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سرمقاله

چشم انداز روشن
اقتصاد با احیای برجام
کمیل طیبی ،اقتصاددان

از آنجایــی کــه نقــش
تحریم ها در اقتصاد کشور
بسیار گسترده بوده است،
روند مذاکــرات و احیای
برجــام می تواند چشــم
انداز بسیار روشــنی را داشته باشد .رفع تحریم
ها به رونق کســب و کارها و اشــتغال ،کاهش
نرخ بیــکاری و کنترل تــورم از طریق تقویت
شاخص های اقتصادی کمک خواهد کرد .وقتی
تحریمی وجود نداشته باشد سیاست های کنترل
تورم هم قابل اجراست و رشد اقتصادی تقویت
خواهد شد .تجربه این تحریم ها نشان داده که
تحریم های نفتی و تحریم های اعمال شــده بر
صادرات و تحریم های بخش بانکی اثرات منفی
بر اقتصاد ایران گذاشته اســت .وقتی صادرات
نفتی و یا به طور کلی فروش نفت عادی نباشد
مشــکالت در کســری بودجه و کمبود منابع
ارزی اتفاق مــی افتد و به دنبــال آن صادرات
غیرنفتی دچار مشکل خواهد شد .همانطور که
در چند سال اخیر شاهد بروز این مدل مشکالت
بوده ایم .با وجود تحریم ها نوسان در بازارهای
مختلف و...
ادامه د ر صفحه3
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خوشبینی بازارها به مذاکرات وین
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قیمتسازی
کاذبمسکن

چندی پیش شاهد انتشــار آگهی فروش مسکن
در خیابان فرشــته تهران به قیمت  990میلیارد
تومان و با هشت خواب بودیم .از این دست آگهی ها
در فضای مجازی بسیار دیده می شود و به عقیده
کارشناسان این مدل انتشــار آگهی با این قیمت
تنها به قیمت سازی و شوک روانی در بازار مسکن
منجر خواهد شد .چراکه مشتریان این مدل خانه
ها خریداران خاصی هستند که در فضای مجازی
وجود ندارند و این مدل منازل در دســت عده ای
خاص دست به دست می شود .جالب اینجاست که
این مدل از ملک ها اصوال خرید و فروش نمی شود
و اگر هم به ندرت این اتفاق بیفتد بخشی از مبلغ
نقدی پرداخت می شود و بخشی دیگر به صورت
اقساط و یا تبادل کاال صورت...
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دستورترخیصفوری
کاالیاساسی
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ریزش قیمت خودرو
در بازار بدون مشتری

کاهش بیش از
 ۱۳هزار واحدی
شاخص بورس

صفحه2

صفحه ؟

به دنبال گزارشی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی
دولت و با نظر دســتگاه های مربوطــه در رابطه با
موانع ترخیص کاالهای اساسی دپو شده به رئیس
جمهوری اعالم شد ،وی موافقت خود را با پیشنهادات
مطرح شده اعالم و دســتور پیگیری و اجرا را صادر
کرده است .اخیرا طی جلسه معاونت اقتصادی دولت
و دستگاههای مربوطه در حوزه تجارت ،مشکالت
و موانع اصلی در رابطه با اظهــار ،ترخیص و انتقال
کاالهای اساســی به بازار به ویژه کاالهای موجود
در بندر امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار گرفت
و همراه بــا مجموعه ای از پیشــنهادات به رئیس
جمهوری اعالم شد .تازهترین اعالم ارونقی  -معاون
فنی گمرک ایران...

2

هر فرد سالی چند فقره چک موردی میتواند بگیرد؟
بانک مرکزی با صدور شیوهنامهای ،مقررات ناظر بر چکهای موردی را ابالغ و
حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشــتری را در هر تقاضا حداکثر دو
فقره و در مجموع ســاالنه حداکثر پنج فقره اعالم کرد.به گزارش بانک مرکزی
در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اعالم کرد :پیرو ضوابط و
مقررات ابالغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصالحات
سال  ۱۳۹۷قانون صدور چک و در اجرای تکالیف مقرر در تبصره  ۲ذیل ماده ۶
ن شده که «بانک مرکزی مکلف است
اصالحی سال  ۱۳۹۷قانون صدور چک عنوا 
ظرف مدت یک سال پس از الزماالجرا شدن این قانون ،ضوابط و زیرساختهای
خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دست چک
ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به

اعتبارسنجی ،رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب
این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود .در صورت عدم موجودی کافی برای
پرداخت چک موردی صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد مندرج
در بندهای الف تا د ماده  ۵مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک،
صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد» ،بانک مرکزی مقررات ناظر
بر اعطای چک موردی را ابالغ کرد.
بر این اساس ،چک موردی در راســتای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت
شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی واجد مختصات زیر است:
 .۱استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته چک نزد
بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

صادرات کاالهای ایرانی به ۱۴۳کشور دنیا
با وجود شــدت گرفتن تحریم هــای ظالمانه نظام
ســلطه و محدودیت های ناشــی از پاندومی کرونا،
در سال گذشــته کشــورمان به بیش از  ۱۴۳کشور
جهان صادرات و از  ۱۲۳کشــور واردات داشته است.
به گزارش ایسنا ،ســید روح اله لطیفی  -دبیر شورای
اطالع رسانی گمرک جمهوری اسالمی ایران  -ضمن
بیان این مطلب ،اظهارکرد :کشورمان در سال ۱۳۹۹
به  ۱۴۳کشــور جهان صادرات انواع کاالهای ایرانی
را داشــته که بالغ بر  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر
ارزش صادرات بوده اســت .ضمن آنکه در این سال از
 ۱۲۳کشــور جهان واردات کاال با ارزش  ۳۸میلیارد
و ۸۹۲میلیــون دالر داشــتهایم.لطیفی افزود :ســه

مقصد کاالهای تجاری کشــورمان ،چین با بیش از ۹
میلیارد و ۷۷میلیون و  ۱۲۳هزار و  ۲۳۴دالر ،عراق با
هفت میلیارد و  ۴۴۸میلیون و  ۴۳۱هزار و  ۶۷۳دالر
و امارات با چهار میلیــارد و ۶۶۱میلیون و  ۶۲۱هزار
و  ۶۸۲دالر بودند و پس از این ســه کشــور ،ترکیه با
دو میلیارد و ۵۳۶میلیون و  ۶۱۶هــزارو  ۶۸۸دالر و
افغانســتان با دو میلیارد و ۳۰۸میلیون و۴۰۱هزار و
۲۵۹دالر اصلی ترین مقاصد کاالهای ایرانی در سال
۹۹بودند.به گفته وی ،کمترین صادرات کشــورمان
در اطلس جهانــی تجارت به کشــور لوکزامبورگ با
 ۴۴۸دالر بوده است .ســخنگوی گمرک در خصوص
کشورهای طرف معامله برای تامین کاالها و واردات

به کشورمان گفت :در سال گذشته مبدا اصلی واردات
کشورمان شــامل کشــور چین با  ۹میلیارد و ۸۴۳
میلیون و  ۵۹۵۱دالر و پس از آن امارات متحده عربی
با  ۹میلیارد و  ۷۵۷میلیــون و  ۷۸۷هزار و  ۵۹۱دالر
و ترکیه با چهار میلیــارد و  ۴۰۰میلیون و  ۹۱هزار و
 ۸۲دالر هســتند.لطیفی گفت :نزدیک به  ۵۰درصد
صادرات کشور در سال  ،۱۳۹۹محصوالت پتروشیمی
و پایه نفتی ۲۰ ،درصد محصــوالت معدنی و صنایع
معدنی ۱۸،درصد نیز محصوالت کشاورزی و صنایع
غذایی ،حدود  ۱۰درصدی کاالهای صنعتی و میعانات
گازی و صنایع دستی با هم سهمی بیش از یک درصد
بودند.

ورود وزارت کشور به مسئله توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی

قطعی یکی از اســتعالمهای ســامانه یکپارچه
اعتبارســنجی کارتهــای بازرگانی طی حدود
یک ماه گذشــته که موجب توقف فرایند صدور
و تمدید کارت بازرگانی شــده اســت ،واکنش
وزارت کشــور را هم برانگیخت.به گزارش مهر،
قطعی یکی از اســتعالمهای ســامانه یکپارچه
اعتبارســنجی کارتهــای بازرگانی طی حدود
یک ماه گذشــته که موجب توقف فرایند صدور
و تمدید کارت بازرگانی شــده اســت ،علیرغم
پیگیریهــای مکــرر هنــوز برطرف نشــده و
نارضایتی شدید تجار و فعاالن اقتصادی در سال
پشــتیبانی و مانعزدایی به دنبال داشــته است.
اینک وزارت کشــور هم به این موضوع واکنش
نشــان داده و از رئیس مرکز آمار و انفورماتیک
قوه قضائیه خواســتار اقدام عاجــل در رفع این
قطعی شده است.
بابک دین پرست ،معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توســعه منطقهای در این نامه کــه خطاب به
زارعپور ،رئیــس مرکز آمــار و انفورماتیک قوه
قضائیه نوشته شده است ،با اشــاره به مکاتبات
قبلی مســئوالن ذیربط با قوه قضائیه برای حل

مشکل قطعی خواستار اقدام عاجل برای حل این
مشکل شده است.

ماجرا چیست؟
پس از اینکه از اوایل ســال جدید ،خبر «قطعی
استعالم سابقه محکومیت سامانه اعتبارسنجی
کارتهای بازرگانی از سوی مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه» خبرساز شد ،پیگیریهای
مختلفی توسط وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران
به عنوان متولیان اصلی کارت بازرگانی انجام شد
که هنوز به نتیجه نرسیده است.همچنین معاون
اتاق بازرگانی ایران و همچنین مدیر صدور کارت
بازرگانی اتاق تهران طی مصاحبههای جداگانهای
از مشکالت ایجادشــده به دلیل قطعی مذکور و
نارضایتی شدید تجار و فعاالن اقتصادی خبر داده
و خواستار رفع مانع ایجادشده توسط مرکز آمار
و فناوری اطالعات قوه قضائیه در سال پشتیبانی
و مانعزدایی شــدهاند.عالوه بر این ســخنگوی
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز طی
مصاحبهای از اقدامات این ستاد در زمینه مکاتبه
با معاون قضائی دادستانی کل کشور و نماینده قوه

قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز
خبر داد که به نامه دادســتانی کل کشور با مرکز
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه منتهی شده
است ولی با این حال طبق بررسیهای انجامشده،
هنوز «قطعی ایجادشده» برقرار بوده و در کمال
تعجب مشــکالت فعاالن اقتصادی ناشی از آن
در سال پشتیبانی و مانعزدایی ادامه دارد.اینک
در تازهترین اقدام ،وزارت کشــور طی نامهای به
رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه،
ضمن اشاره به مبانی قانونی و ضرورت ایجاد زمینه
دسترسی وزارت صمت به سامانه سجل قضائی،
اقدام عاجل به منظور رفع مشکالت مطرحشده
را درخواست کرده اســت.الزم به یادآوری است
وزیر کشــور ،نماینده رئیس جمهور در ســتاد
مرکزی مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز و همچنین
رئیس ستاد اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی
کشور است و وزارت کشــور پیش از این نیز طی
مکاتباتی با ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز درخواســت کرده بود رفع مشکل ایجادشده
برای سامانه اعتبارســنجی کارتهای بازرگانی
پیگیری شود.

 .۲حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در
هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر  ۵فقره است.
 .۳سقف مبلغ کلیه مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه
موضوع ماده  ۷دســتورالعمل اجرایی ماده  ۶اصالحی قانون است ( .براساس
ماده  ۷این دستورالعمل سـقف اعتبار مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص
حقیقی دارای حساب جاری غیرتجاری ،اشخاص حقیقی دارای حساب جاری
تجاری و اشخاص حقوقی ،حســب مورد با توجه به انفرادی یا مشترک بودن
حساب و نیز متناســب با نتایج گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری دریافتی از
شرکتهای اعتبارسنجی و یا گزارش رتبهبندی دریافتی از مؤسسات رتبهبندی
اعتباری ،توسط سامانه صیاد بر اســاس شیوهنامهای که توسط بانک مرکزی

تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد ،محاسبه خواهد شد .تا قبل
از ابالغ شیوهنامه یاد شده صرفاً رتبه اعتباری و یا امتیاز اعتباری مذکور به وی
اعالم میگردد).
 .۴چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توســط شخصی که چک
موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است
 .۵از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا چک موردی مشــمول
تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی به اســتثنای
الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی میشود.
بانک مرکزی تاکید کرده اســت که مقررات فوق از مردادماه سال جاری الزم
االجرا است.

