
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در آوریل تحت 
تاثیر عرضه باالتر از سوی ایران که محدودیت عرضه داوطلبانه 

سایر اعضای این گروه را جبران کرد، افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، یافته های نظرسنجی رویترز نشان داد تولید 
نفت اوپک که متشکل از ۱۳ کشــور عضو است، در آوریل به 
۲۵.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۰۰ هزار بشکه در روز 
در مقایسه با مارس افزایش داشت. تولید نفت اوپک از ژوئن 

سال ۲۰۲۰ هر ماه به استثنای فوریه افزایش داشته است.
صادرات نفت ایران همزمان با مذاکــرات تهران با قدرتهای 
جهانی برای احیای توافق برجام ۲۰۱۵ که به صادرات بیشتر 

نفت ایران به بازار جهانی منتهی می شود، افزایش پیدا کرده 
است. دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا که در 
ژانویه قدرت را به دست گرفت، وعده داده است به این توافق 

برگردد.
اوپک و متحدانش که در قالب گروه اوپک پالس همکاری می 
کنند تاکنون نسبت به تولید ایران نگرانی نشان نداده و قصد 

دارند تولیدشان را از ماه مه افزایش دهند.
دانیل گربر، مدیرعامل شرکت پترولجســتیک در آوریل به 
رویترز گفته بود سطح باالی صادرات نفت که از سوی ایران 

مشاهده شده است، همچنان ادامه دارد.

اوپک پــالس با امیــد برای احیــای تقاضا، هفته گذشــته 
برنامه تســهیل محدودیت عرضــه از ماه مــه را تایید کرد. 
عربســتان ســعودی هم از ماه مه کاهش تولید یکجانبه ای 
 را که در فوریــه، مارس و آوریل انجام داده بــود به مرور احیا 

خواهد کرد.
کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی به معنای آن است 
که اوپک در آوریل بســیار پایینتر از سقف تعیین شده تحت 
توافق محدودیت عرضه اوپک پالس، نفت تولید کرده است. 
نرخ پایبندی به این توافق در آوریل ۱۲۳ درصد در مقایسه با 

۱۲۴ درصد در مارس بود.

ایران به همراه ونزوئال و لیبی از شرکت در کاهش تولید معاف 
شده اند و به این ترتیب تغییر تولید آنها بر نرخ پایبندی تاثیری 
ندارد. طبق ارزیابی منابع مختلف، ایران از ســه ماهه چهارم 
سال گذشــته با وجود تحریمهای آمریکا، صادرات نفتش را 

افزایش داده است.
در نظرسنجی رویترز، تولید نفت ایران در آوریل ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز برآورد شد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به 
مارس افزایش داشت و بزرگترین افزایش تولید ماهانه در میان 

اعضای اوپک بود.
افزایش اندکی هم در تولید الجزایــر، نیجریه و آنگوال وجود 

داشت. عربستان سعودی تولیدش را ثابت نگه داشت و برای 
سومین ماه به وعده خود برای کاهش بیشتر تولید عمل کرد. 
تولید امارات متحده عربی و کویت هم ثابت بود. لیبی و ونزوئال 

کاهش تولید قابل توجهی داشتند.
نظرســنجی رویترز با هدف رصد عرضه نفت بــه بازار انجام 
می شود و بر مبنای آمار کشتیرانی فراهم شده از سوی منابع 
خارجی، آمار رفینیتیــو آیکان، اطالعات شــرکتهای رصد 
نفتکشها مانند پترولجستیک و کپلر و اطالعات فراهم شده 
از ســوی منابع داخلی شرکتها، اوپک و شــرکتهای مشاوره 

انرژی است.

نخستین مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده 
شرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت از امروز 
درحالی با استان قزوین آغاز شــد که تا کنون به 
دلیل حد نصاب نرسیدن ســهام داران، انتخابات 
اعضای هیات مدیره برگزار نشده است. در این راستا 
سخنگوی آزادسازی ســهام عدالت به مشموالن 
هشدار داد که سهام دار شــده اند و باید به آگهی ها 

توجه کنند.
به گزارش ایسنا، پس از آزادسازی سهام عدالت در 
اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۰ میلیون نفر از حدود 
۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت، با انتخاب روش 
غیرمستقیم برای مدیریت ســهام خود، سهام دار 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت 

شدند.
در این راستا، چندی پیش فراخوان کاندیداتوری 

برای عضو هیات مدیره شــدن شرکت ها برگزار و 
قرار شد مشموالن پس از سجامی شدن در مجامع 

شرکت و اعمال رای کنند.
بر این اساس اســتارت برگزاری مجمع با شرکت 
سرمایه گذاری قزوین زده شــد که تا کنون تعداد 
سهام داران به حد نصاب نرســیده است. چنانچه 
برگزاری مجامع در مرتبه نخســت به حد نصاب 
نرسد، ۱۰روز دیگر بدون اینکه به حضور حدنصاب 

سهام داران نیاز باشد، انتخابات برگزار خواهد شد.
در این راستا، حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی و سخنگوی سهام عدالت 
در نشســت خبری برگزاری مجامع الکترونیکی 
شرکت های سرمایه گذاری ســهام عدالت با بیان 
اینکه اطالعات برگزاری انتخابات هر شــرکت در 
سامانه دیما درج شده است، اظهار کرد: هر سهام دار 

باید با ورود به سامانه دیما در زمان مقرر نسبت به 
اعمال رای اقدام کند.

وی ادامــه داد: ۶۰ درصد مشــموالنی که روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، سجامی شدند و 
اگر افراد فوت شده و زیر ۱۸ سال را در نظر بگیریم، 
۷۵ درصد این افراد سجامی شده اند و میتوانند وارد 

دیما شده و رای دهند.
فهیمی با بیان اینکه به سهام داران از طریق ارسال 
پیامک درمورد زمان برگزاری مجمع هر اســتان 
اطالع رسانی می شود، افزود: رهبری تاکید کرده اند 
دارایی ســهام عدالــت باید به مردم داده شــود و 
سهام داران درحال حاضر مدیر و مالک سهام خود 
هســتند. وظیفه سهام دار این اســت که به اگهی 
شــرکت ها توجه کنند و به صورت مستمر پیگیر 

اطالعیه های شرکت باشند.

بر اساس آمار رسمی، در ماه گذشته مرغ، گوشت گاو یا 
گوساله و همچنین گوشت گوسفند بیشترین افزایش 

قیمت را در بین اقالم خوراکی داشته اند.
به گزارش ایســنا، مرکز آمار ایران تغییرات متوسط 
قیمت اقالم خوراکی منتخب در فروردین ماه ســال 
جاری را اعالم کرد. بر اساس این گزارش در گروه نان 
و غالت اقالم "شیرینی خشک" با ۶,۸ درصد و "برنج 
ایرانی درجه یک" با ۱.۶ درصد بیشــترین افزایش 

قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده های آن ها نیز مرغ 
ماشینی با ۵,٩ درصد، "گوشت گاو یا گوساله" با ۵.۶ 
درصد و "گوشت گوســفند" با ۵.۲ درصد بیشترین 

افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل دارد.
همچنین در گروه لبنیات، تخم مــرغ و انواع روغن 
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط 

به "روغن مایع" با ۵,۳ درصد، "شــیر خشــک" با 
۳.٩ درصد، "کــره پاســتوریزه)کره حیوانی( و دوغ 
پاستوریزه" با ۲.۱ درصد بوده است. همچنین در این 
گروه قیمت "تخم مرغ ماشینی" با ۶.۱ درصد بیشترین 

کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.
در گروه میوه و خشکبار نیز  باالترین  افزایش قیمت 
مربوط به "انار" با ۸,۱ درصد افزایش نســبت به ماه 
قبل اســت. همچنین در این گروه قیمــت "موز" با 
۲۶.۷ درصد و "هندوانه" با ۱۵.٩ درصد بیشــترین 
کاهش قیمت را نســبت به ماه قبل داشته است. در 
گروه ســبزیجات و حبوبات نیز بیشــترین افزایش 
قیمت مربوط بــه "گوجه فرنگی" بــا ۱۸,۲ درصد، 
"نخود" با ۶.۶ درصد، "لپه" با ۴.۸ درصد و "عدس" با 
۴.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین 
در این گروه قیمــت اقالم "خیار" بــا ۱۴.۲ درصد، 

"کدوســبز" با ۱۱.۳ درصد و "پیاز" بــا ۶.۳ درصد 
بیشترین کاهش قیمت را نســبت به ماه قبل داشته 
اســت. بر اســاس این گزارش در گروه قند و شکر، 
آشامیدنی ها و ســایر خوراکی ها بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به "شکر" با ۵,۶ درصد، "قند" با ۴.۸ 
 درصد و "نوشابه گازدار" با ۴.۶ درصد افزایش نسبت به 

ماه قبل است.
تهران یکی از شهرهای پرمصرف منابع آبی شناخته 
می شــود تا جایــی که ســرانه مصرف آب شــرب 
در این شهر ۲۴۰ لیتر بر ثانیه در شــبانه روز به ازای 
هر نفر است که باتوجه به ســرانه ۱۷۰ لیتر بر ثانیه 
کشوری، تهرانی ها ۷۰ لیتر بیشــتر از سرانه کشور 
مصرف می کنند کــه طبق گفته کارشناســان این 
 مساله یک فاجعه آبی اســت و باید مدیریت مصرف 

صورت بگیرد.

بانک مرکزی بــا صــدور بخشــنامه ای پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ۷۰ میلیون تومانی 

را به بانک ها ابالغ کرد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب 
به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم کرد که به استناد 
بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 

کشور مقرر شده است:
۱. به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران مکلف است از محل پس 
انداز و جاری قرض الحســنه نظام بانکی، تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج به کلیــه زوج هایی که تاریخ 
عقد ازدواج آنها بعد از یکم فروردین سال ٩۷ است و 
تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت 
نخست پرداخت کند. تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ برابر ۷۰ میلیون 

تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
۲. بــه منظور کاهــش ســن ازدواج، بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران موظف اســت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال 

و زوجه های زیر ۲۳ ســال واجد شــرایط دریافت 
تسهیالت ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش 
دهد. بانک ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد 
اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از 
حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
مســئولیت حســن اجرای حکم این بند به عهده 
بانک مرکزی و بانک هــای عامل و کلیــه مدیران 
و کارکنان ذیربط اســت. عدم اجراء یــا تاخیر در 
پرداخت تســهیالت تخلف محسوب شــده و قابل 
پیگیری در مراجع ذی صالح است. همچنین تمامی 
بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج پرداختی و تعــداد افراد در 
نوبت دریافت این تســهیالت را به صورت عمومی 

اعالم کنند.
۳. مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع این بند برای 
تأمین جهیزیه کاالی ایرانی به ستاد اجرائی فرمان 
امام )ره( اختصاص می یابد. زوجیــن می توانند به 
جای استفاده از تســهیالت موضوع این بند، از این 
تسهیالت حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی 

از تسهیالت خود را از این طریق دریافت کنند و به 
مصرف برسانند.

ضمن اینکه با عنایت به مفــاد ماده ۵۰ قانون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون 
مذکور مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به میزان 

دو برابر افراد عادی است.
این بخشــنامه به بانک های ملی، صادرات، تجارت، 
ملت، سپه، کشــاورزی، مســکن، صنعت و معدن، 
توسعه صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، اقتصاد 
نوین، کارآفرین، پارسیان، سامان، پاسارگاد، سرمایه، 
سینا، قرض الحسنه مهر ایران، دی، شهر، گردشگری، 
ایران زمین، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه رسالت، 
مشــترک ایران - ونزوئال، صندوق کارآفرینی امید، 
موسسه اعتباری ملل، موسسه اعتباری کاسپین و 

پست بانک ابالغ شده است.
گفتنی است؛ بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از 
سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم 
فرد از حســاب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت 

بپذیرند.

در حال حاضر روزانه بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین 
در پاالیشگاه های کشــور تولید و به طور میانگین 
روزانه حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف می شــود که 
ماهانه عددی حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون لیتر را 
در برمیگیرد و بر اساس ارزیابی ها حدود ۳۵ درصد 
بنزین مصرفی ماهانه در کشــور به نــرخ آزاد و ۶۵ 

درصد با نرخ ۱۵۰۰ تومان است.
به گزارش ایســنا، از زمان افزایــش قیمت بنزین و 
بازگشت ســهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در 
مصرف روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات 
زیادی را در این مورد شــاهد بودیم. پس از افزایش 
قیمت بنزین و در ماه های اولیــه با کاهش مصرف 
روبرو شدیم که طبق اعالم قلی زاده- رئیس هیئت 
مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه 
فراورده های نفتی کشور در مورد بنزین آزاد حدود 
۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما 
رفته رفته این میزان تغییر کرده و هم اکنون بر اساس 
واقعیات میدانی می تــوان گفت به صورت میانگین 

حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد است.

