
در حالی که قرار است سود ســهام عدالت سال 
۱۳۹۹ تا پایان سال جاری به حساب مشموالن 
واریز شــود، توجه به این نکته ضروری است که 
مبلغ اعالمی ۵۵۰ هزار تومان، به همه مشوالن 
تعلق نمیگیرد.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین 
محاسبات، سود ســهام  منتهی به ۲۹ اسفندماه 
سال ۱۳۹۹ مشموالن سهام عدالت حدود ۵۵۰ 
هزار تومان اعالم شده است و پرداخت این مبلغ 
منوط به مبالغی که شــرکتهای ســرمایه پذیر 
به حساب شرکت ســپردهگذاری مرکزی واریز 
میکنند، خواهد بود. این سود هم شامل افرادی 
میشود که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 

خود انتخاب کرده بودند، هــم افرادی که روش 
غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده بودنــد و هم افرادی که بعد از آزادســازی 
سهام عدالت سهام شرکتهای ســرمایه گذاری 
استانی را خریداری کرده اند، اما نکته قابل توجه 
این است که همه این افراد سود ۵۵۰ هزار تومانی 
را دریافت نخواهند کرد.در این راســتا، افرادی 
که روش مســتقیم را انتخاب کرده اند، بر اساس 
ارزش اولیه ســهام عدالت خود، ســود دریافت 
خواهند کرد. چرا که ارزش اولیه ســهام عدالت 
برخی یک میلیــون تومان، برخــی ۵۳۲ هزار 
تومان، برخــی ۴۹۲ هزار تومــان و برخی ۴۵۲ 

هزار تومان است و سود دریافتی هر کدام از این 
افراد متفاوت خواهد بود.در آن سوی ماجرا طبق 
توضیحات محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت 
سپردهگذاری مرکزی، پیرو مصوبه شورای عالی 
بورس، افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب 
کردهاند، اگر تا ابتدای اسفندماه اقدام به فروش 
سهام ســرمایه گذاری نکنند، سود مصوب سال 
۱۳۹۹ نیز به آنها تعلق میگیرد. نماد شرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی اول اسفندماه بسته شد 
که امکان محاسبه سود ســهام داران مشخص و 
سود توسط شرکتهای ســرمایه پذیر به حساب 

مشموالن واریز شود.

بهای معامالت آتــی )آوریل( نفــت برنت برای 
نخستین بار از ســپتامبر ۲۰۱۴ تا کنون، از ۹۹ 
دالر در هر بشکه فراتر رفت.به گزارش ایرنا به نقل 
از رویترز، اختالل در عرضه به دلیل تشدید بحران 
اوکراین، قیمت نفت را در روز سه شنبه بیش از 
دو دالر افزایش داد.رویترز مدعی شده است که 
تشــدید تنش اوکراین به دنبال دستور روسیه 
برای اعزام نیرو به دو منطقه در شرق اوکراین بروز 
کرده است.عصر دوشنبه والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روسیه ضمن اعالم دستور به نیروهایش 
برای ورود به دو منطقه در شــرق اوکراین گفت، 
استقالل دونتسک و لوگانسک را به رسمیت می 

شناسد.در بازار معامالت صبح سه شنبه در آسیا، 
بهای نفت با افزایــش ۳.۲۲ درصدی به ۹۴ دالر 
در هر بشکه رسید.رویترز افزود: تنش در روابط 
اوکراین و روســیه با تاثیر بر بازارها قیمت نفت 
را افزایش داده است. روز جمعه جو بایدن رئیس 
جمهوری آمریکا گفته بود بر این باور اســت که 
روسیه تصمیم گرفته به اوکراین در روزهای آینده 
حمله کند.در این گزارش آمده است: قیمت نفت 
خام به تازگی با افزایــش ۲۰درصدی از مرز ۹۰ 
دالر در هر بشکه گذشت که افزایش بیش از ۸۰ 
درصدی را از آغاز سال ۲۰۲۱ نشان می دهد. این 
افزایش قیمت همچنین به عوامل دیگری مانند 

عرضه محدود این محصول نیز مربوط بوده است.
رویترز به نقل از »اندی لیپو« رئیس انجمن نفت 
لیپو پیش بینی کرده کــه قیمت نفت درصورت 
وخامت بحران اوکراین می توانــد به ۱۱۰ دالر 
در هر بشکه افزایش یابد.این رسانه افزود: انتظار 
می رود دستیابی به توافق احیای توافق هسته ای 
سال ۲۰۱۵ ایران به زودی بدست آید که می تواند 
باعث بازگشت بیش از یک میلیون بشکه نفت خام 
ایران به بازار شود.به گفته لیپو، بازارها همچنین 
به عربستان و امارات و کویت چشم دوخته اند تا 
ظرفیتی معادل حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون بشکه نفت 

در روز را پر کنند.

ســال گذشــته چین بزرگترین وارد کننده LNG در جهان شــد.به گزارش 
خبرنگار مهر به نقل از راشــاتودی، شــرکت بــزرگ انرژی بریتانیایی شــل 
در چشــم انداز ســاالنه بازار LNG اعالم کرد که ایاالت متحده در مســیر 
 )LNG( تبدیــل شــدن بــه بزرگتریــن صادرکننــده گاز طبیعی مایــع 
جهان در سال ۲۰۲۲ است.صادرات LNG در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجهی 
روبرو بود این در حالی اســت که در سراسر جهان شــاهد تعداد زیادی قطعی 
غیرمنتظره این محصول بودیم که همین امر سبب شد صادرات به دیگر کشورها 
دچار مشکالتی شود.پشل در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، گفت: ایاالت 

متحده با افزایش ۲۴ میلیون تنی صادرات نسبت به سال گذشته رشد صادرات 
 LNG زیادی را تجربه کرده است، و در سال ۲۰۲۲ به بزرگترین صادرکننده
جهان تبدیل شود، این در حالی است که در پایان سال ۲۰۲۱، ایاالت متحده پس 
 از استرالیا و قطر در رتبه سوم صادرات جهانی LNG قرار داشت.به گفته شل،

 آمریکا برای تبدیل شــدن به بزرگترین صادر کننده LNG باید از دو کشور 
تشــکر کند، به طوری که چین و کره جنوبی هر دو میزان تقاضایشــان را در 
بازار LNG در ســال گذشــته افزایش دادند.پکن به تالش خود برای تغییر 
منابع انرژی به انــرژی پاک تر، واردات LNG خــود را ۱۲ میلیون تن )به ۷۹ 

میلیون( افزایش داد و از این لحاظ ژاپن را پشــت ســر گذاشت و به بزرگترین 
واردکننده LNG در جهان تبدیل شد.در طول سال ۲۰۲۱، خریداران چینی 
LNG قراردادهای بلندمدتــی برای بیش از ۲۰ میلیون تــن از این محصول 
در سال را امضا کردند که نشان دهنده نقش مســتمر LNG در سوئیچینگ 
زغال ســنگ به گاز در تأمین انــرژی بخش های کلیدی این کشــور و کمک 
به کربن زدایی بیشــتر تا ســال ۲۰۶۰ بــود.LNG همچنین نقــش خود را 
به عنوان یــک حامل انرژی پشــتیبان در چین در صورت قطــع برق افزایش 
 می دهد. به عنوان مثال، برزیل واردات LNG خود را در سال گذشته در میان 

خشکســالی های مداوم ســه برابر کرد که منجر بــه کاهش تولیــد برق در 
 LNG نیروگاه های برق آبی شــد.به طور کلی، شــل آینده روشــنی را برای
ترســیم می کند و می گوید که "انتظار می رود تقاضای جهانی LNG تا سال 
۲۰۴۰ از ۷۰۰ میلیون تن در ســال عبور کند" که این میزان ۹۰ درصد بیشتر 
از تقاضای ســال ۲۰۲۱ اســت.انتظار می رود آســیا به عنوان مصرف کننده 
اصلی این محصول ظاهر شــود زیرا "ال ان جی جایگزین منابع انرژی با انتشار 
 بیشــتر می شــود و به رفع نگرانی ها در مورد کیفیت هوا و کمک به پیشرفت 

در زمینه کردبن زدایی کمک می کند."

معاونت امــور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از ۲۶۸۹ میلیارد 
تومان تسهیالت خرد بدون ضامن، توسط ۱۱ بانک دولتی 
و نیمه دولتی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.به گزارش 
ایسنا،  معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از پرداخت ۹۵ 
هزار و ۹۸۳ فقره تســهیالت خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون 
تومان بدون ضامن در بهمن ماه امسال خبر داد.بر اساس 
این گزارش، بانک  ســپه با پرداخت ۴۰ هزار و ۸۵۲ مورد 
تسهیالت خرد، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۲۵ هزار و 

۳۳۲ مورد و بانک  قرص الحسنه مهر ایران نیز با پرداخت 
۱۲ هزار و ۱۲۳ مورد تســهیالت، حائز رتبه اول تا سوم 
در تعداد تســهیالت پرداختی بدون ضامن به متقاضیان 
در میان بانک های دولتی و نیمه دولتی  شــده اند.پیش 
از این نیز، وزیــر امور اقتصادی و دارایــی از پرداخت وام 
خرد بدون ضامن به بیش از ۶۵ هزار نفــر خبر داده بود. 
طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در راستای تکلیف رئیس 
جمهوری به بانک های دولتی مبنی بر تســهیل پرداخت 
وام های خرد، بانک های زیرمجموعه خود را در مرحله اول 
مکلف به پرداخت وام های خرد به کارکنان، بازنشستگان و 

مستمری بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی بدون 
دریافت ضامن کرد.شــرایط دریافت وام های خرد بدون 
ضامن اینگونه اســت که تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه 
کسر از حقوق و برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با 
یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکان پذیر 
است و مشموالن این وام باید به بانکی که حقوق خود را از 
آن دریافت می کنند، مراجعه کنند.البته الزم به ذکر است 
که روند پرداخت وام بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی 
است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته، چک یا ضامن 

برای پرداخت وام تاثیرگذار است.

نخستین مرحله تولید آیفون ۱۴ که به عنوان تولید 
آزمایشی شناخته می شــود، آغاز شد.به گزارش 
ایســنا، در این مرحله شــمار اندکی از دستگاهها 
مونتاژ میشــوند تا اطالعاتی فراهم شــود که در 
مرحله تولید انبوه راهنمایی خواهند کرد. در مرحله 
تولید آزمایشی ابتدا مشکالت احتمالی در فرآیند 
تولید شناسایی میشوند و سپس از فرصتهایی برای 
بهبود کارآمدی استفاده میشود و نهایتا اطالعاتی 
مانند شمار دستگاههای تولید شده در هر ساعت 
جمع آوری شده و پروســه رصد کیفیت مناسب 

شکل میگیرد.شرکت اپل ســال میالدی گذشته 
شرکت الکس شیر )Luxshare( را از یک تامین 
کننده قطعه به یک مونتاژکننده آیفون ارتقا داد و 
بخشی از تولید آیفون ۱۳ پرو به این شرکت واگذار 
شد. مدل پرو مکس همچنان به صورت انحصاری 
توسط فاکسکان تولید می شود.با این حال امید این 
شرکت برای افزایش سفارش تولید آیفون در سال 
میالدی جاری ممکن است نقش بر آب شده باشد. 
طبق گزارش یو دی ان، الکس شیر امسال احتماال 
تنها سفارش مونتاژ برای مدل ابتدایی آیفون ۱۴ را 

دریافت خواهد کرد.آیفون ۱۴ اپل اخیرا وارد مرحله 
تولید آزمایشــی OEM )تولیدکننده تجهیزات 
اصلی( شــده اســت. کارخانه چینی الکس شیر 
هنوز سفارش خدمات تولید انبوه واردات آزمایشی 
محصول جدیــد را دریافت نکرده اســت و فرصت 
تولید مدلهای پرو را که ســودآورترین مدل برای 
تولید است را از دســت خواهد داد.تولید آزمایشی 
محصول پرچمدار اپل اواخر فوریه مانند ســالهای 
پیش آغاز شده و نشان میدهد که روند تولید آیفون 

۱۴ تاکنون طبق برنامه پیش رفته است.