جزئیات طرح اعطای اقامت ۵ساله به سرمایه گذاران خارجی بورس
افرادی که حداقل مبلغ ۲۵۰هزار دالر به ارزهای دیگر در
بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری کنند ،به همراه همسر،
فرزندان پسر کمتر از  ۱۸سال و دختر مجرد و پدر و مادر
مجوز اقامت دریافت می کنند.به گزارش سازمان بورس
و اوراق بهادار ،بهادار بیژنی با اشــاره به شیوهنامه اعطای
مجوز اقامت  ۵ساله به ســپردهگذاران و سرمایهگذاران
خارجی و مســتندات قانونی آن گفت :پیــش از این در
چهاردهمین جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی و طی
مصوبه  ۱۵تیر  ۱۳۹۸هیأت وزیران مقرر شده بود برای
تشویق سپرده گذاری و سرمایه گذاری تصمیماتی گرفته
شود؛ لذا سلســله جلساتی با حضور مســؤوالن وزارت
کشور ،سازمان ســرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و

فنی ایران ،ســازمان بورس و اوراق بهادار ،بانک مرکزی
و دیگر نهادهای مرتبط برگزار و نهایتاً منجر به تصویب
شیوه نامه اعطای مجوز اقامت  ۵ساله به سپردهگذاران
و سرمایهگذاران خارجی شــد.بیژنی توضیح داد :بر این
اساس ،افرادی که حداقل مبلغ  ۲۵۰هزار دالر یا معادل
آن به ارزهای دیگر در بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری
کنند ،به همراه همسر ،فرزندان پسر کمتر از  ۱۸سال و
دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر) ،مجوز
اقامت دریافت خواهند کرد .مشاور رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار در امور بینالملل افزود :در صورتی که تعداد
افراد بیش از پنج نفر باشد ،متقاضی باید به ازای هر نفر،
مبلغ  ۵۰هزار دالر یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول

بانک مرکزی سرمایهگذاری یا سپردهگذاری کند.بیژنی در
خصوص نحوه اقدام سرمایه گذاران برای دریافت مجوز
اقامت اظهار داشت :افراد متقاضی با توجه به ضوابطی که
در شیوه نامه اعطای مجوز اقامت  ۵ساله به سپردهگذاران
و سرمایهگذاران خارجی آمده میتوانند از طریق سازمان
سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اقدام و
مجوز اقامت دریافت کنند.مشاور رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار در امور بینالملل در پایان اظهار داشت :از آنجا
که بین المللی شدن بازار سرمایه یکی از مهمترین مواردی
است که در دستور کار سازمان بورس است و این سازمان
برای سرمایه گذاری خارجی اهمیت زیادی قائل است،
طبیعتاً این مصوبه قابل تمدید نیز خواهد بود.

 ۷اقدام برای عبور از پیک تابستانه مصرف برق در تهران

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای تهران هفت
اقدام این مجموعه برای عبور از پیک مصرف برق تابستان
را که با انجــام آنها می توانیم از تابســتان  ۱۴۰۰بدون
خاموشی عبور کنیم را تشــریح کرد.رسول قسمت در
گفتگو با مهر در پاسخ به اینکه با توجه به در پیش بودن
روزهای گرم سال ،چه اقداماتی برای کاهش تلفات شبکه
و مدیریت مصرف برق در دســت انجام دارید ،گفت :هر
ساله با شروع تابستان و گرم شدن هوا و استفاده گسترده
از وسایل سرمایشــی ،بار مصرفی افزایش قابل توجهی
مییابد .اگر تجهیزات شبکه برای این مقدار بار آمادگی
و ظرفیت الزم را نداشته باشد ،به طور قطع برق رسانی
به مشترکین دچار مشکل شده و گاهی میتواند منجر
به خاموشیهای گسترده در شبکه شــود .بنابراین به
جهت حفظ پایداری شــبکه و تجهیزات برق رســانی،
شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع ناچار به
اعمال خاموشی در بخشــی از شبکه هستند.وی افزود:
در همین ارتباط برای حفظ آمادگی شبکه در روزهای
اوج مصرف ،شرکت برق منطقهای تهران از مدتها قبل
اقدامات مؤثری را اجرا میکند .این اقدامات در دو بخش
توسعه شبکه شامل توسعه خطوط و پستهای برق فشار
قوی و همچنین آماده سازی شبکه شامل بهینه سازی،

سرویس ،برطرف کردن عیوب و رفع نقاط ضعف شبکه
هستند.این مقام مسئول با اشاره به اینکه در بخش اول
هر ساله و پیرو مطالعات فنی شــبکه پروژههای زیادی
براساس اولویت تعریف و اجرا میشود ،ادامه داد :اجرای
این طرحها منجر به افزایش ظرفیت شبکه و همچنین
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و سهولت در جابجایی و
انتقال بار در شبکههای برق رسانی میشود.معاون بهره
برداری شرکت برق منطقهای تهران با اشاره به اینکه این
اقداماتهرسالهتوسطپرسنلشرکتهایبرقمنطقهای
و پیمانکاران زیر مجموعه انجام میشود تا مشترکین با
حداقل مشکل و خاموشی شرایط پیک بار و تابستان را
پشت سر بگذارند ،اظهار داشت :با توجه به محدودیتهای
مالی صنعت برق کشــور و همچنیــن محدودیتهای
فنی شــبکههای برق رســانی ،همکاری مردم عزیز و
مدیریت مصرف و جلوگیری از مصــرف بی رویه تا حد
بسیار زیادی میتواند در کاهش خاموشیهای ناخواسته
و افزایشکیفیت برق تحویلی به مشترکین مؤثر باشد.این
مقام مسئول در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه
چه اقدامــات جدیدی برای بــاال رفتن بهــره وری در
پستها به منظور خدمات رســانی بهتر به مردم انجام
شده اســت ،توضیح داد :در خصوص افزایش بهره وری

در شــبکههای برق رســانی در حوزه تحت پوشــش
شــرکت برق منطقهای تهران اقدامات مؤثری انجام یا
در حال انجام است؛ اصالح سیستمهای خنک کنندگی
ترانســفورماتورها و در نتیجه افزایش میزان بارگیری از
آنها ،بازسازی و به روزآوری برخی از تجهیزات مستعمل
و استفاده مجدد آنها در شبکههای برق رسانی ،افزایش
ظرفیت برخی از خطوط موجود شــبکه بجای احداث
خطوط جدید ،بازیابی و تصفیه فیزیکی و شــیمیایی
روغنهــای مســتعمل و بکارگیــری مجــدد آنها در
چرخه بهره برداری از تجهیزات ،اســتفاده از تجهیزات
دپو شــده در محل انبارها در رفع عیــوب تجهیزات و
طرحهای توسعه شبکه ،ساده سازی و کوچک سازی ابعاد
پستهای فشار قوی در جهت کاهش قیمت تمام شده
و بدون کاهش کیفیت و در نهایت استفاده از روشهای
نوین در بهره برداری از شــبکههای برق رســانی مانند
استفاده از پهپاد با سیستم پردازش تصویر در بررسی و
بازدید خطوط برق فشار قوی و تجهیزات پستهای برق،
هوشمند سازی برنامههای سرویس و نگهداری تجهیزات
شبکه استفاده از انواع سنسورها و نرم افزارهای مربوطه
به منظور مانیتورینگ تجهیــزات از جمله این اقدامات
به شمار میرود.
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اخبار

کاهش ۱۸۰هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران (یکشنبه ،دوازدهم اردیبهشتماه) با کاهش ۱۸۰هزار تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹میلیون و ۵۶۰هزار تومان
رسید .روز گذشته ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۱۸۰هزار تومان نسبت به (شنبه) به رقم ۹میلیون و ۵۶۰هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح
قدیم نیز ۹میلیون و ۳۰۰هزار تومان معامله شد .نیمسکه بهار آزادی پنج میلیون و ۲۰۰هزار تومان ،ربع سکه سه میلیون و ۳۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون و۸۰۰
هزار تومان قیمت خورد .عالوه بر این ،در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸عیار به ۹۴۰هزار تومان رسید.قیمت مثقال طال نیز چهار میلیون و ۷۵هزار تومان شد.

ریزش دالر به کانال  ۲۱هزار تومانی

خوشبینینرخارزبهمذاکراتوین

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت؛

دولت با اختصاص ارز الزم ،مشکل
واردات واکسن را حل کرد

دویست و بیســت و دومین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت صبح یکشــنبه به ریاست حسن
روحانی رییس جمهور برگزار شد و در ابتدای جلسه
اقدامات انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی
تامین و خرید واکســن مورد بحث و بررســی قرار
گرفت .سرعت بخشیدن در تولید و واردات واکسن،
تسریع در تخصیص اعتبار ارزی و ریالی از سوی بانک
مرکزی ،هماهنگی میان دستگاه های مختلف در
داخل و نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای
تسهیل واردات و استفاده وزارت بهداشت و درمان از
ظرفیت بخش خصوصی برای واردات واکسن از جمله
موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن بود.
رییس جمهور با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن
در برنامه های دولت گفت :مقابله با کرونا در گرو دو
اصل رعایت دستورالعمل ها و واکسیناسیون است.
همانطورکهرعایتدستورالعملهاوظیفههمهاقشار
مردم است ،دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به
عنوان اصل اول همه فعالیت های خود تعیین کرده
است .روحانی ادامه داد :دولت با اختصاص ارز الزم
مشکل تامین منابع را برای خرید و واردات واکسن،
حل کرده است و از این نظر هیچ یک از دستگاه های
ذیربط نباید اجازه دهند تامین فوری واکسن در پیچ
و خم مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم طبق
اولویت های تعیین شده ،در اختیار گروه های مختلف
جامعه قرار گیرد .به دنبال تزریق به کادر درمان ،افراد
در گروه های سنی بیش از  ۶۵سال و افراد با بیماری
های زمینه ای در اولویت ارائه خدمات قرار می گیرند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت با
توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو ،موضوع بعدی
جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در
بازار و واقعی شــدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .رییس جمهور با تاکید بر شکست دشمن در
جنگ اقتصادی و اذعان آنان به بی نتیجه بودن سیاست
فشار حداکثری گفت :با شکســت دشمن در جنگ
اقتصادی و نزدیک شدن به آســتانه رفع تحریم ها با
توجه به مذاکرات اخیر ،می توان امیدوار بود که اقتصاد
کشور به مسیر تعادل و شکوفایی سال های  ۹۳تا ۹۶
بازگردد .روحانی با اشاره به سواستفاده عده ای در داخل
و خارج از تحریم ها ،اظهار داشت :این عده برای ممانعت
از کاهش احتمالی نرخ ارز ،کماکان به دنبال ایجاد مانع
در برابر گشایش های احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی
در میان جامعه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هستند
ولی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی ،تعادل
قیمت ارز ،باالبردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب
قیمت کاال است.

کاهش بیش از ۱۳هزار واحدی
شاخصبورس

بازار ســرمایه روز گذشــته روندی نزولی داشت و
شــاخص کل بورس بیش از ۱۳هزار واحد کاهش
یافت .به گزارش ایسنا ،در معامالت روز گذشته بازار
سرمایه شاخص کل بورس با  ۱۳هزار و  ۶۲۷واحد
کاهش تا رقم یک میلیون و ۱۸۰هزار واحد عقب گرد
کرد .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۱۱۹۷واحد
کاهش یافت و در رقم  ۴۲۴هزار و  ۴۸۲واحد ایستاد.
معامله گران این بازار  ۲۱۴هــزار معامله به ارزش
 ۲۲هــزار و  ۳۷۴میلیارد ریال انجــام دادند .فوالد
مبارکه اصفهان ،ملی صنایع مس ایران ،ســرمایه
گذاری تامین اجتماعی ،صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی
گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی
را روی بورس گذاشــتند .در آن سوی بازار سرمایه
شاخص کل فرابورس هم  ۱۰۲واحد کاهش یافت و
به رقم  ۱۷هزار و  ۴۷۰واحد رسید.

استان ها

معاونبهرهبرداریشرکتفوالدمبارکهخبرداد؛

تولید  700هزار تن تختال ماهانه؛
گامبلندفوالدمباركهبرایافزایش
تولیدوتامیننیازكشور

معاون بهرهبرداری شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به
برنامهریزیهای انجام شده برای تولید  700هزار تن
تختال در اولین ماه سال جاری گفت :با تولید بیش از
 700هزار تن تختال در فروردین ماه ،هدفگذاری
انجام شده محقق گردید .به عالوه ثبت رکورد 144
ذوب در یک روز زمینه را برای افزایش تولید در فوالد
مبارکه فراهم میکند .عباس اکبری محمدی درباره
رکورد تولید  700هزار تن تختــال در فروردین ماه
 1400اظهار کرد :با توجه به برنامهریزیهای انجام
شده پیش از سال جاری ،تولید  700هزار تن تختال
درفروردین ماه هدفگذاری شد که خوشبختانه با
تولید بیش از این مقدار در اولین ماه سال ،این هدف
محققشد.

