
،23اســفند ماه 99بود که جلســه شورای عالی 
کار تشــکیل حداقل دســتمزد کارگران به  39 
درصــد افزایش یافت.بــا آن مصوبــه،  حداقل 
حقوق کارگران از 1میلیــون و 910 هزار تومان 
به 2میلیــون و 655 هزار تومان  و حق مســکن 
کارگران به  450 هزار تومــان و بن و خواروبار به 
600 هزار تومان افزایش یافــت، همچنین پایه 
سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.»حق مسکن« 
تنها مولفه ی دستمزد است که تصویب نهایی و 
ابالغ آن، نیازمند نظر و رای هیات وزیران است؛ 
یعنی تصمیم و رای شورایعالی کار برای افزایش 
این مولفه مزدی به تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد 

و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیات دولت 
به تصویب برسد؛ با اینهمه، تجربه تاریخی نشان 
داده است که بین تصویب در شــورایعالی کار و 
تصویب نهایی در هیات دولــت، یک بازه زمانی 
چندماهه و حتی یک ســاله وجود داشته است.

محمد شریعتمداری, وزیرکاربعد از تعیین حداقل 
دستمزد درباره مصوبه حق مسکن گفت:  بخش 
مربوط به کمک هزینه مســکن منوط به تایید 
هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت 
تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش 
حق مسکن اعمال خواهد شــد.16فروردین ماه 
1400 بود که مصوبه شورای عالی کار در زمینه 

افزایش کمک هزینه مســکن کارگــران )حق 
مسکن( به هیات دولت ارائه شد.خبرهای کسب 
شده خبرنگار تســنیم از آخرین وضعیت " حق 
مسکن کارگران" حاکی از این است که این مصوبه 
اکنون در کمیســیون اقتصادی دولت و منتظر 
تصویب است .با تصویب این مصوبه در کمیسیون 
اقتصادی دولت، این موضوع برای مطرح شدن و 
تصمیم گیری نهایی، به هیئت دولت ارجاع می 
شود. امروز 31فروردین ماه است و هنوز خبری از 
تصویب مصوبه " حق مسکن" نیست و به نظر می 
رسد, افزایش حق مسکن 1400 به مبلغ450هزار 

تومان به حقوق فروردین ماه کارگران نمی رسد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تمدید مهلت های 
مقرر در »قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 

شبکه بانکی کشور« را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعــالم کرد که 
پیــرو بخشــنامه شــماره 29۷004 .99 مورخ 
1۸ .9 .1399، موضــوع ابــالغ مصوبــه چهل و 
هفتمین جلســه مورخ 1399.9.15 ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد 
مقرر در »قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
شــبکه بانکی کشــور«، بدین وســیله مفاد بند 
)4( مصوبات شــصت و چهارمین جلســه مورخ 
21  .1400.1 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 

این رابطه به شرح زیر ابالغ می شود:
 »به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا 
و اثرات تعطیلی های وضع شــده برای مشاغل و 
کســب و کارها، مهلت های زمانی مندرج در بند 
هفتم مصوبه جلســه چهل و هفتم ســتاد ملی 
مدیریت کرونــا مــورخ 15 /9 /1399 در زمینه 
)قانون تسهیل تســویه بدهی بدهکاران شبکه 
بانکی کشور(، به مدت شش ماه تمدید می شود.«

بر همین اساس، مهلت  مندرج در قانون یاد شده، 
برای اشخاص مشــمولی که تاکنون نتوانسته اند 
از مزایای قانون یاد شــده، بهره مند شوند برای 
تســلیم تقاضا به بانک ها و مؤسســات اعتباری 

غیربانکی تا پایان خردادماه ســال 1400، برای 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور 
محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابالغی 
بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه ســال 1400 و 
برای اشخاص مشــمول به منظور تسویه نقدی 
مانده  بدهی تا پایان شــهریور ماه سال 1400، 
تمدید می شود. براین اساس و باتوجه به مراتب 
پیش گفته، بانک ها و موسسات اعتباری مراتب را 
به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 
149153   .96 مــورخ 16    .5    .1396 بــه تمامی 
واحدهای ذیربط خود ابالغ کرده و بر حســـن 

اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.

وزارت کار با توجه به شیوع موج چهارم کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی اعتبار پروانه کار شــرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی را تا پایان 
خرداد ماه تمدید کرد.به گزارش ایسنا، تداوم شیوع ویروس کرونا در ماه های 
گذشته باعث شد تا لزوم رعایت دســتورالعمل های بهداشتی به منظور قطع 
زنجیره کرونا مورد تاکید قرار گیرد؛ از این رو برای آنکه کارفرمایان در ارتباط 
با بکارگیری نیروهای کار خارجی دچار مشکل نشوند، وزارت کار پیرو دستور 

معاون اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای 
صادره از سوی دولت و با توجه به شیوع موج چهارم کرونا مدت اعتبار پروانه 

های کار را تا خرداد ماه تمدید کرده است.
برابر اعالم مدیر کل اشتغال اتباع خارجی در راستای حفظ سالمت کارکنان و 
مراجعین، اعتبار کلیه پروانه های کار به مدت دو ماه تا تاریخ 31 خرداد 1400 
تمدید می شود.بر این اساس اتباع خارجی شاغل در ایران که اعتبار پروانه کار 

آنها در فروردین ماه سال جاری منقضی می شود نیازی به مراجعه حضوری به 
ادارات کل اشتغال اتباع خارجی ندارند و پروانه کار آنها به طور خودکار دو ماه 
دیگر تمدید می شود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این نیز طی چند 
نوبت تمدید مدت اعتبار پروانه کار اتباع خارجی را در دستور کار قرار داده بود.

برابر ماده1۸1 قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای 
پروانه کار منقضی شده را به کار بگیرند یا از آنها در کاری غیر از آنچه در پروانه 

کار آنها قید شده استفاده کنند، مشمول مجازات و جریمه قرار می گیرند.به 
گزارش ایسنا،  بر اســاس قانون، نیروهای کار خارجی برای اشتغال در ایران 
نیازمند داشتن روادید و پروانه کار هستند و قانون کار در ماده 120 صراحتا 
اعالم کرده اتباع خارجی نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای 
روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، 

پروانه کار دریافت کرده باشند.

همه شاخص های مهم بورسی وال اســتریت ریزش کردند.به گزارش بلومبرگ، 
آمارهای منتشرشده از درآمد سه ماهه نخست شرکت های بزرگ بورسی نشان می 
دهد که اگرچه این درآمدها نسبت به سال قبل بهبود محسوسی داشته اما کماکان 
نسبت به چیزی که قبل از امسال انتظارش می رفت فاصله زیادی باقی مانده است. 
در نتیجه شیوع موج جدید همه گیری، کماکان بیشتر کشورها تا بازگشت به زندگی 
عادی فاصله زیادی دارند. احتماال کار تکمیل واکسیناسیون عمومی در بخش قابل 
توجهی از جهان امسال به پایان نخواهد رسید و به ســال آینده کشیده می شود.  
دومین اقتصاد جهان موفق شــد در اتفاقی خیره کننده به رشد تقریبا سه برابری 
نسبت به پایان سال قبل دست یابد به گونه ای که اقتصاد چین در سه ماهه نخست 
سال 2021 رشد 1۸.3 درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل 11.۸ 
درصد بیشتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین 0.3 درصد کمتر از نرخ پیش 
بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بهترین رشد اقتصادی فصلی چین در 
طول دو سال اخیر محسوب می شود.  در آماری امیدوارکننده برای اقتصاد آمریکا، 
رشد بخش خرده فروشــی در ماه مارس 9.۸ درصد بوده که این رشد 12.5 درصد 
بیشتر از رشد این بخش در ماه قبل و باالترین رقم ماهانه ثبت شده از ماه می سال 
قبل تاکنون بوده است. با توجه به نقش باالی این بخش در رشد اقتصادی آمریکا 
انتظار می رود این آمار روی رشد فصلی تاثیر به سزایی داشته باشد. به گفته دفتر 
سرشماری آمریکا، پوشاک با رشــد 1۸.3 درصدی و خدمات غذایی با رشد 13.4 
درصدی، نقش زیادی در ثبت این رشد داشــته اند.  نتایج مطالعات جدید صورت 
گرفته توسط موسسه ای پی اف آر نشان می دهد با وجود رشد سریع تر اقتصاد چین 
در مقایسه با آمریکا، سرمایه گذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید سهام شرکت 
های آمریکایی در مقایسه با همتایان چینی دارند. چین نخستین کشور جهان بود 
که با شیوع گسترده کووید مواجه شد و اکنون وضعیت بهتری در مقایسه با دیگر 
کشورها دارد. تا نیمه نخست آوریل حدود 1۸0 میلیارد دالر در بورس آمریکا سرمایه 
خارجی جذب شده که این رقم در چین حدود 30 میلیارد دالر بوده است.  در ادامه 

روند صعودی نرخ تورم آمریکا در ماه های اخیر در نتیجه مدل جدید سیاست گذاری 
فدرال رزرو، متوسط نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در 12 ماه منتهی به مارس با 
0.9 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه منتهی به ماه قبل به سطح 2.6 درصد رسید 
که این نرخ تورم، 0.2 درصد بیشتر از نرخ مورد انتظار قبلی و باالترین سطح تورمی 
ثبت شده در آمریکا در 26 ماهه اخیر بوده است. فعاالن اقتصادی کماکان نسبت به 
حفظ تورم در محدوده دو درصدی امیدوار باقی مانده اند.   در حالی که شمار مرگ 
و میر در آمریکا رو به کاهش رفته، دور جدید شیوع کرونا در اروپا و آمریکای التین 
باعث شده است تا شاهد رکوردشکنی مجدد کشته های کرونایی به ویژه در برزیل 
باشیم. در نتیجه وادار شدن دولت ها به اعمال محدودیت های مجدد، رشد اقتصادی 
این کشورها که عموما بازارهای بزرگ شــرکت های آمریکایی نیز هستند کاهش 
خواهد یافت و این مساله باعث نگرانی سهامداران شرکت های بزرگ آمریکایی از 
کاهش سودآوری فصلی شده است.  تا پایان ماه فوریه نرخ بیکاری در منطقه یورو 
بدون تغییر نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۷.5 درصد رسید اما این نرخ در سطح 
اتحادیه اروپا با 0.1 درصد کاهش نســبت به ماه قبل به ۸.3 درصد رسید. این نرخ 
بیکاری باالترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه ماه 
اخیر بوده است. تخمین زده می شود تا پایان این ماه 15 میلیون و 953 هزار مرد و 
زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، 13 میلیون و 5۷1 هزار نفر 
ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده اند.در حالی که موج جدید کرونا اروپا را در 
نوردیده و در آمریکای التین نیز روند شیوع بیماری کماکان در سطح نگران کننده 
قبل باقی مانده است، در آمریکا نیز احتماال شاهد خیزش مجدد ویروس خواهیم 
بود. دکتر آنتونی فاوچی- رئیس مرکز کنترل و پیشــگیری بیماری های عفونی 
آمریکا در اظهاراتی که معامله گران را نگران کرده است، گفت: هم اکنون در مرحله 
بسیاری قرار داریم و با کوچک ترین اشتباهی شاهد آغاز موج چهارم شیوع بیماری 
کووید-19 در آمریکا خواهیم بود.  تاکنون بیش از 142 میلیون و 46۸ هزار و 600 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و 3۸ هزار و 33 نفر 

جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط به 
آمریکا با 5۸1 هزار و 123 نفر، برزیل با 3۷3 هزار و 442 نفر، مکزیک با 212 هزار 
و 339 نفر، هند با 1۸0 هزار و ۸2 نفر و انگلیس با 12۷ هزار و 2۷4 نفر بوده است.

دریک هالپینی - تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در بانک میتسوبیشی - گفت: به طور 
کلی هنوز ریسک های زیادی در بازارهای مالی وجود دارند که روند معامالت را دست 
کم تا نیمه نخست امسال تحت تاثیر خود قرار می دهند. وضعیت کرونا هنوز مایه 
نگرانی بزرگی است به ویژه آن که هنوز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که واکسن 
های موجود در برابر گونه های جهش یافته ویروس هم کارایی باالی خود را حفظ 
کرده اند. اینکه تنش های ژئوپلتیکی تا چه حد مناسبات تجاری را تحت تاثیر قرار 

دهند هم مهم است.

