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نتیجه ممنوعیت تبلیغ اینستاگرام، 
قطع راه ارتباطی کسب وکارها است

رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تنها نتیجه این طرح 
این اســت که راه ارتباطی با کســب و کار از دست 
می رود و برقراری ارتباط بین مشتری و کسب کار 
سخت تر می شــود ولی تاثیری به مراجعه مردم به 
شبکه اجتماعی نخواهد داشت. در بهترین حالت یک 
قانون تصویب می شود اما کارکرد مدنظر قانون گذار 

تامین نمی شود.
به گزارش ایلنا،  افشین کالهی در مورد ابالغیه 
مرکز فضای مجازی پیرامــون ممنوعیت تبلیغ 
صفحات اینســتاگرام و تاثیر آن بر کسب وکارها 
اظهار داشــت: من فکر می کنم این قانون درست 
نیست چون جلوی یکی از راه های ارتباطی کسب و 
کارها گرفته می شود. معموال مقررات سلبی جواب 
نمی دهند، فرض کنید در یک آگهی در صدا و سیما 
راه ارتباط با یک کسب و کار مثال رسانه اجتماعی 
آن را نشان ندهند تاثیری روی استفاده از آن شبکه 

اجتماعی ندارد.
وی افزود: تنها نتیجه این طرح این است که راه 
ارتباطی با کسب و کار از دســت می رود و برقراری 
ارتباط بین مشتری و کسب کار سخت تر می شود ولی 
تاثیری به مراجعه مردم به شبکه اجتماعی نخواهد 
داشت. در بهترین حالت یک قانون تصویب می شود 

اما کارکرد مدنظر قانون گذار تامین نمی شود.
رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان 
اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: جای سیاست های 
سلبی می شود از سیاست های ایجابی و تشویقی 
استفاده کرد. به جای اینکه جلوی بقیه را بگیریم باید 
کیفیت خود را بهتر کنیم. ضمن اینکه برای بعضی 
چیزها نیازی به جایگزین وجــود ندارد؛ نمی دانم 
نیازی وجود دارد که برای یک شبکه اجتماعی موفق 
که همه دنیا از آن استفاده می کنند یا خیر؛ اما اگر 
می خواهیم جایگزینی هم برای آن بگذاریم باید یک 
شبکه اجتماعی داخلی خود را جا بیاندازد و بتواند با 
نمونه خارجی رقابت کند، در این صورت نیازی به 

وضع مقررات هم نیست.
وی با اشاره به یک مثال خاطرنشان کرد:  فرض 
کنید اگر اوبر عالقه داشت وارد ایران شود و ما تپ سی 
یا اسنپ را داشتیم که پاسخ نیاز مردم را می داد و مردم 
از آنها راضی بودند، آیا نیازی بود که ما ورود اوبر را به 
کشور ممنوع کنیم؟ من فکر نمی کنم اینطور باشد.

    
تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای 

مقابله با موج سوم کرونا

توسعه ایرانی- تمهیدات ویژه بانک مرکزی 
با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک ها 
در راستای مقابله با شــیوع ویروس کرونا به شبکه 

بانکی ابالغ شد.
در این بخشــنامه با اشــاره به شــرایط خاص 
بهداشتی کشور و موج سوم کرونا اعالم شد: سقف 
انتقال وجه کارت به کارت شــتابی و درون بانکی 
از مبدا هر کارت به 100 میلیون ریــال در هر روز 
افزایش می یابد. الزم به ذکر اســت میزان کارمزد 
انتقال وجه بیش از 30 میلیون ریال به صورت پلکانی 
لحاظ خواهد شد. همچنین ســقف مجاز انتقال 
وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از 10 
میلیون ریال به 30 میلیون ریال با حصول اطمینان از 
انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده 
ســیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش 
است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های 
احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش 
سقف انتقال وجه مجاز نیست. الزم به ذکر است در 
صورت پیوستن به بانک ها و پرداخت سازها به هاب 
فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ 50 میلیون 
ریال افزایش یابد. براین اساس امکان تمدید تاریخ 
انقضای کارت هــای بانکی بدون نیــاز به مراجعه 
حضوری مشتری تا پایان ســال ۹۹ و به مدت یک 
سال بالمانع است و ضروری است اقدامات الزم برای 
احراز هویت غیر حضوری و اطالع رسانی به مشتریان 
صورت گیرد. در عین حال  سقف صدور کارت هدیه 
تا اطالع ثانوی و به صورت موقت به ۲0 میلیون ریال 

