
تازه ترین آمارهانشــان می دهد که در آبان سال 
جاری ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ احراز هویت در ســامانه 
)سجام( صورت گرفته است که تهرانی ها با بیش 
از ۱۹ هزار مورد، در صدر لیست سجامی شده ها 

در کشور ایستاده اند.
به گزارش ایسنا، در  آبان سال جاری، تعداد ۷۹ 
هزار و ۱۳۸ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته 
و تعداد احراز هویت شــده ها نیز با عبور از ۱۰۰ 
هزار سهامدار در این ماه به ۱۰۱ هزار و ۷۱۶ مورد 

رسیده است.
الزم  به ذکر اســت، بر اســاس آمار منتشر شده، 
در مهر ماه امســال تعــداد ثبت نام در ســامانه 
»ســجام« ۹۴ هــزار و ۱۱۹ و تعــداد احــراز 

 هویــت شــده ها نیــز ۱۲۱ هــزار و ۶۲۳ مورد 
بوده است.

۵ استان پیشتاز در ثبت نام در »سجام«
همچنین تعداد نفرات ثبت نام شــده در سامانه 
»سجام« در آبان ماه به تفکیک هر استان حاکی از 
آن است که پنج استان »تهران با ۱۹ هزار و ۶۰۵ 
مورد، کرمان با ۵۸۲۸ مــورد، اصفهان با ۵۲۸۵ 
مورد، خراسان رضوی با ۴۹۰۲ مورد و خوزستان 
با ۴۰۵۹ مورد« در صدر بیشترین ثبت نام شده ها 

در کل کشور قرار دارند.

۵ استان با کمترین ثبت نام در »سجام«
از ســویی دیگر بر اســاس آمارها، پنج اســتان 

»کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ۳۵۸، خراســان 
جنوبی با ۵۰۶، ســمنان بــا ۵۸۹، چهارمحال 
و بختیــاری بــا ۵۹۰ و اردبیل بــا ۵۹۴ مورد« 
در انتهــای لیســت کمترین ثبت نام شــده ها 
 در ســامانه ســجام در بین ســایر اســتان ها 

قرار دارند.
الزم به ذکر است، ســامانه سجام »سامانه جامع 
ثبت اطالعات مشتریان«، برای الکترونیک کردن 
و خودکار کردن فرآیند جمــع آوری و مدیریت 
اطالعات مشتریان اســت و عملیاتی شدن این 
سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در 
زمینه جمع آوری اطالعات و ارائه خدمات عمومی 
و مهم تر از همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی 

شده است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای با اشاره به مطالبات رئیس 
قوه قضائیه، از تمام بانک های عامل خواست مسئله ممنوع 
الخروجی را ضابطه مند کرده و به صورت کتبی به اطالع 
فرد ممنوع الخروج برسانند.  به گزارش ایسنا به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضاییه، در پی پیگیری و تاکیدات مکرر رییس 
قوه قضائیه در راستای رعایت حقوق شهروندی افراد و لزوم 
اطالع دادن به آن ها در مــورد موضوع ممنوع الخروجی، 
بانک مرکزی که یکی از مراجع درخواســت حکم ممنوع 
الخروجی در کشور محسوب می شود با صدور بخشنامه ای 
با اشاره به مطالبات رییس قوه قضائیه در این زمینه، از تمام 
بانک های عامل خواست این مسئله را ضابطه مند کرده و به 
صورت کتبی به اطالع فرد ممنوع الخروج برسانند.  علی 
صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس 
قوه قضاییه تصریح کرده که بانک مرکزی همواره حقوق 

فردی و اجتماعی افراد را مد نظر داشته و جهت جلوگیری 
از تضییع حقوق اشــخاص، طی بخشنامه های متعدد به 
بانک های عامل، بر لزوم اطالع رسانی ممنوعیت خروج به 
اشخاص ذی ربط تأکید کرده است. رئیس بانک مرکزی در 
ادامه به بخشنامه اخیر مدیریت کل حقوقی این بانک اشاره 
نموده که در آن به بانک های عامل در خصوص اطالع رسانی 
مسئله ممنوع الخروجی تذکر و تاکید شده هرگونه تخلف 
بانک ها از این تکلیف قانونی و ورود خسارت به اشخاص، 
از حیث تسبیب و مسئولیت مدنی، قابلیت رسیدگی در 

مراجع قضایی را دارا می باشد.

بانک ها مکلف به آگاه نمودن کتبی افراد 
ممنوع الخروج شدند

در نامه مدیریت کل حقوقی اداره دعاوی حقوقی بانک 

مرکزی آمده است: بانک های عامل مکلفند همزمان با 
درخواست ممنوعیت خروج از کشور اشخاص حقیقی 
یا مدیران اشخاص حقوقی نســبت به آگاه نمودن 
کتبی افراد جهت جلوگیری از بروز مشکالت هنگام 

خروج از کشور اقدام نمایند.
در ادامه این بخشنامه با اشــاره به این که بعضا این 
موضوع از ســوی بانک ها با بی توجهی مواجه شده 
و این امر منجر به تضییع حقوق فردی واجتماعی 
اشخاص هنگام خروج از کشور می گردد تصریح شده 
با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر رعایت 
حقوق شهروندان، ضمن تأکید مجدد بر لزوم رعایت 
کامل و دقیق مفاد بخشنامه های ابالغی این بانک، 
خواهشمند است مقرر فرمایید مراتب به واحدهای 

ذی ربط ابالغ و برحسن اجرای آن نظارت شود. 

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه 
ســال جاری میالدی پرداخته که نشــان از افزایش 
دو درصــدی همکاری ها دارد. به گزارش ایســنا، بر 
اساس آمارهای ارائه شده تا پایان ماه نهم سال ۲۰۲۱ 
میزان تجارت مشــترک ایران و اتحادیه اروپا به ۳.۴ 
میلیارد یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایشی دو درصدی را نشــان می دهد. بر این اساس 

ایران از اروپا ۲.۷ میلیارد یورو واردات داشــته و ۵۵۴ 
میلیون یورو نیز به این اتحادیه صادر کرده است. به این 
ترتیب ۸۱ درصد از کل تجارت ایران با اروپا به واردات 
اختصاص دارد. صادرات ایران به اروپا در سال جاری 
۱۴ درصدی افزایش یافته است. در این مدت صادرات 
به ایتالیا ۹.۳، رومانی ۴.۸ و بلغارســتان ۴.۸ افزایش 
یافته است. در گروه های کاالیی نیز رشد صادرات مواد 
شیمیایی ۱۲ درصد و کاالهای صنعتی طبقه بندی 

شده ۱۱ درصد افزایش یافته اند. در حوزه واردات اما 
آمار نسبت به مدت سال قبل کاهشی ۰.۶ درصدی را 
نشان می دهد. واردات از هلند کاهش ۱۴.۸ درصدی و 
واردات مواد خام غیر خوراکی کاهش ۱.۶ داشته است.

به این ترتیب تراز تجاری ایران و اروپا، منفی دو میلیارد 
یورو بوده که هرچند نسبت به مدت مشابه سال قبل 
بهبود چهار درصدی را نشان می دهد اما همچنان با 

فاصله ای قابل توجه به نفع اروپا و به ضرر ایران است.

بعد از گذشــت حدود دو هفته از اظهار نظر انجمن ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه فروش 
لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در 
بازار عرضه می شوند، مصداق تقلب است و حواشی مختلف 
این ماجرا، سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت 
صمت خواسته در این زمینه اعالم نظر کند. به گزارش 
ایسنا،  بعد از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی، گمانه زنی هایی از بازگشت برندهای کره ای مطرح 
شد که در نهایت با دســتور مقام معظم رهبری واردات 
لوازم خانگی کره ای همچنان ممنوع اعالم شد، اما یک 
برند کره ای هنوز در کشــور فعال است. به همین دلیل، 
اخیرا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 
تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچســب 
برند خارجی در بازار عرضه می شوند، به دلیل ممنوعیت 
واردات و همچنین اعمال تحریم ها، فاقد اصالت خارجی و 
فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، 
تاکید کرد که فروش این کاالها، از جمله انواع برندهای 

کره ای، مصداق تقلب است. البته این بحث فقط مربوط 
به برندهای کره ای نیست و در حال حاضر برندهای دیگر،  
به ویژه برخی برندهای ایتالیایی، هم به این شکل فعالیت 

می کنند.
موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونــی، از جمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ســازمان حمایــت درباره آن 
اظهار نظر نکرده و پیگیری های ایسنا از سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره سرنوشت 
چنین شرکت هایی طی هفته گذشــته بی پاسخ مانده 
است. اما اطالعاتی که به دست ایسنا رسیده نشان می دهد 
دو روز پیش، عباس تابش،  رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان از معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( خواسته که با توجه به 
دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی کره ای در راستای حمایت از تولید داخل، ابهاماتی 
که درباره تولید این گروه از محصوالت در داخل کشور با 
درج برند خارجی وجود دارد و مسئولیت این معاونت در 

زمینه تنظیم بازار لوازم خانگی،  در رابطه با موضوعات زیر 
اعالم نظر کند. اول اینکه با توجه به زیرساخت های قابل 
توجه و توانمندی تولید انــواع محصوالت لوازم خانگی 
در داخل کشــور با همکاری و درج برندهــای داخلی و 
راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، آیا اساسا تولید 
محصوالت مذکور با درج عنوان لوگوی برند خارجی روی 

محصوالت مجاز و دارای توجیه قانونی است؟
دوم با توجه به اظهارات مسووالن یکی از شرکت هایی که 
برند یک شرکت کره ای را برای درج عنوان و لوگوی برند 
شــرکت روی محصوالت تولیدی در داخل کشور اجاره 
کرده، آیا مجوز یاد شده برای درج روی کاالی تولید داخل 
کفایت می کند و بر این اساس سایر تولیدکنندگان داخلی 
نیز مجاز به اقدام در این خصوص هستند؟ میزان سهم 

داخلی سازی این برند چند درصد است؟
بنابراین تعیین تکلیف این ماجرا حاال بر عهده معاون امور 
صنایع وزارت صمت است و این موضوع در دست پیگیری 

خواهد بود.

صادرکنندگان خرمــا ایرانی می گویند تاجران پاکســتانی با 
حضور در ایران و خرید خرما داخلی و بســته بندی جدید، این 

محصوالت را به بازار جهانی صادر می کنند.
به گزارش ایســنا، نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین 
نشست کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی تهران به بررسی 
آخرین وضعیت تولید و تجارت کاالهای کشــاورزی ایران در 

سال های گذشته پرداختند.
در ابتدای این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق تهران، به صادرات محصوالت کشاورزی طی 
هفت ماه امسال اشــاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی 
گمرک، ایران توانســته طی این مدت، چهــار میلیون و ۶۴۰ 
هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی، دامی، شیالتی و غذایی 
به سایر کشورها صادر کند. بر این اســاس، ۵۵۴ میلیون دالر 

انواع خشکبار و ۱۱۷ میلیون دالر انواع خرما صادر شده است. 
به گفته وی، تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی 
در این دوره به لحاظ ارزشی از منفی ۲.۹ میلیارد دالر در سال 
۱۳۹۵  به ۴.۷ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ ضمن 
آنکه متوسط قیمت پایه صادراتی محصوالت این گروه نیز از ۹۸ 
سنت در سال ۱۳۹۵ به ۷۰ سنت در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته 
است؛ این در حالی است که ارزش واردات محصوالت کشاورزی 
و صنایع غذایی از ۸.۶ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰.۹ 

میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار در نشست 
کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گوشزد کردند، صادرات پسته 
ایران پس از سال ۱۳۹۷ و اجرای بخشــنامه رفع تعهد ارزی، 
روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای خریدار پسته، به سمت 

آمریکا، ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده اند. به گفته مجید 
بازیــان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشــکبار، حجم 
تولید پسته ایران طی سال ۱۳۹۷ بشدت کاهش یافت و میزان 
برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از ۵۰ هزار تن 
نبود و با پیاده سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از 

عرضه بین المللی این میزان تولیدات باز ماندند.
وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش 
عمده ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید 
ساالنه پســته در ایاالت متحده به ۵۵۰ هزار تن رسیده است و 
بازارهای خواهان پسته هیچ گاه منتظر نمی ماند تا پسته ایران را 
دریافت کند و با کوچک ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر 
کشورها محصوالتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده های 

خشکبار ایران می کنند.

