
نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن در ایران می گوید شرکت های ژاپنی در طول 
این سال ها اطالعات کاملی از ظرفیت های اقتصاد ایران جمع آوری کرده اند و 

آماده حضور در این عرصه هستند.
به گزارش ایسنا، تاکایوکی سوزوکی با بیان اینکه بر خالف تصورات به وجود 
آمده، شرکت های ژاپنی عالقه مند به حضور در اقتصاد ایران هستند، بیان کرد: 
در سال های گذشته تحریم های اقتصادی مانع از فعالیت گسترده این شرکت ها 
در ایران شده است اما در عین حال عالقه و انگیزه فراوانی در میان این شرکت ها 
برای حضور در ایران وجود دارد.به گفته وی، شرکت های ژاپنی در سال های 

گذشته اطالعات مختلفی از وضعیت اقتصادی ایران جمع آوری کرده اند و در 
صورت فراهم شدن مقدمات الزم امکان فعالیتی مطلوب در سطوح مختلف 

را خواهند داشت.
نماینــده آژانس توســعه تجــارت ژاپن بــا بیــان اینکه بر خــالف تصور 
شــرکت های ایرانــی، ژاپنی هــا صرفا بــه دنبــال جمــع آوری اطالعات 
نیســتند، بیان کرد: با توجه به محدودیت هایی که تحریم ها در ســال های 
گذشــته ایجاد کرده، بســیاری از شــرکت های ژاپنی عمال امــکان حضور 
در ایــران را نداشــته اند امــا در صورتی که امــکان همکاری هــای مجدد 

 فراهم شــود، قطعــا می تــوان انتظار داشــت کــه همکاری هــای جدید 
و قابل اتکایی به وجود آید.

ســوزوکی با اشــاره به برگزاری یک وبینار مشــترک در ماه های گذشــته، 
به پایــگاه خبری اتــاق ایران گفــت: در ایــن وبینار حدود ۴۰۰ شــرکت 
حضــور داشــتند و بســیاری از شــرکت های ژاپنی بــه شــکلی فعال آن 
را دنبال کردند و همین موضوع نشــان دهنــده عالقه به حضــور در ایران 
 اســت ولی این حضور نیاز بــه فراهم شــدن مقدماتی دارد کــه امیدواریم 

شرایط آن فراهم شود.

به گزارش ایســنا، از بهار ســال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، 
شــرکت های خارجی از ترس تحریم های آمریکا، حضور در ایران را محدود 
کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که در ســطح دولتی، بســیاری از کشورها 
مخالفت خود با اقدام آمریکا و وضع تحریم های جدید علیه ایران را اعالم کردند.

در هفته های گذشته و به دنبال از ســرگیری مذاکرات هسته ای، این امید به 
وجود آمده که بار دیگر امکان حضور شرکت های خارجی در اقتصاد ایران فراهم 
شود. نمایندگان اقتصادی بسیاری از کشورها اعالم کرده اند که در صورت کنار 

رفتن محدودیت ها، آماده بازگشت به اقتصاد ایران خواهند بود.

سازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران در رابطه با 
ارسال نامه های اخطار به کسب وکارها جهت عضویت در 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همچنین 
مسدودسازی چند کســب وکار آنالین به درخواست این 
اتحادیه بیانیه ای منتشر و اعالم کرد شروع به کسب وکار 
مگر در حوزه هایی بســیار خاص که به سالمت یا امنیت 
مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه ای 
ندارد و صرفا باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود.به 
گزارش ایسنا، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
در بیانیه ای در مورد فیلترینگ چند کســب وکار آنالین، 
اعالم کرد:  "با توجه به مســائل پیش آمــده اخیر درباره 
ارسال نامه های اخطار به کسب وکارها جهت عضویت در 
اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همچنین 
مسدودسازی چند کســب وکار آنالین به درخواست این 
اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون های مختلف سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران بدون عجله و در فرای 
برخورد رســانه ای، مورد بررســی دقیق قرار گرفت.در 
حالی که عذرخواهی رئیــس اتحادیه بابت این موضوع را 
مسئوالنه و کامال قابل تقدیر می دانیم، معتقدیم که مسئله 
پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده 

و نیاز به تامل اساســی و تالش جدی بــرای بازنگری در 
سیاست های کالن حوزه کســب وکارهای آنالین و فراتر 
از آن کســب وکارهای مرتبط با اقتصــاد دیجیتال دارد؛ 
چرا که ســازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با 
فضای پیشرفت برای فعاالن زیســت بوم ندارد".در ادامه 
این بیانیه آمده اســت: "اهم موضوعات قابل طرح در این 
خصوص ارائه شده است: الف( در حالی که سیاست های 
کالن نظام در راستای تسهیل فضای کسب وکار و بهبود 
شرایط برای شروع کسب وکارهای جدید به ویژه در فضای 
آنالین است، متاسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور )به 
عنوان قانون مادر اتحادیه ها( به صراحت بیان می دارد که 
»افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی 
یا اشتغال به  کسب و حرفه، نســبت به اخذ پروانه کسب 
اقدام کنند« و هیچ کدام از اتحادیه هــا از جمله اتحادیه 
کشــوری کســب وکارهای فضای مجازی نه تنها امکان 
عدول از این ماده را ندارند، بلکــه در صورت عدم اجرای 
کامل آن مســئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه ها 
در راســتای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده 
موظف هســتند که کســب وکارهای فاقد مجوز را برای 
پلمب ]مسدودسازی یا توقف فعالیت[ معرفی کنند. عملی 

شدن اخیر مسدودسازی ها نشان می دهد که نگرانی های 
دلسوزان این حوزه بابت شــکل گیری این اتحادیه به چه 
میزان جدی و واقع نگرانه بوده است.ب( هرگونه پلمب یا 
مسدودسازی ولو یک کسب وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق 
ممکن برای مجموعه زیســت بوم کسب وکارهای آنالین 
است؛ به ویژه که فعاالن زیست بوم در سالیان اخیر یک صدا 
در تالش بوده اند تا ابعاد مختلــف و اثرات مخرب چنین 
رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعاالن حوزه 
کسب وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک 
کسب وکار داخلی به دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به 
هیچ وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی،  دولتی و خصوصی 
قابل دفاع نیســت. حداقل انتظار کسب وکارهای فضای 
مجازی درک این موضوع توســط اعضای هیات مدیره 
اتحادیه است، که اکثر آن ها خود از مدیران کسب وکارهای 
موفق هستند.از آنجایی که اعضای هیات مدیره اتحادیه 
امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متاسفانه امکان 
تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. 
چرا که حتی اگر تصمیم اعضای هیات مدیره اتحادیه نیز بر 
عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم 

توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. 

سازمان ملی استاندارد طی اطالعیه ای تاکید کرد که بر 
اســاس نتایج نمونه برداری و آزمایش ها، کیفیت گندم 
وارداتی مورد تایید اســت و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ 
باقیمانده ســرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده 
است.به گزارش ایسنا، اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن 
بخشی از گندم وارداتی از روســیه به سرب باال از سوی 
یک مقام رســمی ســازمان غذا و دارو و همچنین یک 

فعال صنایع غذایی منتشــر شــده بود که خیلی زود از 
منبع منتشرکننده حذف شد، این در حالی است که این 
ماجرا ابهامات بسیاری دارد که نیازمند پاسخگویی شفاف 
دستگاه های مسئول است.اولین اظهارنظر رسمی بعد از 
این ماجرا به سازمان غذا و دارو مربوط بود که بر اساس آن، 
از پنج کشتی حامل گندم وارداتی نمونه برداری شده و به 
آزمایشــگاه های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده 

است؛ نمونه های دو کشتی مورد تائید بوده و سه نمونه 
دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه 
دیگر ارسال می شوند که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع 
سازمان غذا و دارو است.اما سازمان ملی استاندارد طی 
نامه ای به مدیر غله و خدمات بازرگانی خوزستان، تایید 
کرده که این محموله از نظر کیفیت و سالمت مطابق با 

استانداردهای ملی ایران است. 

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی وضعیت رشــد اقتصادی جهان و ایران در 
دو سال پیش رو پرداخته که نشــان از افت نسبی 
شاخص ها، پس از رشد سال ۲۰۲۱ دارد.به گزارش 
ایسنا، بر اساس بررسی های انجام شده از سوی این 
اتاق، نرخ رشد جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۹ 
درصد رســیده که پس از افت جدی شاخص ها در 
سال ۲۰۲۰ و تحت تاثیر کرونا، افزایش قابل توجهی 
به شــمار می رود.پیش بینی ها نشــان می دهد که 
رشد اقتصادی در سال جاری میالدی به ۴.۴ درصد 
کاهش خواهد یافت و این عدد در سال ۲۰۲۳ نیز  
۳.۸ درصد پیش بینی شده است.در ایاالت متحده 
آمریکا، رشد اقتصادی ســال قبل ۵.۶ درصد ثبت 
شده است اما این عدد در سال ۲۰۲۲ به حدود چهار 
درصد می رسد و در سال ۲۰۲۳ نیز این کشور ۲.۶ 
درصد رشد خواهد کرد که پایین تر از میانگین رشد 

جهانی اســت.در منطقه یورو، رشد اقتصادی سال 
۲۰۲۱، ۵.۲ درصد بوده اما این عدد در سال جاری 
به ۳.۹ و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۵ درصد می رسد و به 
این ترتیب رشد اقتصادی این منطقه نیز پایین تر 
از میانگیــن جهانی خواهد بود.اما در کشــورهای 
آســیایی در حال توسعه، رشد ســال گذشته ۷.۲ 
درصد ثبت شــده و این عدد در سال جاری به ۵.۹ 
و در سال آینده به ۵.۸ درصد خواهد رسید. به این 
ترتیب این کشورها در هر سه سال، رشد اقتصادی 
باالتر از میانگین را به ثبت خواهند رساند.آمریکای 
التین رشد اقتصادی ۶.۸ درصدی داشته که باالتر 
از میانگین جهانی است اما این عدد در سال جاری 
به ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۳ 
بار دیگر ۲.۶ درصد می شــود تا عــدد پایین تر از 
میانگین جهانی را به ثبت برســاند.در آفریقا، رشد 
اقتصادی سال ۲۰۲۱، چهار درصد بوده، این عدد 

در ســال جاری به ۳.۷ درصد کاهش پیدا می کند 
اما در ســال ۲۰۲۳ بار دیگر چهــار درصد خواهد 
شــد.در خاورمیانه اما روند حرکتی متفاوت است. 
این منطقه در سال گذشته، رشــد اقتصادی ۴.۲ 
درصدی داشته اما در سال جاری به رشد ۴.۳ درصد 
خواهد رسید و در ســال ۲۰۲۳ رشد ۳.۶ درصدی 
را به ثبت می رســاند. حرکت ایران امــا پایین تر از 
میانگین منطقه بوده است.برآوردها نشان می دهد 
که رشــد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به 
حدود ۲.۵ درصد خواهد رسید اما این عدد در سال 
آینده حدودا دو درصد است و همین نرخ نیز در سال 
۱۴۰۲ ثبت می شود. به این ترتیب هرچند اقتصاد 
ایران بعد از چند سال رشد منفی، شرایطی بهتر پیدا 
کرده اما همچنان تا رسیدن به اهداف کالن فاصله 
دارد، اما پیش بینی می شود در صورت لغو تحریم ها، 

سرعت رشد ایران افزایش یابد.

قیمت طال در معامالت روز چهارشــنبه بازار جهانی 
در آستانه اعالم نتیجه نشســت سیاست پولی بانک 
مرکزی آمریکا، رشد شب گذشته خود را حفظ کرد و 

در باالترین سطح بیش از دو ماه گذشته ایستاد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فــوری در ۱۸۴۶ دالر و ۸۷ ســنت ایســتاد. بهای 
معامالت این بازار روز سه شــنبه به باالترین حد از 
۱۹ ماه نوامبر صعود کرده بود.در بازار معامالت آتی 
آمریکا، بهای هر اونس طال بــا ۰.۳ درصد کاهش، به 
۱۸۴۷ دالر و ۵۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار 
شب گذشــته با ۰.۶ درصد افزایش، در ۱۸۵۲ دالر 
و ۵۰ سنت بسته شد.ایلیا اســپیواک، استراتژیست 
ارزی دیلی فارکس گفــت: طال تا زمانــی که بانک 
مرکزی آمریــکا بازارهای را با تصمیــم جدیدی به 
وحشت نیندازد و داستان ســه تا چهار دور افزایش 
نرخهای بهره در سال میالدی جاری را تغییر ندهد، 

پشتیبانی خواهد شد.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
روز سه شنبه اعالم کرد اگر روسیه به اوکراین حمله 
کند، شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
را هدف تحریم قرار می دهد. سران کشورهای غربی 
هم تدارکات نظامی را افزایــش داده و طرح هایی را 
برای ایمن نگه داشتن اروپا در برابر شوک های عرضه 
انرژی برنامه ریزی کرده اند.نشست سیاست پولی دو 
روزه بانک مرکزی آمریکا روز جاری خاتمه پیدا می 
کند و معامالت صندوقهای فدرال افزایش ۲۵ واحدی 
نرخهای بهره در نشست مارس بعالوه سه دور دیگر 
افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۲۲ را  ۱۰۰ درصد 
می دانند.طال معموال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم 
است اما به شدت به افزایش نرخهای بهره آمریکا که 
هزینه نگهداری این فلز ارزشمند را بیشتر می کند، 
حساس است.یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول 
گفت: افزایش نرخهای بهره ممکن است روند احیای 

اقتصادی اقتصادهای نوظهور آسیا را به خطر بیاندازد 
و سیاستگذاران را برای احتیاط در برابر ریسک خروج 
سرمایه تحت فشــار قرار می دهد.بر اساس گزارش 
رویترز، موجودی طالی "اس پی دی آر گلد تراست" 
که بزرگترین صندوق ETF تحت پشــتوانه طال در 
جهان است، روز سه شنبه حدود ۰.۵ درصد کاهش 
یافت و به ۱۰۱۳ دالر و ۱۰ ســنت رسید.وانگ تائو، 
تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس طال اکنون 
که مقاومت در ســطح ۱۸۵۰ دالر را شکسته است، 
ممکن است به محدوده ۱۸۶۰ تا ۱۸۷۲ دالر صعود 
کند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، به ۲۳ دالر و 
۷۰ سنت رسید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری با ۰.۷ درصد کاهش، ۲۱۸۵ دالر و ۶۱ ســنت 
معامله شد. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری 

ثابت بود و در ۱۰۲۵ دالر و هفت سنت رسید.