نــرخ دالر در صرافیهای
بانکــی (یکشــنبه) در
مقایســه بــا روز کاری
گذشــته با یک هزار و ۷۴
تومان کاهــش به رقم ۲۱
هزار و  ۹۶۱تومان رسید.
قیمت فروش یورو نیز روز گذشــته با کاهش یک
هزار و  ۵۳۷تومانی نسبت به روز کاری گذشته به
رقم  ۲۶هزار و  ۳۳۳تومان رسید.
امروز قیمت خرید هــر دالر  ۲۱هزار و  ۵۲۶تومان
و نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۶هزار و  ۳۳۳تومان بود.
عالوه بر این ،نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی
 ۲۱هزار و  ۶۹۷تومان و نــرخ فروش آن  ۲۱هزار و
 ۹۱۳تومان اعالم شد.
همچنین نرخ یــورو در این بــازار  ۲۶هزار و ۵۹۹
تومان و نرخ فروش آن نیــز  ۲۶هزار و  ۸۶۴تومان
اعالم شد.
بر اســاس این گزارش ،در ســامانه ســنا در روز
معامالتی گذشته (شــنبه) هر یورو به قیمت ۲۷

هزار و  ۷۰۵تومان و هر دالر  ۲۲هزار و  ۹۳۱تومان
به فروش رسید.
همچنین روز کاری گذشته در سامانه نیما ،حواله

یورو به قیمت  ۲۷هزار و  ۶۰۳تومان فروخته و حواله
دالر به قیمت  ۲۲هزار و  ۷۹۴تومان معامله شد.
به گــزارش ایرنا ،بــا توجه به تحوالت سیاســت

خارجی و افزایش امیــدواری به موفقیت مذاکرات
وین ،آزادســازی پولهای بلوکه شــده ایران در
سایر کشــورها و کاهش ســفتهبازی در بازار ارز،
قیمت انواع ارز در هفتههای اخیر روند کاهشــی
داشته است.
به گزارش خبرآنالین ،بازار ارز ایــران با تحوالتی
بسیار محسوس تحت تاثیر اخبار منتشر شده مثبت
درباره مذاکرات وین روبروســت  .بهای هر دالر در
میانه روز به کانال  ۲۱هزار تومان ورود کرد  .همان
طور که پیش بینی میشــد عقب نشینی از کانال
 ۲۳هزار تومان روند ریزش بهای ارز را سرعت داد
و حاال صرافان رسیدن به قیمت  ۲۱هزار تومان را
بسیار محتمل می دانند و می گویند هسته سخت
مقاومتی در این کانال بار دیگر تشکیل می شود .
بســیاری از کارشناسان رســیدن قیمت دالر به
کمتر از بیست هزار تومان را محتمل نمی دانند و
معتقدند دالر در این محدوده قیمتی چندان پایدار
نخواهد بود .
اقتصاد ایران در روزهای اخیــر با تحوالتی مثبتی
روبروست و چشم انداز آتی تورم نیز بهبود یافته و
انتظارات تورمی رو به کاهش است.

افت نرخ ارز رکود بازار خودرو را عمیقتر کرد

بررســیها از بازار خودروی پایتخت حاکی اســت
کاهش نرخ دالر در روزهای اخیر و ورود آن به کانال
 ۲۱هزار تومانی ،موجب دست نگهداشتن مشتریان
از خرید شده ،به طوری که آنها منتظر کاهش بیش
از پیش قیمتها هستند.
به گزارش ایرنا ،روز گذشــته نرخ دالر با کاهشــی
مجدد در مقایسه با روز گذشته وارد کانال  ۲۱هزار
تومان شــد که حاکی از کاهش بیــش از یک هزار
تومانی بود.
در شرایطی که بازار خودروی تهران همگام با مصوبات
ستاد ملی مبارزه با کرونا در سومین هفته تعطیالت
خود به سر میبرد و در عمل خبری از خرید و فروشها
نیست ،اما به نظر میرسد کاهش قیمت ارز این بازار را

ریزش قیمت خودرو در بازار بدون مشتری

در رکود بیشتری فرو برده باشد ،زیرا مشتریان ریزش
بیشتر قیمتها را انتظار میکشند .این در حالی است
کهقرار است (دوشنبه) شورای رقابت قیمتگذاری
جدید خودرو را اعالم کند.
هرچند همواره در پی شوکهای قیمتی که شورای
رقابت به بازار وارد میکرد ،دالالن این افزایش نرخ
را در عددهای باالتر ضرب و به بازار منتقل میکردند
و در حقیقت به ضرر مصرفکننده تمام میشد ،اما
کارشناسان معتقدند در این بازار بدون مشتری حتی
این تصمیمات اثرگذار نیست.
فعاالن بازار خودرو با بیان اینکه مخالف آزادسازی
قیمت خودروها نیســتیم و قیمتها باید منطقی
باشــد ،از نحوه عملکــرد خودروســازان در عرضه

خودروها به عنــوان عامل تاثیرگــذار در قیمتها
یاد میکنند .بــه اعتقاد آنان ،عملکــرد انحصاری
خودروسازان سبب شده تا در هفتههای اخیر کاهش
عرضه خودرو از ســوی آنها را شــاهد باشیم .با این
حال جز معدود تقاضاهایی برای خودروهای داخلی
ارزانقیمت در هفته گذشته ،تقاضایی برای خودرو
نبود .به نظر میرســد اکنون همــه منتظر نتیجه
اتفاقات سیاسی و بینالمللی هستند و بهطور حتم
پایین آمدن نرخ ارز در کانالهای پایینتر اثر روانی
بر بازار خواهد داشت.
کارشناســان میگویند :مقایســه وضعیت کنونی
قیمتها با ماههای گذشته که دالر در کانال  ۲۰هزار
تومانی بود ،هنوز حباب زیادی را نشان میدهد که

دلیل اصلی آن مدیریت بازار و عرضه کم خودرو از
سوی خودروسازان است.
فعاالن بــازار معتقدند :بهطور حتــم وضعیت بازار
خودرو تا چند روز آینده مشــخص خواهد شد ،اما
آنچه مسلم اســت به دلیل اتفاقات مثبت سیاسی
دستکم برای هفت تا هشت ماه از افزایش قیمتها
خبری نخواهد بود.
همچنین برخی پیشبینی میکنند دولت باالخره با
واردات خودرو برای تامین نیاز برخی اقشار موافقت
خواهد کرد و با آرامشــی که جامعه حاکم میشود،
ســرمایهگذاریها افزایش یافته ،اقتصاد به سمت
تعادل حرکت خواهــد کرد و کمبــود کاالها رفع
خواهد شد.

رئیس جمهور صادر کرد

بوی بهبود ز اوضاع نفت میآید

دستور ترخیص فوری کاالی اساسی

ارسال سیگنال مثبت نفت به اقتصاد

به دنبال گزارشــی که اخیرا از سوی معاونت اقتصادی
دولت و با نظر دســتگاه های مربوطه در رابطه با موانع
ترخیص کاالهای اساسی دپو شده به رئیس جمهوری
اعالم شد ،وی موافقت خود را با پیشنهادات مطرح شده
اعالم و دستور پیگیری و اجرا را صادر کرده است.
به گزارش ایسنا ،اخیرا طی جلسه معاونت اقتصادی دولت
و دستگاههای مربوطه در حوزه تجارت ،مشکالت و موانع
اصلی در رابطه با اظهار ،ترخیص و انتقال کاالهای اساسی
به بازار به ویژه کاالهای موجــود در بندر امام خمینی
(ره) مورد بررســی قرار گرفت و همراه با مجموعه ای از
پیشنهادات به رئیس جمهوری اعالم شد.
تازهترین اعالم ارونقی  -معــاون فنی گمرک ایران  -به
ایســنا حاکی از آن اســت که رئیس جمهوری دستور
فوری بررسی و رفع مشکل رسوب کاالهای اساسی در
بنادر و گمرک به ویژه بندر امام خمینی (ره) را صادر و با
پیشنهادات مطرح شده در زمینه ارزی و همچنین موارد
مربوط به وزارتخانه های صمت و جهاد کشــاورزی و
همچنین گمرک ایران موافقت کرده است.
وی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت آمار کاالهای
اساسی در بنادر اظهار کرد که تا هشتم اردیبهشت ماه
سال جاری جمع کاالهای اساســی شامل موجودی و
کاالی موجود در شناورهای پای اســکله و منتظر در
لنگرگاه به بیش از ۵.۲میلیون تن می رسد که حدود۳.۸
میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است که
این موضوع به طور ویژه به رییس جمهور اعالم شده بود.
لزوم تسریع در رویه تخصیص و تامین ارز
ارونقی ادامه داد :براســاس تصمیمات ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهور رسیده است
قرار بر این شــد تا در مورد موانع و مشکالت تامین ارز،
بانک مرکزی رویه تخصیص و تامین ارز کاالهای اساسی
را تســریع کند .وی در رابطه با وظایف محول شده به
گمرک نیز توضیح داد که گمرک ایران باید طی فراخوان
به تمامی متقاضیانی که تمایــل دارند از رویه اعتباری

اســتفاده کنند اعالم کند تا درخواست خود را به بانک
مرکزی ارائه و بانک نیز به فوریت نیز ظرف سه روز کاری
از زمان اعالم نسبت به موافقت با درخواست اقدام کند.
این مقام مسئول در گمرک ایران گفت :گمرک موظف
است در اسرع وقت اطالعات مربوط به ترخیص کاالها را
به صورت برخط در سامانه جامع تجارت قرار دهد.
ترخیص ۹۰درصدی تمدید شد
وی همچنین با اشــاره به پیشنهاد ارائه شــده در مورد
ترخیص ۹۰درصدی کاالهای اساسی و موافقتی که رئیس
جمهوری در این رابطه داشــته ،توضیح داد که پیشنهاد
این بود که کارگروه تنظیم بــازار موضوع مجوز ترخیص
 ۹۰درصدی کاالهای اساسی را که قبال تا اسفندماه سال
 ۱۳۹۹وضع کرده بود برای سال جاری نیز تمدید کند که با
موافقترئیسجمهوریمقررشداینتمدیدصورتگرفته
و ترخیص ۹۰درصدی کاالهای اساسی در صف تخصیص
ارز بدون کد رهگیری بانک برای سال جاری نیز انجام شود.
ارونقی یادآور شد :براین اساس گمرک ایران موظف است از
متروکه کردن کاالهای اساسی که ترخیص درصدی شده
است تا تعیین تکلیف نهایی این کاال جلوگیری کرده و این
امکان را فراهم کند تا جهت جلوگیری از فساد کاال نسبت
به جایگزینی درصدی از کاالهای اساسی جدیدالورود به
جای اقالم قبلی اقدام شود.
به گزارش ایسنا ،مشکالت تأمین و انتقال ارز ترجیحی،
عدم صدور اعالمیه تامیــن ارز به صورت اعتباری برای
کلیه صاحبان کاال که با رویه اعتباری کاالهای اساسی را
وارد بنادر و گمرک کرده اند ،طوالنی شدن زمان صدور
مجوزهای قانونی ،تطویل در صدور مجوز بازارگاه وزارت
جهاد کشاورزی ،عدم وجود ناوگان حمل و نقل متناسب
با موجودی کاالهای ترخیص قطعی شده و همچنین
عدم تمکن مالی برخی صاحبــان کاال جهت پرداخت
حقوق ورودی از مشکالت اصلی اعالم شده در رابطه با
اظهار ،ترخیص و انتقال کاالهای اساسی به بازار به رئیس
جمهوری بود.

گزارش سه ماهه نخســت سال جاری میالدی اوپک
نشان می دهد که تولید نفت ایران روند افزایشی یافته
به میزان دوسال گذشته رسیده است.
به گزارش خبرآنالین ،اگرچه گزارش های غیررسمی
از زمستان گذشته موید این موضوع بود که تولید نفت
ایران در مسیر افزایشــی قرار گرفته اما حاال گزارش
رسمی اوپک روند رو به بهبودی را پیش روی اقتصاد
ایران در سال  ۱۴۰۰قرار میدهد.
میزان فروش نفت در بودجه  ۱۴۰۰روزانه  ۲.۳میلیون
بشــکه درروز برآورد شده اســت،عددی که هنگام
رونمایی از الیحه بودجه خیلیها را شوکه کرد که با
توجه به روند کاهشی فروش و شرایط ناپایدار سیاسی
این پیش بینی خوش بینانه است.با این حال گزارش
سه ماهه نخست اوپک نشان می دهد که پیش بینی
دولت در بودجه خیلی هم دور از انتظار نبوده است و
گزارش اخیر اوپک بر درســتی این پیش بینی مهر
تایید زده است.
بودجه  ۹۹بر مبنای فروش  ۶۵۰هزار بشکه نفت در
روز بسته شده است .مشــخص بود که بودجهریزان
امید چندانی به فــروش نفت ندارد.البتــه در اواخر
ســال  ۹۹فروش نفت وضعیت بهتری پیدا کرد که
این مســاله ناشــی از روی کارآمــدن دولت جدید
در آمریکا بود.
در گزارش اوپک آمده است که در پایان سال ۲۰۲۰
و به دنبال امیدواری اقتصادها به عادی شدن شرایط
پس از تزریق واکسن کرونا،تقاضای جهانی برای نفت
بهبود یافت به طوری که کشــورهای غیرعضو اوپک
 ۶۲.۹میلیون بشکه نفت تولید کردند .
سیگنال مثبت نفت به اقتصاد مخابره شد/
تولید نفت ایران  137درصد افزایش یافت
اوپک در گزارش خود اعالم کرده که میانگین تولید
نفت در سه ماهه اول ســال  ۲۰۲۱سبد نفتی اوپک
 ۲۵.۰۴میلیون بشکه در ماه بوده است.

