
ارزش شرکت های بزرگ چینی با افزایش محسوسی 
مواجه شده است.به گزارش راشاتودی، حتی شیوع 
گســترده ویروس کرونا در جهان نیز نتوانسته است 
روند رو به رشد شرکت های چینی را متوقف کند. در 
سال جاری متوسط ارزش ۵۰۰ شرکت بزرگ چینی 
به ۱۶.۵ میلیارد دالر رســیده که در مقایسه با سال 
گذشــته ۵۵ درصد افزایش یافته است. پنج شرکت 
بزرگ فناوری چینی یعنی تن سنت، علی بابا، میتون 
دیانگ پینگ، پینداودو و جی دی بیشترین نفع را از 
وضعیت کنونی برده اند و ارزش آن ها به باالی ۱۰۰ 
میلیارد دالر رسیده اســت. با توجه به روند صعودی 
تقاضا برای انجام امور به صــورت اینترنتی احتمال 

افزایش بیشــتر ارزش این شــرکت ها تا پایان سال 
بسیار باال است.  از زمان شیوع کرونا در جهان سرمایه 
گذاران جهت ســرمایه های خود را به سمت شرکت 
های فناوری و دارویی تغییر داده اند و میزان حمایت 
بانک های مرکزی نیز از آن ها قابل توجه بوده است. 
ارزش تنســنت که بخش بزرگی از بازار شبکه های 
اجتماعی و بازی های اینترنتی را در اختیار دارد اکنون 
به ۷۱۳ میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است و باارزش 
ترین شرکت چینی محسوب می شــود. ارزش بازار 
شرکت علی بابا نیز که بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی 
چین و آسیا اســت به ۷۱۳ میلیارد دالر افزایش پیدا 
کرده است.  از ابتدای امسال تاکنون بیشتر شاخص 

های مهم بورسی جهان صعود محسوسی داشته اند 
به گونه ای که ارزش شــاخص نزدک کامپوزیت ۳۴ 
درصد، شانگهای کامپوزیت ۱۰ درصد و هانگ سنگ 
۱۵ درصد افزایش پیدا کرده اند. برای نخســتین بار 
است که شــرکت های پینداودو و جی دی به جمع 
۱۰ شرکت برتر چین اضافه شده اند. نسبت به سال 
قبل ارزش این دو شــرکت به ترتیــب ۲۸۹ درصد و 
۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرده اســت.  روپرت هوگه 
ورف- مدیر مرکز مطالعاتی هورون گفت: دلیل اصلی 
رشد سریع شــرکت های چینی در این برهه، ظهور 
تقاضاهای جدید و عدم توانایی بسیاری از شرکت ها 

برای پاسخ گویی به این نیازها بوده است.  

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، از ثبت سفارش 
و تخصیص ارز بــه واردکنندگانــی که تعهدات 
 ارزی خود را ایفا نکرده اند، جلوگیری می شــود.
به گــزارش ایســنا، بر اســاس تصمیم ســتاد 
تنظیم بازار، از ثبت ســفارش و تخصیص ارز به 
واردکنندگانی کــه مهلت رفع تعهــد ارزی آنها 
منقضی شــده و کمتــر از ۱۰ درصــد تعهدات 
ارزی خود را ایفا کرده اند به صورت سیســتمی 
ممانعــت خواهد شــد و ســاز و کار دایر کردن 
 مجدد ارایــه خدمات نیــز سیســتمی خواهد 

بود.
همچنین به وارد کنندگانی که تا پایان سال ۱۳۹۸ 

ارز داشــته و هیچ اقدامی برای واردات کاال انجام 
نداده اند، ارز جدید اختصاص نمی یابد.

پیش تر هــم بانک مرکــزی اعالم کــرده بود با 
صادرکنندگانی که تعهــدات ارزی خود از محل 
صادرات غیر نفتی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را 

ایفا نکرده اند، برخورد خواهد شد.
 بــا ورود ســازمان توســعه تجــارت، تعدادی 
از کارت هــای بازرگانی پس از ایــن تاریخ معلق 
شــدند و بانک مرکزی اعالم کرد فهرســت این 
صادرکنندگان را بــه قوه قضاییــه تحویل داده 
اســت اما طبق اعالم ســازمان توســعه تجارت 
فرایند تعلیق کارت ها از ۳۱ شــهریور ماه متوقف 

و مقرر شــد متقاضیان دریافت کارت بازرگانی، 
 اطالعات خود را در ســامانه جامع تجارت ثبت

 کنند.
اما آنچه اواخر مهر ماه درباره ایفانشــدن تعهدات 
واردکنندگان خبرساز شــد اظهارات رئیس کل 
بانک مرکزی بود که گفت بررســی ها نشان داده 
که ۷۰ نفــر از صادرکنندگان بدحســابی که ارز 
خود را بازنگردانده اند، افراد کارتن خواب بوده اند 
و با اســتفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف 
این صادرات انجام شــده اســت. از این رو بانک 
مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضاییه تحویل 

خواهد داد.

