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بان��ک مرکزی باتوجه ب��ه روند صعودی ویروس
کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری
به شعب ،ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات
غیرحضوری به هم وطنان توس��ط ش��بکه بانکی،
در بخش��نامهای س��قف خدمات مبتنی بر کارت
را افزای��ش داد .ب��ه گ��زارش ایلنا ،با توجه به روند
صع��ودی و ش��روع م��وج دوم بیم��اری کرونا در
کش��ور و در راستای مدیریت ،کنترل و پیشگیری
از ش��یوع این ویروس ،از ش��بکه بانکی تقاضا می
ش��ود ،ب��ه ص��ورت موقت ،بر ارائه هرچه بیش��تر
خدمات غیرحضوری به منظور تس��هیل اس��تفاده
هموطن��ان از درگاهه��ای غیرحضوری و کاهش
مراجعات حضوری مردم به ش��عب و دستگاههای
خودپرداز ،تمرکز کنند.براین اس��اس ،سقف مجاز
انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از
طریق درگاههای اینترنتی ،خودپردازها و کیوسک
از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه روز از مبدأ
ه��ر کارت به ش��صت میلی��ون ریال افزایش یابد.
همچنین س��قف مجاز انتقال وجه کارت به کارت
از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی
میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره
ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت
انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است .با توجه
به خطرات ناشی از سوء استفادههای احتمالی در
صورت عدم اعمال کنترل فوق ،افزایش س��قف
انتقال وجه مجاز نیس��ت.در همین راس��تا ،امکان
تمدی��د تاری��خ انقضاء کارتهای بانکی بدون نیاز
به مراجعه حضوری مش��تری به مدت یک س��ال
و تا اطالع ثانوی بالمانع اس��ت .ضروری اس��ت
اقدام��ات الزم ب��رای احراز هویت غیرحضوری و
اطالعرسانی به مشتریان انجام شود.

 ۵۸۴جواز تاسیس استخراج رمز ارز
صادر شده است

مدی��رکل دفت��ر طرحها و تامین مالی وزارت صمت
بی��ان کرد :از زم��ان ابالغ مصوبه هیات وزیران در
خص��وص اس��تخراج رمزه��ا ،ح��دود  790بنگاه و
ش��خص درخواس��ت خود را در س��امانه بهین یاب
قطعی کرده اند و حدود  584بنگاه نیز جواز تاسیس
خ��ود را دریاف��ت کرده ان��د و در حال انجام مراحل
تکمیلی جهت دریافت پروانه بهره برداری هستند.
ب��ه گ��زارش ایلنا ،علیرضا ه��ادی در خصوص ارز
دیجیتال بیان کرد :بر اس��اس تصویب نامه س��ال
گذش��ته هی��ات وزی��ران واحدهای رم��ز ارز جزو
واحدهای صنعتی شناخته شدهاند.وی در خصوص
مجوزه��ای ای��ن واحدها نیز تصریح کرد :در وزارت
صم��ت دو مجوز عموم��ی برای واحدهای صنعتی
وجود دارد که یکی جواز تاسیس برای آماده سازی
مقدمات از جمله زمین ،زیرساختها ،برق و ...خرید
و نصب و راه اندازی دستگاهها است و دیگری پروانه
بهره برداری است که وقتی مرحله اول تکمیل شد،
پروانه بهره برداری صادر میشود.