افزایش یابد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

چالش کالمی مجلس و دولت حاال 
وارد فاز تازه ای شــده است. مجلسی که 
با صفت انقالبی فعالیت خود را آغاز کرده 
است حاال در هر قدم با واکنش های تند 
از سوی کارشناســان و مقامات دولتی 

روبرو می شود. 
 یک نطق حداقل چهار پاســخ را به 
دنبال دارد و به نظر می رســد مجلس 
شورای اسالمی کمی زودتر از موعد به 
سیاســی کردن و انتخاباتی کردن فضا 
ورود کرده است. داستان اختالف دولت 
و مجلس شورای اسالمی داستان تازه ای 
نیست؛ اما به نظر می رسد بازتولید فضای 
اختالفات قوه ای در کشــور، آن هم در 
سخت ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی عوارض ناگــواری را به همراه 

داشته باشد. 
 پیش از این نیــز در تاریخ مجالس 

شورای اسالمی، مجلس پنجم و مجلس 
هفتم، رویارویی هایی را با دولت وقت به 
ریاست سیدمحمد خاتمی داشتند. حاال 
نیز مجلس انقالبی، دولت را با وضعیتی 

تازه و بغرنج روبرو کرده است. 
نمایندگان مجس شورای اسالمی 
نه فقط در تریبون های مجلس، بلکه در 
گفتگوهای متعدد رســانه ای  صفحات 
شــخصی در فضای مجازی و ... دولت را 
نشــانه می روند و به نظر می رسد تخم 
کینه و نفرتی که حاال در حال کاشــته 
شدن است، قرار است در انتخابات 1400 
ثمر دهد.   بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
پس از پیــروزی بایــدن در انتخابات 
ریاســت جموری آمریکا؛ نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی لحن تندتری را 
نسبت به دولت انتخاب کردند و در تمامی 
فرصت های خاص و ویژه این لحن را برای 

مقابله به کار می برند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

در حالی به ریاســت قالیبــاف، ادبیات 
مناظره را برگزیده اند که پیش تر نیز در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹6، 
این دو فرد رو در روی یکدیگر وارد مناظره 
شدند اما حاال یکی در کسوت ریاست قوه 
مجریه و دیگری در کسوت ریاست قوه 
مقننه هستند اما به نظرمی رسد خاطره 
نه چندان دور رقابت انتخاباتی همچنان 
در ذهن محمد باقر قالیباف حک شده 
اســت.   دور جدید تنش میان مجلس و 

دولت اتفاقا بر سر اقتصاد آغاز شد. 
 در حالی که موج سوم کرونا، اقتصاد 
ایران را تحت فشــار شــدید قرار داده و 
اعالم محدودیت های تازه، شــرایط را 
برای بســیاری از صاحبان مشــاغل و 
حقوق بگیران غیرثابت دشــوار کرده 
است، مجلس شــورای اسالمی دولت 
را مکلف به پرداخت یارانــه ای معادل 
1۲0 هزار تومان بــه 60 میلیون نفر از 
جمعیت ایران کرده است. این در حالی 

است که پیش تر رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و دیگر مقامات کشــور نسبت 
به نبود نقدینگی هشدار دادند و تاکید 
کردند که وضعیت مساعدی برای بودجه 
دولت وجود ندارد و این مصوبه می تواند 
مشکالتی را متوجه دولت کند، اما مجلس 
با اصالح این مصوبه و تاکید تامین بخشی 
از نقدینگی مورد نیاز از بازار ســرمایه، 

