
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: 
تمام پروازهای ایران به کشورهای هند و پاکستان 

و برعکس از ساعت ۲۴ امشب ممنوع می شود.
»محمدحسن ذیبخش« گفت: براساس تصمیم 
وزارت بهداشت در خصوص پروتکل های مراقبت 
بهداشــتی مــرزی در مســافرت های هوایی و 
همچنین شناسایی ویروس جهش یافته در هند و 
پاکستان، پروازها به/ از دو کشور هند و پاکستان 

از ساعت ۲۴ امشب ممنوع می شود.
وی گفت: پرواز برنامه ای بین ایران و هند وجود 

ندارد و  اکنون پروازها محدود و به صورت موردی 
انجام می شود، با این حال پذیرش مسافر کانکشن 

از کشورهای مذکور نیز ممنوع خواهد بود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با 
اعالم اینکه اکنون محدودیت پروازی به ۴۱کشور 
وجود دارد، تصریح کرد: پــرواز از مبدأ و مقصد 
کشورهایی که در لیست شرایط ویژه قرار دارند 
ممنوع بوده و کشورهایی که در لیست کشورهای 
پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تســت مجدد در 
ایران هســتند. به گزارش ایرنا، عــدم منع تردد 

مســتلزم ارائه تســت PCR منفی با اعتبار ۹۶ 
ساعته در مبدا و انجام تست مجدد پس از ورود به 
کشور برای مسافران باالی ۸ سال در کشورهای 
پر خطر است و تردد در سایر کشورها با الزام ارائه 
تســت PCR منفی با اعتبار ۹۶ ساعته در مبدا 
و انجام مراقبت های ســندرومیک پس از ورود 
به کشــور و انجام تســت مجدد در صورت نیاز 
بالمانع اســت. هم چنین ارائه تست PCR فقط 
در آزمایشگاه های مورد تأیید وزارت امورخارجه 

ایران در کشورهای مبدأ دارای اعتبار است.

طبق اعالم بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته بالغ 
بر هشت میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان سفته و برات 
در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و 
دوره مشابه سال قبل ۲۱.۲ و ۴۰.۳ درصد افزایش را 

نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، بالغ بر هشت میلیارد و ۶۳۰ میلیون 
تومان سفته و برات در بهمن ماه سال گذشته در شهر 
تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه 
سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ و ۴۰.۳ درصد افزایش یافت. 
در ۱۱ ماه اول پارسال نیز بالغ بر ۷۴ میلیارد و ۹۲۰ 

میلیون تومان ســفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۴.۶ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
همچنین، در بهمن ماه  ۱۳۹۹ معــادل ۹۰۰ برگ 
ســفته و برات به مبلغی معادل ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ 
میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این 
ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت 
خورده به ترتیب به اعداد ۱۰۹.۵  و ۷۱.۳ رسـید که 
در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب 
۸۳.۷ و ۱۹.۸ درصد افزایش داشــت و نسبت به ماه 

مشابه ســال قبـــل نیز از نظر تعداد ۲۱.۳۲ درصد 
کاهش و از لحاظ مبلغ نیز معادل ۷۱.۴ درصد کاهش را 
نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته 
و برات واخواست شده در بهمن ماه سال گذشته نیز به 
عدد ۶۵.۱ رسید که عدد شاخص مذکور در بهمن ماه  

۱۳۹۸ معادل ۲۷۵.۶ بوده است.  
از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته 
و برات واخواست شده در ۱۱ ماه اول سال  ۱۳۹۹ به 
عدد ۱۲۸ رسید که عدد شاخص مذکور در ۱۱ ماه اول 

سـال  ۱۳۹۸ معادل ۱۱۰.۹ بوده است.

طبق اعالم مســئوالن گمرک ایــران، محمولــه قطعات و 
تجهیزات خط تولید واکسن کرونا صبح امروز وارد و ترخیص 

شده است.
آنطور که ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - به ایسنا اعالم 

کرد این محموله صبح امروز)شنبه( توسط هواپیمایی ماهان و 
از چین به فرودگاه امام خمینی )ره( وارد شده و تحت نظارت 
گمرک در حداقل زمان تشریفات گمرکی آن انجام و با حمل 
یکسره از پای پرواز ترخیص و تحویل مسئوالن مربوطه شده 

است. وی افزود: محموله وارد شده حاوی قطعات خط تولید 
واکســن کرونا شــامل تجهیزات clean room و قطعات 

دستگاه شستشوی ویال است .
گفتنی اســت؛ تا کنون و طی چند مرحله ای که ایران اقدام 

به واردات واکســن کرونا کرده اســت )از نیمه بهمن ماه تا 
دوم اردیبهشــت ماه ســال جاری( در مجمــوع بیش از دو 
 میلیون دوز واکســن وارد و در اختیار وزارت بهداشــت قرار 
گرفته است.  شش محموله ۶۲۰ هزار دوزی واکسن روسی، 

دو محموله ۶۵۰ هزار دوزی  واکســن چینی ، ۱۲۵ هزار دوز 
واکسن هندی و ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کوواکس از کره 
جنوبی، مجموع واکســن وارداتی به ایران تا کنون را تشکیل 

می دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومــی اداره کل تعاون کار و 
رفاه اجتماعی استان فارس، مصطفی هاشمی در این باره گفت: 
حداقل مقرری بیکار شده ها از یک میلیون و ۹۱۰ هزار و ۴۲۷ 
تومان در سال گذشــته به ۲میلیون و ۷۵۵هزار و ۴۹۸ تومان 
در سال جاری افزایش پیدا کرده که مقایسه آن نشان از رشد 

۳۹درصدی دارد.
افزایش بیمه بیکاری به ۲ میلیــون و ۷۵۵ هزار تومانمدیریت 
روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی فارس گفت: 
مقرری بیمه بیکاری با ۳۹ درصد افزایش ۲ میلیون و ۷۵۵ هزار 

تومان تعیین شده است.
به گزارش ایلنا بــه نقل از روابط عمومــی اداره کل تعاون کار 
و رفاه اجتماعی اســتان فارس، مصطفی هاشمی در این باره 
گفت: حداقل مقرری بیکار شده ها از یک میلیون و ۹۱۰ هزار 
و ۴۲۷ تومان در سال گذشته به ۲میلیون و ۷۵۵هزار و ۴۹۸ 
تومان در ســال جاری افزایش پیدا کرده که مقایسه آن نشان 

از رشــد ۳۹درصدی دارد. وی با بیان این کــه افرادی که در 
سال جاری بیکار می شوند مقرری شــان از مبلغ مذکور کمتر 
نخواهد بود، افزود: همچنین آن دسته از مقرری بگیران بیمه 
بیکاری که در ســال های قبل از کار بیکار شده اند و همچنان 
در حال دریافت مقرری هســتند و کمتر از این مبلغ مقرری 
دریافت کرده اند در فروردین ماه میــزان مقرری آن ها ترمیم 
شده و با نرخ جدید به حسابشان واریز می شود. هاشمی ادامه 
داد: تعدادی از افراد مقرری بیمه بیکاری فروردین خود را در 
دو مرحله دریافت کرده اند که در مرحله اول همان مبلغ سال 
 قبل و در مرحله دوم مابه التفاوت ســال جاری به حسابشان 

واریز شده است.
مدیر روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با 
بیان این که در استان فارس بالغ بر ۱۴ هزار نفر مقرری بیمه 
بیکاری می گیرند که این تعداد در ســال گذشــته ۱۳ هزار و 
۴۰۰نفر بود بیان کرد: هرســاله تعداد مقــرری بگیران بیمه 

بیکاری در فروردین ماه افزایش یافته و در ماه های بعد این تعداد 
به تدریج رو به کاهش می رود.

وی اظهار داشــت: با این حســاب جمع مقرری ماهیانه واریز 
شــده به حســاب این افراد حدود ۴۰میلیارد تومان اســت 
 که ایــن رقم در ســال گذشــته ماهیانه ۲۶میلیــارد تومان 

بود.
هاشمی گفت: سازمان تامین اجتماعی به دنبال ترمیم مقرری 
بیکار شدگان تامین اجتماعی با توجه به افزایش هزینه ها بوده 
و تالش می کند با توجه به منابع مالی خود از این قشر حمایت 

کند
معاون روابط کار اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، 
با اشاره به این که در سال گذشته تعداد مقرری بگیران استان 
فارس در فروردین ماه به دلیل شیوع کرونا بالغ بر ۷۰ هزار نفر 
بود گفت: با برگزاری کمیته های مختلف توسط استانداری و 
اداره کار، شاهد بازگشت بیکار شده ها به سر کارشان بودیم که 

به تبع آن از خیل عظیم بیکار شــده ها به تدریج کاسته شد و 
درنهایت تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به طور میانگین به 

ماهیانه ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر در سال گذشته رسید.
هاشمی خاطرنشان کرد: ســال گذشته یک سال سخت برای 
همه از جمله سیاســت گذاران، برنامه ریزان و مدیران استان 
بود و خوشــبختانه علی رغم همه مشقت ها در سال گذشته با 
اقدامات انجام شده و سیاست های اجرایی مختلف نه تنها تعداد 
بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی کاهش پیدا نکرد بلکه شاهد 

افزایش تعداد بیمه شده ها نیز بودیم.

بیکار شده های استان تا چه مدت مشمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری می شوند؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آن که بیکار 
شده های اســتان تا چه مدت مشــمول دریافت مقرری بیمه 
بیکاری می شــوند گفت: بیکار شــدگان به دو دســته شامل 

بیمه شدگان مجرد و بیمه شدگان متاهل تقسیم می شوند که بر 
اساس آن کارگران مجرد دارای ۶ ماه تا ۲۴ ماه سابقه پرداخت 
بیمه به مدت ۶ ماه و متاهلین به مدت ۱۲ مشــمول دریافت 
مقرری بیمه بیکاری می شوند. هاشــمی ادامه داد: همچنین 
افراد مجرد با ســابقه پرداخت ۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه حق بیمه به 
 مدت ۱۲ ماه و متاهلین به مدت ۱۸ ماه مشمول دریافت مقرری 
می شــوند. وی ادامه داد: مدت زمان پرداخــت مقرری بیمه 
بیکاری به کارگران با سابقه ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه حق بیمه، ۱۸ 

ماه و متاهلی ۲۶ ماه می باشد.
به گفته هاشمی، میزان برخورداری افراد مجرد از مقرری بیمه 
بیکاری با ۱۸۱ ماه تا ۲۴۰ ماه حق بیمه ۲۶ ماه و افراد متاهل 

۳۶ ماه می باشد.
این مقام مســئول ادامه داد: افراد مجرد با پرداخت پرداخت 
حق بیمه ۲۴۱ ماه به باال، ۳۶ ماه و متاهلین ۵۰ ماه از دریافت 

مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.

یک فعال بازار میوه با بیان اینکه فساد میوه های تنظیم 
بازاری اتفاقی جدید نیست و هر سال شاهد آن هستیم، 
گفت: دخالت دولت در بازار میوه شب عید، دلیل این 

امر است.
یک فعال بازار میوه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
فســاد میوه های تنظیم بازاری گفت: متأسفانه این 
اتفاقی است که همه ساله شــاهد آن هستیم و چیز 
جدیدی نیست، همه ساله بخشی از این میوه ها فاسد 

و معدوم سازی می شود.
وی تاکید کرد: مسئوالن دولتی هر سال با خریدهای 
غیره متخصصانه، میزان زیادی سیب و پرتقال را نابود 

می کنند.

این فعال بخش خصوصی افزود: در نوروز ۹۹ که سیب 
درختی بازار خوبی پیدا کرد و قیمت آن افزایش زیادی 
داشت و کسانی که این میوه را ذخیره کرده بودند به 
جای اینکه آن را میان مردم توزیــع کنند، اقدام به 

صادرات کردند و سود خوبی به جیب زدند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل سود هنگفت در این امر، 
دولت به هیچ عنوان راضی به خروج از آن و سپردن 
امور به بخش خصوصی نیست، افزود: علی رغم ایرادات 
فراوان در تنظیم بازار میوه شــب عید و اصرار برای 
سپردن کار به افراد متخصص، به دلیل رانت بزرگی که 
در این حوزه وجود دارد، دولت حاضر نیست دخالت را 

کنار بگذارد و فقط به نظارت بسنده کند.

سردار محمد حسین حمیدی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به لغو اجرای طرح ترافیک در شهر تهران با مصوبه 
ستادملی مقابله با کرونا گفت: بنا به مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، از فردا یکشــنبه )پنجم اردیبهشت ماه 
۱۴۰۰(، اجرای طرح ترافیک در شهر تهران به مدت یک 
هفته لغو شده و بنابر این دیگر جریمه ای بابت ورود به 
محدوده طرح ترافیک از سوی پلیس اعمال نخواهد شد.

 وی درباره اینکه آیا امکان تمدید زمان لغو طرح ترافیک 
وجود دارد یا خیر؟ اظهارکرد: فعال زمان یک هفته برای 
عدم توقف اجرای طرح ترافیک اعالم شده و پس از آن نیز 
اگر ستادملی مقابله با کرونا تصمیمی به لغو دوباره بگیرد، 

پلیس راهنمایی و رانندگی نیز آن را اجرا خواهد کرد.