یکی از مدیران شرکت آتوس فرانسه گفت که قصد 
دارد سهم بازار جهانی خود در ابررایانه ها را تا سال 
۲۰۲۶ دو برابر کند و به حدود ۱۶ درصد برساند و 
رقابت اروپایی تحت سلطه ایاالت متحده و چین را 

افزایش دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این شرکت نسل 
جدیدی از ابر رایانه را معرفی کرد که قادر به انجام 
حداکثر یک میلیارد عملیات در ثانیه اســت. این 
سطح از ظرفیت محاســبه به چالش های مختلف 

از شبیه ســازی اثرات داروهای جدید و شــکافت 
هسته ای تا پیش بینی آب وهوا و تغییرات آب وهوایی 

کمک خواهد کرد.
آرنود برتراند، رئیس اســتراتژی و نوآوری در واحد 
امنیت ســایبری و ابر محاسباتی در شرکت آتوس 
اظهار کرد: این شرکت قصد دارد سهم بازار جهانی 
خود در ابررایانه ها را طی سه تا چهار سال آینده از 
حدود هشت درصد فعلی دو برابر کند البته اهداف 

مالی خود برای این فعالیت ارائه نکرده است.

به گفته این شــرکت، ابر رایانه آتوس که در غرب 
فرانسه طراحی و ساخته شده است، ۶ برابر بیشتر 
از نسخه قبلی خود قدرت محاسباتی ارائه می دهد.

برتراند همچنین گفت که مهم ترین رقبای امروزی 
در ابررایانه ها، شــرکت آمریکایــی هیولت پاکارد 
اینترپرایز و گروه چینی لنوو هستند. از دیگر رقبا 
می توان به سوگون چین و فوجیتسو ژاپن نیز اشاره 
کرد. با این حال، اجزای کلیدی ابر رایانه های آتوس 

هنوز از آسیا و ایاالت متحده می آیند.

نفتبهیکقدمی۱۰۰دالررسیدسود۵۵۰هزارتومانیسهامعدالتبهچهکسانیتعلقمیگیرد؟
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يادداشت

 یأس و نا امیدی 
با تصویب طرح صیانت

 موج مهاجرت با
 اجرای طرح صیانت 

طــرح صیانــت از فضای 
مجــازی روز گذشــته با 
وجود مخالفت های فراوان 
تصویب شــد و افرادی که 
پشــت تصویب این طرح 

بودند، به هدف...

  رضا الفت نسب

  عادل طالبی
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کارشناسان  نسبت  به تبعات  محدود  سازی اینترنت  و مهاجرت  گسترده  هشدار دادند

تصویب  شتابزده   طرح  صیانت
صفحه3

صفحه۲

پیش بینی کاهش قیمت مسکن 
  توافق  و کاهش  قیمت  دالر  منجر به   افت  قیمت   مسکن می شود؟

به گفته فعاالن بازار کار کشور، در کل اروپا رقمی که 
برای دستمزد ۲۰۲۲ تعیین شده ۱۱۰۰ یورو است 
که در تمام کشورهای اروپایی رعایت می شود.این 
رقم تامین کننده معیشت یک خانوار است و افراد 
می توانند حتی یک خانه کوچک ساده را با این درآمد 
اجاره کنند که حدودا ۶۰۰ یورو می شــود و مابقی 
را بابت سایر هزینه های خود اختصاص بدهند.در 
ایران اما هر سال بهانه های واهی برای عدم افزایش 
متناسب دستمزد دیده می شــود. در حال حاضر 
 ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دالر  حداقل دستمزد 
ماهانه، پایین تر از عراق، بنگالدش و لیبی قرار دارد. 
دستمزد ساالنه میانگین در ایران بر اساس شاخص 
برابری قدرت خرید در ســال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ 

هزار و ۸ سنت بوده...

بازار ارز روز گذشته تحت تاثیر منازعات شب گذشته 
میان اوکراین و روسیه و تاثیراتی که این اتفاق ممکن 

است بر آینده مذاکرات بگذارد، اندکی افزایشی شد.
بازار ارز پس از اینکه در ابتدای هفته کاهش شدیدی 
را تجربه کرد معامالت روز گذشته را اندکی افزایشی 
آغاز کرد.به این ترتیب در این ســاعت از معامالت، 
با ۲۰۰تومان افزایش دالر آزاد در قیمت ۲۶هزار و 
۳۵۰تومان معامله می شود. درحالی که روز گذشته، 
قیمــت دالر آزاد در معامالت عصر بــه ۲۶هزار و 
۱۰۰تومان رســیده بود.دالر هــرات نیز در قیمت 
۲۵هزار و ۷۳۰تومان معامله می شود که نسبت به روز 
گذشته حدود ۲۰۰تومان افزایش را نشان می دهد.

کانون صرافان نیز قیمت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مشوق های مالیاتی مجلس برای 
بورس

نمایندگان مجلس در مصوباتــی معافیت های 
مالیاتی برای بازار سرمایه مشخص کردند.

به گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی در جلسه نوبت عصر امروز )دوشنبه( و در 
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱، بند الحاقی ۸، و بند الحاقی ۹ تبصره ۲ در 

بخش درآمدی را به شرح زیر تصویب کردند.
بند الحاقی ۸ - به  منظور تشویق سرمایه گذاری 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 
و ترغیب آنها به عدم تقســیم بخش بیشتری از 
سود اکتســابی و اســتفاده از منابع حاصل برای 
افزایش ســرمایه و در نتیجه توسعه بخش های 
تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال 
۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از ســود تقسیم 
نشده شــرکت های مذکور که به حساب سرمایه 
انتقال می یابد)موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای 

مستقیم( مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
بند الحاقی ۹ - به منظور حمایت از توسعه ابزارهای 
مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهای مبتنی 
بر کاال، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کاالهایی که در 
قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس های کاالیی 
کشور پذیرش می شــوند، مادامی که در هر یک 
از بورس های کاالیی مــورد مبادله قرار می گیرند 
مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که 
کاالی پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات 
بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه 
و در زمان تحویل فیزیکی کاال پس از کسر اعتبار 
مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات 
مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالی پشتوانه 

گواهی سپرده کاالیی می باشد.

بازدیــد میدانی مدیرعامــل بانک 
قرض الحسنه مهر ایران از حسن اجرای 

طرح تسهیالت بدون ضامن
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« به منظور بررسی 
حسن اجرای طرح پرداخت تســهیالت بدون 
ضامن، به صورت سرزده از شعبه مستقل مرکزی 
طالقانی بانک قرض الحســنه مهر ایران بازدید 
و در گفت وگو با مشــتریان از نزدیک روند انجام 
کار را بررسی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل این بانک در 
بازدید خود از شعبه مستقل مرکزی ضمن بررسی 
عملکرد کارکنان در رابطه با پرداخت تسهیالت 
بدون ضامن، با تعدادی از مشــتریان گفت وگو 
کرد.شمسی نژاد به مشتریان گفت: خوشبختانه 
بانک قرض الحســنه مهر ایران نخستین بانک 
کشور بود که خدمات غیرحضوری مانند افتتاح 
حساب آنالین و درخواست تسهیالت آنالین را 
ارائه کرده است. تسهیالت بدون ضامن نیز در این 
بانک به مشتریان خوش حساب پرداخت می شد؛ 
هر چند با بخشنامه وزارت اقتصاد این کار تسریع 
شد.وی اظهار کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران 
خدمات مناســب و کاملی بر بستر همراه بانک و 
اینترنت بانک ارائه می کند؛ ضمن اینکه به تازگی 
فاز نخست پیشخوان )شعبه مجازی( این بانک نیز 

راه اندازی شده است.

نحوه پرداخت تسهیالت خرد بدون 
ضامن در بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای 
در خصوص پرداخت تسهیالت خرد به کارکنان، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران بخش های 
دولتی، عمومی و خصوصی بدون نیاز به ضامن، 
چگونگی شــرایط دریافت آن را تشریح کرد .به 
گزارش روابــط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، تسهیالت فوق در قالب عقد مرابحه خرید 
کاال از محل منابع جذب شــده شــعب )منابع 
غیرصادراتــی( قابل پرداخت است.بخشــنامه 
یاد شده در خصوص شــرایط و ضوابط متقاضی 
تسهیالت ) اشــخاص حقیقی حقوق بگیر نزد 
بانک( افزوده است: اشخاص باید نزد بانک دارای 
حساب بوده و در یکسال اخیر حقوق خود را نزد 
بانک از طریق این حســاب دریافت کرده باشند 
و به منظور تایید این موضوع، ارایه لیســت بیمه 
برای یکسال اخیر از سامانه های مربوطه الزامی 
خواهد بود.ارائه درخواست استفاده از تسهیالت 
مرابحه به منظور خریــد کاالی مورد نیاز خود با 
ذکر قیمت و مشخصات کاال به شعبه ، ارایه گواهی 
کسر از حقوق مورد تایید بانک از شرکت پرداخت 
کننده حقــوق به همراه ســایر تضامین تعیین 
 شده از ســوی بانک نیز از جمله شرایط دریافت 

وام یاد شده است.

خبر

بازار ارز روز گذشته تحت تاثیر 
منازعات شب گذشته میان 
اوکراین و روسیه و تاثیراتی 
که این اتفاق ممکن است بر 
آینده مذاکرات بگذارد، اندکی 

افزایشی شد.
به گزارش اقتصادآنالین بازار ارز پس از اینکه در ابتدای 
هفته کاهش شدیدی را تجربه کرد معامالت روز گذشته 

را اندکی افزایشی آغاز کرد.
به این ترتیب در این ســاعت از معامالت، با ۲۰۰تومان 
افزایش دالر آزاد در قیمت ۲۶هزار و ۳۵۰تومان معامله 
می شود. درحالی که روز گذشــته، قیمت دالر آزاد در 

معامالت عصر به ۲۶هزار و ۱۰۰تومان رسیده بود.
دالر هرات نیز در قیمت ۲۵هــزار و ۷۳۰تومان معامله 
می شود که نسبت به روز گذشــته حدود ۲۰۰تومان 

افزایش را نشان می دهد.
کانون صرافان نیز قیمــت دالر را ۲۴هزار و ۳۷۶تومان 
برای خرید و ۲۴هــزار و ۷۳۱تومان برای فروش قیمت 
زده اســت. روز گذشــته دالر در صرافی ها، ۲۴هزار و 

۲۵۰تومان برای خرید و ۲۴هــزار و ۷۵۰تومان برای 
فروش اعالم شده بود.

همچنین یورو در صرافی ها، ۲۸هزار و ۳۷۷تومان برای 

خرید و ۲۸هزار و ۷۵۹تومان بــرای فروش قیمت زده 
است. این اسکناس روز گذشــته در صرافی ها، ۲۸هزار 
و ۸۹تومان بــرای خرید و ۲۸هــزار و ۴۶۷تومان برای 

فروش قیمت خورده بود. صرافی ملی نیز دالر را ۲۴هزار 
و ۵۱۰تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۲۶۶تومان قیمت 
زده است که نسبت به روز گذشته کاهش ۲۰۰تومانی را 
نشان می دهد. روز گذشته، دالر در صرافی ملی با قیمت 
۲۴هزار و ۷۱۷تومان برای فروش و ۲۴هزار و ۴۷۱تومان 

برای خرید اعالم شده است.
همچنین یورو در تابلوی این صرافی با قیمت ۲۹هزار و 
۱۴۳تومان برای فروش و ۲۸هزار و ۸۵۳تومان برای خرید 
نمایان شده است. این درحالیست که یورو روز گذشته در 
تابلوی صرافی ملی با قیمت ۲۸هزار و ۱۲۵تومان برای 
فروش و ۲۷هزار و ۸۴۵تومان برای خرید نمایان شده بود.
شب گذشته، منازعات میان اوکراین و روسیه جدی تر 
شــد. البته این اتفاق به تنهایــی نمی تواند بــر بازار 
ارز تاثیر بگذارد اما از طرفی ظاهــرا نگرانی های میان 
معامله گران در رابطه با تاثیــری که این اتفاق می تواند 
بر آیند مذاکرات بگــذارد، ابهاماتی را در بــازار ایجاد 
 کرده اســت و این اتفاق کمی بــازار ارز را دچار تالطم

 کرده است.
اما برخی کارشناسان معتقدند که این منازعات نمی تواند 
تاثیری روی روند مذاکرات بگــذارد و به همین دلیل 

تالطمات پیش آمده چندان ماندگار نخواهد بود.