بورس آمریکا
در وال اســتریت همه شــاخص ها نزولی بودند؛ تا جایی که هر ســه شاخص 
اصلی بورســی در ســطح پایین تری از روز قبل خود بســته شدند.شــاخص 
»داوجونز ایدانســتریال اوریج« با 0.45 درصد کاهش نســبت بــه روز قبل و 
در ســطح 34 هزار و 4۷.52 واحد بســته شد. شــاخص »اس اند پی 500« با 
 0.5۸ درصد ریزش تا ســطح 4161.09 واحدی پایین رفت و دیگر شــاخص

 مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 1.13 درصد کاهش در سطح 13 
هزار و ۸93.23 واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شــاخص "فوتسی 100" بورس لندن با 
0.2۸ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در ســطح ۷000.0۸ واحد بسته شد.  
شــاخص "دکس 30" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 0.59 درصدی و 
ایستادن در سطح 15 هزار و 36۸.39 واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص 

"کک 40" بورس پاریس با پیشروی 0.15 درصدی در سطح 6296.69 واحد 
بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 35" 1.14 درصد باال رفت و به ۸۷11.40 

واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامــالت بورس های آســیا، شــاخص ها عملکرد خوبی داشــتند؛ تــا جایی که 
شــاخص "نیک کی 225" بورس توکیو ژاپن بــا صعود 0.01 درصدی تا ســطح 29 
هزار و 6۸5.3۷ واحدی باال رفت. شــاخص "هانگ ســنگ" بورس هنگ کنگ 0.4۷ 
درصد پایین رفت و در ســطح 29 هزار و 106.15 واحد بسته شــد. در چین شاخص 
"شــانگهای  کامپوزیت" صعود 2.43 درصــدی را تجربه کرد و در ســطح 50۸۷.02 
واحد بسته شد.در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس 200" بورس سیدنی 
با 0.03 درصد افزایش و ایســتادن در ســطح ۷065.04 واحدی بــه کار خود خاتمه 
داد. در بین دیگر شــاخص های مهم آسیایی، شــاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود. 
 )معیار محاســبه تغییرات قیمتی، ســاعت پایانــی معامالت روزانه بــورس نیویورک

 بوده است.(

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس 
اینتر مدیت" با 0.44 درصد افزایش به 63.41 دالر رسید و نفت خام برنت دریای 

شمال با صعود 0.43 درصدی به ازای 6۷.06 دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هــر اونس طال با ریزش 0.35 درصدی 
نسبت به روز قبل در سطح 1۷۷0.34 دالر معامله شد. هر اونس نقره با کاهش 

0.69 درصدی به ازای 25.۸2 دالر مبادله شد.

مهلت  تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی تمدید شدحق مسکن 450 هزار تومانی کارگران، منتظر تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت

پروانه کار اتباع خارجی دو ماه دیگر تمدید شد

وال استریت ریخت
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ریزش   قیمت  طال  و  سکه 
کاهش  قیمت   طال    ادامه    خواهد   داشت؟ 

بحران کرونا اگر به کسب و کارهای فیزیکی خسارات 
زیادی وارد کــرد اما برای کســب و کارهای آنالین و 
اینترنتی موج جدیدی از رونق را ایجاد کرده است. در 
دوران کرونا رکورد فروش فروشگاه های آنالین شکسته 
شده و روزانه کسب و کارهای جدیدی بر بستر اینترنت 
راه اندازی می شوند. اما اتفاقی که در این بین رخ داده 
تقابل وزارت بهداشت با سامانه های فروش دارو است. 
در حالی که همواره مردم را برای در خانه ماندن تشویق 
می کنند اما با راه اندازی و فروش اینترنتی دارو مشکل 
دارند. در همین زمینه اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
در نامه ای به رئیس جمهور خواستار رفع محدودیت های 
استارت آپ های فعال در بخش تأمین محصوالت دارویی 
و داروهای OTC شد. اتحادیه کشوری کسب وکارهای 

مجازی در نامه ای به رئیس جمهور...

در حالیکــه عرضه خــودرو در بورس از ســوی 
کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسیده است، 
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت که این اقدام 
رانتی اســت و تنها راه نجات بازار خودرو، رقابتی 
کردن فضا برای خودروسازان است که با آزاد شدن 
واردات خودرو با تعرفه پایین محقق می شــود.به 
گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته 
از تصویب عرضه خودرو در بورس کاال خبر داد که 
طبق این مصوبه، خودروســازان باید خودروهای 
تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق 
بورس کاال عرضه کنند و قیمت پایه عرضه خودرو 
در بورس توسط شــورای رقابت تعیین می شود.  

همچنین، مابه التفاوت حاصله ...



اقتصاد2
ایران وجهان

با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛
جلوگیری از هدر رفت 107 لیتر 

برثانیه آب در سطح استان اصفهان
با انجام پیمایش و نشــت گیری 398 کیلومتر 
شبکه توزیع و 31 هزار فقره انشعابات آب، از هدر 
رفت  107 لیتربر ثانیه آب آشــامیدنی در استان 
اصفهان جلوگیری شد. مدیر دفتر بهره برداری و 
کاهش آب بدون درآمد آبفای اصفهان با اعالم این 
خبر، گفت: این عملیات سال گذشته در 45 شهر 
و 80 روستای تحت پوشش که هدر رفت باالی 16 

درصد داشتند، به اجرا درآمد. 
سید محمدحسین صالح افزود: در جریان پیمایش 
شبکه توزیع و انشعابات آب شهرها و روستاهای 
یاد شده، در مجموع 243 مورد نشت آب از شبکه 
توزیع و 519 مورد نشت از انشعابات آب شناسایی 
شد که بالفاصله مورد نشــت گیری و تعمیر قرار 
گرفت.  وی با بیان اینکــه در نتیجه این عملیات 
از هدر رفــت 107 لیتر در ثانیه آب آشــامیدنی 
جلوگیری بــه عمل آمد، گفت: در ســال جاری 
نیز عملیات پیمایش و نشت یابی شبکه توزیع و 
انشعابات آب شــهرها و روستاهای استان با قوت 

ادامه خواهد یافت. 

طرح ویــژه بانک ســامان برای 
حمایت از صنایع بسته بندی کشور

هم زمان با افزایش اهمیت صنعت بسته بندی در 
فروش محصوالت مختلف، بانک سامان خدمات 
مالی و اعتباری ویــژه ای برای فعــاالن صنایع 
بسته بندی ارائه کرده اســت. به گزارش سامان 
رسانه، بانک سامان با آگاهی از اهمیت نقش صنعت 
بســته بندی در موفقیت فــروش محصوالت در 
صنایع مختلف به منظور تأمین سرمایه در گردش 
موردنیاز برای واردات انواع مــواد اولیه موردنیاز 
این صنعت همچون خمیر پالپ، خمیر کاغذ و ... 
و همچنین تأمین مالی بــرای خریدهای داخلی 
خدمات مالی ارائه می کنــد. همچنین در حوزه 
طرح های ایجادی و توســعه ای به منظور واردات 
ماشین آالت خطوط تولید این صنعت نسبت به 
پرداخت تســهیالت یا تأمین مالی از طریق بازار 
سرمایه در قالب تسهیالت بلندمدت اقدام می کند.

کار دشوار مدیران پارلمانی در 
پاسخ به نیازهای ملی و منطقه ای

مدیرعامل بانک صادرات ایــران گفت: انتظارات 
نمایندگان مجلس برای حل مشکالت اقتصادی 
در سطح ملی و منطقه ای، انتظارات درستی است 
و باید بــرای آن راه حل پیدا کنیــم. نظام بانکی 
گره گشای مشــکالت اقتصادی کشور و با وجود 
تحریم ها در زمینه بانکداری الکترونیک در دنیا 
ســربلند اســت. به گزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، حجت اله صیدی در نشست دوره ای 
هم اندیشــی مدیران پارلمانی سازمان های تابعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی که به میزبانی بانک 
صادرات ایران برگزار شد، افزود: متوسط زمان انجام 
تراکنش بانکی در اروپا هشت ثانیه است در حالی 
که این زمان در نظام بانکی ایران پنج ثانیه است 
و از این رو نظام بانکی کشور با وجود تحریم ها از 
سرافرازان بانکداری در دنیا است و نشان داده است 

که کارش را به خوبی انجام می دهد.

همتی اعالم کرد
تامین هرگونه ارز درخواستی 

برای خرید واکسن کرونا
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت خود گزارشی 
از آخرین اقدامات انجام شده برای تامین ارز خرید 
واکسن را ارائه کرد. به گزارش ایسنا، عبدالناصر 
همتی در یادداشت خود نوشت: ضرورت تأمین 
واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس 
کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد.  
وی افزود: بانک مرکزی از همان ابتدا علیرغم همه 
محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، 
تمام تالش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز 
واردات واکسن بر اساس سفارش وزارت بهداشت 
و درمان، به عمل آورده اســت. بر مبنای قرارداد 
کوواکس، 178 میلیون دالر برای 16.8 میلیون 
دوز واکسن تخصیص و قسط اول آن نیز پرداخت و 
واردات آن آغاز شده است.   همتی ادامه داد: هرگونه 
درخواست و اعالم وزارت بهداشت جهت پرداخت 
ارز بابت واردات واکســن تأمین می شود. تاکنون 
نیز بر اساس میزان تقاضا و درخواست برای خرید 
واکسن از کشورهای روسیه و چین، ارز الزم تأمین 

و واردات انجام شده است.

استان ها

در حالی که مذاکرات برجام 
در وین در خصوص شــرایط 
بازگشت طرفین ادامه دارد، 
بازار ارز تهران کم کم مهیای 
پذیرش شرایط تازه می شود .

 به گزارش خبرآنالین، بازار ارز ایران حساسیت بسیار 
باالیی را نسبت به وقایع سیاسی پیرامون داراست و هر 

اتفاقی زمینه را برای تحول این بازار مهیا می کند .
حاال اما روزهای متمادی است قیمت دالر در محدوده کانال 
23 و 24 هزار تومان قرار دارد و به تدریج روندی کاهشــی 
را تجربه می کنــد . با این حال تحــوالت رخ داده در رفتار 
فعاالن بازار حکایت از آن دارد که احتمال ریزش قیمت ها 
قوت گرفته است .  بازار ارز ایران این روزها با دو صف خاص 
روبروســت. یکی صف دریافت ارز از صرافی ملی و فروش 
آن در بازار آزاد و دیگــری صف فروش دالرهای خانگی در 
بازار. به نظر می رســد هر دو صف با هدف حداکثر سازی 
سود و پیشگیری از زیان بیشتر از سود حاصله در سال های 
اخیرشکل گرفته است. همین دو المان نشان می دهد که 

بازار ارز ایران مهیای تحوالت مثبت می شود .
 این روزها بهای هر دالر امریکا در صرافی بانکی فاصله ای 
بین 500 تا 700 تومان با بهای این ارز امریکایی در بازار 
آزاد دارد . این بدان معناست که خرید دالر از صرافی ملی 

با کارت ملی و فروش آن در بازار آزاد می تواند سود آنی 
در محدوده یک میلیون تومان را به خریدار ارزانی دارد.

بر اساس رویه حاکم بر بازار هر فرد می تواند ساالنه دو هزار 
و 300 دالر از صرافی ملی خرید داشته باشد. این مقدار 
سهمیه ارزی ساالنه هر فرد است که فقط هم یک بار در 
سال با کارت ملی تعلق می گیرد. موج تقاضا نیز زمینه را 
برای نوسان محدود 500 تومانی در بازار ایجاد کرده است.

چرا ارز مترصد کاهش قیمت است؟
گذشته از مذاکرات وین، مولفه مهم دیگری بازار ارز را تحت 
تاثیر قرار داده است. آزادسازی پول های بلوکه شده ایران 

در عراق است. آن طور که حمید حسینی اعالم کرده است 
توافقی 10 بندی باالخره راه ازادسازی ارزهای بلوکه شده 
ایران در این کشور را هموار کرده است. عراق بابت خرید گاز 
و برق از ایران بدهی نزدیــک به 6 میلیارد دالری به ایران 
دارد. البته عراق تنها کشوری نیســت که اقدام به بلوکه 
کردن پول  ایران کرد. بخشی از منابع ایران در کره جنوبی، 
ژاپن، عمان و ... بلوکه شده اســت که البته خبرهایی از 

ازادسازی این منابع در عمان به گوش رسیده است.

اف ای تی اف چه می شود؟
برخی این روزها دلیل چســبندگی باالی قیمت ارز را 

اما ناشــی از عدم تعیین تکلیف اف ای تی اف در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام می دانند . لوایــح مرتبط با 
اف ای تی اف در این مجمع در دستور کار بررسی است و 
پیوستن به اف ای تی اف هنوز مخالفان فراوانی را داراست.

 این در حالی است که موافقان معتقدند عدم پیوستن به 
اف ای تی اف می تواند زمینه را برای تداوم تحریم ا فرهم کند 
چرا که حتی در صورت لغو تحریم و افزایش صادرات نفت 
و صادرات غیرنفتی از ایران، پول حاصل از صادرات امکان 
ورود به کشور را نخواهد داشــت چرا که اف ای تی اف بر 
مساله مراودات بانکی بین کشورها داللت دارد و قرارگیری 
در این لیست سیاه می تواند سیستم بانکی ایران را هچنان 
در تحریم و انزوا نگه دارد .  مخالفان معتقدند پیوستن به 
این کنوانسیون می تواند راه های دور زدن تحریم ها را فاش 
کند این در حالی است که تمامی طرف های تجاری ایران 
و کشورهایی که در دوران تحریم با ایران همکاری داشته 
اند نیز عضو اف ای تی اف هستند و تنها ایران و کره شمالی 
بیرون از این کنوانسیون قرار دارند .  به نظر می رسد بازار ارز 
با وسواس باالیی در حال رصد وضعیت در حوزه سیاست 
داخلی و خارجی است و در فاز احتیاط معامالت را پیش 
می برد.  تالش برای نقد کردن دالرها و تبدیل آن به ریال 
در روزهای آتی باال خواهد گرفت. این پیش بینی صرافان 
از آینده بازار است اما همچنان باید منتظر تعیین تکلیف 
وضعیت در داخل  کشور در حوزه مذاکرات وین و لوایح 

مرتبط با اف ای تی اف بود .