  حمیدی درباره اجرای طرح منع تردد شبانه نیز گفت: 
منع تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان و به 
موجب مصوبه قبلی، اجرا شده و خودروهای غیرمجاز 
که در این ساعات اقدام به تردد کنند، جریمه خواهند 
شد، تنها با اعالم ستادملی مقابله با کرونا در شب های 
نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان 
 این طرح اجرا نشــده و در دیگر شــب ها به طور کامل

 اجرا می شود.
 رییس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست 
که ترددهای خود را مدیریت کرده و از انجام سفرهای 
غیر ضروری در سطح شهر تهران به خصوص در  هسته 

مرکزی شهر خودداری کنند.

محققان آلمانی از یک شکاف در گزینه »ایردراپ« 
اپل خبر داده اند که شماره تماس و ایمیل افراد را برای 
هکرها فاش می کند و در نتیجه کاربران ۱.۵ میلیارد 
دستگاه این شرکت را در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، قابلیت 
»ایــردراپ« اپل راهی مناســب برای به اشــتراک 
گذاری فایل ها بین دســتگاه های این برند است، اما 
محققان امنیتی دانشــگاه فنی دارمشــتات آلمان 
 ) Technische Universitat Darmstadt(
هشدار داده اند احتماالً ۱.۵ میلیارد کاربر دستگاه های 
اپل در این روش اطالعاتی بیــش از فایل های مورد 

نظرشان را به اشتراک می گذارند.

طبق پژوهش انجام شده، افراد غریبه می توانند شماره 
موبایل و ایمیل کاربران ایردراپی که در فاصله نزدیکی 
از آنها حضور دارند را به راحتی کشــف کنند. در این 
حالت کافی است هکری با دسترسی به وای فای در 
فاصله نزدیکی از کاربر باشــد تا به راحتی اطالعات 
شخصی وی را ســرقت کند. هکر می تواند قابلیت 
 iOS اشــتراک گذاری ایردراپ را روی یک سیستم
یا macOS باز کند. اگر کاربر نیز قابلیت را قبالً فعال 
کرده باشد، حتی در صورتیکه فایلی به اشتراک نگذارد، 

باز هم در معرض خطر هک اطالعات است.
 Contacts مشــکل ایردراپ مربــوط به گزینــه

Only)فقط شماره تماس های شخصی( است.

فروش سفته و برات زیاد شدپرواز به هند  و  پاکستان ممنوع شد 

محموله تجهیزات خط تولید واکسن وارد ایران شد

افزایش بیمه بیکاری به ۲ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان

۱.۵ میلیارد کاربر دستگاه های اپل در معرض خطر هک اطالعات جزئیات لغو طرح ترافیک در پایتختفساد میوه های تنظیم بازاری اتفاق جدیدی نیست!
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سرمقاله
هفت خوان 

دریافت بیمه بیکاری

آمار دقیقی از میزان بیکاران 
از شــروع بحران کرونا تا به 
امروز وجود ندارد. دلیل این 
اتفاق هم مربــوط به عدم 
مدیریت درست دولت و افزایش مشاغل غیررسمی 
بوده اســت. بســیاری از کارگاههایی که از کرونا 

آسیب دیده اند...

  فرامرز توفیقی، رئیس کمیته 
دستمزد شورای اسالمی کار

متن کامل  د ر صفحه 3
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بازار خودرو 
راکد  است

سازمان امور مالیاتی دست 
از سر اصناف برنمی دارد

خسارت صد درصدی 
کرونا به مسافربران 

سودجویان در سایه بی نظارتی ها منجر  به افزایش  قیمت مسکن در شهرهای جدید شده اند

موج  گرانی  مسکن در اطراف  تهران
صفحه2

؟ صفحه

تعلل  دولت  در حمایت  از  کارگران
جدال  کارگران   با   هزینه های   معیشت

حداقل 50  درصد  از  قدرت  خرید  کارگران در سال 99 از بین رفت

فروردین ۱۴۰۰ را باید ماه سیاه اصناف دانست، ماهی 
که تعطیالت اجباری کرونای بالفاصله پس از اتمام 
نوروز، سبب ضرر و زیان های فراوان کاسبان شده 
است.به گزارش خبرآنالین یکی از بازارهایی که از 
تعطیالت کرونایی بیشترین تاثیر را پذیرفته، بازار 
خودرو بوده است. بازاری که حداقل از نیمه دوم سال 
۹۹ به شکل حیرت انگیزی وارد دوره رکود عمیقی 
شــده که تعطیالت نوروزی و اجباری کرونایی بر 
عمق آن بیش از پیش اضافه کرده است.به گزارش 
خبرآنالین، در تعطیالت اجبــاری کرونایی، تمام 
نمایشــگاه های خودرو مجبور به بستن واحدهای 
صنفی خود شدند و حتی اگر فعالیت نصف و نیمه 
 ای هم داشتند، تحت تاثیر نبود مشتری نتواستند 

به درآمدی دست یابند...

در حالیکه شیوع بیماری کرونا موجب شد تا بسیاری 
از مردم استفاده از خودروی شخصی را برای تردد و 
مسافرت انتخاب کنند شاهد هستیم که واحدهای 
صنفی مسافربری و مســافربران متحمل خسارت 
۱۰۰ درصدی شــده اند. به دلیل کاهش مسافرت 
ها، استفاده از خودروی شخصی، تعطیلی مدارس و 
دانشگاهها و... اکثر کارگران و کارکنان مسافربری ها 
به زیر خط فقر رفته اند و بسیاری دیگر نیز با کمترین 
ظرفیت ممکن به فعالیت ادامــه می دهند. گالیه 
واحدهای مســافربری در بهبوهه بحران کرونا این 
اســت که دولت هیچ گونه حمایتی از آنها نکرده و 

سازمان امور مالیاتی هم دست...



اقتصاد2
ایران وجهان

عقب نشینی بورس به کانال یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار واحد

روند کاهشی بازار ســرمایه تا جایی ادامه یافت که 
شــاخص کل بورس برای چندمین بار در ماه های 
گذشته به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب 
گرد کرد.به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشته با ۷۷۱۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۱۹۹ 
هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۱۰۱۶ واحد کاهش یافت و در رقم ۴۲۹ هزار و ۶۱ 
واحد ایستاد.معامله گران این بازار ۲۱۷ هزار معامله 
انجام دادند که ۲۲ هــزار و ۷۵۰ میلیارد ریال ارزش 
داشتنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، فوالد مبارکــه اصفهان، معدنی و 
صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ملی صنایع 
مس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند.در آن ســوی بازار سرمایه 
شاخص کل فرابورس هم ۴۷ واحد کاهش یافت و در 
رقم ۱۷ هزار و ۶۸۱ واحد ایستاد.در این بازار ۵۸ هزار 
معامله به ارزش ۱۱هزار و ۸۶۱ میلیارد ریال انجام 
شد.پلیمر آریاساسول، پتروشیمی تندگویان، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و پتروشیمی زاگرس 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی و در 
مقابل تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

آرامش دالر در کانال ۲۳ هزار تومانی
نرخ دالر در صرافی های بانکی روز گذشته )شنبه( در 
مقایسه با روز کاری گذشته )پنجشنبه( تغییری نکرد 
و در رقم ۲۳ هزار و ۳۳۳ تومان باقی ماند.قیمت فروش 
یورو نیز روز گذشته بدون تغییر نسبت به قیمت  پایانی 
روز گذشته)پنجشنبه( ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان شد.روز 
گذشته قیمت خرید هر دالر ۲۲ هزار و ۸۷۱ تومان و 
نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۴۲۳ تومان بود.عالوه 
بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۳ هزار 
و ۱۲۸ تومان و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۳۵۹ تومان 
اعالم شد.  همچنین نرخ یورو در این بازار ۲۷ هزار و 
۶۷۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۹۴۶ تومان 
اعالم شد.بر اساس این گزارش، در سامانه سنا در روز 
معامالتی گذشته )پنجشنبه( هر یورو به قیمت ۲۷ 
هزار و ۸۵۸ تومان و هر دالر ۲۳ هزار و ۲۷۱ تومان به 
فروش رسید.همچنین روز کاری گذشته)پنجشنبه( 
در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۸۵۰ 
تومان فروخته و حوالــه دالر به قیمت ۲۳ هزار و ۴۴ 
تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، با توجه به تحوالت 
سیاســت خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت 
مذاکرات وین، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
سایر کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت 

انواع ارز در هفته های اخیر روند کاهشی داشته است.

پیام مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به مناسبت روز ملی کارآفرینی 

به مناسبت ۳ اردیبهشــت روز ملی کارآفرینی حجت 
اهلل مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون پیام تبریکی 
جهت فعالین عرصه کارآفرینی صادر نمود.همان گونه 
که استحضار دارید امسال از سوی مقام معظم رهبری 
سال »تولید؛ پشــتیبانی ها؛ مانع زدایی ها« نام گذاری 
شده است ضمن آنکه بررسی شــعارها و رویکردهایی 
که ایشــان در نام گذاری این سال ها داشتند مبین این 
واقعیت اســت که بحث تولید از مهم ترین موضوعات 
موردتوجه ایشان بوده است چراکه جهش تولید ایجاد 
اشــتغال و کارآفرینی را به دنبال خواهد داشت و امروز 
اشــتغال و کارآفرینی مهم ترین دغدغه ای اســت که 
کشور با آن مواجهه می باشد و نام گذاری ۳ اردیبهشت 
به عنوان روز ملی کارآفرینی نشان از اهمیت این موضوع 
می باشد.بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی 
بخش تعاون ایجاد اشتغال و کارآفرینی را از مهم ترین 
برنامه ها و دستاوردهای خود می داند و همواره به دنبال 
این بوده است تا با ارائه تسهیالت اشتغال زایی و کارگشا 
بســتری را جهت فعالیت کارآفرینان و فعالین عرصه 
تولید و خدمــات فراهم آورد تا با نگاهــی نو و خالقانه 
مسیرهای روبه رشــدی را برای اعتالی میهن اسالمی 
بردارند. اینجانب و تمامی همکاران بنده در اقصی نقاط 
کشــور افتخار داریم که به عنوان خانواده بزرگ بانک 
توسعه تعاون در خدمت عزیزان هم وطنی هستیم که 
در کسوت کارآفرین، خدمات ارزنده ای را درراه پیشبرد 
و سرافرازی میهن اسالمی ارائه می نمایند و خرسندیم 
به تالش گرانی خدمت رسانی کنیم که مأموریت بزرگ 
ایشان توسعه و آبادانی کشور است.فرارسیدن روز ملی 
کارآفرینی را به تمامی کارآفرینان خالق و پرتالش ایران 
اســالمی تبریک عرض می کنم و ضمن آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات همه عزیزان هم وطن در این ماه صیام، 
از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم؛ خادمینی شایسته 
برای مردم بزرگوار به ویژه جامعه کارآفرین زحمت کش 

کشورمان باشیم.

خبر

بانک ها

فروردیــن ۱۴۰۰ را باید ماه 
ناخوشی بسیاری از بازارهای 
داخلی دانســت زیرا در این 
ماه ارزش سرمایه گذاری در 
بازارهایی مانند ارز، سکه و طال 
و بورس کاهش یافت.به گزارش خبرآنالین، تجربه نشان 
داده که کاهش مستمر ارزش ها در بازارهای گرانبها به 
ویژه ارز و سکه و طال پس از مدتی اثرات خود را در بازار 
مسکن نشان می دهد؛ همان  گونه که سال گذشته روند 
صعودی نرخ ها در این بازارها سبب جهش خیره کننده 

قیمت ها در بازار ملک شد.

قیمت نجومی فروش امالک کلنگی در تهران
استارت اولیه افزایش قیمت مســکن از ماه های پایانی 
سال ۹۸ زده شده و تا پایان مهرماه ۹۹ تقریبا به اوج خود 
رسید و از نیمه آبان روند صعودی نرخ ها متوقف شد و از 
زمستان بازار به رکود و خواب عمیقی فرو رفت که حتی 
بهار گرم ۱۴۰۰ هم نتوانســته این بازار را از خواب بیدار 
کند.در آخرین گزارش اعالمی از سوی مرکز آمار ایران 
، متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ۹۹ حدود ۳ 
درصد در مقایسه با ماه پیش از آن یعنی بهمن ماه کاهش 
یافته است. با این حال بهای هر متر مربع واحد مسکونی 
در تهران ۸۱.۹ درصد نســبت به اســفند سال گذشته 

افزایش داشته است.