دولت را مکلف به این اقدام کرده است. 
 از سوی دیگر نطق قالیباف در مجلس 
شرای اســالمی درخصوص مقصران 
وضعیت موجود پاسخ های متعدد وزرا و 

مقامات دولتی را در پی داشت. 
  قالیباف چه گفت؟

در حالی که طی شــش ماه گذشته 
مجلس شورای اسالمی نتوانسته است 
هیچ ریل گذاری دقیقی را برای تسهیل 
اداره امور کشور انجام دهد و حتی قانون 
قدیمــی دریافت مالیــات از خانه های 
خالی را به اجرا نزدیک کند و از ســوی 

دیگر تکلیــف الیحه ای چــون قانون 
تجارت را روشن سازد، نطق قالیباف در 
مجلس صحت این ادعا را نشان می دهد. 
انتقادات وی متوجه ناکارآمدی سیستم 
تصمیم گیری بود و ریشه مشکالت را نه 
در تحریم که در داخل اعالم می کرد. او 
در این نطق تاکید کرد: »تصمیمات ما در 
حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کاالهای 
اساســی از گمرک، سیاست های پولی 
و بانکی، نظــام بودجه ریزی،  اختصاِص 
ارز ترجیحــی،  ســوداگری ها در بازار 
ارز، طال و خودرو،  بی تفاوتی نســبت به 
گرانی ها و رها کــردن بازار و بی توجهی 
به تولید ملی، به پاســتور و بهارستان و 
باب همایون و میردامــاد  ارتباط دارد نه 
به جورجیا و میشــیگان و آریزونا. پس 
به مــردم آدرس غلط ندهید. مهم ترین 
ریشه  مشکالت کشور ســوء مدیریت، 
اســتفاده نکردن از ظرفیت های عظیم 
داخلی، دست روی دســت گذاشتن و 
ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و 
مجریست؛ و همین سوءمدیریت هاست 
که باعث عدم برقرارِی ارتباِط مناســب 
تجاری با کشورهای همسایه و منطقه 
و کشــورهای مهــم دنیــا مخصوصا 
کشورهای آســیا و اوراسیا شده است.« 
این نطق واکنش های متعــددی را به 
دنبال داشــت. همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در واکنش بــه این نطق تاکید 
کرد بانــک مرکــزی را وارد بازی های 
سیاســی نکنید. فرهاد دژپسند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی نیز در واکنش به 
این نطق اقدامات صورت گرفته از سوی 
وزارت اموراقتصادی و دارایی برای بهبود 

شرایط را اعالم کرد. 
 در عین حال نوبخت نیز در واکنش به 
این سخنان تاکید کرد: اذهان عمومی، 
بهارستان را به »مجلس« می شناسند. 
در توضیح نوبخت آمده است: امروز مردم 
ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود 
رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی 

اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب 
می کنند. مردم ما هنوز به خاطر دارند که با 
رفع تحریم می شود سال ها شاهد تثبیت 
نرخ ارز، تورم یک رقمی و رشد دو رقمی 
بود. دولت خواهان هیچ مذاکره ای نیست. 
رسانه های جهان شهادت می دهند که 
در سفر قبلی جناب آقای دکتر روحانی 
رئیس جمهور محترم به مقر سازمان ملل 
متحد، بارها ترامپ به انحاء گوناگون و از 
طریق وساطت برخی از رؤسای جمهور 
کشورهای اروپایی درخواست مذاکره 
داشــت که قاطعانه رد شد و فقط و فقط 
موکول به رفع تحریم و شناخت حقوق 