بازار از خشم روسیه ترسید؟

دالر افزایشی شد 

صعود بی جان بورس
هر چند که روند حرکت بازار سرمایه روز گذشته 
صعودی بود، اما شــاخص کل بــورس روندی 
پرنوسان داشــت و با این که در ســاعات میانی 
معامالت تا یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد افزایش 
یافته بود اما در نهایت از شدت این صعود کم شد. 
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته 
۳۲۱۱ واحد افزایش یافــت و رقم یک میلیون و 
۲۸۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم با ۷۸۲ واحــد افزایش در رقم ۳۲۸ 

هزار و ۶۶۳ واحد ایستاد.
معامله گــران این بــازار ۳۵۸ هــزار معامله به 
ارزش ۳۲ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال انجام دادند. 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، پاالیش نفت 
بندرعبــاس، پاالیش نفت اصفهــان، پاالیش 
نفت تهران، ملی صنایع مس ایران و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی جم 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را 

روی بورس گذاشتند. 
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
۱۵ واحد افزایش یافت و رقــم ۱۷ هزار و ۵۲۸ 
واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۵۱ هزار معامله 
به ارزش ۷۸ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال انجام شد. 
پاالیش نفت الوان، پتروشــیمی مــارون، بیمه 
اتکایی ایرانیان، ژنرال مکانیک، توسعه خدمات 
دریایی و بندری سینا و صنعتی مینو نسبت به 
سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشــتند. در بازار 
روز گذشــته ۹۸ نماد به ارزش ۲۴۹۰ میلیارد 
صف خرید و ۷۱ نماد بــه ارزش ۱۴۱۷ میلیارد 

ریال صف فروش بودند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1041 عنوان کرد؛
در ســال آینــده دالر 4200 

تومانی نداریم
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: با 
تصمیم اولیه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
عمال در سال آینده دالر ۴۲۰۰ تومانی نداریم؛ 
ولی به دولت اجازه داده می شــود ۹ میلیارد 
 ETS دالر مابه التفاوت نــرخ ارز ترجیحی با
را         به صــورت یارانه ریالی بــه واردکنندگان 

پرداخت کند.
به گزارش فــارس، محســن زنگنــه عضو 
کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به 
بازگشت بند مربوط به ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه به کمیســیون تلفیق، اظهار داشت: 
آنچه پیش از این با تصویب کمیسیون تلفیق 
راهی صحن مجلس شــده، به گونه ای است 
که ارز را         عمال به معادل ریالی تبدیل کرده و 
۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار 
می دهد تا این مبلــغ را         یا به صورت ترجیحی 
تا سقف ۹ میلیارد دالر به صورت یارانه ارزی 
به واردکنندگان بدهد و یا به صورت ریالی از 

خانوارها حمایت کند.
وی با اشاره به پیشنهاد عده ای از نمایندگان 
برای حذف کل این بنــد از الیحه بودجه در 
صحن مجلس گفت: به جهــت اینکه بخش 
دوم این بنــد در خصوص فــروش ارز با نرخ 
ETS )نرخ نزدیک به بازار آزاد( بوده، بنابراین 
به دلیل ناهماهنگی در ایــن بند، موضوع به 
کمیسیون تلفیق بازگشته تا احتماال در جلسه 

امشب در این خصوص تصمیم گیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ عنوان 
کرد: پیش از این، در الیحه بودجه دولت مکلف 
شده بود که عرضه و فروش هرگونه ارز حاصل 
از صادرات نفت و میعانــات گازی را         فقط به 
قیمت ETS انجام دهد و تفاوت این مصوبه 
با حکم سال قبل هم در این بوده که در سال 
گذشته دولت اجازه داشت تا ۸ میلیارد دالر ارز 

را         با قیمت ترجیحی بفروشد.
زنگنــه گفت: بــا تصمیم اولیه کمیســیون 
تلفیق، در ســال آینده عمــال دالر با قیمت 
۴۲۰۰ تومانی نداریم، اما به دولت اجازه داده 
می شود که تا ۹ میلیارد دالر مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحی با ETS را         به صورت یارانه ریالی 
به واردکنندگان پرداخت کند و یا در ســبد 
حمایت از خانوار قرار دهد و یــا در هر جای 
دیگری از زنجیره تولید تا مصرف برای تامین 

کاالهای اساسی، گندم و دارو هزینه کند.
عضو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ 
خاطرنشــان کرد: تصمیم گیــری نهایی در 
خصوص سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در 
جلسه امشب کمیسیون تلفیق صورت خواهد 
گرفت تا گزارش آن به صحن مجلس ارسال 

می شود.

اخبار
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بررســی قیمت ۱۵ کاال در آمارهای وزارت صمت و مرکز آمار نشان 
می دهد قیمت آن ها در سه سال گذشته بین ۱۶۲ )لوازم خانگی( تا 

۶۳۵ )پنیر( درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، مقایســه قیمت ۱۵ کاال در آبان ۱۴۰۰ نسبت به 
خرداد ۱۳۹۷ نشــان می دهد که از بین انواع خوراکی قیمت پنیر، 
عدس و خرما بیشترین افزایش را داشته که قیمت آن ها با ۶۳۵، ۵۳۴ 
و ۴۲۳ درصد به کیلویی حدود ۳۲، ۳۶ و ۳۸ هزار تومان رسیده است. 
قیمت این سه محصول در خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰، ۷۰۰۰ 

و ۹۰۰۰ تومان بوده است.
بعد از این سه کاال، از بین خوراکی ها، قیمت گوشت مرغ تازه، پیاز، 

تخم مرغ، نخود،  شیر اســتریل ۲.۵ درصد و برنج هاشمی به ترتیب 
۴۱۴، ۳۹۳، ۳۲۵، ۳۰۲، ۲۷۸ و ۲۶۹ درصــد افزایش یافته اســت. 
در خرداد ســال ۱۳۹۷ قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه ۷۴۰۰، پیاز 
۱۷۰۰، تخم مرغ ۷۶۰۰، نخود ۸۳۰۰،  شــیر اســتریل ۲.۵ درصد 
۳۰۰۰ و برنج هاشــمی ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان بــود، اما قیمت این 
محصوالت در آبان امسال به حدود ۳۰ هزار تومان، ۶۸۰۰، ۲۵ هزار 
تومان، ۳۴ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان و ۴۹ هزار تومان رسیده است.

از بین ســایر کاالها، می توان به افزایش قیمت پراید اشاره کرد که 
قیمت آن در مدت یاد شــده با ۵۷۷ درصد افزایــش از حدود ۲۴ 
میلیون به ۱۶۴ میلیون تومان رســیده اســت. هر حلقه الستیک 

 پراید نیز بــا ۲۹۹ درصــد افزایــش از ۱۱۰ به ۴۴۰ هــزار تومان 
رسیده است.

در این میان قیمت میانگین هر متر مســکن در شهر تهران با ۴۱۲ 
درصد افزایش از حدود شش میلیون تومان در خرداد سال ۱۳۹۷ به 
۳۲ میلیون تومان در آبان امسال رسیده است. قیمت هر کیلو میلگرد 
آجدار و هر پاکت ســیمان فله تیپ ۲ نیز در این مدت ۴۲۴ و ۳۴۵ 

درصد افزایش یافته است.
در همین مدت قیمت یخچال الکترواســتیل نیز بــا افزایش ۱۶۲ 
درصدی از ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومــان به حدود ۱۰ میلیون تومان 

رسیده است.

افزایش قیمت 1۶۲ تا ۶۳۵ درصدی 1۵ کاال در سه سال
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کارشناسان بازار مســکن معتقدند تغییرات بازار 
مسکن در ۳ ماه ابتدایی سال آینده وضعیتی مشابه 
۳ ماه پایانی امســال )زمســتان ۱۴۰۰( خواهد 
داشــت؛ به عبارتی، میزان معامالت تغییر نسبی 

نخواهد کرد.
به گزارش مهر، در پی شنیده شدن خبرهای خوبی از 
مذاکرات کشورمان با طرف های خارجی در وین، رفته 
رفته بازارهای مختلف در حال احیا هستند؛ کاهش 
قیمت ارز و سکه و طال در روزهای گذشته، نوید تسری 
ثبات در این بازارها به بازارهای موازی خصوصاً بازار 

مسکن و حتی کاهش قیمت ها را می دهد.
هر چند که برخی کارشناسان با تأثیرپذیری بازار 
مسکن از کاهش قیمت در بازارهای موازی موافق 
نیستند و »چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن« 
در کنار »نامتوازن بودن عرضه و تقاضا« که ناشی از 
مقاومت نهاد سیاستگذار بخش مسکن دولت های 
یازدهم و دوازدهم در برابر افزایش تولید مسکن بود 
را از عوامل مخالفت خود با ادعای »کاهش شدید 

قیمت مسکن« در ماه های آتی عنوان می کنند.

نایب رئیس اتحادیه امالک: اینکه کاهش 
شدید قیمت مســکن عده ای را ورشکسته 

کند، قبول ندارم
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر، بازار مسکن 
در سال جاری را به طور کلی یک بازار رکودی عنوان 
و اظهار کرد: در قیمت های مســکن شاهد کاهش 
نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشد نسبی در مقایسه با 
ماه های قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمستان، این 
رشد دوباره متوقف شد و بازار مسکن در یک وضعیت 
رکودی در بخــش خرید و فروش به ســر می برد؛ 

قیمت ها نیز تا حدودی در ثبات به سر می برند.

تا اواخر بهار 1401، بازار مسکن آرام است
وی افزود: پیش بینی من از بازار مســکن در سال 
آینده این اســت که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن 
وضعیتی مشــابه ۳ ماه پایانی امســال )زمستان 

۱۴۰۰( خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معامالت 
تغییر نسبی نخواهد داشت و بهار آرام و بی تالطمی 
را در بازار مســکن در پیش داریم. این کارشناس 
اقتصاد مسکن، احتمال افزایش معامالت در اواخر 
بهار و اوایل تابستان سال آینده را محتمل دانست 
و گفت: با توجه به رکود چنــد ماهه، احتماالً این 
توقف معامالت در تابستان ۱۴۰۱ شکسته می شود 
لذا تعداد معامالت در اواخر خرداد بیشتر می شود.

توافق در مذاکرات حباب قیمت مســکن را 
می ترکاند

وی در خصــوص اثرگــذاری نوســانات ارزی یا 
دســتیابی به توافقات بین المللی در بازار مسکن 
تصریح کرد: دستیابی به توافق های بین المللی در 
قیمت مسکن مؤثر است و نرخ ها را به قیمت واقعی 
آن برمی گرداند؛ اما اینکه مــردم را نگران کنیم و 
بگوییم برخی ممکن است ورشکسته شوند، قبول 
ندارم؛ بازار مســکن یک بازار مقاومی اســت و تا 
زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، 
به تالطمی که در وضعیت اقتصاد کالن و همچنین 
وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ 
اما حباب قیمت ها که به صــورت نامتعارف ایجاد 
شده، ترکیده خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی 

نزدیک تر شده و قدرت خرید مردم باال می رود.

کاهش قیمــت دالر در کاهش قیمت 
مسکن مؤثر است؟

عقبایی دربــاره تأثیر کاهش قیمــت دالر بر بازار 
مسکن نیز یادآور شــد: کاهش دالر نیز در کاهش 
قیمت بی تأثیر نیســت اما به تنهایی عامل تغییر 
قیمــت مســکن نیســت و عوامل متعــددی در 
ایجاد تغییر در قیمت بازار مســکن مؤثر اســت. 
قیمت ها در مســکن یک مقوله بلندمدت اســت 
که بعضاً تغییرات در ســایر بازارهــا، ۶ ماه تا یک 
ســال زمان می برد تا در بازار مســکن تأثیرگذار 
 باشــد و ماننــد دالر و طــال در کوتــاه مــدت 

اثرپذیر نیست.