ثباتی در این بازار مشاهده نمی شود و تحت 
این شرایط خریداران و فروشندگان در فاز انتظار 

به سر می برند
رکود بازار مســکن بســیار عمیق شــده به طوری که 
خریدارانی که تا سال های پیش می توانستند به راحتی و 
با کمی جستجو، ملک مورد نظر خود را بیابند، اکنون قادر 
به یافتن فایل مورد نظر خود نبــوده و در انتظار ارزان تر 
شدن احتمالی قیمت ها در این بازار برای خرید دست 

نگه داشته اند.
کسانی که تا ۱.۵ تا ۲ سال قبل و با افزودن ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
میلیون تومان می توانســتند خانه خود را از نظر متراژ 
بزرگتر کنند، اکنون حتی با ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان 
هم نمی توانند در محالت خوب و از مرکز به باالی شهر، 
صاحب خانه شوند.این روزها خریداران یا باید به خرید 
خانه های کوچک متراژ رضایت دهند و یا راضی به خرید 
ملک در مناطق و محالت مرکز به پایین پایتخت شوند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران درباره نحوه و میزان 

معامالت در بازار مسکن فروردین ۱۴۰۰ بیان کرد: در این 
مدت فقط چند روز شاهد انجام خرید و فروش ملک بودیم 
اما باید توجه داشت کسی که قرار بود خانه ۴ خوابه بخرد 
به خانه ۳ خوابه رضایت داد و خریدار خانه ۳ خوابه ناچار به 
خرید خانه ۲ خوابه شد و کسی که به دنبال خرید خانه تک 
خوابه بود، مجبور به رهن خانه شد.مصطفی قلی خسروی 
بیان کرد: انجام معامالت نشان دهنده رونق بازار نیست 
بلکه در اصل ناشی از اجبار به خرید در این بازار بوده است.

میانگین حداقل قیمت ملــک در تهران 
۲۵میلیون تومان

وی درباره میانگین حداقل و حداکثر مســکن در شهر 
تهران توضیح داد: میانگین قیمت مسکن در شهر تهران 
اکنون برابر با ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان به ازای هر متر مربع 
مسکن است. قلی خسروی تاکید کرد: اکنون بازار دچار 
گیجی شده و ثباتی در این بازار مشاهده نمی شود و تحت 
این شرایط خریداران و فروشندگان در فاز انتظار به سر می 
برند که امیدوارم دوران انتظار آنها سریعتر به اتمام برسد.

ضررهای هنگفت اعضای صنف مشــاوران 
امالک

رییس اتحادیه مشــاوران امالک درباره تاثیر تعطیالت 
کرونایی بر فعالیت اعضای این صنف در پایتخت گفت: 
شیوع کرونا بر روی فعالیت همه مشاغل و اصناف تاثیر 
منفی بسیار گذاشته و آسیب زده است و دولت باید در 
مورد اخذ مالیات ، نظری به اصناف می کرد.وی عنوان 
کرد: تعطیلی۳ هفته اصناف به اجبار ستاد مقابله با کرونا 
موجب ضررهای هنگفت به اعضای صنف مشاوران امالک 
خواهد شد.وی تصریح کرد: اداره کردن مجموعه و دفاتر 

مشاوران امالک پس از  ۳ هفته  شرایط سختی را ایجاد می 
کند زیرا بسیاری از مشاوران امالک دستمزد ثابت نداشته 
و بابت انجام معامالت درصد و پورسانت می گیرند و این 

تعطیالت سبب ضرر مالی این افراد می شود.

۴۰درصد مشــاوران امالک، راننده اسنپ و 
تپسی شدند

قلی خسروی گفت: متاسفانه این شرایط سبب می شود 
تا تعداد بیشتری از همکاران ما و مشاوران امالک برای 
گذران زندگی جذب فعالیت به تاکســی های اینترنتی 
و اسنپ شوند.وی تاکید کرد: اکنون ۳۵ تا ۴۰ درصد از 
همکاران و مشاوران امالک به دلیل کسادی بازار ناشی از 
شیوع کرونا، جذب اسنپ و تپسی شده اند.وی بیان کرد: 
متاسفانه ضرری به این صنف وارد شده که غیرقابل جبران 
است.رییس اتحادیه مشاوران امالک اظهار کرد: حدود ۲۸ 
تا ۳۰ درصد از اعضای این صنف که بیشتر آنها مستاجر 
بوده اند، انصراف داده و نسبت به ابطال پروانه کسب خود 
اقدام کرده اند.برخی کارشناسان با توجه به تعطیلی بنگاه 
های مشاوران امالک در تهران بر این باورند که سفته بازان 
و سرمایه گذاران بازار ملک از این موقعیت استفاده کرده و 
در سایه تعطیلی اجباری اعضای این صنف به دنبال قیمت 
سازی در بازار ملک هستند تا همانند بهار و تابستان ۹۹ 
و با عادی نشان دادن فضا بتوانند قیمت های پیشنهادی 

خود را در میان خریداران جا بیاندازند.

جوالن دالالن در شهرهای جدید
همان طور که ذکر شــد این روزها و در سایه تعطیالت 
اجباری کرونایی و مشخص نبودن زمان اتمام آن، بسیاری 
از دالالن به ویژه در شهرهای جدید و مناطق حاشیه ای 

پایتخت دست به کار شده اند و با آگهی فایل های فراوان 
در دنیای مجازی، بازار ملک را به اصطالح قبضه کرده اند.

نگاهی به آگهی های مسکن در شهرهای جدید اطراف 
تهران نشان دهنده حضور گسترده این عده است که در 
سایه تعطیلی صنف بنگاه داران و مشاوران امالک قانونی، 
اقدام به تعییــن نرخ هایی کرده اند کــه حتی از برخی 
مناطق تهران نیز این قیمت ها پیشــی گرفته و موجب 

حیرت جویندگان خانه در این بازار شده است.
 معموال در سال های قبل کسانی که بودجه کمتری برای 
ملک داشــتند به راحتی می توانستند در جنوب تهران 
نســبت به خرید خانه اقدام کنند اما در یک سال اخیر 
آنچنان قیمت ملک افسار گیســخته افرایش یافته که 
این افراد چاره ای جز مهاجرت به شهرهای جدید و نقاط 

حاشیه ای تهران ندارند.

قیمت عجیب ملک در پردیس
ایــن روزها خریــداران بــرای خریــد آپارتمــان در 
شــهر جدید پردیس بــا توجه بــه نزدیکی به شــهر 
تهــران، مجبورند بیــن ۸۰۰ میلیون تــا ۲.۵ میلیارد 
 تومــان هزینه کنند که رقم بســیار باالیی محســوب 
می شــود.به طوری که در فاز ۲ قیمت یک واحد ۱۰۰ 
متری نوساز یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، در فاز ۱ 
قیمت یک آپارتمان ۸۲ متری یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون 
تومان، در فاز ۲ قیمت یک واحد ۹۵ متری به قیمت یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ، در فاز ۲ قیمت یک واحد 
۱۳۰ متری هم ۲.۵ میلیارد و در فاز ۲ قیمت یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان برای یک واحد ۱۰۵ متری تعیین 
شده است.در فاز ۱۱ هم یک آپارتمان های ۸۷ متری با 
قیمتی بین ۸۰۵ ۹۵۰ میلیون تومان برای فروش آگهی 
شده اند.  این در حالی اســت که اگر تعطیالت اجباری 
کرونایی اتمام یابد و مشاوران امالک دوباره فعال شوند 
به حتم این گونه امالک باید از نظر قیمتی به طور مجدد 
کارشناسی شوند و قیمت های واقعی آنها برای فروش 

اعالم شود.

لزوم ایجاد سد در برابر سونامی قیمت ملک
بررسی قیمت ها در مناطق مختلف پایتخت نیز نشان 
می دهد برخی مالــکان و دالالن با تعیین قیمت هایی 
بیشــتر از ارزش واقعی امالک به دنبال ایجاد سونامی 
قیمتی همانند ســال ۹۹ هســتند و به نظر می رسد 
با ورود مجدد مشــاوران امالک قانونی بــه این عرضه 
بتوان مانع به سرانجام رسیدن این نیت شد و سدی در 
 برابر این موج که می تواند تبدیل به ســونامی قیمتی 

شود، ایجاد کرد.

سودجویان در سایه بی نظارتی ها منجر  به افزایش  قیمت مسکن در شهرهای جدید شده اند

موج  گرانی  مسکن در اطراف تهران

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا؛
جابجایی پول واردات واکسن با 

مشکل مواجه است 
رییس جمهور صبح )شــنبه( در جلسه ستاد 
ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه آمارها نشان 
می دهد مردم پروتکل هــا را به خوبی رعایت 
نمی کننــد، گفت: اســتان هایی کــه تقریبا 
می توان گفت به نقطه پیک رســیده اند و اگر 
مراقبت کنند ممکن اســت شــرایط بهتری 
داشته باشند، ۱۰ تا ۱۲ استان هستند که راه 
بسیار سختی را در پیش دارند.وی افزود: همه 
آمارها از لحاظ ابتال، تعداد بستری ها و تعداد 
فوتی ها نشان می دهد شرایط همچنان نگران 
کننده است و باید مراقبت بیشتری کنیم. ما 
هیچ راهی نداریم کــه در هفته جاری و هفته 
آینده تمام توان خود را به کار بگیریم، متولیان 
نظارت باید فعالیت خود را چه در بخش های 
قرمز و چه در بخش های نارنجی تشدید کنند.

رییس جمهور ضمن درخواســت از قرارگاه 
برای تشکیل تیم های نظارت ویژه و افزایش 
مراقبت ها اظهار کــرد: همه نیروهــا اعم از 
نیروهای ناجا، بسیج، هالل احمر، اتحادیه ها، 
اصناف و همه آنها که به نوعی نظارت و مراقبت 
در ادارات یا سایر فضاها را برعهده دارند باید 
فعالیت خود را تشدید کنند؛ واال نمی توانیم از 
موج چهارم کرونا خالص شویم.رییس جمهور 
دو هفته پیش رو را دو هفته حساس دانست 
و بیان کرد: چــاره ای نداریم که هم نظارت و 
هم رعایت پروتکل ها را تشدید کنیم. آمارها و 
ارقامی که می گوییم نگران کننده است بر این 
مبنا است که امکانات زیرساختی، بهداشتی 
و درمانــی موجود محدود اســت. همچنین 
نیروی انســانی که تالش می کنند توانمندی 
نامحدودی ندارند. ما باید با همه توان مراعات 
کنیم که البته مرز تحمل جامعه همیشه باید 
مدنظر باشد، سطح تحمل مردم سطح تحمل 
خاصی هســت.روحانی با بیان اینکه دولت و 
مردم وظایفی دارند که باید دوشادوش هم به 
آنها عمل کنند، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد 
که مایحتاج عمومی مــردم را تامین کند، در 
هفته های گذشته دیدید که حتی یک مورد از 
مایحتاج مردم که دچار مشکل شده بود، مردم 
چه سختی هایی کشــیدند و چه صف هایی 
تشکیل شد که هم تشدیدکننده بیماری بود 

وهم مردم را اذیت کرده بود.

شهردار اصفهان خبر داد: 
 رونمایــی از 7۰ عنوان کتاب و
 6 اطلــس شــهری در هفته 

فرهنگی اصفهان
شهردار اصفهان گفت: از شاخص ترین برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان رونمایــی از بیش از ۷۰ عنوان کتاب 
در حوزه های اجتماعی و شهروندی مرتبط با موضوع 
کودک و رونمایی ۶ اطلس فرهنگی، اجتماعی و شهری 
اســت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی "ســالم 
اصفهان" ضمن تبریک هفته فرهنگی اصفهان، اظهار 
کرد: به دلیل مصادف شــدن هفته فرهنگی اصفهان با 
ماه مبارک رمضان تالش شده است برنامه های هفته 
فرهنگی با این ماه تناسب داشــته باشد. وی اصفهان 
را مهد هنر و فرهنگ و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اســالمی ذکر کرد و افزود: زیبایی های اصفهان در ماه 
اردیبهشت دوچندان می شود، هفته فرهنگی اصفهان 
فرصتی را برای پرداختــن به ظرفیت بزرگ فرهنگی و 
هنری اصفهان فراهم می آورد. شهردار اصفهان ادامه 
داد: بــا توجه به وضعیت قرمز شــیوع کرونا در شــهر 
اصفهان برنامه های امســال هفته فرهنگی به صورت 
عرصه محور برگزار نمی شود و رونمایی از بخش تولیدات 
مکتوب و چند رسانه ای در کنار برگزاری رویدادهای 
دیگر در بســتر مجازی برای این هفتــه برنامه ریزی 
شده است که از شــاخص ترین این برنامه ها رونمایی 
از بیش از ۷۰ عنوان کتاب در حــوزه های اجتماعی و 
شــهروندی مرتبط با موضوع کودک است. وی تصریح 
کرد: همچنین ۶ عنوان اطلس شهر با موضوع سالمت، 
خانواده، زنان، مشارکت اجتماعی، پدافند غیرعامل و 
فرهنگ شهروندی که مبنایی برای برنامه ریزی های 
فرهنگی اجتماعی در حوزه های مختلف شهری است 
دراین هفته رونمایی می شود. نوروزی گفت: این اطلس 
ها به گونه ای است که هر دســتگاهی که قصد داشته 
باشــد در حوزه های اجتماعی و مدنــی خدماتی ارائه 
کند می تواند از آن استفاده کند؛ به طور مثال در حوزه 
ســالمت در هر محله یا منطقه ای مشخص شده است 
میزان درگیری بیماری هایی مانند سرطان به چه شکل 
است که این موضوع میتواند برای همه کسانی که نیاز 
به چنین مطالعاتی دارند فرصت خوبی را فراهم کند تا 

برنامه ریزی خوبی هم صورت گیرد.  
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فروردین ۱۴۰۰ را باید ماه ســیاه اصناف دانست، ماهی که 
تعطیالت اجباری کرونــای بالفاصله پــس از اتمام نوروز، 
سبب ضرر و زیان های فراوان کاسبان شده است.به گزارش 
خبرآنالین یکی از بازارهایی که از تعطیالت کرونایی بیشترین 
تاثیر را پذیرفته، بازار خودرو بوده است. بازاری که حداقل از 
نیمه دوم سال ۹۹ به شــکل حیرت انگیزی وارد دوره رکود 
عمیقی شده که تعطیالت نوروزی و اجباری کرونایی بر عمق 
آن بیش از پیش اضافه کرده است.به گزارش خبرآنالین، در 
تعطیالت اجباری کرونایی، تمام نمایشگاه های خودرو مجبور 
به بستن واحدهای صنفی خود شدند و حتی اگر فعالیت نصف 
و نیمه ای هم داشــتند، تحت تاثیر نبود مشتری نتواستند 
به درآمدی دست یابند.در روزهای نخست فروردین ۱۴۰۰ 
قیمت خودرو در بازار مجــازی روند صعودی طی کرد و بعد 
از ۱۴ فروردین ماه و فقط برای چند روز، فعالیت نمایشگاه 
داران توانست از شدت قیمت های تعیین شده از سوی دالالن 
و مالکان در این بازار بکاهد. هرچند اظهارات رییس شورای 
رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو، سبب واکنش های بازار، 

مردم و مسووالن به این مساله شد.