بازیان افزود: طی ســال ۱۳۹۸، صادرکنندگان پسته از ایران 
مجبور شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این 
محصول را به قیمت ۵۰۰۰ دالر عرضه کنند در حالی که طی 
سال ۱۳۹۵، نرخ صادرات پســته ایران حدود ۱۰ هزار دالر در 

هر تن بود.
وی گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال ۱۳۹۵ در حدود 
۱۳۸ هزار تن و به ارزش ۱.۲ میلیــارد دالر بود در حالی که در 
سال ۱۳۹۹، به رغم صادرات ۲۰۳ هزار تن پسته، ارزآوری این 

محصول رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دالر بیشتر نبود.
وی دلیل این اتفــاق را اعمال مقررات رفع تعهــد ارزی برای 
صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ پایــه صادراتی عنوان کرد و 
یادآور شد که نرخ پایه صادراتی پسته باید اصالح شود در حالی 
که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصالح در این بخش ندارد.

به گفته امیرحســین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، 
فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی 
سال های اخیر تشدید شده و تجار این کشــور با رفت وآمد به 
خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری 
و صادرات مجدد می کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به 
کرمان نیز رفت وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف 

بازار جمع می کنند.
زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش 
از ۳۰ ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در 
رفت وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می شود، 
به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید 
کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران 

را بیش از سال های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

بخشنامه بانک مرکزی درباره آگاه کردن افراد از ممنوع الخروجیمردم کدام استان بیشتر سجامی شدند؟

ایران چه مقدار کاال به اروپا صادر کرد؟ بالتکلیفی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای درج برند خارجی

پاکستان بازار خرما را از ایران گرفت!
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3  نماد اثرگذار بر شاخص

نشست کميسيون مشترک برجام 
در وین آغاز شد

بورس 
نزول کرد

میزان افزایش 
حقوق سال ۱۴۰۱

آغاز مذاکرات برجامی

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله
چشم انداز 
بازار مسکن 

برای چشم انداز بازار مسکن 
بعد از مذاکــرات دو فرضیه 
وجــود دارد. اول اینکه اگر 
این مذاکرات به نتیجه نرسد 
مانند قبل همان رویه افزایش قیمت ها با چاشنی 
رکود تورمی ادامه خواهد داشت. بنابراین در صورت 
ادامه تحریم ها رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم 
خواهد شد چراکه با رشد قیمتها دیگر کسی توان 
خرید را ندارد. در همین شــرایط فعلی نیز کمتر 
کســی قدرت خرید خانه را دارد. به عبارتی بهتر 

در این صورت...

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
مسکن
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مرغ و برنج 
صدرنشین گرانی ها

حرکت  معکوس 
دالر آزاد  و  دولتی

بانک مرکزی: اعتبار نداریم، وزارت راه: قبول نداریم

کمبود  اعتبار  برای  وام  ودیعه
صفحه3

صفحه2

سردرگمی  بازار طال  
قیمت    طال   پس   از   مذاکرات   وین
 به   چه   سمت   و   سویی   می رود ؟

در حالی میلیاردها دالر ارز دولتــی برای واردات 
انواع کاالهای اساســی تخصیص یافته که همین 
گروههای کاالیی رکورد دار بیشــترین گرانی ها 
هستند. آمارهای منتشر شده نشان می دهد مرغ و 
برنج صدرنشین رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته 
شده اند در حالیکه در لیست اولین کاالهای دریافت 
کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار داشــته اند. یکی از 
سیاست های جنجال برانگیز تخصیص ارز ترجیحی 
با هدف واردات کاال های اساسی در راستای کمک 
به قشر آسیب پذیر جامعه بود. سیاستی کنترلی که 
دولت از فروردین ۹۷ اجرای آن در دستور کار قرار 
گرفت اما ناقص به اجرا درآمد. هر چند این سیاست 
با اولویت تخصیص ارز برای کاال های اساســی و 

حیاتی باید طراحی می شد...

قیمت دالر صرافی ملی روز گذشــته بــه ۲۶ هزار 
۶۱۴ هزار تومان رســیده اســت و این رقم نسبت 
بــه روز گذشــته فقــط ۱۰۰ تومان ارزان شــده 
اســت. تغییرات قیمت دالر نشــان می دهد هنوز 
 مذاکــرات برجــام اثــری در تغییر قیمــت دالر 
نداشته است. قیمت دالر روز گذشــته ۲۶ و ۷۰۰ 
تومان بود و روز گذشــته به ۲۶ هزار و ۶۱۴ تومان 
رسید. قیمت دالر آزاد در ســبزه میدان هم چند 
روزی است که در قیمت ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان قرارد 
دارد و روز گذشته به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده 
است. با وجود آنکه اخبار مرتبط با برجام و مذاکرات 
همواره در کاهش قیمت ارز و دالر تاثیر داشته است. 
اما این بار مذاکرات در تغییر قیمت دالر نقش زیادی 

را بازی نکرده و تا حدودی...



اقتصاد2
ایران وجهان

خاندوزی مطرح کرد؛
هوشمندســازی در عرصــه 
اقتصاد، رویکرد قطعی دولت 
است / ضرورت اســتفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هوشمندســازی 
در عرصه اقتصادی رویکرد قطعی دولت ســیزدهم 
است و ادامه دهنده تالش ها در این زمینه با سرعت 
بیشتر هستیم که تالش می شــود در این راستا از 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان بهره مند شویم.

به گزارش ایرنا، »احســان خاندوزی« )دوشنبه( در 
مراسم رونمایی از سامانه های کانتینری تولید داخل 
و معرفی پروژه های ایکس ری هوشمند اظهار داشت: 
مساله هوشمندسازی نظارت ها از طریق ایکس ری با 
اتکا به تولید داخل و به کمک جدیدترین فناوری، از 
نکات قابل توجه فرآیند نظارت گمرکی اســت. وی 
افزود: براساس آمار دســتگاه های فعال ایکس ری 
در گمرکات کشــور از ۱۵ دســتگاه به ۱۷ دستگاه 
افزایش یافته است و در یک تا دو سال آینده معادل 
۱۷ دستگاه دیگر نیز به کل ظرفیت اضافه می شود؛ 
یعنی ۱۰۰ درصد رشد افزایش خواهد یافت. خاندوزی 
گفت: در سه ماه  آینده، هر ماه یک دستگاه ایکس ری 
جدید با محوریت تولید داخل خواهیم داشت. وی با 
تاکید بر اتصال سامانه های اقتصادی در حوزه تجارت 
و گمرک، ادامه داد: درصدد هستیم با جدیت و در حد 
وسع خود سامانه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد را به 
هم متصل کنیم و با کمک یکپارچگی اطالعات برای 

حکمرانی اقتصادی استفاده کنیم. 

بانک توســعه تعاون از ابتدای 
ســال 3800 میلیارد ریال وام 

ازدواج پرداخت کرده است 
مدیر عامل بانک توســعه تعــاون از پرداخت 38۰۰ 
میلیارد ریال قرض الحسنه ازدواج جوانان طی هشت 
ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.حجت اله مهدیان 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: پرداخت 
قرض الحسنه ازدواج جوانان از مهمترین تکالیف بانک 
توسعه تعاون است که بانک آن را فراتر از تکلیف، بلکه به 
عنوان مسئولیت اجتماعی و رویکردی تسهیلی برای 
آسان ســازی ازدواج جوانان دنبال می کند.وی افزود: 
تسریع در فرآیند ثبت نام زوجین، راهنمایی، آسان 
گیری در تکمیل مدارک مورد نیاز همواره در دستور 
کار بوده است و شعب بانک حداکثر اهتمام مساعدت 
را در ارائه این خدمت اعتباری به ذینفعان در نظر دارند.

مهدیان خاطر نشــان کرد: 446۷ فقره تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج جوانان به میزان 38۰۰ میلیارد 
ریال طی هشت ماهه ابتدایی ســال جاری رداخت 
گردیده است و ۱469 نفر نیز در صف انتظار قرار دارند.

دیدار مدیرعامــل بانک مهر 
ایران با مدیر کل بنیاد شهید و 

امور ایثارگران اصفهان
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک مهر ایران در دیدار 
با احمدی نیا، مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان، 
بر نقش تعامل ســازنده نظام بانکی و اداره کل بنیاد 
شهید در ارتقای سطح معیشت خانواده معزز شهدا 
و ایثارگران تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
مهر ایران، دکتر مرتضی اکبری که به منظور بازدید از 
شعب استان اصفهان به این استان سفر کرده بود، با 
احمدی نیا مدیر کل بنیاد شهید استان اصفهان دیدار 
و در زمینه گســترش تعامالت دو جانبه گفت وگو 
کرد.اکبــری آمادگی بانک مهر ایــران را به منظور 
برقراری تعامالت بیشتر با بنیاد شهید اعالم داشت 
و ارتباط مفید و مؤثر طرفین را باعث توفیق بیشتر 
خدمت رسانی به خانواده معزز شــهدا و ایثارگران 

عنوان کرد.

جزئیات مالقات های مردمــی و کاری 
مدیرعامل بانک مسکن تشریح شد

گزارشی از مالقات های مردمی 
مدیرعامل بانک مسکن

بنا بر اعالم روابط عمومی بانک مسکن جلسات 
مالقات مردمی محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن به صورت هفتگی و مستمر در محل 
ستاد مرکزی بانک برگزار می شود.به گزارش 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، روابط 
عمومی بانک مسکن در گزارشی ماهیانه ای 
در خصوص مالقات های مردمی مدیرعامل 
بانک متبوع خود نوشت: طی یک ماه گذشته 
مدیرعامل بانک مسکن در 4 جلسه با بیش از 
2۰۰ نفر از مشتریان و کارکنان بانک مسکن 
مالقات داشته و وی به بررسی مشکالت آنها 

پرداخته است.

خبر

بانک ها

دور جدیــد مذاکــرات 
هســته ای از روز گذشته 
آغاز شــد و همین اتفاق، 
این روزها بازارهای کشور 
را وارد فاز سردرگمی کرده؛ 
تا آن جا که فعاالن اقتصادی می گویند هر گونه خبر 
خوش یا منفی از مذاکرات، شــوک متفاوتی را به 

بازارها منتقل می کند.
به گزارش خبر آنالین کارشناســان بازارهای مالی 
تاکنــون پیش بینی های خود از قیمــت طال را در 
ســناریوهای مختلف برجامی و روند قیمتی آن را 
در ماه های آینده بیان کرده اند. این در شــرایطی 
اســت که روند قیمت طال از ابتدای سال صعودی 

بوده است.
پایین ترین ســطح قیمتــی طال در ســال جاری 
مربوط به ۱۵ اردیبهشــت ماه اســت که هر گرم 
طالی ۱8عیار که 898 هزار تومان قیمت داشت، 
اما از آن زمان مســیر صعودی را طی کرده است؛ 
به طوری که بــا افزایش حــدود 4۱ درصدی، به 
 دامنه یــک میلیــون و 269 هزار تومان رســیده

 است.
حال در این شــرایط، فعاالن بازار طال معتقدند با 
وضعیتی که بازار دارد، احتمال این که شوک شدید 
قیمتی را در بازار طال شاهد باشیم، کم است. ابراهیم 
محمدولی، رییس اتحادیه طال و جواهر در گفت وگو 
با  خبرآنالین می گوید: این گونه نشست ها در کل 
دنیا بدون تاثیر در حوزه اقتصاد نمی تواند باشد. این 
نشست هم به دلیل این که یک نشست بین المللی 
است، تاثیرهایی هم برای کشور ما و هم کشورهای 

دنیا خواهد داشت.
وی می افزاید: امیــدوارم نتیجه این نشســت آن 
چیزی باشــد که نفع مردم و کشــور در آن باشد. 