تولید نفت ایران در مجموع سبد نفتی اوپک
رشد  ۱۳۷درصدی را رقم زده است
در این مدت  ،تولید نفت خام برخی کشورهای عضو
اوپک یعنی ایــران ،آنگوال ،لیبی وعراق رشــد قابل
توجهی داشته و در مقابل عربستان تولید نفت خود را
کاهش داده است .تولید نفت ایران در سال  ۲۰۱۹به
میزان  ۲میلیون و  ۳۵۶هزار تن در روز گزارش شده
که این میزان در ســال  ۲۰۲۰به یک میلیون و ۹۸۵
هزار تن کاهش یافته بود .البتــه در گزارش اوپک به
دلیل تحریم های آمریکا،میزان صادرات نفت گزارش
نشده ؛ گفتنی است بخشی از تولید نفت خام به مصرف
داخلی می رسد .براساس گزارش اوپک ،میزان تولید
نفت خام ایران به تدریج درماههای ژانویه  ۲میلیون و
 ۹۸هزارتن و در ماه فوریه به  ۲میلیون و ۱۶۷هزارتن
و درماه مارس به  ۲میلیون و  ۳۰۴هزار تن رسیده که
این میزان رشد در مجموع سبد نفتی اوپک رشد ۱۳۷
درصدی را رقم زده است.
سیگنال مثبت نفت به اقتصاد مخابره شد/
تولید نفت ایران  137درصد افزایش یافت
در مدت یاد شده عربستان سعودی از تولید  ۹میلیون
و  ۷۷هزار بشکه در ماه ژانویه به  ۸میلیون و  ۹۰میلیون
بشکه در ماه مارس کاهش تولید را به ثبت رسانده که
کاهشی در حدود  ۳۳درصدی است.
اگرچه در اغلب پیش بینی موسســات معتبر مالی
دنیا خبری از بازگشــت قیمت نفت به  ۱۰۰دالر در
سال جاری نیســت ،با این حال رشد کامودیتیها و
همبستگی تاریخی نرخهای کامودیتی با رشد اقتصاد
حکایت از آن دارد که ســال جــاری میالدی بهبود
نسبی در اقتصاد جهان رخ خواهد داد .هرچند درباره
ایران ،بسیاری از مفروضات بستگی به نتیجه مذاکرات
برجام و البته تصویب دو الیحه معطل مانده در مجمع
تشخیص مصلحت نظام دارد ،اما رشد تولید نفت نشانه
های مثبتی هم پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است.

ریزش قیمت مسکن با احیای برجام در میانمدت
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت :اگر مذاکرات
نتیجهبخش باشد و برجام احیا شود با رکود معناداری در
بازار مسکن مواجه میشویم که به دنبال آن ،قیمتها
ریزش خواهد کرد.
توگو با ایلنا درباره اثرپذیری
محمود محمودزاده در گف 
بازار مسکن پس از احیای برجام اظهار داشت :از آنجایی
که بازار مســکن یک بازار چندبعدی است و از سایر
بازارها اثرپذیری دارد ،پیشبینی از وضعیت آن اقدام
سادهای نیست اما نکته مهم این است که مسکن تابع
سایر بازارها است و اگر در بازاری با کاهش قیمت مواجه
شویم طبیعتا مسکن هم از آن تاثیر میپذیرد .وی تاکید

کرد :اگر مذاکرات نتیجهبخش باشد و برجام احیا شود
با رکود معناداری در بازار مسکن مواجه میشویم که
به دنبال آن ،قیمتها ریزش خواهد کرد .معاون وزیر
راه و شهرسازی با اشاره به تحلیلی از بازار مسکن پس
از احیای برجام مبنی بر اینکه در صورت موفقیتآمیز
بودن مذاکرات ،نرخ دالر کاهش پیدا میکند و نقدینگی
از این بازار وارد مسکن میشود و در نتیجه افزایش تقاضا
منجر به رشد قیمت مسکن خواهد بود ،گفت :این هم
یک پیشفرض است اما معتقدیم که با احیای برجام،
اقتصاد پویا میشود و این پول و نقدینگی انباشته به
سمت جریان تولید هدایت خواهد شد .محمودزاده با

بیان اینکه به طور قطع نقدینگی وارد بازارهایی میشود
که بازده سرمایه باالتری داشته باشند ،ادامه داد :اگر
برجام احیا شود و اگر گشایشهای اقتصادی به دنبال
داشته باشد ،به نظر میرسد که در میانمدت نقدینگی
وارد بازار سرمایه شده و پول از حوزه مسکن به سمت
جریان عمومی اقتصاد کشیده میشود.
وی درباره بازه میانمدت بیان داشــت :در بازه زمانی
کوتاهمدت یعنی در  6ماه شاید این اثرپذیری مسکن از
احیای برجام خود را نشان ندهد اما پس از 6ماه با ارزیابی
صاحبانسرمایهاحتماالنقدینگیازبازارسرمایهخارجو
وارد سایر بازارها خواهند شد .باید توجه داشته باشیم که

اقتصاد همواره براساس نفع و زیان حرکت میکند و اگر
فعالیت اقتصادی دیگری ظرفیت بیشتری داشته باشد
طبیعتا سرمایه وارد آن بازار خواهد شد.
معاون مســکن و امور ســاختمان افزود :اگر شرایط
اقتصادی کشور ظرفیت پذیرش سرمایه را نداشته باشد
به طور قطع ســرمایه به حالت ذخیره در بازار مسکن
باقی میماند تا گشایشهای اقتصادی در سایر بخشها
ایجاد شود .وی تاکید کرد :معتقدم در بخش مصرفی
بازار مسکن باید با شرایط پایدارتری روبهرو باشیم اما
موضوع مهم این است که تمام عوامل دخیل در اقتصاد
و بازارها به صورت دومینووار به یکدیگر وصل هستند.

خبر
مقاممعظمرهبری:

باتعطیلکنندگانکارخانهها برخورد
شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای با هشدار به کسانی که
باعث تعطیلی کارخانه ها می شوند  ،تاکید کردند- :
بایدباکسانیکهکارخانههارابهتعطیلمیکشانند،
به نحوی برخورد شود.
به گزارش ایســنا ،گزیده بیانات رهبری انقالب
اسالمی در این سخنرانی به شرح زیر است:
 در مورد امیرالمومنین (ع) و معرفی شخصیتاین بزرگوار ،یک مرحله ،امامت آن بزرگوار است که
البته منظور امامتی است که امری معنوی است و با
ترازوهای عرفی ما قابل اندازهگیری نیست.
 نخبگان و بزرگانی هم بودند که به مفاهیم عالیامامت دست پیدا کردند ،کسانی که یا در زمان ما
زندگی کردند و یا آثارشان به ما رسیده است.
 با قطــع نظــر از این رتبــه معنوی بــاال نیز،امیرالمومنین (ع) برحســب معیارهای دنیوی و
بشــری هم بعد از پیغمبر اکرم (ص) شخصیتی
بزرگ و واالمقام است.
 عدالت بیاغماض ،گسترده ،بدون هیچ مالحظهو عجیب و غریب که انســان از شنیدن موارد آن
شــگفتزده میشــود ،درکنار سادهزیستی آن
بزرگوار ،شــجاعت آن بزرگوار ،فداکاری او در راه
حق ،دریای حکمت او از جمله ویژگیهای خاص
شخصیتی امیرالمومنین (ع) است.
 ما هم از لحاظ شخصی باید از این بزرگوار پیرویکنیم و هم درباب حکومت؛ امروز حکومت دست
عالقمندان امیرالمومنین (ع) است و باید همین
عدالت ،همین شجاعت ،همین ویژگیها را پیاده
کنیم که البته در این زمینه خیلی عقب هستیم.
 شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست.در آن زمان شمشــیری اصابت میکــرد و امروز
گلولهای این کار را میکند .پس این امر همچنان
ممکن است ،اما صبر برای رسیدن به این شهادت
اهمیت دارد.
 خدا را شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستندو بودند و دیدیم که پیــرو امیرالمومنین (ع) در
این امر صبر بر فرارســیدن زمان شهادت بودند،
عاشق شهادت بودند و منتظر آن بودند و خداوند
نصیبشان کرد.
 شهید سلیمانی وقتی تهدید دشمنان به شهادترا شــنید گفت این همان چیزی است که من در
کوهها و جبههها به دنبال آن میگردم ،دشــمن
چطور من را با آن تهدید میکند؟
 شهید مطهری مخاطب خود را هدایت میکرد،به او اطمینان میبخشید .او تکلیفگرا بود و دغدغه
تکلیف داشت .او هرگز بیکار نماند .میراث فکری
پیشینیان را داشت و خود بر آن افزوده بود و این را
در اختیار مخاطبان و شاگردان خود میگذاشت.
 مهم این بود که شهید مطهری همه ظرفیتهایحوزه فکر و علم را بــه اولویتهای فکری جامعه
میرساند و متصل میکرد و این باید مورد توجه
معلمان ما هم باشد.
 کار معلم انتقال میراث فکری بشر به نسل بعدیاست و باید با امانتداری تمام این مسئولیت سنگین
را پشت ســر بگذارد -.امروز در کشــور ما امکان
آموزش به شــکل گســتردهای وجود دارد و در
گذشــته هرگز چنین امکانی فراهم نبود و امروز
به برکت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی این
امکان فراهم است.
 میتوان اینطور گفت که معلمان ،افسران جوانسپاهپیشرفتکشورهستند.معلمانبایدخودشان
این نقش تاریخی را باور کنند که اگر چنین شود
خود احساس مسئولیت خواهند کرد.
 امــروز جوانان مــا در یک تهاجم بیســابقه وهمهجانبهازسویبیگانگانمواجههستند.معلمان
باید کاری کنند که ریزشها نزدیک به صفر باشد و
رویشها در باالترین حد قرار گیرد.
 همه ما وظیفه داریم که شأن معلمان را حفظکنیم این شأن باید شناخته شود و همه نسبت به
آن تفهیم شوند ،همچنان که در مورد کارگران هم
همین است.
 البته باید به مسائل معیشتی معلمان هم توجهکرد .باید از نقش معلمان در این دوره همهگیری
کرونا تشکر کنیم که وظایف و مسئولیت آنان را
افزایش داد.
 در مورد تمجید از کارگران همین بس که دست او راخداوند و پیغمبر دوست دارند .پیغمبر هم دست کارگر
را بوسیده اســت .در اقتصاد مستقل هم کارگر نقش
مهمی بازی میکند و ستون اصلی این اقتصاد است.
 در جمهوری اسالمی البته حق کارگران بیشاز جاهای دیگر است ،علت آن هم این است که از
ابتدای انقالب دشمنان کوشیدند جامعه کارگری
را مقابل انقالب قرار دهند اما آنان در دفاع مقدس
حتی جانشان را هم فدای انقالب اسالمی کردند.
 ایجاد روابط عادالنه بین دولت ،کارفرما و کارگرانیکی از مهمترین موارد برای حمایت از کارگران است.
 باید به کسانی که عامل تعطیل کارخانهها بودندهشداری دهم؛ کسانی که برای منافع خود کارخانه
را میگیرند و برای استفاده از زمین کارخانه ،کارگر
را اخراج میکنند ،وسایل و ابزار را میفروشند و بعد
زمین را نگاه میدارند تا برای ساخت و ساز بفروشند،
بدانند که چه آگاهانه چه ناآگاهانه در حق جامعه و
کشور خیانت میکنند.
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اقتصاد
ایران

مسکن های هزار میلیاردی تهران توسط عده ای خاص دست به دست می شود

اگر شکر دولتی کم است مقصر ما نیستیم

قیمتسازی کاذبمسکن

علت چندنرخی شدن شکر در بازار
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت:
شکر سهمیه بندی نشده و هر فروشگاهی هر چقدر نیاز
داشته باشد شکر تحویل می گیرد ،اگر کمبودی وجود
دارد شــاید به دلیل تخلف عرضه کننده باشد.صدیف
بیک زاده در مورد کمبود شــکر با نــرخ مصوب دولتی،
اظهار داشت :بحث ســهمیه بندی شکر مطرح نیست و
هر فروشگاهی نیاز به شکر داشته باشد دریافت میکند؛
کمبود شکر تنظیم بازاری مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کمبودی وجود ندارد،
چرا برخی از فروشگاهها از عرضه شکر خودداری میکند،
تصریح کرد :شاید برخی از فروشگاهها تخلف کنند و شکر
عرضهنکنندولیدرمجموعهمسطحعرضهمناسباست
و هم هر عرضه کنندهای نیاز به شکر داشته باشد ،تحویل
میدهیم.وی ادامه داد :به احتمال زیاد فروشگاهها با سلیقه
خودشان اقدام به عرضه تکی شکر میکنند و یا اینکه به
طور کلی شکر عرضه نمیکنند؛ ما هیچ گونه آئین نامه یا
بخشنامهای برای عرضه محدود شکر صادر نکردهایم.