پیش بینی صرافان از آینده قیمت ارز

رفتار معامله  گران ارز تغییر کرد

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
با تامین و توزیع فراوان کاال، مانع 
از تحقق خواسته دشمن برای 

ایجاد قحطی شدیم
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ضرورت 
تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از کشاورزان در سال 
رفع موانع تولید، پیشنهاد پرداخت جایزه تسریع در 
تحویل گندم را مورد بحث و بررسی قرار داد و مصوب 
کرد، به ازای هر کیلو خرید تضمینی گندم مبلغ یک 
هزار تومان به عنوان جایزه تحویل سریع به کشاورزان 
پرداخت شود. به گزارش ایسنا، دویست و نوزدهمین 
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی رئیس 
جمهور برگزار شد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی 
و قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از 
میزان تولید محصوالت کشاورزی با توجه به کاهش 
میزان بارندگی در ســال آبی جــاری و آغاز خرید 
تضمینی گندم ارائه کردند. رئیس جمهور با اشاره به 
اقدامات و تالش دولت برای خودکفایی در تولید گندم 
تصریح کرد: دولت تدبیــر و امید همزمان با افزایش 
تحریم ها و فشــارهای مالی، با اتخاذ سیاست های 
حمایتی از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی در طول 
هشت سال گذشته، دستیابی به خوداتکایی و حفظ 
امنیت غذایی در تولید محصــول راهبردی گندم را 
ایجاد کرد که این رویکرد در سال جاری نیز به یاری 
خدا تداوم خواهد یافت. روحانــی ادامه داد: دولت با 
وجود خشکسالی های پی در پی،کاهش بارندگی ها، 
افت آبخوان ها و نشست دشــت ها این امکان را پیدا 
کرد تا در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی، اعالم 
به موقع نرخ خرید تضمینی، تعیین قیمت مناسب 
خرید تضمینی، اجرای برنامه افزایش تولید، تامین 
نهاده های مورد نیاز تولید، تأمیــن اعتبار الزم برای 
پشتیبانی از کشــاورزان، پرداخت بموقع مطالبات 
گندم کاران، توسعه سیستم های نوین آبیاری و ارتقای 
مکانیزاسیون، ضمن افزایش تولید و خرید تضمینی، 

موجب کاهش واردات نیز بشود.

ربیعی:
امتیازی  خــارج از چارچوب 

برجام نمی دهیم
سخنگوی دولت گفت: اینکه گفته شده شرکتهای 
تولید کننده واکسن ، دولت را تحت فشار گذاشته 
اند، تا خرید خارجی صورت نگیــرد یک امر کامال 
نادرست است. ربیعی تاکید کرد: مجموعه دولت، 
ستاد ملی کرونا و شخص رئیس جمهور از ابتدا به 
خرید واکسن خارجی آنهم بطور انبوه معتقد بودند. 
به خاطر همین، ما جزو اولین کشورهایی بودیم که 
برای خرید واکســن از کوواکس ، ثبت نام کردیم، 
منابع ارزی اش هم تهیه شد اما در مرحله انتقال پول، 
بخاطر محدودیتها و تحریم های بانکی، با مشــکل 
مواجه شــدیم و نوبت مان را از دست دادیم وگرنه 
امروز 16 میلیون دوز واکسن از طریق کوواکس وارد 
کشورمان شده بود. سخنگوی دولت یادآور شد: البته 
با رایرنی های فراوان و تالش وزارت خارجه مان، این 
مشکل باالخره رفع شد و تحویل واکسن ها آغاز شده 
است و به زودی همه آن واکسن ها وارد می شوند. وی 
با بیان اینکه موضوع خرید واکسن برای دولت بسیار 
مهم است، افزود: آقای روحانی دستور داده از همه 
ظرفیت های ملی برای واردکردن واکسن ، استفاده 
شود برای همین ضمن آنکه بخشی از وزارت خارجه، 
به طور مشخص در راستای دیپلماسی سالمت فعال 
شده است، اعالم شد که بخش خصوصی هم میتواند 
با ارز نیمایی واکســن وارد کند. امــروز هم برخی 
در بخش خصوصی موفق شــده اند و خبر دارم که 

اقدامات خوبی صورت گرفته است.  

جهانگیری تاکید کرد
مدیری که با سوءاســتفاده از 
فرصت دیگران واکسن بزند 

باید به سرعت برکنار شود
معاون اول رییس جمهور گفــت: هر مدیری که با 
سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صالحیت 
مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خســارت زده 
است. به گزارش ایســنا، اسحاق جهانگیری پس از 
دریافت گزارشــی در خصوص انتشار اخبار تزریق 
واکسن به افرادی خارج از اولویت بندی تعیین شده 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برخی 
شهرها، طی دستوری به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا تاکید کرد: هر 
مدیری در هر رده ای خــارج از روال و برنامه وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با سوءاستفاده از 
فرصت دیگران واکسن بزند، صالحیت مدیریت ندارد 
و به اعتماد عمومی خسارت زده است و به سرعت باید 

از مسئولیت کنار گذاشته شود.
همچنین این دستور به وزیر بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی نیز ابالغ شده است.

اخبار
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در حالیکه عرضه خودرو در بورس از ســوی کمیسیون 
صنایع مجلس به تصویب رســیده است، یک تحلیلگر 
اقتصادی معتقد است که این اقدام رانتی است و تنها راه 
نجات بازار خودرو، رقابتی کردن فضا برای خودروسازان 
است که با آزاد شدن واردات خودرو با تعرفه پایین محقق 

می شود.
به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته از 
تصویب عرضه خودرو در بورس کاال خبر داد که طبق این 
مصوبه، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط 
شورای رقابت را فقط از طریق بورس کاال عرضه کنند و 
قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط شورای رقابت 
تعیین می شود.  همچنین، مابه التفاوت حاصله از قیمت 
مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کاال، در 
اختیار نهضت قطعه سازی و خرید تجهیزات حمل و نقل 

عمومی قرار می گیرد. 
در این زمینه، میثم هاشم خانی - کارشناس اقتصادی- در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه کشوری در دنیا وجود ندارد 
که خودرو همزمان دو قیمت داشــته باشد و در بورس 
عرضه شود، اظهار کرد: ساختار بازار خودرو از سال 1397 
تا 1399 تقریبا پنج برابر کل یارانه نقدی ســاالنه رانت 
ایجاد کرده است که سواستفاده های زیادی از این بابت 

صورت گرفت. 
وی افزود: نه تنها پیش از این کشوری قصد عرضه خودرو 
را نداشته است بلکه در آینده هم این کار را انجام نمی دهد 
اما اگر ما می خواهیم بر این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، 
یک مسئله پیش می آید که مازاد پولی که باقی می ماند، 
چه می شود، زیرا شورای رقابت یک قیمتی را برای خودرو 
تعیین می کند که در بورس با قیمت بیشتری متقاضایی 

دارد و باید مشخص شــود که مابه تفاوت این دو قیمت 
را چه کنیم؟  این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد 
مجلس این است که این پول برای نهضت قطعه سازان و 
خرید تجهیزات حمل و نقل عمومی صرف شود که تجربه 
چند دهه نشان می دهد، نه تنها این پول به بخش حمل و 
نقل عمومی کشور پرداخت نشده بلکه بودجه جاری این 

بخش نیز از بین رفته است .  
هاشــم خانی افزود: درباره نهضت قطعه سازان نیز این 
سوال پیش می آید که مشکل قطعه سازان چیست که 
باید این پول به آن ها داده شود؟ مشکل قطعه سازان این 
است که خودروســازان زیان ده شدند و نمی توانند پول 
آن ها را بدهند. در حالت عــادی به جای اینکه پول را به 
خودروسازان بدهیم تا آن ها بدهی خود به قطعه سازان را 
پرداخت کنند، تصمیم گرفته می شود تا این پول به چه 

قطعه سازی داده شود یا نشود.  
وی با بیان اینکه قطعه سازان از این به بعد به جای ارتقای 
کیفیت محصوالت خود، سعی می کنند تا به آن پول دست 
پیدا کنند، گفت: برای بهبود اوضاع بازار خودرو در کشور 
باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه پایین وارد شود، از 
این طریق قیمت ها با ثبات، یکنواخت و شفاف برای همه 
نه تنها کسانی که در بخت آزمایی برنده می شوند، کاهش 

می یابد و سواستفاده هایی هم صورت نمی گیرد. 
این کارشــناس اقتصادی در پایان با تاکید براینکه تنها 
راهکار مناسب برای خودرو این است که شورای رقابت 
قیمت را تعیین نکند و عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند، 
بیان کرد: برای اینکه مانع گران فروشــی خودرو شویم 
باید خودروسازان رقیب داشــته باشند که این امر هم با 

آزادسازی واردات خودرو محقق می شود.

مســعود خوانســاری، نائب رئیس اتــاق ایران 
می گوید: شــرکت های بخــش خصوصی ایران 
موفق به امضــای قرارداد خریــد 6 میلیون دوز 
واکسن کووید19 شده اند که به تدریج وارد کشور 

خواهد شد.
نائب رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی ایران گفت: باوجود تمام مشــکالت 
اقتصادی ناشی از محدودیت های تحریم، ویروس 
کرونا نیز همچنان قربانی می گیرد و نگرانی های 
بســیاری را برای جامعــه و فعــاالن اقتصادی 
ایجاد کرده است. مســعود خوانساری، در جلسه 
ویدئوکنفرانس هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: 
در پیک چهارم شاهد تعطیلی خیلی از بخش های 
اداری و خدماتی هستیم و یا با کارکنان کمتری به 
کار خود ادامه می دهند اما بخش تولید نمی تواند 
تعطیل شود زیرا این بخش با معیشت و ارزاق مردم 

ارتباط دارد و باید با قوت به کار خود ادامه دهد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بخش تولید جدای 
از جامعه نیست، خاطرنشان کرد: در این بخش 
نگرانی از بیماری ابتال به کرونا بســیار زیاد است 
و تنها عاملی که می توانــد این نگرانی را برطرف 
کند، تزریق واکسن هست. خوانساری با اشاره به 
برخی کشورها که واکسیناسیون را انجام داده اند، 
تصریح کرد: تحریم ها در ایران موجب شد نتوانیم 
به اندازه کافی خریــداری کنیم و با تأخیر در این 

زمینه روبه رو شدیم.
او گفت: بــا توجه به مســئولیت اجتماعی اتاق 
بازرگانی و به تأکید رئیس جمهوری در خصوص 

حضور بخش خصوصــی در واردات واکســن و 
کمبودهایی موجود مقرر شــد در زمینه واردات 
واکســن به دولت کمک کرده و در این خصوص 

افراد کند.
نائب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه از ابتدای سال، 
بخش خصوصی در این زمینه فعالیت خود را آغاز 
کرد، اظهار داشت: درخواست کردیم شرکت های 
معتبری فعــال در زمینــه واردات دارو در این 

موضوع اقدام کنند.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شرکت های تولید 
واکسن محصوالت خود را پیش فروش کرده اند، 
تصریح کرد: با ارتباطاتی که شرکت های تخصصی 
ایرانی داشــتند توانســتند قراردادهایی را امضا 
کنند و موفق شــدند قرارداد خرید 6 میلیون دز 
واکسن را امضا کنند و به زودی اگر مراحل اداری 
آن هرچه سریع تر طی شود به تدریج و فاز به فاز 

وارد می شود.
به گفته خوانساری، در این مرحله هدف این است 
که بخش تولید و به ویژه کارگران را واکســینه 

کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.
لو با بیان اینکــه ارز اختصاص داده شــده برای 
واردات این واکســن ارز آزاد است، افزود: انتظار 
ما این است صاحبان مشاغل و کارخانه ها هزینه 
تأمین واکسن ها را تقبل کنند تا هزینه به کارگران 
تحمیل نشــود البته فکر می کنم وقتی این کار 
اجرایی شود و به ســالمتی کارخانه و چرخش 
تولید کمک کند، هر مدیــری هزینه ها را خود 

تقبل کند.