وی با بیان اینکه کاهش فروش و حتی عرضه بنزین 
سوپر در برخی ماه ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق 
افتاد و هم اکنون این بنزیــن حداقل میزان مصرف 
خود را در پانزده ســال اخیر تجربه می کند، گفت: 
طبیعی اســت که هرچه به روزهــای پایانی هر ماه 
نزدیک می شویم مردم بیشــتر بنزین آزاد استفاده 
می کنند و این مورد در هفته های اول ماه کمتر است.

به گفته وی، در سطح کالنشهرها، شهرها و جاده ها 
این آمار تغییراتی دارد و در بازه های زمانی با اجرا یا 
عدم اجرای طرح ترافیک، ممنوعیت عبور و مرور و... 
اعداد مصرف بســیار متفاوت هستند و میتوان آمار 

دقیقتر با جزئیات بیشتر هم ارائه کرد.
بر اســاس آخرین آمار ارائه شــده در فروردین ماه 
سال گذشــته روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین 
در کل کشور توزیع شــد، در حالی که این مقدار در 
روزهای نخست فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به میانگین 
روزانه ۸۵ میلیون لیتر رســیده است که نسبت به 
فروردین ماه پارسال افزایش روزانه حدود ۳۷ تا ۳۸ 

میلیون لیتری را نشان می دهد.

همچنیــن از انتهای بهمن ماه ٩۸ به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و کاهش رفت و آمد شهروندان میزان 
مصرف بنزین در کشــور ۱۰ درصد کاهش یافت و 
میزان مصرف بنزین در کشور ۷۵ تا ۷۶ میلیون لیتر 
در روز بود این در حالی اســت که در ابتدای تغییر 
قیمت بنزین میزان مصرف به ٩۵ تا ٩۶ میلیون لیتر 

در روز رسیده بود.
حال چنانچه میزان مصرف هر خودرو شــخصی را 
جدا از خودروهای عمومی وانت های بار، تاکســی 
های اینترنتی به طور میانگین در ماه حدود ۷۵ لیتر 
درنظر بگیریم، به طور تقریبی هر فــرد در ماه ٩۰ 
هزار تومان با نرخ دولتی و ۴۵ هزار تومان با نرخ آزاد 
بنزین مصرف می کند که در مــاه حدود ۱۳۵ هزار 

تومان می شود.
البته در این بین خودروهایی نیز هستند که میزان 
مصرف بنزین آنها بسیار کمتر است و حتی در یک ماه 
بسیار کمتر از سهمیه ای که به آنها اختصاص می یابد 
مصرف بنزین دارند و سهمیه چندین ماه در کارت 

سوخت آن ها ذخیره می شود.

ایران تولید نفت اوپک را باال برد

کدام خوراکی ها بیشتر گران شدند؟ هشدار به سهامداران عدالت!
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 چاپ روزانه
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در سال 1399

مالیات خریداران سکه 
بیش از 2 برابر شد

چک ها تا
 2۰ اردیبهشت
 برگشت 
نمی خورند

نهاوندیان:

 مناطق قرمز 
 تا پایان هفته

  نارنجی 
می شود
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سرمقاله

يادداشت

 پیش شرط
 بلوغ بازار سرمایه

کم کاری در ساماندهی 
بازار خودرو 

فراز و فرود جزو ذات بازار 
سرمایه است. این بازار طی 
۶/۷ ماه گذشته افت بیش 
از ۴۰ درصــدی را تجربه 

کرد. اما باید توجه داشت...

  عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق تهران

  مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه

متن کامل  د ر صفحه4
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روزهای سخت 
کارگران

رشد 470 درصدی خروج 
سهام داران از بورس

بازار ارز و طال در حال تخلیه حباب قیمتی هستند

شیب نزولی قیمت دالر  و سکه
صفحه 3 و2
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زمزمه گرانی دوباره خودرو
شورای رقابت اصرار به افزایش قیمت خودرو دارد

افول اقتصاد جهان با شیوع ویروس کرونا همراه 
شده و همه این عوامل دست به دست هم داده تا 
وضعیت کارگران جهان را وخیم تر کند.به گزارش 
اتاق بازرگانی ایــران در اولیــن روز از ماه »می« 
گرامیداشــت »روز جهانی کارگر« است. هر سال 
کارگران به احترام کســانی به خیابان می آیند که 
در سال ۱۸۸۶ در مطالبه حقوق خود با خشونت 
پلیس امریکا روبرو شــدند و این روز یادآور پاسخ 
خشونت آمیز به مطالبات کارگران در سال ۱۸۸۶ 
میالدی اســت. کارگران اعتصاب کننده خواستار 
تعدیل شرایط کار و کاهش ســاعات روزانه کار از 
ده ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه 

۱۸۸۶ در آمریکا، کاهش...

۱۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در اولیــن روز کاری هفته 
شاخص کل بورس ۱۳ هزار واحد ریزش کرد و شاهد 
خروج ۵۸۷ میلیــارد تومان پول حقیقــی از بورس 
بودیم. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه 
شــاخص کل بورس ۱۳ هزار و ۵۴۷ واحد نزول کرد 
و به سطح یک میلیون و ۱٩۴ هزار واحد رسید.  روز 
گذشــته از ابتدای معامالت روند شاخص کل بورس 
نزولی شد و در یک ساعت ابتدایی حدود ۶ هزار واحد 
افت کرد. در پایان معامالت شاخص کل نسبت به روز 
چهارشنبه ۱۳ هزار و ۵۴۷ واحد ریزش کرد و به سطح 
یک میلیون و ۱٩۴ هزار و ۳۰۳ واحد رسید. شاخص 
هم وزن نیز در پایان معامالت هزار و ۶۰۸ واحد نسبت 

به روز چهارشنبه پائین آمد و در...



اقتصاد2
ایران وجهان

از بانک سامان در جشنواره »بانک 
محبوب من« حمایت کنید

بانک سامان با مشارکت در برگزاری هفتمین جشنواره 
مردمی بانک محبوب من، خود را در معرض دیدگاه 
و نظرات مشتریان شبکه بانکی کشــور قرار داد. به 
گزارش سامان رسانه، هفتمین دوره جشنواره »بانک 
محبوب من« به عنوان بزرگ ترین رویداد نظرسنجی 
عمومی در حوزه برترین بانک هــای ایرانی در حال 
برگزاری اســت و مشتریان شــبکه  بانکی کشور با 
پاسخ دادن به سؤاالت این نظرسنجی دیدگاه خود 
را در خصوص خدمات شــبکه بانکی کشــور اعالم 
می کنند. بر این اساس بانک سامان نیز که در دوره 
قبل با نظر مشتریان شــبکه بانکی کشور توانست 
محبوب ترین بانک ایران در سال 1398 شود، در این 
دور از جشنواره نیز خود را در معرض دیدگاه و نظرات 
مشتریان قرار داده و از این مسیر می کوشد تا عالوه 
بر بهبود فرآیندهای خدمت رسانی، زمینه افزایش 

رضایتمندی مشتریان را فراهم کند.

تسهیالت بدون سود در طرح 
»صفر و صفر«

بانک مســکن ضوابــط افتتاح حســاب، جزییات 
و نحوه بهره منــدی از مزایای یک حســاب جدید 
را تشــریح کرد. بانک مســکن در راستای توسعه و 
بهبود ارائه محصوالت و خدمات خود به مشــتریان 
این بانــک و عموم مردم، به تازگــی امکان افتتاح و 
بهره مندی از مزایای یک حســاب جدید را فراهم 
کرده است. این حساب با نام حساب »صفر و صفر« 
به عنوان یکی از ایده هــا و محصوالت جدید بانک 
مســکن از هم اکنون برای متقاضیان، مشــتریان 
بانک مســکن وعموم مردم قابل بازگشــایی است. 
 حســاب »صفر و صفــر« روشــی جدیــد برای 
بهره مندی متقاضیان از تسهیالت و خدمات بانک 
مسکن با نرخ بهره صفر درصدی است. در واقع یکی 
از مهمترین مزایای این حســاب امکان بهره مندی 
دارندگان حســاب از تســهیالت با نرخ بهره صفر 

درصدی است. 

خرید ۱۵هزار کاالی تجهیزات 
پزشکی توسط بانک مهر ایران

بانک مهر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی خود 
و کمک به مقابله با کووید19، حــدود 1۵هزار قلم 
تجهیزات پزشکي خریداري کرد و در اختیار وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي گذاشت. به 
گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران آئین رونمایي از 
مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران در طرح شهید 
سلیماني وزارت بهداشت، درمان، آموزش و پزشکي 
در راستاي پیشگیري از شیوع بیماري کرونا با حضور 
دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک مهر ایران، حسن 
تلیکاني عضو هیأت مدیره این بانک، دکتر علیرضا 
رئیسي معاون بهداشت و دکتر سیما سادات الري، 
معاون فرهنگي دانشجویي وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي برگزار شد.

هــدف بانک توســعه تعاون 
بــرآورده نمــودن حداکثری 

انتظارات تعاونی هاست
هدف بانک توسعه تعاون برآورده نمودن حداکثری 
انتظارات تعاونی هاستمدیر عامل بانک توسعه تعاون 
بر لزوم برآورده سازی حداکثری انتظارات ذینفعان و 
تعاونگران تاکید ورزید. حجت اله مهدیان مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون که به همراه محمد کبیری معاون 
تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط 
ویدئو کنفرانسی با استانهای کرمان و خراسان رضوی 
سخن می گفت اظهار داشــت: تعاونگران به عنوان 
ذینفعان و مشتریان بانک انتظارات و توقعات متعددی 
از بانک تخصصی بخش دارند که تأمین نیازهای مالی 
و بانکی و اعتباری تعاونگران از مهمترین راهبردهای 

بانک به شمار می رود. 

برگزاری مانور آمادگی سیستم های تامین 
برق اضطراری در آبفای استان اصفهان

مانور آمادگی سیســتم های تامین برق اضطراری در 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با حضور مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور و مدیرکل بحران وزارت 
نیرو  به صورت ویدئو کنفراس  همزمان با سایرشرکت 
های آب وفاضالب کشور  برگزارشد. مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشــور هدف از  برگزاری این  
مانور  را آمادگی سیستم های تامین برق اضطراری در 
ساعات اوج مصرف  با استفاده از دیزل ژنراتورهای موجود 
در صنعت آب و فاضالب دانست.  حمیدرضا جانباز با بیان 
این که  سال سختی در تامین خدمات پایدار به مردم در 
پیش داریم اعالم کرد: امسال به دلیل محدودیت شدید 
منابع آبی و افزایش دما  بیشتر مناطق در فالت مرکزی و 

شرق کشور با تنش آبی روبرو هستند.

خبر

توافــق احتمالی ایــران و 
غرب در وین چه تاثیری بر 
بازار ارز خواهد گذاشــت؟ 
این سئوالی اســت که این 
روزها به کرات از سوی افکار 
عمومی مطرح می شود. به گزارش خبرآنالین، قیمت 
ارز در شرایط کنونی در کف کانال ۲3 هزار تومان قرار 
دارد. ماندگاری دالر در این کانال در شرایطی رخ داده 
است که بهای اسکناس آمریکایی در مهر ماه، به قله 
رسید و هر دالر با بهایی بیش از 3۰ هزار تومان معامله 
گردید. بســیاری از صرافان در دوره کوتاهی، قیمت 

دالر را برابر با 3۲ هزار تومان اعالم کردند.
حاال امــا کاهش بیــش از ۲8 درصــدی قیمت ارز 
در کمتر از هشــت ماه سبب شده اســت بسیاری از 
کارشناسان بر این اعتقاد باشند که نگهداری ریال در 
این فاصله زمانی سودآورترین اقدام ممکن در حوزه 
سرمایه گذاری بوده اســت چرا که تمامی بازارهای 
ایران در این هشــت ماه ریزش قابل توجه قیمت را 

تجربه کرده اند.
 هر چند پیش از این وعده دالر 1۵ هــزار تومانی از 
سوی رییس جمهوری و برخی دیگر از مقامات داده 
شــد اما بســیاری از تحلیلگران بر این عقیده اند که 
رســیدن دالر به این قیمت در دوره زمانی کوتاهی 

ممکن اســت و توافق وین می تواند ســیگنالی برای 
رسیدن بهای اســکناس امریکایی به کمتر از بیست 
هزار تومان باشد اما این نرخ در بازار چندان ماندگار 

نخواهد بود.