اگر توافقی صــورت گیرد، به هرحــال روی بحث 
قیمت ها اثرگذار اســت و احتمال این که بازار را به 
ســمت آرامش ببرد و مقداری نوسانات را کاهشی 
کند، به طور طبیعــی وجود خواهد داشــت؛ هم 
 در بحث اونــس جهانی و هم در بــازار ارز و طالی

 داخلی.رییس اتحادیه طال و جواهر متذکر می شود: 
در صورتی هم که خروجی مذاکرات مثبت نباشد، 
باز هــم اثــرات آن را در بازار خواهیــم دید؛ البته 
مدیریت دقیق اقتصادی اگر اتفاق بیفتد، واکنش 

بازار کم خواهد بود.
محمدولی با تاکید بر تعادل بین عرضه و تقاضا، در 
پاسخ به این پرسش که در صورت توافق، احتمال 
این که قیمت هر گرم طالی ۱8 عیار به کمتر از یک 
میلیون تومان کاهش یابــد، وجود دارد؟ می گوید: 
این رفتارها خیلی ســخت اتفاق می افتد. اگر هم 
یک زمانی قرار باشــد این اتفاق بیفتــد، این گونه 

نیست که این نشست امروز انجام شــود و از فردا 
قیمت ها سقوط کند.وی تاکید می کند: بعید است 
این اتفاق بیفتــد و اگر هم بیفتــد، زمان می برد و 
 بســتگی به رفتارهــای کل دنیــا در زمینه اونس 

جهانی دارد.
رییس اتحادیه طال و جواهر با بیان این که کاهش 
شدید قیمت ها به این زودی ها بعید است رخ دهد، 
می افزاید: تجربه ثابت کرده است که شوک لحظه ای 

و آنی صورت نخواهد گرفت.
محمدولی درباره سطح تغییر قیمت ها در صورت 
عدم توافق نیز عنوان می کند: اگر این اتفاق بیفتد، 
به نگاه مدیریتی بستگی دارد که شوک آن چنانی 

اتفاق نیفتد.

تعدیل قیمت ها تا حدی رخ می دهد
محمد کشــتی آرای، نایب رییــس اتحادیه طال و 

جواهر نیز در گفت وگو با خبرگــزاری خبرآنالین 
درباره وضعیــت بــازار ارز با توجه بــه مذاکرات 
هســته ای، می گوید: به نظر مــن در حال حاضر 
نمی شــود اظهارنظر کرد و زود اســت در این باره 

صحبت کنیم.
وی با بیان این که ما اقتصادی هســتیم و سیاسی 
نیســتیم که بدانیم روند مذاکرات به چه شــکل 
خواهد بــود، تصریــح می کنــد: به هرحــال هر 
 گونــه پالس مثبــت یــا منفــی روی بــازار اثر

 می گذارد.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر در پاســخ به این 
پرســش که در صورت توافق، احتمال شکســت 
قیمت ها وجــود دارد؟ عنوان می کنــد: قیمت ها 
تا یک حدی از نظــر اقتصــادی می تواند تعدیل 
 شود. آنچه مســلم اســت، رفع تحریم ها می تواند

 آثار مثبتی بر جای گذارد.

قیمت    طال   پس   از   مذاکرات   وین به   چه   سمت   و   سویی   می رود؟

سردرگمی  بازار طال 

نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد
آغاز مذاکرات برجامی

روز گذشــته دور جدید مذاکرات ایران و ۱+4 و 
آمریکا در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران 
خارجه این کشورها در هتل کوبورگ وین آغاز به 
کار کرد. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
کشورمان ریاســت هیات ایرانی را به عهده دارد. 
در این مذاکرات هم چنین مهدی صفری معاون 
دیپلماسی اقتصادی، رضا نجفی معاون امور حقوقی 
و بین المللی وزارت امور خارجه، غالمرضا پناهی 
معاون امور ارزی و بین الملل بانک مرکزی، علی 
فکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد 
اسدزاده سرپرست معاونت بین الملل و بازرگانی 
وزارت نفت و ابراهیم شیبانی رییس کمیسیون 
اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی به همراه 
تیم های کارشناسی شان علی باقری را همراهی 
می کنند.مذاکرات مقدماتی دیپلماتیک در آستانه 
برگزاری گفت وگوها برای لغو تحریم ها علیه ایران 
در وین پایتخت اتریش آغاز شد.انریکه مورا معاون 
دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اروپا که ریاست 
نشست کمیسیون مشترک برجام را برعهده دارد 
در توییتی نوشت: برای دور هفتم مذاکرات درباره 
بازگرداندن برجام به مسیر اصلی به وین بازگشتم.  
وی با بیان اینکه کار مقدماتی فشرده در حال انجام 
است افزود، دیروز با روسای هیات های چین و روسیه 
و علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران مالقات 
کردم.  امروز صبح همچنین با همــکاران اروپایی و 
آمریکایی پیش از کمیسیون مشترک در بعد از ظهر 
دیدار خواهم کرد.دور جدید نشســت کمیســیون 
مشترک برجام پس از پنج ماه وقفه امروز)دوشنبه( 
در هتل کوبورگ با حضور دیپلمات های ارشد گروه 
۱+4، ایران و نماینده اتحادیه اروپا برگزار می شــود.
علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران لغو تمامی 
تحریم های مرتبط با برجام از جمله تحریم های اعمال 
شــده در چارچوب کارزار فشــار حداکثری را شرط 
الزم برای موفقیت مذاکرات اعالم کرده اســت. وی 
در گفت وگویی با تاکید بر مواضع ایــران برای ادامه 
مذاکرات وین، هشدار داد که گفت وگوها در صورتی که 
تمام تحریم ها لغو نشود؛ با شکست روبرو خواهد شد. 
به گفته این دیپلمات کشورمان، هر گونه پیشرفت در 
مسیر مذاکرات باید با لغو همه تحریم های آمریکا همراه 
باشد و تضمینی مبنی بر اینکه دولت آینده در واشنگتن 
یک بار دیگر مانند دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق 

آمریکا از توافق خارج نشود، وجود ندارد.

از اســتقرار صنایع مونتاژ در 
ســوریه تا صادرات به ســایر 

کشورهای عربی
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( گفت: اگر بتوانیم 
صنایع مونتاژ را در سوریه مستقر کنیم، می توانیم از 
ظرفیت تجارت آزاد بین کشــورهای عربی استفاده و 
به مصر، اردن و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.به 
گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی امین در جریان سفر  به 
سوریه گفت: ایران با سوریه پیوندهای عمیق فرهنگی و 
اجتماعی دارد، اما در بعد اقتصادی این روابط ضعیف 
است و تقویت نشده است. وی با اشاره به فعالیت خطوط 
تولید ایرانی در سوریه از جمله در بخش لوازم خانگی و 
برنامه ریزی برای فعال کردن خط تولید خودرو در این 
کشور، اظهار کرد: سوریه یک کشور در حال بازسازی 
است و امکان سرمایه گذاری گســترده در این کشور 
وجود دارد. از طرف دیگر سوریه در آستانه ورود مجدد 
به اتحادیه عرب است.بنابراین به گفته وی اگر بتوانیم 
صنایع مونتاژ را در این کشور مستقر کنیم، می توانیم 
از ظرفیت تجارت آزاد بین کشورهای عربی استفاده و 
به مصر، اردن و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.این 
مقام مسئول همچنین در حاشیه دیدار با وزیر اقتصاد 
سوریه در جمع خبرنگاران، گفت: تمرکز من در این سفر 
روی روابط اقتصادی در بخش های مختلف با کشــور 
سوریه است و حتی می توان طرح های چند جانبه ای 
داشته باشیم. برای مثال می توان محصوالت متعددی 
در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر 
کرد.وی درباره ارتقای همکارهای تجاری و اقتصادی نیز، 
تصریح کرد: اولین نکته ای که ما بر آن متمرکز خواهیم 
شــد متعادل کردن تراز تجاری دو کشور است؛ قطعا 
سوریه با مشــکالتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه 
است و شاید صادرات یک طرفه تصوری عملی نباشد. 
بنابراین نکته کلیدی اینجاســت که روابط اقتصادی 
متعادلی ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع ببرند.سامر 
الخلیل، وزیر اقتصاد ســوریه نیز گفت: قانون سرمایه 
گذاری جدید این کشــور فرصت های خوبی را فراهم 
کرده است. شرکت های ایرانی از تجربه و توانمندی های 
قابل توجهی برخوردارند، ما عالقمندیم که آن ها را به 
استفاده از فرصت های پیش رو در سایه معافیت های 
گمرکی و مالیاتی بهره مند کنیم. شــکی نیست که 
مقامات اقتصادی تهران و دمشق به دنبال تکامل تجاری 
و اقتصادی برآمدند که منافع دو کشور را تامین می کند.

اخبار
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قیمــت دالر صرافی ملــی روز گذشــته به 26 
هزار 6۱4 هزار تومان رســیده اســت و این رقم 
نســبت به روز گذشــته فقط ۱۰۰ تومان ارزان 
شده اســت. تغییرات قیمت دالر نشان می دهد 
 هنوز مذاکرات برجام اثری در تغییر قیمت دالر 

نداشته است.
به گزارش تجارت نیوز، قیمت دالر روز گذشــته 
26 و ۷۰۰ تومان بود و روز گذشته به 26 هزار و 
6۱4 تومان رسید. قیمت دالر آزاد در سبزه میدان 
هم چند روزی است که در قیمت 29 هزار و 2۰۰ 
تومان قرارد دارد و روز گذشته به 29 هزار و ۵۰۰ 

تومان رسیده است.
با وجود آنکه اخبار مرتبط بــا برجام و مذاکرات 
همواره در کاهش قیمت ارز و دالر تاثیر داشــته 
اســت. اما این بار مذاکرات در تغییر قیمت دالر 
نقش زیادی را بازی نکرده و تا حدودی افزایشی 

نیز بوده است.
رفتار بازار ارز در مقابل اخبار برجام نشان می دهد 
که مردم به این باور رســیده اند کــه مذاکرات 
هسته ای نمی تواند تاثیر قابل توجهی در قیمت 
ارز داشته باشــد و به احتمال زیاد شاخص های 

اقتصادی در داخل کشور، تاثیرگذاری بیشتری 
در تغییر قیمت ارز دارد.

کارشناســان بازار ارز مثل ســلمان نصیرزاده 
معتقد هســتند به دلیل ابهام در بودجه ســال 
آینده احتماال دالر تا 3۰ هزار تومان هم برســد 
و این ازایش قیمت به هیــچ وجه ربطی به نتایج 

مذاکرات برجام ندارد.
کامبیز افسری، کارشــناس بازار ارز در گفتگو با 
تجارت نیوز درباره رونــد قیمت دالر در روزهای 
آینده گفت: تغییر قیمت دالر در بازار بستگی به 
نتیجه مذاکرات وین دارد البته سیگنال های این 
موضوع تاثیر خــود را در قیمت دالر در روزهای 

گذشته گذاشته است.
وی همچنین ادامه داد: طرف عرضه و صرافی های 
دولتی در بازار با ســخت گیری بیشــتری دالر 
سهمیه ای را عرضه می کنند و حاال به غیر از کارت 
ملی ویزا، پاســپرت و بلیط را هــم از متقاضیان 
دریافت دالر سهیمه ای می خواهند و این در حالی 
است که طرف تقاضای ارز در بازار باال رفته است. 
همین موضوع در قیمــت دالر اثرگذاری زیادی 

داشته است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد 
نســبی معامالت و قیمت مســکن در آبان ماه 
اهمیت چندانی ندارد گفت: اگر برجام به نتیجه 
برسد احتماال بازار ملک به رونق نسبی می رسد 

اما ظرفیتی برای رشد سنگین قیمت ندارد.
عباس زینعلی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
افزایش ۱.2 درصدی قیمت و رشد 33 درصدی 
معامالت مسکن شهر تهران در یک ماه گذشته 
از دو علت رخوت بازارهای موازی و نزدیک شدن 
به ماههای پایانی سال نشأت می گیرد. در واقع 
کم تحرکی بورس، ارز و طال باعث شــد برخی 
سفته بازان اقدام به خرید مسکن کنند تا شب عید 