جمعی از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با ارسال 
نامه ای به دهقان دهنوی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
پیشنهادهای خود را جهت بهبود عملکرد بازار سرمایه ارائه دادند. 
روسای کمیسیون های بازار پول و سرمایه، معادن و صنایع معدنی، 
صنایع، حمل و نقل و لجستیک، احداث، خدمات فنی و مهندسی و 
حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق ایران ضمن قدردانی 
و ابراز خشنودی از برگزاری نشست »بررسی مسائل بورس و اوراق 
بهادار در سالی که گذشت و انتظارات بخش خصوصی از سازمان 
بورس و اوراق بهادار در سال تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی 
ها« که روز یکشنبه پانزدهم فرودین ماه با حضور رئیس سازمان 
بورس و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران برگزار شد، 
طی نامه ای به محمدعلی دهقان دهنوی، پیشــنهادهای خود 
را برای بهبود عملکرد بازار ســرمایه ایران ارائه دادند. این نامه با 
امضای بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی، 
محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، ابوالفضل 
روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع، حمید عزت آبادی پور 
رئیس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک، محسن چمن ارا رئیس 
کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی و احمد آتش هوش 
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت های قضائی و مقرراتی، برای 
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ارسال شده است. در ابتدای این نامه تاکید شده است، با توجه به 
شرح موضوعاتی که در نشست مشترک روسای کمیسیون های 
تخصصی اتاق ایران و رئیس ســازمان بورس مطرح شد و مورد 
توافق طرفین قرار گرفت، پیشنهاداتی با هدف برنامه ریزی و بهبود 

عملکرد بازار سرمایه به شرح زیر ارائه می شود:
1- با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، مقرر 
گردد سازمان بورس و اوراق بهادار، در معاونت های زیرمجموعه 
از جمله اداره نظارت بر ناشران ، پیش از صدور هرگونه بخشنامه 
یا الزام بخشی به هر موردی برای شرکت های عضو بورس ، 
با اتاق ایران و به طور اخص کمیسیون تخصصی بازار پول و 
سرمایه مشورت نمایند تا با مشکالتی که امروز در بسیاری از 

مجوزها، الزام ها و اجبارها وجود دارد، مواجه نگردد.
2- لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکت های سهامی عام 
با هر میزان سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار. این اقدام 
می تواند از تجمیع و ورود نقدینگی به بازار ارز، طال و مسکن 
ممانعت نموده و اجازه می دهد هر گروهی که عالقمند به 

تاسیس شرکت سهامی عام با هر سرمایه ای می باشد بتواند 
به طور مستقیم به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نموده و 

اقدام به ثبت شرکت خود کند.
3- اعالم مســتندات و الزامات و مقررات مورد نیاز جهت 
پذیرش و تعیین مدت زمان کوتــاه حداکثر یک ماهه و 
مشخص جهت بررسی مدارک و پاسخگویی به درخواست 

ورود شرکت ها به فرابورس.
4- لغو بخشنامه اجبار و الزام سهامداران عمده یا شرکت 
های عضو بورس به بازارگردانی . اوالً،  این الزام  نقض مالکیت 
حقوقی و حقیقی در کشور است و مغایر با قانون اساسی و 
سلب مالکیت شرکت ها نسبت به اموال و سهام خود می 
باشــد. در ثانی، بازرگردانی یک حرفه و تخصص است و 
چنین الزامی می بایست به فوریت لغو و سازوکار تاسیس و 
حضور شرکت های بازارگردان و سبدگردان تسهیل شود. 
به این ترتیب، امکان حضور شرکت ها به عنوان یک کسب و 
کار فراهم گردیده و در مواردی که الزم است و به صالح آنها 
می باشد وارد خرید و فروش شده، سود و زیان الزم را بدست 
آورده و در مقاطعی از سقوط آزاد سهام توسط آنها ممانعت 
خواهد گردید. لذا، صدور مجوز فوری تاسیس شرکت های 

سبدگردان و بازارگردان درخواست می گردد.
5- ممانعت از اظهار نظرهای غیرتخصصی  توسط مقامات 
کشور و ســایر افراد ، انجام کار کارشناســی و ممانعت از 
مداخله دولت در امور اجرایی بازار سرمایه و فعالیت هایی 
اســت که نظم بازار را برهم می زند. تجربه سال گذشته و 
حضور سهامداران خرد و مردم عادی در بورس و زیان های 
سنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل شدند ثابت نمود 
که باید مقامات کشور و افراد غیرمتخصص از اظهار نظر در 
مورد بورس و شرایط بورس خودداری نمایند و فقط ریاست 

سازمان بورس در این موارد حق اظهار نظر داشته باشد.
6- تســهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری های استانی 
در سراسر کشــور و اجازه تاسیس شرکت های مشاوره و 
رتبه بندی به قید فوریت. با حذف شروط دشوار و اتخاذ 

تمهیدات ویژه ای شرایط اعطای مجوز تاسیس شرکتهای 
کارگزاری، ســبد گردان، خدمات مشاوره و رتبه بندی و 

مشاور سرمایه گذاری استانی را تسهیل کند.
7- با توجه به حضور گسترده بیش از 30 میلیون نفر امروز 
در بازار ســرمایه ، آموزش همگانی از اهم واجبات است. 
بنابراین، می بایست سازمان بورس از طریق رسانه ملی در 
اوقات مفید و بطور مستمر در هر هفته یا هر دو هفته یکبار ، 
حداقل به مدت 6 ماه و در زمان های یک ساعته )60دقیقه 

ای( آموزش همگانی آحاد جامعه را برای آنان آغاز کند.
8- ایجاد سریع سازوکار شــرکت های پروژه محور برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از 
2500 همت می باشد با شرایط آورده شرکت های مجری 
و صاحبان پروژه 30 درصد، سهم دولت 30 درصد و فروش 
40درصد  از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص 

پروژه و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.
9- ایجاد سازوکار شرکت های پروژه محور جهت عرضه 

سهام در بازار سرمایه
10- موافقت و ایجاد شــرایط حضور آسان شرکت های 

پیمانکاری جهت عرضه سهام در بازار سرمایه
11- حذف اعضای هیات مدیره یا شــرکت های عرضه 
کننده کاال در بورس کاال در هیــات مدیره بورس مانند 
فوالدمبارکه و پتروشیمی خلیج فارس با قید فوریت. پر 
واضح است که حضور این دســته از شرکت ها در هیات 
مدیره و ســایر ارکان بورس، دقیقاً تضاد منافع با شرکت 
های خریدار یا عضو بورس را ایجاد خواهد نمود. بنابراین 
درخواست کمیسیون و اتاق ایران حذف فوری این دسته از 
شرکت ها از هیات مدیره و ارکان سازمان بورس می باشد.

12- با عنایت به ورود قوه محترم قضاییه به پرونده تخلفات 
بورسی در ســال 1399، ضرورت تعریف دقیق مصادیق 
جرم و تخلف در بازار سرمایه و جلوگیری از برخورد سلیقه 
ای با پرونده هایی که نیازمند رسیدگی قضایی می باشد از 
ضروریات است. همچنین انتظار می رود این قوه در برخورد 

با متخلفین اعم از شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی 
ضمن رعایت موازین قانونی از برخوردهای قهری که موجب 
ترس ســرمایه گذاران و فعاالن بازار از قبول سمت های 

مدیریتی و سرمایه گذاری می گردد اجتناب کند.
13- عرضــه ســهم در اختیــار دولت چه بــه صورت 
صندوق های ETF دولتی و چه به شــکل تهاتر بدهی با 
بانک ها تنها در صورت واگذاری قطعی مدیریت شرکت های 

مذکور انجام شود.
14- حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیات مدیره شرکت ها

15- اجرای دقیق بند 6 مکرر ماده 7 دستور العمل اجرایی 
افشای اطالعات  شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مبنی 
بر الزام شرکت ها به انتشار اطالعات وضعیت عملیات ماهانه 
در حداکثر 5 روزکاری بعد از پایان هر ماه در سامانه کدال.

16- ارائه نحوه  رســیدگی به تخلفات و جرائم شرکت های 
بورسی به اتاق ایران و کمیسیون های حقوقی و حمایت قضایی 
و بازار پول و سرمایه جهت ارائه اظهار نظر و انتشار اطالعات 
الزم به منظور اطالع کلیه شرکت های بورسی. شرکت ها و 
اشخاص در صورتی که اطالعی از قوانین نداشته باشند و ندانند 
کجا تخلف بوقوع می پیونــدد، طبیعتا امکان تخلف یا عدم 
رسیدگی کمتر وجود خواهد داشت. بنابراین درخواست می 
گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و شرایط آن به اتاق ایران 
و کمیسیونهای تخصصی ارائه گردد تا با بررسی و در صورت 
نیاز اصالحات الزم ، پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس 

از تدوین مجدد برای تمامی ذی نفعان اطالع رسانی گردد.
17- حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس.  چرا 
که افزایش سرمایه نه تنها به توان مالی شرکت ها افزوده و 
نیاز آنان را به تسهیالت بانکی کاهش می دهد، بلکه موجب 
خروج نقدینگی از بازارهای غیرمولد گردیده و می تواند در 
بلندمدت امکان سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای و 

پروژه های جدید را مهیا سازد.
18- قوانین، دســتورالعمل ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با 
شرایط فعلی بازار سرمایه نبوده و  براساس میزان کارایی و رسیدن به 
اهداف تعیین شده به بازنگری اساسی و در برخی موارد حذف نیازمند 
است. اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی آمادگی دارد تا در این 
زمینه و به منظور پیشــنهاد حذف ویا اصالح این دستورالعمل ها 

همکاری نزدیکی با سازمان محترم بورس اوراق بهادار داشته باشد.

در نامه روسای 6 کمیسیون تخصصی اتاق ایران به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

18 پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود عملکرد بازار سرمایه

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه در آستانه ریزش به کانال ۹ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران )دوشنبه، ۳۰ فروردین( با ۳۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید و در آستانه ریزش 

به کانال ۹ میلیون تومان قرار گرفت. روند نزولی قیمت ها در بازار سکه و طال که در روزهای اخیر، تشدید شده روز گذشته نیز ادامه یافت و قیمت ها یک پله دیگر عقب نشینی کرد. به نظر می 
رسد که به دلیل تحوالت مربوط به تحوالت سیاست خارجی و چشم انداز کاهشی نرخ دالر، قیمت ها در بازار سکه و طال تمایل به افت بیشتر دارد به طوری که فعاالن این بازار انتظار کاهش بیشتر 

قیمت ها را دارند.ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به رقم ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد.

بانک ها

خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهران: قرارداد خرید 6 میلیون دز واکسن کرونا امضا شده است

واردات  واکسن توسط بخش خصوصی
کمیسیون صنایع مجلس خبر داد

شرط کاهش قیمت ها در بازار خودرو
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کاهش هیجانی قیمت ارز و طال
بهمن آرمان، اقتصاددان

کاهش قیمت سکه و همچنین قیمت ارز که در حال حاضر به کانال 9 میلیون تومان و 23 هزار تومان رســیده در اصل یک واکنش احساسی است. البته آنچه که مربوط به قیمت سکه می شود بخش زیادی از آن متاثر از 
کاهش جهانی قیمت هر انس طال است که از 2 هزار دالر به 1740 دالر رسید. مورد بعدی در رابطه با کاهش قیمت دالر در بازار است که آن هم روی کاهش قیمت سکه تاثیر گذاشته و کاهش قیمت سکه تا حدود زیادی 

طبیعی به نظر می رسد. بنابراین کاهش قیمت انس طال در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دالر در ایران موارد اصلی کاهش دهنده نرخ سکه هستند. 
ولی آنچه که در رابطه با کاهش قیمت دالر در بازار اتفاق افتاده و صف های فروش دالر در رابطه با افرادی که این ارز را با قیمت های باالتری خریداری کرده اند این است که این مساله کامال هیجانی و متاثر از شایعات بوده 

که قرار است بخشی از دالرهای و منابع ارزی ایران که در کشورهای دیگر بلوکه شده آزاد شود که این هنوز مشخص نیست. 
توافق برجام هم عمال عامل دیگری است که روی کاهش قیمت دالر در بازار تاثیر گذاشته است ولی واقعیت این است که در اقتصاد ایران ما شاهد رویداد ویژه ای نیستیم یعنی اینکه نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص 

داخلی هنوز در حد پایین ترین میزان درمیان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. 
بی تدبیری و سو مدیریت هم در اداره بورس و بازار سرمایه عمال بیداد می کند و کسی را هم که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس سازمان بورس تعیین کرده بر پایه دیداری که بنده با ایشان داشتم از دانش و انگیزه کافی برای 
رویارویی با وضعیت بحرانی بورس برخوردار نیست. به همین خاطر هر روز شاهد گردهمایی مالباختگان در مقابل نهادهای مختلف هستیم. بسیاری پیش بینی می کنند که جریان مالباختگان در بورس شدت بیشتری 
از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری باشد. آن زمان صحبت از چند ده هزار نفر بود که االن مربوط به بیش از 15 میلیون نفر است که کد سهام دارند و 20 میلون نفر دیگر هم دارای سهام عدالت هستند که ممکن است 

پیش زمینه ای برای تنش شدید اجتماعی باشد که از سوی دیگر قدرت های خارجی و سرویس های اطالعاتی آنها می توانند از این مساله سواستفاده کنند.
ضمن اینکه امضای تفاهم نامه و قرارداد با چین هم موجب واکنش های بســیار منفی هم در ایران و هم در خارج از ایران که نزدیک به 11 میلیون نفر هستند دیده شده است. بنابراین یک مجموعه ای از عوامل مختلف 
موجب شده تا شرایط شکننده ای ایجاد شود و تصور این است که نوسان فعلی قیمت ارز در ایران یک مساله بسیار موقتی است و می تواند با انگیزه های سیاسی گروه های خاصی در ایران صورت گرفته باشد. ولی آنچه که 

مربوط به علم اقتصاد است اینکه هیچ نشانه مثبتی دال بر تقویت ریال در مقابل سایر ارزها مشاهده نمی شود. 