وزیر امور اقتصــادی و دارایــی از مصوبه هیئت 
مقررات زدایی بهبود محیط کسب وکار برای حذف 
شرط ارائه مدرک عدم سوء پیشینه متقاضیان در  

بیش از ۹۰ درصد مجوزهای کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، احســان خاندوزی اظهار کرد: در 
جلســه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب 
و کار مقرر شــد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان 
پیشگام تسهیل مجوزها، تمام مجوزهای زائد مرتبط 
با سازمان های زیر مجموعه را بررسی و آنها را تسهیل 
یا حذف کند. در همین راستا در جلسه امشب، تمام 
مجوزهای دارای شــروط مبهم و قابل تفســیر که 
می توانست برای مردم و فعاالن اقتصادی سؤتعبیر 
ایجاد کند و آنها را ماه ها در پیچ و خم دستگاه های 
اداری معطل کند، بررســی و تعــداد ۵۷ مجوز در 
حوزه های بورســی، گمرکی، شــرکت های بیمه، 

خدمات مالیاتی و ... تسهیل یا حذف شد. 
وزیر اقتصاد با تشکر از وزارت ورزش و جوانان بابت 
همکاری بســیار خوب با هیئت مقررات زدایی و 
بهبود فضای کســب و کار، اعالم کرد: در جلســه 
هیئت، تمام مجوزهای مرتبط با شروع کسب و کار 
ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف، تسهیل و یا 
شفاف سازی شــد. وی مصوبه بسیار حائز اهمیت 
دیگر هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و 
کار در جلسه مذکور را تصویب حذف شرط "عدم 
سؤپیشینه" افراد به عنوان شرط شروع کسب و کار 
اعالم کرد، بجز در مواردی که قوانین رسمی، در این 

ارتباط، تصریح کرده باشند. 
خاندوزی تصریح کرد: باور ما این اســت که نباید 
افرادی که در دورانی از زندگــی خود مرتکب بزه 
و تخلف شــده اما بعداً به دامن جامعه بازگشــته 
و می خواهند فعالیتی اقتصادی را شــروع کنند، 
بخاطر الزامــات "فرا قانونی" از حق کســب وکار 

محروم شوند.
وی با بیان اینکه الزام افراد بــه ارائه مدرک عدم 
سؤپیشینه برای شروع فعالیت اقتصادی، موجب 
نارضایتی بسیار زیادی بین مردم شده بود، گفت: 
پس از بررسی ها مشخص شــد، تا کنون بیش از 

۹۰ درصــد از مجموع ۳۰۰ مجوز کســب وکاری 
که شروع آنها، مشــروط به ارائه عدم سؤپیشینه 
شــده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ درصد 
از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای اسالمی یا 
شوراهای عالی بوده است که خوشبختانه این ۹۰ 

درصد امشب کنار گذاشته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین شروط زائد دیگری 
از جمله تعیین شرط سنی حداقل ۲۵ سال برای 
شروع کســب و کار نیز در جلســه امشب هیئت 
مقررات زدایی و بهبود فضای کســب و کار حذف 
شد، چرا که عقیده ما بر این اســت، اگر فرد واقعاً 
مدرک تخصصی مربــوط را دارد یا دوران خدمت 
سربازی را پشــت سر گذاشــته، در هر سنی باید 

بتواند وارد کسب و کار شود.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص کیفیت و 
سرعت اتصال دستگاه های اجرایی کشور به درگاه 
ملی مجوزها، گفت: در هفته های اخیر، ســرعت 
همکاری دستگاه ها برای برخط شدن مجوزهای 
خود بســیار افزایش یافته که جای تشکر، هم از 
خود دستگاه های اجرایی دارد و هم صدا و سیما که 

همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.
وی افزود: بنظر می رســد این خبر خوشــی برای 
قاطبه مردم و فعاالن اقتصادی در پایان اسفندماه 
بویژه با توجه به همکاری بسیار خوب دستگاه هایی 
مثل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و 
جوانان و چند دستگاه دیگر باشد. خاندوزی گفت: 
البته برخی از دستگاه ها هم هستند که مجوزهای 
خود را به صورت برخط روی سامانه های خود قرار 
داده اند اما ســامانه آنها از معبــر درگاه ملی نظام 
یکپارچه مجوزها عبور نمی کنــد که دارد تالش 
می شود، مشــکالت فنی برای پیوســتن آنها هم 

حل شود.
وزیر اقتصــاد تصریح کرد: برخی دســتگاه ها هم 
متأســفانه در این زمینه، خیلی نسبت به تکلیف 
قانونی خود عقب هســتند و ما به وزرا و مسئوالن 
عالی این دستگاه ها اعالم کردیم که انتظار می رود، 
این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند ماه جبران کنند.

کارشناسان بازار مســکن معتقدند تغییرات بازار 
مســکن در ۳ ماه ابتدایی ســال آینده وضعیتی 
مشابه ۳ ماه پایانی امسال )زمستان ۱۴۰۰( خواهد 
داشــت؛ به عبارتی، میزان معامالت تغییر نسبی 
نخواهد کرد. به گزارش مهر، در پی شــنیده شدن 
خبرهای خوبی از مذاکرات کشورمان با طرف های 
خارجی در وین، رفته رفتــه بازارهای مختلف در 
حال احیا هســتند؛ کاهش قیمت ارز و ســکه و 
طال در روزهای گذشته، نوید تسری ثبات در این 
بازارها به بازارهای موازی خصوصاً بازار مســکن 
و حتی کاهــش قیمت ها را می دهــد. هر چند که 
برخی کارشناســان با تأثیرپذیری بازار مسکن از 
کاهش قیمت در بازارهای موازی موافق نیســتند 
و »چســبندگی قیمت ها در بازار مسکن« در کنار 

»نامتوازن بودن عرضه و تقاضا« که ناشی از مقاومت 
نهاد سیاستگذار بخش مسکن دولت های یازدهم و 
دوازدهم در برابر افزایش تولید مســکن بود را از 
عوامل مخالفت خود با ادعای »کاهش شدید قیمت 

مسکن« در ماه های آتی عنوان می کنند.

نایب رئیس اتحادیه امالک: اینکه کاهش 
شدید قیمت مســکن عده ای را ورشکسته 

کند، قبول ندارم
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 

اســتان تهران در گفت وگو با خبرنــگار مهر، بازار 
مســکن در ســال جاری را به طور کلی یک بازار 
رکودی عنوان و اظهار کرد: در قیمت های مسکن 
شــاهد کاهش نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشــد 
نســبی در مقایســه با ماه های قبل از آن رخ داد؛ 
اما با ورود به زمســتان، این رشــد دوباره متوقف 
 شــد و بازار مســکن در یــک وضعیــت رکودی 
در بخــش خریــد و فــروش بــه ســر می برد؛ 
 قیمت هــا نیــز تــا حــدودی در ثبات به ســر 

می برند.

تا اواخر بهار 1401، بازار مسکن آرام است
وی افزود: پیــش بینی مــن از بازار مســکن در 
ســال آینده این اســت که در ۳ ماه ابتدایی، بازار 
مســکن وضعیتی مشــابه ۳ ماه پایانی امســال 
)زمســتان ۱۴۰۰( خواهد داشــت؛ بــه عبارتی، 
میزان معامالت تغییر نســبی نخواهد داشــت و 
 بهــار آرام و بــی تالطمــی را در بازار مســکن 

در پیش داریم.
این کارشناس اقتصاد مســکن، احتمال افزایش 
معامالت در اواخر بهار و اوایل تابستان سال آینده را 
محتمل دانست و گفت: با توجه به رکود چند ماهه، 
احتماالً این توقف معامالت در تابســتان ۱۴۰۱ 
شکسته می شود لذا تعداد معامالت در اواخر خرداد 

بیشتر می شود.

پیش بینی بازار مسکن در ۱40۱

توافق، حباب قیمت مسکن را می ترکاند!
وزیر اقتصاد خبر داد:

گواهی عدم سوءپیشینه از مجوز شروع کسب وکار حذف شد

  توافق  و کاهش  قیمت  دالر  منجر به   افت  قیمت   مسکن می شود؟

پیش بینی کاهش قیمت مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

بانک ها
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موج مهاجرت با اجرای طرح صیانت 
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در حالی کلیات طرح صیانت به تصویب رسید که جلسه مربوط به آن محل اشکال است. در این جلسه مخالفان طرح نتوانستند حضور پیدا کنند و اجازه صحبت به آنان داده نشده است. ماهیت جلسه مذکور مورد سوال است. 
این طرح دست کم شش نسخه دارد که مشخص نیست کدام نسخه آن به تصویب رسیده است. مشخص نیست کدام طرح رای گیری و به تصویب رسیده است. حتی شیوه رای گیری ابهام داشته و محل تردید است. مردم باید 
ببینند این 18 نماینده متعلق به کدام شهر هستند. مردم باید سوال کنند بر چه اساسی به این طرح رای داده شده است. مردم مخالفت خود را با تصویب طرح صیانت اعالم کرده اند. مردم شهرهایی که نمایندگان آنها به این طرح 
رای داده اند باید به عنوان وظیفه این مورد را سوال کنند. چون خواست مردم اجرای طرح صیانت نیست. شاید این نمایندگان نمی دانند که اجرای این طرح تا چه حد می تواند به کسب و کار، زندگی و ارتباطات مردمی که به آنها 
رای داده اند و آنها نمایندگی آنها را به عهده دارند لطمه بزند. اما فرض کنیم که کلیات تصویب شده به تصویب شورای نگهبان هم برسد. از فردای اجرای این قانون و این طرح به ابر رگوالتور به شکل قانونی اجازه داده خواهد شد 

تا تمام ارتباطات محدود و مسدود شود. قوانین ترافیکی در آن اجرایی می شود. از قطع کامل اینترنت بین الملل تا عدم اجازه فعالیت به هیچ کسب و کاری ممکن است در این طرح به اجرا درآید. مصیبت بزرگ در انتظار است. 
حتی اگر همین لحظه هم این طرح را کنار بگذارند و اجرای آن منصرف شوند نیز کار از کار گذشته است. چراکه بدون قانون کند کردن اینترنت شروع شده است. اتفاق عجیبی که افتاده همین است. اقتصاد دیجیتال که در تمام دنیا پیش رو 
شده ریسک باالیی در ایران پیدا کرده است. اعتمادها از دست رفت. نخبگان از کشور مهاجرت خواهند کرد. سرمایه گذرای در اینترنت تمام می شود. بنابراین حتی با کنار گذاشتن این طرح هم سالها عقب ماندگی اتفاق افتاده است.  موج 
مهاجرت هم اتفاق افتاده است. میزان درخواست ترجمه مدارک تحصیل کرده ها در مدت اخیر افزایش شش برابری را نشان می دهد. ماجرای طرح صیانت ضربه آخر را زده است. ما معضل منابع انسانی به خصوص متخصصین در حوزه IT را 
داریم که این طرح به شدت دارد آن را تقویت می کند. ناامیدکردن جوانان خیلی زیاد شده است. من فقط یک جمله بگویم، کانون های مهاجرتی دیگر تبلیغ نمی کنند، چون آن قدر مشتری دارند که دیگر وقت نمی کنند به مشتریان فعلی برسند.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند تغییرات بازار مسکن 
در ۳ ماه ابتدایی سال آینده وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی 
امسال )زمســتان 1۴۰۰( خواهد داشت؛ به عبارتی، 

میزان معامالت تغییر نسبی نخواهد کرد.
در پی شــنیده شــدن خبرهای خوبــی از مذاکرات 
کشــورمان با طرف های خارجی در ویــن، رفته رفته 
بازارهای مختلف در حال احیا هستند؛ کاهش قیمت 
ارز و سکه و طال در روزهای گذشته، نوید تسری ثبات 
در این بازارها به بازارهای موازی خصوصاً بازار مسکن 
و حتی کاهش قیمت ها را می دهد. هر چند که برخی 
کارشناسان با تأثیرپذیری بازار مسکن از کاهش قیمت 
در بازارهای موازی موافق نیســتند و »چســبندگی 
قیمت ها در بازار مســکن« در کنــار »نامتوازن بودن 
عرضه و تقاضا« که ناشی از مقاومت نهاد سیاستگذار 
بخش مســکن دولت های یازدهم و دوازدهم در برابر 
افزایش تولید مســکن بود را از عوامل مخالفت خود با 
ادعای »کاهش شدید قیمت مسکن« در ماه های آتی 

عنوان می کنند.
حســام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
استان تهران بازار مسکن در سال جاری را به طور کلی 
یک بازار رکودی عنوان و اظهار کــرد: در قیمت های 
مسکن شاهد کاهش نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشد 
نسبی در مقایسه با ماه های قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود 
به زمستان، این رشد دوباره متوقف شد و وضعیت بازار 
مسکن در یک وضعیت رکودی در بخش خرید و فروش 
به ســر می برد؛ قیمت ها نیز تا حدودی در ثبات به سر 
می برند. وی افزود: پیش بینی من از بازار مســکن در 
سال آینده این است که در ۳ ماه ابتدایی، بازار مسکن 
وضعیتی مشابه ۳ ماه پایانی امسال )زمستان 1۴۰۰( 
خواهد داشت؛ به عبارتی، میزان معامالت تغییر نسبی 
نخواهد داشت و بهار آرام و بی تالطمی را در بازار مسکن 