شناسایی نقطه تعادلی
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد بین الملل معتقد 
اســت توافق در وین می تواند باعث شــود نرخ ارز به 

کمتر از بیست هزار تومان برسد اما این قیمت پایدار 
نخواهد بود. وی می گوید نرخ ارز در بازار باید در نقطه 
تعادلی قرار گیــرد اما به نظر می رســد نرخ دالر در 
محدوده کمتر از بیست هزار تومان در نقطه تعادلی 

قرار نمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه ایستادن قیمت در نقطه تعادلی 
دالر مهم است، افزود: وقتی که نرخ ارز را پایین تر از 
نرخ تعادلی می آورند بدیهی است که با تغییر شرایط 

و با توجه به این که انباشــت تورمی داریم دیر یا زود 
جهش پیدا می کند.

مرز حساس دالر کجاست؟
دالر این مروز به قیمت ۲3 هزار و 3۵ تومن در صرافی 
بانکی قیمت خورد تا شمارش معکوس برای شنیدن 
صدای شکسته شدن مرز حساس دالر به گوش برسد.
صرافان و تحلیلگــرا بازار مالی مرز حســاس دالر را 
۲3 هزار تومان می داننــد و معتقدند به لحاظ روانی 
شکسته شدن این مرز در شرایط کنونی می تواند روند 
ریزش بهای ارز را تقویت کند.بر اســاس این گزارش 
حاال اما با افزایش تقاضای فــروش دالر در بازار آزاد 
و افزایش تقاضای خریــد دالر در صرافی های بانکی 
به نظر می رسد زمان شکسته شدن قیمت ها نزدیک 

شده است.
 دالر پیش از این نیز به کانــال ۲۲ هزار تومان ورود 
کرده اســت اما ماندگاری آن در ایــن کانال چندان 
طوالنی نبود. برخی فعاالن بــازار ارز معتقدند دالر 
بازار در شــرایط کنونــی در حــال پیش خور کردن 
خبرهای مثبــت احتمالی از مذاکرات وین اســت و 
اقدامات بازارساز سبب شده است قیمت ها به شکلی 

قطره چکانی در حال عقب نشینی باشد.
 به نظر می رســد معادلت بــازار ارز در روزهای آتی 
 با تغییر وزنه عرضه و تقاضا، دســتخوش دگرگونی 

شود.

سد مقاومتی دالر در آستانه شکست

تغییر معادالت در بازار ارز 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
 مناطــق قرمــز تــا پایــان هفتــه

 نارنجی می شود
رییــس جمهور گفت: حضور در شــب هــای قدر 
مستحب، ولی مراعات دستورالعمل های بهداشتی 
واجب اســت. حسن روحانی در جلســه ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا با بیان اینکه براساس آمارهای 
امروز، مراعات مردم نسبت به پروتکل های بهداشتی 
۶1 درصد است، اظهار کرد: این بسیار خطرناک است. 
این یعنی می خواهیم زمان بیشتری در موج چهارم 
بمانیم و دیرتر خارج شویم. وی افزود: ما باید با تشدید 
نظارت ها شاهد نارنجی شدن مناطق قرمز تا پایان 
هفته باشیم. رییس جمهوری با اشاره به در پیش رو 
بودن شب های قدر، یادآور شد: این شب ها گرانقدر 
است اما باید حتما پروتکل های بهداشتی را با حداکثر 
رعایت انجام دهند. حضور در یک جلسه مستحب 
است اما رعایت پروتکل های بهداشتی واجب است و 
همه باید آنها را رعایت کنند. روحانی گفت: امکانات 
دیجیتالی کشور باید این مراسم را به سمع و نظر مردم 
برساند. صداوسیما باید کاری کند که این مجالس را به 
خانه مردم بکشاند و مردم از این شب پرفیض استفاده 
کنند و مناجات برای آنها فراهم شود. وی با اعالم اینکه 
امکان برگزاری  مراسم شب های قدر برای مناطق قرمز 
و نارنجی و صرفا در اماکن باز فراهم است، تاکید کرد: 
مردم در موقع خروج و ورود باید رعایت کنند. یکی 
از نگرانی های ستاد ملی مقابله با کرونا جهش های 
ویروس کرونا اســت و این ویروس بــه صورت ثابت 
باقی نمی ماند و به مبارزه خودش برای زنده ماندن و 
آزار دادنش ادامه می دهد. وقتی داروی جدیدی داده 
می شود، جهش می یابد. وقتی در شرایطی است که 
ایمنی بدن بیمار نسبت به آن عکس العمل می دهد، 
خود را تجهیز می کند تا مقاومت کنند. ویروس شکل 
جدیدی به خود می گیرد و هر روز به شکل و یک قیافه 

و ویژگی های وارد عمل می شود.

نهاوندیان خبر داد
چک ها تــا ۲۰ اردیبهشــت 

برگشت نمی خورند
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ستاد ملی 
کرونا به این تصویب رســید که برای بــازه از اول 
اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت ماه، تنفسی به 
مبادالت با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری 

از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.
به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: امروز در ستاد ملی کرونا با توجه به آثار اقتصادی 
کرونا تصمیماتی برای واحدهای تولیدی گرفته شد که 
قدری بتوانند سرپا باشند. وی ادامه داد: یکی از موارد 
این بود که با توجه به تعطیلی اصناف و اینکه برخی از 
واحدها امکان فروش محصوالت خود را نداشتند اما 
بر اساس روال متعارف چک هایی را صادر کرده اند و 
عمالً امکان پر کردن موجودی حساب و پرداخت چک 
را پیدا نمی کنند و این به طور زنجیره بار مشکالتی را 
ایجاد می کند. معاون اقتصادی رئیس جمهور تاکید 
کرد: تصمیم گیری در این مورد ابعاد مختلفی دارد اما 
در مجموع ستاد ملی کرونا به این تصویب رسید که 
برای بازه از اول اردیبهشت ماه تا بیستم اردیبهشت 
ماه یک تنفسی به مبادالت با چک دهد و بانک ها و 
موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک 
اجتناب کنند و محاکم و ضابطین قضایی هم از صدور 
اجراییه و اجرای آنها خودداری کنند یعنی گویی که 
یک فرصتی را ایجاد کردیم تا این شرایط غیر عادی به 

شرایط عادی برگردد.

رشــد 47۰ درصدی خروج 
سهام داران از بورس

11 اردیبهشــت 14۰۰ در اولین روز کاری هفته 
شاخص کل بورس 13 هزار واحد ریزش کرد و شاهد 
خروج ۵87 میلیارد تومان پــول حقیقی از بورس 
بودیم. به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت روز شنبه 
شاخص کل بورس 13 هزار و ۵47 واحد نزول کرد و 

به سطح یک میلیون و 194 هزار واحد رسید.  
روز گذشــته از ابتدای معامالت روند شاخص کل 
بورس نزولی شد و در یک ساعت ابتدایی حدود ۶ 
هزار واحد افت کرد. در پایان معامالت شاخص کل 
نسبت به روز چهارشنبه 13 هزار و ۵47 واحد ریزش 
کرد و به سطح یک میلیون و 194 هزار و 3۰3 واحد 
رسید. شاخص هم وزن نیز در پایان معامالت هزار و 
۶۰8 واحد نسبت به روز چهارشنبه پائین آمد و در 
رقم 4۲۵ هزار و ۶۶4 واحد ایستاد. همچنین شاخص 
کل فرابورس 87 واحد افت کرد و به رقم 17 هزار و 
۵7۲ واحد رسید. در پایان معامالت  روز شنبه ، 3۰ 
نماد رشد قیمت داشتند که ۲1 نماد بورسی و 9 نماد 
فرابورسی بودند. همچنین ۲۶9 نماد کاهش قیمت 
داشتند که 18۰ نماد بورسی و 89 نماد فرابورسی 
بودند. به عبارت دیگر، ۶ درصد بازار رشــد قیمت 

داشتند و ۵9 درصد بازار افت قیمت داشتند.
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افول اقتصاد جهان با شیوع ویروس کرونا همراه شده 
و همه این عوامل دست به دست هم داده تا وضعیت 

کارگران جهان را وخیم تر کند.
به گزارش اتــاق بازرگانی ایران در اولیــن روز از ماه 
»می« گرامیداشت »روز جهانی کارگر« است. هر سال 
کارگران به احترام کسانی به خیابان می آیند که در 
سال 188۶ در مطالبه حقوق خود با خشونت پلیس 
امریکا روبرو شدند و این روز یادآور پاسخ خشونت آمیز 
به مطالبات کارگران در ســال 188۶ میالدی است. 
کارگران اعتصاب کننده خواستار تعدیل شرایط کار 
و کاهش ســاعات روزانه کار از ده ساعت به 8 ساعت 
بودند. قرار بود که اول ماه مه 188۶ در آمریکا، کاهش 
زمان کار به هشت ســاعت در روز، به اجرا درآید که 
چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این 
کشور دست به تظاهرات زدند و در یک هزار و دویست 
کارخانــه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شــمار 
کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و 
حدود9۰ هزار تن بود. از آن اعتراض مدت زمان زیادی 

گذشته ولی هنوز هم  افراد بسیاری برای احقاق حق 
کارگران تالش می کنند؛ اگرچه وضعیت آن ها بهبود 
چندانی نیافته است. از کشورهایی نظیر چین گرفته 
که بیشــترین ادعا را در حمایت از کارگران دارند تا 
فرانســه حال کارگران در هیچ کدام از این کشورها 
خوب نیست. تعداد افرادی که در سطح جهان بیکار 
می شوند در حال افزایش است و با شیوع ویروس کرونا 
این تعداد بیشتر شد. آذرماه 1399 سازمان بین المللی 
کار در گزارشی اعالم کرد که 81 میلیون نفر امسال در 
منطقه آسیا و اقیانوسیه شغل خود را به دلیل شیوع 

بیماری کووید 19 از دست داده اند.
براساس گزارش سازمان بین المللی کار نرخ بیکاری 
در این منطقه در محدوده ۵.۲ و ۵.7 درصد در سال 
۲۰۲۰ بوده است که این رقم نســبت به 4.4 درصد 
سال گذشــته رقم افزایشی داشته اســت گزارش 
سازمان بین المللی کار تاکید می کند که تقریباً تمام 
مولفه های اقتصادی در حوزه کار نســبت به ســال 
گذشته روند کاهشی داشته است. سازمان بین المللی 

کار هشــدار داد که احتماالً  ۲۲ تا ۲۵.4 میلیون نفر 
دیگر به جمع بیکاران منطقه اضافه شــود  که بدون 
اقدامــات حمایتی برای بخش های آســیب پذیر از 
جمله اقتصاد منطقه،کارگران و بخش خصوصی که 
 با چالش جدی مواجه هستند امکان بهبود وضعیت 

وجود ندارد.
بررســی تغییرات میزان اشــتغال در ایــران هم 
نشان دهنده رشدی با نرخ پایین در سال های اخیر 
است، که در سال گذشته با وقوع همه گیری، دچار 
آســیب جدی شده است. نسبت اشــتغال از 37.8 
درصد در سال 9۵ به 39.4 درصد در سال 98 بهبود 
پیدا کرده و در پاییز سال گذشــته به 37.۵درصد 
بازگشته اســت. نرخ بیکاری در فصل بهار  گذشته 
با 9.8 درصد باالترین نرخ در ســال بوده و این رقم 
در فصل تابستان  1.۲ میلیون و در پاییز حدود یک 
میلیون ثبت شده است. همچنین در پاییز نسبت به 
تابستان 1۲9 هزار شغل از دست رفته و تعداد افراد 
بیکار به حدود ۲ میلیون و 43۶ هزار نفر رســیده 

اســت. از طرفی اخیرا مرکز آمار ایران گزارشــی از 
وضعیت اشتغال و بیکاری در کشــور منتشر کرده 
که نشــان می دهد جمعیت فعال بــه حدود ۲۵.۶ 
میلیون نفر رســیده که از این تعداد ۲3.1 میلیون 
نفر شــاغل و ۲.4 میلیون نفر بیکارنــد. با این حال 
نرخ بیکاری نسبت به زمستان سال گذشته حدود 
۰.9 درصد کاهش و به 9.7 رســیده است. کارگران 
روزهای سختی را می گذرانند؛ سال گذشته صندوق 
بین الملی پول به سیاست گذاران هشدار داد: »زمان، 
همه چیز است. اقدامات و سیاست گذاری موثر برای 
جلوگیری از ســقوط کارگران غیررســمی به فقر 
عمیق تر، باید به سرعت انجام شــود. البته با اینکه 
کشورهای آســیا بودجه و ظرفیت محدودی دارند، 
اقداماتی را برای کمک به آسیب پذیرترین ها انجام 
داده اند. اما بیش از این ها، نیاز است.« هنوز هم کرونا 
اقتصاد و کسب وکارها را تهدید می کند و هنوز هم 
کارگران آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند؛ زمان 

هم به سرعت می گذرد.

بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه در سال 
گذشته از بانک مرکزی بیانگر این است که محاسبه این 
مالیات برای مشموالن آن سختگیرانه تر و سنگین تر شده 
است؛ به این صورت که هم از تعداد خرید سکه هایی که از 
مالیات معاف می شوند، کم شده و هم بر مبالغ این مالیات 

افزوده شده است.
به گزارش ایســنا، طبق قانون مالیات های مســتقیم، 
خریداران سکه از بانک مرکزی باید مالیات بپردازند که 
طی سال های 1397 و 1398 مشموالن مکلف به ارائه 
اظهارنامه مربوطه در این زمینه شــده اند و باید مالیات 
خود را می پرداختند که به تازگی نیز سازمان امور مالیاتی 
چگونگی و میزان دریافت مالیات از خریداران سکه در 
سال گذشته را اعالم کرده است. در این زمینه، تمامی 
اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال 
1399 نسبت به دریافت حداکثر 1۰۵ قطعه سکه اقدام 
کرده اند، باید تا پایان خرداد سال جاری، مالیات متعلقه 
را بپردازند اما کسانی که تا پنج عدد سکه در این زمان 

خریده باشند، از این مالیات معاف هستند.  

اگر ۱۰ سکه از بانک مرکزی خریده باشیم، 
باید چقدر مالیات دهیم؟

نگاهی به میزان مالیات درنظرگرفته شده برای این افراد 
حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا 1۵ سکه به 
ازای هر قطعه سکه باید 9۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت 
شود. اینگونه که اگر شخصی در سال گذشته 1۰ عدد 
سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید معادل 9 میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان مالیات بپردازد.
همچنین، نسبت به مازاد 1۵ تا ۲۵ ســکه به ازای هر 
قطعه بایــد معادل یک میلیــون و ۲8۰ هــزار تومان 
مالیات پرداخت شود که اگر فردی ۲۰ تا سکه از بانک 
مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ میلیون و ۶۰۰ 
هزار مالیات دهد و نســبت به مازاد ۲۵ تا 1۰۵ سکه به 
ازای هر قطعه معادل یک میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 
مالیات پرداخت شــود که خریدار ۶۵ ســکه در سال 
 گذشته از بانک مرکزی باید معادل 1۰4 میلیون تومان 

مالیات بپردازد.
مشموالن این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خرداد 
ماه امسال نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه 
دیرکرد معادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می شــود. به 
عنوان مثال خریدار 1۰ سکه با مالیات 9 میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومانی با یک ماه دیرکرد در پرداخت باید 9 میلیون 

و 841 هزار تومان مالیات دهد. عالوه براین، مؤدیانی که 
امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان 
خرداد سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه 
به صورت مساوی قسط بندی می شود. به این صورت که 
خریدار 1۰ سکه با مالیات 9 میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی 
باید طی چهار ماه معادل دو میلیون و 4۰۰ هزار تومان 

مالیات بدهد.

تعداد سکه های معاف از مالیات کمتر شد
بررسی جزئیات مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در 
سال های 1397 و 1398 بیانگر این است که مبالغ درنظر 
گرفته شده برای سال گذشته ســنگین تر شده است. 
اینگونه که در سال 1398 خریداران 1۰ سکه معاف از 
مالیات بودند، اما برای سال گذشته خریداران پنج سکه از 
بانک مرکزی معاف هستند و در سال 1398 کسانی که 
بیش از 1۰ تا 3۰ سکه خریده بودند باید 4۰۰ هزار تومان 
به ازای هر سکه می دادند، درحالیکه خریداران پنج تا 1۵ 
سکه در سال گذشــته باید 9۶۰ هزار تومان به ازای هر 
سکه بپردازند. همچنین، در سال 1398 نسبت به مازاد 
3۰ تا ۵۰ سکه به ازای هر قطعه سکه ۵۲۰ هزار تومان 
مشمول پرداخت مالیات می شدند و نسبت به مازاد ۵۰ تا 
18۵ عدد سکه به ازای هر قطعه سکه معادل ۶۵۰ هزار 

تومان مالیات مقطوع برای آن ها محاسبه می شد.

مالیات خرید سکه بیش از ۲ برابر شد 
این در حالی است که خریداران سکه در سال 1397 تا 
۲۰ سکه از پرداخت مالیات معاف بوده و نسبت به مازاد 
۲۰ تا ۶۰ سکه به ازای هر سکه معادل 1۵۰ هزار تومان و 
به مازاد ۶۰ تا 1۰۰ سکه به ازای هر سکه باید ۲۰۰ هزار 
تومان مالیات می پرداختند و نسبت به مازاد 1۰۰ تا ۲۰۰ 
سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت ۲۵۰ هزار تومان 

مالیات مقطوع بودند. 
بنابراین، این ارقام نشان می دهد که نحوه و نرخ مالیات 
از خریداران سکه در ســال گذشته نسبت به سال های 
1397 و 1398 ســخت گیرانه تر شده و با افزایش قابل 
مالحظه ای مواجه شده است.به اینصورت طی این مدت 
هم از تعداد سکه هایی که از مالیات معاف می شوند کم 

شده و هم بر مبالغ این مالیات افزوده شده است.
به عبارت دیگر، مبالغ مالیات ازخریداران سکه در سال 
1399 نسبت به سال 1398 بیش از دو برابر با افزایش 

مواجه شده است.

رشــد دوازده ماهه پول از 88.۶ درصد در مهرماه 99 
به ۶1.7 درصد در پایان سال کاهش یافته، این ناشی 
از تقویت ماندگاری ســپرده ها در ماه های اخیر بوده و 

تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.
روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارش »تحلیل 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در سال 
1399« نوشته است: »انتظارات تورمی کاهش یافته 
و افراد از ســپرده گذاری بلندمدت در بانک ها بیشتر 
استقبال کرده اند«. در واقع این نهاد پولی بر این باور است 
که مدیریت انتظارات تورمی را می توان در کاهش رشد 
دوازده ماهه پــول از اوج 88.۶ درصدی در مهر 99 به 
۶1.7 درصدی در اسفند سال گذشته مشاهده کرد. هر 
چند افزایش نرخ تورم به خصوص تورم ماهانه در تیر و 
مهر 99 که باالترین تورم ها در سال گذشته بود، انگشت 
اتهام را به سمت ســازمان برنامه و بودجه برای تأمین 
کسری بودجه از راه های تورمی نشانه رفته و حتی این 
سازمان بانک مرکزی را به دلیل جهش های نرخ ارز عامل 
افزایش تورم ماهانه در آن ماه ها می دانست، اما اعتراف 
رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول در سال های 98 و 
99 برای جبران کسری بودجه نشان داد که همچنان 
روش های تورم زا یکی از مهم ترین راهکار دولت برای 

مقابله با شرایط بد اقتصادی است.
با استناد به آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر 
کرده، نقدینگی و پایه پولی با رشدی به ترتیب 4۰.۶ و 
۲9.۲ درصد در پایان اسفند سال گذشته به 347۵ و 
4۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده اند. نقدینگی 1۰۰3 
هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز 1۰3 هزار میلیارد 
تومان در یک سال افزایش داشته اند. این نشان می دهد 
در شرایط بحرانی، خواه بحران تحریم یا شیوع کرونا 
در کشور، تا چه اندازه تأمین بودجه به دالرهای بانک 
مرکزی بستگی دارد و نتیجه این شرایط سخت نیز خیز 

تورم خواهد بود.
بانک مرکزی در گزارش »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات بانک مرکزی در ســال 1399« به بررســی 
روند شــاخص های کالن اقتصادی پرداخته است. در 
این گزارش نرخ رشــد نقدینگی در ســال گذشته از 
روند بلندمت سالیان قبل که معموالً 3۰ درصد برآورد 
می شده، فاصله گرفته و به 4۰.۶ درصد رسیده است. از 
سوی دیگر نرخ رشد پایه پولی نیز حدود ۲9 درصد اعالم 
شده، کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام نقدینگی و پایه پولی 
نشان می دهد که کشور تا چه اندازه آسیب پذیر است و هر 

تحریم یا بلوکه شدن دارایی ها آسیب شدیدی به اقتصاد 
وارد می کند که جبران آن بعضاً دهه ها زمان می برد.

بر اساس آنچه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، 
روند تغییرات شــاخص های پولی نشــان می دهد در 
سال های 98 و 99 که تحریم ها به اوج خود رسید و کرونا 
نیز بر اقتصاد نیمه جان ایران سایه انداخت، بانک مرکزی 
بر اساس قانون مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به 
نرخ نیمایی بود و به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز دولتی 

و نیمایی، آثار پولی آن بر اقتصاد بیشتر شد.
روابط عمومی بانک مرکــزی در بخش دیگری از این 
گزارش، به آثار منفی شــیوع کرونا در کشور نیز اشاره 
کرده است: »لزوم مداخله عاجل دولت در جهت کاهش 
آثار منفی ناشــی از این موارد، باعث شد تا در شرایط 
مشکالت بودجه ای دولت، تأمین منابع مالی الزم جهت 
این امور به بانک مرکزی و بانک ها محول شود. در این 
راستا مقرر شد 7۵ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
به افراد واجد شرایط اعطا شود که ۲۵ هزار میلیارد تومان 
آن از محل کاهش نسبت سپرده قانونی و مابقی از منابع 
داخلی بانک ها تأمین شــد و همین امر آثار پولی قابل 

توجهی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.«
بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال 99 نسبت 
به اسفند 98 افزایش 4۰.۶ درصدی داشته و به 347۵ 
هزار میلیارد تومان رسیده اســت. نقدینگی در پایان 
سال 98 حدود ۲47۲ هزار میلیارد تومان اعالم شده 
بود. میزان نقدینگی در ســال 99 بالغ بر 1۰۰3 هزار 
میلیارد تومان افزایش داشته است. به عبارت دیگر در 
سال گذشته روزانه ۲.7 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
جدید در اقتصاد ایران خلق شــده اســت. حجم پایه 
پولی در انتهای ســال 98 در حدود 3۵۲ هزار میلیارد 
تومان قرار داشت که در طول سال گذشته با افزایش 
۲9.۲ درصدی به ارزش 1۰3 هــزار میلیارد تومان به 
رقم 4۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسید. 
با توجه به میزان پایه پولی میزان چاپ پول نیز روزی 
۲8۲ میلیارد تومان بوده است. با مقایسه اعداد و ارقام 
نقدینگی می توان نتیجه گرفت 4۰ درصد نقدینگی 
کشور تا پایان 98، فقط در همین یک سال گذشته به 
حجم نقدینگی افزوده شد. این رقم به طور قطع می تواند 
بر سایر شاخص ها مانند تورم نیز تأثیر بگذارد و حتی با 
فرض کاهش انتظارات تورمــی افراد به دلیل احتمال 
احیای برجام یا واکسیناسیون گسترده علیه کرونا، تورم 

در سال جاری را افزایش خواهد داد.

روزهای سخت کارگران

بررسی جزئیات اخذ مالیات از خریداران سکه

مالیات خریداران سکه بیش از ۲ برابر شد
بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد

چاپ روزانه ۲8۲ میلیارد تومان پول در سال 1399

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۹ میلیون و ۷۷۰هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در معامالت بازار آزاد تهران در ادامه روند نزولی خود به ۹ میلیون و ۷۷۰هزار تومان رسید. همچنین هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان است. همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۶۹ دالر و ۴۹ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۶۹ هزار و ۱۰۸ تومان است.