اقشارضعیف

خون تازه در رگ های اقتصاد ایران

۳۵هزارمیلیاردتومانفرارمالیاتیداریم

افزایش سقف خدمات مبتنی بر کارت
بانکی از سه میلیون به  ۶میلیون تومان

اساسی و دارو برای

تحلیل نیویورک تایمز از قرارداد  25ساله همکاری ایران و چین؛

اخبار

مع��اون س��ازمان امور مالیاتی با بی��ان اینکه مردم
فراره��ای مالیاتی را گ��زارش دهند ،گفت :عدهای
از معافیتهای مالیاتی س��وء اس��تفاده میکنند .به
گزارش ایلنا ،محمود علیزاده درباره افتتاح س��امانه
دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی اظهار داشت:
یکی از موضوعاتی که س��ازمان امور مالیاتی دنبال
میکند جلوگیری از فرار مالیاتی اس��ت که بخش��ی
از این اقدامات را از طریق اس��تفاده از گزارش��ات
مردمی پیگیری میکنیم.وی ادامه داد :قبل از این
سامانه گزارشات مردمی از طریق سیستم سنتی و
کاغذی برای س��ازمان ارسال میشد که این روش
هم برای مردم مش��کل بود و هم کنترل گزارش��ات
را برای س��ازمان س��خت کرده بود.معاون سازمان
امور مالیاتی افزود :بر مبنای سیس��تم جدید ،مردم
میتوانند فرار مالیاتی را با ارائه اطالعات و اسناد در
درگاه سامانه ثبت و مدارک را ضمیمه کنند.علیزاده
از  35ه��زار میلی��ارد تومان ف��رار مالیاتی خبر داد و
گفت :در بخش فرار مالیاتی با دو مفهوم مواجهیم؛
اول کتمان درآمد و دوم اجتناب از پرداخت مالیات
اس��ت که با راهاندازی این س��امانه به دنبال کنترل
این موضوعات هستیم.وی اظهار داشت :گزارشات
توس��ط س��امانه به طور سیستمی رسیدگی میشود
و تم��ام مردم میتوانند فرارهای مالیاتی را گزارش
دهند.مع��اون س��ازمان امور مالیات��ی با بیان اینکه
 110ذینفع در س��طح کش��ور داریم که اطالعات
فع��االن اقتص��ادی را در اختیار دارند ،گفت :به ویژه
نهادهایی که اقدام به صدور مجوز میکنند میتوانند
اطالعات موثری برای جلوگیری از فرار مالیاتی به
سازمان ارائه دهند.

تسهیل خرید کاالهای
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اخبار

گ�روه اقتص�اد کالن:در ش��رایطی ک��ه ابعاد
قرارداد  25ساله میان تهران-پکن به تدریج
در حال رس��انه ای ش��دن است،اکنون به نظر
می رسد تحلیگران سیاسی و اقتصادی بیش
از گذشته متوجه اهمیت راهبردی این قرارداد
ش��ده اند .به گزارش «اس��کناس»،روزنامه
آمریکایی نیوی��ورک تایم��ز در بخش��ی از
گ��زارش تحلیلی روز یکش��نبه خ��ود در باره
برنام��ه جامع  25س��اله همکاری های ایران
و چین آورده اس��ت که این برنامه همکاری
با س��رمایه گذاری چین��ی ها میتواند ضمن
جاری ک��ردن خون تازه در رگهای اقتصاد
ایران ،موجب خش��م آمریکا ش��ود .براساس
پی��ش نوی��س این برنامه هم��کاری ،ایران و
چین همکاری گسترده اقتصادی و امنیتی را
ترسیم کردهاند که راه را برای میلیاردها دالر
سرمایه گذاری چین در بخش انرژی و سایر
بخشه��ا باز میکن��د و میتواند تالشهای
دولت ترامپ برای منزوی کردن دولت ایران
را تح��ت تاثی��ر قرار دهد .این توافق ش��امل
سرمایه گذاری پکن در امور بانکی ،ارتباطات،
بن��ادر ،راه آه��ن و دهها طرح دیگر اس��ت .در
ای��ن برنامه همکاری ،به آموزش و تمرینها
و تحقیقات مش��ترک ،توس��عه س�لاحها و
اش��تراک گذاری اطالعات نیز اشاره شده که
ه��دف آن مب��ارزه با تروریس��م ،مواد مخدر و
قاچاق انس��ان و جرایم مرزی یاد شده است.
«محم��د ج��واد ظریف» وزیر ام��ور خارجه
ایران هفته گذش��ته گفت این مشارکت برای
نخستین بار توسط «شی جینپینگ» رییس
جمهوری چین در س��ال  ۲۰۱۶حین س��فر به
ایران پیش��نهاد ش��ده بود و در کابینه «حسن
روحانی» رییس جمهوری ایران در ماه ژوئن
(خرداد) تصویب شد .حال این طرح همکاری
برای تصویب به مجلس ش��ورای اس�لامی
ارس��ال ش��ده اس��ت .بی ش��ک این برنامه
هم��کاری ،فصل جدید نوع مناس��بات میان
چین و آمریکا آغاز میکند؛ روابطی که همین
حاال هم در شرایط چندان مناسبی قرار ندارد.