با تداوم عقب نشینی طال در 
بازار جهانــی و کاهش نرخ 
ارز، سکه در بازار وارد کانال 
9 میلیون تومان شد. انتشار 

اخبار جدید از کاهش تنش های بین ایران و آمریکا، 
اثر خود را به سرعت بر بازار ارز و به دنبال آن در بازار 
طال گذاشته است. البته مهم تر از کاهش قیمت سکه 
و دالر، روند تغییرات آن در معامالت بود. سکه و دالر 
در معامالت نیمه اول روز روند نزولی جدی را دنبال 
کردند و وارد فاز نزولی شدند. از سوی دیگر بررسی ها 
نشان می دهد حباب هر قطعه سکه نیزکاهش داشته 

و همین افت میزان حباب ســکه خود نشان دهنده 
کاهش تقاضاســت و به دنبال کاهش تقاضا، حباب 

نیز کوچکتر شده است.
بررســی ها نشــان می دهد قیمت اونس جهانی به 
سبب بهبود اوضاع اقتصادی جهانی در حال کاهش 
است و کارشناســان این روند را ادامه دار می دانند . 
واکسیناسیون سراســری در جهان، چشم انداز آتی 

اقتصاد را مثبت کرده و پیش بینی ها بر مثبت شدن 
شاخص های اقتصادی جهان داللت دارد. همچنین 
برخی کارشناســان اقتصــادی احتمــال کاهش 
تحریم های آمریــکا علیه ایران و بازگشــت دوباره 
این کشــور به برجام در دوره ریاست جمهوری جو 
بایدن را از جمله دالیل روانی آغاز سقوط قیمت ها 

در بازارهای موازی در ایران می دانند. 

كاهش  قیمت   طال    ادامه    خواهد   داشت؟

ریزش   قیمت  طال  و  سکه
شایلی قرائی
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بحران کرونا اگر به کســب و 
کارهــای فیزیکی خســارات 
زیادی وارد کرد اما برای کسب و 
کارهای آنالین و اینترنتی موج 
جدیدی از رونق را ایجاد کرده 
اســت. در دوران کرونا رکورد فروش فروشگاه های آنالین 
شکسته شده و روزانه کســب و کارهای جدیدی بر بستر 
اینترنت راه اندازی می شوند. اما اتفاقی که در این بین رخ 
داده تقابل وزارت بهداشت با سامانه های فروش دارو است. 
در حالی که همواره مردم را برای در خانه ماندن تشویق می 

کنند اما با راه اندازی و فروش اینترنتی دارو مشکل دارند. 
در همین زمینه اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نامه ای به 
رئیس جمهور خواستار رفع محدودیت های استارت آپ های 
 OTC فعال در بخش تأمین محصوالت دارویی و داروهای
شد. اتحادیه کشــوری کســب وکارهای مجازی در نامه ای 
به رئیس جمهور خواستار دســتور رفع محدودیت فعالیت 
اســتارت آپ هایی که در بخش تأمین محصوالت دارویی و 
داروهای بدون نسخه و اقالم بهداشتی فعالیت می کنند، شد. 
در متن این نامه آمده اســت: »امروز با گذشت بیش از یک 
سال از شیوع کرونا و رسیدن به پیک چهارم همه گیری این 
ویروس در ایران، اســتارت آپ ها با هوشمندسازی خدمات 
مورد نیاز مردم به یکی از قهرمان های اصلی مبارزه با بیماری 
در کشورمان تبدیل شدند. اســتارت آپ های فناوری موفق 
شدند ساماندهی بخش مهمی از نیازها و فعالیت های روزمره 
مردم را در این شرایط سخت برعهده بگیرند، از حوزه آموزش 
گرفته تا تأمین مایحتاج ضروری، همگی تأثیر چشمگیری در 
کاهش رفت وآمدهای غیرضروری ایجاد کردند. در این بین 
اســتارت آپ ها یی که در بخش تأمین محصوالت دارویی و 
داروهای OTC )بدون نیاز به نسخه( و اقالم بهداشتی فعال 
بودند مراجعات حضوری به یکی از پر ریسک ترین نقاط آلوده 

به ویروس را ساماندهی کردند.
شــبکه های بهداشــتی و داروخانه ها از جملــه اماکن پر 

رفت وآمدی محسوب می شوند که احتمال تردد افراد مبتال 
به کرونا در آنها بیش از سایر نقاط است و بر اساس مطالعات 
 )School of Public Health( دانشکده بهداشت عمومی
 ،)University of Washington( دانشگاه واشــنگتن
کار در داروخانه به عنوان دومین شغل پرخطر در زمان کرونا 
شناخته شده است. رضا الفت نسب، عضو اتحادیه  کسب  و 
کارهای مجازی در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: موقعیت 
کسب و کارهای آنالین نسبت به قبل از بحران کرونا به مراتب 
بهتر شده است. البته در برخی حوزه ها نسبت به قبل از این 
دوران رشد داشته ایم و در برخی موارد هم شاهد افت بوده 
ایم. کسب و کارهای مرتبط با حوزه گردشگری نسبت به قبل 

از دوران کرونا با افت درآمد روبور هستند. 
الفت نســب ادامه داد: در این دوره کسب و کارهای دارای 
کاالهای تند مصرف از رشــد خوبی برخوردار هستند و با 
ســرعت موقعیت خود را در بین مردم و مصرف کنندگان 
تثبیت کرده اند. تصور ما این است که اگر بخواهیم با کرونا 
و به همین منوال ادامه دهیم، خرید اینترنتی به ســمت 
شرایط بهتری خواهد رفت اما نیاز به انجام اقداماتی وجود 
دارد. این نکته نیز وجود دارد که بازار وضعیت مناســبی 
نداشته، اقتصاد، بحرانی بوده و بیکاری گسترده ای در راه 

است و این موارد، اولویت خرید اینترنتی را کاهش می دهد، 
ولیکن امیدوار هستیم که این شرایط بگذرد و مردم از خرید 
اینترنتی استفاده بیشــتری کنند. عضو اتحادیه  کسب  و 
کارهای مجازی افزود: البته این کسب و کارها با مشکالتی 
نیز روبرو هستند. سرعت اینترنت و تعرفه آن برای بسیاری 
از این کسب و کارها مشکل آفرین شده است. طبیعی است 
که سرعت اینترنت هرچه قدر بیشتر شود کاربران راضی تر 
خواهند بود. اما در در حال حاضر سرعت اینترنت مطلوب 
نیست. در دوران کرونا هجمه ای از کاربران برای ورود به این 
کسب و کارها ایجاد شد که در ابتدای امر با مشکالت بسیاری 
روبرو بودیم. اما به هر ترتیــب تالش برای بهبود کیفیت و 
سرعت اینترنت وجود دارد.   الفت نسب خاطرنشان کرد: 
متاسفانه مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم 
شناخت سازمانهای دولتی از کســب و کارهای کارهای 
آنالین است. به عنوان مثال وزرات بهداشت با استارت آپ 
های حوزه سالمت رابطه مناسبی ندارد. این وزارتخانه برای 
فروش آنالین دارو همکاری نمی کند. در حالی که کسب و 
کارهای آنالین در این دوران می توانند بازوی بسیار خوبی 

باشند اما سازمانهای دولتی همکاری نمی کنند.
به گفته عضو اتحادیه  کسب  و کارهای مجازی، در این دوران 

مردم نیاز دارند که در منزل بمانند و نیازهای خود را از طریق 
اینترنت برطرف کنند. به هر ترتیب تصور این است که وزارت 
بهداشت نه االن و نه هیچ موقعی تمایل نداشته به دایره افراد 
خود کســی را اضافه کند. این وزارتخانه اجازه نمی دهند 
کســی به این حوزه ورود پیدا کند. چطور فروش دارو در 
پلت فرم های آنالین غیرمجاز است اما درناصرخسرو مجاز 

است. االن داروخانه ها بیشتر شبیه سوپرمارکت ها شده.
به گفته این عضو اتحادیه، پیش ازاین ســابقه شکایت وزارت 
بهداشت از کسب وکارهای مشابه حوزه سالمت را در کارنامه 
این وزارت خانــه دیده ایم. وزارت بهداشــت در حوزه درمانی 
چارچوب های خاص خــود را دارد و می توانــد در چارچوب 
کاری خود تعیین تکلیف های قانونی را انجام دهد. همان طور 
که نهادهای غیرمرتبط در روند کاری این وزارت خانه دخالت 
نمی کنند بدیهی اســت که انتظار می رود این وزارت خانه هم 
چنین دخالت هایی نداشته باشد. او همچنین بیان کرد: وزارت 
بهداشــت خود را متولی می داند و البته ما هم قبول داریم که 
وزارت خانه متولی استارت آپ ها و حوزه سالمت است اما ضوابط 
و دســتورالعمل تعیین کند و روی این موضوعات خط قرمز 
نکشد. دستورالعملی هم تاکنون صادر نکرده است. بحث ما این 

است که حتی قوانین و دستورالعمل ها باید به روز شود.

فروش دارو در سامانه های آنالین غیرمجاز است اما درناصرخسرو مجاز!

فروش  دارو  در انحصار داروخانه ها
كارشکنی و تقابل وزارت بهداشت با سامانه های فروش دارو 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در پی مصوبه چند روز گذشته شواری عالی ترابری تحت 
عنوان دســتورالعمل تعیین قیمت بلیت حمل ونقل 
جاده ای و دریایی، مقرر شــد تا نرخ گذاری ها توسط 
صنف های مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات، تعیین 

و ابالغ شود اما این دستورالعمل هنوز ابالغ نشده است.
2۸ فروردین ماه سال جاری و در جلسه شورای عالی 
ترابری با حضور وزیر راه و شهرســازی دستورالعمل 
تعیین قیمت بلیت حمل ونقل جاده ای و دریایی که از 
سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان 
بنادر و دریانوردی تدوین شده بود، به تصویب رسید و بر 
این اساس مقرر شد تا نرخ گذاری ها توسط صنف های 
مربوطه و بر اساس ضوابط و مقررات، تعیین و ابالغ شود 
و این دو سازمان بر روند آن نظارت داشته باشند.البته به 
نظر می رسد هنوز این دستورالعمل به صنوف و حتی 

سازمان راهداری ابالغ نشده است.
احمدرضا عامری - رییس اتحادیه شرکت های تعاونی 
مسافربری کشــور- در این باره اظهار کرد: هنوز این 
دستورالعمل به اصناف مربوطه ابالغ نشده است اما در 
حال حاضر و بر اســاس اذعان مسئوالن مربوطه برای 
هر نفر مسافر اتوبوس های بین شهری 495 تومان به 
ازای هر کیلومتر در نظر گرفته اند که این نرخ در سال 
گذشته مشخص و ابالغ شد اما متولیان دولتی خودشان 
بارها اعالم کردند که در حال حاضر با توجه به تورم های 
اخیر این نرخ یک چهارم قیمت تمام شده بلیت اتوبوس 
است.وی با بیان اینکه قیمت بلیت اتوبوس باید افزایش 

پیدا کند، افزود: گرچه قیمت ها هیچ گاه نباید به صورت 
بی رویه زیاد شود چرا که در این صورت مردم و مسافران 
دیگر مشــتری اتوبوس نخواهند شد کســی توانایی 
خرید بلیت اتوبوس را ندارد. رییس اتحادیه شرکتهای 
تعاونی مسافربری کشور ادامه داد: البته طی سال های 
اخیر همه هزینه ها و قیمت ها در حــوزه حمل و نقل 
بین شهری چندین برابر افزایش یافته است به عنوان 
مثال یک اتوبــوس که حدود ۸00 میلیــون تومان تا 
حدود یک میلیارد تومان بود در حال حاضر به حدود 
پنج میلیارد رسیده اســت و قیمت الستیک اتوبوس 
که کمتر از چهارمیلیون تومان بود تا حدود 30 میلیون 
تومان افزایش یافته است و این قیمت های سرسام آور 
در کنار دیگر هزینه ها مانند قیمت لوازم یدکی و روغن 
ماشین که چندین برابر طی سال گذشته و چند سال 
اخیر افزایش یافته است، نشــان می دهد که افزایش 
20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس به هیچ وجه کفایت 

نمی کند و پاسخگوی دخل و خرج رانندگان نیست.
عامری با اشــاره به اینکه پیش از این و تا پایان دولت 
یازدهم تعیین قیمت بلیت اتوبوس در اختیار صنوف 
بود، گفت: طی سال هایی که نرخ گذاری بلیت اتوبوس با 
صنوف مرتبط بود هیچ گاه شاهد افزایش قیمت بی رویه 
آن نبودیم و در یک سال حداکثر 20 درصد قیمت ها 
افزایش پیدا می کرد اما در حال حاضر مشکلی که در 
این زمینه داریم این است که نرخ های اعالم شده به هیچ 