شرکت های ژاپنی آماده بازگشت به ایران

گندم ها آلوده نیستندبیانیه درباره فیلترینگ چند کسب وکار آنالین

طالی جهانی گران تر شداقتصاد ایران چه قدر رشد می کند؟
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افزایش صادرات نفت، 
 رشد اقتصاد ایران را

 به ۲.۸ می رساند

 قیمت یک متر خانه 
 در تهران در مرز 
۳۳ میلیون تومان

 دالر در انتظار
 اخبار توافق
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سرمقاله

بی نتیجه بودن 
قیمت گذاری دستوری

اصولــی تریــن راه برای 
حمایــت از مصرف کننده 
در قدم اول این اســت که 
تمامی کاالها باید قیمت 

مصرف کننده...

  مسعود دانشمند، عضو اتاق 
بازرگانی ایران
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 مقاومت قیمت ها 
در برابر ارزانی

    جوالن
 البسه  قاچاق 

آیا حمایت های جدید منجر به رشد با دوام بورس خواهد شد؟

پنج دستور برای حمایت از بورس
صفحه2

صفحه2

افزایش فاصله تورمی دهک ها
نرخ تورم کل کشور در دی ماه ١٤٠٠ به  ٤2,٤ درصد رسید

بیشترین   تورم    به  کهگیلویه   و    بویراحمد    رسید

درج قیمت تولیدکننده به منظور شفاف سازی قیمت ها 
و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار اجرایی شده است. 
این طرح در روزهای اخیر وارد فاز سوم تعیین قیمت 
محصوالت به نرخ تولید کننده شده است. اما آیا اجرای 
این طرح به شفاف سازی قیمتها و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان منجر شده است. این سوالی است 
که بسیاری از کارشناسان بازارها در رابطه با نتایج این 
طرح اختالف نظرهایی دارند. بنابراین به نظر می رسد 
با توجه به اینکه این طرح نوپاست در ابتدای اجرای 
طرح طبیعتاً اشکاالت و نواقصی وجود دارد که باید با 
هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین 
زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شــود تا تمام ذی 
نفعان طرح از تولید کننده تا مصرف کننده از مزایای 

طرح برخوردار شوند....

مجتبی صیادیان، تولیدکننده پوشــاک می گوید: 
ایرانی ها ســالی ۱۶ میلیارد دالر پوشــاک مصرف 
می کنند. از این ۱۶ میلیارد دالر، فقط ۲ میلیارد دالر 
توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شود و مابقی 
یا قاچاق است یا بصورت قانونی از خارج می  آید. گشت 
و گذار در بازار پوشاک نشان می دهد تولید داخلی 
جایگاه ناچیزی در برابر پوشاک خارجی که عمدتا 
به صورت قاچاق وارد می شوند، دارد. از آنجاییکه که 
قیمت پوشاکی که در مدت اخیر بیشتر از بنگالدش، 
تایلند و ترکیه وارد می شود نسبت به کیفیت آنها 
بسیار به صرفه اســت، مصرف کننده تمایلی برای 
خرید البسه ایرانی که قیمت تمام شده باالیی دارند، 

ندارد. البته...



اقتصاد2
ایران وجهان

دالر در انتظار اخبار توافق
صبح روز گذشته دالر بازار آزاد اندکی افزایش 
قیمت را تجربه کرد و مقاومت چند روزه خود 

را شکست.
به گزارش اقتصادآنالین روز گذشــته دالر و 
یورو در صرافی ملــی اندکی کاهش را تجربه 
کردند و در صرافی های بانکی نیز نســبت به 

معامالت عصر دیروز ثابت ماندند.
به این ترتیب و طبق اعــالم کانون صرافان، 
دالر در صرافی هــا ۲۵هزارتومان برای خرید 
و ۲۵هزار و ۳۴۰تومان بــرای فروش قیمت 
خورد. یورو اما در صرافی ها با حدود ۲۰۰تومان 
کاهش، ۲۸هــزار و ۳۰۰تومــان برای خرید 
و ۲۸هزار و ۷۰۰تومان بــرای فروش قیمت 
خورد. همچنین صرافی ملــی قیمت دالر را 
با ۲۰۰تومان کاهش نســبت به روز گذشته، 
۲۵هزار و ۲۵۳تومان برای فروش و ۲۵هزار 
تومان برای خرید قیمت زد که تقریبا با قیمت 

صرافی ها برابر است.
یورو اما در صرافی  ملی نزدیک به ۴۰۰تومان 
کاهــش قیمــت را تجربه کــرد و ۲۸هزار و 
۸۲۳تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۵۳۶تومان 

برای خرید قیمت نمایان شد.
در بازار آزاد نیز دالر نســبت به روز گذشته 
حدود ۲۰۰تومان افزایش قیمت داشت و در 
محدوده ۲۸هزار و ۳۰۰تومان معامله می شود. 
طی چند روز گذشته دالر در محدود ۲۸ هزار 
تومان در نوسان است و روند آینده آن را اخبار 
سیاسی تعیین می کند. البته باید توجه داشت 
که طوالنی شدن مذاکرات نمی تواند سیگنال 
مثبتی برای بازار ارز باشــد. اما عدم افزایش 
قیمت دالر طی چند وقت گذشته و همچنین 
فاصله گرفتن از ســقف تاریخی خود نشان 
می دهد که الر بی صبرانه منتظر دستیابی به 

توافق و کاهش است تا افزایش قیمت.

پرداخت 484 ميليــارد ريال 
تسهيالت ازدواج در دی ماه

بانک ســامان در طول دی ماه ســال 1۴۰۰ 
نزدیک بــه ۴۸۴ میلیارد ریال تســهیالت 
ازدواج پرداخت کرده است.به گزارش سامان 
رسانه، بر اســاس اعالم بانک ســامان، طي 
دی ماه سال جاري بانک ســامان ۶1۳ فقره 
تسهیالت ازدواج به مبلغ ۴۸۴۲۰۰ میلیون 
ریال پرداخت کرده است.بر همین اساس، با 
احتساب پرداختي هاي دی ماه، بانک سامان 
از ابتداي سال 1۴۰۰ تا پایان دی ماه همین 
سال ۴1۷۶ فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 
۳۲۶۳۸1۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

پنجمين مدرسه بانک قرض الحسنه 
مهر ايران در چابهار افتتاح شد

یک باب مدرســه ۴ کالســه در روســتای 
کهنانیکش بخش دشــتیاری شهرســتان 
چابهار که با مشــارکت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران ســاخته شــد، بــه بهره برداری 
رســید.به گــزارش روابط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، این بانک با هدف 
توسعه فضا و فرصت های آموزشی در مناطق 
کمتر برخوردار، یک مدرســه   در روســتای 
کهنانیکش بخش دشتیاری شهرستان چابهار 
ســاخت. این اقدام بانک در راســتای ایفای 
مسئولیت های اجتماعی برای توسعه عدالت 
تحصیلی و کمک به برخورداری دانش آموزان 
 مســتعد از فضــای آموزشــی مناســب 

انجام شده است.

فاضلیان در تشریح عملکرد ساالنه بانک مسکن
افزايش ۱۵4 درصدی کفايت 

سرمايه بانک طی ۲ سال گذشته
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- 
هیبنا، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره 
بانک مسکن در تشریح عملکرد ساالنه بانک 
مسکن، از روند رو به رشــد و بهبود وضعیت 
مالی و عملکرد بانک طی ۲ سال گذشته خبر 
داد.این عضــو هیات مدیره بانک مســکن با 
بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از نسبت های 
سنجش سالمت عملکرد و ثبات مالی بانک ها و 
موسسات مالی است، گفت: این نسبت حاصل 
تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی های 
موزون شده به ضرایب ریســک می باشد که 
نشان دهنده حمایت از بانک در برابر زیان های 
غیرمنتظره و نیز حمایت از ســپرده گذاران و 

اعتباردهندگان است.

خبر

بــازار ســهام در اوج نا امیدی 
معامالت دیروز، از سوی رئیس 
جمهور سورپرایز شد و توانست 
با تغییر جهــت روند حرکتی 
نماگرهــا از منفی بــه مثبت، 
دوباره جان تازه ای بگیرد. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد 
دولت، نرخ خوراک پتروشیمی ها و ســوخت نیروگاه ها و 
کارخانه ها به رقم قبلی باز می گردد. بر اساس مصوبه هیأت 
دولت مقرر شد نرخ خوراک مانند کشورهای همسایه با یک 
سقف ریالی اعالم شود و حتی برای دو ماه باقیمانده از سال 
جاری نیز نرخ خوراک برای پتروشیمی ها ۵ هزار تومان و نرخ 
سوخت برای نیروگاه ها و فوالدی ها ۲ هزار تومان اعالم شود.

همچنین با مصوبه دولت قرار شد این دارایی های ارزی به 
نرخ ۲۲ هزار تومان محاسبه شود و این باعث می شود صنایع 
بانکی در بورس رشد کنند و سهام آنها از ریزش نجات پیدا 
کند. بازار سهام روز گذشته نیز در حالی نظاره گر معامالت بی 
رمق و حوصله بر خود بود که تصمیم سازی ها در کمیسیون 
تلفیق مجلس بر سر لوایح بودجه سال آینده کشور همچنان 
دغدغه فعاالن بازار است. روز گذشته چهارشنبه ششم بهمن 
ماه 1۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 
افزایش ۲1 هزار و ۴۹۷ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۲۹ 
هزار واحد رسید. بازار سهام در اوج نا امیدی معامالت دیروز، 
به یکباره شب گذشته از سوی رئیس جمهور سورپرایز شد 
و توانست با تغییر جهت روند حرکتی نماگرها از منفی به 

مثبت، دوباره جان تازه ای بگیرد.
بر اساس مصوبه شب گذشته شــورای اقتصاد دولت، نرخ 
خوراک پتروشیمی ها و سوخت نیروگاه ها و کارخانه ها به 
رقم قبلی باز می گردد. بر اساس مصوبه هیأت دولت مقرر 
شد نرخ خوراک مانند کشورهای همسایه با یک سقف ریالی 
اعالم شود و حتی برای دو ماه باقیمانده از سال جاری نیز نرخ 
خوراک برای پتروشیمی ها ۵ هزار تومان و نرخ سوخت برای 
نیروگاه ها و فوالدی ها ۲ هزار تومان اعالم شود. همچنین 
با مصوبه دولت قرار شــد این دارایی های ارزی به نرخ ۲۲ 
هزار تومان محاسبه شود و این باعث می شود صنایع بانکی 
در بورس رشد کنند و سهام آنها از ریزش نجات پیدا کند. 
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 1۶۹1 واحدی عدد ۳1۸ 

هزار و ۷۵۹ واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول اما با 1۹ هزار و ۲۶۶ واحد افزایش به رقم 
۹۳1 هزار و ۶۶۸ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز 
با ۳۲ هزار و ۴۰1 واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار 
واحد را تجربه کرد. در بورس تهران روز گذشته ۴ هزار و ۹۰۶ 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۲۸ هزار و ۹1 
نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۳ هزار و ۴۸۹ میلیارد 

تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۷۹ واحد افزایش به 
رقم 1۷ هزار و ۳۵ واحد دست یافت. در این بازار روز گذشته 
۲ میلیارد و 1۸۵ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به 

ارزش یک هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان معامله شده که از این 
رقم مبلغ 1۴۷ میلیارد تومان مربوط به معامالت عملیات باز 