فرود و نزول قیمت ها در بازار خودرو
واکنش ها آنچنان شدید و منفی بود که شورای رقابت 
از مبحث قیمت گذاری خودرو به صورت آشکار عقب 
نشینی کرد به طوری که رضا شیوا، رییس شورای رقابت 
در آخرین موضع گیری خود اعالم کرد: »این شورا برای 
دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته 
است، از این رو جای نگرانی نیست.«البته کاهش نرخ 
ارز و برگشت دالر به کانال ۲۳ هزار تومان نیز یکی دیگر 
از دالیل عقب نشینی خودروها از قیمت های باال بود .در 
کنار آن باید به تاثیر مسائل و تحوالت سیاست خارجی 
و افزایش امیدواری به نتایج نشست ها و مذاکرات وین، 
افزایش احتمال آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
سایر کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز نیز اشاره 
کرد.بررسی ها نشــان می دهد ، قیمت خودروهای 

داخلی در فروردین ۱۴۰۰ افزایش یافته که نشــان 
دهنده بازدهی مثبت این بازار است. بازار خودرو با توجه 
به تعداد اندک معامالت به دلیــل تعطیالت نوروزی 
و شــیوع دوباره کرونا بار دیگر عرصه را برای فعالیت 

واسطه گران و دالالن فراهم کرد. 

کاهش تقاضای کاذب در بازار خودرو
به گفته ســعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران، در فروردین ،تقاضای کاذب به کمترین 
میزان خود رسید و فقط خریداران واقعی دست به معامله 
زدند.وی بر این باور است که در این شــرایط جاذبه بازار 
خودرو برای دالالن و واســطه ها به میزان چشــمگیری 
کاهش یافت و سبب شد تا این بازار را محل مناسبی برای 
سرمایه گذاری و سودآوری ندانند در سایه همین مساله 
تعداد زیادی از آنها از این بازار خداحافظی کردند.از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ بازار رسمی خودرو به جز روزهای انگشت شمار، 
تعطیل بوده  و هیچ معامله ای در آن انجام نشده البته در کنار 
آن بازار مجازی خرید و فروش در فضای مجازی داغ بوده 
به طوری که هر روز بر تعداد آگهی فروش خودروهای صفر 
کیلومتر مدل های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در این بازار غیررسمی 
افزوده شده است.به اعتقاد رییس اتحادیه نمایشگاه داران در 
روزهای آینده، اگر نرخ ارز به هر دلیل روند کاهشی در پیش 
بگیرد یا عرضه خودروسازان افزایش یابد، می توان انتظار 

داشت که نرخ خودرو کاهش بیشتری یابد.

بازار مجازی خــودرو مورد تایید اتحادیه 
نیست

نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران نیز بر این باور 
است: هیچ معامله ای انجام نمی شود و تمام اعضای این 
صنف تعطیل هستند.نعمت اهلل کاشانی نسب درباره 

قیمت های اعالم شده برای خودروها در دنیای مجازی 
توضیح داد: به هیچ عنوان قیمت های اعالم شده در 
فضای مجازی مورد قبول اعضای اتحادیه و این صنف 
نیست و این قیمت ها را تایید نمی کنیم.وی خطاب به 
شهروندان گفت: شهروندان بهتر است از دنیای مجازی 
خودروی مورد نیاز خود را خریداری نکنند زیرا این بازار 
اصال مورد تایید اعضای اتحادیه نیســت و در صورت 
بروز مشکل نمی توانیم به خریداران کمکی ارائه کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ اطالع دقیقی از روند فعالیت و 
نحوه خرید و فروش  و تعیین نرخ خــودرو در دنیای 
مجازی وجود ندارد و مورد تایید ما نیست.کاشــانی 
نسب درباره خسارت و ضرر تعطیالت اجباری کرونایی 
بر اعضای این صنف اظهار کرد: تعدادی از همکاران ما 
در واحدهای اجاره ای نمایشــگاه دایر کرده اند که با 
وجود این تعطیالت ناچار به پرداخت اجاره ،مالیات و 
بیمه هستند در حالی که کار نکرده اند تا بتوانند قادر 
به پرداخت این هزینه ها باشند.وی ادامه داد: با توجه به 
تعطیلی اتحادیه هنوز اطالعی از وضعیت اعضا نداریم 
اما پیش بینی می کنیم اگر این شرایط ادامه یابد و اعضا 
درآمد نداشته باشند، همانند سال گذشته شاهد تغییر 
شغل و درخواست ابطال پروانه و جواز کسب از سوی 

تعدادی از همکاران خود باشیم.

پیش بینی روزهای آینده بازار خودرو
کاشانی نسب درباره وضعیت این بازار در روزهای آینده 
گفت: هیچ پیش بینی دقیقــی از روزهای آینده این 
صنف و قیمت خودرو نمی توان داشت البته قیمت ها 
در این بازار به نرخ ارز وابسته است اما با توجه به تعطیلی 
اصناف هرگونه پیش بینی درباره وضعیت بازار و قیمت 
 خودرو در روزهای آینده، کار اشــتباهی محســوب

 می شود.وی تاکید کرد: هیچ معامله ای در این شرایط 
انجام نمی شود و همه در انتظار بازگشایی اصناف و رونق 
بازار هستیم.افزایش تولید و باالرفتن تیراژ شرکت های 
خودروساز داخلی می تواند منجر به کوتاه کردن دست 

دالالن و واسطه ها می شود 

بازار خودرو در ماه های آتی
بازار خودرو سال ۱۴۰۰ را امید به دور جدید نشست ها 
و مذاکرات بین المللی آغاز کرد و نه تنها خریداران، بلکه 
شرکت های خودروسازی و قطعه سازان چشم انتظار 
نتایج این مذاکرات هستند چرا که در سایه به نتیجه 
رسیدن برجام تحریم ها لغو خواهد شد و حداقل واردات 
قطعات و ... با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد شد و 
در نتیجه هزینه های تولید نسبت به سال های گذشته 
می توان کاهش چشمگیری یابد و در سایه به نتیجه 
رسیدن مذاکرات، احتمال بازگشــت خودروسازان 
خارجی نیز به کشور بیش از پیش می شود و در نتیجه 
قیمت تمام شده تولید کاهش می یابد و قیمت خودرو 
برای مصرف کننده نهایی منصفانه تر خواهد شد.با این 
حســاب می توان به افزایش میزان تولید خودرو در 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ و ماه های آتی امیدوار بود و بدین 
ترتیب عرضه افزایش می یابد و از صف های خریداران 
کاسته خواهد شد .افزایش تولید و باالرفتن تیراژ شرکت 
های خودروساز داخلی می تواند منجر به کوتاه کردن 
دست دالالن و واسطه ها در این بازار شود زیرا پس از 
مدتی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار خواهد شد و 
خودرو از کاالیی سرمایه ایی به جایگاه اصلی خود یعنی 
کاالیی مصرفی بازخواهد گشت و بدین صورت جاذبه 
این بازار برای سودجویان از بین می رود .با این روند می 
توان به نزدیک شدن قیمت حاشیه بازار به نرخ های 
کارخانه ای نیز امیــدوار بود.اگر همه این موارد اتفاق 
بیافتد، می توان به کاهش قیمت خودرو در هفته ها و 

ماه  های آینده امیدوار بود .

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید تا زمانی که 
دولت به شکل شفاف مشخص نکند که پول های بلوکه شده 
در عراق به چه شکل به کشور باز خواهند گشت، نمی توان به 

شکل قطعی درباره اثرات مثبت آن اظهار نظر کرد.
علی شریعتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران 
در سال های گذشته تحت تاثیر تحریم ها و مشکالتی مانند 
شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه منابع ارزی 
مواجه بوده و همین امر در مدیریت برخی مسائل جاری کشور 
مشکل آفرین شده است. از این رو وجود منابع ارزهای بلوکه 
شده و احتمال آزادسازی آنها می تواند برای اقتصاد کشور یک 
قوت قلب باشد.به گفته وی، آنچه که بازگشت منابع بلوکه 
شده به کشــور را با اما و اگر مواجه می کند، در وهله نخست 

میزان تعلق آنها بــه دولت و در وهله دوم نحوه آزادســازی 
آنهاست و از این رو تا زمانی که یک مقام رسمی در رابطه با 
آنها توضیح ندهد، نمی توان به طور دقیق از جنبه های مثبت 
آن صحبت کرد. در ماه های گذشته مقامات مختلفی از ایران 
در جریان سفر به بغداد درباره این منابع گفت و گو کرده اند 
و باید نتیجه نهایی این مسائل نیز از سوی این مقامات اعالم 
شود.عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره گزینه ای که احتمال 
دارد از سوی دولت در سال های گذشته برای جبران کسری 
منابع استفاده شده باشد، توضیح داد: ارزهای بلوکه شده ایران 
نوعی طلب قابل وصول است که بنا به دالیلی مانند تحریم در 

سال های گذشته امکان بازگشتشان به کشور وجود نداشته 
است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت به 
پشتوانه این ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک 
مرکزی استفاده کرده باشــد و از این رو حتی اگر این ارزها 
آزاد شود نیز دولت نتواند روی آنها حساب کند.شریعتی با 
بیان اینکه دولت عراق نیز با مشــکالت خاص خود مواجه 
است، بیان کرد: اینکه بغداد پذیرفته که بدهی خود به ایران را 
بپردازد، قطعا جنبه مثبت دارد اما اینکه عراق منابع کافی برای 
بازگرداندن یک جای این ارزها را داشته باشد یک سوال است 
و سوال دیگر این است که آیا مسائلی مانند خط اعتباری نیز 

جزو گزینه ها قرار دارد یا خیر؟وی خاطرنشان کرد: آزادسازی 
منابع بلوکه شده ایران و بازگشت آنها به کشور در کنار کمک 
به منابع مالی دولت، می تواند امید به بهبود شرایط اقتصادی را 
نیز افزایش دهد اما در صورتی که مقدمات الزم برای آن فراهم 
نشده و شرایط به طور دقیق تشــریح نشود، این امید، واهی 
خواهد بود و خود این موضوع می تواند در نهایت به ضرر کشور 
تمام شود.به گزارش ایسنا، چند روز قبل دبیرکل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق از آزادسازی قریب الوقوع منابع ارزی بلوکه شده 
ایران در عراق خبر داده بود.تحت تاثیر تحریم های آمریکا، در 
سه سال گذشته بخشی از منابع درآمدی صادراتی ایران در 
تعدادی از کشورها باقی مانده و امکان بازگشت آنها به کشور 

فراهم نشده است.

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران؛
قیمت سکه طرح جدید با کمی افزایش به ۱۰ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران با اندکی افزایش نسبت به معامالت پنجشنبه ، به ۱۰ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسید.همچنین قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون تومان است.

افزایش احتمال بازگشت خودروسازان خارجی

بازار خودرو  راکد  است

ابهام مهم در بازگشت پول های ایران از عراق
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هفت خوان دریافت بیمه بیکاری
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار

آمار دقیقی از میزان بیکاران از شروع بحران کرونا تا به امروز وجود ندارد. دلیل این اتفاق هم مربوط به عدم مدیریت درست دولت و افزایش مشاغل غیررسمی بوده است. بسیاری از کارگاههایی که از کرونا آسیب دیده اند مشاغل غیررسمی بوده اند 
که یا بیمه کارگران رد نشده و یا به ندرت رد شده است. 