خانه های لوکس در دست دانه درشت ها

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چندی پیش شاهد انتشار
آگهــی فروش مســکن در
خیابان فرشــته تهــران به
قیمت  990میلیارد تومان
و با هشت خواب بودیم .از این
دست آگهی ها در فضای مجازی بسیار دیده می شود
و به عقیده کارشناســان این مدل انتشار آگهی با این
قیمت تنها به قیمت سازی و شوک روانی در بازار مسکن
منجر خواهد شد .چراکه مشتریان این مدل خانه ها
خریداران خاصی هستند که در فضای مجازی وجود
ندارند و این مدل منازل در دست عده ای خاص دست
به دست می شود.
جالب اینجاست که این مدل از ملک ها اصوال خرید
و فروش نمی شود و اگر هم به ندرت این اتفاق بیفتد
بخشی از مبلغ نقدی پرداخت می شود و بخشی دیگر
به صورت اقساط و یا تبادل کاال صورت می گیرد .این
اقدام تنها به قیمت سازی در بازار مسکن و رشد قیمت
دامن می زند که نتیجه آن حذف مردم عادی از خرید
مسکن است.
فعاالن بازار مسکن می گویند که این مبالغ میلیاردی
خارج از قدرت جامعه برای مسکن پرداخت نمی شود
چون خریدار بخشی را نقدی و بخشی را به صورت کاالی
مبادله ای معامله می کند .این اتفاق همچنین موجب
شده تا با افزایش قیمت مسکن بســیاری از مردم به
حاشیهشهرهامهاجرتکنندوالبتهتکانههایایناقدام
به حاشیه شهرها نیز اصابت کرده و قدرت خرید در این
مناطق نیز کاهش پیدا کرده است .بسیاری از مهاجران
به حاشیه شــهرها دیگر قدرت خرید مسکن ندارند و
اقدام به اجاره خانه می کنند .این در حالی است که تعداد
آگهیهای حومه شهر تهران در فضای مجازی باز هم
افزایش یافته و این مساله مهاجرت پایتختنشینان به
حومه کالنشهر تهران را تایید میکند.

همچنین در اســتان های دیگر نیز که شاهد افزایش
آگهیهای حومه هستیم مهاجرت و عقبگرد بسیاری
از خانوارها در سطح کالن رقم خورده است .متاسفانه
حومه کالنشــهرهای ایران مناطقی بــا تراکم باالی
خانوارهاست که افزایش مهاجرت به آنها معنایی جز
فقیرتر شــدن خانوادهها ،پایین آمدن قدرت خرید،
افزایش فقر ،بیکاری و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی
بعد از آن ندارد .این مناطق در کالنشهرهای ما به واسطه
قیمتهای ارزانتر ،موقعیت مناســبی برای صنایع
سبک و سنگین و کارگاههای مختلف است که شلوغی
آن را دو چندان میکند.
مصطفی قلی خسروی ،رییس اتحادیه مشاوران امالک
در این رابطه در گفت و گو با "کسب و کار" گفت :خانه
های خالی با قیمت های میلیاردی برای افراد معمولی
و مردم عادی جامعه نیست .مردم عادی اگر هم اقدام به
خرید ملک یا خانه می کنند بیشتر برای سرمایه گذاری
و یا استفاده شخصی بوده است .امالک و منازل لوکس

و میلیاردی مربوط به افراد خاص و بیشتر برای افرادی
است که وابسته به بانک ها و ارگان ها هستند.
قلی خسروی افزود :طرح مالیات از خانه های خالی تا
حدود زیادی می تواند دست این افراد را رو کند .اصوال
به همین خاطر چندین ســال برای اجرای مالیات بر
خانه های خالی وقت تلف شد .مقاومت برخی افراد و
دارندگان امالک میلیاردی که خانه ها را احتکار و تنها
موجب تشنج در بازار بودند موجب شد تا این طرح به
مرحله اجرا نرســد .اما در هفته های اخیر با اقدامات
سازنده ای که در رابطه با اجرای این طرح گرفته شده
می توان به حذف قیمت ســازان و دارندگان امالک
هزاران میلیاردی امیدوار بود .اگر دولت عزمش را جزم
کند و پاکســازی را به طور جدی از همه شروع کند
امکان پذیر است.
به گفته وی ،این امید وجود دارد که دولت هم در گرفتن
مالیات خانه های خالی و هم مالیات عایدات مسکن که
بسیار مهم است موفق باشد و وزارت راه و شهرسازی

هر کیلو هندوانه را  ۲هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار و  ۵۰۰تومان
اعالم کرد و گفت :با توجه به پرداخت کرایه یک هزار و
 ۳۰۰تومانی برای حمل هر کیلو هندوانه و سایر هزینه ها،
تولیدهندوانهصرفهاقتصادینداردکهمتاسفانهمسئوالن
توجهی به ساماندهی کرایه حمل و نقل ندارند.
وی با اشاره به نرخ میوههای نوبرانه بیان کرد :هم اکنون
هر کیلو ملون با نرخ  ۵هزار تا  ۵هزار و  ۵۰۰تومان ،چغاله
بادام  ۱۵تا  ۲۵هزار تومان ،گوجه ســبز  ۳۰تا  ۹۰هزار
تومان و تــوت فرنگی  ۱۵تا  ۲۰هزار تومــان در میدان
مرکزی و با احتســاب ســود منطقی در خرده فروشی
عرضه می شــود .دارایی نژاد در پایان قیمت کنونی هر
کیلو موز را  ۲۰هزار تومان اعالم کرد و گفت :با توجه به
ممنوعیت ورود محموله موز از هند انتظار میرود که در
قبال صادرات تمامی محصوالت کشاورزی ،واردات موز
انجام شــود ،در غیر این صورت قیمت به  ۲۳هزار تا ۲۴
هزار تومان میرسد.

تهدید تورم باالی سر مسکن ملی استان تهران
پیشرفتفیزیکیرسیدهاست.بهگفتهخلیلمحبتخواه
ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ هر سه انبوهساز
این طرح در پاییز و زمستان گذشته به طور کلی در سه
شیفت فعال بودند .در بهار  ۱۴۰۰قرار است  ۱۰۰۰واحد
دیگر از پروژه اقدام ملی مســکن تهرانسر به فراخوان
گذاشته شــود که مجموع طرح به  ۲۰۰۰واحد خواهد
رســید .در زمان فراخوانهای ثبت نام مسکن ملی ۱.۶
میلیون نفر در کل کشور ثبت نام کردند که یا شرایط الزم
را نداشته و فرم «ج» آنها قرمز بوده یا اینکه از پرداخت
آورده اولیه امتناع میکنند .از  ۱.۶میلیون نفر  ۴۶۰هزار
نفر واجد شرایط شناخته شــدند اما غالب افراد توانایی
پرداخت آورده  ۴۰میلیون تومانی را ندارند .به طور مثال
در فراخوان مسکن ملی ۸۰۰واحدی نصیرشهر در استان
تهران بیش از  ۵۰هزار نفر اسمنویسی کردند که فقط
حدود ۶۰نفر آنها متقاضی موثر هستند.
در شهرهای جدید استان تهران اما با استفاده از منابع
پیمانکاران ،دستگاههای دولتی و تسهیالت اختصاص
یافته به کارمندان دولت ،پروژهها تا حدودی فعال است.
تعدادی از واحدهای نیمه کاره مسکن مهر نیز در پرند
و هشتگرد به پروژه اقدام ملی مسکن اختصاص یافت.
طرح اقدام ملی مسکن در شــهرهای جدید استانهای
تهران ،البرز و ســمنان با هدف اولیه احداث حدود ۷۴
هزار واحد شامل  ۲۵هزار در پرند ۱۳ ،هزار در پردیس،
 ۲۱هزار در هشــتگرد و  ۱۵هزار در ایوانکی (سمنان)
تعریف شد که ساکنان اســتان تهران اجازه داشتند در
پردیس ،پرند ،هشتگرد و ایوانکی ثبت نام کنند .در شهر
جدید اندیشه در استان تهران نیز  ۳۲۲۵واحد در برنامه
گنجانده شد که عمدتا به شکل مشارکت اجرا میشود و
تا زمانی که به حدود ۵۰درصد پیشرفت نرسد به فراخوان
گذاشته نخواهد شد.

صنعتی سازی را آغاز کند تا ساختمان ها سریع ساخته
شود و به مردم واگذار شود .مثل تکنولوژی که چین
دارد که در کمترین زمان کار انجام می شود.
رییس اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد :قیمت ملک
حداقل باید  ۳۰درصد کاهش پیدا کند اما بعضی بساز
و بفروش ها نمی خواهند بــاور کنند که قیمت ملک
روندی کاهش دارد ،در حالی که قیمت مســکن در
معامالت با ساخت و ساز بسیار متفاوت است .در حال
حاضر بانک ها و ارگان های دولتی ساخت و ساز می
کنند و از تسهیالت دولتی هم استفاده می کنند و در
نهایت باعث گرانی قیمت مسکن هم شده اند ،از این رو
امروز ما به عنوان کارشناس بخش مسکن معتقدیم که
بخش هایی همچون بانک ها و ارگان های دولتی باید
از ساخت و ساز بیرون بروند چراکه اتفاقاتی که در چند
سال اخیر در بخش مسکن بروز کرد در نتیجه عملکرد
این نهادهاســت و با عرضه گران مسکن به بازار عمال
قیمت ها را به طرز وحشتناکی باال بردند.

معاون بازرگانی داخلــی وزارت صمت با تکذیب
افزایش قیمت خرما به  ۷۰هزار تومان تاکید کرد
درحال حاضر عرضه مســتقیم خرمای مضافتی
در ســازمان های میادین میوه و تره بار شهرداری
ها با قیمت هر کیلوگــرم  ۲۵۵۰۰تومان در حال
انجام است.
عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت
و دبیر کارگروه تنظیم بازار در واکنش به خبر " بازار
خرما هم از کنترل خارج شد /هر کیلوگرم رطب
به  70هزار تومان هم رســید" نوشت :در راستای
حمایت از نخل داران و تولیــد کنندگان زحمت
کش خرمــا و از طرفی تامین خرمــای مورد نیاز
ایام ماه مبارک رمضــان و عرضه آن با قیمت های
متعارف و متناســب مقرر گردید دو نوع خرمای
پرمصرف شــامل مضافتی و کبکاب با محوریت
انجمن ملی خرمای ایران بعنــوان مرجع تامین
کننده با همکاری مراکز توزیع ســازمان میادین
میوه و تره بار  ،فروشگاههای زنجیره ای ،اتاق اصناف
و مباشــرین معرفی شده از ســوی سازمانهای

صنعت ،معدن و تجارت اســتان ها اقدام گردد .با
توجه به اهمیت تامین خرمای مورد نیاز ،سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف گردید میزان
 20هزارتن انواع خرمای مورد نیاز طرح را خرید و
ذخیره سازی نماید .ازآنجاییکه خرما جزء گروهها
 3کاالیی در دستورالعمل نرخ گذاری کاال و خدمات
بوده و مشمول قیمت گذاری مصوب نمی باشد بر
این اساس واحد های تولیدی بخصوص برندها راساً
و با توجه به شرایط بازار نسبت به نرخگذاری و درج
قیمت آن بر روی بسته بندی ها اقدام می نمایند.
قیمت اعالمی انجمن ملی خرمــا ،تحویل درب
ســردخانه اســتان های مبدا تولید کننده خرما
مضافتی و کبــکاب بدون احتســاب هزینه های
حمل ،بسته بندی مجدد ،سورت ،توزیع و فروش و
سود می باشد .با عنایت به مراتب فوق و ازآنجاییکه
خرمای مورد نیاز فروشــگاه هــای زنجیره ای به
صورت غالباً مضافتی خشــک و بدون شیره تهیه
می شود به مراتب با قیمت های بیشتری در سطح
فروشگاهها عرضه می گردد.