بانک مرکزی در بازار اوراق مالی اسالمی بوده است.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس 
تهران روز گذشته نمادهای فوالد مبارکه با ۳۲۲۴ واحد، ملی 
صنایع مس ایران با ۲۷۰۰ واحد و صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با ۲۵۸۳ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای 
معامالتی صنعت غذایی کوروش با ۶۶ واحد، ذوب آهن با 
۶۴ واحد و تراکتورسازی ایران با ۶1 واحد کاهش بیشترین 
 تأثیر منفی بر روی شــاخص کل بورس تهران را به خود 
اختصاص دادند. رئیس جمهور دیشب )سه شنبه( با حضور 
در برنامه شبانگاهی شبکه یک سیما در بخشی از سخنان 
خود با محوریت بازار سرمایه گفت: تیم اقتصادی در حال 
جمع بندی راه های کارشناسی شده به منظور خروج بازار 
سرمایه از بحران اســت زیرا دغدغه سهامداران مربوط به 
دولت نیز می شــود ما هدفمان حرف درمانی نیست بلکه 
به دنبال راهکارهای اساسی هستیم زیرا ثبات بازار نیازمند 
دستورالعمل های بلند مدت اســت. به همین خاطر روز 
چهارشنبه )۶ بهمن( قرار است برنامه هایی که توسط تیم 
اقتصادی دولت به جمع بندی رســیده است از سوی وزیر 
اقتصاد اعالم شود، امید می رود هرچه سریع تر شاهد بازگشت 
ثبات در بازار سرمایه باشــیم.مصوبات روز گذشته هیئت 

دولت در راستای حمایت از صنایع تولیدی
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات مصوبات بورسی هیئت دولت 
گفت: این مصوبه حاوی پیام روشنی مبنی بر این است که 
سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و 

صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت دارد.
وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی در توییتی نوشت: »فردا روز 
یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ 
ان شاءاهلل«. این خبر خوش وزیر اقتصاد در خصوص اجرایی 
کردن مصوبات 1۰ گاه بازار ســرمایه در پی سخنان شب 
گذشته رئیس جمهور در گفت  وگوی تلویزیونی مبنی بر 
تأکید ایشان بر خروج بورس از مشکالت کنونی و حمایت از 
این بازار بوده است. پس از آن، هیئت دولت جلسه ای با حضور 

وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رئیس سازمان برنامه، 
معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان بورس برگزار کرد که مصوبات خوبی برای 

حمایت از صنایع بورسی در این جلسه گذرانده شد.
در همین رابطه احســان خاندوزی، به تشــریح جزئیات 
مصوبات بورســی هیئت دولت پرداخــت و اظهار کرد: در 
راستای اجرایی شــدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد 
اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، 
روز گذشته دو اقدام صورت گرفت. اقدام نخست، مصوبه ای 
اســت که هیئت دولت به عنوان اصالحیه الیحه بودجه 
1۴۰1 تصویب کرد و به طور رســمی به مجلس شورای 
اسالمی ارسال خواهد شد و دوم ابالغیه ای است که از طرف 
معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک 
مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های 
ذی ربط ابالغ شد. وزیر اقتصاد در تشریح جزئیات ابالغیه 
یادشده، اذعان کرد: ابالغیه دولت مشتمل بر سقف گذاری 
نرخ خوراک و نرخ سوخت می شود. این نرخ طی مدت اخیر 
به دلیل اینکه مناسبات بین المللی موجب شده بود تا قیمت 
هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی ها 
و پاالیشگاهی های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد 

متعارف داشت.
او ادامه داد: دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری 
صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های اقتصادی 
از اهمیت واالیی برخوردار است، سقف ۵ هزار تومانی را برای 
نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب 
کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف 
۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر 

نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نســبت قیمت های حدود ۷-۸ هزار 
تومانی که طی هفته های اخیر برای صنایع محاسبه می شود، 
تصریح کرد: نرخ گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش 
بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری 
این صنایع در بازار سرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی 

در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از ســال 1۴۰1، بلکه از 
ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این 
است که سودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های 
تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. 
بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف گذاری که در 
نرخ خوراک و ســوخت صورت گرفته نیز کاهش می یابد، 
این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به 

مالحظات بودجه ای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه روز گذشته هیئت وزیران در 
نامه ای که نیز به مجلس شورای اسالمی ارسال می شود، 
درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
و مصارف تبصره 1۴ کاهش پیدا می کند، اما امیدواریم که 
یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعاالن اقتصادی باشد.
او نکته دوم را در خصوص نرخ تسعیر اعالمی بانک مرکزی 
برای دارایی های خارجی و نیــز دارایی های ارزی بانک ها 
برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در 
۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای 
نرخ تسعیر در نظر بگیرد. خاندوزی ادامه داد: این موضوع 
هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و 
نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ 
نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین 
بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ 
سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد 

باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.
به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیئت دولت در اصالحیه 
الیحه بودجه 1۴۰1 این اجازه داده شده است که بخشی 
از سهام عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد 
صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشــتوانه آن صندوق 
تثبیت بازار بتواند مداخله جدی تر و حمایت گسترده تری 
انجام دهد. او با اشــاره به ارقامی که پیشتر اعالم شده بود، 
خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد 
۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، بر اساس مصوبه روز گذشته 
هیئت دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد 
تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های 

دولتی و تابعه استفاده کند.
خاندوزی افــزود: همچنیــن 1۰ درصــد از عرضه اولیه 
شرکت های دولتی بابت بازار گردانی همان سهام باید در 
نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود 
حمایت کند؛ بنابراین، چشم انداز سودآوری بهتری را برای 

فعاالن بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیــدواری کرد: مجموعه این 
مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول 
به سال 1۴۰1 نیســت. این مجموعه، اقداماتی است که 
حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد 
شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت 
از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش بینی پذیر 
بودن متغیرها و در نهایت چشــم انــداز مثبت اقتصاد در 

ماه های آینده است.

آيا حمايت های جديد منجر به رشد با دوام بورس خواهد شد؟

پنج دستور برای حمایت از بورس

رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع آذربایجان:
آمادگی داريم توانمندی های فنی و 
مهندسی خود را در اختيار برادران 

آذربايجانی قرار دهيم
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
به برکت انقالب اسالمی به توانایی ها و قدرت باالیی 
در عرصه های مختلف دســت یافته اســت، اظهار 
داشت: ایران این آمادگی را دارد که توانمندی های 
فنی و مهندســی خود را در عرصه های مختلف در 
اختیار برادران آذربایجانی قرار دهد. به گزارش ایسنا، 
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در دیدار 
»ذاکر حسن اف« وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با 
بیان اینکه روابط تهران و باکو صرفا روابط مرسوم 
دوجانبه بین دیگر کشورها نیســت، گفت: ایران و 
آذربایجان نه تنها خویشــاوند هستند، بلکه روابط 
موجود، رابطه عمیق دو ملت است که بر پایه عقیده 
و باور مردم دو کشور به مبانی دینی مشترک شکل 
گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار شده است.

رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور 
آذربایجان در حاشیه اجالس اکو در ترکمنستان 
افزود: سیاست جمهوری اسالمی همکاری گسترده 
با همسایگان بخصوص کشور آذربایجان در حوزه 
قفقاز است و با توجه به تاکیدات صورت گرفته در آن 
دیدار از سوی روسای جمهور دو کشور، روند توسعه 
تعامالت اقتصادی و تجــاری و از جمله تعامالت 
ترانزیتی دو کشور با سرعت بیشتری در حال انجام 
است. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید 
بر اینکه قدرت ایران در منطقه امنیت ســاز است، 
تصریح کرد: حضور نیروهای تکفیری و داعشی در 
هیچ کجا به نفع مردم منطقه نیست. این گروهک ها 
دست ساخته آمریکایی ها و صهیونیست ها هستند و 
در هر کجا که حضور داشتند اعمال جنایت کارانه 
انجام داده اند. وی همچنین خاطرنشان کرد: رژیم 
صهیونیستی دشمن بشریت است و به هیچ وجه 
نمی تواند دوست ملت های مسلمان باشد و اشغال 
و تجاوزگری صهیونیست ها در منطقه و ضد ملت 
فلسطین گواه این واقعیت اســت. رئیس جمهور 
اظهار امیدواری کرد با حضور و نقش آفرینی آگاهانه 
نیروهای مسلح آذربایجان جریان های تکفیری و 
کسانی که سر سازش با مسلمانان ندارند، نتوانند 

جای پایی در منطقه پیدا کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد
قيمت يک متر خانه در تهران در 

مرز ۳۳ ميليون تومان
طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه امسال متوسط 
قیمت یک متر مربع مســکن در شــهر تهران، ۳۲ 
میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 
و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 1.1 و ۲۰.۳ درصد 
افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت 
بازار مسکن در شهر تهران که از سوی بانک مرکزی 
منتشر شده، بیانگر این است که در دی ماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربــع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.1 

درصد و ۲۰.۳ درصد افزایش دارد.  
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 
۹.۸ هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل و در مقایسه با 
ماه مشابه در ســال قبل به ترتیب ۰.۵ و 1۷۹.۳ درصد 
افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا 
حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 
۳۳.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
این در حالی است که در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
بیشــترین قیمت هر متر خانه ۷۰ میلیون و ۲۲۰ هزار 
تومان در منطقه یک و کمترین آن با 1۵ میلیون و ۶۵۰ 
هزار تومان در منطقه 1۸ بوده است که هر یک از آنها با 
افزایش 1۷ درصدی در منطقه یک و ۲۸.۸ درصدی در 
منطقه 1۸ مواجه شده اند. توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا 
در دی ماه امســال نیز حاکی از آن است که واحدهای 
مســکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به 
ازای هر مترمربع بنا با سهم 1۷.1 درصد بیشترین سهم 
از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و 
دامنه قیمتی 1۵ تا ۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با 1۶.۵ 

و 1۳.۸ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شده مسکن بر اساس 
مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 
۵ با 1۴.۸ درصد از کل معامالت، بیشــترین سهم 

معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر این، بررسی شــاخص کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی امسال 
نشان دهنده رشدی معادل ۵۰.۷ و ۵۴ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.
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بر اســاس اعالم مرکز آمار تــورم دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۶ واحد 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۳.۴ واحد درصد( ۰.۲ 

واحد درصد افزایش داشته است.
، بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، تورم دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۶ واحد 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۳.۴ واحد درصد( ۰.۲ 

واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم کل کشور در دی ماه 1۴۰۰ برابر ۴۲.۴ درصد 
است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ۴1.۶ 
درصد برای دهک نهم تا ۴۵.۲ درصد برای دهک های 

اول و دوم نوسان دارد.
محدوده تغییــرات تــورم 1۲ ماهه در گــروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین۵۵.۷ درصد 
برای دهک دهم تا ۵۶.۵ درصد برای دهک دوم است. هم 
چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« بین۳۳.۷ درصد برای دهک اول تا 

۳۸.۴ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک های هزینه ای
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۶ واحد 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۳.۴ واحد درصد( ۰.۲ 

واحد درصد افزایش داشته است.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 

دخانیات« نسبت به ماه قبل ۰.۴ و

افزایش هزینه در دهک ها چقدر است؟
طبق گزارش مرکز آمار، دهک هــای مختلف به طور 
متوسط با گرانی بیش از ۳۷ درصدی برای خرید کاال و 

تامین خدمات مواجه شده اند.
تغییرات شاخص تورم اعالمی از ســوی مرکز آمار، در 
دی ماه امسال نشان داد که تورم ساالنه به ۴۲.۴ درصد 
کاهش یافته ولی تورم نقطه به نقطه  با رشد نسبت به ماه 

قبل به ۳۵.۹ درصد افزایش یافته بود.
این درحالی است که بررسی آخرین وضعیت تورم بین 
دهک های مختلف از این حکایت دارد که  تورم ساالنه 
بین ۴۵.۲ درصد در دهک اول و دوم  تا ۴1.۷ درصد در 

دهک دهم متغیر است که بیانگر فاصله ۳.۵ درصدی 
تورم بین 1۰ دهک است.

افزایش هزینه در دهک ها چقدر است؟
اما در مورد وضعیت تــورم نقطه به نقطه بین دهک ها، 
نرخ بین ۳۷.۲ درصد در دهــک اول و ۳۶.۴ درصد در 
دهک دهم متغیر است که نشان دهنده متوسط افزایش 
هزینه های دهک ها نسبت به دی ماه سال گذشته است.

براساس این گزارش، هزینه خرید خوراکی و آشامیدنی 
ها برای خانوارهای دهک اول ۴۲.۵ درصد افزایش یافته 
و برای دهک دهم تا ۴۳.۳ درصد این روند رو به رشد ادامه 
داشته است. برای تامین کاالهای غیرخوراکی و خدمات 
نیز گرانی حدود ۳1 درصد تا ۳۴.۷ درصد ثبت شــده 

است.تهران گران ترین و خوزستان 

ارزان ترین استانها در دی ماه
مرکز آمار ایران اعالم کرد: بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان  تهران با ۳.۹ درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان    خوزستان با ۰.1 
درصد است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران 
شاخص قیمت مصرف کننده در دی 1۴۰۰ به تفکیک 
هر استان را اعالم کرد. بر این اساس بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 
۴۴.۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و 

بلوچستان با ۲۸.۹ درصد است.