در این شرایط قوه مجریه مکلف است از کارگران بحران زده حمایت کند اما در ایران حمایت فقط در حد شعار و حرف بوده ، هست و خواهد بود وهیچ گاه عملی نمی شود. در ابتدای آغاز بیماری در کشور دولت اعالم کرد که بیمه کارگران را متقبل 
می شود و پس از آن با ایجاد موانع بسیار و دست و پاگیر کارگران را از دریافت حق و حقوقشان منصرف کرد. از سوی دیگر دولت پولی در بساط ندارد که بخواهد بیمه بیکاری کارگران را پرداخت کند. در این بین تعداد بسیار اندکی از کارگران توانستند 

هفت خوان دریافت بیمه بیکاری را رد کنند و مبلغی ناچیز را به عنوان مستمری ماهانه دریافت کنند. بسیاری دیگر نیز عطای دریافت این مبلغ ناچیز را به لقای آن سپردند. 
در سال 99 متاسفانه 50 درصد از قدرت خرید کارگران از بین رفت و دولت باید این قدرت خرید را برگرداند. در غیر این صورت با ادامه وضع فعلی کارگران در سال جاری با وضعیت بدتری نسبت به سال گذشته روبرو خواهند بود. برخالف موارد رایج 

در دنیا دولت به وظایف اجتماعی خود در ایران عمل نکرده است و بیش از 13 میلیون شغل را در معرض تهدید قرار داده است که مشخص نیست چند میلیون از افراد شاغل کار خود را از دست داده اند. 
مگر مشکل کارگران با خلوت کردن مترو و اتوبوس و لغو طرح ترافیک حل می شود. چگونه یک کارگر با چنین درآمدی، مترو سوار نشود، اتوبوس سوار نشود. مدام می گویند مطابق دستور ستاد کرونا، فعالیت نیروی کار باید یک دوم شود. اما حقیقت 

این است که این مسئله فقط برای کارمندان دولت رعایت می شود و در بخش خصوصی اجرا نمی شود.
گویا دولت ما قوانین را فراموش کرده است. کارگری که نان ندارد بخورد و گردش مالی ندارد ماندن او در خانه کمکی به جلوگیری از همه گیری کرونا نمی کند. در هیچ کدام از سه قوه کشور این نگرانی وجود ندارد. اوج هنرنمایی دولت و دو قوه دیگر 
اظهار نگرانی نمایشی برای وضعیت کارگران و بیکاران است. نمایندگان مجلس قدمی در جهت کنترل قیمتها و مهار تورم برنداشتند. اکنون تورم رکورد شکسته است و معیشت جامعه کارگری کشور یعنی بیش از 63 درصد جمعیت، در معرض 
تهدید قرار دارد. متاسفانه ما از یک بیماری مسری سودجویی و سوداگری آزار می بینیم. نمی شود در تمام مشکالت آمریکا را مقصر اعالم کنیم. در موضوع کشتار جوجه و به دنبال آن گرانی مرغ دیگر آمریکا مقصر نیست یا در موضوع صادرات 
مرغ و جوجه یک روزه مشخص استکه  دولت مقصر بوده و از اتفاق ناشی از عدم درایت و عدم برنامه ریزی درست است. به طور قطع تا شش ماه آینده بحران نان را خواهیم داشت. عدم مدیریت در تامین گندم و کاهش قیمت خرید تضمینی گندم 

از کشاورزان این بحران را رقم خواهد زد. 

 در روزهایــی بــه ســر 
می بریــم که ســفره های 
خالی کارگران و مزدبگیران 
خالی تر از همیشــه شده و 
ایــن سرپرســتان خانوار 
چندین سال اســت که شــرمنده خانواده هایشان 
هستند. با توجه به رشد غیرقابل تصور قیمت ها در 
تمام بخش ها دیگر توانی بــرای ادامه زندگی برای 
کارگران نمانده است. گرانی 35 درصدی هزینه های 
حمل و نقل شــهری، افزایش صد در صدی قیمت 
کاالهای اساسی )در اسفندماه قیمت گوشت 130 
تومان بود اما االن 1۸0 تومان است!(، رشد نجومی 
قیمت خانه و اجاره بهــا، افزایش 7 درصدی قیمت 
برق، افزایش بی ســابقه هزینه ویزیت پزشــکان، 
هزینه های مدرســه و دانشــگاه و... موجب شده تا 
بیش از نیمی از کارگران نتوانند از پس هزینه های 

زندگی برآیند.
این اتفــاق در حالی افتاده اســت که کشــوری ها 
حداقل 3 میلیون تومان بیشتر از کارگران بازنشسته 
دریافتی دارند و باز هم به این مقدار دریافتی معترض 
هستند. حســاب کنید کارگران چطور می توانند با 

این حقوق ناچیز از پس هزینه های خود بربیایند. 
بحران کرونــا و تعدیل های گســترده نیروی کار و 
عدم برخورداری بسیاری از کارگران از خدمات بیمه 

بیکاری نیز مزید بر علت شــده تا معیشت این قشر 
بیش از گذشته در خطر قرار بگیرد. درآمدهای ناچیز 
به ریال و خرج کردن به دالر در اقتصادی که دالریزه 
شده توان زندگی را از کارگران گرفته است و این قشر 
در حالی گذران زندگی می کند که از بدیهی ترین 

حقوق خود محروم مانده است.
در حال حاضر بیمه بیکاری به ۲ میلیون و 755هزار 
تومان افزایش یافته اما تنها عــده کمی از کارگران 
مشمول این حقوق شده اند و بسیاری از کارفرمایان 
برای فــرار از جرایم اخراج کارگران به بســیاری از 
آنها اعالم کرده اند در خانه بمانید تا خبرتان کنیم. 

این شگرد جدید در حالی اجرایی شده است که در 
اصل این افراد از کار اخراج شــده اند اما نه حقوق و 
پرداختی دارند و نه به بیمه بیکاری معرفی شده اند. 
این در حالی است که بســیاری از کارگران هم که 
برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده اند به دلیل 
محدودیت منابع این صندوق از دریافت آن محروم 
مانده اند و بهانه های بنی اسرائیلی جواب مسووالن 

به درخواست آنها بوده است. 
سهراب دل انگیزان، اســتاد اقتصاد دانشگاه رازی 
کرمانشــاه در این باره توضیح می دهد: حدود 51 
درصد از اشــتغال مربوط به حوزه خدمات اســت 

که حتی در برخی ســال ها به 5۴ درصد نیز رسید. 
تعطیلی های اخیر به معنی محدود شــدن فعالیت 
تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست. 
اما چاره این کرونا چیست؟ چاره ای نیست. ناخودآگاه 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کارها تعطیل 
می شوند. به گفته دل انگیزان، نکته ای که در اینجا 
باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. 
باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شــود. تخمین زده 
می شود بین 600 تا ۸00 هزار نفر عالوه بر افرادی 
که سال گذشته بیکار شــدند، در سال جاری نیز به 

جمع بیکاران افزوده شود. 

حداقل 50 درصد از قدرت خرید كارگران در سال 99 از بین رفت

تعلل دولت در حمایت از کارگران
جدال كارگران با هزینه های معیشت                                                                               امسال 600 تا 800 هزار نفر به جمع بیکاران كرونایی افزوده می شود
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در حالیکه شــیوع بیماری 
کرونا موجب شد تا بسیاری 
از مردم استفاده از خودروی 
شــخصی را بــرای تردد و 
مســافرت انتخــاب کنند 
شاهد هســتیم که واحدهای صنفی مسافربری و 
مسافربران متحمل خســارت 100 درصدی شده 
اند. به دلیل کاهش مسافرت ها، استفاده از خودروی 
شــخصی، تعطیلی مدارس و دانشــگاهها و... اکثر 
کارگران و کارکنان مسافربری ها به زیر خط فقر رفته 
اند و بسیاری دیگر نیز با کمترین ظرفیت ممکن به 

فعالیت ادامه می دهند.
گالیه واحدهای مسافربری در بهبوهه بحران کرونا 
این است که دولت هیچ گونه حمایتی از آنها نکرده و 
سازمان امور مالیاتی هم دست از سر این صنف برنمی 
دارد. به گفته رئیس اتحادیه مسافربري استان تهران 
بیش از 60 درصد از کارگران در این بخش به زیر خط 
فقر سقوط کرده اند و در شرایط سخت زندگی خود 
را می گذرانند. به گفته کارگران این صنف آنها توان 
جبران هزینه هاي زندگي را ندارند چه رسد به اینکه 

مالیات اضافه بپردازند.
فعاالن این صنف بر این باورند کــه در تمام دنیا به 
اصناف کمک می شــود. مالیات شــغلی راننده ها 
رقم ناچیزی است یعنی کســی که راننده اتوبوس 
یا مینی  بوس است، ســالیانه یک مالیات ناچیزی 
برایش در نظر می گیرند، از ســازمان امور مالیاتی 
تقاضا کردیم کــه این رقم را از راننــدگان دریافت 
نکنند. حمل و نقل شــاهرگ حیاتی هر مملکتی 
است به طور مثال در سیستان و بلوچستان مشغول 
کاشــت هندوانه هســتند و در تهران هندوانه را، 
مصــرف می کنیم یعنــی این بار توســط کامیون 
منتقل می شــود و کامیونی که قبال الســتیک را 

500 تا 600 هزار تومان خریداری می کرد و اکنون 
15 تا 17 میلیون تومان هزینه الســتیک می دهد 
ناچارا باری که از شــهرهای جنوبی وارد تهران می 
 شــود نیز با قیمتی گرانتر به دست مصرف کننده 

می رسد.
علي انصافي، رئیس اتحادیه مســافربري اســتان 
تهران در رابطه با وضعیت این صنف به "کســب و 
کار" گفت: با توجه به افزایــش تمام هزینه ها باید 
فکری به حال فعاالن این صنف شود. هر سال با رشد 
۴0 درصدی هزینه کارگــران و کارکنان واحدهای 
مسافربري روبرو هســتیم و این در حالی است که 
 از سال گذشــته تاکنون این صنف درآمد چندانی 

نداشته است.
انصافي افــزود: با شــروع بحران کرونــاو برقراری 
محدودیت ها و تعطیلی های مداوم صنف مسافربری 
با کاهش درآمد مواجه هستند بنابراین صدمات و 
زیان های فراوان ویروس کرونا بر بدنه بســیاری از 

صنوف بخصوص صنف مســافربری قابل مشاهده 
است.  علی انصافی خاطرنشان کرد: صنف مسافربری 
از جمله صنوف آســیب دیده در شرایط کرونا بوده 
اســت بطوری که با تعطیلی مدارس، دانشــگاه ها 
و تورهای مسافرتی، فعالیت بســیاری از رانندگان 
و دارندگان وسایل نقلیه مســافربری که عضو این 
اتحادیه بوده اند تهدید شده و در نهایت به تعطیلی 
کامل رسیده اند. این شرایط به قدری سخت شده 
که رانندگان، قادر نیستند حداقل معیشت خود و 

خانواده خود را تامین کنند.
رئیس اتحادیه مسافربري اســتان تهران در ادامه 
عنوان کرد: از دولت خواستیم تنها سه ماه از حق بیمه 
رانندگان ما را بپردازند یا مالیات شغلی اتوبوس ها را 
لغو کنند ولی به درخواست ما توجهی نشد. این در 
حالی است که دولت خودش باعث شده که وضعیت 
کرونا به اینجا برســد. در ایام عید نوروز هیچ جا را 
تعطیل نکردند و پلیس جلوی مسافران را نگرفت. 

وقتی دولت اصناف را تعطیل می کند باید خسارت 
آن را هم بپردازد.  به گفته انصافی، بیش از 60 درصد 
از اعضای این صنف به جهت فعالیت در ســرویس 
مدارس، دانشــگاه ها، خوابگاه های دانشــجویی، 
اداره هایی که به دلیل رعایت پروتکل های ســتاد 
کرونا مبادرت به انجام دور کاری شــدند از لیست 
فعالیت کامالً خارج شدند. تنها ۴0 درصد از رانندگان 
واحدهای صنفــی اتحادیه که در بیمارســتان ها، 
پاالیشگاه و برخی از کارخانجات فعال بودند مشغول 
به کار می باشند. متاسفانه شرایطی پیش آمده که 
اتوبوس ها مسافری ندارند. به دلیل بحرام کرونا همه 
ترجیح می دهند با خودروی خود مسافرت کنند و 
در این شرایط اتوبوس ها با کمترین ظرفیت خود و 
در بسیاری موارد با 5 تا 10 مسافر حرکت می کنند. 
اتوبوس ها 30 تا ۴0 نفر ظرفیت دارند و با این تعداد 
مسافر هیچ کدام از هزینه های مسافربران جبران 

نمی شود. 