واکنش قطعی بازارها و اقتصاد ایران به توافق احتمالی چگونه خواهد بود؟

قیمت هر کیلو توت فرنگی ۲۰هزار تومان

از  ۷۳هزار واحد اقدام ملی مسکن در استان تهران ۲۷
هزار واحد در شهرهایی بجز شهرهای جدید اجرا میشود
اما به دالیلی همچون واجد شــرایط نبودن بسیاری از
متقاضیان ،عدم واریز آورده ،تورم نهادههای ساختمانی،
ابهام در بازده سرمایه توسط سازندگان و چانهزنی یک
ساله بین دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت ساخت،
آنچه عمال در مرحله اجرا قرار دارد  ۳۱۵۰واحد است.
بر اساس نیازسنجی اولیه  ۷۳هزار واحد اقدام ملی مسکن
در استان تهران تعریف شــد .قرار بود  ۴۶هزار واحد در
شهرهای جدید و  ۲۷هزار واحد در دیگر شهرها ساخته
شود .برای  ۶۶هزار واحد نیز تامین زمین شد .اما به نظر
میرسد استقبال عمومی از مسکن ملی پایین است و به
همین دلیل در شهرهای جدید پردیس ،پرند ،هشتگرد و
ایوانکی ،پروژهها به صورت مشارکتی و واگذاری گروهی
با تعهد ساخت عموما به شکل تفاهمنامه با دستگاههای
دولتی پیش میرود .در سایر شهرها نیز با اینکه از ابتدا در
 ۱۳شهر ثبت نام صورت گرفت هماکنون فقط در پنج شهر
رباط کریم ،اسالمشهر ،شهریار ،پاکدشت و قرچک ،پروژه
ها به شکل نصفه و نیمه بر اساس تقاضای موثر در حال اجرا
است .طبق اعالم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تا
کنون در رباط کریم  ۸۰۰واحد ،در اسالمشهر  ۸۰۰واحد،
شهریار  ۵۰۰واحد ،پاکدشت  ۶۳۰واحد و قرچک ۴۲۰
واحد به مرحله ساخت رسیده که مجموع واحدهای در
حال اجرا به  ۳۱۵۰میرسد .این در حالی است که هدف
اولیه احداث  ۲۷هزار واحد بود و اواخر ســال  ۱۳۹۸در
شــهرهای دماوند ،کیالن ،فیروزکوه ،ورامین ،قرچک،
پیشوا ،شریف آباد ،پاکدشت ،شهریار ،فرون آباد ،صفادشت،
اسالمشهر و رباط کریم از متقاضیان ثبت نام به عمل آمد.
در تهرانســر نیز  ۲۰۰۰واحد اقدام ملی مسکن در نظر
گرفته شــده که  ۱۰۰۰واحد از این پروژه به  ۲۷درصد

بیک زاده در مورد علت چند نرخی شدن شکر در بازار،
گفت :ارز مورد نیاز شکر از اواخر سال ۹۸نیمایی شد؛ وقتی
ارز نیمایی شود به طور طبیعی نرخ کاال باالتر میرود از این
رو قیمت شکری که از طریق بنکداری و به صورت عمده
تحویل صنف میشود حدود  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود:
همچنین بخشی از ذخایر راهبردی شــکر که از سوی
شرکتبازرگانیدولتیبرایبخشمصرفتحویلمیشود
باید نرخ تعدیل شدهای داشته باشد .وی ادامه داد :بنابراین
شکر مورد مصرف خانوار در سطح کشور با قیمت تعدیل
شده  ۸هزار و  ۷۰۰تومان عرضه میشود ولی شکر مورد
مصرف صنف و صنعت همچون شــیرینی فروشیها با
قیمتهایتمامشدهمدنظربخشخصوصی،کارخانجات
تولید داخل و شرکت بازرگانی دولتی عرضه میشود.
بیک زاده گفت :اینکه قرار باشــد برای یک بخشی مثل
صنف قیمتهای متفاوتی برای شــکر در نظر بگیریم،
درست نیست و هیچگاه بنای کار بر این نبوده است.

عرضه مستقیم خرمای مضافتی در میادین میوه و تره بار

تولید پیاز ۳برابر افزایش یافت

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار
گفت :علی رغم رشد  ۳برابری تولید پیاز نسبت به سال
قبل ،برنامه ای برای صادرات نداریم.مصطفی دارایی نژاد
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار
از افزایش  ۳برابری تولید پیاز نســبت به سال قبل خبر
داد و گفت :علی رغم مازاد تولید پیــاز ،برنامه ای برای
صادرات نداریم.
وی افزود :هم اکنون مازاد تولید پیاز در حدی است که
کشاورزان پیاز مازاد را رها کرده اند چرا که به علت افزایش
کرایه های حمل و نقل ،عایدی نصیب کشاورزان نمی
شود.دارایی نژاد با انتقاد از این موضوع که وزارت جهاد
کشاورزی توجهی به کشاورزان ندارد ،بیان کرد :با وجود
آنکه وزارت جهاد کشاورزی باید کشت جایگزین معرفی
کند و برمبنای مصرف داخل و صادرات اجازه کشت دهد،
اما متاسفانه مسئوالن توجهی به این موضوع ندارند.
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی قیمت کنونی
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خوشبینی بازارها به مذاکرات وین

تاثیرات مثبت مذاکرات وین بر
بازارهای دارایی ایران به خوبی
قابل مشاهده است .حال باید
دید واکنش قطعــی بازارها و
اقتصاد ایران به توافق احتمالی
چگونه خواهد بود .تاثیرات مذاکــرات وین و توافقی که
در روزهای اخیر گویا رســیدن به آن نزدیکتر شده ایم

در اقتصاد ایران چگونه نمود پیدا خواهد کرد .در حالی
اخبار منتشر شــده از مذاکرات وین امیدوارکننده است
و قرار اســت در توافق نامه ای که میان ایران و گروه  4به
عالوه یک تنظیم می شود تعداد بسیار زیادی از تحریم
های ایران برداشته شود .بایدن به عنوان رئیس جمهور
ایاالت متحده در سخنرانی های خود همواره اعالم می
کند به دنبال دســتیابی به توافق طوالنی مدت با ایران
است و از طرفی دیگر مقامات ایرانی نیز در مذاکرات گام
به گام خود در وین خواستار برداشتن تمامی تحریم های

تحمیلی و ظالمانه علیه کشورمان اعم از تحریم های نفتی
و بانکی هستند .آسوشیتدپرس در این رابطه نوشته است
که امریکا با برداشتن بخش بزرگی از تحریمهای اقتصادی
علیه ایران ،به برجام برمیگردد .رنگ و بوی مذاکرات و
پیش بینی توافق احتمالی و احیای برجام در هفته های
آینده آیا خواهد توانست اقتصاد نحیف ایران را دوباره سرپا
کند .با این حال برخی از فعاالن اقتصادی بر این باورند که
بازگشت امریکا به برجام گرچه ممکن است تاثیر هیجانی
و مقطعی بر بازارهای ایران داشته باشد اما اوضاع اقتصاد

آنقدر وخیم است که برجام دوباره ،نتواند به سرعت گره
گشاباشد.کارشناسانبراینعقیدههستندکهاگرتوافقات
عملیاتی شود می تواند بر بخش های مختلف اقتصاد ایران
تاثیر زیادی بگذارد .اقتصاددانان معتقدند که بازگشت به
برجام روی همهی بخشها اثرگذار اســت اما بیشترین
منفعت در بخش صنعت رخ میدهد .این بخش نیاز به
منابع ارزی دارد و سرریزهای تکنولوژیکی و سرمایهگذاری
بهصنعتکارخانهایکمکمیکندتاظرفیتهایتولیدی
افزایش یابد.

چشم انداز روشن اقتصاد با احیای برجام

کمیل طیبی ،اقتصاددان

از آنجایی که نقش تحریم ها در اقتصاد کشور بسیار گسترده بوده است ،روند مذاکرات و احیای برجام می تواند چشم انداز بسیار روشنی را داشته باشد .رفع تحریم ها به رونق کسب و کارها و اشتغال ،کاهش نرخ بیکاری و کنترل
تورم از طریق تقویت شاخص های اقتصادی کمک خواهد کرد .وقتی تحریمی وجود نداشته باشد سیاست های کنترل تورم هم قابل اجراست و رشد اقتصادی تقویت خواهد شد .تجربه این تحریم ها نشان داده که تحریم های
نفتی و تحریم های اعمال شده بر صادرات و تحریم های بخش بانکی اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است .وقتی صادرات نفتی و یا به طور کلی فروش نفت عادی نباشد مشکالت در کسری بودجه و کمبود منابع ارزی اتفاق
می افتد و به دنبال آن صادرات غیرنفتی دچار مشکل خواهد شد .همانطور که در چند سال اخیر شاهد بروز این مدل مشکالت بوده ایم .با وجود تحریم ها نوسان در بازارهای مختلف و بازار ارز ایجاد و اقتصاد ایران دچار مضیقه شد.
سالهای گذشته پس از توافق برجام هنگامی که تحریم ها برداشته شد و صادرات نفتی به روال عادی خود بازگشت رشد اقتصادی ایران نیز افزایش پیدا کرد .بنابراین برای ایران برداشتن تحریم ها مهم بوده و نقش حیاتی و کلیدی دارد که اثر آن
فقط در بخش نفت نخواهد بود و در سایر بخش های سطح کالن و کسب و کارها نیز نمود پیدا خواهد کرد .با برداشتن تحریم های نفتی فرصت سرمایه گذاری در بخش انتقال تکنولوژی در پاالیشگاه ها و نو شدن فناوری ها که مورد نیاز است ایجاد
می شود که نقش بسیار کلیدی را در تحقق رشد اقتصادی خواهد داشت.
در بخش بانکی هم تحریم ها فرصت واردات کاالهای سرمایه ای و واسطه های و توسعه صادرات غیرنفتی را از اقتصاد ایران گرفت در حالی که الزمه تجارت و ارتباط با اقتصاد دنیا وجود روابط بانکی است .ارتباطی که تمام کشورها از آن بهره مند
هستند .با وجود تحریم های بانکی شاهد قطع جریان مالی بوده ایم که مشکالت زیادی بر روی قیمت ها داشته و فشار قیمتی را در اقتصاد ایجاد کرده است.
از طرفی دیگر احیای بازار سرمایه هم در گرو برداشت شدن تحریم ها است تا بتواند در بخش انرژی و روابط بانکی قدرت بگیرد .خود بازار سرمایه نیاز دارد به اینکه روابط بین بانکی ایجاد کند و بورس ما زمانی می تواند شکل یافته و منسجم باشد
که بتواند ارتباط بین المللی داشته باشد و از فرصت های منابع بین المللی استفاده کند .همچنین ایران میتواند در بعد خدمات فنی و مهندسی که دارای مزیت است بازارهای هدف خودش را پیدا کند تا خدمات و کاالهای غیرنفتی را صادر کند.
وقتی سهم این اثرات مثبت افزایش پیدا کند بخش کشاورزی نیز مستقیم و غیرمستقیم منتفع میشود و فرصتهای شغلی جدید به وجود میآید .به طور کلی ظرفیت تولیدی باال میرود.
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مشترکاناینترنتثابتاز ۱۰میلیونعبورکردند
مشترکانخانگیوتجاریارتباطاتپهنباندثابتتاپایانسال،۱۳۹۹بیشاز ۱۰میلیونو ۶۰۰هزارعددبودهکهازفناوریهایاینترنتپرسرعت،شامل ADSL،VDSL، FTTXو TD-LTEباسرعتهایمتفاوتبهرهمیبرند.
طیسالهایگذشته،رونداستفادهازاینترنتازسرعتهایکیلوبیتیدراینترنتدایالآپ،رفتهرفتهجایخودرابهفناوری ADSLدادکهسرعتیبهمراتببیشترداشتهوسرعتهاییتا ۵۲۱کیلوبیتبرثانیهوحتی۱۶
مگابیتراهمپوششمیدادواکنوننوبتبهفیبرنوریاستکهسرعتهاییبهمراتبباالتررابرایکاربرانبهارمغانآورد.درحالحاضر،انواعسرویسهایموجوداینترنتدرایران،بهدلیلداشتنویژگیهایمتمایزازهم،
برایکاربرانباشرایطمکانیوموقعیتیمتفاوتارائهمیشود.یکیازانواعاینترنتپرسرعت،اینترنتثابتاستکهاینترنتها ی ADSL،VDSLو FTTXراشاملمیشود.
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اخبار
پرفروشترینبرندهایگوشیهوشمنددرسهماهه
نخست۲۰۲۱

پرفروشترین گوشیهای هوشمند فصل اول  ۲۰۲۱معرفی شدند .طبق
آخرین گزارش این شــرکت تحقیقات بازار ،پرفروشترین گوشــیهای
هوشمند فصل اول  2021معرفی شد .بر اساس این گزارش محمولههای
تلفنهای هوشمند در سراسر جهان به  347میلیون دستگاه رسیده است
که  27درصد بیشتر از سال گذشته است.
همهگیری ویروس کرونا در سراسر جهان باعث شد که سال گذشته بازار
جهانی تلفنهای هوشمند روزهای خوبی را پشتسر نگذارند؛ اما گزارش
های امسال نشان میدهد وضعیت بازار موبایل در فصل اول  2021تغییرات
چشمگیری داشته است.
شرکت کرهای سامسونگ در سه ماهه نخست  76.5میلیون تلفن هوشمند
برند خود را به فروش رساند و  22درصد از سهم فروش بازار تلفن همراه و
همچنین جایگاه نخست را به خود اختصاص داد .این شرکت تحت تاثیر
فروش فوقالعاده سری تلفن هوشمند گلکسی اس ،)Galaxy S21( 21
به رشد  66درصدی ســود سهماهه در کســب و کار تلفن همراه را اذعان
داشت.
اپل نیز  52.4میلیون آیفون خود را به فروش رسانده تا  15درصد از سهام را
به خود اختصاص دهد و به رتبه دوم سقوط کرد .مدل آیفون 12مینی کمتر
از حد انتظارات واقع شد و به فروش رفت .اما آمار ثبت شده درباره دیگر مدل
های آیفون 12و همچنین تقاضای بیشــتر برای آیفون 11قدیمی به این
کمپانی کمک کرده است تا حرکت قوی خود را حفظ کند.
درنهایت شــرکت شــیائومی با عملکرد  62درصدی و  49میلیون واحد
فروش ،بهترین عملکرد خود را در سه ماهه گذشته ثبت کرده و به جایگاه
سوم این رده بندی رسیده است.
اوپو ( )Oppoو ویوو ( )Vivoهم به ترتیب با  37.96میلیون واحد و 36
میلیون واحد خود را بین  5جایگاه برتر در این رده بندی قرار دادند .هواوی
( )Huaweiنیز ،که دیگر شامل برند  Honorنمیباشد ،هماکنون با 18.6
میلیون دستگاه در مکان هفتم قرار دارد و فشار تحریمهای ایاالت متحده
دلیلی بر این رکود چشمگیر شماره یک سابق جهان است.