ع�لاوه ب��ر این ،این تواف��ق ضربه بزرگی به
سیاست تهاجمی دولت ترامپ در مقابل ایران
میزند که از زمان خروج از برجام (برنامه جامع
اقدام مش��ترک) سیاس��ت فشار حداکثری را
علی��ه آن آغاز کرده اس��ت .حال در بحبوحه
تقالی واش��نگتن با رکود اقتصادی ناش��ی از
گسترش ویروس کرونا و انزوای بین المللی،
پکن ضعف آمریکا را درک کرده است.
درواق��ع پی��ش نویس برنام��ه همکاری این
کش��ور با ایران نش��ان میدهد که برخالف
اکثر کشورها ،چین خود را در موقعیتی میداند
ک��ه میتوان��د با واش��نگتن مخالفت کند و از
توان خود برای ایستادگی در برابر مجازاتها
و تحریمه��ای آمری��کا آگاه است .س��رمایه
گذاریهای چین در ایران در طول  ۲۵س��ال
 ۴۰۰میلیارد دالر خواهد بود و ممکن اس��ت
باعث فشار آمریکا بر چین و آن دسته شرکت
های چینی که قصد دارند در قالب این برنامه با
ایران همکاری کنند ،داشته باشد .مجیدرضا
حری��ری نی��ز درباره اهمیت این قرارداد اخیرا
گف��ت :ای��ن قرارداد در ه��ر دولت و حکومتی
که باشد باید انجام میشد ،زیرا اقتصاد ایران
و چی��ن دو اقتصاد مکمل همدیگر هس��تند.
ثانی ًا هن��وز ق��راردای صورت نگرفته اس��ت.

نکات را در نظر داشته باشیم و از فرصتها و
امتیازهایی که در چین هست ،استفاده کنیم.
یکی از نقاط مثبت قرارداد این است که ما بعد
از  ۴۰سال این اعتماد بهبنفس را پیدا کردهایم
که با یک ابرقدرت دنیا پای میز مذاکره بشینیم
و برای  ۲۵سال آینده تصمیم بگیریم .همین
که از موضع برابر بنشینیم و درباره برنامههای
بلندم��دت صحب��ت کنیم ی��ک اتفاق مثبت
اس��ت .ضمن اینکه اقتصادهایی مانند ایران
چ��ارهای جز همکاری با چی��ن ندارند .چین
شریک نخست تجاری  ۱۲۰کشور دنیاست،
بنابراین موضوع این همکاری سیاسی نیست
و چی��زی نمیتوان��د مان��ع این ش��ود که دو
کش��ور رابطه اقتصادی داش��ته باشند.رییس
اتاق بازرگانی اران و چین معتقد اس��ت:ما با
روسیه از نظر مواضع سیاسی ،نظامی ،امنیتی
بس��یار نزدیکتریم ،اما هر چقدر در این چند
س��ال تالش کردیم ،س��االنه بی��ش از دو تا
س��ه میلیارد دالر نتوانس��تهایم با این کش��ور
تجارت داش��ته باش��یم ،زیرا اقتصاد ایران و
روس��یه بسیار ش��بیه به یکدیگر است؛ یعنی
محصول اصلی صادراتی هر دو انرژی اس��ت
و در ای��ن زمینه رقیب هس��تیم .همچنین در
زمینه وارات کاالهایی مانند ماش��ینآالتو
تکنول��وژی نیز رقیب یکدیگریم .اما اقتصاد
ای��ران و چین مکم��ل یکدیگرند ،زیرا ایران
بزرگترین دارنده ذخایر انرژی دنیاست و چین
هم بزرگترین خریدار آن.آنچه که چین عرضه
میکن��د ،مورد نیاز ماس��ت .در نتیجه این دو
اقتص��اد میتوانن��د در بس��یاری از زمینهها با
یکدیگر همکاری کنند .عربس��تان سعودی و
امارات جزو اردوگاه آمریکا هستند ،اما در عین
حال شریک تجاری اول و دوم چین در میان
کش��ورهای خاورمیانه .پس موضوع سیاسی
نیس��ت و حتم�� ًا دالیل اقتص�لادی ملموس
دارد .هر کس��ی در جای��گاه دولت ایران قرار
گیرد ،متوجه میش��ود در ش��رایط امروز این
دو کش��ور ناچارند با یکدیگر شراکت نزدیک
اقتصادی داشته باشند.