سازمان امور مالیاتی دست از سر اصناف برنمی دارد

خسارت صد درصدی کرونا به مسافربران 
هزینه های حمل و رشد بیش از 100 درصدی قیمت كاالها                                                           قیمت الستیک كامیون از 600 هزار تومان به 17 میلیون تومان رسیده است
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یک مقام مســئول گفــت: دخالت بی مــورد در 
قیمت گذاری موجب افزایش قیمت میوه شب عید 
شد و االن این میوه ها بی مشــتری مانده  و درحال 
فاسد شدن است. رئیس نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی گفت: افرادی که سیب در انبار ذخیره 
کرده اند قیمت آن را کاهش و در اختیار مردم قرار 
دهند. در صادرات هم تسهیل گری صورت گیرد تا 
بتوانیم بخشی از این میوه ها را قبل از فاسد شدن به 

کشورهای همسایه صادر کنیم.
محمد شفیع ملک زاده درباره تعیین تکلیف سیب 
در بازار افــزود: وظیفه همه دســتگاه هایی که در 
موضوع تنظیم بازار و عرضه محصوالت کشاورزی 
هستند کاماًل مشخص اســت. وی گفت: در سال 
91 قانون، وظایف را کاماًل در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار داد اما در سال 97 این قانون به وزارت 
صمت واگذار شــد. ملک زاده ادامه داد: با توجه به 
اینکه تنظیم بازار و عرضه محصوالت کشــاورزی 

اعم از میدان میوه و تره بار، بازارچه ها و همچنین 
خرده فروشــی ها در اختیار وزارت صمت است با 
کوتاهی های صورت گرفته وزارت صمت مقصر است 

و وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تولید را دارد.
وی درباره راهکار حل مشــکل بازار سیب گفت: 
دخالت بی مورد در قیمت گذاری موجب افزایش 
قیمت میوه شب عید شــد و االن این میوه ها بی 
مشــتری مانده اند و در حال فاسد شدن هستند از 
این رو الزم است افرادی که این میوه ها را انبار کردند 
قیمت را کاهش دهند و عرضه کنند البته صادرات 
هم باید تسهیل شود تا بتوانیم بخشی از این میوه ها 
را قبل از اینکه فاسد شوند به کشورهای همسایه 
مانند عراق، افغانستان و سایر کشورهای دیگر صادر 
کنیم. ملک زاده افزود: تا چند روز آینده میوه های 
تابستانه و بهاره به بازار می آید و دیگر این میوه ها 
خریدار ندارد و بیشتر از این نمی تواند در سردخانه ها 

و انبارها بماند.

اتحادیه بین المللی مسافرت هوایی، یاتا، هشدار داد 
ایرالین های جهان در سال جاری در مواجهه با طوالنی 
شدن بحران پاندمی کرونا با ضرری ۴۸ میلیارد دالری 
روبرو هســتند.اتحادیه بین المللی مسافرت هوایی، 
یاتا، هشدار داد ایرالین های جهان در سال جاری در 
مواجهه با طوالنی شدن بحران پاندمی کرونا با ضرری 

۴۸ میلیارد دالری روبرو هستند.
این داده های جدید ۲5 درصد نسبت به تخمین های 
قبلی این سازمان بدتر هستند. یاتا در گزارش قبلی 
خود تخمین زده بود میزان ضرر ایرالین ها امســال 
به 3۸ میلیارد دالر خواهد رسید.با این حال این ضرر 
کالن حدود یک سوم ضرری است که ایرالین ها در 
سال ۲0۲0 با آن مواجه شده بودند. در سال ۲0۲0 
در اوج محدودیت های ترافیکی وضع شده برای مقابله 

با گسترش کرونا ایرالین های جهان 1۲6.۴ میلیارد 
دالر ضرر کردند.

ویلی والش، مدیرکل یاتا می گوید: این بحران از آن چه 
قباًل تخمین زده بودیم طوالنی تر و عمیق تر شــده 
است. میزان ضررها نسبت به ســال ۲0۲0 کاهش 
یافته اما همچنان ضرر تجمعی بحران کرونا در حال 

افزایش است.
او اضافه کرد: محدودیت های ترافیکی وضع شــده 
توسط دولت ها برای مقابله با کرونا همچنان تقاضای 
مسافرت هوایی را تحت تأثیر قرار داده است و حاال در 
سال ۲0۲1 شاهد این هستیم که ترافیک مسافرت 
هوایی در جهان به ۴3 درصد ســطح قبل از پاندمی 
رسیده است و ما هنوز فاصله زیادی با ریکاوری کامل 

داریم.

نماینده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیئت 
رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران گفــت: توقع ما 
اصنافي ها از دولت زیاد نیســت، اما دولت هم هیچ 
حمایتي از صنوف مختلف نکرده است.ابراهیم درستي، 
نماینده وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هیئت 
رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران، اظهار کرد: از ابتداي 
هفته گذشته ستاد ملي مقابله با کرونا که یک ستاد 
کامال دولتي محسوب مي شود، اقدام به تعطیلي دو 
هفتگي گروه هاي شغلي ۲، 3 و ۴ کرد که این تعطیلي 

آخر این هفته به پایان مي رسد.
او افزود: اصناف مختلف همیشه و در همه شرایط پیرو 
همه دستورات و تصمیم گیري هاي دولت و حاکمیت 
بودهاند، اما دولت آن طور که باید از اصناف حمایت 
نکرده و با آنها همکاري نمي کند؛ بلکه در کار واحدهاي 

صنفي و تولیدي سنگ اندازي نیز میکند.

نماینده وزارت صمت در اصناف کشور بیان کرد: ما 
قبول داریم که دولت هم اکنون در تنگناست و شرایط 
نامساعدي دارد، اما اصناف هم خواسته زیادي از دولت 
ندارند، تمام انتظار صنوف این اســت که در این ایام 
هزینه هاي جاري مانند انواع قبوض، بیمه و مالیات 

از آنها کسر نشود.
درستي ادامه داد: در درجات بعدي از دولت خواستار 
این هستیم که اجاره واحدهاي صنفي و تولیدي را در 
ایام تعطیلي به صاحب ملک پرداخت کند، همچنین 
زمان وصول چک ها را نیز حداقل تا ۲ هفته به تعویق 
بیندازد.نماینده وزارت صمت در اصناف کشور تصریح 
کرد: دولت ممکن است معدود حمایت هایي از صنوف 
مختلف کرده باشد، اما این حماي تها با زیان و فشاري 
که واحدهاي صنفي و تولیدي دیده اند، قابل مقایسه 

نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشــور از اقدام 
دامداران به فروش دام با چــک مدت دار به دالالن خبر 
داد و گفت: به دلیل گرانی نهاده های دامی و خشکسالی، 
دامداران توان نگهداری دام ها را نداشــته و چاره ای جز 
فروش به دالالن با چک های مدت دار ندارند.افشــین 
صدر دادرس با بیان اینکه شرایط بد اقتصادی دامداران، 
گرانی نهاده و خشکسالی موجب شده دالالن دست باال را 
داشته باشند، اظهار کرد: گزارش های رسیده به اتحادیه 
نشــان می دهد فروش دام با چک مدت دار به دالالن در 

حال گسترش است. وی ادامه داد: در ابتدا تصور می شد 
که این شــکل از فروش دام محدود به استان ها مرزی 
به دلیل شرایط نامساعدتر اقتصادی این مناطق باشد، 
اما اخیرا در استان های دیگر مانند اصفهان و تهران نیز 
شــاهد اقدام دامدارن برای فروش دام به دالالن با چک 
مدت دار هســتیم.صدر دادرس باتاکید بر اینکه سهم 
دامداران از نهاده های دامی دولتی اندک است، اظهار کرد: 
سهم اندکی از نهاده ها دولتی در سامانه بازرگاه در اختیار 

دامداران قرار می گیرد که آن نیز با تاخیر انجام می شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر مدیریت صحیح 
ســتاد تنظیم بازار در جلوگیري از ســوء اســتفاده 
ســودجویان در بازار شــب عید گفت: میوه هاي دپو 
شده در انبارها و سردخانه ها ربطي به اقدامات تنظیم 
بازار میوه ندارد. قاسم نوده فراهاني، رئیس اتاق اصناف 
تهران در خصوص دپو برخي میوه ها و وجود میوه مازاد 
بر نیاز بازار در سردخانه ها و انبارها گفت: وزارت صمت 
مسئولیت فروش میوه تولید شده را ندارد و موضوعي که 
به ستاد تنظیم بازار در این خصوص مربوط است بحث 
خرید و تامین برخي اقالم، از جمله میوه براي تنظیم 

بازار و جلوگیري از افزایش نامتعارف قیمت هاست.
رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با بیان اینکه براي 
تنظیم بازار میوه شب عید، ســتاد تنظیم بازار مانند 
سنوات قبل، اقدام به خریداري میوه کرد، افزود: ستاد 
تنظیم بازار بر اســاس آمار و رصد بازار کشور، حدود 
۲0 هزار تُن پرتقال را براي تنظیم بازار میوه شب عید 
خریداري کرد که چهار هزار تُن آن براي استان تهران 
درنظر گرفته شــده بود.نوده فراهاني در ادامه افزود: 
بنابراین اینکه این حجم از میوه در انبارها و سردخانه ها 
دپو شده است، ربطي به وزارت صمت و تنظیم بازار میوه 
شب عید ندارد. وي در بخش دیگر صحبت هاي خود با 

تاکید بر اینکه میوه موجود در سردخانه ها، از باغداران 
خریداري شده است، افزود: مقصر این اتفاق خریداراني 
هستند که میوه را در انبارها و سردخانهها دپو کردند و 
حاضر نبودند در زماني که تقاضا در بازار وجود داشت، 
میوه را با قیمت مناسب و پایین عرضه کنند و حاال که 
تقاضا این اقالم کاهش پیدا کرده است، با تهدید فساد 
میوه روبرو شدند. رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: 
سال گذشته شاهد افزایش قیمت غیرمنطقي میوه 
در بازار بودیم و اگر این افراد، میوه را در همان زمان با 
قیمت پایین به بازار عرضه کرده بودند و به سود متعارف 

و منطقي راضي بودند، این اتفاق نمیافتاد.
نوده فراهاني بار دیگر با تاکید بــر اینکه دپو میوه در 
سردخانهها با تنظیم بازار میوه شب عید مربوط نیست، 
گفت: این دو موضوع کامال جدا از یکدیگر هســتند 
و ســتاد تنظیم بازار براي جلوگیري از سواســتفاده 
ســودجویان و دالالن با تامین برخي کاالها و اقالم، 
وظیفه دارد تا این اقالم را با قیمت مناسب به بازار عرضه 
کند که این هدف در ایام عید حاصل شد و شاهد عرضه 
میوه هاي شب عید به میزان کافي و با قیمت مناسب در 
بازار بودیم و این موضوع ربطي به دپو میوه هاي موجود 

در سردخانه ها و انبارها ندارد.

سیبتنظیمبازاریبهجایاستفادهمردمدرانبارهاازبینمیرود

یاتا هشدار داد:

ایرالینهاامسال۴۸میلیارددالرضررمیکنند

اصناف توقع زیادي از دولت ندارند

هزینههايانواعقبوض،بیمهومالیاتازاصنافکسرنشود

قاچاق دام رونق می گیرد

رواجفروشدامهاباچکهایمدتداردرشهرهایمختلف

ستاد تنظیم بازار مسئول فروش میوه نیست

دپومیوهدرانبارهاربطيبهتنظیمبازارمیوهشبعیدندارد
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جزئیات تخلف اپراتورها منتشر شد؛
اپراتورها چگونه دسترسی به كالب هاوس را مختل 

كردند؟
بر اساس دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات اپراتورهای همراه اول، ایرانسل 
و مخابرات با تغییر نحوه مسیریابی و تغییر DNS، دسترسی به کالب هاوس را 
مختل کردند تا این طور به نظر برسد که این شبکه اجتماعی دچار اختالل شده 
است.ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که بر اساس مصوبه هیات 
وزیران موظف شده بود تخلف اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات برای 
ایجاد اختالل در شبکه اجتماعی کالب هاوس را بررسی کرده و جزئیات آن را در 

سایت خود منتشر کند، جزئیات فنی این تخلف را منتشر کرد.

DNS همراه اول؛ با تغییر
بر اساس بیانیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات 
سیار ایران، با تغییر DNS )خدمات دهندگان نام دامنه( کالب هاوس را بر روی 
اپراتور خود مسدود کرده اســت. تغییر دیگر انجام شده در روش مسدودسازی 
است که به جای بازگرداندن آدرس پیوندها اقدام به عدم پاسخ به آدرس سایت 
موردنظر کرده است. به نحوی که پاسخی برای درخواست این دامنه ها از سوی 
DNS سرورهای آن شرکت داده نمی شود اما با DNS های دیگر مانند ۸.۸.۸.۸ 
 DNS پاسخ داده می شود و این موضوع حکایت از این دارد که این دامنه بر روی
های اپراتور همراه اول مسدود شده است. همچنین در ابتدای اختالل با توجه به 
وجود DNS Cache احتماال ۱۰۰ درصد کاربران با انسداد مواجه نمی شدند.

ایرانسل با تغییر در نحوه مسیریابی
در اپراتور ایرانسل مسدودسازی به صورت IP در برخی مناطق انجام شده 
WWW.clubhouseapi. های دامه IP اســت، به این صورت که ابتدا

com  استخراج شده و سپس روی روتر آن اپراتور مسدود شده است.اپراتور 
ایرانسل اقدام به مسدودسازی در برخی مناطق خود کرده و در برخی مناطق 
دیگر انسداد را حذف کرده است. این انسداد به گونه ای به نظر می رسد که 
کاربر احساس می کند برنامه کالب هاوس دچار اختالل است.بعد از برقراری 
ارتباط بین کاربر و سامانه مرکزی نرم افزار، تجهیزات شبکه اپراتور با درصد 
باالیی بســته های ارتباطی را حذف می کند و این کار باعث اختالل شدید 
می شود و پیام رسان مکررا جهت برقراری مجدد ارتباط، اقدام می کند و کاربر 
پس از طی زمان انتظار طوالنی به این نتیجه می رسد که ارتباط ممکن نیست.

