کند.چهارمین دوره 
از رقابت های استارتاپی اینوتکس پیج از ۲۵ بهمن در 
۶ استان آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت. در این رویداد تیم های شرکت کننده در هر استان 
با هم به رقابت می پردازند و در نهایت ۲ تیم از هر استان 
به فینال این رقابت ها که در تهران برگزار خواهد شد، راه 
پیدا کرده و باهم به رقابت می پردازند.الزم به ذکر است 
بانک توسعه تعاون ضمن حمایت از این رویداد، خدمات 
و تسهیالت ویژه ای به برندگان فینال نیز اختصاص داده 
است که از جمله اختصاص مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال در 
قالب تسهیالت کم بهره به ۵ استارتاپ برتر این مسابقات 
خواهد بود که پس از اعالم رسمی برگزیدگان به هریک، 
مبلغ سه میلیارد ریال با رعایت ضوابط و مقررات از سوی 

بانک توسعه تعاون پرداخت خواهد شد.

تقدیر اســتاندار کردستان از 
عملکرد بانک مهر ایران

استاندار کردستان از تالش های بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در ایجاد رضایتمندي براي شهروندان و حمایت از 
قشر ضعیف جامعه، تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، بهمن مرادنیا استاندار 
کردستان، از حمایت هاي بانک مهر ایران در پرداخت 
تسهیالت و ایجاد اشــتغال پایدار براي اقشار مختلف 
مردم تقدیر و تشکر کرد.در این دیدار، استاندار کردستان 
ضمن بررسی نقش بانک ها در توانمندسازی اقتصادي 
نیازمندان، تعداد تسهیالت پرداخت شده از سوي بانک 
مهر ایران، میزان اثربخشي این تسهیالت قرض الحسنه 
در ایجاد اشــتغال پایدار و همچنین باز شــدن گره از 
مشــکالت مردم، از عملکرد مدیریت استان کردستان 
در این زمینه تقدیر شد.مرادنیا ضمن بررسی عملکرد 
بانک ها در پرداخت تســهیالت ابالغی بــه آن ها بیان 
داشت: همکاري بانک هایي مانند بانک مهر ایران در این 
استان بسیار قابل توجه است و این همراهي موجب شده 
تا بسیاري از اهداف تعیین شده در بخش اشتغال خرد در 

استان محقق شود.

خبر

بانک ها

 شیوع ویروس کرونا اقتصاد 
بســیاری از کشورها را تحت 
تاثیر مستقیم قرار داد و سبب 
ضرر اصناف و فعاالن اقتصادی 
در بازار داخلی شد.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین، در ســنوات گذشــته معموال 
بازار امــالک تجاری و اداری همواره مشــتریان خاص 
خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف 
تحت تاثیر شیوع کرونا، سبب شــد تا اعضای صنوف 
 مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برســانند
.امالک تجاری و اداری در ســال ۹۹ بیشترین ضربه را 
در سال های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به 
طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعاالن صنفی ترجیح دادند، 
قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین 

ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند.

۳۰ تا ۳۲ درصد فسخ قرارداد امالک تجاری و 
اداری در سال ۹۹ اتفاق افتاد

وضعیت قیمت امالک تجاری و اداری نیز در ســال ۹۹ 
مسیر عکس بازار مســکن را طی کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ 
درصد از قیمت این امالک در بازار کاسته شد.وضعیت 
رهن و اجاره و خرید و فروش امالک تجــاری و اداری 
بسیار اسفناک است به طوری که در یک سال گذشته 
کمتر معامله خرید و فروش و رهن واجاره این امالک به 

ثبت رسیده است.

وضعیت عجیب ملک تجــاری و اداری در 
تهران/ قیمت ها ۳۰درصد کاهش یافت 

کسی به دنبال خرید امالک تجاری و اداری نیست
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت خرید و 
فروش و اجاره امالک تجاری و اداری در سال ۹۹ گفت: 
هیچ کسی اصال به دنبال خرید امالک تجاری و اداری 

در بازار نبود. 
مصطفی قلــی خســروی در مورد فســخ قــرارداد 
اجاره امــالک تجاری بیان کرد: متاســفانه در ســال 

۹۹ به دلیل شــرایط خاص اقتصادی شــاهد فســخ 
 تعداد فــراوان قراردادهــای امالک تجــاری و اداری

 بودیم.

افزایش ۳۲درصدی فســخ قرارداد امالک 
تجاری

وی افزود: ۳۰ تا ۳۲ درصد فسخ قرارداد امالک تجاری و 
اداری در سال ۹۹ اتفاق افتاد.

وی توضیح داد: متاســفانه فعالیت کاســبان و اصناف 

تحت تاثیــر کرونا قــرار گرفته اســت و بایــد توجه 
داشــت کســانی که با اجاره واحد تجاری و طبق ماده 
۸۰ قانــون نظام صنفی ، جــواز دریافت کــرده بودند 
 نیز تحت تاثیر شــرایط بد اقتصادی، ناچار به فســخ

 قرارداد شدند.

قیمت امالک تجاری و تجاری تا ۳۰ درصد 
کاهش یافت 

نبود مشتری برای امالک تجاری و اداری
وی درباره قیمت این امالک در بازار ملک ۹۹ بیان کرد: 
شاهد کاهش قیمت امالک تجاری و اداری در سال ۹۹ 
نسبت به سال ۹۸ بودیم اما با وجود پایین تر آمدن نرخ ها، 

مشتری برای خرید وجود نداشت.
وی تاکید کرد: قیمت امالک تجاری و اداری در ســال 
۹۹ نسب به سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصدکاهش یافت. 

وضعیت مبهم امالک تجاری در سال ۱۴۰۰
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت رونق بازار 
امالک تجاری و اداری در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: شرایط 
برای فروش امالک تجاری و اداری بسیار سخت است به 
طوری که به ازای فروش ۱۰ واحد آپارتمان، شاید بتوان 

یک واحد تجاری را فروخت زیرا خریداری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: وضعیت این بازار مبهم است و نمی توان 

پیش بینی دقیقی داشت.
خسروی تاکید کرد: امیدوارم تحت تاثیر رونق اقتصادی 
در سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود وضعیت بازار امالک تجاری 

و اداری باشیم.

رییس اتحادیه مشاوران امالک :

مشتری برای امالک تجاری نیست

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
معیشت مردم همواره اولویت 

اصلی دولت بوده است
دویست و پانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست رییس 
جمهور برگــزار و در این جلســه رییس کل 
بانک مرکزی به عنــوان رییس دوره ای گروه 
۲۴گزارشی از جلسه این گروه که روز دوشنبه 
با حضور وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک 
مرکزی ۲۸کشورجهان و روسای صندوق بین 
المللی پول و بانک جهانی تشــکیل شد، ارائه 
کرد. گزارش گروه ۲۴ حاکی از اثرات شــدید 
اقتصادی کرونا بر اقشــار کــم درآمد جامعه 
و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مشــکالت 
جدی کشورهای عضو در تامین واکسن مورد 
نیاز است.به گفته رییس کل بانک مرکزی، در 
مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای 
جهان ، عملکرد جمهوری اســالمی ایران در 
سال گذشــته در مدیریت آثار کرونا و مثبت 
کردن نرخ رشد تولید, برغم فشارهای مضاعف 
تحریمی، ممتاز ارزیابی شــده است.رییس 
جمهور در این جلســه با بیان اینکه حمایت 
از معیشت مردم همواره اولویت دولت تدبیر 
و امید بوده است، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ 
طرح های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در 
بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز منابع قابل توجهی 

برای این امر اختصاص یافته است.
رییس جمهور با اشــاره به اینکــه دولت در 
آســتانه ماه مبارک رمضان بــرای گروه های 
آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، 
افزود: این کمک ها تداوم خواهد یافت تا دولت 
در برابر تکانه های اقتصــادی یاری گر مردم 
باشد و مردم عزیز، باالخص اقشار آسیب پذیر 
اطمینان خاطر داشته باشند که دولت هیچگاه 

آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی »سامانه 
الکترونیکی نظام بانکی کشور در زمینه کارت 

اعتباری« مورد بررسی قرار گرفت.