ملت ایران شد.  
ســخنان صریح رئیس جمهور نیز 
که مخاطبی جز قالیباف نداشت نشان 
می دهد جنگ کالمی مجلس و دولت 
در هفته ها و ماه هــای آتی باال می گیرد. 
درست زمانی که کشــور برای عبور از 
بحران بیشــترین آرامــش و همدلی و 
همیاری را نیاز دارد، شمارش معکوس 
برای شــدت گرفتن مناظره رسانه ای و 
نیابتی از سوی قوه مقننه آغاز شده است. 
هر چند نمایندگان معتقدند این جنگ 
انتخاباتی با پیروزی آنهــا در انتخابات 
1400 همراه خواهد بود اما بســیاری 
معتقدند اتفاقا افــکار عمومی به دقت 
دغدغه افراد و گروه های سیاسی را این 
روزها رصد می کنند تا در بزنگاه انتخابات 
ســیزدهم ریاســت جمهوری بهترین 

تصمیم را اتخاذ کنند. 

پس از پیروزی بایدن، لحن نمایندگان مجلس نسبت به دولت تندتر شده است؛

بذر نفرتی که قرار است در انتخابات 1400 ثمر دهد
درست زمانی که کشور برای 

عبور از بحران بیشترین 
آرامش و همدلی و همیاری 

را نیاز دارد، شمارش 
معکوس برای شدت گرفتن 
مناظره رسانه ای و نیابتی از 
سوی قوه مقننه آغاز شده 

است

شیوع کرونا، تعطیلی و اعمال محدودیت بر کسب و کارهای 
مختلف را به دنبال داشــته، در برخی مشاغل، خسارت کرونا 
غیرقابل جبران بوده است، البته برخی مشاغل نیز از شرایط 

کرونا بهره برده و رشد کرده اند.
به گــزارش ایرنا، بیش از ۹ ماه اســت کــه کلماتی مانند 
محدودیت، تعطیلی و ممنوعیت تردد، همنشین زندگی روزانه 
ایرانیان شده است، کرونا ویروسی بود که نخست از کشور چین 
سر بر آورد و بعد از آن به آرامی، گستره خود را در جهان افزایش 
داد. این بیماری که هر روز آمار مرگ و میر آن بیشتر می شود از 
همان آغاز بیش از هر چیزی در جوامع مختلف، اقتصاد را مورد 

تهاجم قرار داد و بسیاری  مشاغل را به تعطیلی کشاند.
در این مدت، براســاس اعالم »هوشــیار فقیهی« معاون 
اقتصادی و برنامه ریزی اتــاق اصناف ایران، واحدهای صنفی 
ماهانه بیش از ۲6 هزار میلیارد تومان متضرر شدند و به همین 

دلیل بعد از گذر از فصل بهار، دولت مجوز فعالیت محدود برخی 
از صنوف که خطر کمتری داشتند را صادر کرد و بقیه نیز با اعمال 
محدودیت های ویژه و رعایت دستورالعمل های بهداشتی با 
کمترین ظرفیت آغاز به کار کردند اما هنوز مدتی از این موضوع 
نگذشته بود که با اوج گیری دوباره بیماری در کشور بار دیگر 

محدودیت ها و تعطیلی راه را برای ادامه فعالیت سد کرد.
»خسرو ابراهیمی نیا«، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی 
و سالن مجالس از ورشکستگی 100 درصدی این صنف خبر 
داد و گفت: عده ای از سالن داران برای ادامه حیات به رستوران 
گردانی روی آورده اند، زیرا تعطیلی این مراکز در ماه های گذشته 
خسارت جبران ناپذیری را به سالن داران وارد کرده است. وی 
افزود: بسیاری از مراسم ها در رستوران ها که فضای کوچکی 
دارند و توانایی رعایت دستورالعمل های بهداشتی را به طور 
کامل ندارند برگزار می شود؛ این در حالی است که تاالرهای 
پذیرایی که می توانند با یک ســوم ظرفیت خود تمام نکات 
بهداشتی الزم را برای جلوگیری از ویروس کرونا رعایت کنند 