آن را با مقداری سود به فروش برسانند.
وی افزود: من تحرک فعلی بازار امالک را رونق 
نمی بینم؛ چرا که مصرف کننــده واقعی قدرت 
خرید ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد نشــود 
ظرفیتی در بازار به وجــود نخواهد آمد. برخی 
از فعاالن اقتصادی در بازارهــای موازی امکان 
ســرمایه گذاری را ندارند تا بتواند ســود قابل 
مالحظه ای ببرند، به همین دلیل برای افزایش 
یا تثبیت ســرمایه در شــرایط تورمی به سمت 

مسکن آمدند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مذاکرات 
هسته ای در سرنوشت بازار مسکن اثرگذار خواهد 
بود گفت: اخباری که از نزدیک شــدن به زمان 
مذاکرات شنیده می شود در تصمیم گیری برای 
سرمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است. 
به هر حال بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور 

به صورت سپرده گذاری مردم در بانکها است که 
در صورت نتیجه بخش بــودن برجام می تواند 
خارج شود و به هریک از بازارهای مسکن، بورس، 

طال، ارز یا ارزهای دیجیتال ورود کند.
زینعلی تاکید کرد: به ثمر رسیدن برجام به رونق 
معامالت مسکن منجر می شود اما همانطور که 
گفتم ظرفیتی برای رشــد قیمت وجود ندارد. 
دست کم در کوتاه مدت این احتمال بعید است. 
پیش بینی بنده یناست که تا پایان سال همین 
روند ریزنوســانات را در بازار مســکن خواهیم 

داشت.
وی طرح نهضت ملی مسکن را در وضعیت بازار 
ملک بی تاثیر دانست و گفت: اثر این پروژه همان 
ابتدای ثبت نام به شــکل افت معامالت خود را 
نشان داد و تاثیر دیگری نخواهد داشت. اگر این 
طرح به نتیجه برسد و دولت موفق به اجرای آن 
شود احتمال سه تا چهار سال دیگر نتایج آن بروز 
می کند اما فعال نمی توان به اثــرات آن در بازار 

خوشبین بود.
بنابراین گزارش، آبان ماه ۱4۰۰ متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر تهران 32 میلیون 
و 9 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشابه ســال قبل به ترتیب ۱.2 و ۱۷.۷ درصد 
افزایش یافته اســت. تعداد معامالت انجام شده 
در این ماه نیز حدود ۷.3 هزار فقره بود که نسبت 
به ماه قبل  و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل 
به ترتیب 33.۵ و 63.۵ درصد افزایش را نشــان 

می دهد.

دوشنبه 8 آذر ۱4۰۰ شاخص کل بورس نزول 
کرد و 88 درصد از ارزش معامالت بازار سهام به 

اوراق بدهی دولتی اختصاص داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز دوشنبه 
شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز گذشته 
4 هزار و ۱83 واحــد افت کرد و بــه رقم یک 
میلیون و 363 هزار واحد رســید. شاخص هم 
وزن نیز افت کرد و با کاهــش 82۱ واحدی در 

سطح 3۷4 هزار و ۱6۷ واحدی ایستاد.
 همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( ۱۰ 
واحد باال آمد و در ســطح ۱9 هزار و ۵۰3 واحد 

قرار گرفت.

نمادهای تأثیرگذار بر شاخص
نمادهای »کچاد«، »فارس« و »فوالد« بیشترین 
تاثیر را در افت شــاخص کل بورس داشــتند. 
همچنین ســه نماد »شــفن«، »شــتران« و 
»وغدیر« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین 
تاثیر مثبت را بر شــاخص داشتند. در فرابورس 
نیز نمادهای »مارون«، »غصینو« و »فرابورس« 
بیشترین تاثیر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس 

داشــتند و »بپاس«، »کزغــال« و »دماوند« 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

پرتراکنش ترین نمادها
در جدول پرتراکنش ترین نمادهای بورس شستا 
صدرنشین است و انرژی3 و فوالد در رتبه های 
بعدی هستند. در فرابورس نیز نمادهای فجهان، 

سمگا و گدنا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

رشد ارزش معامالت 
روز گذشــته ارزش معامالت کل بازار سهام با 
افزایش 6۵3 درصدی به رقــم 3۷ هزار و 6۱9 
میلیارد تومــان رســید. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بــازار ثانویه 33 هــزار و ۷۰ میلیارد 
تومان بود که 88 درصد از ارزش کل معامالت 

بازار سرمایه را تشکیل می دهد.
ارزش معامالت خرد ســهام نیز رشــد کرد و با 
افزایش 3 درصدی نســبت بــه روز کاری قبل 
به رقم 3 هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رســید که 
9 درصد از ارزش کل معامالت بازار را شــامل 

می شود.

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلــس از تصمیم بــرای افزایــش حقوق ده 

درصدی خبر داد.
به گزارش تجارت نیوز، بهروز محبی نجم آبادی 
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس شورای اسالمی میزان افزایش حقوق ها 
در ســال ۱4۰۱ را فقط ده درصد اعالم کرد و 
گفت: با ایــن ده درصد افزایــش حقوق با یک 
فریز حقوقــی مواجه می شــویم، ولی چاره ای 
نداریم. اگر حقوق ها را متناسب با تورم افزایش 
 بدهیم تــورم بیشــتری را بر مــردم تحمیل

 خواهیم کرد.
هر چه به روز های پایانی ســال نزدیک می شود 
مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزد ها 
در ســال آینده بیشتر می شــود. سال ۱4۰۰ 
با تصویب مجلــس و دولت، حقــوق کارکنان 
 و بازنشســته ها بــا افزایــش 2۵ درصــدی

 همراه شد.
نجم آبادی درباره انتقادات وارده به افزایش تورم 
و مکفی نبــودن این ده درصــد افزایش حقوق 
گفت: وضعیت کنتــرل تورم در یکــی دو ماه 
گذشته توســط دولت مناســب بوده. دولت به 
جای استقراض روش دیگری را در پیش گرفته 
و بدهی هــای بانک ها در این دو مــاه به دولت 
پرداخت شــده است. شــرایط پیچیده است و 
شــرایط پیچیده تری را هم در پیــش داریم و 
مجبوریم سیاســت فریز حقوقــی را در پیش 

بگیریم.

این مقــام مســئول گفت: بــازار ســرمایه به 
 عنــوان یک مســئله درجــه یک در کشــور 

مطرح است.
 اگر بخواهیم دســتوری جلوی افزایش رشــد 
در بازار ســرمایه را بگیریم، این بازار آســیب 
می بیند، اگر بخواهیم دســتوری عمل نکنیم 
باز گرانی ها مردم را اذیــت می کند. باید توجه 
ویژه ای داشــتت تا کاال های اساسی و نیاز های 
تغذیه ای و معیشــت مــردم مدیریت شــود. 
منحنی تورم در حــال افزایش بــوده و دولت 
 نمی تواند ایــن منحنــی را به یکبــاره نزولی

 کند.
نجم آبادی ضمن قبول اینکــه نمی توان بحث 
وابســتگی بــه نفــت را نادید گرفــت معتقد 
اســت: احتمــاالً فعالیت هــای وزارت خارجه 
در مســیری که بتوانــد تحریم هــا را برطرف 
کند و یا نوع نــگاه خنثی ســازی تحریم ها در 
درون باید در دســتور کار باشــد، شــعار های 
 دولت یعنی از بیــن بردن تحریم هــا و خنثی

 سازی تحریم ها از درون باید در دستور کار قرار 
بگیرد، مسئله بعدی بحث درآمد ها است، اضافه 
کردن پایه های مالیاتی را در دســتور کار قرار 
دهیم، با اســتفاده از روش های تهاتر و روابطی 
که با بعضی از کشور های همپیمان و همسایگان 
خود داریم پیمان های منطقه ای داشته باشیم، 
بحث تهاتر و اجرای برخی از پروژه های عمرانی 
مان را به نحوی با شیوه ای متفاوت از پرداخت 

مستقیم ارز حل کنیم.

اولین واکنش بازار ارز به آغاز مذاکرات

حرکت معکوس دالر آزاد و دولتی

اثر پیروزی برجامی بر بازار مسکن

3  نماد اثرگذار بر شاخص

بورس نزول کرد

میزان افزایش حقوق سال ۱۴۰۱
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چشم انداز بازار مسکن 
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

برای چشم انداز بازار مسکن بعد از مذاکرات دو فرضیه وجود دارد. اول اینکه اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد مانند قبل همان رویه افزایش قیمت ها با چاشنی رکود تورمی ادامه خواهد داشت. بنابراین در صورت ادامه تحریم ها رکود بیشتری 
بر بازار مسکن حاکم خواهد شد چراکه با رشد قیمتها دیگر کسی توان خرید را ندارد. در همین شرایط فعلی نیز کمتر کسی قدرت خرید خانه را دارد. به عبارتی بهتر در این صورت وضعیت مسکن با توجه به کسری و کمبود رشد خاص 
خود را همراه با رکود و کاهش قدرت خرید خواهد داشت.  در وهله دوم اگر فرضیه تحقق برجام و رفع تحریم ها باشد به طور قطع رونقی در بازار ایجاد خواهد شد. کشور شروع به توسعه می کند و از الزامات توسعه هم ساخت و ساز و پروژه 
های عمرانی است. باید فضاهای اداری، تجاری و مسکونی ساخته شود اما در این شرایط نیز افزایش قیمت وجود خواهد داشت چراکه کسری زیادی در بازار مسکن وجود دارد. از طرفی دیگر اما در تولید مسکن موفق تر خواهیم بود. دولت 

تقریبا تمام حرکت ها و برنامه های اقتصادی را مبتنی بر این مذاکرات قرار داده و اتفاقا بودجه را نیز بر نتیجه مذاکرات دیده است. 
پس اگر اقتصاد کشور از رکود خارج شود، مطمئن باشید که بازار مسکن نیز از آن تبعیت خواهد کرد. متاسفانه وقتی تمدید مذاکرات رخ داد، هم خریدار و هم فروشنده مسکن به طور خودکار به یک انتظار ناخواسته کشیده شدند. همچنین 
چون مسکن یک کاالی سرمایه ای محسوب می شود، نه خریدار و نه فروشنده تمایلی به ورود به بازار مسکن از خود نشان نمی دهد.در رابطه با کمک های حمایتی مسکن نیز دولت باید این واقعیت را بداند که کمک نقدی در بازار اجاره تاثیری 
بر قدرت مستاجران برای اجاره واحد مناسب شان ندارد.  چطور می توان قیمتها را بازار با پرداخت کمک ودیعه ثابت و یا پایین نگاه داشت. اجاره مسکن با قیمت مسکن تناسب خاص و مستقیمی دارد. وقتی قیمت مسکن به طور میانگین هر 
متر در تهران به 32 میلیون تومان رسیده است چطور می توان انتظار داشت قیمت ها در بازار اجاره همچنان ثابت مانده و حتی پایین تر برود. ودیعه هایی که به عنوان کمک حمایتی به مردم پرداخت می شود تنها خاصیت تورم زا دارند و جز 
افزایش قیمت ها تاثیری در بازار مسکن ندارند. مشکل مسکن با این روش ها حل نمی شود. هر چقدر هم دولت به بخش مسکن تسهیالت دهد نتیجه ای نخواهد داشت. اگر دولت حتی دو میلیارد تومان تا ده میلیارد تومان نیز به مردم کمک 
هزینه مسکن پرداخت کند باز هم کسی نمی تواند خانه بخرد. چراکه باز هم تورم مسکن به ازای هر کمک هزینه همانقدر باال می رود.  از سوی دیگر بهترین راهکار مهار قیمت ها در بازار مسکن این است که دولت نرخ تورم را کنترل کند. چرا که 

با این اقدام نه تنها انگیزه سودجویی در بازار مسکن تضعیف می شود که تقاضا برای مسکن افزایش داشته و باعث تحریک عرضه خواهد شد و در واقع با مهار نرخ تورم به صورت خودکار بازار مسکن تنظیم خواهد شد.