سردبیر :مریم بابائی

وزارت ارتباطات در گفتوگو با پیوست فیلترینگ
این شــبکه را رد؛ اما اعالم کرد که این شــبکه با
اختالل مشکوکی همراه است و آنها در حال بررسی
این اختالل هستند .در نهایت رگوالتوری در نامه
اخطاری خبر از اختالل مشــهود روی این شبکه
اجتماعی توسط این سه اپراتور را داد و  ۲۴ساعت
به همراه اول ،ایرانسل و مخابرات فرصت داد تا این
اختالل را رفع کند .بعــد از پایان این زمان و ادامه
عدم دسترسی کاربران این ســه اپراتور به کالب

هاوس بدون فیلترشکن ،وزارت ارتباطات شکایت
خود از اپراتورها را در دادستانی ثبت کرد.
در قــدم بعــدی وزیــر ارتباطــات بــا گرفتن
مصوبــهای از هیات وزیــران به منظــور حفظ
حقوق شــهروندان و کاربران اقدام به جلوگیری
از اختالل و انســداد در نرمافزارها یــا وبگاهها
توســط اپراتورها کرد .بر اســاس ایــن مصوبه از
شــنبه  ۴اردیبهشــت اپراتورها بایــد ظرف ۲۴
ســاعت اختالل کالب هاوس را رفع و در غیر این

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

اختالل در کالب هاوس بدون جریمه ادامه پیدا خواهد

صورت هر روز تا سقف  ۵۰میلیارد تومان جریمه
میشدند.
در همین راســتا نیز رگوالتوری هفته گذشــته
گزارشی منتشــر کرد که براســاس آن مشخص
شده بود همراه اول ،ایرانســل و مخابرات با تغییر
در  DNSو IPهــا و اختالل منطقــهای باعث
جلوگیری دسترسی کاربرانشان به کالب هاوس
شدهاند .حاال این مصوبه به دنبال شکایت ایرانسل
به صــورت موقت برای بررســیهای بیشــتر از
ســمت دیوان عدالت اداری متوقف شــده است.
شــنیده میشــود همراه اول و مخابرات نیز در
این زمینه شــکایت خود را تقدیم دیوان عدالت
اداری کردهاند.

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

رای دیوان عدالت اداری به نفع اپراتورها

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

یک میلیارد دالر خواهد بــود .در واقع آلفابت در
گزارش ســاالنه ای که اوایل امسال منتشر کرد،
اعالم کرد هزینه هــای تبلیغــات و کمپینها به
میزان  ۱.۴میلیارد دالر در ســال  ۲۰۲۰کاهش
پیدا کرد زیرا این شــرکت هزینه ها را کاهش داد
و کمپینها را متوقف یا مجــددا برنامهریزی کرد
و ب ه دلیــل پاندمی ،برگزاری برخــی از رویدادها
را به شــکل دیجیتالــی تغییــر داد .هزینه های
ســفر و ســرگرمی به میــزان  ۳۷۱میلیون دالر
کاهش پیدا کرد.

این صرفــه جویــی بســیاری از هزینــه هایی
که مربوط به اســتخدام هزاران کارمند بیشــتر
بود را جبران کرد و احتیاط بر اســاس شــرایط
پاندمی به این شــرکت اجازه داد با وجود افزایش
 ۳۴درصــدی درآمــد ،هزینــه هــای بازاریابی
و اداری خــود را در ســه ماهــه نخســت ثابت
نگه دارد .گوگل بــرای مزایایــی مانند میزهای
ماســاژ ،غذاهــای تهیه شــده و ســرگرمیهای
شــرکتی معروف اســت که الهامبخــش عمده
فرهنگ کار ســیلیکون ولی شده اســت اما اکثر

فاکس88260447 :

صرفه جویی بیش از یک میلیارد دالری گوگل از دورکاری

کارکنان گوگل از مارس ســال  ۲۰۲۰به صورت
دورکاری و بــدون دسترســی به ایــن مزایا کار
کرده اند.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،با ایــن حال
گوگل قصــد دارد اواخــر امســال کارمندانش
را بــه دفتــر بازگردانــد .روث پــورات،
مدیر مالی این شرکت به ســرمایهگذاران اعالم
کــرد گــوگل در حــال برنامهریزی یــک مدل
هیبریدی اســت و قصــد دارد کارکنانــش را در
فضایی قرار دهد که فشــردگی کمتری نسبت به
گذشــته دارد .پورات همچنین گفــت :گوگل به
سرمایهگذاری در مستغالت در سراسر جهان ادامه
خواهد داد.

وبسايتWWW.KASBOKARNEWS.IR :

دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت ،مصوبه
هیات دولت درباره جریمه اختالل کنندگان کالب
هاوس را متوقف کرد .با توجه به این حکم ،اختالل
غیر قانونی در کالب هاوس ادامه دار خواهد بود و
جریمه اپراتورهای متخلف هم متوقف خواهد شد.
دیوان عدالت اداری با شکایت ایرانسل مصوبه دولت
درباره جریمه اپراتورها به خاطر اختالل غیرمجاز
در کالبهاوس را متوقف کرده اســت با این رای
دیوان عدالت اداری ،دولت فعال اجــازه ندارد در
خصوص اختالل کالب هاوس اپراتورها را جریمه
کند یا میزان اعتبار پروانه آنها را کاهش دهد.
 ۱۹فروردین کالب هاوس توسط سه اپراتور همراه
اول ،ایرانسل و مخابرات دچار اختالل شد .در ابتدا

نظیر بانک مرکزی آمریکا و همتای چینی آن کار روی صدور
ارز دیجیتال ملی خود را آغاز کرده اند .در حالی که مدت زمان
زیادی تا راه اندازی ویان دیجیتالی باقی نمانده ،هیرت پیرس-
کمیسر مالی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا -گفته است
ارزهای دیجیتالی نظیر یوان دیجیتال قرار نیست سلطه دالر
بر بازارهای مالی را به چالش بکشند و دالر جایگاه ممتاز خود

را در نظام مالی جهان حفظ خواهد کرد .با ورود هرچه بیشتر
شــرکت های بزرگ به بازار ارزهای دیجیتالی ،این بار بانک
سرمایه گذاری اروپا اعالم کرد که نخستین اوراق قرضه مبتنی
بر فناوری بالکچین اتریوم را صادر کرده است .معامله گران
ارزهای دیجیتالی امیدوارند ورود تدریجی بانک های بزرگ
به بازار باعث شود تا جریانات سرمایه ای در نیمه دوم امسال

افزایش زیادی پیدا کند و مقبولیت ایــن ارزها نیز به عنوان
ابزاری برای پرداخت و حفظ ارزش افزایش پیدا کند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر
 ۲۲۱۰میلیارد دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز
قبل  ۲.۶درصد بیشتر شده اســت .در حال حاضر  ۵۱درصد
کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و  ۱۷درصد
در اختیار اتریوم است .بیتکوین  ۱۲سال پیش توسط گروه
گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال
 ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

طبق رای یک دادگاه استیناف در ایالت کالیفرنیا ،آمازون باید مسئولیت
بیشــتری در قبال کاالهایی بپذیرد که از طریق این پلتفرم به فروش می
رسند .به زودی مســئولیت آمازون در قبال کاالهایی که به طور مستقیم
میفروشد ،بیشتر خواهد شد.
طبق گزارش نشــریه «ال ای تایمــز» یک دادگاه تجدید نظــر در ایالت
کالیفرنیا رأی داده پس از حادثه آتش گرفتن یک هاوربرد در سال ،۲۰۱۵
این شرکت مسئول امنیت کاالهای طرف ســومی است که از طریق این
پلتفرم به فروش می رسند .هرچند آمازون ادعا میکند فقط خریداران را به
فروشندگان متصل میکند ،اما قضات به این نتیجه رسیدهاند که رابطهای
مستقیم در توزیع وجود دارد و همین امر شرکت را نسبت به خریدار متعهد
میکند.
البته این شرکت فناوری در دادگاه اولیه برنده شده بود .در آن زمان قاضی
از دیدگاه آمازون پشتیبانی کرد که طبق آن این شرکت فقط محصوالت
فروشندگان را تبلیغ میکند و دخالتی در فرایند فروش ندارد.آمازون در
بیانیهای به روزنامه تایمز در این باره اعالم کرد با بررســی فروشندگان و
محصوالت ســرمایه گذاری کالنی در بخش ایمنــی کاال انجام میدهد.
همچنین برای رصد هرگونه مشکل به دقت پلتفرم فروش را نظارت میکند.
این خرده فــروش آنالیــن از اظهار نظر دربــاره رأی دادگاه اســتیناف
خودداری کرده اســت .اگر رأی دادگاه اجرایی شــود ،آمــازون به اجبار
باید سیاســتهای خود را تغییر دهد .این شــرکت مجبــور خواهد بود
فرایندهای بررســی فروشــندگان را ارتقا دهد و همچنین آمادگی قبول
مسئولیت مشکالت ایمنی دســتگاهها (از جمله شــکایتهای قانونی)
را بپذیرد.

با رفع محدودیتهــای کرونایی افراد بیشــترین
به رزرو آنالیــن ســفر و هتلها مــی پردازند که
برای کســب و کار تبلیغات گوگل بســیار عالی
اســت و همزمان کارمندان گــوگل از خانه کار
میکنند و با پول این شــرکت به سفر نمی روند
و این موضوع نیز برای کســب و کار گوگل خوب
است.
شرکت آلفابت که شرکت مادر گوگل است ،در سه
ماهه نخست ســال میالدی جاری در هزینههای
مربوط به تبلیغات ،سفر و ســرگرمی در مقایسه
با مدت مشــابه سال گذشــته  ۲۶۸میلیون دالر
صرفهجویی کرد که عمدتا نتیجه کووید  ۱۹بود.
بر مبنای ســاالنه این میزان صرفه جویی بیش از

بیتکوین ۶۰هزار دالر را پس میگیرد؟

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

مسئولیت آمازون در برابر ایمنی کاالها بیشتر می
شود

ورود موج تازه سرمایه های ورودی باعث افزایش قیمت ارزهای
دیجیتالیازجملهبیتکوینشد.رویایکسبسودهایهنگفت
و نوسانات وسوسه انگیز ارزهای دیجیتالی باعث شده است تا
شمار ورود سرمایه های جدید به این بازارها با شیبی تند رو
به افزایش باشد .روزنامه چوسان ایلبو کره جنوبی در گزارشی
تب ارزهای دیجیتالی در این کشور را نگران کننده خوانده و
نوشته است بسیاری از جوانان  ۲۰تا  ۳۰سال کره ای به خیال
یک شبه پولدار شدن ،کار خود را رها کرده اند و تمام دارایی
های خود را به بازار آورده اند .بانک های مرکزی بزرگ جهان

و هیچ ســازمان و نهادی نیز بر آنها نظارت نمیکند.
اگر فردی مثل ایالن ماســک به عنوان یک سلبریتی
حوزه فناوری ،با صحبت خود باعث زیاد شــدن اقبال
مردم به رمزارزها میشود ،به همان شکل نیز با اقدام
یک دولت در محدود کردن این حوزهاقبال به رمزارز
کاسته میشود.
وی افزود :نوســانات قیمت رمزارزها بسیار زیاد است
و افرادی که قصد دارند وارد این حوزه شوند ،باید این
نکته را بدانند و هرگز نباید پولی را که با زحمت و رنج و
عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد کنند.
اگرچه من پیشبینی نمیکنم که کل فضای رمزارزها
فروپاشــی کند ،اما احتمال اینکه ناگهان سرمایه در
گردش یک رمزارز به باد رود و رمزارز دیگری جای آن
را بگیرد ،بسیار محتمل است.
محرمیان با اشــاره به عدم قابلیــت ردیابی مبادالت
رمزارز ،گفــت :از آنجا که مبــادالت رمزارزها قابلیت
شناســایی و ردیابی کامل ندارنــد ،نهادهای قانونی
نمیتواننــد تخلفات را ردیابی و بررســی کنند .البته
این بدان معنا نیست که در ایران تخلفات حوز ه رمزارز
پیگیری نمیشود .اتفاقا قوه قضائیه و پلیس فتا تا حد
ممکن همکاری میکند ،اما بــه دلیل محدودیت در
پیگیری مبادالت و نقل وانتقــاالت رمزارزها ،امکان
پیگیری قضایی آن بسیار محدود است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان
خود به موضوع رمزپول ملی پرداخت و گفت :رمزپولها
راهحل میانی رمزارزها و اســکناس و مســکوک رایج
کشورها هستند .از طرفی پولهای سنتی را داریم که
با پشتوانه در بانکهای مرکزی منتشر میشوند و در
طرف دیگر این طیف ،رمزارزها را داریم که با پشتوانه
اقبال مردمی اعتبار یافتهاند .بنابراین رمزپولها درواقع
همان پولهای رسمی با پشــتوانه داراییهای تحت
نظارت بانکهای مرکزی جهان هســتند که در بستر
فناورانه رمزارزها منتشر میشوند.
وی ادامــه داد :کشــورهای زیادی درحال بررســی
انتشــار رمزپول ملی هســتند و چین طرح رمزپول
ملی را به صورت آزمایشــی اجرا کرده اســت .کشور
ایران نیز به عنــوان یکی از کشــورهای فعال در این