IP شرکت مخابرات؛ مسدودسازی آدرس
در این اپراتور مسدودســازی به صورت آدرس IP انجام شده است به این 
صورت که ابتدای IP های دامنه سایت کالب هاوس استخراج شده و سپس 
بر روی روتر آن اپراتور مسدود شده است. این انسداد نیز به گونه ای به نظر 
می رسد که کاربر احساس کند برنامه کالب هاوس دچار اختالل شده است.

جریمه اپراتورهای متخلف
۲۹ فروردین ماه پس از گذشت ۱۰ روز از ایجاد اختالل اولیه در دسترسی به 
اپلیکیشن کالب هاوس، وزارت ارتباطات پیشنهادی مبنی بر جریمه روزانه 
۵۰ میلیارد تومانی اپراتورها برای ایجاد اختالل خودسرانه در این اپلیکیشن 
به هیات وزیران ارائه کرد. با گذشــت حدود ۵ روز این پیشنهاد به تصویب 
رسید و ابالغ شد.هیات وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه به پیشنهاد مشترک 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و اطالعات 
و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون، اجازه تعیین و 
وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات –تعیین 
شــده قانونی، مصوب ۱۳۹۲– تصویب کرد: به منظور حفظ حق دسترسی 
شهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی در صورتی که کارورها خارج از 
ترتیبات تعین شده قانونی، محدودیت، اختالل یا انسداد در نرم افزار، تارنماها 
)وب گاه ها(، برنامه های کاربردی وسایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به 
وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی( اقدامات الزم را به عمل می آورد.

دولت چه کرد؟
بر اساس این مصوبه دولت، ســازمان تنظیم مقررات موظف است با جمع آوری 
مستندات فنی، ظرف ۲۴ ســاعت محدودیت، اختالل یا انســداد را به کارورها 
)اپراتورها( اعالم و هم زمان مراتب محدودیت، اختالل یا انسداد را در پایگاه اطالع 
رسانی خود منتشر کند.در صورتی که پس از یک هفته از اعالم سازمان تنظیم 
مقررات، کارور نسبت به رفع محدویت، اختالل یا انســداد اقدام نکرد، سازمان 
تنظیم مقررات مجاز است با رعایت وظایف و اختیارات مقرر در اساسنامه و دیگر 
قوانین و مقررات مربوط، عالوه بر جریمه تعیین شده در بند ۲ این تصویب نامه، 
نسبت به تعلیق )لغو موقت( یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت 
دو سال اقدام کند.۱۹ فروردین ماه شــبکه اجتماعی کالب هاوس دچار اختالل 
شد. وزیر ارتباطات درباره فیلتر این شبکه اجتماعی گفت: چنین حکمی صادر و 
حتی مطرح نشده است،  اما اختالل از سوی اپراتورها همچنان برقرار بود هرچند 
آن ها نیز اعالم کردند هیچ دستور قضایی مبنی بر فیلتر این شبکه اجتماعی صادر 
نشده است.پس از آن روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد 
با پایان ضرب العجل ۲۴ ساعته این وزارتخانه به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل 
و مخابرات برای ایجاد اختالل عمدی در شبکه اجتماعی کالب هاوس، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از این اپراتورها شکایت کرد.شکایت سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با موضوع اختالل عمدی اپراتورهای مذکور 
در سامانه های رایانه ای و مخابراتی و با استناد به ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسالمی 
به دادسرای عمومی و انقالب تهران تسلیم شد. بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مجازات 

اسالمی ایجاد هرگونه اختالل در ارتباطات کشور جرم تلقی می شود.

رونمایی رقيب سرویس جدید اپل توسط اسپاتيفای
وال اســتریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش کرد اسپاتیفای بزودی سیستم 
پادکســت پولی خود را رونمایی خواهد کرد.این خبر پس از اعالم خبر راه اندازی 
سرویس اشتراکی پادکست اپل منتشر شد. اپل در مراسم رونمایی محصوالت جدید 
این شرکت که سه شنبه گذشته برگزار شد، سرویس اشتراکی پادکست را معرفی 
کرد که قیمت اشتراک توســط تولیدکنندگان محتوا تعیین می شود و به صورت 
ماهانه حساب خواهد شد. اپل برای برنامه پادکست خود از تولیدکنندگان محتوا 
ساالنه ۱۹ دالر و ۹۹ سنت دریافت خواهد کرد.منابع آگاه اظهار کرده اند برخالف 
اپل، اسپاتیفای هزینه یا سهم از هر عضویت دریافت نخواهد کرد و تولیدکنندگان 
 iOS پادکســت می توانند قیمت خود را تعییــن کنند.افرادی که از اپلیکیشــن
اسپاتیفای استفاده می کنند، برای تکمیل تراکنش به یک وب سایت هدایت خواهند 
شد و به این ترتیب سهم عرف اپل از تراکنشهای انجام گرفته در اپ استور را پرداخت 
نمی کنند. هنوز معلوم نیست اپل چه واکنشی به این رویکرد نشان خواهد داد اما 
ممکن است اسپاتیفای روی تحقیقات ضد انحصارطلبی حساب باز کرده باشد که 
باعث می شوند اپل واکنش مالیمتری داشته باشد.اسپاتیفای این برنامه را تایید 
نکرده اما داون اوستروف، مدیر محتوا و کسب و کار تبلیغات این شرکت اعالم کرد 

در فضای صوتی، جا برای همه وجود دارد.

اخبار

شناسایی۱۴۰موردآلودگیبهبدافزاروباتدرفروردینماه
گزارشیاز۵۰۳فراوانیرخدادهایرایانهایدرفروردینماهسال۱۴۰۰منتشرشدهوبیشترینفراوانیمربوطبهآلودگیبهبدافزاروباتبودهکهبیشتراز۱۴۰موردراشاملمیشود.گزارشیاز

۵۰۳موردخدمتارائهشدهتوسطمرکزماهر)مدیریتامدادوهماهنگیرخدادهایرایانهای(درفروردینماهسال۱۴۰۰درگرافهایزیرقابلمشاهدهاست.خدماتارائهشدهشاملفراوانیونوع
رخدادهایرسیدگیشدهتوسطمرکز،بخشهایدریافتکنندهاینخدماتونحوهمطلعشدنمرکزازاینرخدادهااست.طبقایناطالعات،بیشترینفراوانیرخدادبهترتیبمربوطبهآلودگیبهبدافزار
وبات،فیشینگسایتهایخارجی،شناساییآسیبپذیری،فیشینگسایتهایداخلی،گزارشهایخبری،درخواستمشاوره،افشایاطالعات،دیفیسسایت،باجافزارودرخواستارزیابیبودهاست.

بازار جهانی ارزهای دیجیتال 
به دلیل نگرانی در مورد بسته 
مالیاتــی جدید جــو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در مورد 
ارزهــای رمزپایه، به شــدت 
سقوط کرد و موجب فروش گسترده این ارزها شد. بازار 
جهانی ارزهای دیجیتال روز جمعــه به دلیل نگرانی در 
مورد بســته مالیاتی جدیدی که ممکن است توسط جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا رونمایی شــود، به شــدت 
سقوط کرد.محبوب ترین ارز رمزنگاری شده جهان یعنی 
بیت کوین صبح جمعه به زیر آستانه روانشناختی اصلی 
خود یعنی ۵۰۰۰۰ دالر رسید. بر اساس داده های سایت 
کوین دسک، تا ســاعت ۰۷:۰۵ به وقت گرینویچ، ارزش 
بیت کوین تقریبا ۱۰ درصد کاهش یافت و حدود ۴۸۸۰۰ 
دالر معامله شد. این سقوط از افزایش بیشتر قیمت بیت 
کوین جلگیری کرد و این ارز در حال حاضر به ســمت 

بزرگترین افت هفتگی خود از ماه فوریه پیش می رود.
این کاهش همچنین باعث از بین رفتن تسلط بیت کوین 
بر بازار ارزهای دیجیتال شد. طبق داده های منتشر شده 
توســط پایگاه اینترنتی CoinGecko، نسبت ارزش 
بیت کوین به کل بــازار ارز رمزنگاری شــده به زیر ۵۰ 
درصد رسیده است. بر اســاس این گزارش، سایر دارایی 
های رمزنگاری شده برتر نیز روز جمعه با سقوط شدیدی 

مواجه شدند.
دومین ارز بزرگ رمزنگاری شــده جهــان یعنی اتریوم 
شاهد ضررهایی مشابه بیت کوین بود و با قیمت ۲۲۱۵ 
دالر معامله شــد. این ارز کمتر از ۲۴ ساعت پس از آنکه 
به باالترین قیمت خود در تاریخ رســیده بود، به شدت 
کاهش یافت.ارز دیجیتال ریپل هم شــاهد بیشــترین 
افت در بین ۱۰ ارز برتر رمزپایه در جهان بود. ســومین 
ارز دیجیتال بزرگ جهان تقریباً ۲۰ درصد سقوط کرد.

درحالیکه بازار طال انتظار سرمایه از دست رفته بازار بیت 

کوین را می کشــد، قیمت بیت کوین زیر ۵۰ هزار دالر 
نوسان می کند.

به گزارش اقتصادنیوز، طالی جهانی که هفته گذشــته 
کار خود را با نــرخ ۱۷۷۷ دالر به پایان رســاند، انتظار 
ورود سرمایه از دســت رفته بازار بیت کوین را می کشد. 
کارشناسان معتقدند ورود این سرمایه می تواند به صعود 

طال به باالی ۱۸۰۰ دالر کمک کند.
تغییرات قیمتی ۱۵ ارز دیجیتالی که بیشترین سرمایه 
را به خود اختصاص داده اند، طی ۲۴ ســاعت گذشــته 
منفی بود. سرمایه از دســت رفته بازار بیت کوین طی ۸ 
روز گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر بود، قیمت این ارز 
دیجیتال در زمان نوشتن این گزارش در زیر ۵۰ هزار دالر 

نوسان می کند.
طالی بازارهای جهانــی در روز جمعه تغییراتی منفی را 
به ثبت رساند. قیمت بســته شده طال در روز چهارشنبه 
۱۷۹۳ دالر بود و فلز زرد رنگ به سطح ۱۸۰۰ دالر نزدیک 
شــد، اما در فتح آن ناکام ماند. طال در روز پنج شنبه کار 
خود را با قیمت ۱۷۸۳ دالر به پایان رساند. در روز جمعه 
طال با وجود افزایش قیمت و نزدیک شــدن به ســطح 
۱۷۹۵ دالر، دوباره افت کرد و روی قیمت حوالی ۱۷۷۷ 
دالر ایستاد.متغیرهای عمده ای که طال در هفته پیش رو 
احتماال نسبت به آن ها واکنش نشان می دهد، به شرح زیر 
است.در روز جمعه اخبار مربوط به برنامه بایدن برای دو 
برابر کردن مالیات بر بازدهی برخی دارایی ها، قیمت بیت 
کوین را به زیر ۵۰ هزار دالر کشاند، برخی از کارشناسان 
معتقدند که این امر موجب سرازیر شدن سرمایه به بازار 
طال می شود و استقبال از فلز زرد رنگ با روی برگرداندن 
از بیت کوین در این هفته افزایش خواهد یافت. این امر 
می تواند به صعود طال به بــاالی ۱۸۰۰ دالر کمک کند 
و تالش ناکام طال برای پشت سرگذاشتن سطح ۱۸۰۰ 

دالری در هفته گذشته را جبران نماید.
افزایش مالیات بر بازدهی دارایی و برنامه های فراساختاری 
بایدن به نظر کارشناسان اقتصادی موجب تضعیف دالر 
می شود و با توجه به همبســتگی منفی شاخص دالر و 
قیمت طال، این اتفاق به نفع طــال خواهد بود.انتظارات 

تورمی در کشور آمریکا در باالترین سطح چند سال اخیر 
قرار دارد، اما با توجه به سرعت کم گردش پول در شرایط 
حاضر خود را نشان نداده است. برنامه های فراساختاری 
بایدن احتماال به افزایش سرعت گردش پول، بروز تورم و 

رشد طال کمک خواهد کرد.
ادامه واکسیناسیون و بازسازی اقتصادی از نااطمینانی 
اقتصادی کاسته و بر قیمت طال تاثیر منفی می گذارد، اما 
برای محاسبه اثر خالص بازسازی اقتصادی بر قیمت طال 
باید استقبال یا رویگردانی از ارزهای دیجیتال در اقتصاد 
بعد از کرونا نیز در نظر گرفته شود.بازار انتظار نشست پولی 
فدرال رزرو و کنفرانس خبری رئیس فدرال پیرامون این 
نشست در روزهای پایانی هفته را می کشد. عالوه بر این 
انتظار می رود بایدن در روز چهارشنبه جزئیات بیشتری 
در مورد برنامه مالیاتی که مطرح شده بود ارائه کند. این 
اظهارات برای فعاالن بازار بااهمیت تلقی می شوند.برخی 
از شاخص ها اقتصادی مانند شاخص مربوط به بیکاری، 
شاخص مربوط به حجم معامالت مسکن و تولید ناخالص 

داخلی آمریکا نیز در روز پنج شنبه منتشر می شود.
تغییرات قیمتی بیت کوین که روز جمعه سختی را پشت 
سرگذاشت، در ۲۴ ساعت گذشته مثبت بود. بیش ترین 

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۵۱ هزار و ۴۲۲ 
دالر و کمترین قیمت آن ۴۸ هزار و ۸۵ دالر گزارش شده 
اســت. با این وجود قرار گرفتن بیت کوین زیر ۵۰ هزار 
دالر از هفتم مارس مصادف با ۱6 اسفند سابقه نداشت. 
سرمایه بازار بیت کوین در حال حاضر زیر یک تریلیون 
دالر قرار گرفته و در حوالــی ۹۲۱ میلیارد دالر گزارش 
می شــود. حدود یک هفته پیش ســرمایه بازار این ارز 
دیجیتال در حوالی یک تریلیــون و ۱۵۵ دالر بود. این 
کاهش ۲۰ درصدی ســرمایه در عرض چند روز موجب 
بروز نگرانی هایی نسبت به آینده بازار ارزهای دیجیتال 
شده و توجه کارشناسان اقتصادی را به این سوال جلب 
کرده است که ارزهای دیجیتال در اقتصاد بعد از کرونا چه 
عملکردی خواهند داشت. ۱۵ ارز دیجیتالی که بیشترین 
سرمایه را داشتند در ۷ روز گذشته بازدهی منفی به ثبت 
رسانده اند، عملکرد عمده این ارزها در ۲۴ ساعت گذشته 
مثبت ثبت شده اســت، اما به هر حال عملکرد ارزهای 
دیحیتال در هفته گذشته نگران کننده و حجم سرمایه 
از دست رفته قابل توجه بود. به عنوان مثال بیش از ۲۰۰ 
میلیارد دالر از ســرمایه بیت کوین در عرض حدود یک 

هفته از دست رفت.