وجه با هزینه های امروز بخش، همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در ارتباط با تاثیر 
اجراي طرح اجاره داري حرفه اي بر وضعیت مستاجران 
گفت: این طرح به طور حتم به نفع مستاجران و مردم 
است؛ زیرا در گذشته نیز تعدادي ســازنده حرفه اي 
واحدهاي مسکوني را خود را اجاره مي دادند و اکنون نیز 
نیاز است تا با برنامه ریزي و تاسیس شرکت هاي اجاره 
داري مشکل بخش مسکن را ساماندهي کنیم.مصطفي 
قلي خســروي، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
درباره تاسیس شــرکت هاي اجاره داري حرفه اي در 
کشور گفت: بنده سالهاست تاکید کرده ام کهصنعتاجاره 
داري باید در کشــور فعال شــود، اکنون وزارت راه و 

شهرسازي از اجارهداري حرفه اي سخن مي گوید.
وي درباره تاثیر تاسیس شــرکت هاي حرفه اي اجاره 
داري در تعدیل نرخ اجاره بهاء توضیح داد: اگر این طرح 
انجام شود به صورت 100 درصد نرخ اجاره بهاي مسکن 
را تعدیل خواهد کرد. در کشورهاي پیشرفته، مالکان 
جرأت ندارند امالک خود را خالي نگه دارند.خسروي 
تصریح کرد: این طرح در صورت اجراي صحیح، بسیار 
خوب و مناسب است و دولت بسیار زودتر از اکنون مي 
توانست وارد این موضوع شود و متاسفانه تقریبا ۸ سال از 
این مساله عقب هستیم.رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران در ارتباط با برنامه دولت براي عملیاتي کردن اجاره 
داري حرفه اي گفت: آیین نامــه اجاره داري حرفه اي 
نگاشته شده و اکنون در کمیسیون هاي تخصصیدولتدر 
حال بررسي است و امیدواریم قبل از پایان اردیبهشت 
ماه و یا تا نیمه خرداد ماه بتوانیــم مصوبهدولترا براي 

تاسیس موسسه دریافت کنیم.
وي افزود: در همسایگي ما و در کشور ترکیه عده اي در 
محالت مختلف اقدام به ساخت خانه کرده اند که این 
واحدها زیر نظر دولت قیمت گذاري شده و به مستاجران 
داده مي شــود؛ در اصل زمین متعلق بهدولتاست که 
به سازنده واگذار شــده و او زیر نظر دولت قراردادي با 
مدت زمان مشخص بین 10 تا 20 سال با وزارتخانه و 
مراکز مربوطه منعقد کرده و بر اساس آن واحدها را به 

مستاجران اجاره داده مي شود.
خسروي تصریح کرد: این روش اجاره داري حرفه اي 
است و چنین صنعتي در کشــور باید فعال شود و اگر 
منظور آقاي محمودزاده، معاون وزیر از تاسیس شرکت 
هاي اجاره داري، چنین روشي باشد مي توان گفت طرح 
خوبي است.وي تاکید کرد: البته باید توجه داشت طرح 

با اجراي یک پروژه بسیار متفاوت است و فاصله فراواني 
میان این دو وجود دارد؛ متاسفانه مدت زمان زیادي از 
عمر دولت دوازدهم باقي نمانده؛ البته امیدواریم دوستان 
در وزارت راه و شهرسازي بتوانند در این مدت نتایج طرح 

اجاره داري حرفه اي را مشاهده کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران درباره موضوع مهم 
ثبت امالک و اخذ مالیات از خانه هاي خالي بیان کرد: 
موضوع مالیات بر خانه هاي خالي از حدود 20 سال پیش 
در مجلس مطرح و مصوب شد؛ اما در این سال ها اجرایي 
نشد. در دولت دوازدهم بر مسئله اجرایي شدن این مصوبه 
پافشاري شد و اکنون نیز سامانه اي براي ثبت مشخصات 
مالکان و امالک تعریف شده و مالکان 2 ماه فرصت براي 
ثبت نام در این سامانه دارند.وي ادامه داد: اگر مالکان در 
این سامانه ثبت نام نکنند، مشمول جریمه ومالیاتو... مي 
شوند.وي توضیح داد: باید توجه داشت که در کشورهاي 
پیشرفته و جهان اول و دوم سالهاست که براي خانه هاي 
خالیمالیات تعیین کرده و از مالکان اخذ مي کنند.قلي 
خسروي عنوان کرد: در آن کشورها، مالکان جرأت ندارند 
امالک خود را خالي نگه دارند.وي بیان کرد: این مصوبه 
قرار است پس از سال ها در کشور اجرایي شود و بسیار 
خوب است و حتي اخد مالیات از عایدات مسکن نیز مي 

تواند طرح موفق دیگري در این بخش باشد.
وي افزود: اخذ مالیات از خانه ها و خودروهاي الکچري، 
طرح بسیار خوبي است و نشان مي دهد مي توان با اخذ 
صحیح چنین مالیات هایي به سمت اقتصاد بدون نفت 
حرکت کرد؛ ضمن اینکه مالیات مي تواند تعادل بین 
ثروت را در جامعه تامین کند. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک تهران همچنین گفت: قیمت مسکن از ابتداي 
سال بین 7 تا ۸ درصد کاهش داشته است. خسروي با 
بیان اینکه قیمت مسکندر ماههاي گذشته بین 10 تا 
15 درصد کاهش داشته است، گفت: طبق بررسیهاي 
میداني که از مشاوران امالک در مناطق مختلف دریافت 
کردیم و طبق رصد معامالت انجام شده در شهرهاي 
مختلف شاهد آن هستیم،قیمتمسکن از ابتداي سال 
بین 7 تا ۸ درصد کاهش داشــته اســت.او ادامه داد: 
متاسفانهبانک مرکزیبا ارائه آمارهاي غلط سعي دارد 
گوش سوداگران را در حوزهمسکنتیز کند اما باید بگویم 
که قیمت مسکن عالوه بر آنکه در تهران بیش از 10 تا 
15 درصد کاهش پیدا کرده، در بسیاري از مناطق کشور 

هم روند کاهشي داشته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور گفت: ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- 
شمال، فعال ترین پروژه عمرانی کشور است و به هیچ 
وجه تعلل کار در این پروژه نداریم. جمعه هفته گذشته 
ســید پرویز فتاح و محمد باقر نوبخت رؤسای بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی و سازمان برنامه و بودجه 
کشور به همراه محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از 

پروژه آزادراه تهران-شمال در قطعه 2 بازدید کردند.
در همین ارتباط خیراهلل خادمی معــاون وزیر راه و 
شهرسازی درباره آخرین وضعیت پیشرفت کار گفت: 
در کارگاه های این پروژه 22۸0 نفر در حال کار کردن 
هستند هیچ مشکل مالی پیش نیامده و کارگران این 

پروژه در ۸0 جبهه کاری مشغول کار هستند.
وی احداث قطعه 2 آزادراه تهران-شمال را فعال ترین 
پروژه عمرانی کشور دانست و گفت: به هیچ وجه تعلل 
کار در این پروژه نداریم. معاون وزیــر راه ادامه داد: 
تونل البرز در این قطعه به زودی آماده بهره برداری 
می شود قرار شد اگر ساخت این تونل، زودتر از مسیر 
رفت آزادراه آماده شد، به بهره برداری رسانده و زیر بار 
ترافیک ببریم تا از ترافیک قطعه شهرستانک کم شود.

خادمی یادآور شد: امســال باند رفت این آزادراه در 
قطعه 2 آماده سازی می شود. بنابراین پروژه نه تنها 
متوقف نشده، بلکه در کار تسریع هم داریم. وی درباره 
تاریخ بهره برداری از تونل البرز اظهار کرد: طبق قولی 
که رئیس بنیاد مستضعفان داده، قرار شد حداکثر تا 
آخر بهار امسال باند رفت تونل البرز آماده سازی شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور درباره افزایش هزینه ساخت پروژه گفت: 
رشــد هزینه پروژه های عمرانی، بعد از برآوردهای 
اولیه، یک اتفاق رایج در همه پروژه هاست؛ سال 9۸ 
برآورد اولیه، حدود 2 هزار میلیارد تومان بود اما در 
حال حاضر با تعدیل قیمت هایی کــه اتفاق افتاده، 
شاهد رشد آن تا 3 هزار و 400 میلیارد تومان هستیم.
به گفته خادمی، پیشرفت فیزیکی باند رفت قطعه 
2 آزادراه تهران-شــمال به طول 22 کیلومتر، 5۸ 
درصد بوده و بیش از 20 کیلومتر آن پل یا تونل است 
که ســبب شــده این پروژه به یکی از پیچیده ترین 
پروژه هــای عمرانی کشــور تبدیل شــود؛ کمتر 
 از 1.5 کیلومتــر از قطعه 2 آزادراه تهران-شــمال، 

بدون ابنیه است.

دستورالعملی مصوب اما در انتظار ابالغ؛

نرخ کرایه اتوبوس های بین شهری به کجا رسید؟

صنعت اجاره داري حرفه اي به نفع مستاجران است

روند کاهشي قیمت مسکن

هزینه ساخت به ۳.4 هزارمیلیارد تومان رسید

ساخت قطعه ۲ آزادراه تهران- شمال سرعت گرفت
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نمایشگاه مجازی ایران به صورت رسمی افتتاح شد 
نمایشگاه مجازی ایران که از تاریخ ۵ اسفندماه آغاز به کار کرده بوده و به مدت سه ماه در 
تمام رشته فعالیت های اقتصادی برگزار می شود، به صورت رسمی افتتاح شد.نمایشگاه 
مجازی، رویدادی جدید و تجربه نوینی است که صاحبان کسب وکار در دوران پاندمی 
کرونا به منظور معرفی محصوالت و خدمات خود از آن استفاده می کنند. نمایشگاه مجازی 
ایران نیز با حمایت اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران میزبان فعاالن اقتصادی در 
رشــته فعالیت های صنعت، معدن، تجارت، دانش بنیان، خدمات، کشاورزی و صنایع 

غذایی، رسانه های دیجیتال، استارت آپ ها، اقتصاد، هنر و فرهنگ است.
نمایشگاه مجازی ایران که از تاریخ ۵ اسفند آغاز به کار کرده بود، ۳۰ فروردین به صورت 
رسمی افتتاح شد. این نمایشگاه به مدت سه ماه در تمام رشته فعالیت های اقتصادی برگزار 
می شود. مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. اما مجریان 
نمایشگاه امیدوارند درصورت کاهش شیوع کووید-۱۹ بتوانند مراسم اختتامیه را در تاریخ 

۵ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار کنند. 
محمدرضا طالیی -رئیس کمیسیون فناوری اطاعات و ارتباطات- با اشاره به برگزاری 
نخستین نمایشــگاه مجازی ایران، گفته بود: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که 
به واسطه شیوع ویروس کرونا امکان تبادل هیات های تجاری و مالقات حضوری نیست، 
نقطه عطفی به شمار می رود. در این نمایشگاه تالش شده است تا با اختصاصی سالنی 
مجزا به استارت آپ های ایرانی، فرصتی فراهم شود تا این شرکت ها به معرفی آخرین 

خدمات و کاالهای خود بپردازند.
طالیی درباره همکاری با جیتکس دوبی و جیتکس فیوچر استارز با نمایشگاه مجازی 
ایران گفته بود: هماهنگی هایی با مدیــران برگزارکننده جیتکس دوبی صورت گرفته 
است تا با نمایشگاه مجازی ایران در برگزاری این سالن همکاری داشته باشند. با توجه به 
اینکه شرکت های زیادی در حوزه های مختلف در بخش استارت آپ ها فعالیت می کنند، 
مقرر شده است در مجموع زمینه حضور ۲۰ استارت آپ حاضر در نمایشگاه مجازی ایران 
طی داوری که با همکاری جیتکس فیوچرز استارز و داوران ایرانی انجام خواهد شد، در 

نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۱ فراهم شود.