زمینه ،بــه دنبال انتشــار رمزپول بانــک مرکزی با
پشــتوانه ریــال اســت .ارزش رمزپــول ریالی هیچ
تفاوتی با ریال اســکناس و مســکوک نخواهد داشت
و تنها تفاوت آن ،محیط اســتفاده و بــه کارگیری آن
خواهد بود.
محرمیــان افــزود :همــان روال و فعالیتهایــی
که بــرای انتشــار پول ملی بــه صورت اســکناس و
مســکوک انجام میگیــرد ،برای رمزپــول نیز انجام
خواهد گرفت و مشــابه همــان پول نیــز ،آثاری بر
نقدینگی کشــور خواهد گذاشــت .اگر برای انتشار
اســکناس و مســکوک هزینههایی برای چاپ و ارتقا
ویژگیهــای امنیتی انجــام میگرفت ،بــرای رمز
پول نیــز باید ســرمایهگذاری در ایجاد زیرســاخت
و ارتقا امنیــت در برابر هک و تخلفات مشــابه انجام
گیرد.
این مقام مســئول بانکی با بیان اینکــه تفاوت اصلی
پول ریــال و رمزپول ریال ،محیط دیجیتالی انتشــار
و اســتفاده آن خواهد بــود ،گفت :به عبــارت دیگر،
کارکرد آن همچون اســکناس و مســکوک معمول
خواهد بود ،امــا به صورت غیرحضــوری و دیجیتال.
رمزپول ذات مجازی و دیجیتــال دارد و رمزپولی که
در کیف پول مجازی افراد نگهداری میشــود ،با پولی
که افراد در حسابهای بانکی خود نگهداری میکنند
متفاوت اســت .زیرا رمزپول در واقــع در اختیار خود
افراد است و بانکها در نگهداری آن دخالت نخواهند
داشت.
وی در انتهای سخنان خود ،به تهیه نسخه اولیه سند
ویژه رمزپول بانک مرکزی در ماههای انتهایی ســال
گذشته اشاره کرد و گفت :با توجه به پیچیدگی های
موضوع ،مفاد این سند در کارگروه ویژهای که در بانک
مرکزی تشکیل شده است ،در حال بررسی است .باید
توجه کنیم که این مسئله باید از جنبههای گوناگون
مثل فنــاوری ،حقوقی ،اقتصــادی،ارزی ،اعتباری و
نظارتی مورد مداقه و موشــکافی قرار گیرد تا تبعات
اقتصادی غیرمنتظره برای کشــور نداشته باشد .پس
از تکمیل و تصویب ســند ،به مرور شاهد اجرای طرح
پایلوت و مراحل بعدی آن خواهیم بود.

روزنامه کسب و کار 88261037 :

طبق رای دادگاه؛

معاون فناور یهــای نوین
بانک مرکزی گفت :با مصوبه
جدیــد دولــت اســتخراج
کنندگان رمــزارز میتوانند
رمزارزهای تولید شده خود
را به صرافیهای مجاز عرضــه کنند .فرهاد محرمیان
با اشاره به نوســان زیاد قیمت رمز ارزها ،اظهارداشت:
افرادی که قصد دارند ،وارد این حوزه شــوند باید این
نکته را بدانند و هرگز نباید تمام پولی را که با زحمت و
رنج و عرق جبین به دست آمده است را در این بازار وارد
کنند .به عالوه ،غالب مبادالت رمزارزها قابلیت ردیابی
کامل ندارند و نهادهای قضائی در بســیاری از موارد
نمیتوانند تخلفات را بررسی و پیگیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که در حوزه رمزارزها ،مرجع
سیاستگذاری کیست؟ گفت :با توجه به اینکه قانون
دست باال را دارد و مجلس نیز به این حوزه ورود کرده
است ،بخشی از موارد برعهده مجلس است .بخشی از
موضوعات نیز بر عهده دولت است و مصوباتی نیز داشته
است .به طور خاص رمزارزها حوزههای مختلف دارند.
مثال در زمینه استخراج رمزارز ،دولت سیاستگذاری
میکند .در زمینه خرید و فروش رمزارز ،بانک مرکزی
سیاستگذار کلیدی است ،اما باید در چارچوب قوانین
و مصوبات باالدســتی دولت ،شــورای عالی مبارزه با
پولشویی و مرکز ملی فضای مجازی اقدام کند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در ادامه سخنان
خود به یارانــه فراوانی که برای انــرژی در ایران داده
میشــود ،اشــاره کرد و افزود :این یارانه مورد توجه
استخراج کنندگان رمزارز قرار گرفته است ،اما مشکل
اینجاســت که در این زمینه راهبرد کشور به صورت
شفاف تعریف نشده اســت .ثبت نام اولیه برای ایجاد
مزارع اســتخراج رمز ارز انجام گرفته ،اما تعداد نهایی
مجوزهای صادره در قالب پروانه بهرهبرداری به تعداد
انگشتان دســت هم نمیرســد .با توجه به اقبالی که
هماکنون به تسهیل این موضوع دیده میشود ،امیدوار
هستیم به زودی در این زمینه شاهد پشتیبانی قانونی
و مانع زدایی باشیم.
وی تصریــح کرد :بــا مصوبه جدید دولــت و معرفی
صرافیهای مجاز توســط بانک مرکزی ،اســتخراج
کنندگان رمزارز میتوانند رمزارزهای استخراج شده
خود را به صرافیهای دارای مجــوز عرضه کنند.این
مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد :همچنین براساس
دســتورالعملی که از مرکز ملی فضای مجازی تهیه و
ابالغ شده ،بانک مرکزی موظف شــده است ،در یک
کارگروه کارشناســی ،حوزه مبادالت رمز ارز را مورد
رصد هوشمند قرار دهد که بانک مرکزی نیز در حال
انجام آن است.
محرمیان با بیان اینکه در مصوبه مردادماه  1398هیات
دولت ،دو حوزه مجزای استخراج و مبادله برای رمزارزها
در نظر گرفته شده است ،افزود :مبادله رمزارزها نیز دو

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای WWW.KASBOKARNEWS.IR :

طبق دســتور رئیس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور
باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریســم پیروی کنند .طبق دستور
رئیس جمهور ترکیه ،پلتفرمهای صرافی رمزارز به فهرست شرکتهایی
اضافه شدند که تحت پوشــش قوانین مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی
تروریسم قرار میگیرند .این اقدام به سرعت اجرایی شده و تهیه کنندگان
سرویسهای دارایی دیجیتال باید نسبت به قوانین جاری متعهد شوند.
به نوشته آسوشــیتدپرس ،طبق دســتور رئیس جمهور تهیه کنندگان
سرویسهای رمزارزی مسئولیت نظارت بر استفاده از داراییها به شیوهای
قانونمند را برعهده خواهند داشت .ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه استفاده
از داراییهای رمزارزی برای پرداخت را ممنوع کرد زیرا چنین تراکنشهایی
پرخطر هســتند .پس از آن نیز فعالیت دو پلتفرم صرافی رمزارزی در این
کشور به دلیل تحقیقاتی جداگانه متوقف شــد.تحقیقات در یکی از این
پلتفرمها به بازداشت  ۶نفر منجر شد.

گروه فناوری
News kasbokar@gmail.com

نوع اســت؛ مبادله ریال و ارز با رمزارز و مبادله کاال با
رمزارز .مبادلــه کاال با رمز ارز در اکثر کشــورها مجاز
نیست و کمتر جایی هست که اســتفاده از رمز ارز در
شــبکه پرداخت را ممنوع نکرده باشد .استفاده از رمز
ارز در شبکه پرداخت به مثابه استفاده از ارز یک کشور
بیگانه در مبادالت داخلی کشور است و تبعات زیادی
خواهد داشت.
وی ادامه داد :در مصوبه مــرداد  1398هیات دولت،
اگرچه استخراج رمزارز آزاد شده است ،اما مبادله رمزارز
با پول رسمی کشور به شکلی که در صرافیهای رمزارز
اتفاق میافتد ،ممنوع اعالم شده است و همچنین تاکید
شده است ریسک مبادله رمزارز نیز با معاملهگران آن
اســت و در صورت متضرر شدن ،مســئولیت با افراد
ذینفع است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به تناقض
این مصوبه مبنی بر اینکه استخراج رمز ارز آزاد است،
ولی مبادله آن ممنوع اعالم شــده است ،گفت :برای
رفع این تناقــض ،هیات دولت در تاریــخ  30مهرماه
 ،1399مصوبه جدید داشت .در مصوبه سال  99گفته
شده است رمزارزهای استخراج شــده را میتوان در
صرافیهای معرفی شده توســط بانک مرکزی عرضه
کرده تا برای امور واردات استفاده شود .در این مصوبه،
بر این نکته نیز تاکید شــده است که فقط رمزارزهای
دســت اولی که در مزرعه مجاز داخلی استخراج شده
اســت قابلیت عرضــه در صرافیهای رســمی بانک
مرکزی را خواهند داشــت و افراد نمیتوانند رمزارزها
را پس از خرید و فــروش و مبادله به ایــن صرافیها
عرضه کنند.
وی افزود :بانک مرکزی نیز دســتورالعمل مربوطه را
تهیه کرده و پس از اعمال نظرات مرکز اطالعات مالی
در جلسه هیات عامل اول اردیبهشت  1400آن را نهایی
کرد که به زودی ابالغ و اجرایی خواهد شد.
به گفته محرمیان ،بســیاری از کارشناسان این حوزه
معتقد هستند که استخراج رمزارز و استفاده از آن برای
واردات ،میتواند به مثابه صادرات غیرمستقیم انرژی
به شمار آید.وی در این زمینه گفت :از آنجا که در حال
حاضر کشــور ایران در حال صادرات برق است ولی با
دشواری میتواند درآمد خود را از صادرات برق به کشور
وارد کند ،به اعتقاد بســیاری کارشناسان ،استخراج
رمزارز به این معناســت که میتواند به مثابه صادرات
غیرمستقیم انرژی به شمار آید .هدف اصلی این مصوبه
دولت نیز قانونی شدن استخراج رمزارز است؛ اگرچه تا
پیش از این نیز به صورت غیرقانونی انجام میگرفت.
وی تاکید کرد :ذکر این نکته در اینجا ضروری اســت
ک (چندین میلیون
که تنها میتوان بــرای ارقام کوچ 
دالر) از رمزارزها برای صادرات و واردات استفاده کرد و
جابجا کردن رقمهای بزرگ رمزارز بدون متوجه شدن
نهادهای ناظر بر تحریمها ممکن نیست.
این مقام مسئول بانک مرکزی پشتوانه اصلی رمزارزها
را ،اقبال مردم به آن دانست و گفت :هیچ چیز دیگری
به اندازه اقبال عمومی ،بــه رمزارزها اعتبار نمیدهد.
رمزارزها به صورتی مردم-نهــاد ،اعتبار پیدا کردهاند
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دست دادن سال آینده متحول میشود

پس از این که گوگل و اپل به کنسرسیوم یونی کد پیشنهاد کردند رنگهای
پوست مختلف را به ایموجیها اضافه کند ،ایموجیهای زیادی متحول و
گزینه انتخاب رنگ پوست به آنها اضافه شد اما ایموجی “دست دادن” از این
ترند جا ماند.اکنون قرار است به ایموجی “دست دادن”هم رنگهای پوستی
مختلف اضافه شود .هنگامی که کنسرسیوم یونی کد ایموجی  ۱۴.۰را در
سال  ۲۰۲۲عرضه کند ،شامل نماد “دست دادن” خواهد بود که به کاربران
اجازه می دهد رنگ پوست مورد نظرشان را برای ایموجی “دست دادن”
از ترکیب  ۲۵رنگ مختلف انتخاب کنند.جرمی برژ ،موسس ایموجی پدیا
سال گذشته درباره پروســه طراحی ایموجی با نکست وب صحبت کرده
بود .از ابتدا تا انتهای کار ،طراحی یک ایموجی ممکن است دو سال زمان
ببرد .آنچه که طراحی ایموجی “دســت دادن” را چالش برانگیز کرد این
موضوع بود که مربوط به دو نفر می شد .کنسرسیوم یونی کد می توانست
این ایموجی را زودتر طراحی کند اما یک محدودیت در مودیفایر کدینگ
این سازمان باعث می شد دستهای دو نفر یک رنگ پوست را داشته باشند.
اکثر پلتفرمها منتظر شدند تا یونی کد حمایت از رنگهای پوست مختلف در
ایموجی “دست دادن” را اضافه کند .این سازمان از زمان انتشار ایموجی
 ۱۲.۰ســرگرم کار برای افزودن این قابلیت بوده اســت.بر اساس گزارش
انگجت ،قرار بود این ایموجی در سال  ۲۰۲۱منتشر شود اما پاندمی ویروس
کرونا باعث تاخیر در این برنامه شد و اکنون که اوضاع به روال عادی برمی
گردد ،این ایموجی هم قرار است تا سال آینده به گوشی کاربران بیاید.
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