ربیعی: 
مذاکــره ای با آمریکا شــکل 

نخواهد گرفت
سخنگوی دولت گفت: نشست وین ، فرصتی برای 
تبادل نظرات همه طرف ها درباره نحوه و زمانبندی 

بازگشت به تعهدات در برجام است.
در ابتدای نشســت خبری علی ربیعی در ارتباط با 
موضوع مذاکره با امریکا و برجام اظهار کرد: در تداوم 
همان کشاکش، امروز سه شنبه شاهد فصل تازه ای 
از روند شکســت زورگویی و تجدید حیات برجام 
هستیم. همانطور که در اوج قلدری ها و فشار های 
رژیم ترامپ پیش بینی می کردیم، سرانجام آمریکا با 
ناامید شدن از مسیر اشتباه گذشته، اعتراف می کند 
که فشار حداکثری شکســت خورده و چاره ای جز 
احیای برجام و بازگشــت همه طرف ها به تعهدات 
شان وجود ندارد.وی ادامه داد: این موفقیت هرگز 
بدســت نمی آمد اگر خویشــتن داری ما در برابر 
تحریک احساســات ملی از طرف جنــگ افروزان 
نبود و اگر با وجود همه فشار های خارجی و داخلی 
برای خروج از برجــام و مقابله به مثل در برابر رژیم 
ترامپ نمی ایستادیم و اگر مردم ما این رنج شدید و 
ناجوانمردانه را تحمل نمی کردند و اگر رهبری معظم 
با درایت در صف مقدم حفظ برجام و اصرار بر حق 
قانونی ایران در مقابله با این ظلم بی نظیر نایستاده 
بودند.ســخنگوی دولت افزود: البته ما در سرآغاز 
فرایند احیای برجام هستیم و امروز هم با اطمینان 
می گوییم که در آینده ای بسیار نزدیک دولت امریکا 
راهی به جز خاتمه دادن به رفتار های قانون شکن 
ندارد، تحریم های یکجانبه و ناقض توافق و مقررات 
بین المللی به پایان خواهد رسید. نشست وین که 
امروز انجام خواهد شد، فرصتی برای تبادل نظرات 
همه طرف هــا درباره نحوه و زمانبندی بازگشــت 
به تعهدات در برجــام اســت.ربیعی تصریح کرد: 
موضع اصولی ما کاماًل روشن است و توسط مذاکره 
کنندگان ما نیز تکرار خواهد شد. همانطورکه بار ها 
گفته شده، هیچ مذاکره ای میان نمایندگان ایران 
و آمریکا شــکل نخواهد گرفت، اما آماده رساندن 
این پیام به اعضای برجام هستیم که در صورت لغو 
تحریم ها و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ جمهوری اسالمی 
ایران هم بطور متقابل آماده است که بعد از راستی 
آزمایی انجام تعهدات طرف های دیگر در کوتاه ترین 
زمان ممکن به انجام همه تعهــدات خود بازگردد.
وی یادآور شد: در حال حاضر به نتایج این نشست 
خوش بین یا بدبین نیستیم، اما اطمینان داریم که در 
مسیر درستی قدم گذاشته ایم و در صورتی که اراده، 
جدیت و صداقت آمریکا به اثبات برســد، می تواند 
نشانه خوبی برای آینده ای بهتر برای این توافق و در 

نهایت اجرای کامل آن در هفته های پیش رو باشد.
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شاخص کل بورس تهران در ابتدای معامالت سه شنبه ۱۷ 
فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۴۰۸۳ واحدی به یک میلیون و 
۲۶۶ هزار و ۸۱۹ واحد رسید.همچنین شاخص کل هم 
وزن نیز ۱۰۹ واحد افت کرد و به ۴۳۸ هزار و ۸۶۸ واحد 
رسید.نمادهای فملی، فوالد، شستا، شتران، فارس، کچاد 
و شپنا بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.یک 
کارشناس بازار سرمایه گفت: مجموع ابهامات حاکم در 
بازار مانند تصمیم گیری در زمینه دامنه نوســان و عدم 
ورود نقدینگی به این بازار باعث ترس سهامداران و رکود 
در معامالت بورس شده است.»نوید خاندوزی« امروز )سه 
شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به علت افت 
اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: اکنون نمی توان نظر 
قطعی درباره وضعیت فعلی بازار سهام اعالم کرد و تاکنون 
نظرهای مختلفی درباره علت افت شاخص بورس ارائه شده 
است.وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد تا زمان ورود 

شوک هایی مانند تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه نوسان به 
بازار چنین روندی بر بازار حاکم باشد و فقط در آن زمان 
می توان شاهد تغییر روند و بهبود وضعیت بازار باشیم.این 
کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: براساس پیش بینی 
های صورت گرفته از سوی اکثر کارشناسان بازار، ممکن 
است شاخص بورس تا کانال یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحد 
افت کند و بعد از آن در این کانال باقی بماند.وی با اشاره به 
تصمیمات اتخاذ شده در زمینه تغیرات دامنه نوسان گفت: 
دامنه نوسان نامتقارن از جمله تصمیماتی بود که عجوالنه 
و به صورت غیرمنطقی در بازار اتخاذ شد و از همان ابتدا 
با ایرادهای همراه بود اما این نکته نباید فراموش شود که 
چنین قانونی زمانی در بازار اعمال شد که بازار با روندی 

غیرمنطقی همراه شده بود.خاندوزی اظهار داشت: به نظر 
می رسد تغییر دامنه نوسان در محدوده مثبت و منفی ۶ 
یا مثبت و منفی ۱۰ به همراه افزایش حجم مبنا بتواند تا 
حدودی در شتاب سرعت ایجاد تعادل بازار تاثیرگذار باشد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بازار سهام به دلیل 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور به طور حتم با رشد همراه 
می شود و شاهد روزهای بهتری در این بازار خواهیم بود.

وی اظهار داشت: اکنون با توجه به وضعیت ایجاد شده در 
بازار و تداوم روند نزولی در بازار نمی توان  توصیه چندان 
دقیقی را به سهامداران ارائه کرد.خاندوزی به تاثیر انتخابات 
ریاست جمهوری ایران بر روند معامالت بورس اشاره کرد 
و افزود: اکنون زود اســت که بخواهیم در مورد انتخابات 

ریاســت جمهوری و تاثیر آن بر بازار اظهار نظر کنیم اما 
براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد 
بازار از اواخر اردیبهشت ماه تحت تاثیر فضای انتخابات قرار 
بگیرد و مانند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد مرحله 
رکود شود.این کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورتی 
که شرایط بازار رو به بهبود پیش برود می توان در انتظار 
رشد بازار سهام حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری بود.وی بازدهی بازار ســهام با سایر بازارهای 
سرمایه گذاری را مورد مقایسه قرار داد و افزود: به طور قطع 
بازدهی بازار سهام نسبت به سایر بازارها تا پایان سال بیشتر 
خواهد بود و ممکن است دو نیمه متفاوت را در معامالت 
بازار سهام مانند سال گذشــته تجربه کنیم.به گزارش 
ایرنا، شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه، ۱۶ 
فروردین ماه( ۶ هزار و ۷۳۳ واحد افت داشت که در نهایت 

این شاخص به رقم یک میلیون و ۲۶۲ هزار واحد رسید.

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران 
با انفعال سیاســتگذاران مواجه شــده و اکنون 
اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای 
دیجیتال ملی خود را آزمایش می کنند اما ایران 

همچنان منفعل است.
چند ســالی هســت که پای ارزهــای دیجیتال 
و کریپتوکارنســی ها به دنیای نقــل و انتقاالت 
مالی باز شــده اســت. بســیاری از کشورهای 
 دنیا اگرچــه در ابتــدا بــا رونــد ورود ارزهای

 دیجیتال به اقتصادهایشــان به سختی مخالفت 
می کردند، اما اکنون رقابت بــرای بهره گیری از 
فرصت های ناشــی از ارزهای دیجیتال ســرعت 
گرفته و هر از گاهی یکی از کشــورهای دنیا، ارز 
دیجیتال ملی خــود را معرفی می کنــد و روند 

آزمایشی به کارگیری آن را کلید می زند.
یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح 
می کند، دیگــری از کمپانی خودروســازی اش 
می خواهد پیش فــروش و فــروش خودروها را 
بــا ارزهای دیجیتــال انجام دهــد و یکی دیگر، 
منطقه ویژه پذیرنده ارزهــای دیجیتال را افتتاح 
می کند تــا اگــر روزی در دنیا بســاط ارزهای 

 کنونی برچیده شــد، چیزی را از دســت نداده 
و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن اســت کــه این اتفاقات 
درست در کشورهایی در حال پیگیری است که 
در نقل و انتقاالت مالی مرســوم و دسترســی به 
سیســتم هایی همچون ســوئیفت هیچ مشکلی 
ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دالر و 
یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی 
انجام می دهنــد. در عین حــال نمی خواهند از 
ماراتن این تکنولوژی جدیــد مالی عقب بمانند؛ 
چه آنکه بســیاری معتقدند ارزهــای دیجیتال 
می تواند راهی برای حــذف دالر از مبادالت مالی 
رسمی و ورود به عرصه هایی باشد که محدودهای 
کانال هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که 
کانال های وسیعی از نقل و انتقاالت را پیش روی 
مبادله کنندگان قــرار می دهد و محدودیت زایی 

دالری ندارد.
اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای 
دیجیتال، در موضــع انفعال قــرار گرفته و این 
نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی 
دیگری، این انفعال آنقدر ادامــه یابد که فضای 

کار از سیاســتگذار خارج شــود و سیاست گذار 
ناچار به ورود منفعالنه به آن شــود.بانک مرکزی 
می گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رســمی 
ارزهای دیجیتال را نمی دهــد و در عین حال به 
دنبال ایجاد رمزپول ملی اســت که به کارگیری 
آن در عرصه مبادالت کالن جهانی به طور قطع 
باز هم محدودیت های خاص خــود را دارد. نکته 
حائز اهمیت آن اســت که »تولید« رمزارزها هم 
اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی »مبادالت« آن 
را ممنوع اعالم کرده است.محمدرضا مانی یکتا، 
معاون اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکزی در 
گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معامالت رمزارزها 
را مجاز نمی داند بلکه به مردم نیز هشدار می دهد 
که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد 
اســت و صحبت از پرونده های بسیاری در زمینه 
کالهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن 
کیف پول رمزارزها به میان می آورد.او می گوید: در 
موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هســتیم که 
اثر آن در کشــورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ 
پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها 

وجود ندارد و به این علت؛ مبادالت جهانی آن از 
سال ۲۰۱۶ افزایش نداشــته است. این سخنان 
مانی یکتا در حالی اســت که امــروز ژاپن هم به 
عنوان یک قدرت اقتصادی برتــر در دنیا، صدور 

آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.
بانک مرکزی کشــورمان در حالــی مخاطرات 
استفاده از رمزارزها را بسیار باال می داند که بانک 
مرکزی ژاپن امروز اعالم کرد آزمایشات خود برای 
امکان سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را 

آغاز کرده است.
این اقــدام بانــک مرکــزی ژاپن هم راســتا با 
همتایان دیگــر این بانک در عرصــه بین المللی 
 صــورت گرفته و یــک گام ضروری به حســاب

 می آید.
چندی پیش هــم چین وارد این عرصه شــده و 
پس از کشــورهایی همچون ونزوئال، سوئیس یا 
سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده اند، از 
رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز 
بانک مرکزی به دنبال آن است که استدالل کند 
که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب 

نیست.

سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد هزینه های 
ساخت، شاخص تعدیل پروژه های عمرانی را در 
سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعالم کرده که بر این 
اساس قیمت هر متر مربع مسکن ملی که تا پیش 
از این دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود ۷۹ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، هزینه ســاخت مسکن ملی از 
دو میلیــون و ۷۵۰ هزار تومــان در هر متر مربع 
به چهار میلیون و ۹۲۲ هزار تومان افزایش یافته 
است. این نرخ تعدیل که از سوی سازمان برنامه 
و بودجه برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اعالم 
شده بر اساس نرخ رشد قیمت مصالح و دستمزد 
اعمال شده است. سازمان برنامه و بودجه هر سه 
ماه یک بار هزینه اجرای پروژه های عمرانی را بر 
اساس نرخ روز اعالم می کند که در سه ماهه دوم 
سال ۱۳۹۹ قیمت ساخت مســکن ملی را برای 
ســازندگان و پیمانکاران ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار 
تومان در نظر گرفت و در ســه ماهه چهارم با ۷۹ 

درصد رشد مواجه شده است.
این خبر را جواد حق شــناسـ  معاون مســکن 
شهری بنیاد مسکنـ  به ایسنا اعالم کرد و گفت: 
رشــد ۷۹ درصدی هزینه ســاخت هر متر مربع 
واحدهای اقدام ملی مســکن البته شــامل همه 
مراحل پروژه نمی شــود. به طور مثال اگر ابنیه 
در مرحله اســکلت باشــد، هزینه فوندانسیون، 
عایق رطوبتی و غیره بر اســاس نرخ قبلی اعمال 

خواهد شد.
حق شناس درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه 
های اقدام ملی که توســط بنیاد مسکن اجرا می 
شود گفت: طرح اقدام ملی مسکن در ۶۱۷ شهر از 
سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا می شود 
که تا امروز ۵۱ هزار و ۶۹۷ نفر افتتاح حساب کرده 
و ۴۶ هزار و ۳۹۱ نفر واریز وجه داشتند، یعنی ۴۰ 

میلیون تومان اولیه را کامل واریز کرده اند.
وی افزود: بــرای حــدود ۹ هزار واحــد نیز که 
متقاضیان وجه واریز کرده اند زمین تامین نشده 

اســت. دالیل مختلفی هم دارد؛ بــه طور مثال 
زمین مشخص شــده اما در کمیسیون ماده ۵ در 
حال بررسی است. یا کاربری مسکونی دارد اما از 
تاسیسات زیربنایی و روبنایی برخوردار نیست. در 
بعضی موارد هم زمین هنوز تامین نشده است. اگر 
این ۹ هزار واحد را لحاظ نکنیم در حال حاضر ۳۷ 
هزار و ۵۱ واحد در دستور کار است که هم زمین 

تامین شده و هم واریز وجه کامل شده است.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با بیان اینکه 
پروژه اقــدام ملی با روشــهای مختلفی اجرا می 
شود گفت: ۲۲ هزار و ۴۱۴ واحد به شیوه پیمان 
جزء، خرید مصالح به صورت امانی انجام می شود. 
۷۷۲۸ واحد نیز در گروه ســاخت است که زمین 
تحویل متقاضیان شده اســت. ۵۹۲۹ نفر هم به 
صورت گروههای دو نفره و بیشتر زمین تحویلشان 
شده است. ۹۸۰ واحد نیز به صورت انبوه سازی 
خواهد بود که باید در ســال جاری از انبوه سازان 

دعوت کنیم و پروژه را تحویلشان بدهیم.

به گفته حق شناس، تعداد واحدهای اقدام ملی که 
توسط بنیاد مسکن شروع کرده هم اکنون ۶۷۰۰ 
واحد است که از پیشرفت فیزیکی حدود ۷ درصد 

برخوردار است.
وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به برنامه 
اجرای ۱۳۸ هزار واحد مسکن ملی توسط بنیاد 
مســکن، علت اختالف تعداد واحدهای در حال 
اجرا با برنامه مصوب چیســت؟ اظهار کرد: به هر 
حال تا متقاضی نیاید نمــی توانیم پروانه بگیریم 
و آماده ســازی زمین کنیم. تا پایان سال ۱۳۹۹ 
حــدود ۴۶ هزار نفر وجــوه اولیــه را واریز کرده 
اند. از این تعداد برخی شــرع شــده و برخی در 
حال آماده سازی زمین اســت. ۲۲ هزار واحد در 
دست تسطیح اســت. به طور مثال پروژه دماوند 
نزدیک ۲ مــاه درگیر آماده ســازی زمین بودیم 
که بعد از تســطیح می توان تحویــل پیمانکار 
 داد. پروژه ها بــه تدریج جلو مــی رود و آمارها

 دائما به روز می شود.

علت تداوم روند نزولی در معامالت بورس چیست؟

انفعال بانک مرکزی در ریل گذاری برای معامالت ارزهای دیجیتال

طبق شاخص قیمت پروژه های عمرانی

قیمت مسکن ملی افزایش یافت

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

فروش سکه به نرخ ۱۰ میلیون و ۷۵۰هزار تومان
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( در بازار تهران با افزایش ۵۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۱۰ میلیون و ۷۵۰هزار تومان رسید.

ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۶۰۰ تومان معامله شد.همچنین نیم سکه 
بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم 

طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۶۱ هزار تومان رسید.هر مثقال طال نیز به قیمت چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.
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ناکامی در هدایت نقدینگی به تولید
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی

مبارزه با گرانی و گرانفروشی در ایران سالهاست به نسخه ای نخ نما بدل شده است و راهکارهای دولت برای کنترل بازارها و ساماندهی آنها به جایی نمی رسد. تورم هر ساله افزایش پیدا می کند و با هدف بانک مرکزی مغایر است و تفاوت 
بسیاری با خدف تعیین شده در کاهش نرخ تورم دارد. در بازار کاالهای اساسی هرج و مرج و مشکالت بسیاری وجود دارد که نتیجه آن سرگردانی مردم و کمبود بسیاری از کاالها و از همه مهتر گرانی بیش از اندازه آنهاست. به هر ترتیب 
کنترل تورم باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و مدیریت درست برای طوالنی مدت باشد تا از آشفتگی بازارها بکاهد.  یکی از مهمترین دالیل افزایش تورم در ایران پولی بودن تورم است، به این معنا که با افزایش نقدینگی و عدم فراهم سازی 
زمینه های الزم برای هدایت نقدینگی به عرصه تولید و فعالیت های مولد، تورم مزمنی در اقتصاد شکل می گیرد که عامل اصلی آن افزایش نقدینگی است. هر چند که نمی توان نقش سیاست های اقتصادی دولت از جمله پولی و ارزی را 

در افزایش نقدینگی و تورم نادیده گرفت اما نرخ تورم در کنار افزایش نقدینگی بعضا به دلیل انتظارات تورمی، تاثیراتی که عوامل و مسائل داخلی و خارجی در نرخ ارز و مسائل اقتصادی می گذارند افزایش می یابد یا حتی تشدید می شود.

نرخ تورم ســاالنه ایــران در 
دی مــاه ۱۳۹۹ از ۳۲ درصد 
گذشــته و فاصله آن از تورم 
مورد نظر بانک مرکزی به ۱۰ 
درصد رسیده است. با این حال 
مســئوالن همواره از کاهش "انتظارات تورمی" سخن 
می گویند و امیدوارند با افت قیمــت ارز، روند تورم نیز 
به زودی تغییر کند. این در حالی است که قیمت بیش 

از ۱۰۰ قلم کاالی اساســی در بهمن ماه سال گذشته 
روندی صعودی داشته به نحوی که سویا رکورد افزایش 
۲۵۷ درصــدی را برای خود ثبت کرد. براســاس اعالم 
وزارت صنعــت از تغییرات قیمتی کاالهای اساســی و 
مهم همچنان روند افزایشی در انواع کاالها در این بخش 
وجود داشته و کمتر کاالیی در بهمن ماه سال ۹۹ شاهد 
کاهش قیمت بوده اســت. برخی کارشناسان معتقدند 
قیمت خوراکی ها بیشترین همبستگی را با نرخ ارز دارد و 
کاهش قیمت ارز به سرعت اثر خود را در تورم این کاالها 
نشان می دهد. اما درباره بعضی دیگر از کاالها، چند ماه 
طول می کشد تا این تحول در قیمت ها منعکس شود. 