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران از مشــمولیت 
چاپ و بسته بندي براي دریافت وام تبصره ۱۸خبر 
داد و گفت: وزارت صمت به دلیل اهمیت صنعت چاپ 
در اقتصاد کشور، آن را مشمول دریافت وام تبصره ۱۸ 
دانست. احمد ابوالحسني، رئیس اتحادیه چاپخانه 
داران با اعالم خبر فوق گفت: پس از ماه ها رایزني و 
مذاکره با وزارت صمت، چاپ و بسته بندي به عنوان 
یک صنعت حیاتي و اســتراتژیک در اقتصاد کشور 
شناخته و در فهرست مشمولین دریافت وام تبصره 
۱۸ قرار داده شــد.وي افزود: وام تبصره ۱۸ از جمله 
تسهیالت حمایتي است که به واحدهاي تولیدي– 
صنعتي استراتژیک پرداخت مي شود و مبلغ آن 2 تا ۵ 

میلیارد تومان با سود ۱۰ تا ۱۴ درصد است.
ابوالحسني با اشاره به اینکه رقم قطعي سود این وام 
طي روزهاي آینده مشخص و اعالم خواهد شد، اظهار 
داشت: متقاضیان باید به سامانه بهین یاب مراجعه 
کرده و پس از ثبت نام و بارگذاري اطالعات، با انتخاب 
کلید واژه " تسهیالت بازسازي و نوسازي" تقاضاي 
خود را براي دریافت وام مربوطه اعالم کنند. وي ادامه 

داد: با توجه به اینکه بانک عامل پرداخت وام تبصره 
۱۸، دو بانک "صنعت و معدن" و "توســعه تعاون" 
مي باشند از این رو متقاضیان، مي بایست نسبت به 
افتتاح حساب در این دو بانک نیز اقدام کنند. به گفته 
رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران، پس از ثبت نام 
در سامانه بهین یاب، اطالعات مربوطه جهت بررسي 
به کارگروه هاي سازمان صمت استان تهران منتقل 
شده و در صورت موافقت کارگروه، متقاضي به بانک 

عامل معرفي مي شود.
ابوالحســني با بیان اینکه فرآیند بررسي اطالعات و 
پرداخت وام حداکثر یک ماه طول خواهد کشــید، 
تصریح کرد: از آنجایي که یکي از مشــکالت اصلي 
صنعت چاپ کشــور، فرسودگي ماشــین آالت و 
تجهیزات آن است و از سوي دیگر هزینه نوسازي این 
تجهیزات به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگي، 
از عهده چاپخانه دار خارج است؛ بنابراین مذاکره با 
نهادهاي مالي و اجرایي جهت پرداخت وام با شرایط 
ویژه به صنف چاپ در دســتور کار اتحادیه چاپخانه 

داران قرار گرفت.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستني، 
آبمیوه و نوشابه تهران گفت: اگر افراد با مجوز اتحادیه 
محصوالت خود را از طریق فضاي مجازي عرضه کنند 
مي توان اعتماد کرد؛ چرا که اداره بهداشت آن واحد 
را تایید کرده است. اســکندر آزموده، رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان بستني، آبمیوه و نوشابه 
تهران اظهار داشت: محصوالت کافه ها باید از بهداشت 
کافي برخوردار باشد و نمي توان به هر فردي اعتماد 
کرد خصوصاً کــه با ویروس کرونا روبه رو هســتیم، 
همچنین کسب و کارهاي اینترنتي اگر زیر نظر واحد 

صنفي با پروانه باشد قابل اعتماد است.
وي بیان داشت: برخي با تداخل صنفي مانع از فعالیت 
واحدهاي با پروانه این صنف مي شوند. فروش آبمیوه 
و بســتني باید و فقط در واحدهاي بستني و آبمیوه 
انجام شود در حالیکه صنوف دیگر که هیچ سنخیتي 

با بستني و آبمیوه ندارند دســتگاه آب میوه گیري و 
بستني ساز را در واحدهاي خود گذاشته و مشتریان 
این صنف را مي گیرند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان بستني، آبمیوه و نوشابه تهران در ادامه 
تاکید کرد: بارها موضوع تداخل صنفــي را به اتاق و 
اتحادیه هاي مربوطه اشان تذکر داده ایم؛ اما تا کنون 
به نتیجه نرسیده ایم. اداره بهداشت براي صدور مجوز 
فروش بستني و آبمیوه سخت گیري هاي بسیاري مي 
کند؛ اما برخي واحدها بدون گذراندن این مراحل تنها 
با یک دستگاه و بدون رعایت هیچگونه نکات بهداشتي 

محصوالت صنف آبمیوه بستني را مي فروشند.
آزموده با اشاره به پایین بودن مبالغ ورودي هاي صدور 
پروانه کسب گفت: ۱۵ سال پیش براي ورودي اعضاي 
جدید صنوف مختلف مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد 

که طي این مدت هیچ تغییري نداشته است. 

مدیرعامل اتحادیه سراســری دامداران ایران از ورود 
یونجه های روسی به بندر آستارا خبر داد و گفت: بازار 
نهاده های دامی هنوز به تعادل نرسیده است. مجتبی 
عالی درباره آخرین وضعیت واردات یونجه به کشــور 
گفت: بخشی از این محموله وارد بندر آستارا شده و در 
حال حاضر پیگیر انجام کارهای قرنطینه ای آن هستیم 
تا ترخیص شود. وی با بیان اینکه در مجموع قرار است 
۱۵۰ هزار تن یونجه وارد کشــور شــود، افزود: فعاًل 
محموله ای 3۰ تا ۴۰ هزار تنی وارد بندر آستارا شده تا 
کیفیت آن بررسی و درباره ادامه واردات تصمیم گیری 
شود. عالی ادامه داد: با تکمیل اقدامات قرنطینه ای در 
روزهای آینده ۱2 هزار تن از این محموله ترخیص و وارد 
بازار می شــود. وی گفت: این یونجه ها از مقصد کشور 

روسیه وارد ایران شده است. این فعال بخش خصوصی 
با بیان اینکه شرایط بازار نهاده های دامی هنوز عادی 
نشده و به تعادل نرسیده است، گفت: حدود 3۰ تا ۴۰ 
درصد نهاده های مورد نیاز دامداران توسط دولت و با 
قیمت مصوب تأمین می شود و آنان باید مابقی نیاز را از 
بازار آزاد تهیه کنند. عالی با اشاره به اینکه فروشندگان 
بسته به اینکه دامداران چقدر نیاز داشته باشند و گرفتار 
باشند نهاده ها را قیمت گذاری می کنند و تحویل آنان 
می دهند، اضافه کرد: با تعادل در انهاده های دامی هنوز 
فاصله زیادی داریم. عالی ادامه داد: دولتمردان باید با 
کمک کارشناسان فنی و اقتصادی تدابیری بیندیشند 
که یارانه به طور درست در اختیار مصرف کننده قرار 

بگیرد و قدرت خرید مردم افزایش یابد.

رئیس اتحادیه کفاشان دست  دوز تهران درباره اهمیت 
صنایع کوچک و متوسط گفت: صحبت هاي فراواني در 
اهمیت این صنایع شده و به بهانه هاي مختلف بر لزوم 
حمایت از آنها تاکید مي شود؛  اما بسیاري از این حمایت 
 ها تا امروز در حد حرف باقي مانده و صنایع کوچک حتي 
در بازارهاي داخلي نیز نتوانسته اند جایگاه خود آنچنان 

که باید و شاید پیدا کنند.
رسول شجري، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران 
بیان داشت: در حالي که بســیاري از اصناف تولیدي 
کشــور در حال حاضر توانایي و قابلیت رشد صنعتي 
را دارند و میتوانند با صنایــع روز دنیا رقابت کنند؛ اما 
براي رسیدن به این هدف باید به مولفه هاي صنعتي 
شــدن نیز توجه کرد.رئیس اتحادیه کفاشان دست 
دوز تهران افزود: اصناف تولیدي کشور در صورتي مي 
توانند به فعالیت در حد و اندازه هاي صنعتي بپردازند و 
به بازارهاي خارجي راه پیدا کنند که از حمایت دولت 
در بخش هاي مختلف برخوردار باشند؛ اما متاسفانه 
بیشتر فشارها براي رقابت پذیر کردن تولیدات بر دوش 
خود اصناف است. وي تصریح کرد: نمایندگان اصناف 
حتي در صورت راهیابي به بازارهاي خارج از کشور، با 
وجود تمام مشکالت به حال خود رها مي شوند و دولت 
و سفارت حمایت خاصي از آنها نمي کنند. این وضعیت 
اصناف تولیدي کشور در حالي است که در موارد حضور 
اصناف کشورهاي دیگر در کشور دوم نظارت و حمایت 
دولت و سفارت این کشورها از نمایندگان شان تا آخرین 

لحظه ادامه دارد.
شجري با بیان اینکه رشد کمي و کیفي تولید کفش 
در کشور تنها یکي از مواردي است که میتوان در این 
زمینه به آن اشاره کرد ادامه داد: در حال حاضر بیش 
 از ۷۰ تولیدکننده کفش در شــهرک صنعتي قرچک 
زمین هایي را خریداري کرده اند تا براي تولید صنعتي 

این محصول و عرضه به بازارهاي داخلي و خارجي اقدام 
کنند؛ اما در این شرایط اقتصادي، تحریم ها و همین طور 
همه گیري ویروس کرونا، رسیدن به چنین هدفي نیاز 
به حمایت هاي نهادهاي باالدستي دارد. رئیس اتحادیه 
کفاشان دست دوز تهران تاکید کرد: اصناف تولیدي 
کشور حرف هاي زیادي در زمینه صنعتي شدن براي 
گفتن دارند و حتي مي توانند نیم نگاهي به صادرات 
داشته باشند؛ اما مشکالتي مثل انتقال پول مانعي جدي 

در مسیر این نگاه ملي است.
وي با اشاره به اینکه صنایع بزرگ که زیر سایه دولت 
هستند مشــکالت کمتري در این زمینه دارند افزود: 
صنایع کوچک و متوسط که در قالب اصناف در حال 
فعالیت هستند، براي نقل و انتقاالت مالي خود به ساز 
کارهایي نیاز دارند که مدیریت آنها باید از طریق دولت 
انجام شود. شجري در خصوص دیگر مشکالت اصناف 
تولیدي اظهار داشت: مشکل دیگر اصناف حوزه تولید 
براي حرکت مســتمر در کنار صنایع بزرگ، موضوع 
تامین مواد اولیه و افزایش هزینه هاســت که آن هم 

به نوعي تحت تاثیر تحریم هاي اقتصادي کشور است
وي ادامه داد: افزایش هزینــه تامین مواد اولیه در نرخ 
تمام شده کاالها تاثیر مي گذارد به همین دلیل کاالي 
تولیدي را از حالت رقابت پذیري خارج مي کند و طبیعي 
است که در این صورت نمي توان به افزایش تولید و ورود 
به فاز صنعتي این کســب وکارها امید داشت. رئیس 
اتحادیه کفاشان دست دوز تهران گفت:اکنون بسیاري 
از فعاالن اصناف تولیدي به دلیل نبود توازن در بازار و 
حاشیه سود نامناسب، میل چنداني به ادامه فعالیت 
ندارند؛ ضمــن اینکه این صنایع به دلیــل توان مالي 
محدود نمي توانند در برابر تــورم ۴۰ و ۵۰ درصدي 
مقاومت کنند و در فرآیندهاي خرید و فروش کاال دچار 

مشکالت فراواني مي شوند.