کل خانوارها
در دی ماه 1۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)1۰۰=1۳۹۵( به ۳۸۸.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۴ 
درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با 
۳.۹ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
خوزستان با ۰.1 درصد است. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای کشور ۳۵.۹ درصد می باشد. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
با ۴۴.۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و 

بلوچستان با ۲۸.۹ درصد است.

مرکز پژوهش های مجلس با تایید سخنان رئیس جمهور درباره 
افزایش صادرات نفت، پیش بینی کرد که با توجه به رشد قابل 
توجه صادرات نفت خام، رشد اقتصادی کشور تا پایان سال 
1۴۰۰ به ۲.۸ درصد برســد. مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد ۶ ماهه 

اول امسال و برآورد رشد اقتصادی سال 1۴۰۰ را اعالم کرد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده اســت: در 
حالی که رشد اقتصادی کشور از سال 1۳۹۷ در دامنه 
منفی قرار گرفته بود، با شیوع ویروس کرونا در ماه های 
پایانی سال 1۳۹۸، اقتصاد کشور متحمل شوک جدیدی 
شد و می توان بیان کرد عملکرد اقتصادی سال 1۳۹۹ 
بیش از هر چیز متأثر از این شوک بوده است. همه گیری 
ویروس کرونا بخش خدمات را بســیار بیشتر از سایر 
بخش ها تحت تأثیر قرار داد و همچنین آثار رفاهی آن نیز 
بسیار قابل توجه بود. با این حال تحقق رشد ۷ درصدی 
گروه خدمات در ســه ماهه اول ســال 1۴۰۰ بر اساس 
آمارهای منتشره از ســوی بانک مرکزی و در شرایطی 
که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1۳۹۹ با 
کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این 
بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست.

افزایش قابل توجه صادرات نفت، رشــد 
اقتصاد ایران را به ۲.۸ می رساند

همچنین، بر اساس آخرین شــواهد از عملکرد اقتصاد 
ایران در ۶ ماهه اول سال 1۴۰۰ و روندهای قابل تحلیل 
تا پایان سال پیش بینی می شود بخش کشاورزی تحت 
تأثیر کاهش بارندگی با رشــد منفی و بخش نفت خام 
و گاز طبیعی با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت 
خام با رشد مثبت مواجه شوند. دلیل رشد مثبت بخش 
نفت درنتیجه رشــد قابل توجه صــادرات نفت خام و 
میعانات گازی، از یک ســو گســترش واکسیناسیون 
جهانی برای مقابله با ویروس کرونا )و افزایش تقاضای 
جهانی نفت خام( و از سوی دیگر ثمردهی تالش ها در 

جهت خنثی سازی تحریم های صادرات نفت بوده است
درنتیجه می توان گفت روند صادرات نفت صعودی بوده 
و برای سال 1۴۰۰ انتظار رشد 1۹.۵ درصدی در بخش 

نفت و گاز وجود خواهد داشت.
با وجود رشــد قابل توجه بخش صنعــت در فصل بهار 

1۴۰۰، درنتیجه قطعی برق صنایع فوالدی و ســیمانی 
در تابستان، پیش بینی می شــود رشد این بخش مثبت، 
ولی کمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه 
به افزایش تعداد پروانه های ساختمانی صادره در نیمه دوم 
سال 1۳۹۹ و افزایش بودجه عمرانی دولت در ۶ ماهه اول 
سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهایت بخش 
خدمات با توجه به بازیابی پس از شــیوع ویروس کرونا با 
رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، 
برآورد می شود در سال 1۴۰۰ رشد اقتصادی ایران حدود 
۲.۸ درصد و رشد بدون نفت 1.۶ درصد باشد. رشد بخش 
کشــاورزی منفی ۳.1 درصد، رشد بخش نفت خام و گاز 
طبیعی 1۹.۵ درصد درصد، رشد بخش صنعت 1.1 درصد، 
رشد بخش ســاختمان ۴.1 درصد و رشد بخش خدمات 
۲.۵ درصد برآورد می شــود. شــایان ذکر است صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود 
رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲1 به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ 
درصد پیش بینی نموده اند. ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در 
سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد که بخش حقیقی 
اقتصاد ایران پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی 
شیوع کرونا و رشد مثبت بخش نفت درنتیجه رشد قابل 
توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را 
تجربه کرده است. با توجه به اهمیت داشتن چشم اندازی 
از عملکرد بخش حقیقی در سال 1۴۰۰، سعی شده به طور 

مختصر رشد هر بخش مورد تحلیل قرار گیرد.
کشاورزی: این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش و 
خشکسالی قرار داشته است و پیش بینی می شود رشد 
بخش کشاورزی در سال 1۴۰۰ حدود منفی ۳.1 درصد 
باشد. عالوه بر این شیوع کرونا و برخی از تکانه های دیگر 
نیز بر کاهش تولید در بخش کشاورزی مؤثر بوده اند ولی 
تأثیر آنها کمتر از کاهش بارندگی ها بوده است. از طرفی 
انگیزه پایین کاشــت گندم به دلیل پایین بودن قیمت 
تضمینی، سبب شــده تولید این محصول استراتژیک 
کاهش یابد و همچنین باال رفتــن هزینه های نهاده ها 
باعث کاهش تولید سایر محصوالت زراعی شده است؛ 
به طوری که بر اســاس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، 
درنهایت در سال 1۴۰۰ رشد تولید محصوالت زراعی 
منفی 1۳ درصد و رشــد تولید غالت منفی ۲۷ درصد 

پیش بینی شده است.

نرخ تورم کل کشور در دی ماه ۱4٠٠ برابر 4۲,4 درصد است

افزایشفاصلهتورمیدهکها
مرکز پژوهش های مجلس:

افزایشصادراتنفت،رشداقتصادایرانرابه۲.۸میرساند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۶۳ تومان رسید
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ششم بهمن ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۶۳ تومان است.

میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید چهارشنبه ششم بهمن ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران ۱۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۶۳ تومان است. همچنین میانگین قیمت هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۸۱۸ تومان است. میانگین قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۶ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۵۲۹ تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۰۸ هزار و 

۲۳۵ تومان و هر قطعه سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۸۳ تومان است.

بانک ها
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بی نتیجه بودن قیمت گذاری دستوری
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران

اصولی ترین راه برای حمایت از مصرف کننده در قدم اول این است که تمامی کاالها باید قیمت مصرف کننده داشته باشند. در تمامی فروشگاهها اعم از سوپرمارکتها، هایپرمارکت ها و مال ها باید کاالها مندرج به قیمت مصرف کننده باشند. این 
ابتدایی ترین اصل برای حمایت از حقوق مردم است. اما درج قیمت تولیدکننده چه ربطی به مصرف کننده دارد. اینکه اعالم می کنند قیمت تولیدکننده این مبلغ شده و باید بر روی کاال درج شود چه تاثیری بر قدرت خرید مصرف کننده دارد. 
مگر با قیمت تولیدکننده کاال به دست مردم می رسد. کاالیی که در فروشگاهها برای فروش وجود دار مشمول هزینه هایی شده است که اصال ربطی به قیمت تولیدکننده ندارد. کاالیی که به عنوان مثال در کیلومتر 8 جاده تهران کرج تولید می 
شود برای رسیدن به تهران یک هزینه های برای حمل و نقل متقبل می شود و برای رسیدن به شهرهای دیگر هزینه باالتری خواهد داشت. چرا باید قیمتی که برای تولید یک کاال برای تولیدکننده تمام شده است برای مصرف کننده شفاف شود. 

در این بین باید مکانیزمی تعریف شود که قیمت مصرف کننده و تولیدکننده را از آن استخراج کرد. این شفافیت است. اینکه قیمت خرید یک کاال، قیمت توزیع و قیمت حمل آن کاال چقدر تمام شده شفافیت است. همواره باید از قیمت تولیدکننده 
و وارد کننده، قیمت مصرف کننده را استخراج کرد.  با این طرح جای بازی بیشتری بر روی قیمتها برای تولیدکننده و توزیع کننده گذاشته می شود. اتاق اصناف باید وارد میدان شود و قیمت واقعی مصرف کننده را تعیین کند. باید اصل مشکل 
برطرف شود نه یک مشکل دیگر برای مردم تراشید. اتاق اصناف با همکاری سازمانهای مرتبط باید مکانیزم قیمت مصرف کننده را تعیین کنند. درج قیمت تولیدکننده بر روی کاال هیچ نفعی برای مردم ندارد. اتاق اصناف باید نظارت بر کاالها را نیز 
افزایش دهد.  اصوال قیمت گذاری به معنای اینکه از سوی دولت انجام شود هیچ زمانی نتیجه ای مثبتی نداشته و همیشه نتیجه عکس داده است. با این طرح ها شاهد گرانی و کمبود کاال به صورت تصنعی و ایجاد بازار دو نرخی هستیم. قیمت را باید 
مکانیزم بازار مشخص کند. دولت وظیفه ای در قبال قیمت گذاری ندارد. تنظیم بازار به معنای قیمت گذاری نیست. تنظیم بازار این است که اگر در جایی کمبودی وجود داشت دولت باید امکان تامین آن کاال را فراهم کند نه اینکه برای درج قیمت 
تولیدگننده که هیچ نفعی برای مصرف کننده ندارد هیاهو به راه بیندازد. مگر کاالها قرار است با قیمتی که تولید شده اند به دست مردم برسد. اصوال دخالت دولت در قیمت گذاری کار اشتباهی است و همیشه نتیجه عکس داشته است و قیمت 
را هم باید مکانیزم بازار تعیین کند. طبیعی است کاالهایی که از بندرعباس به تهران می آیند کرایه حمل دریافت کنند و قاعدتا وقتی از تهران به تبریز می رود باید قیمت تبریز از تهران بیشتر باشد. این اضافه قیمت باید به اندازه همان کرایه حمل 
باشد،  اما همین هم باید از طریق مکانیزم بازار تعیین شود. وضعیت قیمت گذاری و تهیه و توزیع کاال در ایران به دلیل نبود برنامه ریزی و دخالت های منفعت طلبانه دولت ها در بازار به شدت آشفته بوده و این آشفتگی هم تنها به زیان مصرف کننده 

نهایی تمام شده است، به همین دلیل هم هست که دولت باید دست از تصدی گری بردارد به جای تالش برای تنظیم بازار با زور و تهدید و فشار به فکر تنظیم گری از طریق فراهم سازی تامین کاال در داخل و خارج بپردازد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران با ابراز 
خرسندي از برگزاري دومین نمایشگاه کجازي کتاب 
تهران گفت: موافق برگزاري و ادامه دار شدن نمایشگاه 
مجازي کتاب هســتم و تاکید مي کنم که باید از آن 
حمایت شــده و به ویتریني براي تبلیغ آثار ناشران 
تبدیل شود. هومان حسن پورضمن بیان اینکه این 
نمایشگاه یک رویداد ملي و فرا ملي است، گفت: این 
رویداد فرهنگي که امسال شاهد دومین سال برگزاري 
آن هستیم از آن جهت ملي و فراملي است که توانسته 
است کتاب را به دورترین نقاط کشور و حتي خارج از 

کشور به دست مخاطبان خود برساند. 
وي با اشاره به حرف هاي برگزار شدن دومین نمایشگاه 
مجازي کتاب تهران در مقایسه با سال قبل عنوان کرد: 
نمایشگاه امسال به صورت حرفهاي برگزار شده است 
زیرا زمینه مشاوره بین ناشر و خریدار را فراهم کرده 
است که با فرآیند توزیع ســریع و آسان کتاب کامل 
میشود. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 
ضمن قدرداني از برگزارکنندگان دومین نمایشگاه 
کتاب مجازي تهران بر ادامهدار شدن این جشنواره 
فرهنگي تاکید و در ادامه تصریح کرد: موافق برگزاري و 
ادامه دار شدن نمایشگاه مجازي کتاب هستم و تاکید 
میکنم که باید از آن حمایت شود و به ویتریني براي 

تبلیغ آثار ناشران تبدیل شود.
او با بیان اینکه ناشران با توجه به شرایط بهوجود آمده 
و محدودیتهاي کرونایي به سختي کتاب مي فروشند، 

در پاسخ به این سوال که آیا نمایشگاه مجازي کتاب 
تهران میتواند از بعد فرهنگي و چرخه اقتصادي به 
ناشران کمک کند، خاطرنشان کرد: تاکید مي کنم 
ناشــراني عملکرد حرفهاي دارند که بتوانند کتاب 
خود را در ویترین کتابفروشي به فروش برساند زیرا 
کتاب فروشان معموال هر کتابي را براي فروش عرضه 
نمیکنند. بنابراین اگر نمایشگاه کتاب مجازي بتواند 
فضایي را ایجاد کند و بستري را براي تبلیغ فرهنگي 
نه صرفا تجاري براي ناشران فراهم آورد در گام هاي 