استان ها
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رئیس اتحادیه کشوری آسانسور،پله برقی و خدمات 
وابسته: کاهش تولید آسانسور به دلیل رکود صنعت 
ساختمان/ توان اجرایی صنعت آسانسور بیش از ۸۰ 

هزار دستگاه در سال است
رئیس اتحادیه کشوری آسانسور؛ پله برقی و خدمات 
وابسته گفت: میزان تولیدات صنعت آسانسور به دلیل 
رکود صنعت ساختمان سازی کاهش یافته است این 
در حالیست که صنعت آسانسور کشور از توان اجرایی 
باالیی برخودار است و ظرفیت تولید بیش از ۸۰ هزار 
دستگاه در سال را دارد.عباس ابریشمی افزود: در حال 
حاضر توان اجرایی صنعت آسانســور کشور با رکود 
صنعت ساختمان از تولید ۸۰ هزار دستگاه در سال به 
۳۰هزار دستگاه کاهش یافته است و واحدهای تولیدی 
این صنعت تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند و لزوم 

حمایت از واحدهای تولیدی این بخش ضروریست.
وی تصریــح کرد: به طــور کلی بیــش از ۹۵ درصد 
آسانسورها در داخل کشــور تولید می شود و برخی از 
آسانسورها به طور کامل و صدرصد در داخل تولید می 
شوند که بسته به نوع ارتفاع آسانسور، سرعت و ظرفیت 
آن متفاوت است و قطعات دستگاههایی که از سرعت 
و ارتفاع باالتری برخودار هستند وارداتی بوده که عمده 

واردات کشور نیز از چین می باشد.
ابریشمی با تاکید بر اینکه صنعت آسانسورکشور توان 

صادراتی خوبی دارد، اظهار کــرد: تولیدات داخلی از 
کیفیت باالیی برخودار هستند و ظرفیت و توان افزایش 
تولیدات نیز وجود دارد، در این راستا علیرغم مشکالت 
پیش رو در این حوزه به دنبال بازارهای صادراتی هستیم 
که دولت می بایســت حمایت های الزم را از صنعت 
آسانســور در حوزه صادرات داشته باشد.وی افزود: در 
حال حاضر میزان صادارت صنعت آسانسور کشور بسیار 
اندک است که بیشتر به کشورهای عراق و سوریه می 
باشد و بدیهی است با حمایت از صنعت تولید، آسانسور 
کشورهای عراق، ســوریه، عمان، حوزه سی.آی.اس و 
حتی اوکراین، می توانند بازار خوبی برای محصوالت و 
خدمات ایرانی باشند. رئیس اتحادیه کشوری آسانسور؛ 
پله برقی و خدمات وابسته تصریح کرد: صنعت آسانسور 
در دو بخش فعالیت دارد که یک بخش تولید قطعات 
آسانســور اســت که کارخانجات تولیدی قطعات در 
شــهرک های صنعتی فعالیت دارند و زیر نظر وزارت 
صمت هســتند و بخش دیگر تولید و مونتاژ آسانسور 
است که بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی در صنعت آسانسور 
در کشور زیر نظر اتحادیه فعال هستند و مقوله دیگری 
نیز به نام تولید آسانسور کامل داریم که این بخش نصب 
کامل آسانسور در ساختمان را به عهده دارند، چرا که 
برخی قطعات آسانسور باید در زمان نصب در ساختمان 

مونتاژ شوند و استاندارد بگیرند.

کم کاری در ساماندهی بازار خودرو 
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه

بازار خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته و در این شرایط مخالفت خود را با افزایش مجدد قیمت خودرو اعالم کرده است. در شرایطی که بازار خودرو مشکالت زیادی دارد شورای رقابت هم قصد می کند هر سه ماه یکبار قیمت ها را 
تغییر داده و افزایش دهد. مشکالت بازار خودرو با افزایش قیمت ها حل نخواهد شد و گرفتاری های ساختاری وجود دارد که باید پله به پله حل شوند.

متاسفانه شاهد ناهنجاری های مدیریتی در بازار خودرو هستیم که شورای رقابت مسوول ایجاد آن است. این شورا نتوانسته وظایف خود را در جهت بهبود شرایط بازار خودرو ایفا کند و مشکالت روی مشکالت تلمبار شده است. در چندین 
سال مدیریت شورای رقابت بر بازاری خودروی کشور بهبودی حاصل نشده است و توان خرید بسیار کاهش پیدا کرده است. 

اینکه شورای رقابت اصرار دارد قیمت خودرو افزایش پیدا کند نشان می دهد که شورای رقابت نقش خود را در ساماندهی بازار خودرو به خوبی ایفا نکرده است. مخالفت با افزایش قیمت خودرو توسط مجلس به این شورا اعالم شده اما باز هم 
شاهد هستیم اصرار برای افزایش قیمت ها ادامه دارد. مردم و مجلس از شرایط فعلی بازار خودرو رضایت ندارند و امروز شرایطی بوجود آمده است که مصرف کننده واقعی نمی تواند خریدار خودرو باشد. عملکرد شورای رقابت و اصرار به رشد 

قیمت ها تداعی کننده این است که گویا به دنبال تامین منابع مالی خودروسازان است که این اصولی و منطقی نیست.
این شورا باید شرایطی فراهم کند که خودروسازان با یکدیگر رقابت کرده و بازار ساماندهی شود حال این سوال ایجاد می شود که شورای رقابت چه اقدام مناسبی برای کنترل قیمت انجام داده است. افزایش قیمت خودرو با شروع سال جدید 

موضوع عجیبی است؛ این شورا نباید تامین کننده منافع خودروسازان باشد بلکه باید زمینه رقابت میان این شرکت ها را فراهم کند.
قیمت خودرو در بازار طی ماه های گذشته تا حدودی ثابت بوده و افزایش قیمت این کاال در کارخانه موجب التهاب در بازار خودرو می شود؛ شورای رقابت باید عملکرد خود را اصالح کند.

اصرار شــورای رقابــت برای 
افزایش قیمت خــودرو ادامه 
دارد. در حالی که در شــرایط 
فعلی هــم خریــداران دیگر 
قدرتی برای خریــد خودرو 
ندارند این شورا تصمیم دارد قیمت خودرو را برای چندم 
افزایش دهد. شورای رقابت در این رابطه عنوان کرده است 
که طی جلسه ای که روز دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه 

برگزار خواهد شد قیمت های جدید خودروهای داخلی 
را اعالم می کند. بدیهی اســت با افزایش رسمی قیمت 
کارخانه ای خودروهای داخلــی قیمت این خودروها در 
بازار آزاد نیز افزایش خواهند یافت در حالی که بازار دیگر 
کشش این رشد قیمت ها را ندارد.  سال گذشته مقرر شده 
بود قیمت خودرو هر سه ماه یک بار به تناسب تورم بخشی 
)تورم صنعت خودرو( تغییر کند، اما این دســتورالعمل 
برای زمستان ۹۹ اجرایی نشد.آنطور که رضا شیوا رئیس 
شورای رقابت در ۳۰ دی ماه سال ۹۹ اعالم کرد، شورای 
رقابت با در نظر گرفتن بهره وری و کیفیت، تصمیم گرفت 

قیمت خودرو برای زمستان افزایش نباید و طبق تصمیم 
این شــورا، از این پس قیمت گذاری خودرو به جای هر 
سه ماه، هر ۶ ماه یا ســاالنه تعیین خواهد شد. اما وی در 
۱۷ فروردین ۱۴۰۰علت عدم افزایش قیمت خودرو در 
زمســتان را پایین بودن نرخ تورم در فصل مذکور اعالم 
کرد و گفت که تا ابتــدای ۱۴۰۰ می توان گفت که ۶ ماه 
است هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم؛ برای تصمیم گیری 
در مورد قیمت خودرو در سه ماه اول ۱۴۰۰ منتظر اعالم 
نرخ تورم بخشــی هستیم تا بر اســاس این نرخ، قیمت 
خودرو نیز تغییر کند.پس از این اظهارنظر و به دنبال آن 

ایجاد جنجال در بازار و محافل مختلف، شیوا مجدد در 
اظهارنظری متناقض اعالم کرد که شــورای رقابت برای 
دســتورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته 
است و جای نگرانی نیست. به گفته شیوا، اگر ثبات در بازار 
به ویژه ارز ادامه دار باشد بازنگری در قیمت خودرو در بازه 
زمانی یک ساله انجام خواهد شد. با توجه به عدم اعالم تورم 
بخشی خودرو و تعطیلی بازارها که منجر به ثبات و کاهش 
نسبی قیمت ها شده، باید منتظر ماند و دید شورای رقابت 
 در جلســه آتی خود چه تصمیمی درباره قیمت خودرو 

اتخاذ خواهد کرد.

شورای رقابت اصرار به افزایش قیمت خودرو دارد

زمزمه گرانی دوباره خودرو
شایلی قرائی
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قیمت ســکه با ادامه روند 
کاهشــی خود به کانال ۹ 
میلیون تومانی وارد شده 
وحباب قیمتــی آن نیز به 
کمترین میــزان خود طی 
چند کاه گذشته رســیده اســت. در هفته ای که 
گذشت، همانطور که اشاره شــد قیمت هر اونس 
جهانی سه دالر افزایش داشت اما برخالف آن، در 
داخل کشور قیمت ســکه تمام طرح قدیم با ۲۰۰ 
هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، در آخرین 
قیمت های تعیین شده به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار و 
طرح جدید با کاهش ۱۵۰ هزار تومان به ۹ میلیون 

و ۹۵۰ هزار تومان رسیده اند.
این کاهش قیمت هــا در حالی رخ مــی دهد که در 
بازارهای جهانی نیــز اخبار خوبــی در رابطه با انس 
جهانی به گوش نمی رسد. قیمت جهانی طال در پایان 
معامالت بامداد شنبه به وقت تهران افت کرد تا بدترین 
هفته خود در ماه اخیر را تحت تاثیر داده های اقتصادی 
قوی ایاالت متحده به ثبت برساند. قیمت جهانی طال 
در پایان معامالت بامداد شنبه به وقت تهران افت کرد 
تا بدترین هفته خود در ماه اخیر را تحت تأثیر داده های 

اقتصادی قوی ایاالت متحده به ثبت برساند.
قیمت خرید نقدی هــر اونس طال در بورس لندن، 
اســپات گلد، ۰.۱ درصد افت کرد و به ۱٫۷۷۰.۴۱ 
دالر رســید تا افت این هفته این شــاخص به ۰.۳ 
درصد برســد.قیمت پیش خرید هر اونس طالی 
آمریکا بدون تغییر در ۱٫۷۶۸.۸۰ دالر باقی ماند. 
علی رغم ایــن افت قیمت طال اولین رشــد ماهانه 
امســال خود را به ثبت رساند. در معامالت گزارش 
جدید وزارت تجارت آمریکا که نشان می داد اقتصاد 
آمریکا با شتاب بیشتری در ۳ ماهه اول امسال رشد 
کرده است بر قیمت ها طال فشار وارد کرد. با بهبود 

اوضاع اقتصادی ســرمایه گذاران تمایل بیشتری 
به فروش طــال و ســرمایه گذاری در دارایی های 

ریسک دارتر از خود نشان می دهند.
آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طــال و جواهر در 
گفت و گو با "کســب و کار" گفت: نمی توان پیش 
بینی دقیقی برای بازار داشت به خصوص در شرایط 
فعلی که بازارها نیز تعطیل هستند، اما مادامی که 
نرخ دالر افت کند، قیمت طال و جواهر نیز کاهش 
می یابد. باتوجه به تعطیلی مجــدد هفته پیش رو 
واحدهای صنفی و به تبع کاهش تقاضاها و کاهش 
معامالت به نظر می رسد که روند قیمت ها همچنان 

نزولی خواهد بود.
محمدولی ادامه داد: البته شاخص دالر آمریکا نیز 
که راه را برای صعود طال هموار کرده است. از طرفی 
دیگر کاهش قیمت انس جهانی نیز به روند کاهشی 
قیمت ها در بازار طال و سکه کشور کمک کرده است. 
اگر روال بازار های ارز و انس جهانی بر همین روال 

باشد و به ســوی ثبات قیمت حرکت کنند قیمت 
طالی داخلی نیز به ســمت ثبات خواهد رفت و با 
نوسانات اندِک کاهشی و یا افزایشی همراه خواهد 
بود. به هر ترتیب در کاهش قیمت طال در روز های 
اخیر دو عامل به صورت مســتقیم تأثیر گذار بوده 
است که نخستین عامل، کاهش انس جهانی است.

وی توضیح داد: هرگاه قیمت انس جهانی کاهش 
پیدا کند به طور مســتقیم بر قیمت طال در داخل 
کشور اثر گذاشته و افت آن را در پی خواهد داشت. 
در روز های اخیر قیمت انس جهانی پایین آمده و با 

کاهش قیمت طالی داخلی همراه شده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه عامل 
دوم افت نرخ سکه، قیمت ارز است، افزود: بازار ارز در 
روز های اخیر با کاهش روبه رو شده و به موازات آن 

قیمت طال نیز روند افت داشته است.
وی ادامه داد: وقتی این دو عامل رخ می دهد عامل 
ســوم تقاضا نیز وارد شــده و بر کاهش قیمت اثر 

می گذارد. یعنی با افت قیمت طال میزان تقاضا نیز 
کاهش می یابد. در روز های اخیر نیز مردم با نزول 
قیمت طال، خرید خود را به تعویــق انداخته اند تا 
ببینند در روز های آینده وضعیت بازار به چه صورت 
خواهد بود. این کاهش تقاضا هم خود عاملی در افت 

قیمت طال در روز های اخیر بوده است.
محمدولی وضعیت صنف طال و جواهر را نیز اینگونه 
تشریح کرد: هیچ طالفروشی را نمی توانید پیدا کنید 
که مشتری وارد مغازه او شود و بخواهد طال بخرد و 
بگوید نمی فروشم. اما در نوسانات اخیر بازار قدرت 
تصمیم گیری از طالفروش گرفته شده است. دغدغه 
طالفروش این است که االن که طال را می فروشد، آیا 
می تواند به همین قیمت جایگزین کند یا خیر. حتی 
قدرت تصمیم گیری از مصرف کننده گرفته شده که 
اگر طال را بخرد، فردا ارزان می شود یا گران؟ شاید در 
بعضی مواقع مصرف کننده و فروشنده طال در چه 

کنم، چه کنم مانده اند. 