در حالی میلیاردها دالر ارز 
دولتی بــرای واردات انواع 
کاالهای اساسی تخصیص 
یافته کــه همین گروههای 
کاالیی رکورد دار بیشترین 
گرانی ها هستند. آمارهای منتشر شده نشان می دهد 
مرغ و برنج صدرنشین رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته 
شده اند در حالیکه در لیست اولین کاالهای دریافت 

کننده ارز ۴2۰۰ تومانی قرار داشته اند. 
یکی از سیاســت های جنجال برانگیــز تخصیص ارز 
ترجیحی با هدف واردات کاال های اساسی در راستای 
کمک به قشر آسیب پذیر جامعه بود. سیاستی کنترلی 
که دولت از فروردین ۹۷ اجرای آن در دستور کار قرار 
گرفت اما ناقص به اجرا درآمد. هر چند این سیاست با 
اولویت تخصیص ارز برای کاال های اساسی و حیاتی باید 
طراحی می شد، تخصیص آن بدون هیچ محدودیتی 

برای واردات انواع کاال ها منجر به ثبت سفارش حدود 
2۰۰ درصدی واردات شــد. علیرغم آن کــه نرخ ارز 

دستوری و کنترلی بود، تقاضای ارز مدیریت نشد.
به گزارش مرکز آمار ایران، در گروه نان و غالت، اقالم 
برنج ایرانی درجه یک با ۵.۱ درصد، رشــته آش با ۴.2 
درصد و شیرینی خشک با ۴.۰ درصد بیشترین افزایش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. در آبان ماه ۱۴۰۰ 
تغییرات متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای 
گروه های مختلف کاالهای خوراکی در مناطق شهری 
کشور به این شرح است: در این گروه، اقالم برنج ایرانی 
درجه یک با ۵.۱ درصد، رشــته آش بــا ۴.2 درصد و 
شیرینی خشک با ۴.۰ درصد بیشترین افزایش قیمت 
را نسبت به ماه قبل داشته اند. در این گروه، اقالم مرغ 
ماشــینی با ۷.۸ درصد و ماهی قــزل آال با ۶.۹ درصد 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 

در این گروه، بیشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به پنیر ایرانی پاستوریزه با ۴.۵ درصد، کره 
پاستوریزه )کره حیوانی( با ۴.2 درصد و دوغ پاستوریزه 

با 3.۴ درصد بوده است. همچنین در این گروه روغن 
نباتی جامد با ۴.۱- درصد و روغن مایع با ۰.۴- درصد 
بیش ترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به لیموترش با ۴.۵ درصــد و هلو با ۴.3 درصد 
است. همچنین در این گروه پرتقال با 22.۸- درصد و 
موز با ۱.۴- درصد بیش ترین کاهش قیمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.
در این گروه، بیش ترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به گوجه فرنگی با 33.۵ درصد، فلفل دلمه ای 
با ۱۵.۸ درصد و سیب زمینی با ۱2.۰ درصد می باشد. 
همچنین در این گروه هویج فرنگی با 2۴.۵- درصد و 
خیار با ۶.۴- بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل 
داشته اند. در این گروه، بیش ترین افزایش قیمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با ۱3.3 درصد و 

سس گوجه فرنگی با ۵.۱ درصد است.
یک کارشناس اقتصادی در رابطه با گرانی های اخیر و 
ارتباط آن با توزیع نامناسب ارز دولتی در گفت و گو با 

"کسب و کار" گفت: ذخایر ارزی تا حد زیادی مصرف و 
درآمد ارزی کم شده است. از طرف دیگر نرخ ارز افزایش 
پیدا کرده و بخاطر عدم تخصیص بهینــه ارز، واردات 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی و مواد اولیه صنایع 

دچار مشکل جدی شده است.
آلبرت بغزیان اضافه کرد: در حال حاضر به جای این که 
این نرخ ۴2۰۰ تومانی را حفظ کنیم و نظارت خود را 
قوی کنیم، می خواهیم آن را حذف کنیم. چون زندگی 
مردم با کاالهای اساسی تامین می شود و مردم حداقل 
می توانند با نرخ ۴2۰۰ تومانی برنج و روغن سفره خود 

را تهیه کنند. 
به گفته وی، در حال حاضر نهاده کاالهایی مثل نهاده 
های دامی که به شیر و گوشــت و اقالم ضروری دیگر 
مربوط است، با ارز ۴2۰۰ تومانی وارد می شود. حداقل 
امروز مقداری از این کاالها در سفره مردم پیدا می شود. 
اما اگر نرخ ۴2۰۰ تومانی را حذف کنیم، یعنی صورت 
مساله را حذف کردیم و چون نتوانستیم نظارت کنیم، 

در کل مساله را حذف کردیم.

كدام اقالم خوراكی بیشترین افزایش قیمت را در ماه گذشته داشته اند؟

مرغ و برنج صدرنشین گرانی ها
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

در حالی قرار بود وام ودیعه 
مسکن کمک حمایتی برای 
مستاجران در گرانی های 
بی سابقه این بازار باشد که 
بانکها اعالم کرده اند اعتبار 
تخصیص یافته برای اعطای این وام به اتمام رسیده 

است. به عبارتی ثبت نام وام ودیعه مسکن در حالی 
ادامه دارد که بانک مرکزی از اتمام اعتبار بانک ها خبر 
می دهد ولی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی این 

اتمام اعتبار را قبول ندارد.
این در حالی اســت که تورم بازار اجــاره هم که در 
فروردین با اختالف عقــب از بازار فروش بود، از نیمه 
تابستان روند معکوس به خود گرفت و از بازار فروش 
پیشی می گیرد. براساس جدیدترین گزارش مرکز 

آمار ایران نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران در آبان ماه 
امسال نسبت به آبان سال ۱3۹۹ رشد ۵۱.۶ درصدی 
را ثبت کرده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در کل 
مناطق شهری میزان افزایش اجاره بها در آبان امسال 

نسبت به آبان سال گذشته ۵۴.۹ درصد است. 
کارشناسان بازار مســکن بر این باورند که این بازار 
همچنان چشم انتظار مذاکرات و تحقق برجام است. 
در همین رابطه منصور غیبی، کارشناس مسکن می 

گوید: آینده مذاکرات بر بازار مسکن بی تاثیر نیست. 
بازار مسکن در انتظار تحوالت سیاسی کشور است. 
چنانچه برجام به نتیجه مثبت برســد قاعدتا جلوی 
رشد بی رویه قیمت مسکن گرفته می شود. به گفته 
وی، فعال مردم قدرت خرید خانه  بــا متراژهای باال 
را ندارند و بازار مســکن فعال راکد است. پیش بینی 
 می شــود از این پس معامالت خانه های نقلی رونق 

بیشتری بگیرد.

بانک مركزی: اعتبار نداریم، وزارت راه: قبول نداریم

کمبود اعتبار برای وام ودیعه 
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

عرضه اینترنتي آبمیوه و بستني تنها از طریق اعضاي اتحادیه قابل اعتماد است

تداخل صنفي مانعي براي فعالیت واحدهاي با پروانه

یونجه های روسی وارد بندر آستارا شد

نرخ گذاری نهاده های دامی بسته به نیاز دامدار 

فرسودگي ماشین آالت و هزینه باالي نوسازي آن؛ از مشکالت اصلي صنعت چاپ

صنعت چاپ، مشمول دریافت وام تبصره ۱۸ شد

بیشتر فشارها براي رقابت پذیر كردن تولیدات بر دوش اصناف است

تولید صنفي نیازمند حمایت دولت
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نامه وزير ارتباطات درباره طرح حمايت از كاربران
نحوه اعمال نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی درباره طرح 
حمایت از کاربران فضای مجازی در جلسه کمیسیون پیگیری این طرح 
بررسی می شود. نهمین جلسه رسیدگی به طرح حمایت از کاربران فضای 
مجازی و خدمات پایه کاربردی صبح امروز )دوشنبه( با حضور اعضای این 
کمیســیون و نمایندگان دولت و بخش خصوصی در کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس برگزار شد.این جلســه مربوط به ادامه فرآیند رسیدگی به کلیات 
طرح و بررســی نامه وزیر ارتباطات برای اعمال نظرات این وزارتخانه در 

خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بود.
بر این اســاس مطابق با نامه وزیر ارتباطات به رئیــس مجلس و نیز نامه 
قالیباف، رئیس مجلس پیشنهاد شد نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی 
فضای مجازی در طرح حمایت از حقوق کاربران تطبیق داده شود. در این 
جلسه موضوع نحوه بررسی اعمال نظرات این دو نهاد به بحث گذاشته شد 
و در نهایت سه پیشنهاد برای بررسی این نظرات ارائه شد اما به جمع بندی 

نهایی نرسید.
بر اساس پیشنهادات ارائه شده، ارجاع طرح به مرکز پژوهش ها و بررسی 
نظرات وزارت ارتباطات ظــرف ۱۰ روز در این مرکــز، ارجاع به کارگروه 
تخصصی با حضور نماینده مرکز یا بررسی نظرات در کمیسیون مشترک 
طرح حمایت از حقوق کاربران به عنوان سه پیشــنهاد مطرح شده اما از 
آنجایی که جلسه به حد نصاب نرسید، رأی گیری آن به جلسه کمیسیون 

مشترک موکول شد.
در این جلسه دکتر تقی پور رئیس کمیســیون و لطف اهلل سیاهکلی، علی 
یزدی خواه و زهره الهیان موافق بررســی نظرات وزارت ارتباطات در ادامه 
فرآیند بررسی طرح بودند اما نمایندگانی از جمله نوری، زنگنه و امیرآبادی 
خواستار بررسی آن در مرکز پژوهش های مجلس شدند که در نهایت نیز 

مقرر شد در این خصوص فردا رأی گیری شود.
جلسه دهم کمیسیون مشترک بررســی طرح حمایت از حقوق کاربران 
فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی برگزار می شود. در این جلسه بررسی 
کلیات طرح حمایت از حقــوق کاربران و خدمات پایــه کاربردی فضای 

مجازی در کمیسیون صنایع و معادن ادامه خواهد یافت.

حمله هكرها به سرورهای مايكروسافت اكسچنج 
برای انتشار بدافزار

هکرها با بهره برداری از آسیب پذیری های پروکسی شل و پروکسی الگین، 
به سرورهای اکسچنج مایکروســافت حمله کرده و به انتشار بدافزار اقدام 
کرده اند. دهکرها با بهره برداری از آســیب پذیری های ProxyShell و 
ProxyLogon، سرورهای Microsoft Exchange را مورد حمله 
قرار داده اند. آنطور که مرکز ماهر )مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای 
رایانه ای( گزارش می دهد، هکرها با ارســال ایمیل هایی با پیوســت های 
بدافزار یا لینک های حاوی پیام های مخرب، زنجیره آلوده سازی را وسیع تر 
می کنند.عوامل تهدید از تعدادی تکنیک که جهت گمراه سازی کاربران 
برای باز کردن ایمیل و پیوســت مخرب اســت، اســتفاده می کنند. این 
روش ها می تواند جعل یک فرســتنده قانونی، یا یک ایمیل ساختگی که 
به نظر می رسد از یک شــرکت معتبر ارسال شده اســت، باشد. محققان 
 Exchange یک نقص در ســرورهای مایکروســافت TrendMicro
کشف کرده اند که برای توزیع ایمیل های مخرب بین کاربران داخلی یک 
شرکت استفاده می شود. اعتقاد بر این است که هکرهای پشت این حمله 
از گروه معروف TA هستند که ایمیل هایی را با پیوست های مخرب توزیع 
می کند.این گروه در گذشته با استفاده از فرمت های فایل زیر در ایمیل های 
 Microsoft خود کمپین های متعدد توزیع بدافزار داشــته اند از جمله
Office Files ).doc, .xls, .ppt( و Rich Text Format ).rtf( و 
 Single File Web و )Portable Document Format ).pdf
 Compiled Help و )Compiled HTML ).chm و )Page ).mht
 Shell Executable files ).exe, .com, و )File ).chm or .hlp
or .bat(. توصیه شرکت مایکروسافت به کاربران خود این بوده است که 
سرورهای Exchange خود را همیشه به روزرســانی کنید.بسیاری از 
حمالت ســایبری از طریق ای میل های مخرب ساده راه اندازی می شوند. 
ای میل یک پلت فرم ارتباطی فوق العاده است، زیرا شما می توانید هر چیزی 
را برای هر کسی ارسال کنید، اما این بدان معناست که می تواند یک خطر 
امنیتی بزرگ هم باشد.برای مثال در حمالت فیشــینگ برای قربانیان، 
ای میل های بی خطری ارســال می شــود که قربانیان را به وب سایت های 
جعلی هدایت کرده و از آن ها درخواســت می شود اطالعات شخصی خود 
را به روز کنند.از طرفی گاهی اتفاق می افتد کــه  ویروس های رایانه ای در 
قالب ارســال ایمیل از جانب افراد ناشناس جابه جا شــده و گاهی دارای 
عناوین جذابی اســت که کاربران را برای باز کردن آن ها، ترغیب می کند.
در برخی موارد نیز درخواســتی مبنی بر کلیک کردن روی لینک اینگونه 
ایمیل ها در قالب ایمیل های تبلیغاتی فرستاده می شود و گیرنده را برای 
باز کردن ایمیل ها تشــویق می کند. به همین دلیل کارشناســان هشدار 
می دهند کاربران نباید هر ایمیلی که برایشان ارسال می شود را باز کنند، 
مخصوصاً اگر این ایمیل از فرستنده ی ناشناس ارســال شده باشد و اگر 
موضوع و متن ایمیل جذاب بود، باید با شک و تردید بیش تری به آن نگاه 
کنند.اما در مواردی که کاربران خیلی ترغیب شدند یا حتماً باید آن ایمیل 
را باز کنند، الزم است یک سری موارد را بررسی و تحت شرایط خاص آن 
را باز کنند. اینکه سیستم حفاظت شده باشــد و مواردی از جمله آپدیت 
سیســتم عامل، آپدیت مرورگر اینترنتی و داشــتن آنتی ویروس اصلی و 
معتبر و ترجیحاً با کیفیت، روال هایی اســت که همــه باید رعایت کنند. 
بنابراین در صورتی که باید یک ایمیل ناشــناس و مشــکوک را باز کنید، 
 می توانید فایل ضمیمه را دانلود کرده، تا آنتی ویروس فایل ضمیمه را اسکن 

کند.