بعدي موفقتر عمل خواهد کرد.
هومان حسن پور در پایان با بیان اینکه زحمات زیادي 
براي برگزاري نمایشگاه مجازي کتاب تهران کشیده 
شده است و نباید از این رویداد ملي و فراملي به سادگي 
بگذریم، گفت: بازهــم تاکید میکنم کتاب فروختن 
در فضاي مجازي حتما باید توســط کتابفروشــان 
انجام گیرد. البته کتابفروشاني که قانوني و با مجوز و 
شناسنامه مشخص اجازه فروش و توزیع کتاب دارند 
نه دستفروشاني که بســاط فروش کتاب را در پیاده 
روهاي جامعه پهن مي کنند. مهم است که مخاطب 
از کتابفروشي که کتاب خریداري مي کند شناخت 
داشته باشد و از کتاب فروشي هاي مجاز کتاب بخرد. 
دومین نمایشگاه مجازي کتاب تهران از سوم بهمن 
ماه آغاز شده و تا دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد 
داشــت. عالقه مندان براي بازدید و خرید کتاب مي 

توانند به Ketab.ir مراجعه کنند.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در تصمیم گیری 
برای تعیین دستمزد کارگران باید به مبناهای فنی و 
تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر 
توجه شــود، از نمایندگان کارگران در کمیته مزد و 
شورای عالی کار خواست تا در جریان تعیین حداقل 
دستمزد با قدرت و هوشیاری از حقوق کارگران دفاع 
کنند. حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: اگر توجه کافی 
به پرداخت دستمزد مکفی برای کارگران و نیروهای 
کار نداشته باشیم، ناگزیریم مبالغ سنگین تری را برای 

درمان و دیگر موضوعات اجتماعی آنها هزینه کنیم.
وی بر ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران تاکید کرد 
و گفت: نمایندگان کارگری باید تالش کنند تا افزایش 
روی حداقل دستمزد اعمال شود، در غیر این صورت 
باید مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران افزایش 
یابد تا مجموع آن هزینه های معیشت خانوار را پوشش 
دهد. طبعا پرداخت بن نقدی به کارگران بهتر از غیر 
نقدی است چون همین حاال خیلی از کارگاه ها، مزایای 
کارگران را نمی دهند و از این مســاله سوءاستفاده 
می کنند، در حالی که مزایا جزو حقوق حداقلی کارگر 

چه مجرد چه متاهل است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: در تصمیم گیری برای 
تعیین دســتمزد کارگران باید بــه مبناهای فنی و 
تخصصی نظیر تورم، خط فقر و سبد معیشت بیشتر 
توجه شود، لذا نمایندگان کارگری در کمیته مزد و 
شورای عالی کار باید با قدرت و هوشیارانه در جریان 

تعیین حداقل دســتمزد از حقوق کارگــران دفاع 
کنند. این کارشناس روابط کار در ادامه درباره مبنا 
قرار دادن خط فقر به جای سبد معیشت در تعیین 
دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در تعیین 
دســتمزد باید هر دو فقر مطلق و نسبی مدنظر قرار 
گیرد؛ یعنی وقتی مزد ملی را تعیین می کنیم، این 
مزد باید هم فقر مطلق و هم فقر نسبی را پوشش دهد 
و دغدغه حاکمیت و دولت هم این است که این سقف 

رعایت شود.
وی ادامه داد: اینکه ما با مبنا قرار دادن سبد معیشت 
در تعیین حداقل مزد موافق نیستیم و اصرار به اعالم 
خط فقر داریم، به این دلیل است که دولت پاسخگو 
باشد لذا نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی 
کار باید برای تعیین حداقل دستمزد بر اساس خط فقر 
پیش بروند. به گفته حاج اسماعیلی، تعریف خط فقر 
باید دقیق و رسمی باشد چون برای کل کشور اعالم 
می شود و یکی از مراجعی که به این شاخص نیاز دارد، 
شورای عالی کار است که دستمزد را مصوب می کند. 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در کشورهای 
دیگر خط فقر برایند هزینه های سبد معیشت است و 
به همین دلیل مالک تعیین مزد قرار می گیرد، ادامه 
داد: در اروپا که مجموعه بزرگی از ۲8 کشــور است، 
هم اکنون به کارگری که هیچ شغل و درآمدی ندارد 
حدود ۱۰۰۰ یورو پرداخت می شود که با آن بتواند 

هزینه های زندگی خود را تامین کند.

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامــی در نامه ای به 
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: عدم تامین ارز پس 
از عرضه کاال در ســامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار 
تاجران در عرصه بین المللی آســیب زده است. اتحادیه 
واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایران در نامه ای به 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: عدم تأمین ارز پس از 
عرضه کاال در سامانه بازارگاه با نرخ مصوب به اعتبار تاجران 
در عرصه بین المللی و اعتماد به تضامین و تعهدات دولتی 
آسیب وارد کرده است. در متن نامه این اتحادیه به علی 

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی آمده است؛
همانطور که استحضار دارید بر اساس مصوبات شورای 
امنیت ملی کشور و از اواخر سال گذشته مقرر شد واردات 
کاالهای اساسی در قالب فرایند تأمین ارز اعتباری انجام 

پذیرد. به این معنی که ارز کاالی اساسی ۶۰ روز پس از 
تاریخ اظهار و عرضه نهاده دامی در سامانه بازارگاه به قیمت 
مصوب توسط بانک مرکزی تأمین گردد. تصدیق خواهید 
فرمود این امر در واقع تأمین فوری و منابع ارزی الزم برای 
کاالهای اساسی از محل اعتبار بین المللی و یا منابع بخش 
خصوصی در جهت تضمین تأمین مســتمر نهاده های 

تولید و امنیت غذایی کشور بوده است.
لذا از جنابعالی به عنوان باالترین مقام مسئول در مهمترین 
رکن اثر گذار در چرخه تأمین کاالهای اساســی کشور 
انتظار می رود ضمن اعمال نظارت و ارزیابی فرآیندها، 
دستور فرمائید برنامه شفاف و قابل استناد بانک مرکزی 
در جریان تأمیــن ارز کاالهای عرضه شــده به صورت 

اعتباری تبیین و در اسرع وقت ابالغ گردد.

قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
با بیان اینکه "اوره و پلی اتیلن ها مواد خام و نیمه خام 
نیستند"، گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی  ساالنه 
تولید متانول در کشــور ۱۴ میلیون تن است و میزان 
مصرف آن در کشــور کمتر از یک میلیون تن در سال 
است.فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروشیمی اظهار داشــت: در بند ت تبصره ۶ 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ حــذف معافیت مالیاتی صادرات 
اوره، متانول و پلی اتیلن ها مطرح شده که در این خصوص 
باید به چند نکته مهم توجه کــرد. وی افزود: اینکه در 
یک قانون یک ساله بخواهیم سیاست گذاری بلندمدت 
توسعه صنعتی را تغییر دهیم بسیار قابل تأمل است؛ 
توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز 
اهمیت است که اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه 
یک ســاله در حوزه محصوالت پتروشیمی  که بیش از 
3۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند، 

پیامدهای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.
کریمایی با بیان اینکه "ایجاد تغییر در سیاست گذاری 
توســعه ای اگر بخواهد بدون توجه به قوانین دائمی و 
بلندمدت ، به قوانین یک ســاله موکول شود و هر سال 
شاهد تغییر باشیم، نمی توان برای توسعه صنعت بزرگ 
پتروشیمی برنامه ریزی کرد "، گفت: تصمیم به حذف 

معافیت مالیاتی صــادرات اوره، متانول و پلی اتیلن ها، 
که برخالف روالی بوده که تاکنون وجود داشته،  تغییر 
گسترده ای در برنامه ریزی بنگاه های فعال در این صنعت 
ایجاد کرده اســت. چگونه میتوانیم سرمایه گذاران را 
با مشــوقهایی در قوانین بلند مدت به سرمایه گذاری 
ترغیب کنیم و بعد از اینکه سرمایه گذاریها انجام شد ، 
بدون توجه به قوانین قبلی ، آن مشوقها را در قانون بودجه 
سالیانه حذف نمائیم ؟ آیا معنای ایجاد امنیت سرمایه 
گذاری اینست؟ وی ادامه داد: اتخاذ این قبیل تصمیمات، 
پیش بینی پذیری اقتصاد کشور را کاهش می دهد و بر 
همین اساس می تواند ریسک های سرمایه گذاری را در 
کشور افزایش دهد که این مسئله موجب فرار سرمایه 
از بازارهای مولد تولیدی کشور خواهد شد که در این 
صورت، نقدینگی به جای جذب شدن به سمت تولید، 
به سمت سوداگری، بازارهای غیرمولد و موازی سوق 
پیدا می کند.قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی با بیان اینکه "در جهان برای توسعه صنعتی، 
سیاست های مشخص و بلندمدت تعریف می کنند که 
سرمایه گذار بتواند آینده سرمایه گذاری خود را پیش 
بینی کند"، گفت: وقتی در کشور ما، قوانین یک ساله 
بودجه، محفل تغیر سیاست های توسعه ای می شود، 
این اقدام تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

صیادیــان،  مجتبــی 
تولیدکننــده پوشــاک می 
گویــد: ایرانی ها ســالی ۱۶ 
میلیارد دالر پوشاک مصرف 
می کنند. از این ۱۶ میلیارد 
دالر، فقط ۲ میلیارد دالر توسط تولیدکنندگان داخلی 
تولید می شود و مابقی یا قاچاق است یا بصورت قانونی از 
خارج می  آید. گشت و گذار در بازار پوشاک نشان می دهد 
تولید داخلی جایگاه ناچیزی در برابر پوشاک خارجی که 
عمدتا به صورت قاچاق وارد می شوند، دارد. از آنجاییکه 
که قیمت پوشاکی که در مدت اخیر بیشتر از بنگالدش، 
تایلند و ترکیه وارد می شود نسبت به کیفیت آنها بسیار 
به صرفه است، مصرف کننده تمایلی برای خرید البسه 

ایرانی که قیمت تمام شده باالیی دارند، ندارد. 
البته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد 
است عرضه پوشاک قاچاق در کشور به حداقل رسیده 
است. علی مویدی  خرم آبادی می گوید: واردات پوشاک 

قاچاق از طریق رویه ته لنجی، ملوانی و مرزنشــینی به 
میزان کم ادامه دارد. این در حالی اســت که گشــتی 
در بازار پوشــاک پایتخــت حاکــی از فراوانی اجناس 
قاچاق از چین، ترکیه و به تازگی بنگالدش اســت. این 
 مســاله نگرانی هایی را در بین تولیدکنندگان داخلی 

ایجاد کرده است.
مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز می گوید: در نتیجه 
اجرای طرح مقابله با قاچاق پوشــاک در سال ۱3۹۷، 
قاچاق پوشاک از دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر به حدود 
یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر و شــاید کمتر از یک 

میلیارد دالر در سال ۱3۹8 رسید.
به گفته وی در نتیجه اجرای طرح جدید این ستاد از مهر 
امسال هم فقط در 8 روز گذشته در تهران سه میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان پوشاک برند جمع آوری و ویترین ها 
در مجتمع های تجاری بزرگ تهران اصالح شده است. 
ستاد مبارزه با قاچاق، طرح جامع مبارزه با قاچاق پوشاک 
را در سطح عرضه و در مرزها تهیه و ابالغ کرده و عالوه بر 
آن جمع آوری و برخورد در سطح عرضه، آغاز شده است.

پورکاظم شایسته با بیان اینکه ۱۲۰ نشان خارجی به 
ستاد ابالغ شده که قاچاق محرز است و در طرح جمع 
آوری باید از ســطح عرضه جمع آوری شــود، تصریح 
کرد: اما به رغم استعالم از وزارت صمت که با صراحت 
سه نشان خارجی دیگر را هم جزو این ۱۲۰ نشان قرار 
دهند، هنوز این موضوع به ما ابالغ نشده است. بنابراین 
برای جمع آوری این برندها منتظر اعالم سیاست وزارت 

صمت هستیم.
در همین رابطه عضو جامعه متخصصین صنعت نساجی 
ایران در گفت و گویی با "کســب و کار" گفت: پوشاک 
قاچاق تولید داخلی را زمینگیر کرده است. حجم باالی 
واردات چه از طریق قاچــاق چه به صورت قانونی اجازه 

نفس کشیدن را از تولیدکننده ایرانی گرفته است. 
علیرضا حائری اضافه کرد: باید از فعاالن صنعت پوشاک 
حمایت جدی شود. تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت 
یکی از مهم ترین اقدامات برای ارتقای سطح تولید چه از 
نظر کیفیت و چه از نظر قیمت تمام شده است. دغدغه 
تولیدکننده ایرانی پوشاک تامین مواد اولیه تولید است. 
چرا باید وقتی شــرایط تولید باکیفیت در کشور فراهم 

است دیگر کشورها بازار پوشاک و البسه ایران را قبضه 
کنند. 