اجازه فعالیت ندارند.
همچنین صنعت گردشگری که می تواند بار بخشی از اقتصاد 
کشور و اســتان های مختلف را کاهش دهد با مشکل بزرگی 

مواجه شده است، زیرا به دلیل محدودیت و پیشگیری از شیوع 
هر چه بیشتر کرونا، سفر در کشور به حداقل رسیده که ضربه 

اقتصادی سختی برای صنعت هتل داری محسوب می شود.
بر اساس اعالم جامعه هتلداران هشت هزار و 500 میلیارد 
تومان تا پایان شهریورماه خسارت این بخش بوده است که 30 
درصد اماکن اقامتی تعطیل و بقیه آنها نیز با اعمال تخفیف های 

۷0 درصدی به فعالیت خود ادامه می دهند.
همچنین به دلیل آنالین شــدن مدارس و کاهش حضور 
دانش آموزان، خرید لوازم التحریر نیز به حداقل رسیده است و 
در همین راستا »موسی فرزانیان« رئیس اتحادیه لوازم التحریر 
و لوازم مهندسی به ایرنا گفت: خرید نوشت افزار در سال جاری 
۷0 درصد کاهش داشته است زیرا خانواده ها و دانش آموزان 
رغبتی به خرید ندارند و با وسایلی که از سال های گذشته در 
منازل باقی مانده، سال جدید تحصیلی را پشت سر خواهند 

گذاشت که این شرایط به بازار نوشت افزار آسیب می رساند.
این تنها بخشی از خسارت های اصناف در پی شیوع کرونا 
است و با اوج گیری دوباره آن نیز در فصل پاییز بار دیگر تعطیلی و 

محدودیت برای بخش اقتصادی کشور ادامه دارد.
البته نباید فراموش کرد که در کنار کاهش تقاضا در برخی 

مشاغل، ویروس کرونا زمینه رشد بخشی دیگر کسب و کارها 
از جمله خرید های آنالین و فــروش اینترنتی را فراهم کرد و 
آمارها، بیش از 400 درصد رشد )معادل بیش از ۲1 هزار میلیارد 

تومان( در تراکنش های اینترنتی را نشان می دهد.
 بسته پیشنهادی اصناف برای کمک به مشاغل 

در زمان تعطیلی
رئیس اتاق اصناف ایران نیز پیش از این در گفت وگو با ایرنا 
با اشاره به تعطیلی حدود دو میلیون واحد صنفی به علت اعمال 
محدودیت های کرونایی، گفته بود: پیشنهاداتی را در بیمه، 
مالیات، عوارض شهرداری و تعویق وصول تعهدات مالی ارائه 
کردیم تا این واحدها با خسارت کمتری تعطیلی دو هفته ای 

را پشت سر بگذارند.
سعید ممبینی اظهار داشت: برای کمک به ۲ میلیون واحد 
صنفی که مشمول تعطیلی در مناطق قرمز شده اند پیشنهاداتی 
را ارائه کردیم تا با خســارت کمتری این تعطیلی را پشت سر 
بگذارند؛ به طور مثال واحدهای صنفی به دلیل اینکه از تعطیلی 
مراکز خود در هفته های پیش رو مطلع نبودند و اقدام به خرید 
کاالی مورد نیاز خود با چک کرده اند،  با توجه به تعطیل نبودن 
بانک ها صاحبان چک می توانند نسبت به وصول آن اقدام کنند.

اصناف هر ماه 26 هزار میلیارد تومان از کرونا آسیب دیدند

خبر

با وجود آنکــه پیش بینی ها و ســیاه نمایی 
ســوداگران بازار ارز بر استمرار وضعیت موجود 
تا فتح قله های 40-45 هزار تومانی برای هر دالر 
آمریکا، استوار بود؛ از اواخر مهرماه 13۹۹ بازار ارز 

تغییر جهت داد.
به گزارش ایلنا؛ روند تحــوالت اخیر بازار ارز 
نشان می دهد، از ابتدای سال جاری نرخ ارز تقریباً 
به صورت مستمر و بدون عقب گرد، روند افزایشی 
در پیش داشت تا جایی که در اواسط مهرماه هر 
دالر آمریکا در بازار آزاد به 3۲ هزار و 600 تومان 
و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به 16 میلیون 
و 550 هزار تومان رســید و ایــن گونه رکورد 

بیشترین میزان تضعیف ریال به ثبت رسید.