توسعه دهندگان سيستم عامل خودرو حمايت می شوند
ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و 
فناوری اعالم کرد از مجموعه های توانمند در توسعه سیستم عامل های خودرو 
حمایت می کند. به گزارش معاونــت علمی و فناوری، صنعت خودرو از جمله 
صنایعی است که طی چند دهه  اخیر پیشرفت های قابل توجه و چشمگیری 
داشته است. فعاالن و تولیدکنندگان این حوزه به دنبال افزایش سطح امکانات 
رفاهی و تجهیزات ایمنی، کاهش سطح آالیندگی خودروها و کاستن از میزان 
سیم کشی ها و قطعات مکانیکی پیچیده هستند.یکی از مهم ترین بخش  خودرو 
که نقش موثری در تحقق این عوامل دارد، سیستم عامل خودرو است. نرم افزاری 
که مدیریت منابع رایانه را به عهده دارد و بســتری فراهم می کند تا نرم افزار 
کاربردی اجرا شود و از خدمات آن استفاده کنند.این فراخوان به دنبال توسعه 
سیستم عامل هایی است که متناسب با انتظارات و زیرساخت های مورد نیاز در 
کشور توسعه یافته باشند و در خودروها مورد استفاده قرار گیرند.ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری اعالم کرد 
از مجموعه های توانمند در توسعه سیستم عامل های خودرو حمایت می کند.

اخبار

۳ مدیر ارشد اسپیس ایکس استعفا دادند
۳ مدیر ارشد شرکت اسپیس ایکس در هفته های گذشته از سمت های خود در این شرکت استعفا داده اند. این امر نشان دهنده تغییراتی در ساختار شرکت است. ویل هلتسلی )معاون 

بخش پیش رانش(، لی روزن )معاون بخش مأموریت ها و عملیات های پرتاب( و ریکی لیم )مدیر ارشد مأموریت ها و عملیات پرتاب( این شرکت را ترک کرده اند. با توجه به زمان استعفای 
ناگهانی این کارمندان، تغییرات مذکور نشان دهنده رویدادهای داخلی اسپیس ایکس است. به عبارت دیگر استعفای مدیران ارشد احتماالً در نتیجه فشارها بر شرکت برای توسعه نسل 

جدید موشک ها است.در واقع منابع آگاهی به سی ان بی سی اعالم کرده اند هلتسلی از فرایند توسعه موتورهای رپتور برکنار شد زیرا به پیشرفتی در این زمینه دست نیافته بود. 

برآورد ها نشان می دهند که 
اکنون حدود ۵ هزار منطقه 
آزاد تجاری و اقتصادی در 
سراسر جهان وجود دارد و 
این در حالی است که برخی 
از بزرگ ترین اقتصاد های کنونی در جهان، همچون 
چین، اساســا به واســطه ایجاد همین مناطق به 
توسعه دست یافته اند. اما چرا ایران نتوانست چنین 

مسیری را طی کند؟
به گزارش فرارو، برای ما ایرانــی ها، »مناطق آزاد 
تجاری« سال ها است که مترادف درگاه هایی برای 
واردات و نه صادرات بوده اند و خیلی ها یادشــان 
هست که کســب وکار هایی در شــهر های بزرگ، 
اساساً بر محور آوردِن اجناسی از »کیش« یا »قشم« 
و فروش آن ها شکل می گرفتند. با این همه، هدف از 
ایجاد مناطق آزاد، افزایش سهم صادرات از اقتصاد 
ایران بوده است و صد البته همه می دانیم که ماجرا 
دقیقاً برعکس شده است: به جای صادرات از مناطق 
آزاد، این مناطق به درگاه هایی برای واردات و حتی 
قاچاق کاال بدل شده اند.»مناطق ویژه اقتصادی« 
)Special Economic Zones که به اختصار 
SEZ هم نامیده می شــوند(، مناطقــی از خاک 
یک کشور هســتند که قوانین و شــرایط تجارت 
در آنها، متفاوت از ســرزمین اصلی اســت. هدف 
از ایجاد این مناطق )به شــرط کارکرد درســت(، 
تقریباً مشخص است: بهبود »تراز تجاری«، جذب 
»سرمایه مســتقیم خارجی« و ایجاد فرصت های 
شغلی در مناطق کمتر توسعه یافته.برآورد ها نشان 
می دهند که اکنون حدود ۵ هزار منطقه آزاد تجاری 
و اقتصادی در سراســر جهان وجود دارد و این در 
حالی اســت که برخی از بزرگ تریــن اقتصاد های 
کنونی در جهان، همچون چین، اساســاً به واسطه 

ایجاد همین مناطق به توسعه دست یافته اند.
اما هر یک از کارکرد های مورد اشاره در باال، چگونه 
به واسطه مناطق آزاد به دســت می آیند؟ منظور 
از »تراز تجــاری« )Balance of trade( تفاوت 
ارزش میان صادرات و واردات در یک کشــور است 
که در صورت مثبت بودن )باالتر بودن صادرات از 
واردات( موجب حفظ ارزش پول ملی در یک اقتصاد 
می شود. منظور از جذب »سرمایه مستقیم خارجی« 
)Foreign direct investment( هــم تقریباً 
روشن است، اما معموال آن قدر بد بیان می شود که 
گاهی معنایش از دست می رود. »سرمایه مستقیم 
خارجی«، سرمایه ای است که توسط یک شرکت یا 
شخص حقیقِی خارجی در یک اقتصاد وارد می شود 

و توسط خود او هم اداره می شود. بنابراین، اگر یک 
بانک خارجی ســرمایه ای به یک شــرکت داخلی 
قرض بدهد، در واقع سرمایه گذاری خارجی صورت 

نگرفته است.
»مناطق آزاد تجــاری«، ابتدا و به طــور کلی در 
کشــور هایی شــکل گرفتند که »اقتصــاد آزاد« 
نداشــتند، به این معنی که در این کشورها، دولت 
متولی اداره اقتصاد بود. آزادسازی اقتصادِی ناگهانی 
در چنین کشور هایی )همچون کشور های »بلوک 
شــرق« پیش از ســقوط اتحاد جماهیر شوروی(، 
می توانست نه فقط موجب سقوط آن نظام ها بشود، 
بلکه اساســاً از نظر ایدئولوژیک هم چیزی نبود که 
آن ها بخواهند. بنابراین، راه حل ساده تر این بود که 
»اقتصاد آزاد«، کم کم در این کشور ها پذیرفته شود.

از »شنژن« تا »بندرعباس«
چین امروز بیــش از ۲۰۰ منطقــه آزاد تجاری و 
اقتصادی دارد که برای برخی از آن ها ماموریت های 
ویژه هم تدوین شده است. به عنوان نمونه، برخی 
از مناطق آزاد تجــاری در چیــن ماموریت دارند 
صرفا ســرمایه خارجی جذب کننــد، برخی دیگر 
 )IT مامور توســعه فناوری هایی خاص )همچون
هستند و برخی هم برای ایجاد فرصت های شغلی در 
مناطق کمتر توسعه یافته شکل گرفته اند.»شنژن« 
)Shenzhen( اولین منطقه آزاد تجاری در چین 
بود که فعالیت در آن از سال ۱۹۸۰ میالدی شروع 
شد. بر اســاس گزارش بانک جهانی، درآمد سرانه 
شهروندان این شهر در طول ۳ دهه منتهی به سال 
۲۰۱۱ میالدی، حــدود ۱۰۰ برابر افزایش یافته و 
»معجزه شنژن« را رقم زده است. )در برخی دیگر 
از منابع، رشد این شاخص حدود ۲۴۰ برابر، معادل 
بیش از ۲۴ هزار درصد برآورد شــده است.(معجزه 
وار بودن رشد این شهر زمانی آشکارتر می شود که 
بدانیم شنژن در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میالدی 
هم در فهرست شهر هایی با سریع ترین میزان رشد 
اقتصادی )در کنار شــهر هایی ماننــد دوبی( قرار 
داشته است.این شهر، اکنون به عنوان مرکز فناوری 
در چین شناخته می شود، ســومین بندر پر تردد 
در جهان است و بر اساس داده های »فوربس«، در 
سال ۲۰۲۰ میالدی، پس از نیویورک، هنگ کنگ، 
مسکو، پکن، لندن و شــانگهای، هفتمین شهر با 
بیشترین تعداد میلیاردر )۴۴ نفر و بر حسب دارایی 
دالری( در جهان بوده اســت.بر اســاس داده های 
 World Shipping( »شورای کشتیرانی جهانی«
Council(، ظرفیت تجاری بندر شنژن در سال 
 TEU ۲۰۱۸ میــالدی معــادل ۲۷.۷۴ میلیون
)واحدی استاندارد برای حجم کانتینر های تجاری( 
بوده است.برای مقایسه، ظرفیت بندر »جبل علی« 

در دوبی، به عنوان بزرگ ترین بندر در منطقه، در 
همان ســال معادل ۱۴.۹۵ میلیــون TEU یا به 
عبارتی حدودا به اندازه نیمی از ظرفیت شنژن بوده 
و ظرفیت »بندرعباس« به عنوان بزرگ ترین بندر 
تجاری ایران، تنها حدود ۲ میلیون TEU )معادل 
۷ درصد از ظرفیت شــنژن و حــدود ۱۳ درصد از 

ظرفیت »جبل علی«( بوده است.