اختالل كالب هاوس؛ از شائبه فيلترینگ تا تهدید 
اپراتورهای خاطی

با وجود تصمیم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به جریمه سنگین اپراتورها 
پس از اختالل در دسترسی به کالب هاوس، شرکت مخابرات این اختالالت 
را رد کــرده و اپراتورهای همراه هم تا کنون واکنشــی بــه این اظهارات 

نداشته اند.
کالب هاوس یک اپلیکیشــن چت صوتی اســت که این روزهــا در ایران 
طرفداران بسیاری پیدا کرده است و مانند هر اپلیکیشن خارجی دیگری، 
شایعاتی مبنی  بر مسدود شدن آن به گوش می رسد. اواسط فروردین ماه، 
محمدجعفر منتظری -دادستان کل کشور - درباره اینکه آیا فیلتر "کالب 
هاوس" در دستور کار قرار دارد یا خیر؟ گفته بود: هنوز راجع به این مساله 

تصمیم گیری نشده است.
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - نیز در پاسخ 
به ســوالی در مورد کالب هاوس و احتمال فیلتر آن، گفت: این که فضای 
مجازی، مجادالت و فحاشی را به گفت وگو و تعامل اجتماعی سوق داده، 
امیدبخش است. باید از ایجاد فضای گفت وگو استقبال کرد. گفت وگوهای 
صوتی یک نوآوری جدید در فضای مجازی دنیا است و ضمن استفاده از آن، 

از توسعه در پلتفرم های ایرانی هم استقبال و حمایت می کنیم.
پس از آن و هنگام یکی از گفت وگوهایی که در کالب هاوس در جریان بود،  
این اپلیکیشن دچار اختالل شد و اینگونه شــد که کاربران باز هم شائبه 
فیلترینگ آن را مطرح کردند، اما آذری جهرمی در واکنش به قطع مکرر 
ارتباط اعضای نشست و مطرح شدن گمانه فیلتر شدن کالب هاوس، گفت: 
کالب هاوس فیلتر نیست و مشکالتی که برای کاربران ایجاد شده ممکن 
است ناشی از مسائل فنی باشد. به نظر می رسد ماجرای فیلتر بودن، بیشتر 
یک فرافکنی است؛ »فیلتر کردن«، قواعد خاص خودش را دارد و نباید با 
مطرح کردن »فیلتر شدن کالب هاوس«، اقدام به تشویش اذهان عمومی 

کرد.
با وجود این، این اختالالت ادامه داشت تا زمانی که یکشنبه ۲۲ فروردین، 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات 
با ارسال هشداری به سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران، ۲۴ 
ساعت فرصت داد تا اختالل مشهود در شــبکه اجتماعی کالب هاوس را 

برطرف کنند.
در این هشــدار، ماده ۷۳۷ قانون مجازات اســالمی که ایجاد اختالل در 
ارتباطات را جرم انگاری کرده، مورد استناد قرار گرفته بود و اینکه طبق بند 
ف ماده ۳ قانون وظایف و اختیــارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
این وزارتخانه را طبق قانون مامور حراست و حفاظت از تبادل اطالعات در 
شبکه های اطالع رسانی می کند. در متن نامه همچنین متذکر شده بود که 
در صورت اســتمرار این اختالل و با توجه به جمع آوری ادله فنی، گزارش 
رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی 

آمران و عامالن این اختالل ثبت و پیگیری خواهد شد.
حتی علی ربیعی -ســخنگوی دولت- درباره اظهارنظرهای ضد و نقیض 
در خصوص بسته شدن شبکه اجتماعی کالب هاوس و نظر دولت در این 
زمینه تصریح کرد: کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته باشد. برخی 
خودشــان توانایی گفت وگو با مردم و نخبگان را ندارند و از صحبت دولت 
مردان با مردم هراسان شده اند. دیدگاه دولت مبنی بر باز بودن این شبکه 
اجتماعی است. باید مطابق قانون از اختالل کنندگان شکایت و از اهرم های 
قانونی موجود برای پاسخگویی متخلفین و هم برای حفظ فضای ایجادشده 

و بازشده استفاده شود.
با وجود این، به نظر می رســد اختالالت کالب هاوس ادامه دارد. علیرضا 
معزی -معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری- یکشنبه ۲۹ 
فروردین، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: پس از اختالل عمدی 
برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیات وزیران پس از دستور 
صریح رییس جمهور، ضمن تاکید بر حق آزاد شــهروندان در دسترسی 
به اطالعات و خالف برشــمردن اقدامات اخیر اپراتورها، به پیشنهاد وزیر 

ارتباطات، جرایم سنگینی برای اینگونه تخلفات تصویب کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد این پیشــنهاد به پیوست گفته 
که برای برداشته شدن این اختالل از سمت اپراتورها، سه اقدام انجام شده 
است. در گام اول سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی موظف است با 
جمع آوری مستندات فنی، ظرف ۲۴ ساعت محدودیت ، اختالل یا انسداد را 
به اپراتورها اعالم کند و همچنین جزییات این اختالل نیز باید روی سایت 

این سازمان اطالع رسانی شود.
در گام دوم، در صورتی که ظرف ۲۴ ســاعت زمان اعالم شــده نسبت به 
رفع این محدودیت ها از سمت اپراتورها، آنها اقدامی برای رفع آن نکنند، 
رگوالتوری موظف خواهــد بود تا زمان رفع تخلفات روزانه تا ســقف ۵۰ 
میلیارد تومان اپراتورهای متخلف را جریمه کند. در صورتی که پس از دو 
هفته از نامه سازمان به اپراتورها، اختالل بازهم مرتفع نشود برای اپراتور 
متخلف دو سال تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه در نظر گرفته خواهد 

شد.

اخبار

استارت آپهای حوزه »فین تک« حمایت می شوند
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی فراخوانی در زمینه جذب ایده ها و استارت آپهای حوزه بورس، بانک و بیمه منتشر کرد.یک شتابدهنده تخصصی در این پارک علم و فناوری، برای 

توسعه بازارهای مالی کشور، اکوسیستمی فراهم آورده است تا استارت آپ ها، منتورها و مشاوران، شرکت های بزرگ و تخصصی و سرمایه گذاران گرد هم آیند و با هم افزایی و مشارکت در 
این اکوسیستم، فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب وکار استارت آپ ها ایجاد کند. کارگزاری ها، بانک ها، بیمه ها، صرافی، لیزینگ، مشاوره سرمایه گذاری، رتبه بندی و سبدگردانی از 

جمله صنایع مختلف مالی هستند که با این شتابدهنده همکاری می کنند.

طبق آمــار ایران بــه لحاظ 
توســعه دولت الکترونیکی 
در  مناســبی  وضعیــت 
مناســبات فضــای مجازی 
نــدارد و در ســال ۲۰۲۰ با 
تنزل ســه رتبه ای در رده ۸۹ دنیا قرار گرفته اســت. 
دولت الکترونیکییکی از پدیده هــای مهم حاصل از 
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات است که پیاده 
سازی آن تحولی عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری 
کشورها داشته اســت از این رو فرایند توسعه و پیاده 

سازیدولت الکترونیکییک فرایند پویا و جامع است.
 اهمیت اجرا و توســعهدولت الکترونیکیدر کشور در 
طی دو دهه اخیر همواره از مسائل مهم سیاستگذاری 
و قانونگذاری کشور بوده است و تصویرسازی رتبه دوم 
منطقه دردولت الکترونیکیدر همین راستا قابل درک 
است. در این باره در ماده۴6قانون برنامه پنجم چنین 
آمده است:  شــاخص توســعه دولت الکترونیک باید 
به گونه ای طراحی شود که ســرانه پهنای باند و سایر 
شاخصهای ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان برنامه 

در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.
با توجه بــه اهمیت توســعه دولــت الکترونیک باید 
گفت بنابر آمار و ارقــام وزارت ارتباطــات و فناوری 

اطالعات، جمهوری اســالمی ایران در توسعه دولت 
الکترونیک در وضعیت مناسبی به سر نمی برد و رتبه 
ایران از لحاظ شــاخص توســعه الکترونیک در سال 
۲۰۱6 میالدی ۱۰6 دنیا بوده اســت و در مقایسه با 
مقدار متوسط شاخص توســعه دولت الکترونیک در 
 جهان، کشــور ایران پایین تر از مقدار متوسط جهان

 قرار گرفته است.
در ســال ۲۰۱6 در منطقه آسیا کشــور کره جنوبی 
بهترین عملکرد را داشــته و در این ســال، ایران در 
رتبه ۲۹ و بعد از کشــورهایی همچون ویتنام، اردن، 
قرقیزستان، کویت، قطر، ترکیه، ازبکستان، مغولستان، 
بحرین، ارمنستان، قبرس، فیلیپین، لبنان، تایلند قرار 
داشته است. در سال ۲۰۱6 کشــورهای کره جنوبی، 
سنگاپور و ژاپن در آسیا بهترین عملکرد را در توسعه 

دولت الکترونیکی داشته اند.
در ســال ۲۰۱۸ ایــن رتبــه بــه رتبــه ایــران 
بــا  ۲۰۲۰ ســال  در  ولــی  رســید   ۸6  بــه 

 نزول ۳ رتبه ای به ۸۹ دنیا رسید. طبق گزارش ۲۰۲۰ 
سازمان ملل متحد بهترین کشــورهای دنیا به لحاظ 
توسعه دولت الکترونیکی کشــورهای دانمارک، کره 
جنوبی و اســتونی بوده و کشــورهایی مثل فنالند، 
اســترالیا، ســوئد، انگلیس، نیوزلند، امریــکا، هلند، 
سنگاپور، ایسلن و نروژ در رده های بعدی قرار داشته 

اند.
طبــق بررســی هــا درآمــد کشــورها عاملــی 

ســطح  بــه  دســتیابی  در  کننــده  تعییــن 
 باالتــر توســعه دولــت الکترونیــک مــی باشــد.
 گــروه کشــورهایی بــا درآمــد بیشــتر، دارای 
 شــاخص توســعه دولــت الکترونیــک باالتــر 
می باشند و هر چه به سمت گروه کم درآمد پیش می 
رویم شاخص توسعه کاهش می یابد. بر اساس اطالعات 
 ارائه شده ایران با سرانه درآمد ناخالص 6۸۴۰ دالر در 
گروه های کشورهای با درآمد متوسط به باال در سال 

۲۰۱6 قرار داشته است.
ســخن پایانی اینکه کشــور ایران به لحــاظ فناوری 

اطالعــات و ارتباطات در جایگاه مناســبی قرار ندارد 
و جایگاه آن با اهداف توســعه کشور به خصوص سند 
چشم انداز ۲۰ و برنامه های توسعه ساله مغایر است. 
به طوری که از لحاظ شاخص زیرســاخت مخابراتی 
بیشترین فاصله را با متوســط جهانی دارد. از این رو با 
توجه به اینکه جهان به سمت هوشمند شدن پیش می 
رود، توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات جهت داشتن 
شهرهای هوشمند امری ضروری است و عدم توجه به 
این امر در دراز مدت می تواند خطرات جبران ناپذیری 

داشته باشد.

رتبه  ایران در دنيا در زمينه دولت الكترونيك 89 است

وضعیت نامناسب ایران در توسعه دولت الکترونیک
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

یک گروه ویژه متشکل از بانک مرکزی انگلیس وخزانه داری 
این کشور در مورد انتشار یک ارز دیجیتال بانک مرکزی 
تحقیق می کند که قرار است در کنار پول نقد و سپرده های 
بانکی مورد استفاده مردم و کسب و کارها باشد.بانک مرکزی 
انگلیس اعالم کرد با خزانه داری این کشور برای انتشار ارز 
مجازی ملی همکاری خواهد کــرد. انگلیس قصد دارد به 
موج هیجان ارز مجازی که بانک های مرکزی سراسر دنیا را 

دربرگرفته بپیوندد.
این گروه ویژه بر روی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی کار 
می کند که قرار است در کنار پول نقد و سپرده های بانکی 

مورد استفاده مردم و کسب و کارها باشد.ریشی سوناک، 
رئیس خزانه داری انگلیس در کنفرانسی گفت:»دورنمای 
ما یک بخش خدمات مالی باز، پاک و از نظر فنی پیشرفته 

تر است«.
 وی اضافه کرد:» اگر بتوانیم این فنــاوری فوق العاده را به 
دست آوریم، موقعیت انگلیس را به عنوان یک مرکز مالی 
برتر تثبیت کرده ایم«. گروه ویــژه مخصوص کار بر روی 
ارز دیجیتال بانــک مرکزی انگلیس قرار اســت در مورد 

موارد اســتفاده از فرصت ها و مخاطرات انتشار این پوند 
دیجیتال تحقیق کند.این تصمیم مقامات انگلیس به دنبال 
کاهش پرداخت های نقدی گرفته شده است که تا حدی از 
پیامدهای همه گیری ویروس کروناست. پیش بینی می شود 
تا پایان دهه فعلی، فقط یک دهم پرداخت ها در انگلیس با 

پول نقد صورت بگیرد.
 بســیاری از کشــورها در حال حاضر در مورد استفاده از 
ارزهــای مجازی در ســطح ملــی تحقیــق می کنند و 

برخــی آن را اجرایــی کرده نــد. چین بــه زودی اولین 
 اقتصاد بزرگ دنیا خواهــد بود کــه از ارز دیجیتال ملی

 استفاده می کند.
بانک مرکزی ژاپن در اوایل همین ماه اعالم کرد آزمایشات 
خود را برای مطالعه در مورد امکان انتشار یک ارز دیجیتال 
آغاز کرده است. بانک مرکزی روسیه هم از تالش های خود 
برای رســیدن به یک روبل دیجیتال پرده برداشته و ادعا 
می کند تا پایان ۲۰۲۱ یک نمونه از آن را منتشر خواهد کرد. 
مقامات ارشد آمریکا بارها ایده ایجاد یک دالر دیجیتال را 

مطرح کرده اند.