این فعال صنعت نساجی اظهار داشت: راه قدرتمند کردن 
صنایع داخلی در رقابت سالم با دیگر رقبا می گذرد و ایجاد 
محدودیت و ممنوعیت نمی تواند چندان تاثیرگذار باشد.
حائری گفت: با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک 
با قیمت های مناسب، ارائه تسهیالت و تامین نقدینگی، 
همچنین ایجاد شهرک های تخصصی پوشاک با قابلیت 
ارائه خدمات مناســب به تولیدکننــدگان، می توان به 

حمایت واقعی از فعاالن این صنعت پرداخت.
به گفته وی، وفور پوشاک بنگالدشی در بازار کشور در 
ماه های گذشــته نیز یکی دیگر از دغدغه های صنعت 

پوشاک ایران است. 
عضو جامعه متخصصین صنعت نســاجی ایران در این 
رابطه تاکید کرد: باید راه بنگالدش را در حوزه پوشاک 
دنبال کنیم. در این خصوص انجام مطالعاتی توســط 
وزارت صنعت و تولیدکنندگان در خصوص موفقیت های 
این کشور که امروز به یکی از تولیدکنندگان ممتاز تبدیل 

شده، می تواند مفید باشد. 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

درج قیمــت تولیدکننــده 
به منظور شفاف سازی قیمت ها 
و روزآمدسازی شیوه نظارت بر 
بازار اجرایی شــده است. این 
طرح در روزهای اخیر وارد فاز 
سوم تعیین قیمت محصوالت به نرخ تولید کننده شده 
اســت. اما آیا اجرای این طرح به شفاف سازی قیمتها و 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان منجر شده است. 
این سوالی است که بسیاری از کارشناســان بازارها در 
رابطه با نتایج این طرح اختالف نظرهایی دارند. بنابراین 
به نظر می رســد با توجه به اینکه این طرح نوپاست در 
ابتدای اجرای طرح طبیعتاً اشــکاالت و نواقصی وجود 
دارد که باید با هم افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و 
در کمترین زمان ممکن راه حل مطلوب ارایه شود تا تمام 
ذی نفعان طرح از تولید کننده تا مصرف کننده از مزایای 

طرح برخوردار شوند.
اما با دستور وزیر صمت مبنی بر درج قیمت کارخانه روی 
اجناس، برای جلوگیری از سوداگری ها، تمام واحدهای 
تولیدکننــده و واردکننده انواع حبوبــات، ادویه جات، 
غالت، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت 
بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهای 
آماده و نیمه آمــاده، انواع کیک، کلوچه، بیســکوئیت، 
چیپس، پفک و موارد مشــابه، لوازم خانگــی، صوتی و 
تصویری به صورت کامل، لــوازم یدکی خودرو )۵۱ قلم 
براساس فهرست پیوســت( به درج قیمت تولیدکننده/
واردکننده روی کاال با در نظر گرفتن مجموع هزینه ها و 

سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با احتساب مالیات 
بر ارزش افزوده شدند. در طول سال قیمت اقالم اساسی 
سبد خانوار چندبار به بهانه های مختلف افزایش می یابد 
که این امر بیش از پیش دهک های ضعیف و متوســط 
جامعه را در تامین مایحتاج خود دچار مشکل می کند. 
بنابر آمار اعالمی در ابتدای سال قیمت مصوب هر کیلو 
مرغ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۲۴ 
هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۲۵ هزار تومان، روغن حلب 
۴.۵ کیلویی ۵۱ هزار تومان برنج طارم ایرانی 3۰ نا 3۲ هزار 
تومان بوده است. بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که 
قیمت هر کیلو مرغ ۲8 تا 3۱ هزار تومان، شقه گوسفندی 
۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، برنج  ایرانی۴۷ تا ۹۰ هزار تومان،  
قند ۲۵ هزار تومان، شــکر ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار تومان و 
هرشانه تخم مرغ ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان بوده که نسبت به 

ابتدای سال چندبرابر رشد داشته است.
اما در همین رابطه قائم مقام وزیر صمت با رد خبر توقف 
فعالیت سامانه بهین یاب گفت: با درج قیمت تولیدکننده 
بر روی کاال شاهد کاهش شدید قیمت ها خواهیم بود. 
محمد صادق مفتح با رد خبر توقف سامانه بهین یاب گفت: 
اتفاقاً فعالیت سامانه بهین یاب بیشتر شده است. وی افزود: 
وزارت صمت تکیه بیشتری به این ســامانه دارد و اکثر 

کاالها به بهین یاب افزوده شده اند.
مفتح درباره مابه التفــاوت قیمت تولیدکننده و مصرف 
کننده که روی کاالها درج می شود، گفت: برای کاالهای 
تند گردش این مابه التفاوت 3۰ و بــرای کاالهای ُکند 
گردش مانند یخچال و لوازم خانگی، حداکثر ۲۰ درصد 
است. البته ســازمان حمایت برای هر کاال به طور خاص 
محاسبات را به ریز انجام داده است. وی افزود: بنابراین یک 

معیار برای مردم ارائه داده ایم که اگر قیمت تولیدکننده با 
قیمتی که در واحد صنفی انجام می شود، اگر در کاالهای 
پُر مصرف بیش از 3۰ درصد و کاالهای کند گردش بیش 
از ۲۰ درصد بود، گران فروشــی رخ داده است؛ بنابراین 
کشف گران فروشی برای مصرف کننده نهایی آسان شده 
است مضافاً بر اینکه برآورد ما این است که با موضوع درج 
قیمت تولیدکننده، رقابت در الیه های توزیع و فروش به 
شدت زیاد شده است. قائم مقام وزیر صمت گفت: وقتی 
قیمت های مختلف در شبکه های مختلف عرضه می شود، 
نشان دهنده برکت کار است؛ مجازات گران فروش نخریدن 
است که با این کار )نخرید کاالهای گران( مجازات می شود 
اگر برای خریدار نهایی اثبات شود که کاالیی گران است و 
می تواند از فروشنده دیگر ارزان تر بخرد، باالترین ضمانت 
اجرایی این کار اســت و دیگر از فروشــنده گران فروش 
خریداری نمی کند و دیگر نیازی به تعزیرات نیست و رقابت 

خود به خود در الیه های توزیع و فروش ایجاد می شود.
وی یادآور شد: قرار نیست این کار دوره آزمایشی داشته 
باشد و آزمایشی کار کردن به این معناست که به مرور طیف 
کاالهای مشمول درج قیمت تولیدکننده را افزایش دهیم؛ 
ما از کاالهایی که اثر کمتری روی سبد مصرف خانوار بود 
آغاز کردیم و به تدریج با استفاده از بازخوردهای خوبی که 

از بازار گرفته ایم، سایر کاالها را هم اضافه می کنیم.
مفتح تصریح کرد: حتی برخی کاالها تا ۵۰ درصد قیمت 
نهایی مصرف کننده کاهش داشته ایم مثالً در آب معدنی 
این اتفاق رخ داده امــا نمی توانم نام برندهــا را بگویم؛ 
تولیدکننــده در نقطه ای در نزدیکی تهــران کاال تولید 
می کند و یک برند هم در غرب کشور؛ این دو قرار است در 
سراسر کشور کاالی خود را توزیع کنند؛ تولیدکننده هم 

بر مبنای بیشترین هزینه و دورترین فاصله، قیمت مصرف 
کننده را تعیین می کرد که این اتفاق، ذاتاً غیر عادالنه است. 
وی خاطرنشان کرد: با درج قیمت تولیدکننده، معتقدیم 
که کاالها با قیمت عادالنه تر در اختیار مصرف کننده قرار 
می گیرد و رقابت ها در حلقه های مختلف توزیع و فروش 
بیشتر می شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
امور بازرگانی با بیان اینکه در برخی لوازم یدکی، اجرای 
طرح درج قیمت تولیدکننده ۵۰ تــا ۷۰ درصد کاهش 
قیمت در پی داشت، تأکید کرد: مثالً در فیلتر هوا و روغن 
این کاهش ۷۰ درصدی را شاهدیم؛ درج قیمت مصرف 
کننده، یک ظلم فاحش سیستماتیک بود که باید متوقف 
می شد. وی بیان کرد: علت تعدد سوپرمارکت ها و متورم 
شدن شبکه توزیع به دلیل این بود که درج قیمت مصرف 
کننده، به صرفه بود و هزینــه آن را مصرف کننده نهایی 
پرداخت می کرد؛ به طور طبیعی تأثیر سیستم های سنتی 
نظارت مانند تعزیرات مشخص اســت اما با درج قیمت 
تولیدکننده، یک نظام رقابتی و خودکنترلی ایجاد کردیم. 
مفتح یادآور شد: قرار شده شرکت های تولید لوازم خانگی، 
قیمت درب کارخانه را روی محصول درج کنند؛ قیمتی 
که به فروش می رســد، نرخی است که فروشنده در نظر 
می گیرد؛ در حال حاضر اجرای این طرح برای لوازم خانگی 
شروع شده است. وی تأکید کرد: اگر قیمت کف بازار لوازم 
خانگی اتفاق افتاده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد 
می شود؛ این افزایش قیمت ها بدون مجوز وزارت صمت 
بوده است؛ قیمت درب کارخانه در روزهای اخیر افزایش 
نیافته است. باید فاصله درب کارخانه که درج می شود و 
قیمت نهایی که به دست مصرف کننده می رسد، نباید 

بیشتر از ۲۰ درصد باشد.

درج قیمت تولیدکننده به شفاف سازی و کاهش قیمت ها منجر شد؟

مقاومت قیمت ها در برابر ارزانی
درج قیمت تولید کننده چقدر کاال ها را ارزان کرد؟ 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

14 میلیارد دالر پوشاک به ایران قاچاق می شود

   جوالن  البسه  قاچاق 
ضرورت استمرار نمايشگاه مجازي کتاب تهران

تاکید بر افزايش پايه حقوق کارگران

گاليه واردکنندگان نهاده های دامی از رئیس کل بانک مرکزی

تولید متانول کشور ۱۴ برابر نیاز داخلی است
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قابليت های NFT در راه يوتيوب
سایت ویدیویی یوتیوب در حال بررسی قابلیتهایی برای اینفلوئسنرهای 
 )NFT( این پلتفرم به منظور درآمدزایی از توکنهــای غیرقابل معاوضه
است. سوزان وجیســکی، مدیرعامل یوتیوب در نامه ای درباره اولویتهای 
سال ۲۰۲۲ این شرکت اعالم کرد ما همواره به توسعه اکوسیستم یوتیوب 
برای کمک به تولیدکنندگان محتوا برای درآمدزایی از فناوریهای نوظهور 
شــامل مواردی مانند NFT و همزمان ادامه تحکیم و بهبود تجربه های 

تولیدکنندگان محتوا و طرفداران آنها در یوتیوب متمرکز بوده ایم.
توکنهای غیرقابل معاوضه )NFT( دارایی های دیجیتالی معرف یک آیتم 
دیجیتالی مانند تصویر، ویدئو یا حتی زمین در دنیاهای مجازی هستند که 
اطالعات مالکیت آنها در بالک چین  نگهداری می شود. قیمت NFTها 
سال میالدی گذشته به حدی سریع افزایش پیدا کرد که در برخی مواقع، 
دالالن آنها را ظرف چند روز برای کسب سود بیشتر، می فروختند. طبق 
آمار شرکت تحقیقاتی DappRada، حجم فروش NFT به ۲۴.۹ میلیارد 
دالر در سال ۲۰۲۱ در مقایســه با ۹۴.۹ میلیون دالر در سال ۲۰۲۰ بالغ 
 NFT شد.  اطالعات مذکور از ۱۰ بالک چین مختلف که برای ثبت مالکیت

استفاده می شوند، استخراج شده اند.
توییتر هفته گذشته راه اندازی ابزاری را اعالم کرد که از طریق آن کاربران 
می توانند NFTها را به شکل تصاویر پروفایل شش ضلعی نمایش دهند. 
روزنامه فایننشــیال تایمز ماه جاری گزارش کرد شرکت "ِمتا پلتفرمز" 
سرگرم کار روی راه هایی است تا به کاربران امکان تولید و فروش NFTها 
در فیس بوک و اینستاگرام را فراهم کند. آدام موسری، مدیر اینستاگرام در 

دسامبر اعالم کرده بود این شرکت در حال بررسی NFTها است.
اپلیکیشــن ویدیویی محبوب تیک تاک هم در ماه ســپتامبر به این موج 
پیوست و کلکسیون NFT را اعالم کرد که توسط بعضی از اینفلوئنسرهای 
بزرگ این پلتفرم طراحی شده اند. بر اســاس گزارش رویترز، ردیت هم 
در حال بررسی این فضا بوده و در لینکدین برای چند مهندس به منظور 
رشد سریع تیمی آگهی استخدام داده است که ساخت بزرگترین اقتصاد 
تولیدکننده محتوا در اینترنت را با کمک تولیدکنندگان محتوای مستقل، 

کاالهای دیجیتالی و NFTها هدف گرفته است.