ایران: چرا عاقل کنــد کاری که باز آرد 
پشیمانی؟

سر و کله مناطق آزاد تجاری در ایران، پس از پایان 
جنگ با عراق و از سال ۱۳۶۸ پیدا شد و با این همه، 
طرح هایی مشابه هم از چند دهه پیش در این مورد 
وجود داشــت. به عنوان نمونه، در حالی که برخی 
قوانین برای تســهیل تجارت از طریق بندرعباس 
از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی در ایران مصوب شدند و 
در سال ۱۳۵۶ خورشیدی هم برای توسعه جزیره 
کیش اقداماتی شروع شد، اما ایجاد مناطق آزاد در 
ایران عمال در سال های پایانی دهه ۱۳۶۰ به عنوان 

یک سیاست جدی در دستور کار قرار گرفت.
نخســتین مناطق آزاد تجاری در ایــران، همین 
حاال هم معروف تریِن آن ها هســتند: کیش، قشم 
و چابهار. در خالل بیش از ســه دهــه ای که از آن 
تاریخ می گذرد، اکنون تعداد این مناطق به ۸ مورد 
)مناطق آزاد اصلی( رســیده که عالوه بر سه مورد 
باال، شــامل مناطق آزاد انزلی، ماکو، اروند، ارس و 
مازندران می شود. این آمار، به غیر از آمار »مناطق 
ویژه اقتصادی« است که در تعریف، مشابه با مناطق 
آزاد تجاری هستند، اما بسیاری از آن ها در مناطق 
مرزی واقع نشــده اند و کارکرد های متفاوتی هم 
دارند.این، اما در حالی اســت که بر اساس یکی از 
مصوباتی که در ماه های پایانی فعالیت مجلس دهم 
از رای بهارستان نشینان گذشت، ۱۱۱ مورد منطقه 

آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور مجوز تاسیس 
گرفته است. ایجاد این مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که بر اساس تخمین خبرگزاری تسنیم، مساحت 
آنها در مجموع ۱۲ برابر مساحت میانگین مناطق 
آزاد تجاری در جهان اســت، هنوز در کش و قوس 
است.از آن سو، اما بر اساس آماری که سال گذشته 
توسط مرتضی بانک، دبیِر وقت شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری ایران منتشر شد، اکنون حدود ۵ هزار 
منطقه آزاد تجاری در سراســر جهان وجود دارد و 
این در حالی است که نمی توان میزان موفقیت تمام 
این مناطق آزاد را به شــکل یکسان در نظر گرفت.

گزارش هایی که می گویند مناطق آزاد تجاری در 
ایران به درگاه های واردات بدل شده اند و صادرات 
در آن ها معنا ندارد، کم نیستند. موضوع این است 
که اگر قرار بر واردات باشد، نیازی به زدن برچسب 
»منطقه آزاد« به یک شــهر یا بندر وجود ندارد و 
این یعنی سه دهه سیاســت ایجاد مناطق آزاد در 
ایران، دست کم تا حاال، سیاستی شکست خورده 
بوده اســت.با این همه، آینده می تواند روشــن تر 
باشد. نوار ســاحلی ایران در خلیج فارس )موسوم 
به ســواحل مکران(، یکی از کم توسعه یافته ترین 
نوار های ســاحلی از نظر اقتصادی در جهان است. 
برخی آمار ها نشان می دهند که کشور های توسعه 
یافته و موفق در حوزه صــادرات، تقریباً همگی به 
آب های آزاد راه دارند و بخش عمده تولید ناخالص 
داخلی آن ها از بنادر و شهر های ساحلی شان نشات 
می گیرد. واضح است که ایران در زمره این کشور ها 
قرار نمی گیرد.ایران در مورد مناطق آزاد امروز دو راه 
بیشتر ندارد: یا باید این مناطق واقعاً »اقتصاد آزاد« 
را تجربه کنند )به ایــن معنی که مداخله دولتی به 
هر شکلی به حداقل برسد و البته مواردی که اینجا 
مجال ذکرشان نیســت( و یا اینکه عطای آن ها به 

لقای شان بخشیده شود.

چرا »دوبی« و »شنژن« رونق گرفتند و »بندرعباس« جا ماند؟

شکست ایران در توسعه »مناطق آزاد« 
News kasbokar@gmail.com

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی از برگزاری 
نشست های تخصصی با هدف تدوین پیش نویس 
سند هوش مصنوعی کشور در این مرکز و ارائه آن 
به شورای عالی فضای مجازی برای تصویب و ابالغ 

خبر داد. 
به گــزارش مرکــز ملی فضــای مجــازی، امیر 
خوراکیــان با اعــالم این خبر گفــت: مرکز ملی 
 فضای مجازی در راستای رسالت و مأموریت خود 
همواره در حال رصد فناوری هــای روز دنیا بوده 
و پس از مراحل مطالعاتی و جلســات کارشناسی 
با فرهیختــگان، نهادها و ســازمان های مربوطه، 
فعــاالن بخــش خصوصــی و همــه ذی ربطان 
نســبت به تدوین اســناد مــورد نظــر و تبیین 
 نحوه مواجهه هوشــمندانه ارکان کشــور در آن 

حوزه اقدام می کند.
وی افزود: بر همین اســاس طی ســال های اخیر 
مطالعات مبســوطی در خصوص موضوع هوش 

مصنوعــی در این مرکــز صورت گرفته اســت، 
اما تأکیــدات اخیر مقام معظــم رهبری موجب 
شــد روند انجــام این مطالعات تســریع شــود 
و همچنیــن برگــزاری سلســله نشســت های 
تخصصی در این رابطه در دســتور کار قرار گرفته 
تا با بهره منــدی از همه دیدگاه هــا و نظرات در 
بخش های مختلــف زمینه تدوین سیاســت ها 
 و خــط مشــی کلــی کشــور در ایــن رابطــه

 فراهم شود.
خوراکیان با اشــاره به اینکه در این نشســت ها 
هــوش مصنوعــی در شــش موضــوع مــورد 
بررســی قرار می گیرد تصریح کرد: در سلســله 
نشست هایی که پیش بینی شــده است مطالعه 
اســناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط 

با ۱۱ کشور، اســناد باالدســتی داخلی مرتبط 
با هوش مصنوعی، اســناد الزامــات فناوری های 
 دیجیتال مختلف داخلی مشــابه، رویکرد آینده 
پژوهی و روندها و پیشــران های آینده، توجه به 
سیاســت ها و انتظارات ملی و توجــه به نیازهای 
بخش ملی همچــون تحول آمــوزش و پرورش، 
ســالمت و کشــاورزی مــورد بحث و بررســی 
 قــرار خواهنــد گرفــت.وی بــا بیان ایــن که

 ســند هــوش مصنوعی کشــور برای بررســی 
و تصویــب نهایــی بــه شــورای عالــی فضای 
 مجــازی ارائه خواهد شــد، گفــت: در محتوای 
این ســند، ابعاد و آثار توســعه هوش مصنوعی 
در عرصه هــای مختلــف اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین 

نحوه بهره منــدی از ظرفیت هــوش مصنوعی 
در عرصه های مختلف و حتــی تغییر و تحوالت 
 احتمالی در ســاختار و وظایف دســتگاه ها مورد 
توجه قرار خواهد گرفت تــا در برنامه ریزی های 
ملــی و فعالیت ســایر حوزه ها و کســب و کارها 
راهگشــا و مؤثر واقع شــود و بخش های مربوطه 
ضمن آشــنایی با تحوالت جهانــی در این حوزه 
بتوانند حداکثر بهره بــرداری از ظرفیت های آن 
 را در برنامه ریزی ها و فعالیت ها در نظر داشــته 

باشند.
وی تاکید کرد: این ســند اصول سیاســت های 
کشــور در این حوزه را تبیین کرده تا بر اســاس 
آن، برنامه اقــدام در بخش های مختلف کشــور 
اعم از حاکمیتــی و خصوصی صــورت پذیرد و 
در عین حال در صــورت لزوم نیازهــای قانونی 
 احتمالــی از طریق مجلس شــورای اســالمی

 مرتفع شود.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی 
در نامه ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام 
»اینماد« برای کسب وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد 
مشکالت فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی 

این موضوع شد.
متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیســیون اقتصادی 
و نماینده تهران در مجلس شــورای اســالمی به این 
شــرح اســت: پیرو آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی 
قانون مبــارزه بــا پولشــویی مصوب هیــات دولت 
دوازدهم، شــرکت های پرداخت یار ملــزم به دریافت 
نماد الکترونیکی)اینماد( از مشــتریان خود هستند. 
مصوبه مذکور به معنــی »الزام اینماد بــرای تمامی 
کسب وکارهای اینترنتی« است. دلیل اصلی این تصمیم 
به جلوگیری از پولشویی در شرکت های پرداخت یاری 
عنوان شــده اســت. این که چه حجمی از پول شویی 
توسط این شــرکت ها صورت می گیرد و چه میزان از 
مســیر کارت به کارت انجام می شود، نیازمند بررسی 
مفصل است که در اینجا نمی گنجد. اما الزام اینماد برای 
کسب وکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکالت 
فراوانی برای کسب وکارهای اینترنتی و کسب وکارهای 

خانگی و خرد ایجاد می کند:
۱( بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات وزیران اخذ اینماد 

را برای هر کســب و کاری اینترنتی الزامی اعالم کرده 
اســت. به این معنی که هر نوع کسب و کار اعم از خرد 
و کالن برای شــروع فعالیت الزاما باید اینماد دریافت 
نموده و در غیر اینصورت نمی تواند خدمات پرداخت 
اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز نماید. شایان ذکر 
است هم اکنون بیش از هشــتصد هزار کسب و کار در 
فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت 
رسمی کشور استفاده می نمایند که فقط ۶۰ هزار عدد 
از آنها اینماد اخذ نموده و بخش عمده ای نیز به قادر به 

دریافت اینماد نیستند.
۲( اساســا اجباری شــدن نماد اعتماد الکترونیک به 
مفهوم تغییر ماهیــت آن از یک نمــاد اعتبار بخش 
اختیاری به رگوالتور فضای مجازی و ســامانه جامع 
مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین 
تغییری با این ابعاد و گســتردگی اختیارات نیازمند 
مصوبه مجلس شورای اســالمی است. همچنین ورود 
اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صالحیت 
تمامی کســب و کارها در تمام حوزهها و جلوگیری از 
شروع فعالیت در بســیاری از موارد و یا امکان تعلیق 
کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه 
پلمب شدن کسب و کار می باشد. در نهایت منجر به 
توقف نوآوری و اختالل گســترده در اقتصاد دیجیتال 

کشــور خواهد شــد که این امر نه تنها خالف صریح 
بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی 

اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
۳( با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب 
و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور 
خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز الزم را کسب 
نموده و ســپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت 
خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر 
را برای شروع فعالیت هر کســب و کار کوچک اضافه 
نموده و آزمودن یک ایده را توســط گروههای جوان 
با کسب و کارهای خانگی بســیار دشوار تر از وضعیت 

کنونی می سازد.
۴( در هیچ یک از کشــورهای پیشــرفته، ایده های 
تازه به صورت پیشــینی توسط سازمان های متصدی 
قانونگذاری نمی شوند، چون اساسا این امر غیر ممکن 
اســت. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک 
کســب و کار آنالین و متعاقبا نیاز به کســب مجوز از 
نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات 
جدید عمال غیر ممکن بوده یا ســالها به طول خواهد 
انجامید. این امر موجب عدم امــکان خلق ایده های 
تازه و در نهایــت نارضایتی نخبــگان و جوانان فعال 

خواهد شد.

باتوجه به نکات فوق و رســالت بنده به عنوان نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی، تاکید دارم بررسی این 
موضوع را که کسب وکار بسیاری از جوانان و نخبگان 
و خانوارهای ایرانی به آن گره خورده است، در دستور 
کار خود قرار دهید. البته این بررســی باید در فضای 
کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت ها صورت 
پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسب وکارهای خرد 
و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عده ای دارد.امید است 
نتیجه بررسی های شما هرچه سریعتر در اختیار مجلس 

شورای اسالمی و مردم قرار بگیرد.«
اینمــاد )E-Namad( یا نماد اعتمــاد الکترونیکی 
نشــانه ای اســت که منحصراً توســط مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی صادر شــده و به کسب و کارهای 
مجازی )کسب و کار اینترنتی و موبایل( مجاز با هدف 
ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها اعطا می شود؛ 
این نماد پس از بررســی درگاه  )وب ســایت( و احراز 
هویت و صالحیت مالک )حقیقی یا حقوقی( آن برای 
مدت دو سال صادر می شود.یکی از موارد مهم در بحث 
اعتمادسازی ای نماد است که معموالً در قسمت پایینی 
وب سایت قرار می گیرد، ای نماد به دو شکل حقیقی و 
حقوقی قابل اخذ است و تعداد ســتاره های آن بیانگر 

سطح اعتماد است.

سند الزامات حاکمیتی فناوری هوش مصنوعی تدوین می شود

الزام »اینماد« مشکالت بسیاری برای کسب وکارهای اینترنتی ایجاد کرده است