كوچک شدن حباب قیمت ها در بازار سکه و طال

سکه تا کجا می ریزد؟
حباب سکه به كمتر از 180 هزار تومان رسید

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران: اصناف متضررترین 
قشر آسیب خورده از شیوع ویروس کروناست. اصناف 
شرایط اقتصادي بسیار بدي را در حال حاضر پشت سر 
مي گذران؛ اما تمامي ســازمان ها و ارگان ها همیشه از 

اصناف طلبکارند .
احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران 
بزرگترین مشکل و معضل ســال ۹۹ را ویروس کرونا، 
تعطیالت و عدم مدیریت صحیح در اصناف خوانده و بیان 
داشت متاسفانه ما در اصناف ید واحد نیستیم در تصمیم 
گیري ها حضور نداریم و نمي توانیــم حرف خود را به 
مسئوالن برسانیم. اصناف متضررترین قشر آسیب خورده 
از شیوع ویروس کروناست ،اصناف شرایط اقتصادي بسیار 
بدي را در حال حاضر پشت ســر مي گذراند اما از سوي 

تمامي سازمانها و ارگانها همیشه از اصناف طلبکارند .
ابوالحســني در ادامه تاکید کرد: اصناف همیشه همراه 
دولت در همه مشــکالت اقتصادي و اجتماعي بوده و 
حضور خود را طي ۴۰ سال بر همگان ثابت کرده است و 
امروز باید دولت از آنها حمایت کند؛ امااصناف را به مرغ 
عروسي و عزا تبدیل کرده، هرجا که مشکلي پدید آید 
سیبل را اصناف قرار مي دهد.وي تصریح کرد: اگر قرار 
است چرخه اقتصادي در کشــور اتفاق بیفتد، اشتغال 
زایي صورت گیرد باید اصنــاف انجام دهد.! اگر ویروس 

کروناست و باید از انتشار آن جلوگیري شود، باید اصناف 
مغازه هاي خود را تعطیل کنند!اگر قرار اســت مالیات 
پرداخت شود و قسمتي از بودجه کشور تامین گردد، باید 
اصناف این کار را انجام دهند! در همیاري ها و همکاري 
ها مانند، سیل، زلزله و دیگر مشکالتي که در کشور رخ 
میدهد اصناف حاضر مي شوند. رئیس اتحادیه چاپخانه 
داران تهران با ابراز تاسف از عملکرد دولت در برابر تمام 
همیاري و همکاري اصناف گفت: امروز که اصناف نیاز 
به همکاري و همدلي دارند دولــت هیچ گونه کمک و 
همکاري با اصناف انجام نداده است. کوچکترین حمایت 
و پشتیباني در بزرگترین ضربه اقتصادي و اصناف انجام 
نشده اســت؛ چرا به دلیل عدم مدیریت صحیح اصناف 
در چند سال گذشته. اکنون مورد سیبل قرار گرفتهایم 
مشکالت مان را کسي نمي بیند، حرف ما را کسي نمي 
شنود، اما باید همه ارگان ها و سازمان ها خواستههاي شان 

را به اصناف تحمیل کنند .
ابوالحسني تاکید کرد: یک سال گذشته بیشتر اصناف 
تعطیل و یا نیمه تعطیل بودند؛ اما به وقتش که مي شود 
سازمان امور مالیاتي از اصناف مالیات خود را مطالبه مي 
کند، شهرداري ساالنه عوارض پسماند خود را باال مي برد، 
بیمه تامین اجتماعي به تعطیلي مغازه کاري ندارد و تنها 

به مطالبه حقوق کارگر دقت مي کند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت: به منظور جلوگیری 
از تخلفات مربوط به معامالت مسکن، پیشنهاداتی به 
قوای سه گانه داده ایم که در جلسه با معاون پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج 
پالک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت 
رهن ملک و اطالع از پیشینه طرفین معامله از جمله این 
راهکارها است.مصطفی قلی خسروی در اظهار کرد: اخیرا 
جلسه ای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری 
بر اساس پالک ثبتی، پیشــگیری از تخلفات مربوط به 
معامالت امالک و دسترسی اتحادیه به اطالعات ملکی 
مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و 

دیگر موارد بررسی شد.
وی افزود: مجلس شورای اسالمی ۱۷ فروردین ماه امسال، 
ذیل قانون جهش تولید مســکن، دریافت کد رهگیری 
برای معامالت را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. 
مســاله ای که در این بین وجود دارد این است که طبق 

قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی اعم از رسمی و غیررسمی 
دارای اعتبار است.رییس اتحادیه مشاوران امالک تصریح 
کرد: ما این درخواست را داریم که کد رهگیری بر اساس 
پالک ثبتی صادر شود. اگر این اقدام صورت گیرد ملکی 
که معامله می شود قفل خواهد شد و از بسیاری تخلفات 
جلوگیری به عمل می آید. در طرح کاداستر که ۱۲ سال 
پیش نیز ارایه شد بر لزوم درج پالک ثبتی تاکید شده بود.
خسروی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات در بازار 
مسکن مصمم هستیم گفت: اقدام بعدی باید این باشد 
که دسترسی افراد متخلف به سامانه را مسدود کنیم. با 
اینکه عموم مشاوران امالک قابل اعتماد هستند، ممکن 
است خدای نکرده برخی افراد قابل اعتماد نباشند که ما 
صرفا به افراد موجه دسترسی می دهیم. همچنین ممکن 
است طرفین معامله، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله 
باشند که ما از این موضوع مطلع نباشیم. درخواست ما از 
قوای مجریه و مقننه این است که ما را در جریان وضعیت 

پرونده افراد قرار دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران از تمدیــد تعطیلی بازار بزرگ 
تهران و اصناف قرار گرفته در گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ در 
چهارمین هفته متوالی خبر داد. قاسم نوده فراهانی اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه ســتاد ملی کرونا و ابالغ استاندار 
تهران مبنی بر تمدید مجدد یک هفته ای محدودیت های 
کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی، گروه های شغلی ۲، 
سه و چهار همچون هفته های گذشته تعطیل است و به 
هیچ وجه امکان فعالیت ندارند. رئیس اتاق اصناف تهران 
ادامه داد: در شهر تهران صاحبان مشاغل گروه شغلی یک 
می توانند همچون گذشته با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به فعالیت خود ادامه دهند.فراهانی با بیان اینکه شــیوع 
ویروس کرونا صرفاً با تعطیلی اصناف کنترل نمی شــود، 
تاکید کرد: اصناف مختلف برای جلوگیری از ورشکستگی 
باید فعالیت داشته باشند اما بسته بودن واحدهای صنفی و 
در عین حال فعالیت بانک ها و سازمان امور مالیاتی با توجه 
به شرایط اقتصادی سخت کنونی، منطقی به نظر نمی رسد و 
بارها این موضوع را به استاندار تهران و ستاد ملی کرونا اعالم 
کرده ایم. وی با بیان اینکه حتی در سخت ترین شرایط نیز 

سالمتی مردم و هموطنان اولویت اول اصناف است، بیان 
کرد: از تمامی صنوف شهر تهران درخواست دارم تمامی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.به گفته فراهانی، با 
اصنافی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند برابر 
قانون برخورد می شود و در صورت مشاهده تخلف، با دستور 
قضائی واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد. رئیس اتاق 
اصناف تهران گفت: اصناف قرار گرفته در گروه یک شامل 
تمامی عرضه کنندگان مواد غذایی و لوازم ضروری نظیر 
سوپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای، خواربارفروشی ها، 
لوازم یدکی و خشکشوئی ها است.فراهانی ادامه داد: گروه 
۲ نیز شامل صنوفی نظیر طال فروشی، پوشاک، بنگاه های 
امالک می شود که اجازه فعالیت ندارند.به گفته وی، فعالیت 
مشاغل گروه سه شامل دانشــگاه ها، مدارس، حوزه های 
علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و زبان سراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای 
سرپوشیده، سینما و تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه، 
تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی 

نیز تا ۱۷ اردیبهشت ممنوع است.

اصناف؛ متضررترین قشر آسیب خورده از شیوع ویروس كرونا

نمي توانيم حرف خود را به مسئوالن برسانيم

تعطیلی بازار تهران برای چهارمین هفته متوالی

فعال بودن بانک ها منطقی نيست

كاهش تولید آسانسور به دلیل ركود صنعت ساختمان

توان اجرایی صنعت آسانسور بيش از ۸۰ هزار دستگاه در سال است

رییس اتحادیه امالک مطرح كرد

راهکارهایی برای جلوگيری از تخلفات در بازار مسکن
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پيش شرط بلوغ بازار سرمایه
  عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

فراز و فرود جزو ذات بازار سرمایه است. این بازار طی 6/7 ماه گذشته افت بیش از 40 
درصدی را تجربه کرد. اما باید توجه داشت رشد شاخص طی ماه های قبل و زمانی 
که شاخص به بیش از دو میلیون رسید نیز رشد واقعی نبود و شاخص به صورت 
غیرمنطقی افزایش پیدا کرده بود. در آن زمان عرضه مناسبی نداشتیم و تقاضا زیاد 
بود و همین باعث شده بود قیمت سهام افزایش یابد. در روند نزولی بازار نیز تقاضا 
کاهش پیدا کرده و عرضه زیاد است و همین منجر به روند منفی شاخص شده است.
 در حال حاضر دولت با بسته حمایتی قصد تقویت طرف تقاضا را دارد. این بسته به 
صورت مستمر طرف تقاضا را تقویت می کند. تاثیر روانی این بسته حمایتی در همان 
روزهای اول مشهود بود اما ممکن است در ادامه این تاثیر را نداشته باشد. تبعات 
تورمی بسته حمایتی دولت از بورس نیز در حد خودش وجود دارد و البته میزان آن 
به عوامل مختلفی بستگی دارد.  اما باید در نظر داشت بسته های حمایتی و اقداماتی 
از این دست شاید در کوتاه مدت از لحاظ روانی به مثبت شدن بازار کمک کند اما 

الزم است مولفه های اصلی بازار سرمایه را همیشه در نظر داشت.
الزم است بازار سرمایه به بلوغی برسد که خودش سرپا بایستد و به تعادل برسد. 

نباید با تزریق نقدینگی سعی در مثبت کردن شاخص داشته باشیم.
ضروری است نگاه به بازار سرمایه بلندمدت باشد. ممکن است طی چندین سال 
بازدهی این بازار نسبت به سایر بازارها بیشتر باشد اما این بازدهی را مثال در بازه 
زمانی یک سال نباید انتظار داشت. هر چند طی سال گذشته بازدهی این بازار از 

سایر بازارها بیشتر و بیش از 140 درصد بود.
اما چند اقدام برای رشد بازار سرمایه ضروری است. از جمله اینکه قیمت گذاری 
دستوری از این بازار باید حذف شود، چون عمال سهامدار سودی که باید را نمی برد. 
همچنین صف نشینی در بازار باید از بین برود و فضای تحلیلی بر بازار حاکم شود. 
دامنه نوسانان بازار باید برداشته شود. افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند باید 
آموزش های الزم را دیده باشــند و از رفتارهای هیجانی در ایــن بازار و رفتن در 
صف های خرید و فروش پرهیز کنند و با شناخت و آگاهی از مخاطرات وارد معامله 
در بورس شوند. همچنین الزم است نگاه دولتمردان و مسئوالن نسبت به این بازار 
تغییر کند. این بازار بازاری اســت که بیش از 50 میلیون سهامدار دارد و نباید با 

تصمیات غیرکارشناسی آن را دچار تالطم کند.

با حمایت ستاد هوشمندسازی معاونت علمی؛
8 شركت دانش بنيان فناوری تلفن همراه هوشمند را 

توسعه می دهند
۸ شرکت دانش بنیان با حمایت ستاد توســعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فناوری تلفن همراه 
هوشمند را در کشــور توسعه می دهند.۸ شــرکت دانش بنیان در کشور تالش 

می کنند تا بازار ایران ساخت تلفن همراه هوشمند را رونق دهند.
با گسترش زیســت بوم فناوری و نوآوری در کشور و تســهیل مسیر برای ورود 
نوآوری ها و خالقیت ها به صنایع مختلف، بازار داخلی محصوالت ایران ساخت در 
ایران رونق گرفت و نخبگان و متخصصان داخلی فرصت یافتند تا ظرفیت و توان 
دانشــی و تخصصی خود را بروز دهند. بر همین اساس و با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ۸ شرکت دانش بنیان به حوزه توسعه نرم افزارهای مرتبط با تلفن همراه 
هوشمند ورود و محصوالتی در این حوزه تولید کردند.شرکت های فعال این حوزه 
در تهران، یک شرکت در مازندران و یک شرکت در قم مستقر هستند و خدمات و 
محصوالت خود را با کمک توان داخلی توسعه می دهند.راهکارهای نسل جدید 
موبایل از طریق بسترهای فناورانه ۳g، طراحی پلتفرم پخش ویدئوی ۳60 روی 
پلتفرم اندروید و وب ، طراحی برنامه تحلیلگر برنامه های موبایل، فروشگاه اینترنتی 
نرم افزارهای موبایل اندروید و ویترین و بازار فروش اپلیکیشن های IOS از جمله 

موضوعاتی است که این شرکت ها به تولید آن ورود کرده اند.