در پیش داریم.
این کارشناس اقتصاد مسکن، احتمال افزایش معامالت 
در اواخر بهار و اوایل تابستان ســال آینده را محتمل 
دانست و گفت: با توجه به رکود چند ماهه، احتماالً این 
توقف معامالت در تابستان 1۴۰1 شکسته می شود لذا 
تعداد معامالت در اواخر خرداد بیشتر می شود. وی در 
خصوص اثرگذاری نوسانات ارزی یا دستیابی به توافقات 
بین المللی در بازار مســکن تصریح کرد: دستیابی به 

توافق های بین المللی در قیمت مســکن مؤثر است و 
نرخ ها را به قیمت واقعی آن برمی گرداند؛ اما اینکه مردم 
را نگران کنیم و بگوییم برخی ممکن است ورشکسته 
شوند، قبول ندارم؛ بازار مسکن یک بازار مقاومی است 
و تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشــود، 
به تالطمی که در وضعیــت اقتصاد کالن و همچنین 
وضعیت مردم اثر منفی بگذارد، دچار نخواهد شد؛ اما 
حباب قیمت ها که به صورت نامتعارف ایجاد شــده، 
ترکیده خواهد شد و قیمت ها به قیمت واقعی نزدیک تر 

شده و قدرت خرید مردم باال می رود.
عقبایی درباره تأثیر کاهش قیمت دالر بر بازار مسکن 
نیز یادآور شد: کاهش دالر نیز در کاهش قیمت بی تأثیر 
نیست اما به تنهایی عامل تغییر قیمت مسکن نیست و 
عوامل متعددی در ایجاد تغییر در قیمت بازار مسکن 
مؤثر است. قیمت ها در مسکن یک مقوله بلندمدت است 
که بعضاً تغییرات در سایر بازارها، ۶ ماه تا یک سال زمان 
می برد تا در بازار مسکن تأثیرگذار باشد و مانند دالر و 
طال در کوتاه مدت اثرپذیر نیست. نایب رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک اســتان تهران گفت: با توجه به اینکه 
دولت سیزدهم شعار احداث ۴ میلیون مسکن را سر داده 
و باید از نیمه دوم سال آینده شاهد آغاز احداث و حتی 
بهره برداری از تعدادی از این واحدها باشیم، مطمئناً در 
کنترل قیمت مسکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش 

قیمت مسکن هم نقش مثبتی ایفا کند.
خشایار باقرپور کارشــناس اقتصاد مسکن نیز درباره 
پیش بینی بازار مسکن در سال آینده و تأثیر توافقات 
بین المللی و نوسانات ارزی بر این بازار اظهار کرد: با توجه 
به کندی بازار مسکن و همچنین چسبندگی قیمت ها، 
این بازار دیرترین تأثیرات را از بازار ارز چه کاهشــی و 
چه افزایشی را خواهد داشــت. وی افزود: تجربه های 
سال های گذشته نشان می دهد هیچ وقت کاهش ارز بر 
روی کاهش قیمت مسکن اثری نداشته است؛ در همین 
دو سه ســال اخیر، در مقطعی قیمت دالر تا 1۹ هزار 
تومان افزایش یافت و ســپس به کانال 1۳ هزار تومان 
کاهش یافت و مدت هــا در همین دامنه باقی ماند؛ اما 
دیدیم که قیمت مسکن در همین مقطعی که از دالر 18 
تا 1۹ هزار تومانی به 1۳ تا 1۴ هزار تومان کاهش یافت، 
قیمت مسکن که پیش از آن به دلیل افزایش نرخ دالر 

رشد داشت، به قیمت های سابق بازنگشت.

رئیس اتحادیــه تاالر های پذیرایی گفــت: با اعمال 
محدودیت های کرونایی سوداگران با دریافت مبالغ 
بیشتر، میزبان مراسم شادی و عزای مردم در مکان های 
غیربهداشتی و بدون تهویه هوا شدند. خسرو ابراهیم نیا 
گفت:  به طوری که برخی از افراد مراسمات خود را در 
پارکینگ ها اجرا می کنند که این کار خالف قانون است 

و در صورت مشاهد با واحد صنفی برخورد می شود.
به گفته رئیــس اتحادیه تاالر هــای پذیرایی؛ برخی 
مراســمات خود را در کارواش ها برگــزار کرده و این 
موضوع باعث ابتالی مجدد کرونا در بین افراد شــده 

است. به طور کلی تقریبا ۹۰درصد از تاالر های پذیرایی 
و تجهیز مجالس در دو سال گذشته تعطیل و کارکنان 

آن ها بیکار شدند.
طبق اعالم اتاق اصناف، فعاالن صنفی باید هر سه ُدز 
واکسن را تزریق کرده باشند، بازرسان بر نحوه فعالیت 
و رعایت اصول بهداشتی در تاالر ها نظارت می کنند. 
در صورت مشــاهده فعالیت افراد مبتال به کرونا در 
مراکز مذکور آن واحد طبق مقررات پلمب خواهد شد. 
همچنین نصب QR کد بهداشتی در محل کسب و کار 

اعضا صنفی اجباری است.

تب بازار میوه و صیفی این روزها بســیار داغ است 
و مشاهدات نیز نشــان می دهد که برخالف وعده 
مسئوالن مربوطه نه تنها هنوز قیمت برخی اقالم 
کاهشی نشــده، بلکه این افزایش قیمت به برخی 

دیگر از محصوالت نیز سرایت کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مشــاهدات میدانی از 
میوه فروشی های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو 
ســیب زمینی1۷هزار و8۰۰ تومان، پیاز 1۰ هزار 
تومان، گوجه فرنگی1۵هــزار و8۰۰ تومان، خیار 
1۳ هزار تومان، هویج 11 هزار تومان، کاهو 1۲ هزار 
تومان، لیموشیرین ۳۲ هزار تومان، سیب قرمز ۲1 
هزارتومان، پرتقال 18 تــا ۳۰ هزار تومان، موز ۳۷ 

هزار تومان و انار ۳۵ هزار تومان است.گفتنی است 
قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در 

برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمــت هر کیلو انار 
1۶هزار و۷۰۰ تومان، انواع پرتقال 1۰ تا 1۷ هزار 
تومان، ســیب قرمز 1۲هزار و۲۰۰ تومان، سیب 
زرد 1۴هزار و۲۰۰ تومان، انــواع نارنگی 1۳ تا 1۵ 
هزار تومان، لیموشیرین 1۹هزار و۹۰۰ تومان، موز 
۳1 هزار و۵۰۰ تومان، انواع خیار 8۰۰۰ تا 11 هزار 
تومان، گوجه فرنگی1۰ هزار و۹۰۰ تومان، سیب 
زمینی 1۰ هزار تومان، پیاز ۶۲۰۰ تومان و هویج 

۶۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز تهران گفت: امیکرون 
همان بالیي را بر سر اصناف آورده که کرونا آورد؛ اما انگار 
بیماري، بیکاري، رکود و تورم براي مسئوالن عادي شده 
است. بي آنکه فکر کنند کاسب از کجا باید درآمد داشته 
باشد، جوابگو کدام مشکالتش مي خواهد باشد، آنها کار 
خود را مي کنند. حســین محمدی با تاکید بر روزها و 
سال هاي سخت رکود و تعطیلي صنوف مرتبط با پخت 
و پز بیان داشت: طي دو سال اخیر کرونا موجب تعطیلي 
بســیاري از واحدهاي صنفي و بیکاري عده زیادي شد. 
وعده ها و قول و قرارهایي که دولت پیشین براي حمایت 

از اصناف داد هیچکدام عملي نشد.
وي با بیان اینکه تدابیر دولتي مي تواند کار را از این سطح 
دشواري خارج سازد تصریح کرد: دولت مي تواند با توزیع 
مواد اولیه با قیمت هاي دولتي در بحران بیکاري و رکود 
کمک اصناف باشد. قیمت برنج، روغن و گوشت سرسام 
آور اســت. دولت برنامه ریزي کند تا قشر عظیمي که با 
صنوف رستوران، کبابي و چلوکباب سرو کار دارند بتوانند 
به معاش خود ادامه و بیکار نشوند، هر روز تعداد زیادي از 
صنف خارج مي شوند همین عامل، خود مي تواند بیکاري 

سیل عظیمي از افراد را در پي داشته باشد.
محمدي در ادامه تاکید کرد: مردم به نرفتن به کبابي ها و 

رستوران ها عادت کرده اند. رکود به وسعت آسمان تمامي 
اصناف این حوزه را فراگرفته است. رونقي وجود ندارد و 
فقط هزینه پشت هزینه هاي سرسام آور بر گرده صنوف 
چمبره زده اســت. رئیس اتحادیه کبابي، حلیم و آشپز 
تهران با انتقاد از عملکرد سازمان ها و ارگان هاي دولتي 
در روزهاي ســخت اصناف اظهار داشت: در این وانفسا؛ 
سازمان ها و ارگان هاي مختلف مطالبات خود را دارند بي 
آنکه فکر کنند بیماري، بیکاري، رکود و گراني مواد اولیه 

راه پس و پیش را بر اصناف بسته است.
وي افزود: سازمان امور مالیاتي ساز خود را بلندتر مي زند و 
دایم مطالبات خود را دارد. اصناف چه کنند؟ سرمایه هایي 
که سال هاي سال زحمت کشیده اند را به جاي مالیات 
بفروشند؟ مگر نه این است که مالیات از درآمد است، کدام 
درآمد؟ سازمان امور مالیاتي مگر در جریان رکود و کسادي 
نیست؟ چرا شرایط و قوانیننش را با شرایط کشور همسان 
سازي نمي کند؟ وقتي نیســت از کجا مالیات بدهیم. 
محمدي تصریح کرد: سازمان با طرح و اجراي تراکنش 
هاي ســال هاي قبل باز، ســاز جدیدي مي زند. قطعي 
مالیات ها صادر شده اما سازمان رفته سراغ تراکنش هاي 
ســال هاي ۹۵ و ۹۶ به جاي اینکه همدیگر را حمایت و 

بحران را حل کنیم، مشکالت را زیاد تر مي کنند.

به گفتــه فعاالن بــازار کار 
کشور، در کل اروپا رقمی که 
برای دستمزد ۲۰۲۲ تعیین 
شــده 11۰۰ یورو است که 
در تمام کشــورهای اروپایی 
رعایت می شود.این رقم تامین کننده معیشت یک خانوار 
است و افراد می توانند حتی یک خانه کوچک ساده را با 
این درآمد اجاره کنند که حدودا ۶۰۰ یورو می شــود و 

مابقی را بابت سایر هزینه های خود اختصاص بدهند.
در ایران اما هر سال بهانه های واهی برای عدم افزایش 
متناسب دستمزد دیده می شود. در حال حاضر  ایران 
در رتبه 1۶۰ جهانی با ۷۵ دالر  حداقل دستمزد ماهانه، 
پایین تر از عراق، بنگالدش و لیبی قرار دارد. دســتمزد 
ساالنه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت 
خرید در سال ۲۰18، در حدود 11 هزار و 8 سنت بوده 
و دستمزد ســاعتی ۴ دالر و 8 سنت. این رقم بر اساس 

شاخص برابری قدرت خرید است.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اســالمی کار در این رابطه یک 

تحقیق انجام داده است. او با استناد به داده های صندوق 
بین المللی پول در آوریل ۲۰۲1، لیســتی از دستمزد 
کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس 
داده های این نهاد بین المللــی، ایران در رتبه 1۶۰ قرار 
دارد؛ در سر لیســت، ســوئیس با ۶1۵۳ دالر حداقل 
دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، 
لوکزامبــورگ ۴۴۳1، توالو ۴۰1۲، اســترالیا ۳۷۴۴ و 
هفتمین کشور ســنگاپور اســت که حداقل دستمزد 
کارگــران آن ماهانه ۳۷۳۲ دالر اســت. در این جدول 
پایین تر می آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با 8۲۷ دالر، مالدیو 
رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دالر، کنگو در آفریقا در رده ۷1 با ۷۴۰ 
دالر، حتی ســودان جنوبی در رتبه 8۲ بــا ۵8۶ دالر و 

گواتماال در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دالر قرار گرفته اند.
کارگران ایرانی با حداقل دســتمزد ماهانه  ۷۵ دالری، 
در جایگاه 1۶۰ جهان قرار دارند و توفیقی در این رابطه 
می گوید: ایران جایگاه 1۶۰ را دارد، پس از گامبیا و حتی 
افغانستان که در رتبه 1۳۹ است. جالب است بورکینافاسو 
هم از ایران باالتر است و همچنین بنگالدش که کشوری 
بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده 
است از ایران باالتر اســت و حتی عراق جنگ زده هم 

نسبت به ایران جایگاه باالتری دارد!