اتفاقی که آن را "گذار نرخ ارز" می نامند. این کارشناسان، 
امیدوارند با تداوم کاهش نرخ ارز یا دست کم حفظ ثبات 
نسبی قیمت آن، روند کاهشی تورم ماهانه در آینده ادامه 
پیدا کند. از میان کاالهای اعالمی در آمار وزارت صنعت 
الستیک ۱4۳ درصدی، سیم ۱6۲ درصدی، میلگرد عاج 
دار ۱۳۳ درصدی، تیرآهن ۱8۲ درصدی، کنجله سویا 
وارداتی ۲۵۷ درصدی، جــو ۱44 درصدی، روغ نباتی 
۱۵۵ درصدی، عدس ۱6۲ درصدی، برنج هندی  ۱8۹ 
درصدی، موز ۱۵۲ درصدی و برنج ۱۲۲ درصد رشــد 
قیمت داشته است. نکته قابل تامل اینجاست از میان بیش 
از ۱۰۰ قلم کاالی اساسی اعالمی از سوی وزارت صنعت 

همه کاالها رشد قیمت داشته و فقط پیاز رشد منفی ۱8 
درصدی را تجربه کرده است. این آمار نشان از آن دارد که 
دربهمن ماه سال گذشــته اکثر کاالهای اساسی مردم 
شاهد رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمتها بوده و هنوز هم 
این روند متوقف نشده است. به نحوی که در سال ۱4۰۰ 
نیز تغییرات قیمتی در کاالهای اساسی هر روز رقم های 
مختلفی را ثبت می کند. جالب اینجاســت امسال نیز 
همانند سال گذشته مســئولین سیاست روشنی برای 
مدیریت قیمت کاالهای اساسی نداشته و در این شرایط 
این مردم هستند که سرگردان تر از دیروز با درآمد کم در 

تالش برای خرید کاالهای مایحتاج خود هستند.

قیمت بیش از 100 قلم كاالی اساسی در بهمن ماه 99 روند صعودی داشت

کاالهای اساسی بر مدار گرانی 
افزایش قیمت 155 درصدی روغ نباتی 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت ارز بخصوص دالر از 
هفته گذشته تا به روز سه 
شــنبه که مذاکرات ویدیو 
کنفرانســی به مذاکرات 
حضوری ایران با گروه ۱+4 
در وین رســیده اســت همچنان در نوسان بوده و 
واکنش قاطعی از خود نشــان نداده است. فعاالن 
بازار ارز بر این اعتقادند که بــازار ارز در فاز انتظار 
قرار داشته و منتظر است تا نتیجه مذاکرات روشن 
شود. این در حالی است که خبرهایی نیز از مذاکرات 
غیرمستقیم نمایندگان آمریکا با نمایندگان ایران 
در وین به گوش می رسد و همین امر ممکن است 
بر تغییرات قیمت دالر و روند کاهشی آن تاثیرگذار 

شود. 
از سوی دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند 
که به دالیل بســیاری مذاکرات ویــن نیز نخواهد 
توانســت دالر را به فاز کاهش قیمــت بازگرداند. 
چراکه دالیل نوســانات دالر و تمایــل این ارز به 
افزایشــی بودن قیمت به دلیل بلوکه شدن منابع 
ارزی، کاهــش صادرات غیرنفتــی، مدیریت غلط 

اقتصادی و به طور کلی مشــکالت داخلی اســت. 
شایان ذکر است که ربیعی، ســخنگوی دولت در 
این رابطه گفته اســت که گفت وگوی مستقیم یا 
غیرمســتقیمی با هیچ طرفی از آمریــکا در وین و 

در هیچ جای دیگــری صورت نگرفتــه و نخواهد 
گرفت. اما سخنگوی کاخ ســفید اعالم کرده است 
که دولت آمریکا می داند روند دیپلماتیک با ایران 
می تواند زمان بر باشــد و در حال حاضــر انتظار 

مذاکرات مستقیمی میان ایران و آمریکا نمی رود. 
 با این وجود، این کشور آماده مذاکرات مستقیم با 

ایران است.
به هر ترتیب ادامه گفت وگوهای کارشناسی برجام 
در وین بین ایران و اعضای برجــام بدون آمریکا و 
در حالی که تیم کارشناسی واشنگتن هم زمان در 
وین به سر می برد، می تواند مفاهیم و توجهاتی را به 
همراه داشته باشد. انتقال دیدگاه های طرفین این 
منازعه توسط اروپایی ها و به خصوص تیم آقای بورل 
یکی از موضوعاتی است که مورد انکار هیچ طرفی 
قرار نگرفته و از این منظر کانالی است که می تواند 

زمینه ساز فرصت های غیرقابل تکرار شود.
مذاکرات ایران با گروه 4+۱ در وین آغاز شــده و از 
چند روز گذشته بازار دالر و ســایر بازارها را گوش 
به زنگ کرده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه گفته است که روسیه پیش بینی 
می کند آمریکا و ایران مذاکرات غیرمستقیم درباره 
بازگشت به توافق هسته ای پس از نشست روز سه 
شــنبه آغاز شــود. محمد غفاری، فعال بازار دالر 
پیش بینی قیمتی اش از قیمت دالر در روزهای آتی 
و هفته آینده را اینگونــه عنوان می کند که ممکن 

است دالر به قیمت ۲۱ هزار تومان هم برسد. 

چشم انداز بازار ارز در سایه مذاكرات ایران با گروه 4+1 چیست؟

بازار ها  در  فاز انتظار
واكنش دوپهلوی دالر به زمزمه احیای برجام                                                                                           تعیین نرخ دالر در بانک مركزی یا مذاكرات وین؟

تعیین نرخ دالر  در بانک مرکزی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

سابقه مذاکرات زمانی که برجام وجود نداشت و همواره مذاکرات برای توافق ادامه داشت این را نشــان می دهد که اگر اخبار خوشبینانه از جلسات درز کند دالر روند کاهشی خواهد داشت و اگر روند مذاکرات خوب 
نباشد امید بازار ارز به کاهشی شدن از دست می رود و قیمت ها افزایش پیدا می کند. به هر ترتیب نتیجه این است که اگر مذاکرات امیدوارانه جلو برود روند کاهشی قیمت ارز را خواهیم داشت. البته نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که بانک مرکزی با سیگنال های ارایه شده از مذاکرات تغییرات نرخ ارز را اعمال می کند چراکه اولین نهاد در اعالم رسمی نرخ ارز در ساعت ۱۱ هر روز صبح بانک مرکزی است. معتقدم این نهاد 
تعیین کننده نرخ ارز است هرچند تا به امروز هیچ گونه واکنش و اقراری در رابطه با این موضوع نداشته است. نمونه این اتفاق وین را در انتخابات آمریکا و رقابت بایدن و ترامپ داشتیم که با اخبار پیروزی بایدن دالر رود 

کاهشی و با اخبار پیروزی ترامپ دالر روند افزایشی را دنبال می کرد. در این مذاکرات نیز به همین منوال است. 
از سوی دیگر وقتی که قرارداد ایران و چین برقرار شد این ذهنیت پیش آمد که دو طرف تمایلی برای مذاکرات ندارند و نرخ دالر مجدد به ۲6 هزار تومان رسید و مجدد با انتشار اخبار تمایل دو طرف برای مذاکرات در 

وین روند کاهشی دالر را شاهد هستیم. 
به هر حال نرخ دالر بستگی به اخبار و البته عملکرد بانک مرکزی دارد که چقدر می خواهد تغییر در نرخ دالر داشته باشد. همانطور که اشاره شد البته بانک مرکزی هیچ گاه اعالم نمی کند تعیین نرخ ارز در دست این 

نهاد است. اگر قصد بانک مرکزی دالر ۲۱ هزار تومانی باشد می توانیم به این نرخ هم برسیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نایب رئیس مجلس شورای اســالمی در حاشیه 
مراســم بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن که 
توسط ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( ساخته شده 
گفت: دولت حتی مصوبه خود برای تخصیص ۲۰ 
درصد تســهیالت کل کشــور به حوزه مسکن را 

اجرایی نمی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری فارس،  
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در حاشــیه بهره برداری از ۳۰ هزار واحد مسکن 
ساخته شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ه( برای 
محرومان گفت: داشتن مسکن حق همه مردم ایران 
است.وی گفت: رهبر معظم انقالب بارها نسبت به 

کاستی ها در این زمینه گله  کرده اند.
نیکزاد گفت: مسکن اثرگذاری قابل توجهی را در 
اقتصاد، تشکیل خانواده و اشتغال داشته و ساخت 
هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ فرصت شغلی 

ایجاد می کند.
نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: ما 
زمانی که چرخه ساخت مسکن فعال بود در برخی 
استان ها با کمبود نیروی کار مواجه بودیم. مسکن 
بهترین حربه برای خنثی کردن تحریم های ظالمانه 

است چرا که تمام موارد مورد نیاز در این زمینه از 
انبوه سازی گرفته تا تجهیزات مورد نیاز و مصالح آن 
در ساختن کشور وجود دارند.وی گفت: زمانی که 
مسکن فعال می شود صنعت هم فعال می شود و در 
واقع تسهیالتی که به بخش مسکن داده می شود به 

سمت صنعت نیز هدایت می شود.
نیکزاد گفت: ساخت مسکن ۱۳6 حوزه و صنعت 
را فعال می کند موتور لکوموتیو اقتصــاد را به راه 
می اندازد.وی گفت: من از وزارت راه و شهرداری و 
شخص آقای اسالمی در حوزه ساخت مسکن تقدیر 
می کنم اما به صورت همزمان زمانی که یک جوان 
نمی تواند در یک کالنشهر مسکن مورد نیاز خود را 
خریداری کند انسان غصه اش می گیرد.نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی می گوید: باید بدانیم در 
کالنشهرها اگر فرد بخواهد با پول خودش و درآمد 
حاصل از فعالیت حالل مسکن خریداری کند تقریبا 

غیرممکن است.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی این که ستاد 
اجرایی فرمان امام ساخت ۱۰۰ هزار واحد از 4۰۰ 
هزار واحــد از طرح اقدام ملی مســکن را برعهده 

گرفته، کار بسیار بزرگی است.

ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود بر حمایت 
از تصمیمات قرارگاه ساماندهی مرغ، میزان و قیمت 

کاالها در سهمیه ویژه ماه مبارک تأکید کرد.
کارگروه تنظیــم بازار در یکصد و ســی و دومین 
جلسه خود به ریاســت عباس قبادی برگزار و در 
این جلســه، موضوعات مربوط به تأمین و توزیع 
گوشت مرغ بر اساس مصوبات و تصمیمات قرارگاه 
تخصصی ساماندهی مرغ مطرح و بر حمایت ستاد 
تنظیم بازار از مصوبات این قرارگاه، تأکید شــد؛ 
همچنین گزارش هایی درباره میزان و نحوه توزیع 
 گوشت مرغ در سطح استان تهران و سایر استان ها 

ارائه شد.
در ایــن جلســه رئیــس ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشــی در 
خصوص وضعیت بازار اقالم پرمصرف در ســبد 
خانوار ارائه داد که بر اساس آن 6۷ قلم از ۱۰۰ قلم 

کاالی رصد شده با کاهش و یا ثبات قیمت همراه 
بوده اســت. در بخش دیگر این جلسه نیز موضوع 
تأمین کاالهای ســهمیه ویژه ماه مبارک رمضان 
مطرح و با اســتناد به آمار و گزارش ارائه شده در 
این زمینه، میزان ۳۰ هزار تُن برنج وارداتی هندی 
و تایلندی به ترتیب با قیمت ۱8 هزار و ۵۰۰ تومان 
و ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده 
قرار خواهد گرفت؛ همچنین مقــدار ۳۰ هزار تُن 
شکر با قیمت 8 هزار و ۷۰۰ تومان برای بسته های 
یک کیلوگرمی، ۳ هزار تُن گوشت قرمز منجمد با 
قیمت 8۰ هزار تومان و حدود ۱8۰ هزار تُن روغن 
با قیمت مصوب به عنوان سهمیه ویژه ماه مبارک 

رمضان در نظر گرفته شده است.
در این جلسه همچنین با اشاره به موجودی ۱۳6 
هزار تُنی خرما در کشور، گزارشی در خصوص نحوه 

توزیع خرما در سراسر کشور نیز ارائه شد.

به گفته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ۱۵۰۰ تن مرغ 
نیاز بازار تهران روزانه از استان های همجوار تامین می 
شود و این حرکت موجب شکسته شدن صف های 
طوالنی مرغ شد.  مهدی یوسفخانی، رئیس اتحادیه 
پرنده و ماهی در گفت و گو با "کسب و کار" در تشریح 
وضعیت بازار مرغ گفت: با ورود مستقیم وزارت جهاد 
کشاورزی و شخص آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی 
شاهد هســتیم که بازار مرغ تا حدود زیادی به سر و 

سامان رسیده است. 
یوســفخانی افزود: در حال حاضر با دستور مستقیم 
دولت و وزیر جهاد روزانه ۱۵۰۰ تن مــرغ نیاز بازار 
تهران از اســتان های همجوار تامین می شود و این 
حرکت موجب شکسته شدن صف های طوالنی مرغ 
شــد. امروز مرغ در تمامی واحدهای صنفی تهران و 
شهرهای دیگر به نرخ مصوب ۲4۹۰۰ تومان به فروش 

می رسد و کمبود مرغ برطرف شده است. 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی عنــوان کرد: هر واحد 
صنفی که باالی این قیمت مصــوب اقدام به فروش 
مرغ در بازار کند تخلف محرز است و برخورد جدی با 
این افراد خواهد شد. بازار مرغ تا هفته پیش مشکالت 

و نابسامانی های بسیاری داشت و صف های طوالنی 
برای خرید این کاالی اساسی در سراسر کشور تشکیل 
شده بود. چراکه به دلیل عدم صرفه عرضه مرغ زنده 
برای مرغدار دالالن و سودجویان با استفاده از کانال 
بازار آزاد این فرصت به نفع خود بهره برداری کردند. به 

هر حال تخلفاتی در بازار مرغ انجام می شد. 
یوســفخانی ادامه داد : امروز مرغدارها با نرخ مصوب 
عرضه دارند و ای کاش این افزایش قیمت خیلی قبل 
تر اتفاق می افتاد تا شاهد این هجم از تخلف و تشکیل 
صف ها نبودیم. در حال حاضر قیمت مرغ زنده از ۱4 
هزار تومان به ۱۷ هزار تومان افزایش یافته که با این 
اتفاق رضایت مرغداران برای عرضه مرغ زنده جلب 
شده است. با اجرای زوتر این مصوبه افزایش قیمت 
دیگر این مسائل دو ماه اخیر را نداشتیم و فشاری هم بر 
مردم وارد نمی شد. افزایش قیمت مرغ نیز در مقایسه 
با افزایش دیگر اقالم در بازارها زیاد نیســت و واحد 
صنفی نیز با سود اندک مرغ را به دست مصرف کننده 
می رساند. در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ بعد از 
کشتار ۲۳ هزار تومان است که فروشنده با سود کمی 

آن را می فروشد. 

مدیر کل سیاستگذاری اشتغال وزارت کار گفت: در 
سال گذشته از 6۹۹ هزار شاغل موجود در واحدهای 
اقتصادی آسیب  دیده حمایت نماییم و با استمرار 
اجرای سیاست  اتخاذ شده، امکان حفظ و نگاه داشت 

شاغالن کشور تا سطح یک میلیون نفر فراهم شد.
عالء الدین ازوجی در پاسخ مورد عملکرد تسهیالت 
کرونایی، گفت: معاونت اقتصادی ریاست جمهوری 
)دبیرخانه کارگروه مقابلــه با پیامدهای اقتصادی 
ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا( با همکاری وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و بانــک مرکزی ج.ا. 
ایران، مطابق با دستورالعمل اجرایی ابالغی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونــا و به منظور مدیریت 
مخاطرات ناشی از بیماری بر کسب و کارها، اعطای 
تسهیالت بانکی ارزان قیمت با نرخ سود ۱۲ درصد 
و دوره تنفس تسهیل گرانه را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: در مرحله اول، کل مبلغ تسهیالت بانکی 
اختصاص یافته برای حمایت و پشتیبانی از تعداد ۱4 
رسته منتخب )با 8۵8 زیر رسته( ۲۳.۵ هزار میلیارد 
تومان تعیین شد و در مرحله دوم برای چهار بخش 
حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و 
جوانان و بخش فرهنگ و هنر از محل منابع مصوب 
ستاد ملی مبارزه با کرونا تسهیالتی به ترتیب ۳۷۰۰، 
۲۰۰۰، 8۰۰ و ۱8۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 

شد که در مرحله اجرا قرار دارد.

مدیرکل سیاستگذاری اشتغال وزارت کار گفت: با 
اجرای طرح حمایت از اشتغال دوران کرونا، تاکنون، 
بیش از ۵۱۳ هزار واحد اقتصادی در قالب خویش 
 فرمایی، کارفرمایی رسمی، غیررسمی )بیمه  نشده( 
و حمل و نقل ریلی و هوایی در سامانه کارا ثبت  نام 
نموده و به سیستم بانکی ارسال شده است و ۳88 
هزار واحد اقتصادی از این منابع بهره  مند شده  اند 
و ۱۲۵ هزار واحد اقتصــادی باقیمانده در فرآیند 
دریافت تسهیالت قرار دارند. در صورت عدم وجود 
مشکل از بابت وثائق و مقررات پیش بینی شده در 
دســتورالعمل )مصوب(، پرداخت ها صورت خواهد 

گرفت.
وی یاد آور شد، در طول یک سال گذشته، توانسته 
ایم از 6۹۹ هزار شاغل موجود در واحدهای اقتصادی 
به شدت آســیب  دیده حمایت نماییم و کماکان 
انتظار داریم با استمرار اجرای سیاست  اتخاذ شده، 
امکان حفظ و نگاه داشــت شاغالن کشور تا سطح 
یک میلیون نفر فراهم شود. مدیرکل سیاستگذاری 
اشــتغال گفت: واقعیت این است که اقتصاد ایران 
در ســال ۱۳۹۹ یکی از بحرانی  ترین سال ها در بازار 
کار را شاهد بوده است. بر اساس آخرین نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران) متوســط 
فصول سال ۱۳۹۹(، حدود ۱ میلیون نفر از شاغالن 

کشور نسبت به سال ۱۳۹8 بیکار شده  اند.