جذب سرمايه گذار خارجی آوردن دانش فنی است، 
نه واردات ِصرف

مدیرعامل یک شرکت فناور در حوزه ICT با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و جذب سرمایه گذارهای خارجی در صنعت ICT، گفت: 
جذب ســرمایه گذار خارجی، آوردن دانش فنی به کشور است، نه واردات 

ِصرف که همیشه ما را وابسته می کند.
میثم عطارزادگان تاکید کرد: سیر تحوالت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در ایران همچون ذات تغییرپذیر فناوری هایی که بر بستر آن شکل گرفته، 
در هر برهه ای از زمان، چهره عوض کرده و شــرایط امروز کشور رقم زده 
است. حوزه ICT یک حوزه بسیار پویا و دینامیک است که تغییرات در آن 
بسیار سریع رخ می دهد و هر روز با نوعی از سرویس و فناوری های جدید و 
تحول آفرین روبرو هستیم که این فناوری ها آینده تمام تعامالت و مباحث 
اقتصادی، اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهند داد. با وجود این فناوری ها 
مباحثی مانند اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال عینیت پیدا کرده که این 
سرعت در تغییر فناوری ها نیازمند توجه ویژه  و داشتن آمادگی های الزم 

است .
دبیر کمیسیون حقوقی، مالی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران 
به برخی مشکالت این حوزه اشاره و اظهار کرد: ما برای رشد به ارتباطات 
جهانی نیاز داریم و در این میان با موانعی همچون ارتباط با بانک های بزرگ 
جهانی، صادرات و واردات روبه رو هستیم. از سوی دیگر یکی از بزرگ ترین 
موانع ما در سرمایه گذاری بخش خصوصی و گسترش تولید، بحث قوانین 
گمرکی است که باید این موانع نیز رفع شود تا شاهد سرمایه گذاری بخش 

خصوصی باشیم.
وی در عین حال بیان کــرد: یکی از مواردی که باید برای محقق شــدن 
سرمایه گذاری در صنعت ICT انجام داد، جذب سرمایه گذارهای خارجی 
است که اگر این مهم انجام شود، خأل بسیاری که در این صنعت وجود دارد تا 
حدودی پر می شود. جذب سرمایه گذار خارجی، آوردن دانش فنی به کشور 
است، نه واردات ِصرف که همیشه ما را وابسته می کند. قبول داریم که دولت 
در جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در صنعت ICT تالش و حرکت 
می کند اما ابعاد این ماجرا تنها در چارچوب حوزه وزارت ICT نیست. به 
عبارت دیگر، برای نتیجه دادن این موضوع باید بخش ها و دســتگاه های 

مختلف با یکدیگر همکاری و همراهی کنند.
این مدیر شرکت فناور حوزه ICT همچنین اظهار کرد: اگر سرمایه گذاری 
کافی در این حوزه و به ویژه حوزه ارتباطات انجام نشود، در آینده با مشکالت 
عدیده ای مواجه خواهیم شد که این چالش باید هرچه سریع تر حل شود. 
بخشی از سرمایه گذاران این صنعت در ایران، یا نگاهشان صرفا مالی است یا 
صرفا ICT، درواقع می توان گفت شناخت درستی ندارند و روی حوزه های 
غیرکاربردی سرمایه گذاری می کنند که باید به این موضوع نیز فکری کرد. 
 ICT موضوع نهادهای باالدستی و تعدد نهادهای تصمیم گیری در حوزه

نیز از دیگر چالش های مهم این حوزه است.

سازنده جاسوس افزار پگاسوس به فروش می رود
شرکت NSO Group که سازنده جاســوس افزار پگاسوس مورد استفاده برای 
جاسوسی از روزنامه نگاران و کنشــگران است، با شرکت سرمایه گذاری آمریکایی 
"اینتگریتی پارتنرز| برای فروش دارایی های خود ســرگرم مذاکره است. شرکت 
NSO Group در پی جنجال های اخیر و پس از این که به لیست سیاه صادرات 
وزارت بازرگانی آمریکا اضافه شــد، با کاهش درآمدهایش و خطر ورشکستگی به 
دلیل ناتوانی در بازپرداخت استقراضی که در سال ۲۰۱۹ برای تامین مالی انجام 
داده بود، روبرو شــده است. این شرکت سال گذشته مشــاورانی را برای کمک به 
پیگیری توافق اســتقراض جدید یا فروش اســتخدام کرد. روزنامه هاآرتس رژیم 
صهیونیستی نخستین رسانه ای بود که روز سه شــنبه مذاکرات فروش با شرکت 
اینتگریتی را گزارش کرده بود.بلومبرگ به نقل از یکی از منابع آگاه نوشت: مذاکرات 
با خریداران احتمالی ادامه دارد و شرایط مورد توافق هنوز نهایی نشده است. این 
شرکت به پیشنهادهایی متمرکز شده اســت که دانش ساخت محصول جاسوس 
افزار پگاسوس را به خدمات امنیت سایبری دفاعی قوی تغییر می دهند. یافته های 
تحقیقات یک کنسرسیوم متشکل از ۱۷ سازمان رسانه ای که ماه ژوییه سال گذشته 
 NSO منتشر شد، نشان داد جاسوس افزار پگاسوس که ساخت شرکت اسرائیلی
است، در هک تلفنهای هوشمند متعلق به روزنامه نگاران، فعاالن و مدیران تجاری 
سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است.پگاسوس به دولتها و سازمانهای دولتی 
فروخته شده و قادر بود از طریق یک لینک به تلفنهای همراه رخنه کند و پنهانی به 
ثبت ایمیلها، تماسها و پیامهای متنی بپردازد. در بعضی از موارد این جاسوس افزار 
بدون این که قربانی روی لینکی کلیک کند، خود را فعال می کرد. گروه NSO این 
ادعاها را تکذیب کرد. محققان گوگل در دســامبر اعالم کردند پیشرفتگی بدافزار 

گروه NSO با هکرهای دولتی نخبه برابری می کرده است. 

اخبار

بیت کوین را کنار بگذارید
صندوق بین المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد. مدیران صندوق بین المللی پول تاکید 

کردند استفاده از بیت کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف کننده داشته و ممکن است بدهی های مالی مرتبط به وجود آورد.گزارش صندوق بین المللی پول در این 
زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود 

کنند. در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دالر آمریکا پذیرفت. 

عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس گفت: توصیه 
من این است که دولت در 
راســتای تســهیل گری و 
حمایت از کیفیت و کمیت 
شــغلی، روند صدور اینماد را اصــالح کند، اما در 
شرایط کنونی اینماد مکانیزمی مضر برای کسب و 

کارهای اینترنتی است.
 لطف اهلل ســیاهکلی، عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلــس با تأکید بر پیچیــده بودن فرآیند 
صدور مجوز کســب و کارها به خصوص کســب و 
کارهای اینترنتی و عدم شفافیت در صدور اینماد 
به تالش مجلس بر پایان دادن به این پیچیدگی ها 
در راستای حمایت از کســب و کارها اشاره کرد و 
گفت: مجلس با تصویب قانون کســب و کار تالش 
کرده به ایــن پیچدگی ها پایان دهــد. این قانون 
که فعاًل در مرحله بررســی توسط شورای نگهبان 
اگر از ایرادی به آن گرفته نشــود و توســط رئیس 
جمهور هم ابالغ شود به نوعی تحول مهم در حوزه 
 کسب و کار به خصوص کسب و کارهای اینترنتی

 محسوب می شود.
وی اظهار داشت: کســب و کارهای ما به دو گروه 
تأییدمحور و ثبت محور تقســیم بندی می شوند. 
کســب و کارهای تأییدمحور کســب و کارهایی 
اســت که باید یــک نهــاد تخصصــی صلحیت 
انجــام کار آن را تأییــد کند ماننــد داروخانه که 
 بایــد از نهاد تخصصــی خــودش مجوزهای الزم 

را دریافت کند. 
اما بیشتر مســاغل ثبت محور هستند و فقط کافی 
است مشخصات صاحب شغل و نوع فعالیت آن در 
سامانه ثبت و نیازی به مجوز نیست. بیش از ۷۰، 8۰ 
درصد مشاغل نیازی به مجوز ندارند و فقط نیاز به 

ثبت آنهاست.
نماینده مــردم قزویــن در مجلس خاطرنشــان 
کــرد: طبق قانــون حمایــت از کســب و کارها، 
اســامی مشــاغلی که تأییدمحور یــا ثبت محور 
هستند از ســوی وزارت صمت اعالم خواهند شد 
و این قانون به تمــام امضاهای طالیی و پیچیدگی 
دریافت مجوزهــا که نیازمند طی کــردن فرآیند 
برورکراتیک اســت پایــان خواهــد داد و قطعاً با 
این قانون، انواع و اقســام مجوزهای کســب و کار 
 مانند اینماد با ســهولت بیشــتری صادر خواهند

 شد.
 سیاهکلی گفت: با قانون مجلس مجوزها اصالت پیدا 
می کنند. همچنین تولید، خدمات و اشتغال  جان 
خواهند گرفت. سخت گیری ها در صدور اینما منجر 
به تشکیل بازار سیاه یا تشــدید رانت و فساد شده 
است. بعضاً به نوعی اینماد را خرید و فروش می کنند 
 که این اصاًل شایسته نظام جمهوری اسالمی ایران

 نیست.
وی با انتقاد از مکانیزم غلط در صدور مجوز کسب 
و کارهــای اینترنتی افــزود: ایــن مکانیزم غلط 
نه تنها اعتماد مردم را نســبت به کسب و کارهای 
اینترنتــی افزایش نمی دهد، بلکه بــه مانعی برای 
 توســعه کســب و کارهای اینترنتی تبدیل شده

 است.
 در شرایط کنونی کسب و کارهای آنالین به مراتب 

بهتر از کسب و کارهای سنتی است. کسب و کارهای 
آنالین از تنوع بیشتری برخوردارند. ریسک کمتری 
دارند. نیازمند هزینه اولیه کمتری برای راه اندازی 

هستند.
نماینده مردم قزوین در مجلس تأکید کرد: دولت 
متولی کسب و کار نیست. دولت باید زیرساخت ها را 
فراهم کند و تسهیالت ارائه دهد و خود مردم شغل 

را ایجاد می کنند. 
این خود مردم هســتند که مشــاغل یک نفره یا 
هزار نفــره تشــکیل می دهند و فضــای مجازی 
می تواند نقش مهمی در ایجاد این مشــاغل دارند. 
سیاهکلی معتقد اســت: توصیه من این است که 
دولت در راستای تسهیل گری و حمایت از کیفیت 
و کمیت شــغلی، روند صدور اینماد را اصالح کند. 
تا در شــرایط کنونی که دولت امکان اســتخدام 
 ندارد، کســب و کارهای کوچک در بســتر فضای

 مجازی تقویت شوند.
این در حالی اســت که نماینــده وزارت اقتصاد از 
مخالفت این وزارتخانه با اینمــاد اجباری و تالش 
برای دستیابی به راهکاری مشترک با وزارت صمت 

در این رابطه خبر داد.
کســب وکارهای  هم اندیشــی  نشســت  در   
اینترنتــی خصوصــی و دولت دربــاره اجبار نماد 
اعتمــاد الکترونیــک، پــس از طرح مشــکالت 
اینمــاد اجباری از ســوی نماینــدگان و مدیران 
کســب وکارها، انجمن فین تک ایران راهکارهای 
 بخش خصوصــی برای عبــور از بحــران فعلی را 

ارائه داد.
در ابتدای این نشســت نقی پور فــر، دبیر انجمن 
فین تک ایران با اشــاره به اینکه با اینماد اجباری، 
ترمز اقتصاد دیجیتال که در ســالهای گذشــته با 
وجود مشــکالت اقتصادی، رشــد چهار تا شش 
درصدی داشته کشــیده خواهد شد، گفت: اخطار 
دادیم و دهقان مدیرعامل شــاپرک هم آمار تکان 
دهنده ای دادند که از زمان اجباری شــدن اینماد، 
تعداد پذیرنده هــای روزانــه پرداختیارها از 8۰۰ 
پذیرنده به دویســت پذیرنده کاهــش پیدا کرده 
یعنی ۷۵ درصد کاهــش. معنی ایــن حرف این 
اســت که روزانــه ۶۰۰ کســب و کار نمی توانند 
درگاه پرداخت بگیرند به واســطه اینماد اجباری. 
 یعنــی ســالی ۱۵۰ هــزار کســب و کار شــکل

 نمی گیرد. این یک فاجعه است.
وی ادامه داد: با شاخص بد کسب و کاری که ما داریم 
شاخص سهولت کسب و کار را هم بدتر خواهد کرد. 
چه اصراری است که ما شاخص را بدتر کنیم؟ اینماد 
یک نماد اعتماد است که در دنیا یک نماد اختیاری 
اســت و توســط بخش خصوصی صادر می شود و 
اجبار و انحصــاری هم درباره اش نیســت و تالش 
می کند با نظارت بر کســب و کارها گزارش دهد. 
متاسفانه در کشور ما این دولتی، انحصاری، دولتی 
و اخیرا اجباری شده که ترمز اقتصاد دیجیتال ایران 

را می کشد.
 ما از تیرماه تا االن اخطار دادیم. امیدوارم با کمک 
مجموعه های حاکمیتی و بخش خصوصی کمک 
کنیم که این ترمز رها شود و بیش از این به اقتصاد 
کشور ضربه نخورد. ما شاهد پدیده مهاجرت نخبگان 
هستیم و متاسفانه اخیرا شــاهد مهاجرت کسب 
و کارها هم هستیم. این یک تشــویق غیررسمی 
 به فرار از کشــور بــرای نخبگان و اســتارتاپ ها

 است.