فروش گسترده ارزهای دیجيتال با سقوط ارزش بيت كوین

نگرانی در بازار ارزهای دیجیتالی
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

پرابهــاکار راگاوان، رییس موتور جســت و جوی 
گوگل سال میالدی گذشته ۵۵.۲۵ میلیون دالر 
حقوق و پاداش گرفت. در اظهارنامه ساالنه گوگل 
به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعالم شد 
پرابهاکار راگاوان در ســال مالی ۲۰۲۰ به میزان 
6۵۵ هزار دالر حقوق و سهامی به ارزش ۵۴.۵۸ 
میلیون دالر و ۹۷۵۰ دالر مــوارد دیگر دریافت 
کرده است. آلفابت که شــرکت مادر گوگل است، 
۱۸۲ میلیــارد دالر درآمد در ســال مالی ۲۰۲۰ 
داشــت.رقم مذکور باالتر از دریافتی روث پورات، 

مدیر مالی گوگل است که به ۵۰.۸۹ میلیون دالر 
بالغ شد.

برای نخستین بار اســت که پرابهاکار راگاوان در 
فهرســت پاداش مدیران در سمت جدیدش قرار 
گرفته اســت. همچنین در گــزارش گوگل برای 
نخستین بار از فیلیپ شیندلر، مدیر بیزنس گوگل 
نامبرده شد که 66.۳۸ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ 

دریافت کرد. وی از سال ۲۰۱۵ عهده دار این سمت 
بوده است.این افشای مالی حدود یک سال پس از 
تغییر و تحوالت مدیریت گوگل در تابستان گذشته 
انجام گرفت که طی آن مدیریت بخش جست و جو، 
گوگل اسیســتنت و تبلیغات تحت نظر پرابهاکار 
راگاوان قرار گرفت که به ساندار پیچای، مدیرعامل 
گوگل گزارش می دهد. جست و جو همچنان یکی 

از مهمترین کســب و کارهای گوگل به شمار می 
رود و سال گذشــته در ۱۰۴ میلیارد دالر درآمد 
این شرکت ســهیم بود که باالتر از درآمد گزارش 
شده برای بخشهایی مانند یوتیوب، گوگل کلود و 
تبلیغات فروخته شده در سایتهای گوگل نت ورک 

ممبرز بود.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، این مدیر 
6۰ ساله اکنون بر بخشهای جست و جوی گوگل، 
اسیستنت، جئو، تبلیغات، بازرگانی و محصوالت 

پرداخت نظارت می کند.

۱۰ دقیقه مکالمه در هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل 
و رایتل تعرفه  متفاوتی دارد که از حداقل ۵۵۵ تا حداکثر ۸۹۹ 
تومان را شامل می شود. اگرچه ابزارهای زیادی برای ارتباط 
وجود دارد اما همچنان یکی از این راه ها برقراری تماس است 
و تلفن همراه هم یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می کند. هر 
یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه های خود 
را برای برقراری تماس دارند که در این گزارش به این تعرفه ها 

اشاره شده است.
درحــال حاضر تعرفــه برقــراری تمــاس با اســتفاده از 
ســیم کارت های دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول 
و همچنین به سایر اپراتورها، ۵۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه 
مکالمه است. تعرفه برقراری تماس با سیم کارت های اعتباری 

همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین اپراتورهای 
دیگر نیز ۸۹.۹ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه اســت. البته 
معیار محاســبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است. برای 
مثال هزینه یک تماس ۱۰ دقیقه ای با سیم کارت دائمی همراه 

اول، ۵۹۹ تومان و با سیم کارت اعتباری، ۸۹۹ تومان است.
در اپراتور ایرانسل، برقراری تماس داخل شبکه ایرانسل )از 
خطوط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر( و همچنین برقراری 
تماس خارج شبکه ایرانسل )از ایرانســل به سایر خطوط از 
جمله خطوط تلفن همراه و ثابت( برای سیم کارت های دائمی 

۵۹.۹ تومان برای هر دقیقه یا ۰.۹۹ تومان برای هر ثانیه است. 
در سیم کارت های اعتباری نیز این هزینه ۸۹.۹ تومان برای هر 
دقیقه یا ۱.۴۹ تومان برای هر ثانیه است. برای مثال ۱۰ دقیقه 
تماس تلفنی با سیم کارت های دائمی ایرانسل ۵۹۹ تومان و با 

سیم کارت های اعتباری ایرانسل، ۸۹۹ تومان است.
مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس ها در اپراتور رایتل نیز مانند 
دو اپراتور دیگر بر اساس ثانیه  است. در سیم کارت های دائمی 
رایتل، برقراری مکالمه درون شــبکه رایگان است و تماس 
صوتی برون شــبکه ۵۵.۵ تومان به ازای هر دقیقه است. در 

سیم کارت های اعتباری رایتل نیز برقراری مکالمه درون شبکه 
رایگان است و هر دقیقه مکالمه برون شبکه، ۸۸.۸ تومان هزینه 
دارد. درواقع ۱۰ دقیقه تماس تلفنی برون شــبکه با استفاده 
از ســیم کارت های دائمی رایتل ۵۵۵ تومان و با استفاده از 

سیم کارت های اعتباری، ۸۸۸ تومان است.
در سیم کارت های شاتل موبایل نیز تعرفه برقراری تماس های 
درون شــبکه ۵۵.۵ تومان به ازای هر دقیقه مکالمه و برای 
تماس های برون شــبکه، این هزینه ۸۸.۸ تومان به ازای هر 
دقیقه مکالمه است. در شاتل موبایل نیز معیار محاسبه تعرفه 
یک تماس بر اساس ثانیه است. هزینه یک تماس ۱۰ دقیقه ای 
درون شبکه با شــاتل موبایل،  ۵۵۵ تومان و با هزینه تماس 

برون شبکه با شاتل موبایل،  ۸۸۸ تومان می شود.

محققان آلمانی از یک شکاف در گزینه »ایردراپ« 
اپل خبر داده اند که شماره تماس و ایمیل افراد را 
برای هکرها فاش می کند و در نتیجه کاربران ۱.۵ 
میلیارد دستگاه این شرکت را در معرض خطر قرار 

داده است.
قابلیت »ایــردراپ« اپل راهی مناســب برای به 
اشــتراک گذاری فایل ها بین دســتگاه های این 
برند اســت، اما محققان امنیتی دانشــگاه فنی 
 Technische Universitat( دارمشتات آلمان
Darmstadt ( هشــدار داده انــد احتماالً ۱.۵ 
میلیــارد کاربر دســتگاه های اپــل در این روش 
اطالعاتی بیش از فایل های مورد نظرشــان را به 

اشتراک می گذارند.
طبق پژوهش انجام شــده، افراد غریبه می توانند 

شــماره موبایل و ایمیل کاربران ایردراپی که در 
فاصله نزدیکــی از آنها حضور دارنــد را به راحتی 
کشــف کنند. در این حالت کافی اســت هکری 
با دسترســی به وای فــای در فاصلــه نزدیکی از 
کاربر باشــد تا به راحتی اطالعات شخصی وی را 
سرقت کند. هکر می تواند قابلیت اشتراک گذاری 
 ایردراپ را روی یک سیستم iOS یا macOS باز

 کند.
 اگــر کاربر نیــز قابلیــت را قبــاًل فعــال کرده 
باشــد، حتی در صورتیکــه فایلی به اشــتراک 
 نگــذارد، بــاز هــم در معــرض خطــر هــک

 اطالعات است.
 Contacts مشــکل ایردراپ مربوط به گزینــه
Only)فقط شماره تماس های شخصی( است. به 

گفته محققان قابلیت مذکور برای آنکه تشخیص 
دهد کاربر ایر دراپ در گروه شــماره تماس های 
فرد حضور دارد یا خیر از »مکانیسم احراز هویت 
متقابل« استفاده می کند تا شماره موبایل و ایمیل 
کاربر را با فرد دیگری در فهرســت شماره تماس 

کاربر مطابقت دهد.
البته اپل برای انجام ایــن کار از رمزگذاری های 
مخصوص اســتفاده می کند. مشــکل آنجا است 
که رمرگذاری مذکــور با اســتفاده از روش های 
brute-( ساده ای مانند حمله جستجوی فراگیر

force attack( هک می شــود. در این تحقیق 
به طــور دقیق توضیح داده نشــده بــرای انجام 
 چنین حمله ای به چه میزان قدرت رایانشی نیاز 

است.

البته محققان امنیتی مستقل در تمام دستگاه ها و 
مواقع مختلف شکاف های امنیتی در محصوالت و 
سرویس های مختلف ردیاب می کنند. در بسیاری 
از مواقــع این شــکاف ها پس از برطرف شــدن 

رسانه ای می شوند.
 اما در خصوص شــکاف امنیتی ایر دراپ مشکل 
آنجا است که محققان اعالم کرده اند در می ۲۰۱۹ 
شکاف مذکور را به اپل گزارش کرده اند. اما اپل نه 
چالش مذکور را به رسمیت شناخته و نه نشانه ای 
از آن وجود دارد کــه راه حلی بــرای آن در نظر 
گرفته اســت. به گفته محققان چنیــن رفتاری 
به معنای آن اســت که ۱.۵ میلیارد دستگاه اپل 
 هنوز در معرض یک خطر جدی نشــت اطالعات 

قرار دارند.

معاون اول رئیس جمهور تصویــب نامه موضوع نحوه 
جریمه ایجاد محدودیت در دسترســی شهروندان و 
کاربران به خدمات فضای مجازی خــارج از روال های 
تعیین شده قانونی توســط کارورها را ابالغ کرد.هیات 
وزیران در جلســه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ به پیشــنهاد 
مشترک وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، 
امور اقتصادی و دارایی و اطالعات و ســازمان برنامه و 
بودجه کشور و به منظور حفظ حق دسترسی شهروندان 
و کاربران به خدمات فضای مجازی، نســبت به تعیین 

میزان و نحوه جریمه ایجاد محدودیت در دسترســی 
شــهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج 
از روال های تعیین شده قانونی توسط کارورها تصمیم 
گیری کرد.بــه موجب این تصمیــم، در صورت ایجاد 
محدودیت، اختالل یا انســداد در نرم افزارها، تارنماها 
)وب گاه ها(، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی 
بر فضای مجازی از ســوی کارورها )خارج از روال های 
تعیین شده قانونی(، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( موظف 

است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف )۲۴( ساعت 
محدودیت، اختالل یا انســداد را بــه کارورها اعالم و 
همزمان مراتب محدودیت، اختالل یا انسداد را در پایگاه 
اطالع رسانی خود منتشر کند.همچنین در صورتی که 
کارورها ظرف مدت )۲۴( ساعت از زمان اعالم سازمان 
نسبت به رفع محدودیت، اختالل یا انسداد اقدام نکنند، 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف 
است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف )۵۰۰( میلیارد 
ریال کارور متخلف را جریمه کند. کارور موظف است با 

اعالم سازمان مبالغ را به حساب خزانه  داری کل کشور 
واریز نماید.اگر پس از یک هفته از اعالم سازمان مذکور، 
کارور نسبت به رفع محدودیت، اختالل یا انسداد اقدام 
نکرد، این ســازمان مجاز است عالوه بر جریمه تعیین 
شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور 
حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع 
نشدن اختالل پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون 
مجازات اسالمی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی 

از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.

پاداش ۵۵ میلیون دالری گوگل برای رییس موتور جست و جو

۱۰ دقیقه مکالمه در هر اپراتور چند تومان است؟

۱.۵ میلیارد کاربر دستگاه های اپل در معرض خطر هک اطالعات

جهانگيری ابالغ كرد

مصوبه  جریمه ایجاد محدودیت  دسترسی  به  فضای مجازی