تنها ما پیش��نهاد دادهایم که در صنایع نفت،
گاز ،پتروشیمی و معدن ،ساخت ،ریل و جاده
هم��کاری کنی��م و در مقابل هم آنها از ایران
نف��ت بخرند .یعنی ما یک مش��تری تضمین
ش��ده  ۲۵ساله نفتی داشته باشیم.چینیها به
یک کانال مطمئن نفتی برای انرژی خود نیاز
دارند؛ به ویژه اینکه ما و روسیه تنها کشورهای
صاح��ب نفتی هس��تیم که میتوانی��م از راه
خشکی به چین نفت صادر کنیم .کسانی که
در حوزههای استراتژیک کار میکنند معتقدند
در آینده درگیری اصلی در دریای چین خواهد
بود و از همین رو این کش��ور هم برای چنین
روزی به دنبال مس��یری برای دریافت نفت
اس��ت.از همه مهمتر این اس��ت که امضای
این قرارداد به دولت کنونی نمیرسد و جای
تعجب است که مخالفان دولت تا به این حد
ب��ا آن مش��کل دارند.وی بی��ان کرد:در  ۱۰تا
 ۱۵س��ال آینده چین قدرت اصلی اقتصادی
دنیا میش��ود و از همین رو ،یوان ارز چین در
آینده حداقل تنه به تنه دالر و یورو خواهد زد.
بنابراین بحث یوان امروز نیس��ت ،هرچند که
این واحد پولی هفت سال است که به عنوان
ارز رسمی جهانروا در سبد ارزی کشورهای
دنی��ا قرار گرفته اس��ت .اما خوب اس��ت این

رکوردشکنیبازارسرمایهادامهدارد؛

ورود بورس به کانال یک میلیون و  ۸۰۰هزار واحد
 ۸۵هزار و  ۸۶۳واحد رسید .معاملهگران این بازار
ی��ک میلیون معامل��ه به ارزش  ۱۸۹هزار و ۵۵۴
واحد ثبت کردند.معدنی و صنعتی گلگهر ،فوالد
مبارکه اصفهان ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
مل��ی صنایع مس ایران ،س��رمایه گذاری تامین
اجتماعی ،پاالیش نفت اصفهان و س .نفت ،گاز
و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثی��ر مثب��ت را روی بازار گذاش��تند و بانکهای

گروه اقتصاد کالن:شاخص بورس روز گذشته به
میزان بیسابقه  ۷۱واحد صعود کرد و وارد کانال
ی��ک میلی��ون و  ۸۰۰هزار واحد ش��د .به گزارش
اسکناس به نقل از ایسنا ،معامالت بازار سرمایه
در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار
با  ۷۱هزار و  ۴۰۹واحد صعود رقم یک میلیون و
 ۸۱۲هزار واحد را ثبت کرد.شاخص کل با معیار
هم وزن نیز با  ۱۴هزار و  ۵۸۹واحد صعود به رقم

تندگویان ،سهامی ذوبآهن اصفهان ،سنگ آهن
گوهرزمین ،پتروشیمی زاگرس و فوالد هرمزگان
جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت
را روی فرابورس گذاشتند و پتروشیمی تندگویان،
س��هامی ذوبآهن اصفه��ان ،گروه صنایع کاغذ
پارس ،بانک دی ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم،
تولید نیروی برق دماوند و س��یمان الر س��بزوار
نمادهای پربیننده این بازار بودند.