عرضه ۲۴۳ هزار تن کاالی اساسی با قیمت مصوب برای ماه رمضان 

مرغ فراوان در راه بازار 

صف های طوالنی مرغ شکسته شد

پرداخت 39 هزار میلیارد تومان تسهیالت كرونایی بنگاه ها

حمایت از 699 هزار شاغل در کشور

چرا دولت مصوبه خودش برای اعطای تسهیالت مسکن را اجرایی نمی كند

داشتن خانه حق هر ایرانی است
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دادستان کل کشور اعالم کرد
هنوز راجع به فيلترینگ كالب هاوس تصميم گيری 

نشده است
دادســتان کل کشــور گفت که هنوز راجع به فیلترینــگ کالب هاوس 
تصمیم گیری نشده است. حجت االســالم محمدجعفر منتظری در آیین 
معارفه دادستان نظامی استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و 
خبرنگاران را تایید می کنید یا خیر؟ گفت: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ 
برای دستگاه ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده ایم. 
البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کرده ایم، دستگاه ها حسب 
مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعالم کنند تا بعداز اینکه نیازشان 
به کارگروه رسید در دبیرخانه کارهای الزم انجام شود. دادستان کل کشور 
افزود: بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به 
وزارت خانه ها و دســتگاه های مربوطه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش 
فراهم شده است اما دســتگاه ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.حجت 
االسالم منتظری در پاسخ به این ســوال که آیا فیلتر "کالب هاوس" در 
دستور کار قرار دارد یا خیر؟ گفت: هنوز راجع به این مساله تصمیم گیری 
نشده است. وی درباره پرونده آذری جهرمی گفت: نتیجه این پرونده را از 

کسی که پرونده دستش است بپرسید.

معاون رییس جمهوری: 
چشم انداز صادرات حوزه فناوری یك ميليارد دالر است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت:  چشــم انداز صادرات کشور در حوزه 
فناوری، با توجه به تمرکز برنامه ها بر رویکرد توســعه صادرات، افزایش تا میزان یک 
میلیارد دالر است.سورنا ستاری در سفر به شاهرود با حضور در پارک علم و فناوری استان 
سمنان، در جمع خبرنگاران افزود: یکی از برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری توسعه مجموعه هایی است که توسط بخش خصوصی در خارج از کشور 
فعالیت می کنند و محلی برای انتقال فناوری های تولیدی ایران به خارج از کشور به ویژه 
کشورهای همسایه است.وی با بیان اینکه ایران در بسیاری از حوزه های علمی همچون 
زیست فناوری، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی و هوافضا رتبه نخست خاورمیانه را 
داراست، ابراز کرد: نمونه این موارد را می توان در حوزه کرونا مشاهده کرد که شرکت 
های دانش بنیان داخلی توانســتند کیت های تشخیص و دستگاه های مرتبط را در 
داخل کشور تولید کنند.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین به سفر خود 
به استان سمنان نیز اشاره کرد و گفت: پارک علم و فناوری این استان به نسبت ۲ سال 

قبل پیشرفت قابل توجهی داشته است اما هنوز با استانداردهای مورد نیاز فاصله دارد.
ستاری یادآور شد: استان سمنان با دارا بودن شرکت های خوب به خصوص در حوزه 
های معدنی ظرفیت بسیاری برای پیشــرفت دارد و امید است در این سفر در زمینه 
زیرساخت های پارک و دیگر حوزه ها تصمیم گیری های خوبی گرفته شود. معاون 
رییس جمهوری همچنین از دستاوردهای چند شرکت دانش بنیان شاهرود بازدید 
کرد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری امروز گام اول ساختمان کارگاهی رویش 
فناوری و مراکز رشد شماره ۲ و نوآوری آب، انرژی و کشاورزی را در شاهرود افتتاح کرد.
وی در ادامه بعد از بازدید از شرکت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ماشین 
آالت و همچنین محل پیشنهادی پردیس فناوری و نوآوری )کارخانه نوآوری( ، مرکز 
نوآوری ها و فناوری های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی را افتتاح و با حضور در 
شهرک صنعتی شاهرود از خط تولید شرکت دانش بنیان ریخته گری دقیق پارس و 
شرکت دانش بنیان شتابدهی نوآوری و تجاری سازی فناوری های انرژی بازدید می کند.
معاون رئیس جمهوری در ادامه ســفر یک روزه خود به استان سمنان به شهرستان 
دامغان می رود و  با حضور در دانشــگاه دامغان ضمن بازدید از نمایشگاه محصوالت 
دانش بنیان و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان،  آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی 
FE-SEM  را افتتاح می کند.معاون علمی و پژوهشی رئیس جمهوری در شهرستان 
سمنان عالوه بر افتتاح مرکز نوآوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، مرکز رشد 
پورسینا پارک علم و فناوری استان ســمنان را نیز بهره برداری می کند و در نشست 

شورای اداری استان در استانداری نیز حضور می یابد.

شتابدهی تيم های منتخب طرح نوآ آغاز شد
شتابدهی تیم های منتخب طرح " نوآ " در ۱۸ مرکز نوآوری مستقر در دانشگاه شهید 
بهشتی آغاز شد.طرح "نوآ" در دانشگاه شهید بهشتی که در جهت خلق شرکت های 
دانش بنیان و خالق در مراکز نوآوری دانشکده ها و پژوهشکده های این دانشگاه از 
اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود به فاز دوم رسید. در این مرحله منتورینگ و شتابدهی 
تیم ها به صورت حضوری تا ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در مراکز نوآوری دانشــکده، 
پژوهشکده های دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.دوره منتورینگ در ۲ سطح 
تعریف شده است شامل سطح عمومی مشتمل بر مباحث متمرکز بر حوزه تجاری 
سازی ایده و کسب و کار است و ســطح تخصصی که در این قسمت با کمک مرکز 
نوآوری دانشکده مربوطه، از اساتید و برجستگان علمی مرتبط با آن ایده استفاده شده 
است.به گزارش روابط عمومی مراکز نوآوری دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و در راستای رعایت الزامات بهداشتی تاریخ و ساعت جلسات منتورینگ 
هرتیم به تفکیک و بدون تداخل زمانی با دیگر تیم ها برنامه ریزی شده است و در هر 
جلسه مرکز نوآوری دانشکده، پژوهشکده دراختیار تیم و منتور مربوط قرار می گیرد تا 
با رعایت فاصله اجتماعی و با تعداد نفرات کم جلسات برگزار شود.طرح نوآ با مشارکت 
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و ۱۸ مرکز نوآوری مستقر در این دانشگاه 
از ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد، در فراخوان اولیه این رویداد بیش از ۲۰۰ تیم 
در این طرح شرکت کردند که بعد از داوری و ارزیابی، نیمی از این تعداد توانستند به 
رویداد "نوآ " راه یابند.تیم ها با شرکت در دوره منتورینگ تخصصی و عمومی یک 
چرخه شتابدهی بسیار فشرده و کپسولی را می گذرانند تا بتوانند به استانداردهای 
الزم برای دستیابی به یک استارتاپ موفق برسند، در نهایت تیم هایی که بتوانند این 
دوره را بگذرانند و شاخص های الزم را کســب کنند در فاز نهایی رویداد، در جلسه 
داوری که با حضور شخصیت های برجســته اکوسیستم نوآوری کشور در روز سوم 
خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود، شرکت کرده و در صورت برگزیده شدن از حمایت های 

طرح نوآ بهره مند خواهند شد.

رصد بهينه زمين های كشاورزی با سامانه هوشمند بومی 
تهران- ایرنا- سامانه هوشمند توصیه گر کشاورزی مبتنی بر فناوری های مکان محور با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای کمک به رصد بهینه زمین های 
کشاورزی توسط یک شرکت دانش بنیان تولید شد.به گزارش گروه دانشگاه و آموزش 
ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری،   »ســت پلت« سامانه هوشمند 
توصیه گر کشاورزی مبتنی بر فناوری های مکان محور است.این سامانه با پردازش 
اتوماتیک تصاویر ماهواره ای سنجش از دور ســنتینل ۲ اتحادیه اروپا و با زیرساخت 
محاسباتی قوی خود، نقشــه هایی را برای مزارع طراحی می کند که کشاورزان برای 
تمامی زمین ها، مخصوصا مزارع بزرگتر از ۵ هکتار می توانند به جای سرکشی دوره ای 
زمین، به محدوده های تعیین شده در این نقشه ها مراجعه و نسبت به رفع مشکالت 
مزرعه اقدام کنند.به گفته منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این محصول شرکت 
دانش بنیان امکان ترکیب با سایر داده های برداشت اطالعات مانند حسگرهای زمینی 
مثل سنجده های دما، رطوبت خاک و هوا را فراهم کرده است. این یکپارچگی می تواند 

به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سامانه های نظارت بر مزارع کمک کند.

اخبار

بانک مرکزی ژاپن صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است
بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد آزمایشات خود برای امکان سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است. به گزارش راشاتودی، بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد آزمایشات خود برای امکان سنجی 
صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می آید.بانک مرکزی 
ژاپن اعالم کرد که در فاز اول این آزمایشات که تا مارس ۲۰۲۲ انجام می شود امکان سنجی فنی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی، توزیع و عیب یابی آن بررسی خواهد شد.شینیچی اوچیدا، مدیرعامل 

بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد بانک برنامه به صورت آزمایشی تدارک دیده شده است و تأمین کنندگان خدمات پرداخت و کاربران نهایی ارز دیجیتال ملی در آن مشارکت خواهند کرد.