به روزرسانی پلی استور گوگل برای مقابله با فریب كاربران
گوگل تغییراتی را در ظاهر و سیاست گذاری های پلی استور خود ایجاد کرده تا 
کاربران درک بهتری از کارکردها و امکانات هر برنامه پیدا کنند.نمایش فهرست 
برنامه های گوناگون در پلی اســتور تا به حال چندان دقیق و منطبق بر خواست 
کاربران در زمان جستجوی آنها نبوده و همین مساله موجب شده تا در بسیاری از 
اوقات ابتدا برنامه هایی در معرض دید کاربران قرار گیرند که چندان ارتباطی با نیاز 
آنها نداشته اند. از همین رو گوگل تغییراتی را در پلی استور ایجاد کرده تا تصاویر 
و ویدئوهای بیشتری برای تشریح کارکردها و امکانات هر برنامه در معرض دید 
کاربران قرار بگیرد و آنها کامالً متوجه شوند هر برنامه برای چه اقداماتی مفید است.
قرار است این به روزرسانی پلی استور تا نیمه دوم سال ۲0۲1 انجام شود و عناوین، 
آیکون ها و شرح هر برنامه نیز با جزئیات بیشتری در دسترس عالقمندان قرار بگیرد.

همچنین سیاست های گوگل در زمینه درج متادیتای هر برنامه سختگیرانه تر 
خواهد بود تا توسعه دهندگان برنامه های مختلف از استفاده از متادیتای فریبنده 
و دروغین در مورد اپلیکیشن های خود خودداری کرده و کاربران را فریب ندهند.
اســتفاده از حروف بزرگ برای درج متادیتا مجاز نخواهد بود مگر آنکه کلیدواژه 
مربوط به نام یک شرکت باشد. همچنین استفاده از ای موجی نیز ممنوع است و 

همچنین نمی توان از اصطالحاتی مانند هم اکنون دانلود کنید نیز استفاده کرد.

پسورد كيف پول رمزارزتان را به كسی ندهيد
با افزایش حضور افراد در حوزه رمزارزها، مجرمان سایبری برای به دست آوردن 
کلمات امنیتی و رمز ورود به کیف های دیجیتال و سرقت رمزارز آنها اقدام می کنند.
استخراج رمزارز، کسب وکاری نوپاست که در سال های گذشته توجه بسیاری از 
فعاالن حوزه فناوری را به خود جلب کرده است، هرچند همه ابعاد این کسب وکار 
هنوز کامال شناخته شــده نیســت. در ایران با توجه با توجه به سوق پیدا کردن 
عالقه مندان به این سمت، وزارتخانه های صمت، نیرو و ارتباطات و بانک مرکزی، از 
دو سال گذشته، پس از تصویب قوانین مربوطه، موانع را از پیش پای سرمایه گذاران 

برداشتند و راه حضور آنها را تسهیل کردند.
هرچند سال گذشته به دلیل خاموشی هایی که در کشور صورت گرفت،  این شائبه 
ایجاد شد که در کشــور و آن هم در زمان صعود قیمت بیت کوین، استخراج این 
رمزارز صورت می گیرد که منجر به قطعی گسترده برق شده است، اما پس از آن 
استخراج رمزارزها به صورت یک فعالیت صنعتی مورد توجه قرار گرفت و قوانینی 
برای آن در نظر گرفته شد. از سوی دیگر مسووالن اعالم کردند که شیب صعودی 
قیمت رمزارزها را به هیچ وجه نمی توان تضمین کرد و ورود افراد به این حوزه به 
عنوان ثروت اندوزی و خروج سرمایه از کشور، به صالح نیست. حتی عنوان شد که 
با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت "مبادله رمزارزها مانند بیت کوین در 
ایران " درگاه های الکترونیکی مبادله رمزارز مسدود می شود، باوجود این به نظر 
می رسد خرید و فروش رمزارزها در ایران ادامه داد. در حالی که استفاده از کیف 
رمزارز با توجه به سهولت و راحتی کار با آن ها امروزه مورد توجه بسیاری از کاربران 
قرار گرفته، مجرمان سایبری نیز از این موضوع آگاهی داشته و تالش می کنند از 
عدم آگاهی و توجه شهروندان به مالحظات امنیتی در هنگام دسترسی به این گونه 
برنامه ها سوء استفاده کرده و موجب نفوذ به کیف رمزارز و سرقت از کاربران شوند.

يادداشت

سامانه ایرانی پخش موسیقی راه اندازی شد
یک شرکت خالق با راه اندازی یک اپلیکیشن موسیقی، خدمات این حوزه را با ۴ برابر سرعت سامانه های مشابه خارجی به مخاطبان ایرانی عرضه می کند.امیرحسام صمد آقایی مدیرعامل یک شرکت 

خالق گفت: در سال های گذشته سامانه های مختلفی از جمله یک سامانه مشهور در آن سوی مرزها ایجاد شد که مضرات قابل توجهی را به فرهنگ کشور و عرصه موسیقی تحمیل کرده است.این فعال 
صنایع نرم و خالق ادامه داد: بر این اساس، این شرکت خالق پس از بررسی گسترده خصوصیات این حوزه، اپلیکیشنی را ایجاد کرد که ۴ برابر سرعت اپلیکیشن های آنسوی آبی را دارا بوده و هزینه 

آن نیز یک نهم هزینه رقبای مشابه خارجی است. همچنین آرشیو بسیار خوب و کاملی از آهنگ های ایرانی را در اختیار کاربر قرار می دهد.

بیت کوین در ۲4 ســاعت 
گذشــته جهش قیمتی ۸ 
درصــدی را تجربه کرده و 
برای نخســتین بار در دو 
هفته اخیر توانسته به کانال 
5۸ هزار دالری برســد، اما علت این رشد چه بوده 

است؟
بازار مشــتقه نقش مهمی در تعییــن قیمت بازار 
لحظه ای بیت کوین دارد، به طوری که در ۲4 ساعت 
گذشته، منقضی شــدن قراردادهای اختیار 4٫۲ 
میلیارد دالری موجب شد تا بیت کوین برای اولین 
بار در دو هفته اخیر به سطح 5۸ هزار دالری برسد.

در حال حاضر بیت کوین با رشدی ۸ درصدی در ۲4 
ساعت گذشــه در محدوده 5۸ هزار دالری معامله 
می شــود و میانگین متحرک 10 و 50 ساعته این 
رمزارز نیز از منظر تکنیکال نشان از روند صعودی 

آن دارد.
 منقضی شدن قرارداد اختیار از این نظر حائز اهمیت 
اســت که برخی از معامله گران را مجــددا به بازار 
لحظــه ای برمی گرداند و همیــن موضوع موجب 
افزایش تقاضا در بازار و باالرفتن قیمت می شود. با 
این حال به نظر نمی رسد بیت کوین بتواند در سه 

هفته آینده مرز 60 هزار دالری را بشکند. بر اساس 
آمارتجمیع شــده توسط شرکت ســرمایه گذاری 
اســکیو از جایگاه های قراردادهای آپشن با تاریخ 
سررســید ۲1 می، شانس رســیدن بیت کوین به 
 ســطح 60 هزار دالری تا آن تاریخ تنها ۳۸ درصد 

است.
زور روند صعودی بازار کریپتوکارنســی کم شده و 
کارشناســان انتظار اصالح از بازار دارند اما سوال 
اینجاســت که این اصالح تا کجا ادامــه دارد؟بعد 
از ریزش بیت کوین تا کانــال 40 هزار دالر این ارز 
بخشــی از ریزش را جبران کرد اما نتوانست سقف 
قبلی خود را بدست بیاورد. حاال سوال اینجاست که 
آیا بیت کوین دوباره به کانال صعودی بازمی گردد یا 

اصالح ادامه دارد؟
حسین شیبانی، کارشــناس و تحلیلگر بازارهای 
مالی در رابطه با وضعیــت بازار رمزارزها گفت: بعد 
از روند نزولی بیت کوین و ریــزش این ارز تا کانال 
40 هزار دالر، این ارز نتوانســت محــدوده قبلی 
خود را بدســت بیاورد و به نظر من بازار هنوز یک 
اصالح بدهکار است. همچنین برخی از ارزها مانند 
اتریوم برخــالف بیت کوین ســقف های جدیدی 
هم ثبت کردنــد اما ثبت این ســقف ها با واگرایی 
همراه بود و همیشه سقف شکنی همراه با واگرایی 
 زیاد معتبر نیســت و نشان از کم شــدن زور روند 

صعودی است.

شیبانی در رابطه با ســیگنال های مثبت برای بازار 
کریگتوکارنسی گفت:  جلسه روز چهارشنبه فدرال 
رزرو سیگنال مثبتی برای بازار بود و در این جلسه 
قرار شــد که نهادهای مالی آمریکا به دلیل اینکه 
هنوز وضعیت اشــتغال به ثبات نرســیده است به 
پول پاشی خود در اقتصاد ادامه دهند و این موضوع 
می تواند سیگنال مثبتی برای بازار رمزارزها باشد. 
از طرفی آلت کوین ها در حال جداسازی راه خود از 
بیت کوین هستند و این موضوع می تواند خبر خوبی 

برای بازار باشد.

این کارشــناس در رابطه با اینکه اصــالح تا کجا 
محتمل اســت گفت: به نظر می رسد بیت کوین تا 
محدوده 4۲ هزار دالر اصالح داشــته باشد و این 
منطقه حمایت مهمی وجود دارد و در این منطقه 
عیار بازار سنجیده می شود. اگر بازار از این منطقه 
ریزش کند امکان به وجود آمدن ترس در بازار زیاد 
است و ریزش های بیشــتر هم محتمل می شود اما 
به نظرم تا زمانی که بازار از محدوده 4۲ هزار دالر 
پایین تر نیاید هر اصالحی فرصت خرید محسوب 

می شود.

احتمال رسيدن بيت كوین به 60 هزار دالر چقدر است؟

سیگنال مثبت برای بازار رمزارزها 
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: این کمیسیون رأساً به موضوع رمزارزها ورود 
می کند تا طرحی ارائه دهیــم و موضوع رمزارز ها را 

قانونی کنیم.
محمد صفایی عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به موضوع رمزارزها از جمله 
»بیت کوین« و اقبال مردم نســبت بــه آنها، گفت: 
سیســتم اجرایی تاکنون در زمینه رمزارزها اقدام 
چندانی انجام نداده که الزم اســت هرچه سریعتر 
اقدامی انجام دهد، چرا که مردم به سمت این ارزها 
اســتقبال پیدا کرده اند و ممکن است در این زمینه 

مشکالتی برای سرمایه آنها به وجود بیاید.
وی با اشاره به موضوع مؤسســات مالی و اعتباری، 

خاطرنشان کرد: در ابتدا در زمینه مؤسسات اعتباری 
هم یک نوع شلختگی و رهاشدگی شکل گرفت و در 
نهایت به نارضایتی اجتماعی کشیده و خسارتش از 
جیب مردم پرداخت شــد و این به این دلیل بود که 
سیستم اجرایی اقدامات پیشگیرانه انجام نداده بود تا 

شرایط آن چنانی پیش نیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی 
و وزارت اقتصــاد و امــور دارایی بایــد نظارت های 
ویژه بر حوزه رمزارز ها داشــته باشــند،  گفت: در 

زمینه رمزارزها نیز وظیفه بانــک مرکزی به عنوان 
تنظیم کننده ارز کشــور اســت که بایــد در قالب 
الیحه ای پیشــنهادات خود را در زمینــه ارزهای 
دیجیتال به ویژه »بیت کوین« به مجلس ارائه دهد 
که متأسفانه باز هم با تأخیر عمل کرده و تاکنون این 

اقدام را انجام نداده است.
صفایی تأکیــد کرد: کمیســیون اقتصادی مجلس 
به عنوان کمیســیون تخصصی رأســاً بــه موضوع 
رمزارزها ورود می کند تا خودمان یک طرحی ارائه 

دهیم و موضوع را قانونی کنیم و در این زمینه مرکز 
پژوهش های مجلس را مکلف کردیم که پیش نویسی 
را آماده کند و به کمیســیون اقتصادی ارائه دهد تا 

مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: احتماالً در 
این طرح موضوعاتی همچون شفاف ســازی حوزه 
فعالیت رمزارز ها از صدور مجوز تــا تولید و نظارت 
مدنظر قــرار خواهد گرفت.نماینده مــردم گناباد و 
بجستان در مجلس اظهار کرد: هدف از قانونی شدن 
ارزهای دیجیتال این است که مانند مؤسسات مالی 
دارای شناسنامه باشند و تحت نظارت بانک مرکزی 
و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج 

ارز مشخص باشد.