مل��ت ،تج��ارت و صادرات ای��ران ،فوالد مبارکه
اصفه��ان ،مل��ی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت
اصفه��ان و پاالیش نف��ت بندرعباس نمادهای
پربیننده بورس بودند.ش��اخص کل فرابورس نیز
 ۵۶۰واحد رشد کرد و در رقم  ۱۸هزار و  ۸۲۸واحد
ایستاد .در این بازار  ۸۷۴هزار معامله به ارزش ۸۲
هزار و  ۴۹۱میلیارد ریال انجام شد.پتروش��یمی
مارون ،س��رمایه گذاری صبا تامین ،پتروش��یمی

پژوهشگرانبررسیکردند

تاثیرسرمایهگذاریمستقیمخارجیبررشداقتصادی

گروه اقتصاد کالن:نتایج یک مطالعه نش��ان داد که س��رمایهگذاری
مستقیمخارجی،باعثتقویترشداقتصادیدربخشهایکشاورزی،
خدمات و صنعت میشود .بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذاران
برای بهبود شاخصهای اقتصادی ،به هدایت منابع خارجی به سمت
بخشهای مولد اقتصاد توجه کنند .به گزارش ایسنا ،ارتباط اقتصادی
با کش��ورهای مختلف یکی از مواردی اس��ت که همواره مورد بحث

ادامه از صفحه یک


ی ها که اقتصاد شان اول است بطور
...چون آمریکای 
دائم در حال چاپ پول هس��تند اما چینیها در اثر
تج��ارتوکارتکنولوژیک��یبهدنبالفتحقلههای
موفقیتیکیپسازدیگریمیباشند.تجارتچین
دردنیامستلزمامنیتاست،ایرانیکشریکقویدر
منطقهاستومیتوانداینامنیترابصورتتکمیلی

ب��وده و متخصص��ان از جنبهه��ای گوناگون آن را بررس��ی میکنند.
تعامالت اقتصادی بینالمللی به صورت گسترده در حال توسعه است
و س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی در این تعامالت اهمیت ویژهای
دارد .به همین خاطر پژوهش��گران گروه اقتصاد دانش��گاه لرس��تان،
دانشگاه آیتاهللالعظمی بروجردی و دانشگاه آزاد بروجرد در مقالهای
به بررس��ی «نقش س��رمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی

کشور» ،پرداختند.به گفته پژوهشگران این تحقیق«سرمایه گذاری
مس��تقیم خارج��ی ( )FDIیکی از روشه��ای تأمین مالی از نوع غیر
قرضی اس��ت که برگش��ت اصل و س��ود آن از سوی سیستم بانکی و
دولت کشور میزبان ،تضمین نمیشود؛ بلکه ریسک برگشت سرمایه
به عهده سرمایهگذار است .این نوع سرمایهگذاری بیشتر توسط بخش
خصوصی و شرکتهای چند ملیتی صورت میگیرد.

دورنمای مثبت قراداد 25ساله ایران و چین

برایچینتامینکند.ایرانکشوریاستکهمیتواند
ه��مان��رژیوهمامنی��ترابرایچینتامینکند.
آمریکاییهادردوراناوباماشروعبهمحاصرهکردن
چین از ناحیه جنوب و شرق کردند .چینیها به این
فکر افتادن که این محاصر میتواند ضایعاتی هم
در بحث تجارت و هم در بحث تامین انرژی برای
آنان داش��ته باش��د از اینرو بالفاصله رئیس جمهور