پویش »بازینــو« که با رویکرد حمایــت از بازی های 
موبایلی ایرانی و کمک به جذب کاربر برای آنها همزمان 
با شروع ســال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد، در آخرین 
روز فروردین ماه با آمار بیش از ۴۰۰ هزار نصب برای 
۲۵ بازی حاضر در کمپین در نخستین گام به کار خود 

پایان داد.
پویش نوروزی »بازینو« با شعار »سال نو، بازی نو« برای 
نخستین بار توســط بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با 
هدف حمایت از بازی های موبایلی برتر ایرانی کار خود را 
از اول فروردین ۱۴۰۰ آغاز کرد. در طراحی این پویش 
از ابزارهای بازاریابی دیجیتال حوزه بازی استفاده شد 
تا کسانی که کاربر اپلیکیشن های موبایلی و رسانه های 
اجتماعی هســتند، از تبلیغات معرفی بازی ها در این 

بسترهای تعاملی استفاده  کنند.
بازی هایی با ســبک های متنوع و متناسب با سالیق 
مختلف کاربران اعم از ورزشی، کلماتی، پازل، استراتژی 
و رانندگی در این پویش شــرکت کرده اند. همچنین 

کاربران شــبکه های اجتماعی از طریق شــبکه های 
اجتماعی با بازی های این پویش آشنا شدند و امکان 

دسترسی و نصب بازی ها برایشان فراهم شد.
دراین  راســتا به نقل از بنیاد ملی بازی های رایانه ای، 
ســید صادق پژمان -مدیرعامل بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای- با بیان اینکــه طراحی پویش بازینو همگام 
با سیاســت گذاری های بنیــاد مبنی بــر حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی و تشویق آنها به ارائه تولیدات 
با کیفیت انجام شــد، گفت: در طراحی این پویش دو 
هدف اصلی حمایت از تولیدکنندگان داخلی بازی های 
موبایلی و توجه به اوقات فراغت و سرگرم کردن کاربران 
در ایام تعطیالت نوروز با توجه به شرایط کرونایی کشور 

مورد توجه قرار گرفت.
وی ادامه داد: بیــش از ۴۰۰ هزار نصب برای ۲۵ بازی 
حاضر در کمپین بازینو در بازه زمانی یک ماهه نشان 

می دهد که بــه هدف اصلی این رویــداد یعنی انجام 
تبلیغات برای بازی های موبایلی ایرانی و افزایش تعداد 
کاربران شان دست پیدا کرده ایم. حجم عمده معرفی 
این پویش برای کاربران از طریق تبلیغات میان برنامه ای 
و میان ویدئویی مبتنی بر بازاریابی دیجیتال و به صورت 
آنالین اتفاق افتاد و براساس آمارها بیش از ۷۰۰ میلیون 
بار محتوای پویش نوروزی بازینو از طریق تبلیغات میان 
برنامه ای و میان ویدئویی بازدید شده است. همچنین 
بیش از ۵ میلیون بار محتوای پویش نوروزی بازینو در 

اینستاگرام بازدید شده است.
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای همچنین با 
اشاره به جوایز پویش نوروزی بازینو به ارزش تقریبی 
۳۰۰ میلیون تومان و جذب حمایت به ارزش بیش از 
۱.۵ میلیارد تومان، گفت: در ایام برگزاری این رویداد 
بیش از ۹۰۰۰ نفر در سایت بازینو به قصد شرکت در 

قرعه کشی جوایز، ثبت نام کرده اند و بیش از ۵۰۰ هزار 
بار نیز از سایت بازینو بازدید شده است.

پژمان ادامه داد: ۲۵ بازی حاضر در این پویش مجوزهای 
انتشار و رده بندی سنی را داشتند. از ویژگی های مهم 
این بازی ها، توجه به ســلیقه های متفاوت کاربران و 
گروه های مختلف سنی بود تا خانواده ها بتوانند در ایام 
تعطیالت نوروز و ادامه این تعطیالت به دلیل وخامت 

شرایط کرونایی کشور، در منزل سرگرم شوند.
وی در پایان افزود: هر اندازه بتوانیم ســهم بیشتری 
از بازی های باکیفیت ایرانی بــرای کاربران در اختیار 
بگیریم، به همان نسبت سهم نفوذ بازی های خارجی 
در بازار داخل کمتر می شــود. پویــش بازینو نیز در 
همین راستا برای نخســتین بار طراحی و اجرا شد و 
امیدواریم بتوانیم در سال های آینده نیز آن را با سازوکار 
بهتر و قوی تر ادامه دهیم. مراسم قرعه کشی جوایز و 
اعالم برندگان این پویش به زودی توسط بنیاد برگزار 

می شود.

برخی کارشناسان معتقدند بیت کوین هنوز یک دارایی 
بسیار جوان است و سرمایه گذاران همچنان احساسی 
رفتار می کنند.در روزی که گذشت طال بین هزار و ۷۹۰ 
دالر و هزار و ۷۷۰ دالر نوســان داشت و در آخر با روند 
کاهشی بازار را به پایان رساند.معامالت آتی طال در روز 
دوشنبه با ضرر روبرو شــد و بازار بخشی از حدود ٪۲ 
افزایش هفته گذشته را پس داد.ادوارد مویا ، تحلیلگر 
ارشد بازار در Oanda ، گفت: قیمت طال به شدت از افت 
بازدهی خزانه داری بهره مند شده است ، اما به نظر می 
رسد که این افزایش به دیوار آجری برخورد کرده است. 
افزایش شمش اخیر ممکن اســت برای فراتر رفتن از 

سطح مقاومت اصلی ۱۸۰۰ دالر تالش کند مگر اینکه 
بازده خزانه داری با افت هفته گذشته مطابقت داشته 
باشد. طالی ژوئن ۹.6۰ دالر یا ۰.۵ درصد افت کرد و در 

هر اونس ۱۷۷۰.6۰ دالر قرار گرفت.
قیمت طال تالش کرد تا باالتر حرکت کند و به باالترین 
سطح برسد ، اما در روز نتوانســت در حد باال به پایان 
برسد. یک افت در دالر نتوانست به صعودی شدن فلز 

زرد کمک کند. آخرین تعهد گزارش معامله گر نشان 
می دهد که صندوق های تامینی موقعیت بلند مدت را 
کاهش داده و به موقعیت کوتاه مدت در آینده و گزینه 

ها اضافه کرده اند.
 روز دوشنبه دالر به شدت در برابر رقبای خود سقوط 
کرد ، زیرا تحلیلگران اعالم کردند که رشد در بازار بورس 
اوراق بهادار به پایان رســیده است ، و نتوانست »موج 

دوم« قدرت را حفظ کند.در روزی که گذشــت بیت 
کوین نوسانات زیادی را تجربه کرد. بیشترین قیمتی 
که تجربه کرد، ۵۷ هزار و 6۰۹ دالر و کمترین قیمت 
۵۴ هزار و ۳۴۵ دالر بوده است. بیل گیتس در این زمینه 
مصاحبه کرد و اعالم کرد همچنان معتقد است وضعیت 
بیت کوین بدتر خواهد شد و حباب این ارز دیجیتالی از 
بین خواهد رفت.برخی کارشناسان معتقدند بیت کوین 
هنوز یک دارایی بسیار جوان است ، که همیشه توسط 
کسانی که آن را معامله می کنند به درستی درک نمی 
شود. به بیان ساده ، هر فعالیت منفی درک نشده ای می 

تواند حس عصبی در برخی از معامله گران ایجاد کند.

به گفته معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری، 
پیش بینی می شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای طرح حمایت 
از توسعه زیست بوم همراه، توســعه بازار و فناوری تولید 
گوشی های هوشمند داخلی، صرفه جویی ارزی بیش از 
یک میلیارد دالر با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه 
هوشمند و تبلت را شاهد باشیم.طی سال های گذشته، 
گوشی هایی که به اشــکال مختلف در داخل تولید شده 
بودند، در بازار موجود بود اما موضوع تولید گوشی ایرانی 
چندی پیش باز هم مطرح شد و از نیمه های سال ۱۳۹۸ بود 
که موضوع تولید گوشی های جدید ایرانی، باز هم به یکی از 
مباحث حوزه فناوری اطالعات راه پیدا کرد؛ آن هم تولید 
یک گوشی که ایرادهای مدل های قبلی را برطرف کرده 

باشد و بتواند با نسخه های خارجی رقابت کند.
در این راستا ستار هاشمی -معاون فناوری و نوآوری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات- اظهار کرد: با هدف عمل به 
منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال با عنوان 
»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اجرای برنامه حمایتی 
دولت برای افزایش سهم بازار گوشی های هوشمند تلفن 
همراه تولید داخل در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
آغاز شد.وی تصریح کرد: از سال ۹۸ شناسایی تولید تلفن 
همراه هوشمند، حرکت در عرضه و تقاضا، ظرفیت سازی 
در بازار و بهره مندی از ظرفیت اپراتوری در حوزه ارتباطات 

در قالب یک برنامه منسجم به صورت یک ماموریت ویژه 
در دستور کار معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات قرار گرفت که الزم بود پیش از تخصیص 
و راهبری منابع مالی، اقدامات و تعامالت جدی با تمامی 
بازیگران و ذینفعان حوزه گوشی تلفن هوشمند صورت 
گیرد.معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات خاطرنشــان کرد: این معاونت برنامه حمایتی 
جامعی را با همکاری نهادهای ذی ربط از جمله سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، وزارت صمت، مرکز ملی فضای 
مجازی و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات 
گوشــی همراه هوشــمند پیگیری کرد در نهایت منجر 
به تدوین »طرح جامع حمایت از توســعه زیســت بوم 
همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند 
داخلی« شد.هاشمی درباره هدف اجرای این طرح توضیح 
داد: ارتقای ســهم اقتصاد دیجیتال در توسعه ارتباطات، 
بهره مندی اقشار جامعه از ابزارهای نوین ارتباطی، توسعه 
عدالت ارتباطی با تولید گوشی همراه هوشمند و تبلت از 
طریق تامین زیرســاخت های تولید شامل تامین فضای 

تولید، تست و ارزیابی محصوالت و تامین مالی واحدهای 
تولیدی و در نهایت تحقق اهداف مصوب شــورای عالی 
فضای مجازی مبنی بر دستیابی به ۲۰ درصد از سهم بازار 
گوشی های هوشمند به تولیدات داخلی تا سال ۱۴۰۴ از 

جمله اهداف این طرح است.
وی افزود: در طرح مذکــور حمایت مالی از طریق اعطای 
تسهیالت کم بهره و یارانه سود برای سرمایه گذاری ثابت، 
سرمایه در گردش، تحقیق و توسعه و صادرات محصوالت 
در نظر گرفته شــده است. با دســتور و مساعدت رییس 
جمهوری به نهادهای ذی ربط و موافقت ســازمان برنامه 
و بودجه مبنی بر تأمین منابع مالی طرح از محل تبصره 
»۱۸« قانون بودجــه مرتبط با وجوه اداره شــده وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، طرح مذکــور با راهبری 

معاونت فناوری و نوآوری وزارت اجرا می شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادامه داد: این معاونت با اعالم »فراخوان حمایت از تولید 
گوشی همراه هوشمند و تبلت« از تولیدکنندگان واجد 
شرایط دعوت می کند تا در این طرح ملی شرکت کنند، این 

طرح بر مبنای سیاست توسعه صنعتی زیست بوم همراه 
هوشمند تدوین شده است.

هاشــمی گفت: مزایای اجرای این طرح شــامل: جلب 
مشارکت تولیدکنندگان با مشخصه های تولیدِی باکیفیت 
و تسهیل در دستیابی آنها به بازارهای جهانی و صادرات 
محصوالت، ایجــاد ظرفیت تولید با فنــاوری SKD با 
مشارکت و حمایت تولیدکنندگان برتر و ارتقای فناوری 
تولید حداقل به صورت CKD و افزایش عمق ساخت و 
توانمندی های داخلی و ایجاد مزیت رقابتی گوشی تلفن 
همراه ایرانی در بازار داخلی و بازار منطقه در ســال های 

اجرایی است.
وی افزود: حمایت از بخش عرضه )تولیدکننده( و تقاضا 
)مصرف کننده( با تأکید بر عدالت ارتباطی و نیز اقدامات 
بنیادی در حوزه تجهیزات همراه هوشمند از جمله تحقیق و 
توسعه و دستیابی به فاز طراحی محصول، سرویس های پایه 
و نرم افزار از ویژگی های دیگر این طرح است.معاون فناوری 
و نوآوری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات بیان کرد: 
پیش بینی می شود تا پایان دوره ۵ ساله اجرای این طرح، 
ایجاد اشتغال پایدار برای ۴۳هزار نفر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم و صرفه جویی ارزی بیش از یک میلیارد دالر 
با تولید ۱۴ میلیون دستگاه گوشی همراه هوشمند و تبلت 

را شاهد باشیم.

انگلیس هم به فکر انتشار پول دیجیتال افتاد

بیش از ۴۰۰ هزار نصب برای ۲۵ بازی ایرانی 

حباب بيت كوین تركيد؟

آینده تاریک برای بیت کوین

وزارت ارتباطات برای حمایت از توليد گوشی همراه هوشمند و تبلت فراخوان داد

تولید ۱۴ میلیون گوشی هوشمند در یک بازه ۵ ساله