معاونت علمی و فناوری اعالم کرد آمار بانوان مخترع 
ایرانــی باالتر از متوســط جهانی اســت.هدف ثبت 
اختراعات، توسعه نوآوری در جوامع است. هرچه تعداد 
افراد نوآور در جامعه بیشــتر شــود، حرکت به سمت 

توسعه اقتصاد نوآوری محور افزایش می یابد.
زنان نیمــی از جمعیت دنیا را تشــکیل می دهند اما 
آیا آنان با همین نســبت 50 درصد در توسعه و رشد 
نوآوری نقش آفرینی مستقیمی دارند؟. نتایج تحقیقات 
بیانگر این است که نســبت زنان مخترع هنوز با 50 
درصد مفروض فاصله زیادی دارد. برای آگاهی به سهم 
مشارکت زنان مخترع در اختراعات ایران، پرونده های 
تقاضاهای ثبت اختراع در خارج از کشور که در سامانه 
الکترونیکی کانون پتنت معاونت علمی و فناوری به ثبت 
رسیده بود، به عنوان یک جامعه آماری و نمونه ای از کل 

جامعه مخترعان، مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج بررسی ها نشان داد که علی رغم پایین بودن توازن 
جنســیتی در ایران نسبت به مناســب مفروض )50 

درصد( بوده؛ اما نسبت پرونده ها با مخترعان زن در این 
بررسی به میزان قابل توجهی باالتر از متوسط جهانی 
و حتی باالتر از آمار کشــورهای پیشرو در زمینه ثبت 

اختراعات است.
درحالی که به طور متوسط در دنیا، درصد زنان مخترع 
در پرونده های ثبت اختراع حدود 14 درصد است و در 
کشورهای پیشرو هم این رقم به 1۸ درصد نمی رسد، 
این نســبت در ایران )جامعه آماری کانون پتنت( ۲4 

درصد است.
نتایج این بررسی که روی بیش از ۲ هزار پرونده موجود 
انجام شد نشان داد که نســبت زنان مخترع در ایران 
)جامعه آماری کانون پتنت( نسبت به متوسط جهانی، 
رقمی باالتر است. نسبت زنان مخترع به مردان مخترع 

در ایران )جامعه آماری کانون پتنت( حدود ۲4 درصد 
است. به عبارتی دیگر، در برابر هر 4 مرد مخترع یک زن 
مخترع فعال است که در مقایسه با نسبت جهانی 6 به 1 

رقمی قابل مالحظه است.
در این تحقیق تمامی پرونده های ثبت شده در سامانه 
الکترونیکی کانــون پتنت، به عنــوان جامعه آماری 
بررسی شدند. از دالیل انتخاب کانون پتنت و سامانه 
الکترونیکی آن برای بررسی جنسیت مخترعان ایرانی، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
در سامانه الکترونیکی کانون پتنت، هیچ محدودیتی 
ازنظر حوزه فناوری، جنسیت، استان، دانشگاه، مراکز 
پژوهشــی، صنعت یا مخترعین مســتقل و… برای 
پذیرش تقاضانامه ها برای حمایت از ثبت اختراعات در 

ادارات ثبت اختراع خارجی وجود ندارند و هر مخترعی 
قادر است از هر کجای کشور بدون پرداخت هزینه و یا 
تشریفاتی دست و پاگیر، اختراع خود را در سامانه کانون 

به صورت اینترنتی ثبت کند.
همچنین کانون پتنــت به عنوان نماینــده معاونت 
فناوری ریاســت جمهوری، وظیفــه حمایت از ثبت 
اختراعات ایرانیان را در خارج از کشــور بر عهده دارد. 
مخترعان از سراسر کشور، برای ثبت اختراعات خود 
در خارج از کشــور و کســب حمایت برای این مهم، 
از خدمات کانون پتنت اســتفاده می کنند. از این رو، 
کانون پتنــت و فعالیت های این مرکز برای کســب 
حمایت از ثبــت اختراعات در خارج از کشــور، برای 
بســیاری از مخترعان کشــور شناخته شــده است، 
بنابراین می تــوان جامعه مخترعینی کــه در کانون 
پتنت ایــران اقدام به ثبــت اختراع خــود کرده اند را 
 به طور نسبی به عنوان نماینده ای از جامعه مخترعین 

کشور دانست.

در حالی که وزارت اطالعات در اســفندماه نسبت 
به مخاطرات شبکه اجتماعی کالب هاوس هشدار 
داده امــا وزیر ارتباطــات ضمن بــی اعتنایی به 
هشدارها، تمام قد پشت این شبکه خارجی ایستاده 
است.»کالب هاوس« که کمتر از یک سالی است به 
جمع شبکه های اجتماعی مطرح دنیا پیوسته، طی 
دو ماه اخیر در ایران نیز توانسته به لطف حضور و 
حمایت بسیاری از مسئوالن و سیاستگذاران و افراد 
مطرح کشور که به عضویت آن درآمدند، مخاطب 

جذب کند.
بســیاری از مســئوالن و سیاســتگذاران و 
سیاســتمداران کشــور از اتاق های گفتگوی این 
پلتفرم خارجی، به عنوان تریبون رسمی استفاده 
می کنند و افراد بســیاری نیز تــالش می کنند تا 
هرطور که شده با نسخه رســمی و غیررسمی به 
عضویت این شبکه اجتماعی که بدون هیچ ضوابط 

و مقرراتی در کشور ما فعال شده است، درآیند!
اما نکته جالب توجه این است که مسئوالنی که هم 
اکنون کالب هاوس را به عنوان تریبون رسمی خود 
برگزیدند و هر شب در اتاق های مختلف آن به بحث 
و گفتگوی رسمی می پردازند تا پیش از این تالشی 
برای حمایت از پیام رسان های بومی که از جمله 
اهداف اسناد باالدستی نظام است، به کار نگرفته 
اند. این مســئوالن حتی به عضویت پیام رســان 
های بومی نیز درنیامدند و صفحه رســمی در این 

شبکه های بومی ندارند.
به عنوان مثال حضور فعاالنه وزیــر ارتباطات در 
شــبکه آمریکایی کالب هاوس و سایر شبکه های 
اجتماعی خارجی در حالی است که اکانت رسمی 
وی در هیچیک از شــبکه های پیام رسان داخلی 
فعال نیســت و از هیچ یک از این بسترها به عنوان 
تریبون رسمی خود استفاده نمی کند.آذری جهرمی 

برای جلوگیــری از فیلترینگ شــبکه اجتماعی 
خارجی کالب هاوس بــه حدی تالش می کند که 
اگر وی با این میزان همت و تالش به توســعه پیام 
رسان های داخلی اعتقاد داشت، شاید بعد از 4 سال 
می توانستیم شاهد فعالیت موفق این شبکه های 

بومی در کشورمان باشیم.
اما وی که از نخستین مسئوالنی بود که به عضویت 
رسمی کالب هاوس درآمد، طی چند هفته اخیر 
تمامی تالش خــود را به کار گرفته تا این شــبکه 
اجتماعی آمریکایی فیلتر نشود و بدون هیچگونه 
مشــکل و اختالل به فعالیت بدون ضابطه خود در 
ایران ادامه دهد.این در حالی است که مطابق با سند 
»تعیین سیاست ها و اقدامات الزم برای ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی« مصوب سال ۹6 شورای 
عالی فضای مجــازی، وزارت ارتباطات مکلف به 
ایجاد شرایط و ضوابط برای اعطای مجوز فعالیت 
به پیام رسان های اجتماعی خارجی در کشور است.
با این حال اما شــبکه اجتماعی کالب هاوس نیز 
مانند سایر شــبکه های اجتماعی خارجی، بدون 
دریافت مجوز و رعایت ضوابط در کشورمان فعالیت 
می کند و وزیــر ارتباطات نیز تمام قد پشــت آن 
ایستاده است.وی شــب گذشــته در این شبکه 
اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا یک وزارتخانه 
درخواســت فیلترینگ کالب هاوس را داده و سه 
وزارتخانه رأی به فیلترینگ داده اند، گفته اســت: 
»خیر وزارت خانه ای مصوبه نکرده است. به صورت 
خاص وزارت اطالعات اسفندماه نامه ای به ما و به 
مرکز ملی فضای مجازی داده و گفته این شــبکه 

اجتماعی مخاطراتی دارد که بایــد از آن مراقبت 
کنید. این نامه را نباید استناد بکنیم به اینکه این 
شبکه را باید فیلتر کرد. نمی شود هر چیزی را که 

گفته شد تهدیدی برایش مترتب است را بست!«.
وی در ادامه ســخنانش بروز اختالالت اخیر روی 
این شــبکه اجتماعی که به اذعان وی به صورت 
خودسرانه از ســوی اپراتورها، اعمال شده است، 
گفت: »مملکت قانون دارد، قانون جنگل که حاکم 
نیســت که هر کس هر کاری خواست بکند. آنچه 
در مورد اختالل کالب هاوس اتفاق افتاده، خالف 
قانون اســت. در دولت یازدهــم در کمیته تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه جمع بندی بر این شد 
که رأی گیری برای فیلتر سایت هایی که کاربران و 
بازدید باال دارند، به صورت آنالین نباشد. به همین 
دلیل کالب هاوس نیز جز مصادیقی نیست که رأی 

گیری در موردش به صورت آنالین اتفاق بیافتد.«
این دفاع تمام قــد وزیر ارتباطات از یک شــبکه 
خارجی در حالــی صورت می گیرد کــه به گفته 
خودش وزارت اطالعات از چند ماه قبل نسبت به 
تهدیدها و مخاطرات آن هشــدارهایی داده است. 
هشدارهایی که با بی تفاوتی و بدتر از آن با حمایت 
از این شبکه اجتماعی آنهم از سوی مسئول فضای 
مجازی کشــور  مواجه شده اســت.حمایت وزیر 
ارتباطات از شبکه اجتماعی کالب هاوس و تأکید 
وی بر اجرای قانون در این زمینه، در حالی اســت 
که شخص وی نســبت به اجرای قوانین مربوط به 
ساماندهی پیام رسانهای خارجی در داخل کشور 
که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است بی اعتنا 

اســت و همچنین قانون حمایت از پیام رسانهای 
داخلی نیز بر زمین مانده است.

نحوه مواجهه منفعالنه با فعالیت سایر شبکه های 
اجتماعی خارجی در کشــور، در سایه نبود برنامه 
مشخص و اعمال سیاست و مقررات از سوی وزارت 
ارتباطات تا حدی پیش رفته که به درخواست وزیر 
ارتباطات، هیأت وزیران مصوبــه ای برای جریمه 
اپراتورها در قبال اختالل در سیستم کالب هاوس 
به تصویب می رساند.دولت در این مصوبه، اپراتورها 
را روزانه مبلغ 50 میلیارد تومان برای ایجاد اختالل 
در کالب هاوس جریمه و حتی آنهــا را تهدید به 

تعلیق پروانه کرده است.
این حجــم از تالش و حمایت آشــکار از ســوی 
هیأت دولت برای تصویب ســریع و در کمتر از 4 
روز مصوبه ای در حمایت از یک شــبکه اجتماعی 
خارجی بی سابقه است و جای تعجب دارد.این در 
حالی است که بســیاری از موضوعات مهم فضای 
مجازی این روزها معطل برگزاری جلســه شورای 
عالی فضای مجازی اســت اما رئیس جمهور برای 

آن زمان ندارد.
با این وجود این ســوال مطرح می شود که وزارت 
ارتباطات در تبلیغ یک پلتفرم خارجی و تالش برای 
فعال نگه داشــتن بدون ضابطه اینگونه پلتفرم ها 
در کشور چه منافعی خواهد داشت. آیا تالش این 
وزارتخانه برای تبلیغ سکوهای خارجی به منافعش 
در فروش ترافیک پهنای باند مربوط می شود یا ناظر 
به جریانات سیاسی از جمله انتخابات است؟سوالی 
که بارها پرسیده شــده این است که چرا مصوبات 
شــورای عالی فضای مجازی در ایــن زمینه روی 
زمین مانده و نظارتی بر پیاده سازی مصوباتی که 
شــخص رئیس جمهور خودش آن را امضا کرده 

است، صورت نمی گیرد؟

تکليف كميسيون اقتصادی مجلس به مركز پژوهش ها درباره »رمزارزها«

ارز دیجیتال قانونی می شود؟

معاونت علمی و فناوری اعالم كرد؛

آمار بانوان مخترع ایرانی باالتر از متوسط جهانی

نامه وزارت اطالعات درباره »كالب هاوس«

بی توجهی جهرمی به هشدارها!

اخبار