او توضیح می دهد: این عدد مطابق دالر ۲۷۰۰۰تومانی 
و آخرین پرونده دســتمزد کارگــران در دولت قبل در 
شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش 
۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین 
شده از سوی شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر 
ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ 
تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری، ۴ میلیون 
و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد 
ماهانه 1۹۲ ســاعت برای کارگران، حداقل دســتمزد 
ساعتی آن ها در ایران معادل 1۶8۳۰ تومان و با احتساب 
دالر ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دالر است که اگر تنها 
دستمزد مد نظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل 
مزایا باشد می شود 11۹.۶8دالر که باز در انتهای صف در 
رتبه1۵۷ هستیم، مکانی که به هیچ وجه شایسته کارگر 

ایرانی نبوده و نیست.
اما یک کارشــناس بازار کار در این رابطه در گفت و گو 
با"کسب و کار" گفت: کاهش قدرت خرید و متناسب 
نبودن اندازه دستمزد با نرخ تورم موجب شده تا شکاف 
بزرگی در میان هزینه و درآمد مردم بخصوص قشر آسیب 

پذیر ایجاد شود.
حمید حاج اســماعیلی اضافه کرد: نرخ تورم در کشور 

ما روند افزایشــی دارد در حالیکه هر سال برای تعیین 
دســتمزد بهانه های زیــادی وجــود دارد. اینکه نرخ 
تورم با رشد دســتمزد افزایش پیدا می کند توجیهی 
بیش نیســت. بنابراین به جهت حفظ قدرت معیشت 
کارگران،  بازنشســتگان و حتی کارمنــدان ناگزیریم 
حقوق و دســتمزدها در ســال آینده را به تناسب نرخ 
تورم افزایش دهیم. وی اظهار داشــت: جلسات مزد بار 
قانونی و چانه زنی اســتانداردهای جهانی را ندارد. زیرا 
جلســات مقدماتی دستمزد در کشــورهای پیشرفته 
 معموال به تعیین دســتمزد می انجامد که بعداً دولت 

تعیین می کند.
 این مذاکرات عموماً بین کارگران و کارفرمایان انجام می 
شود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد است. در ایران 
اینگونه نیست و جلســات مقدماتی معموال برای گرم 
کردن تنور دستمزدی اســت که رهبری آن را دولت بر 
عهده دارد. خود دولت بر جلسات اصلی تعیین دستمزد 
تأثیری ندارد. این فعال بازار کار تاکید کرد: قطعا دولت 
در این موضوع نباید دچار غفلت شود. چرا که نزدیک به 
نیمی از جمعیت کشور از طریق تعیین دستمزد برای 
 کارگران در شورای عالی کار امرار معاش می کنند و از این 

تصمیم گیری متاثر می شوند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

کلیــات طــرح صیانت از 
حقــوق کاربــران فضای 
مجازی در جلسه کمیسیون 
مشترک طرح صیانت با 18 
رای مثبت و یک رای منفی 
تایید شد. قرار اســت جزییات این طرح در جلسات 
بعدی این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. »طرح 
صیانت از حقوق کاربران و خدمــات پایه کاربردی 
فضای مجازی« از چالش برانگیزترین طرح هایی است 
که نمایندگان مجلس یازدهم کلیات آن را به تصویب 

رساندند.
این اتفاق در حالی افتاده که گویا زمینه اجرای آن از 
چند ماه گذشته در کشور فراهم شده است. کندی 
سرعت اینترنت نارضایتی بسیاری از فعاالن اقتصادی 
و حتی روسای دانشــگاهها را نیز رقم زده است. به 
گفته فعاالن حوزه کسب و کار و اساتید دانشگاهها، 
مهاجرت نخبگان و افراد تحصیلکرده به جهت افت 
سرعت اینترنت و نبود فضای مناسب برای راه اندازی 
کسب و کارها بخصوص کسب و کارهای دیجیتال، 
افزایش داشته است. فعالیت دانش بنیان ها و استارت 
آپها در معرض خطر جدی قرار گرفته و صاحبان این 
کسب و کارها زمزمه های خروج از کشور را برای ادامه 

فعالیت دارند. 
تاثیر اینترنت در زندگی مردم و جامعه تاثیر مستقیم 
اینترنت، فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی بر 
زندگی جامعه و مردم امری انکار ناپذیر است و از کلیت 
جامعه که موافق گسترش فضای مجازی و گردش آزاد 
اطالعات هستند تا آن عده که اساسا رویکرد بسته ای 
نســبت به فضای مجازی و کارکردهای آن دارند، بر 
این موضوع آگاه هستند که این فناوری چه تاثیری در 

زندگی امروزی مردم دارد. چنانکه به گفته بسیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران، امروز اینترنت به عنوان 
بخشی از سبد کاالیی مردم در آمده و از گذران اوقات 
گرفته تا آموزش، کسب و کار و درآمدزایی مردم از این 

فناوری استفاده می کنند.
در همین زمینه ســخنگوی کمیســیون مشترک 
بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
و خدمات پایه کاربردی از تصویب کلیات این طرح با 
عنوان » نظام تنظیم مقررات فضای مجازی« با رای 
اکثریت اعضــا خبر داد. لطف اهلل ســیاهکلی گفت: 
جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از 
حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی 
با حضور اکثریت اعضا تشــکیل شد و نمایندگان به 

کلیات طرح با عنوان جدیــد »نظام تنظیم مقررات 
فضای مجازی« رأی مثبت دادند.

وی گفت: این طرح پس از ۴۵ جلســه کارشناسی با 
حضور گروههای مختلف حقیقی و حقوقی از وزارت 
خانه ها و سازمان ها و نهادهای مختلفی از جمله وزارت 
ارتباطات، مرکز پژوهش هــای مجلس و مرکز ملی 
فضای مجازی، آماده شــد و هم اکنون کلیات آن به 
تصویب اعضا رسید. سیاهکلی با بیان اینکه طرح فعلی 
که از این پس مورد بررسی کمیسیون قرار می گیرد 
نسخه ویرایش شده و ماحصل جلسات برگزار شده در 
خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی 
است، ادامه داد: در جلسه پس از اظهار نظر موافقان 
و مخالفان، کلیات این طرح به رای گذاشته شد و از 

مجموع ۲۰ رای، 1۹ رای موافق تصویب کلیات بود. وی 
گفت: از این پس کمیسیون مشترک، بررسی جزئیات 
و ماده و تبصره طرح »نظــام تنظیم مقررات فضای 
مجازی« را در جلسات آتی دنبال خواهد کرد. به گفته 
سیاهکلی، تصویب کلیات به معنای آن است که طرح 
مورد نظر مورد تایید حداکثری اعضای کمیســیون 
است و پس از این در مورد مفاد طرح بحث و بررسی 
می شود. وی در مورد زمان برگزاری جلسه آینده این 
کمیسیون، گفت: زمان هنوز مشخص نیست چرا که 
با توجه به بحث بودجه، جلسات صحن ۳ شیفته برگزار 
می شــود و نمایندگان زمان مازاد ندارند. به همین 
دلیل هر زمان که وقت نمایندگان اجازه دهد، جلسه 

کمیسیون را برگزار می کنیم.

کارشناسان  نسبت  به تبعات  محدود  سازی اینترنت  و مهاجرت  گسترده  هشدار دادند

تصویب  شتابزده   طرح  صیانت
اعتراض به طرح صیانت 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ایران در رتبه ۱۶۰ جهانی با ۷۵ دالر حداقل دستمزد ماهانه پایین تر از عراق، بنگالدش و لیبی قرار دارد 

فاصله نجومی دخل و خرج مردم 

برگزاریمراسمختموعروسیبهجایتاالردرپارکینگها

بیماری،بیکاری،رکودوتورمعادیشد

پیش بینی بازار مسکن در ۱۴۰۱

توافق،حبابقیمتمسکنرامیترکاند

چرا قیمت ها کاهشی نمی شود؟

بازارپرتبوتابمیوهوصیفی
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جدال ماينرهای بيت كوين بر سر گاز فلر
همکاری میان تولیدکنندگان نفت و استخراج کنندگان رمزارز در آمریکا 
به حدی رایج شده که شرکتهای بیت کوین بر ســر گاز فلر به جدال می 
پردازند. در حالی که استخراج کنندگان بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر 
قراردادهای متعددی با شرکتهای نفتی محلی آمریکایی برای استفاده از 
گازی که در تاسیسات و چاه های نفتی سوزانده می شود، منعقد کرده اند، 
غولهای نفتی اخیرا به این موضوع توجه نشان داده اند. استفاده از گاز فلر 
برای استخراج رمزارز، عالوه بر این که انتشــار آالیندگی کربن را کاهش 
می دهد، یک همکاری برد-برد برای استخراج کنندگان رمزارز و شرکتهای 

نفتی بزرگ است.
طی چند سال گذشته عالقه به استفاده از گاز فلز برای استخراج رمزارز به 
میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. شرکتهای نفتی فشار فزاینده از 
سوی دولتها، سازمانهای بین المللی و کنشگران محیط زیست برای کاهش 
میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به فعالیتهایشان را لمس می کنند. 
تاکنون راهکارهای احتمالی برای کاهش انتشار آالیندگی کربن پرهزینه 
بوده اند. شرکتهای نفت و گاز میلیاردها دالر برای فناوریهای جذب و ذخیره 
سازی کربن سرمایه گذاری کردند اما شرکت های رمزارز از راه رسیدند و 

یک گزینه متفاوت را پیشنهاد کردند.
گاز فلر، گاز اضافی در مکانهای اســتخراج نفت شــیل است که سوزانده 
می شود و تصور می رود عامل انتشار حدود یک درصد از آالیندگی کربن 
جهان است. این گاز سوزانده می شود زیرا مصرف مجدد آن سود چندانی 
ندارد. در این بین، هزینه انرژی مورد نیاز برای اســتخراج رمزارز بســیار 
باالست. در سال ۲۰۲۰ اســتخراج بیت کوین به انرژی بزرگتر از مصرف 
سوئیس نیاز داشــت. بنابراین هنگامی که شرکتهای رمزارز به شرکتهای 
نفتی پیشــنهاد کردند تجهیزات اســتخراج رمزارز را نزدیک پایگاههای 
نفتی آنها مستقر کرده و از گاز فلز اســتفاده کنند، شرکتهای متعددی به 

این فرصت چسبیدند.
افزایش شمار همکاری نفت-رمزارز در آمریکا و روسیه که رتبه بزرگترین 
مشعل سوزی جهان را در اختیار دارد، دیده می شود. حتی سیاستمداران 
در آمریکا با این همکاری موافق بوده اند و سناتور تد کروز از تگزاس چنین 
همکاریهایی را به عنوان راهی برای تضمین زیرساخت انرژی در برابر شرایط 
اقلیمی نامساعدی که می تواند به کاهش مرگبار انرژی منتهی شود، تشویق 

کرده است.
ایجاد چنین پایگاه هایی به انرژی امکان می دهد در صورت نیاز به شــبکه 
نیرو برگردد و به خصوص در هنگام وقوع یک فاجعه طبیعی مفید خواهد 
بود. اکنون به نظر می رسد غولهای نفتی هم از این همکاری ها سهمی می 
خواهند. شرکت کونوکو فیلیپس فروش گاز اضافه به استخراج کنندگان 
بیت کوین در داکوتای شمالی را آغاز کرده است. این شرکت ماه میالدی 
جاری اعالم کرد پروژه آزمایشــی را اجــرا می کند و گاز فلــز را به یک 
تولیدکننده بیت کوین خواهد فروخت. پروژه های مشــابه شاهد کاهش 
حدود ۶۳ درصدی انتشار دی اکســید کربن در مقایسه با مشعل سوزی 

بوده اند.