موضوع وی پی ان قانونی و 
دسترسی برخی از کاربران 
به ســایت های فیلترشده، 
این روزها بار دیگر مطرح 
شــده و برخی مسووالن از 
رفع فیلتر سایت هایی مانند یوتیوب برای گروه های 

خاص خبر می دهند.
دادستان کل کشور، خبر معاون وزیر ارتباطات در 
مورد »رفع فیلتر یوتیوب« را تأیید کرد. منتظری 
گفته اســت که منتظر ارســال اطالعات توســط 
دستگاه ها برای رفع فیلتر هستیم و برخی دستگاه ها 
در این زمینه تأخیر دارند. احتماالً منظور دادستان 
کل کشور از تأخیر دستگاه ها، ارسال لیست اساتید، 
دانشجویان، خبرنگاران، شرکت های استارت آپی 
و سایر گروه هایی هســتند که رفع فیلتر برای آنها 
رخ خواهد داد. این اقدام که البته کمک شایانی در 
رفع محدودیت های فضای مجازی است، با اعتراض 
برخی افراد هم مواجه شده که آنرا مصداق تبعیض 

می دانند.
موضوع وی پــی ان قانونی از ســال ۱۳۹۱ مطرح 
شــد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از سوی 
مسووالن به آن پرداخته شد، اما به دالیل مختلفی 
از جمله عدم تمایل شرکت ها و مشکالت اقتصادی 
به نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت مقطعی و 
هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده 

اما به نتیجه نمی رسد.
هدف از اجرای طــرح وی پی ان قانونــی به گفته 
مسووالن، آن اســت که برنامه ریزی صورت بگیرد 
تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی 
و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به 
اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی 
اســتفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید 
دانشگاهی، پزشــکان، خبرنگاران و اقشار مختلف 

جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را 
به اینترنت داشته باشند، دسترسی هایی که با آنچه 
در اختیار یک کودک قرار می گیرد، متفاوت است.در 
حال حاضر بسیاری از سایت های علمی و آموزشی 
از یوتیوب تا پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به 
دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه مسدود شده اند. از طرفی اگرچه 
اینترنت بدون هیچ گونه پاالیش و فیلتر، از مواردی 
است که تقریبا هیچ یک از مســووالن داخلی آن 
را نپذیرفته و هــر کدام خواهان نوعــی نظارت بر 
محتواهای اینترنتی بوده اند، اما میزان این نظارت 
و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، 

بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است.
محمدجــواد آذری جهرمی ســال ۱۳۹۸ درباره 
وظایــف قانونی وزارت ارتباطــات در احراز هویت 
افراد در اینترنت گفته بود: اینکه سوال می کنند چرا 
وزارت ارتباطات فیلترشکن ها را نمی بندند این کار 
وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و 
ببینید همه فیلترشکن ها از دسترس خارج شده اند و 
در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب 
علمی می گردد، تاجری کــه می خواهد تحریم ها 
را دور بزند و حســاب بانکــی اش را متصل کند و 
توســعه دهندگان نرم افزار به مشکل بر می خورند. 
نمی شود ســطح دسترسی دانشــجو و خبرنگار و 
استاد و تاجر با ســطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ 

ساله برابر باشد.
پس از آن سیدابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای 
عالی فضــای مجــازی- درباره شــرایط دریافت 
وی پی ان های قانونــی اظهار کرد: ســازمان های 
خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها 
به انتها بودن، نیاز دارند که از وی پی ان اســتفاده 
کنند، از جمله ســازمان های دولتــی، بانک ها و 
ســفارتخانه ها؛ از طرفی در بعضی حوزه ها شاهد 
تحریم وسیع سایت ها و اپلیکیشن های آمریکایی 
هســتیم و الزم است برای کســب وکارهایی که از 
این اپلیکیشن ها استفاده می کنند، وی پی ان صادر 

کنیم. به  همین دلیل آئین نامه ای در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه در حال تدوین است و 
 امیدواریم موضوع اســتفاده از وی پی ان در کشور

 ســاماندهی شــود.در جدیدترین تصمیم ها برای 
دسترســی طبقه بندی شــده کاربران به اینترنت،  
به نظر می رسد مســووالن تصمیم گرفتند به افراد 
مختلف دسترسی های مختلف دهند. در این راستا 
چندی پیش فیروزآبادی درباره طبقه بندی کاربران 
فضای مجازی بیان کرد: این برنامه کاری بین وزارت 
ارتباطات و کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه و 
معاونت فضای مجازی دادستانی است، این پروژه 
تحت عنوان مدیریت وی پی ان و مدیریت اینترنت 
کشور انجام می شود برای اینکه نیازهای اینترنتی  
طبقات مختلــف ماننــد خبرنگاران، پزشــکان، 

دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارائه خدمت شود.
درحالی که این روزها موضوع دسترســی کاربران 
مختلف به اینترنت و ســایت های فیلترشــده ای 
مانند یوتیوب بار دیگر مطرح شــده اســت، اعالم 
شــد که محمدجعفــر منتظری -دادســتان کل 
کشــور- درباره رفع فیلتر یوتیوب بــرای برخی از 
افراد مانند دانشــجویان و خبرنگاران، گفته است: 

بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دســتگاه ها 
را در کارگروه تعیین مصادیــق مجرمانه تصویب 
کرده ایم. البته این موضوع را چندین ماه است که 
تصویب کرده ایم، دستگاه ها حسب مورد هرکدام 
باید نیازهای خودشان را اعالم کنند تا بعداز اینکه 
نیازشان به کارگروه رســید، در دبیرخانه کارهای 
الزم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، 
پیگیری هم کردیــم، پیرو هم بــه وزارت خانه ها 
و دســتگاه های مربوطه زدیم تا کار انجام شــود، 
مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه ها مقداری 

در انجام کار تاخیر دارند.
اگرچه موضــوع وی پــی ان قانونی و دسترســی 
طبقه بندی شده کاربران به محتوای اینترنت موضوع 
جدیدی نیست، اما این روزها به نظر می رسد وارد 
فاز جدی تری شــده اســت. هرچند جزئیات این 
طرح هنوز کامال مشــخص نیســت و اینکه کدام 
گروه های خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت 
بدون پاالیش هستند و یا کدام سایت ها برای این 
گروه ها رفع فیلتر می شود و البته اینکه صالحیت 
این گروه ها چطور بررســی می شــود، از سواالت 

مطرح شده برای کاربران فضای مجازی است.

مدیریت وی پی ان برای ارائه خدمات اینترنتی به گروه های خاص

رفع فیلتر "یوتیوب"  تایید شد
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

انحصارطلبی آمریکا در فضای مجازی باعث تشدید 
نابرابری ها و تعمیق شــکاف اجتماعی در جامعه 
آمریکا شده است. در این گزارش به تبعات ناگوار 
این انحصارطلبی می پردازیم. بررسی ها نشان می 
دهد با ظهور و رشد شرکت های بزرگ چندملیتی 
در بخش های مختلف اقتصاد فناوری اطالعات و 
ارتباطات، مفهوم رقابت در بازار اقتصاد دیجیتال 
در سراســر دنیا روزبروز کمرنگ تر می شــود و  
رکن رقابت آزاد که از ارزش های بنیادین اقتصاد 
سرمایه داری اســت، معنای خود را از دست می 
دهد و آن را شــبیه به طنز و دروغی بزرگ کرده 
است. در چنین شرایطی، مصرف کنندگان چاره 
ای جز برطرف کــردن نیازهای خــود با خرید از 
شرکت های انحصارگر ندارند.بازار اقتصادی آزاد 
با حذف حمایت دولتی از صنایــع، زمینه را برای 
حذف شــرکت های کوچکتر فراهم می کند و در 
چنین شــرایطی، شــرکت های بزرگ با سرمایه 
های کالن مالی و انســانی، روند رشد مداوم خود 
را حفظ می کنند؛  به طوری که عملکرد شــرکت 
های فناوری شاخص گوگل، آمازون، فیس بوک، 

اپل و مایکروســافت موید این امر است. بر اساس 
آمار اقتصادی این پنج شــرکت )آگفام(، در طول 
۱۰ سال گذشــته، حدود ۵۰۰ شرکت کوچک، 
نوپا و اســتارتاپ را خریداری کرده و با خود ادغام 
کرده اند. برای مثال اپل به عنوان یکی از بزرگترین 
شــرکت های تکنولوژی، یکی از استراتژی های 
اصلی خود را بر ادغام و اکتســاب شــرکت های 
کوچکتر قرار داده است. بر اساس آمار، این شرکت 
تا سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ مورد ادغام را در کارنامه 
خود دارد. شــرکت های فناوری بزرگ آمریکا با 
وجود تالش قانونگذاران این کشور برای محدود 
ساختن انحصار همچنان نماد پرنفوذ مونوپولی یک 
بخش اقتصادی پربازده در سیستم تجارت ایاالت 
متحده به شــمار می رود.به اذعان کارشناسان، 
انحصار و مونوپولی فضای اقتصاد دیجیتال آمریکا 
سبب تشــدید نابرابری اجتماعی شده و تعمیق 

شکاف اجتماعی میان اقشــار مختلف این کشور 
روزبروز افزایش می یابد. عالوه بر این شکل گیری 
تدریجی این گونه از انحصار نوین در صنعت فناوری 
اطالعات، سبب بروز مشکالت متعدد دیگری در 
این حوزه شده است. این امر عالوه بر تضییع حقوق 
مصرف کننده و افزایش بی رویه قیمت خدمات، 
فرایند توسعه فناوری جدید را نیز به واسطه عدم 
رغبت شرکت های بزرگ به بهبود خدمات، کند 
کرده است. همچنین به واسطه ایجاد انحصار در 
بازار فناوری اطالعات در ۹۵ درصد موارد ســبب 
افزایش قیمت نهایی محصــوالت و خدمات برای 
مصرف کنندگان نهایی فناوری می شــود.اکنون 
شرایط برای پیشــگامان فناوری دیروز جهان و 
انحصارگران امروز، تغییری اساســی یافته است. 
عملکرد گروه های مدیریت این شرکت ها سبب 
بلند شــدن صدای انتقاد در اقشار مختلف جامعه 