در ادامه فریدونــد، رئیس هیات مدیــره انجمن 
ســرمایه گذاری خطر پذیر نیز با بیان اینکه یکی 
از موضوعات مهم در اســتارتاپ ها موضوع سرمایه 
گذاری اســت. و موضوعاتــی که مانع ســرمایه 
گذاری شود یا به نحوی ســرمایه گذاران را دلسرد 
کند باید به آن پرداخته شــود. بــه نظر من اینماد 
برای رشد و توســعه اســتارتاپ ها در کشور مضر 
 اســت و مهم اســت که اتاق بازرگانــی و مجلس 

و سایر نهادها به آن بپردازند.
رضا قربانی رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست گفت: ما 
یک صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم که 
در این صنعت پرداخت انحصاری اســتارتاپ ها از 
ســال ۱۳۹۶ موافقت بانک مرکزی را گرفتند که 
در چارچوب پرداختیاری فعالیت کنند که نتیجه 
اش طبق آمار بانک مرکزی در ماه گذشــته ۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان گــردش کارتخوان ها و درگاه 
های پرداخت بوده که 8۵ هــزار میلیارد تومانش 
مربوط اســت به درگاه های پرداخت الکترونیکی 
و ۳۰ درصد آن نیز توسط استارتپ های پرداخت 
الکترونیکی معروف به پرداختیار مدیریت می شود 
پس در یک فضای انحصاری استارتاپ ها آمده اند 

و رشد کرده اند.
 اگر ما می خواهیم به هر شــکلی جلوی استارتاپ 
 ها را بگیریم و خفه شــان کنیم ایــن یک رویکرد

 است.
توانگر، رئیــس کمیته اقتصــاد دیجیتال مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه من نقدهایی که 
به اینماد وجــود دارد را در نامــه خطاب به رئیس 
بانک مرکــزی و وزیــر اقتصــاد نوشــتم افزود: 
در رابطه با موضــوع اینماد معتقــدم نباید بدون 
شــنیدن نظر بخــش خصوصی و فعــاالن حوزه 
اقتصــاد دیجیتــال تصمیــم گرفته شــود. من 
انتقادهایم را بــه صورت مکتوب مطــرح کرده ام 
 اما متاســفانه هنــوز پاســخی از بانــک مرکزی

 دریافت نکرده ام.
در ادامه این نشســت پس از طرح مسائل ازسوی 
مدیران کســب و کارهای اینترنتی، امیر ســیاح، 
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد 

با تاکید بر اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود، 
گفت: حقوقی کــه ما می گیریــم از مالیات بخش 
خصوصی تامین می شــود و وظیفه ام این اســت 
که همه تالشــم را بکنم که بخش خصوصی سود 

بیشتری ببرد.
 حتما نباید کاری بکنم که بخش خصوصی مایوس 
شــود. ما در وزارت اقتصاد همه تالشــمان را می 
کنیم که فعالیت اقتصادی از زیر زمین بیاید روی 
زمین و هر تصمیمی که فعالیــت اقتصادی را زیر 
زمین ببرد با آن مخالفیم. امیدوارم دوستان وزارت 
 صمت هم به نتیجه ای برســند کــه به نفع بخش

 خصوصی باشد.
وی ادامــه داد: وزیــر اقتصاد نامــه ای به مجلس 
فرستاد و تصریح شد که راه حلی دادند که درهای 
ورود به کســب و کارها باید تا حد ممکن باز باشد 
و اینکه فکر کنیــم در را ببندیم و ســخت گیری 
کنیم برای شــروع کار، حتما کار اشــتباهی است 
و خالف رشد کشور اســت. اگر اینماد باعث شده 
 بخــش خصوصی مایــوس و نامید شــود مخالف

 آن هستیم.
سیاح افزود: بخش خصوصی می گوید آماده است 
که با روش های هوشــمند برخورد کند با کسب و 
کارهایی کــه احتماال تخلفی دارنــد. نمی خواهم 
دوپهلو صحبت کنم. نظر وزارت اقتصاد این اســت 
که اینماد مجوز کسب و کار نیست و مجوز کسب 
و کار در درگاه ملی مجوزهای کســب و کار نوشته 

می شود. 
وزارت صمت و هر نهادی که مســئول کســب و 
کارهای اینترنتی است باید رگولیت کند تا بخش 
خصوصی معتبر بیاید و خودش نماد اعتمادســاز 
بدهد و حســب حوزه های مختلف کسب و کاری 

وارد شود. 
هر نوع ورود دولت به جایــی که بخش خصوصی 
می توانند وارد شــود هم خالف اصل ۴۴ اســت و 
هم خالف نظر رهبری و ریاســت جمهوری است. 
یادآوری می کنم که از دولــت دو حرف نخواهید 
شنید. دوستان من در وزارت صمت هم نظر بخش 
خصوصــی را در نهایت جلب خواهنــد کرد. آنچه 

مشخص است اینماد مجوز کسب و کار نیست.

اينماد به زودی با سهولت صادر می شود

پایان روزگار امضاهای طالیی؟
News kasbokar@gmail.com

فیس بوک در کشورهای در حال توسعه دسترسی 
رایگان به سرویس هایش را برای کاربران فراهم می 
کند اما طبق گزارشی جدید شکافی در نرم افزار 
این شرکت سبب شده از این کاربران بدون اطالع 
هزینه دریافت شود. فیس بوک در کشورهای در 
حال توسعه مانند اندونزی، فیلیپین و پاکستان با 
اپراتورهای موبایل همکاری می کند تا دسترسی 
رایگان به فیس بوک و چندوب سایت دیگر را برای 

کاربران فراهم می کند.
این درحالی اســت که اپراتورهای موبایل بدون 
اطالع کاربران از آنها هزینه دریافت می کنند. طبق 
گزارش جدیدی که در نشریه وال استریت ژورنال 
 Free(»منتشر شده این سرویس »فری بیسیکس
Basics( نام دارد و از طریق »متا کانکتیویتی« 
ارائه می شود تا دسترســی به ابزارهای ارتباطی، 
اطالعات بهداشتی، منابع آموزشی و دیگر سرویس 

های نیازمند پهنای باند کم را بدون هیچ هزینه ای 
برای کاربران فراهم کند.

این برنامه از ســال ۲۰۱۳ میالدی اجرا می شود. 
وال استریت ژورنال با دســتیابی به یک گزارش 
داخلی فیس بوک متوجه شــده کاربــران ماه ها 
است که برای استفاده از »فری بیسیکس« هزینه 
پرداخت می کنند. این مشکل نشتی نامیده شده 
زیرا زمانی رخ می دهد که ســرویس های پولی با 
سرویس های رایگان تداخل دارند. از آنجا که بخش 
اعظم کاربران این سرویس ها از طرح های از پیش 
پرداخته موبایل اســتفاده می کنند، تا زمانی که 
بسته اینترنتی شان تمام نشود، متوجه نمی شوند 
که از آنها هزینه دریافت شده است. وال استریت 

ژورنال اعالم کرده بیشترین هزینه برای استفاده 
از اینترنت رایگان فیس بوک از کاربران پاکستانی 
دریافت شده که مبلغ آن به ۱.۹ میلیون دالر می 
رسد این درحالی است که عالوه بر پاکستان چالش 

مذکور در چند کشور دیگر نیز وجود دارد.
به نظر می رسد این مشکل از نرم افزار فیس بوک و 
واسطه کاربر )UI( نشات می گیرد و ویدئوها ریشه 
مشکل هســتند. این درحالی است که قرار نبوده 
ویدئو ها در »فری بیســیکس« ظاهر شــوند، اما 
اختالالتی در نرم افزار فیس بوک سبب شده برخی 
از آنها وارد طرح شوند. نوتیفیکیشن هایی که قرار 
بود به کاربران اطالع دهند برای تماشــای ویدئو 
از آنها هزینه دریافت می شــوند، نیز ارسال نشده 

اند. طبق اســناد موجود فیس بوک متوجه شده 
8۳ درصد هزینه های غیرضروری مربوط به این 
ویدئوها است که در حقیقت قرار نبوده نمایش داده 
شوند.فیس بوک ادعا می کند این چالش را تا حد 
زیادی برطرف کرده است. درو پوساتری سخنگوی 
متا در این باره می گوید: ما به کاربران اعالم کردیم 
تماشای ویدئوها و تصاویر به دریافت هزینه منجر 
می شود و تمام تالش خود را به کار می بریم تا به 
مردم یادآوری کنیم تماشای این نوع محتوا هزینه 
ای در بر دارد. وال استریت ژورنال در گزارش خود 
عنوان می کند رشد فیس بوک در بازارهای توسعه 
یافته متوقف شده و فقط در کشورهایی با دسترسی 
اندک به اینترنت در حال افزایش است. این شبکه 
اجتماعی در کشــورهای در حال توسعه عالوه بر 
آنکه به عنوان یک ســایت اجتماعی فعالیت می 

کند، یک تهیه کننده اینترنت نیز است.

کمیســیون فدرال تجارت آمریکا )FTC(روز گذشته 
اعالم کرد وب سایت )Fashion Nova( که یک برند 
لباس است، باید برای ســرکوب نظرات مشتریان ۴.۲ 
میلیون دالر غرامت بدهد. این کمیسیون اعالم کرد این 
نخستین پرونده مربوط به تالش های یک شرکت برای 
پنهان کردن نظرات منفی کاربران اســت. طبق اسناد 
موجود »فشن نوا« با اســتفاده از یک سیستم بررسی 
محصول طرف ثالث، نظراتی که امتیازات کمتری به برند 
داده بودند را مدت طوالنی تری برای تایید نگه داشت. 
شرکت مذکور از ۲۰۱۵ تا اواخر ۲۰۱۹ میالدی به طور 
خودکار اظهار نظر و بررســی هایی از کاربران را در وب 
سایت منتشر می کرد که به برند ۴یا ۵ ستاره داده بودند. 
اما انتشار صدها هزار بررسی که ستاره های کمتری به 

برند داده بودند و نظرات منفی را تایید نکرده بود.تری 
فای سخنگوی »فشــیون نوا« در یک بیانیه ای اعالم 
کرد، اتهامات کمیسیون فدرال تجارت آمریکا نادرست 
هستند و این شرکت اطمینان دارد در دادگاه برنده می 
شــد اما فقط به دلیل اجتناب از هزینه های حقوقی و 
سردرگمی که در دعوی قضایی ایجاد می شود، حاضر 
به تسویه خارج از دادگاه شــده است.فشن نوا ادعا می 
کند اختالل به وجود آمده ناشی از اتکا به یک فروشنده 
و چالش هایی در گزینه انتشار خودکار برای رده بندی 

هایی با تعداد خاصی ستاره بوده است. نظراتی که به طور 
خودکار منتشر نمی شــوند را می توان به طور جداگانه 
بازبینی و منتشــر کرد. در بخشــی از بیانیه سخنگوی 
شرکت آمده است: در مقطعی از زمان، شرکت با توجه به 
محدودیت های منابع خاص طی دوره رشد سریع خود 
به طور ناخواسته در تکمیل این فرآیند شکست خورد.

به گفته او فشن نوا به محض اطالع از این مشکل در سال 
۲۰۱۹ آن را برطرف کــرده و از آن زمان تاکنون اظهار 
نظرهای منتشر نشده نیز پســت شده اند. هرچند طی 

سال های اخیر و به خصوص در همه گیری کرونا تجارت 
الکترونیک شکوفا شد اما اکوسیستم بررسی های آنالین 
همچنان ابتدایی است. طی سال های اخیر کمیسیون 
فدرال تجارت آمریکا برای انتشار نظرات جعلی خواهان 
تنبیه شــرکت های مختلف مانند برنــد تولیدکننده 
محصوالت پوستی »ساندی ریلی« شده بود.اما تسویه 
جدید نخســتین نمونه از اقدام آژانس برای به چالش 
کشیدن فرایند »ســرکوب نظرات« است. اقدامات این 
کمیسیون نشان دهنده زنگ خطری برای شرکت های 
دیگر نیز است. FTC روز گذشته اعالم کرد نامه هایی 
به ۱۰ شرکت فرستاده که سرویس های مدیریت نظرات 
را برعهده دارند و به آنها اعالم کرده نمی توانند از جمع 

آوری نظرات منفی و انتشار آنها اجتناب کنند.

سرویس رایگان فیس بوک برای کاربران هزینه می تراشد

از سوی كميسيون فدرال تجارت آمريكا اعمال شد؛

غرامت ۴ میلیون دالری برای شرکتی که نظرات کاربران را سانسور می کرد