چین نگاه به غرب و راه ابریشم را مطرح کرد .هدف
چینیها این بود که ازطریق قزاقستان و ترکمستان
وارد خاک ایران شوند و با مسیر قطار سیکل تجارت
خودرابااروپاومواداولیهموردنیازیکهبایدواردشود،
ببینند .چینیها وقتی دیدند ایران دیرکرده مس��یر
خود را از طریق روسها بستند.به نظر من قرارداد
 ۲۵ساله ایران و چین باید شش سال پیش به امضا

ضرورترونقبخشیبهمشاغلاینترنتی
ادامه از صفحه یک


...جهت حذف فروشندگان حقیقی زیرمجموعه فروشگاههای آنالین
حرکت کرد؛ چراکه فروش��گاههای آنالین مجوز اختصاصی اتحادیه
استارتاپهارادارند.پذیرفتنینیستکهدولتبهجایپذیرشفناوریهای
جدیدباآنهابهمقابلهومخالفتبپردازد؛آنهمفروشگاههایآنالینکه

رونقشان باعث اشتغالزایی و رونق تولید میشود .اکنون دنیا به سمت
اس��تفاده از ظرفیت فضای مجازی برای رونق کس��ب و کارها میرود؛
قطعا در کش��ور ما هم رونق کس��ب و کارهای اینترنتی موجب جهش
تولید ،کمک به معیشت مردم و آسودگی خیال آنها در تامین نیازهای
روزانهمیشود.بایددولتومجلسباتصویبقوانینجدیدزمینهفعالیت

راهاندازی بورس امالک به گرانی
مسکن دامن میزند

نایب رئیس انجمن انبوهس��ازان ضمن مخالفت با
راهاندازی بورس امالک گفت :ورود مسکن به بازار
س��رمایه و بورس باعث افزایش قیمت مس��کن می
شود .نایب رئیس انجمن انبوهسازان در مصاحبه با
س��یما گفت :ورود مس��کن به بازار سرمایه و بورس
باعث افزایش قیمت مس��کن می ش��ود.ایرج رهبر
افزود :تضمینی نیس��ت که با تامین منابع س��اخت و
س��از ثبات قیمت مس��کن محقق شود.نایب رئیس
انجم��ن انبوهس��ازان گفت :در قب��ل تالش بر این
بوده که مسکن بجای وارد شدن به بازار سرمایه به
بازار مصرف وارد شود چون در این صورت موجب
افزایش قیمت مس��کن خواهد ش��د بنابراین برای
ورود مس��کن با توجه به انتظار س��ود از این بخش
نباید انتظار ارزان ش��ده مس��کن شود .نایب رئیس
انجمن انبوه سازان گفت :به بهانه تامین مالی برای
سازندگان و انبوه سازان نمی توان اطمینان داشت
س��رمایه و س��ودکالنی که از بورس بدست می آید
وارد بازار مسکن شود .ایرج رهبر گفت :ورود به بازار
سرمایه برای افزایش سود و سرمایه است بنابراین
وقتی سرمایه وارد بورس مسکن شود قیمت های
مسکن را افزایش خواهد داد .او افزود :به طور مثال
ورود فوالد و پتروشیمی به بورس نه تنها قیمت را
کاه��ش نداد بلکه موجب افزایش قیمت ش��د پس
بازار مسکن نیز با ورود به بورس قیمت ها را بیش
از این افزایش خواهد داد.