ایاالت متحده آمریکا شده اســت. امروز بسیاری 
از مدیران سابق این شرکت ها، اساتید دانشگاهی 
رشته های اقتصاد و فناوری و سیاستگذاران کالن 
آمریکا در سنا و مجلس نمایندگان، خواستار تغییر 
رویه اتخاذی از سوی غول های اطالعاتی شده اند 
و انتقادات تند خود را بی پروا ابراز می کنند.برای 
نمونه اعتقاد الیزابت وارن سناتور ارشد آمریکایی 
و عضو حزب دمکرات و اســتاد حقوق در دانشگاه 
های هیوســتون، تگزاس و هاروارد با اعتراض به 
انحصار گرایی موجود در صنعت فناوری اطالعات، 
تضعیف انحصارگرایی را موجب سودآوری بیشتر 
بازار دیجیتال در ایاالت متحده آمریکا دانسته و در 
این باره معتقد است: اگر ما بستر انحصار در اختیار 
شرکت های بزرگ فناوری را تضعیف کرده و از بین 
ببریم، خواهیم دید که بازار ایاالت متحده آمریکا به 
عنوان بستری بسیار پرسود و منظم جایگزین می 
شود و در چنین شرایطی، کسب و کارهای کوچک، 
شانس رسیدن به موفقیت را دارند این دلیلی است 
که من برای تأکید بر لزوم شکستن انحصار شرکت 

های بزرگ فناوری آمریکا دارم.

اقدام اخیر گوگل در قطع دسترسی کاربران ایرانی 
به برخی ســرویس های تجاری و غیرتجاری بار 
دیگر ضرورت توسعه سیستم عامل بومی و فاصله 
گرفتن از وابستگی به گوگل را گوشزد می کند.در 
چند روز اخیر ارائه برخی سرویس های گوگل برای 
کاربران ایرانی از سوی این سرویس دهنده متوقف 
 IP شده است. به نحوی که گفته می شود گوگل
کاربران ایرانی که از VPN برای دسترســی به 
ســرویس هایی مانند یوتیوب، ویز و اسپاتیفای 
استفاده می کردند را شناسایی کرده است.هنوز 
علت اعمال این سیاست از ســوی گوگل به طور 
دقیق مشخص نیســت اما موضوع مشخص این 
است که گوگل در حال حاضر مشغول شناسایی 
IP کاربران ایرانی اســت و احتمال تحریم های 
بیشــتر طی روزهای آینده از سوی این سرویس 

دهنده پیش بینی می شود.
گمانه زنی کارشناسان حاکی از آن است که این 
اتفاق ناظر بــه بخش های مالی گــوگل و درآمد 
تبلیغاتی این سرویس دهنده است و قوانین جدید 
مالیاتی در آمریکا می تواند یکی از دالیلی باشــد 

که گوگل سخت گیری خود را در این باره بیشتر 
کرده است.

گفته می شود که بیش از ۹۰ درصد درآمد گوگل 
از تبلیغات است و زمانی که کاربران ایرانی برای 
استفاده از سرویس های گوگل از VPN استفاده 
می کنند و موقعیت جغرافیایی نامعتبر دارند، این 
سرویس دهندگان گوگل را با اختالف درآمدزایی 
و ضرر و زیان ناشی از آن مواجه می کنند. بر این 
اســاس گوگل در حال قطع سرویس به کاربرانی 
است که موقعیت جغرافیایی آنها مشخص نیست.

اقدام گوگل در تحریم کاربران ایرانی در استفاده 
از خدمات و سرویس، مســبوق به سابقه است و 
مطابق با آمارهایی که پیش از این از ســوی دبیر 
شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، گوگل 
صدها میلیارد تومان ساالنه در ایران درآمد دارد 
اما عماًل ۴۴ درصد از کلیه خدمات این سرویس 

دهنده برای کشور ما مسدود است و در این بین 
۱۰۰ درصد از خدماتــی که مورد نیاز توســعه 
دهندگان و کسب و کارها است، در ایران غیر قابل 

دسترسی است.
در همین حال گفته شــده اســت کــه در حوزه 
سیستم عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب و 
کار ۶۳ درصد و در حوزه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از 
خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

با این وجود اما به دلیل نبود استقالل در خدمات 
کاربردی فضای مجازی، عــدم اعمال حاکمیت 
ســایبری، شــاهد وابســتگی کامل کشــور به 
سرویس ها و خدمات گوگل هستیم که در صورت 
ادامه روند تحریم های گوگل علیه کاربران ایرانی، 
با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد.کارشناسان 
معتقدند که ســطح وابســتگی ما بــه گوگل در 
حدی اســت که حتی ســرویس های داخلی در 

حوزه اپلیکیشــن های حمل و نقــل و حتی اپ 
های بانکی نیز روی گوگل پلی ســرویس توسعه 
یافته انــد و در صورت ادامــه تحریم های گوگل، 
حتی اپلیکیشن هایی که روی دستگاه کاربر نصب 
می شود نیز با مشکل مواجه خواهد شد. مانند آنچه 
که پیش از این اتفاق برای اپلیکیشن هایی مانند 
هاتگرام و تلگرام طالیی رخ داد و گوگل به استناد 
مباحث امنیتی و به بهانه اینکه این اپلیکیشن ها 
جاسوس افزار هستند، به راحتی آنها را از گوشی 
کاربران حذف کرد.به اعتقاد کارشناسان به دلیل 
نبود عدم استقالل در فضای مجازی و اتکای بیش 
از حد کشــور به گوگل، حتی در سطح باالتر این 
امکان نیز وجــود دارد که گوگل از ارائه نســخه 
اندروید بــه تولیدکنندگان موبایــل که به ایران 
گوشی وارد می کنند، خودداری کند. اقدامی که 

هم اکنون در مقابل چین صورت گرفته است.
این درحالی است که به هر میزان که سیستم عامل 
اندروید در حال توسعه اســت، میزان وابستگی 
کاربران ایرانی نیز به آن افزایــش می یابد و باید 

فکری به حال این اتکا و وابستگی کرد.

بنا به اعالم کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایاالت 
متحده، کوین بیس اولین صرافــی ارز دیجیتال خواهد 
بود که سهام آن به صورت عمومی عرضه خواهد شد.طبق 
پســت منتشرشــده از طرف صرافی رمزارز کوین بیس 
)Coinbase(، کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 
متحده )SEC( اعالم کرده است که صرافی کوین بیس 
درخواست عرضه ی سهام به صورت عمومی کرده است. 
انتظار می رود ســهام این صرافی در بازار سهام نزدک در 
۲۵ فروردین )۱۴ آوریل( تحت نماد COIN عرضه شود. 

این صرافی قرار بود در ماه مارس عرضه  عمومی شود؛ اما 
به دلیل پرداخت ۶/۵ میلیون دالر به کمیسیون معامالت 
آتی کاالی ایــاالت متحــده )CFTC(، برنامه اش را به 
تعویق انداخت.کوین بیس درخواست خود را به SEC در 
دسامبر سال قبل ارائه کرده بود، اما این صرافی اعالم کرده 
بود که انتظار دارد ســهامش در اوایل ۲۰۲۱ در فهرست 
نزدک وارد شود. این شرکت احتماال دارای ۱۰۰ میلیارد 
دالر ســرمایه در هنگام عرضه ی اولیه خواهد بود، طبق 
گزارش این شرکت، سهام شرکت در مزایده ای خصوصی 

در ماه قبل به قیمت ۳۷۵ دالر به ازای هر ســهم عرضه 
شــد. صرافی کوین بیس که در ۲۰۱۲ شروع به  کار کرد، 
یکی از بزرگ ترین صرافی هــای رمزارز در ایاالت متحده 
است. طبق گزارش کوین مارکت کپ، این صرافی روزانه 
ســه میلیارد دالر تراکنش را پردازش می کند.چراغ سبز 
SEC برای طرفداران رمزارزها که ســرمایه های خود را 
در دارایی های مبتنی بر بالک چین مانند بیت کوین قرار 
داده اند، نقطه  عطفی محسوب می شود. اخیرا تعداد زیادی 
از بانک های سنتی و سازمان های سرمایه گذاری، رمزارزها 

را پذیرفته اند؛ درحالی که قبال آنها را بســیار ریســکی و 
پرنوسان می نامیدند.با افزایش ۸۰۰ درصدی بیت کوین در 
سال گذشته و ظهور شرکت های زیرساخت و پلتفرم های 
ترید در اطراف آن، کوین بیس به عنوان نماینده ای برای 
اقتصاد گسترده  رمزارزها، ارزش بیشتری پیدا کرده است.
کوین بیس، بیت کوین را به عنوان یکی از فاکتورهای ریسک 
که باعث کاهش قیمت شود، در امیدنامه  خود ثبت کرده 
است. این شرکت ادعا دارد که به ۴۳ میلیون کاربر در ۱۰۰ 

کشور خدمات معامله  رمزارز ارائه می کند.

تشدید نابرابری اجتماعی با انحصارطلبی آمریكا در فضای مجازی

آیا امکان رقابت آزاد در اقتصاد دیجیتال وجود دارد؟

تحریم تازه كاربران ایرانی توسط گوگل

توسعه سیستم عامل ملی ضروری شد

کوین بیس اولین صرافی ارز دیجیتال که سهام آن عرضه خواهد شد