پــس از انتخــاب نامزد حــزب دموکرات و 
شکست دونالد ترامپ در انتخابات ۲0۲0 ایالت 
متحده آمریکا، تقویت ارزش ریال شدت بیشتری 
پیدا کرد؛ تا جایی که نرخ فروش هر دالر آمریکا 
در صرافی ها به ۲3 هزار و ۷00  تومان هم رسید و 

خریداری در بازار ارز پیدا نمی شد.
پس از نزول تقریباً 30 درصدی نرخ ارز، بازار 
مجدداً روند صعودی به خــود گرفت و تا کانال 
۲۷ هزار تومان پیش آمــد. در این میان عده ای 
بانک مرکزی را مقصر گرانی دالر عنوان و اظهار 
داشــتند: بانک مرکزی عامدانه نــرخ ارز را باال 
نگه می دارد. برخی از کارشناســان اما واردات با 
ارز متقاضی کاالهای رسوبی گمرکات را عامل 

افزایش نرخ ارز می دانســتند و عده ای سقوط 
حدود 30 درصدی نــرخ ارز ظرف 1 ماه را عامل 
جذابیت خریــد ارز و صعود مجــدد آن اعالم 

می کردند.
بانک مرکزی: فروکش انتظارات منفی!

واکنش سیاســت گذار حوزه پولی و ارزی به 
این وقایع اما تأمل برانگیز بود؛ نخست آنکه بانک 
مرکزی با صدور اطالعیه ای تعیین کف قیمتی ارز 
از سوی بانک مرکزی را ناشی از القائات غلط برخی 
از افراد سودجو دانست و اعالم کرد: برخی در صدد 
جبران زیان ناشــی از فروکش کردن چشم گیر 
انتظارات منفی در بازار ارز کشور و متعاقباً سایر 

بازارها هستند.

در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است:  
برخی با انتشار اخبار و شایعات سعی در بر هم زدن 
چشم انداز کاهش ریسک های غیراقتصادی دارند 
تا به هر شکل ممکن از کاهش نرخ بازار جلوگیری 
کنند. نهادهای مسئول باید گروه هایی را که سعی 
دارند با ایجاد شایعات و القائات، نگذارند کام مردم 
از ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور شیرین 

شود، شناسایی کنند.
هرچنــد در این میــان تحلیــل برخی از 
کارشناسان از اســتعداد ریزش بیشتر در بازار 
ارز حکایت داشت، اما عده ای نیز اقداماتی نظیر 
واردات کاالهای رسوبی گمرک با ارز متقاضی 
و محدودیت منابــع ارزی با وجود اســتمرار 
تحریم ها را ســرعت گیر ریزش بیشتر نرخ ارز 

می دانستند.
اما بررسی فعل وانفعاالت اخیر بازار ارز حاکی 

از تمایل نرخ ها به حرکت در مســیر کاهشی با 
وجود استمرار برخی فشارها بر نرخ ارز دارد. این 
مهم حاکی از شــکنندگی نرخ ارز در کانال های 
فعلی با گشایش های احتمالی پیش رو و تقویت 
طرف عرضه ارز در بازار است. اتفاقی که هرچند 
کاالهای احتکار شــده را روانه بــازار می کند، 
چندان به مذاق ســوداگران خــوش نیامده و با 
وجود مقاومت این عده، حباب دارایی ها در مسیر 

تخلیه بیشتر قرار دارد.

بساط داللی در بازار ارز برچیده می شود؟