وراث سهام عدالت گواهی انحصار
ورثه را بگیرند و صبر کنند

س��خنگوی س��هام عدالت گفت :وراث فعال گواهی
انحصار وراثت را از دادگاه صالحه دریافت کرده و صبر
کنند تا ارتباط شرکت سپرده گذاری با قوه قضائیه به
صورت مکانیزه برقرار شود.سخنگوی سهام عدالت
درگفتگ��وب��امهرگف��ت:وراثفع ً
الگواهیانحصار
وراثت را از دادگاه صالحه دریافت کرده و صبر کنند تا
ارتباط شرکت سپرده گذاری با قوه قضائیه به صورت
مکانیزه ایجاد شود .طراحی ما به گونهای است که نیاز
به هیچ مراجعه حضوری نیست.وی درباره افرادی که
هنگام ثبت نام در سامانه کارگزاریها خطای معتبر
نبودن شماره تلفن همراه دریافت میکنند ،گفت :این
افراد با مراجعه به سایت  sahamedalat.irمیتوانند
اطالعات خودش��ان را تکمیل کنند.وی در پاس��خ به
اینس��والکهاینافراددرثبتنامدرس��امانهس��هام
عدالت مش��کلی برای ورود ندارند و تنها مشکلش��ان
ثبت نام در سامانه کارگزاری هاست ،افزود :اگر تنها
هنگام ورود به سامانه سهام عدالت کارگزاریها این
خطا روی میدهد ،س��امانه آن کارگزاری ایراد دارد و
آن فرد باید کارگزاری دیگری را برای فروش سهام
عدالت خود انتخاب کند.

روسیه به دالر زدایی ادامه می دهد

سهماوراقدالریازسبدارزیروسیهباردیگرکاهش
یافت .به نقل از اسپوتنیک ،روند فاصله گرفتن روسیه
از دالر در ماه های اخیر بار دیگر تش��دید ش��ده است؛
تا جایی که طبق اعالم بانک مرکزی این کش��ور تا
ابتدای ماه ژوییه این کش��ور  ۵۶۹میلیارد دالر ذخایر
طال و ارز داشته که در مقایسه با ماه قبل  ۲.۷میلیارد
دالر بیش��تر ش��ده است .هم چنین در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل روسیه  ۵۰ملیارد دالر به ذخایر طال و
ارز خود افزوده است  .در طول چهار سال اخیر میزان
ذخایر طال و ارز روس��یه غالبا صعودی بوده اس��ت و
مدیران بانک مرکزی این کشور امیدوارند این مساله
باعث کاهش نوسانات بازارهای مالی و آسیب پذیری
در برابر تکانه های خارجی نظیر تحریم ها ش��ود .تا
تاریخ یکم ژوییه میزان ذخایر ارزی این کشور با ۰.۱
درصد کاهش نسبت به ماه قبل به  ۴۳۸میلیارد دالر
رسیده اما میزان ذخایر طال  ۲.۵درصد بیشتر شده و
به  ۱۳۰.۸میلیارد دالر رسیده است.

فاجعه در کمین اقتصاد دوبی
دو طرف میرسید.چین در حال حاضر قرارداد خود
راباعراقوس��ایرکش��ورهابس��تهاست.وقتیاین
گونه مس��ائل مطرح میشود غربیها ،اسرائیلی ها
وکش��ورهایمرتجععربینگرانمیش��وندمبادا
اجرای این گونه قراردادها اثر تحریم ها و فش��ارها
علیه ایران را خنثی کند از اینرو به دنبال فرافکنی و
فضاسازی در این زمینه هستند.

کسب و کارهای اینترنتی را بیش از گذشته تسهیل کنند .بروکراسی و
پیچ و خم اداری در مسیر صدور مجوز باعث شده بسیاری از افراد عطای
فعالیت در عرصه کسب و کارهای جدید و مشاغل خانگی و روستایی
همچون فروش اجناسشان از طریق فروشگاههای اینترنتی را به لقای
آن ببخشند؛ پس باید فکری برای بهبود این شرایط شود.

موسس��ه رتبه بندی  S&Pپیش بینی کرد اقتصاد
دوبی  ۱۱درصد کوچک ش��ود .به گزارش ایس��نا،
موسس��ه رتبه بندی اس اند پی در گزارش��ی اعالم
کرد که با توجه به تشدید بحران مسکن در دوبی و
هم چنین مشکالت پیش آمده ناشی از کرونا برای
کسب و کارها ،رتبه اعتباری این شهر را به وضعیت
بی ارزش تنزل می دهد .اس اند پی هم چنین پیش
بینی خود از رشد اقتصادی امسال این شهر اماراتی
را به منفی  ۱۱درصد کاهش داد.