ياس و نا اميدی با تصويب طرح صيانت
 رضا الفت نسب، عضو  هیأت مدیره اتحادیه و انجمن  کسب وکارهای 

مجازی
طرح صیانت از فضای مجازی روز گذشــته با وجود مخالفت های فراوان 
تصویب شــد و افرادی که پشــت تصویب این طرح بودند، به هدف خود 
رسیدند. با آگاه ســازی که در طول چندماه گذشته توسط فعاالن صنفی 
و رسانه ها صورت گرفت، تقریبا طیف زیادی از مردم از این طرح و تبعات 
آن مطلع شدند و اظهار نگرانی کردند؛ اما متاســفانه و در کمال ناباوری، 

کمیسیون ویژه صیانت این طرح را با افتخار تصویب کرد.
اساســا این همه تعجیل برای تصویب این طرح با تبعات فراوانی که دارد، 
جای تاسف و تعجب دارد؛ تصویب کنندگان این طرح به دنبال این بودند 
که این طرح را تصویب کند؛ حتی اگر کل مردم و کارشناسان هم مخالفت 
می کردند. بعد از اینکه نســخه ای از این طرح در تیرماه منتشر شد، مورد 
مخالفت   شــدید بخش خصوصی و حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار 
گرفت اما در ادامه تغییراتی در شکل و اسم و کلمات طرح صورت گرفت و 

کار را پیش بردند. 
بزرگ ترین صدمه ای که تصویب این طرح و اعمال این محدودیت ها به اقشار 
مختلف مردم، کسب و کارها و اکوسیستم استارتاپی می زند، یاس و ناامیدی 
است. شک نکنید با اجرای این طرح و تحمیل چنین محدودیتی به مردم، 
خیلی از کسب و کارها و نخبگان عطای فعالیت در این کشور را به لقای آن 
می بخشند و به فرایند مهاجرت خود تسریع می بخشند و ترجیح می دهند 
در کشور دیگری فعالیت خود را ادامه دهند که با چنین محدودیت هایی 
رو به رو نشوند. افرادی که در کشور باقی بمانند نیز شرایط سختی را پیش 

رو خواهند داشت. 
معتقدم روش های مناسب تری برای برخورد با آنچه تحت عنوان ولنگاری در 
فضای مجازی مطرح می شد و موجب نگرانی هایی شده بود، وجود داشت، 
اما با بگیر و ببند، فضای سالم ایجاد نمی شــود. حداقل در یک برنامه پنج 
ساله و در سه فاز می شد کار را به نحوی جلو برد که در کنار پیام رسان های 
خارجی، پیام رسان داخلی هم شکل بگیرد و مردم با تمایل خودشان به این 
پیام رسان ها مهاجرت کنند. تجربه نشــان داد با فیلتر یک پلتفرم مردم از 
یک پلتفرم بومی استفاده نخواهند کرد. راه های زیادی وجود داشت که این 

فرایند با کمترین مخاطره پیش برود.
از طرفی این طرح در بدترین زمان ممکن تصویب شد. در حال حاضر وضعیت 
اقتصادی مردم بسیار بغرنج اســت. دولت های مختلف آمده اند و رفته اند و 
وضع هم بدتر شده است. اینکه در شب عید و در زمانی که مجلس به حضور 
نمایندگان برای بررسی طرح های کلیات بودجه و موضوعات مهم تر نیاز دارد، 
با تعجیل در کمتر از یک ساعت رای گیری برای طرح صیانت صورت بگیرد 
و تصویب شود، مشکوک است و جا دارد نهادهای امنیتی نیز به این موضوع 
مشــکوک شــوند که چرا طرحی با این ابعاد و با تبعاتی که دارد باید با این 
تعجیل تصویب شود؟ دنبال کنندگان این طرح به دنبال چه هستند؟ تصور 
من این است اهداف خیری پشت این طرح نیست. به نظر می رسد برخی به 
دنبال ایجاد نارضایتی توامان برای مردم هستند و مخصوصا در شب عید با 
روح و روان مردم بازی می کنند و در زمانی که مردم با گرانی ها دست و پنجه 

نرم می کنند، موضوع اینترنت را پیش می کشند تا مردم را کالفه تر کنند.
باید ببنیم طی روزهای آینــده چه اتفاقی می افتــد. مطمئنا افرادی که 
بخواهند کار کنند با شرایط ســختی رو به رو خواهند شد و محدودیت ها 
در آینــده نزدیــک بیشــتر می شــود. بعیــد اســت پیام رســان های 
 خارجی نیز در ایــران دفتر تاســیس کننــد. و متاســفانه اتفاقاتی که 

پیش بینی می شد، خواهد افتاد.

اخبار

سرمقاله

هلند برای پنجمین بار اپل را جریمه کرد
ناظر آنتی تراست هلند برای پنجمین بار جریمه ای ۵ میلیون یورویی )معادل ۵.۷ میلیون دالر( برای اپل وضع کرد.  این پنجمین جریمه هفتگی متوالی است که مرجع مصرف کنندگان و بازارهای 

هلند به دلیل فراهم نکردن دسترسی به روش های پرداخت خارج از اپ استور برای اپلیکیشن های دوست یابی برای اپل تعیین کرده است. این ناظر آنتی تراست اعالم کرد اپل از موقعیت 
برتر خود در بازار سواستفاده می کند و اجازه نمی دهد توسعه دهندگان نرم افزار دوستیابی در هلند از روش های پرداخت جایگزین استفاده کنند.مرجع مصرف کنندگان و بازارهای هلند تا ۱۵ 

ژانویه ۲۰۲۲ میالدی به اپل مهلت داده بود تا تغییراتی در اپ استور ایجاد کند و به اپلیکیشن های دوستیابی اجازه دهد از روش های جایگزین پرداخت در اپ استور استفاده کنند. 

اجــرای آزمایشــی طرح 
اختصاص بنزیــن به افراد 
به جای خــودرو در کیش 
آغاز شــد و طی دو تا سه 
هفته آینده نیز در قشــم 
آغاز می شــود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
یکشنبه یکم اســفند کمیته اطالع رسانی »طرح 
بازتوزیع یارانــه بنزین« اعالم کــرد که این طرح  
در جزیره کیش آغاز شــد و همه شهروندان دارای 
کارت کیشوندی اعم از مالکان خودرو و افراد بدون 
خودرو، واجد دریافت ســهمیه بنزین ۲۰ لیتری 
شدند. ســهمیه خودرو های عمومی مانند قبل به 
کارت ســوخت آن ها تعلق می گیرد؛ شــهروندان 
جزیره کیش می توانند بــا همان کارت های بانکی 
در پمپ بنزین ها ســوخت گیری کرده و بر اساس 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت، همچنان می توانند از 
سهمیه های پیشین در کارت های سوخت خود نیز 

استفاده کنند.
حسین شمســیان راد سرپرست معاونت فرهنگی 
اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش در نشست 
خبری اعالم کرد: »برای دریافت ســوخت، پس از 
کشیدن کارت بانکی در محل جایگاه با وارد کردن 
چهار رقم آخر کد ملی صاحب کارت، میزان سهمیه 
یارانه ای و آزاِد اختصاص یافته، مشخص می شود که 
پس از آن، شخص سوخت گیری می کند و کارت 
بانکی را مجدد می کشــد؛ پــس از وارد کردن رمز 
کارت، پرداخت انجام می شود. حدود ۵۴ درصد از 
مردم هیچ نوع کارت سوختی ندارند و عمال بخش 
زیادی از مردم از یارانه اختصاص یافته به بنزین بی 
بهره هســتند؛ ولی با اجرای این طرح خانواده های 
فاقد خودرو نیز از یارانه بنزین برخوردار خواهند شد 

و این به عدالت اجتماعی نزدیک تر است«.
این ســهمیه در تمام کارت های بانکی سرپرست 
خانوار اعمال شده و کیشوندان می توانند با شماره 
گیری کد #۳۹*۴* از میزان سهمیه خانوار خود 

مطلع شوند و برای رفع مشکالت احتمالی با تلفن 
گویا با شماره ۰۷۶۴۴۱۴ تماس بگیرند. از طریق 
ثبت نام در سامانه www.benzineman.ir نیز، 
فروش سهمیه یا انتقال به یک کد ملی دیگر امکان 

پذیر خواهد بود.
طبق این طرح، در صورتی که سرپرســت خانواده 
دارای خودرو باشــد، ســهمیه ۶۰ لیتــر بنزین 
کشــوری به آن تعلق گرفته؛ ولی از ســهمیه کل 
خانــوار کم خواهد شــد؛ بــه عنوان مثــال، یک 
خانواده ۵ نفره، ۶۰ لیتر سهمیه را در کارت بنزین 
و ۴۰ لیتــر را در کارت بانکــی دریافــت خواهند 
کرد؛ خودرو های عمومی، تاکســی ها، اســنپ و 
خودرو هایی که خدمات عمومــی می دهند و هم 
 چنین ناوگان گازوئیل ســوز از این طرح مستثنی

 شده اند.
روز سی ام آذر امسال، نامه محرمانه معاون اقتصادی 
رئیس جمهور مبنــی بر اجرای آزمایشــی طرح 
»بازتوزیــع یارانه بنزیــن از طریق ارائه ســهمیه 
بنزین به افــراد به جای خودروهــا« در دو جزیره 
کیش و قشــم، در فضای مجازی منتشــر شد که 
یک هفته بعــد، جواد اوجــی وزیر نفــت، اعالم 
کرد این طرح آزمایشــی با هــدف توزیع عادالنه 
یارانه بنزین اســت و پس از کارشناســی شدن و 
رفع ابهامات، بر حســب صالحدید تیم اقتصادی 
دولت و دســتور رئیس جمهور، در کل کشور قابل 
اجرا خواهد بود. عالوه بر تفاوت در میزان ســهمیه 
تخصیص داده شــده به افراد در کیش با سخنان 
وزیر نفت، زمان اجرای آزمایشــی این طرح نیز از 
سی آذر؛ یعنی زمان انتشــار نامه خیلی محرمانه 
 محســن رضایی تا روز گذشــته، نامشخص باقی

 مانده بود.
روز دوازدهم دی، افشار فتح الهی سرپرست منطقه 
آزاد قشــم گفت: »اختصاص یارانه بنزین به افراد 
به جای خودروها، ابتدا در کیش آغاز می شــود و 
با یک فاصله ۲تا ۳ هفته ای، این روند در قشــم نیز 
صورت می گیرد که دولت نتایــج آن را بعد از یک 
ماه بررسی خواهد کرد«؛ فتح الهی نیز زمانی برای 
آغاز این طرح اعالم نکرد. روز بیستم دی، هوشنگ 

فالحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت گفت: این 
که آغاز اجرای طرح آزمایشی بنزینی دولت، اوایل 
بهمن باشد یا چند روز دیگر، در حال بررسی است؛ 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران، در حال تهیه زیرساخت های الزم نرم افزاری و 
سخت افزاری است و هر زمان که این زیرساخت ها 
آماده شود، اجرای طرح »بنزین برای همه« را انجام 

خواهند داد.
سی ام دی یعنی پنج روز پس از این سخنان معاون 
وزیر نفت، اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت: 
طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در حال 
بررسی، کارشناسی و انجام کار های آزمایشی است. 
هر زمان ابهامات آن برطرف شــود، از سمت دولت 
برای اجرا تصمیم گیری می شود و هنوز زمان اجرای 

آزمایشی مشخص نشده است.
حسین شمســیان راد سرپرست معاونت فرهنگی 
اجتماعی ســازمان منطقــه آزاد کیش که مجری 
طرح »بنزین برای همه« در این جزیره است، روز 
سیزدهم بهمن در برنامه تلویزیونی صداوسیمای 
مرکز کیش اعالم کرد، این طــرح در ده روز آینده 
اجرایی خواهد شــد و تمام جوانب طرح بررســی 

شده است.
طبق این ســخنان مجری طرح باز توزیع عادالنه 

بنزین در کیش، باید از شــنبه بیســت و ســوم 
بهمن، آغاز می شــد که دقیقا در همین روز، جلیل 
ساالری مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در جمع خبرنگاران گفت: 
فعال »طرح بنزیــن برای همه« در حال بررســی 
در بخش نرم افزاری اســت و بعد از نهایی شــدن، 
مردم در جریــان اجرای آن قــرار خواهند گرفت. 
این طرح فعال در مرحله پیشنهاد است و دوستان 
ما از جنبــه ایجاد زیرســاخت در حال بررســی 
هستند. روز ســه شــنبه ۱۹ بهمن علی بهادری 
جهرمی ســخنگوی دولت در نشست خبری خود 
در پاسخ به ســوالی پیرامون این طرح، اعالم کرده 
بود که پیش از اجرای آزمایشــی این طرح در دو 
 جزیره کیش و قشــم، اطالع رســانی الزم صورت

 خواهد گرفت.
برای اجرای طرح آزمایشــی باز توزیع یارانه بنزین 
در کیش به گفته مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی، سه جایگاه سوخت در 
نظر گرفته شده و نتیجه آن تا پایان اسفند مشخص 
می شــود. با توجه به فاصله زمانی دو تا ســه هفته 
اجرای آزمایشی این طرح در قشم، احتماال نتیجه 
اجرای آن در این جزیره نیز، تا پایان فروردین سال 

آینده اطالع رسانی خواهد شد.

سامانه فروش سهميه بنزين راه اندازی شد 

اعالم نتایج طرح بنزینی تا پایان اسفند
News kasbokar@gmail.com

شرکت انرژی آر دبلیو ای آلمان و شرکت هندی تاتا 
پاور قصد دارند با یکدیگر در زمینه راه اندازی مزارع 
توربین بادی برای تولید بــرق همکاری کنند. این 
مراکز در هند ایجاد می شوند و دو طرف یادداشت 
تفاهمی نیز در ایــن زمینه امضا کرده اند. اســون 
اوترموهلن، مدیرعامل شــرکت آر دبلیو ای آلمان 
در این مورد گفت: »هنــد دارای منابع بادی عالی 
است که می تواند به تامین نیازهای روزافزون انرژی 

این کشور کمک کند.او گفت:»اگر مقررات روشن و 
یک طرح مناقصه مؤثر وجود داشته باشد، ما انتظار 
داریم صنعت بادی فراساحلی هند شتاب بیشتری 
پیدا کند. به گفته وزارت انرژی های نو و تجدیدپذیر 

هند، این کشور حدود ۷۶۰۰ کیلومتر خط ساحلی 
دارد. در حالی که در خشکی های هند توربین های 
بادی تولید برق به خوبی توسعه یافته اند، اما هیچ 
مزرعه بادی فراســاحلی عملیاتی در آب های این 

کشــور وجود ندارد. مقامات هندی گفته اند که تا 
سال ۲۰۳۰ سی گیگاوات برق از تاسیسات توربین 
بادی فراساحلی به دست خواهند آورد.دو شرکت در 
بیانیه مشترک خود در این زمینه تصریح کرده اند 
که دولت هند در حال انجام مطالعات فنی دقیق و 
طراحی چارچوب قانونی برای برگزاری اولین مزایده 
برای راه اندازی مزارع توربین های بادی دریایی در 

سواحل تامیل نادو و گجرات است.

طبق اعالم رگوالتــوری، ارائه خدمــات اینترنتی 
در دفاتر پیشــخوان منافاتی با قانون ندارد و علت 
توقف موقــت آن، تدوین مقررات مربــوط، نحوه 
نظارت و تعیین تعرفه ارائه خدمات اســت. شهرام 
حی شــاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی 
و دفاتر پیشــخوان دولت رگوالتــوری در این باره 
گفت: دارنــدگان پروانه دفاتر پیشــخوان خدمات 
دولت، پــس از تدوین مقــررات مربــوط به نحوه 
نظارت و تعرفه ارائه خدمات اینترنتی و ایجاد ســاز 
و کارهای نظارتی در ســازمان تنظیــم مقررات و 

 ارتباطات رادیویی، می توانند این خدمات را نیز به
 مردم ارائه کنند.

وی افزود: کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات 
بر اســاس بند پ مــاده ۶۷ قانون برنامه ششــم، 
متولی تعییــن و تصویــب تعرفه ارائــه خدمات 
دولــت الکترونیــک در دفاتر پیشــخوان دولت و 
بخش عمومی غیر دولتی اســت. بر همین اساس 
مشخص نبودن تعرفه های خدمات اینترنتی، نبود 
نظارت بر تســهیم درآمد و تراکنش های مربوط به 
خدمات اینترنتی موســوم به کافی نــت، از دالیل 

 ممنوعیت موقــت ارائه ایــن خدمــات در دفاتر
 پیشخوان است.

حی شــاد درباره صدور مجوز و نظارت بر عملکرد 
دفاتر پیشــخوان دولت تاکید کرد: بر اساس ماده 
۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست، صدور مجوز 
راه اندازی، تأســیس و نظارت بر دفاتر پیشــخوان 
دولت و بخش عمومی غیر دولتی و برون ســپاری 
خدمات دولت بــر عهده وزارت ارتباطات اســت و 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به طور 
اختصاصی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی، مســئولیت اعطای پروانه 
دفاتر را به عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات الکترونیکی قابل 
واگذاری دستگاه های اجرایی خارج از محیط اداری 
باید از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات 
و فناوری اطالعات )ICT( روســتایی به مردم ارائه 
شــود، گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران، مدیریت 
و نظارت بــر عملکرد دفاتر پیشــخوان و همچنین 
رسیدگی به شکایت و انتقاد و پیشنهادهای مربوط 
به این دفاتر به عهده رگوالتوری است و ارائه خدمات 
اینترنتی در دفاتر پیشــخوان، منافاتــی با قانون و 
مصوبات تعیین شده نداشــته و علت توقف موقت 
آن در دفاتر، به دلیل تدوین مقررات مربوط، نحوه 

نظارت و تعیین تعرفه ارائه خدمات است.

به نظر می رســد اینســتاگرام تنظیمــات محدودیت 
زمانی استفاده روزانه را از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به ۳۰ دقیقه 
افزایش داده اســت. اینســتاگرام و فیس بوک در چند 
ســال اخیر راه هایی را به کاربران خود برای مشــاهده 
مدت زمانی که هر روز در این اپلیکیشــن ها ســپری 
می کنند، پیشــنهاد کرده اند و گزینه ای برای تنظیم 
محدودیت زمانی اســتفاده روزانه عرضه کردند. آنطور 
که اینســتاگرام به وب ســایت تِک کرانچ اعالم کرده 
اســت، کاربران از این اپلیکیشــن خواســته اند ارزش 
جدید برای محدودیت زمانی روزانــه آنها تعیین کند. 
در نتیجه ارزشــهای موجود برای محدودیت استفاده 
روزانه در یک به روزرســانی تغییر کرده اند و اپلیکیشن 
اینستاگرام اکنون حداقل محدودیت زمانی ۳۰ دقیقه 
را عرضه می کند.تنظیمات در اپلیکیشــن فیس بوک 

ریزتر هستند و کاربران می توانند محدودیت زمانی را به 
صورت پنج دقیقه ای افزایش دهند و هنگامی که کاربری 
به محدودیت زمانی مورد نظرش می رسد، اپلیکیشن با 
نمایش پیامی، به وی اطالع می دهد. با این حال کاربران 
می توانند هشــدار مذکور را نادیده بگیرند.شرکت ِمتا 
پلتفرمز )شرکت مادر اینســتاگرام( اعالم کرد هدف از 
این کار فراهــم کردن امکان کنتــرل روی مدت زمان 
سپری شده در اپلیکیشن های این شرکت و فراهم کردن 
امکان مکالمه درباره عادتهای آنالین سالم میان والدین 
و نوجوانان بوده است. اینستاگرام نوامبر گذشته قابلیتی 
با عنوان "استراحت کنید" )Take a Break( را آغاز 

کرد تا به کاربران به خصوص نوجوانان یادآوری کند هر از 
گاهی تلفن خود را زمین بگذارند.هنوز معلوم نیست چرا 
اینستاگرام محدودیت زمانی استفاده روزانه را افزایش 
داده است. با این حال با توجه به کاهش شمار کاربران 
فعال روزانه فیس بوک در سه ماهه گذشته و ثابت ماندن 
رشد کاربران در اپلیکیشن های خانواده ِمتا )فیس بوک، 
اینستاگرام و واتســاپ(، تغییر مذکور همزمانی جالبی 
محسوب می شــود.به دلیل رقابت بیشــتری که برای 
زمان کاربران وجــود دارد و همچنین عالقه کاربران به 
قابلیت هایی مانند ریلز که درآمد کمتری تولید می کند، 
شرکت ِمتا رشد درآمد آهسته تری را برای سال میالدی 

جاری انتظار دارد. افزایش محدودیت زمانی اســتفاده 
روزانه و حفظ کاربران در اینستاگرام و مشاهده تبلیغات 
بیشتر برای مدت طوالنی تر می تواند راه هایی برای کم 

کردن از نگرانی های مربوط به درآمد باشد.
بر اســاس گــزارش وب ســایت انگجت، بایــد دید 
سیاستمداران چه اقدامی انجام خواهند داد. در ماه اکتبر 
سناتور ریچارد بلومنتال گفته بود ِمتا که گاهی همچنان 
فیس بوک خوانده می شــود، می دانــد محصوالتش 
می تواند برای کودکان اعتیادآور و سمی باشد. الیحه دو 
حزبی اوایل ماه میالدی جاری در سنای آمریکا معرفی 
شد که قصد دارد از کمیسیون تجارت فدرال درخواست 
کند راه های کاهش آسیب تقویت الگوریتمی و  اعتیاد 
شبکه اجتماعی در پلتفرم های شناخته شده را بررسی 

کند.

مرکز تعامالت بین المللــی معاونت علمی و فناوری 
اعالم کرد بیش از ۲۰۰ نفر از متخصصان غیر ایرانی 

موفق به دریافت تسهیالت اقامت در ایران شدند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری، پرویز کرمی رئیس 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری درباره حمایت از نخبگان غیر ایرانی، 
گفت: مهاجرت یکی از فرصت ها و تهدیدات جدی این 
روزهای کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر است. 
وی افزود: پدیده ای که اگر به نحو مناســبی مدیریت 
شود می تواند برای کشــورها منافع مالی و انسانی به 
همراه داشته باشــد. ایران هم با توجه به همجواری با 
برخی کشورها یا جاذبه های مختلفی که دارد سال ها 
است میزبان مهاجرانی از کشــورهای مختلف است 

که برخی از آنها نخبگان علمی و دانشــی هستند.وی 
گفت: ایران نزدیک به ۴ دهه است که جمعیت باالیی 
از مهاجران را میزبانی می کند. بسیاری از این مهاجران 
با وجود مشــکالت زیادی که سر راه تحصیل و کسب 
و کارشان در ایران بود توانستند موفقیت های باالیی 
کسب کنند و به عنوان نخبگان دانشی و تخصصی در 
ایران بمانند.کرمی افزود: استفاده درست از این ظرفیت 
عظیم انســانی به دغدغه ای بدل شده بود که معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری بــا اجرای برنامه 

همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی به آن 
پاسخ داد و حمایت های ویژه ای را برای متخصصان و 
کارآفرینان غیرایرانی در نظر گرفت. در قالب این برنامه 
مجموعه ای از خدمات و تسهیالت برای مهاجران نخبه 
و کارآفرین، تعریف شد که یکی از این تسهیالت، ارائه 
دفترچه اقامت ویژه به مدت سه تا پنج سال است. به 
گفته کرمی، آنها می توانند با داشــتن دفترچه اقامت 
ویژه، به جز حق رای؛ از همه حقوق شهروندی در ایران 
برخوردار شــوند.کرمی ادامه داد: بر اساس آمارهای 

موجود؛ تاکنون از طریق ســامانه برنامه همکاری با 
iConnect. متخصصان و کارآفرینان بیــن المللی

isti.ir که توسط مرکز تعامالت بین المللی معاونت 
علمی اجرایی شده بیش از ۴۵۰ نفر از متخصصان غیر 
ایرانی حاضر در کشور شناسایی و بیش از ۲۰۰ نفر از 
متقاضیان موفق به دریافت این حمایت شدند.وی بیان 
کرد: در این برنامه »حمایت های پژوهشی و انگیزشی از 
نخبگان غیر ایرانی«، »تسهیل فرآیندهای بروکراتیک 
برای اعطای خدمات پایه شــهروندی بــه دارندگان 
کارت اقامت ویژه«، »ایجــاد انگیزه در مدیران بخش 
دولتی برای تسهیل موانع کسب و کار افراد خارجی«، 
»اخذ مجوز کســب و کار و احداث مطب« و »تملک 

دارایی ها« نیز تعریف شده است.

با همكاری آلمان؛

مزارع تولید برق بادی در هند راه اندازی می شود

در صورت تدوين مقررات الزم؛

ارائه خدمات اینترنت به فهرست خدمات دفاتر پیشخوان افزوده می شود

تغییر بی سر و صدای یک قابلیت در اینستاگرام

بر اساس اعالم معاونت علمی؛

۲۰۰ نخبه غیر ایرانی در کشور اقامت گرفتند