به جز ین و یوان ارزش دالر مقابل ســایر ارزهای مهم کاهشی بود.به گزارش 
رویترز، حساسیت بازارهای مالی نسبت به خبر توسعه واکسن کرونا بیشتر شده 
است؛ چرا که اگر این تولید انبوه این واکسن ها بیشتر از حد انتظار طول بکشد 
یا واکسن ها اثربخشی الزم را در بین تمامی ســنین و گروه ها نداشته باشند، 
احتماال شاهد اعمال جدید قرنطینه ها و تعطیلی کسب و کارها خواهیم بود؛ به 
ویژه آن که این قرنطینه ها هزینه اقتصادی کامال قابل توجهی دارند. برای مثال، 
یک مدل سنجی صورت گرفته توسط مدرسه کســب و کار پاریس و دانشگاه 
میالن ایتالیا نشــان می دهد که بین ماههای می تا مارس قرنطینه سراسری 
به میزان ۱۶۸ میلیارد دالر به اقتصاد آمریکا خســارت زده اما جان حدود ۲۹ 
هزار نفر را نجات داده است.  این بدان معنی اســت که تقریبا به ازای جان هر 
شهروند آمریکایی حدود ۶ میلیون دالر هزینه به اقتصاد آمریکا تحمیل شده 
است.  احتمال تقویت سیاست حمایتی بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر با 
توجه به باقی ماندن ریسک کرونا شدت گرفته است و اگر چه شماری از مدیران 
ارشد این نهاد احتمال تغییر رویکرد محســوس در کوتاه مدت را رد کرده اند 
اما ممکن است باهدف جلوگیری از موج ورشکستگی کسب و کارها در آمریکا، 
بانک مرکزی آمریکا بیش از پیش در بازارهای مالی مداخله کند. از سوی دیگر 
با توجه به اعالم برنامه برخی از دولت های اروپایی نظیر انگلیس برای استقراض 
بیشتر، انتظار نمی رود چشم انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن باشد و چین 
موتور محرک رشد اقتصادی خواهد بود.  سرانجام روند رسمی انتقال قدرت به 
تیم بایدن آغاز شده است و در بخش های مختلف از جمله وزارت خارجه و کاخ 
سفید، تیم هایی به این منظور تشکیل شده اند. شماری از ایالت های جنجالی 
از جمله نوادا و مینه سوتا که اختالف آرای بایدن و ترامپ در آن ها کم بود نیز 
به صورت رسمی بایدن را پیروز انتخابات در ایالت های خود انتخاب کرده اند.  

وزارت بازرگانی آمریکا آمار رشد نهایی سه ماهه سوم امسال را اعالم کرد که بر 
این اساس نرخ رشد اقتصادی این کشور مثبت ۳۳.۱ درصد اندازه گیری شده 
که این رقم ۶۳.۸ درصد بیشتر از رشد سه ماهه قبل و ۲.۱ درصد بیشتر از نرخ 
رشد پیش بینی شده قبلی بوده است. سطح تولیدات ناخالص داخلی در آمریکا 
هنوز ۳.۵ درصد نسبت به قبل از آغاز بحران کرونا فاصله دارد.  پیش بینی می 
شود تا بهار آینده واکسن های موثر در مقابله با کرونا در اختیار بخشی از عموم 
مردم قرار گیرد. جیمز بوالرد،  رییس دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در 
سنت لوییس گفته است که این واکسن ها به منزله چراغی هستند که در انتهای 
تونلی تاریک دیده می شود. بوالرد که برای شــرکت در اجالسی عازم فنالند  
شده بود، با اشاره به تبعات سنگین اقتصادی کرونا بر روی اقتصاد جهانی افزود: 
داده ها نشان می دهند که شرایط در بســیاری از بخش ها هنوز فاصله زیادی 
تا سطح قبل از بحران دارد اما خبر خوب این است که نه تنها عقب گرد متوقف 
شده بلکه روند صعودی نیز از سر گرفته شده است و من به رشد اقتصادی در 
سه ماهه چهارم و سه ماهه نخست سال بعد امیدوارم.  تنش های بین چین و 
آمریکا ممکن است در روزهای پایانی دولت ترامپ شعله ور شود و این مساله 
رویکرد احتیاطی معامله گران را در کوتاه مدت افزایش داده است. طبق اسنادی 
که به دست رویترز رسیده، ممکن اســت دولت ترامپ۸۹ شرکت چینی را به 
دلیل همکاری آن ها با ارتش چین تحریم کند که در بین آن ها نام شرکت های 
مطرح هوافضای چین نیز دیده می شود. به عقیده برخی کارشناسان، از آنجا که 
بایدن به دنبال ترمیم روابط با پکن به ویژه در حوزه تجاری خواهد بود، ترامپ 
در تالش است تا در روزهای پایانی دولت خود جلوی عادی سازی سریع روابط 
را بگیرد و به همین منظور تحریم ها علیه شرکت های چینی روز به روز در حال 
گسترش است.  شرکت دارویی فایزر، از آغاز مطالعات جدید بررسی اثر واکسن 

این شرکت با تمرکز بر نوجوانان خبر داده اســت که با وجود نرخ مرگ و میر 
پایین در بین سایر گروه های سنی، معموال ناقلین ویروس کرونا هستند بی آن 
که عالیم بالینی محسوسی داشته باشند. پیش از این نتایج واکسن بر روی گروه 
سنی سالمندان بسیار رضایت بخش بوده است.  به گفته صندوق بین المللی 
پول، رسیدن به یک راهکار دارویی در ریشه کنی کرونا می تواند تا سال ۲۰۲۵ 
میزان تولید ناخالص داخلی جهان را حدود ۹ تریلیون دالر افزایش دهد. این 
نهاد با هشدار نسبت به خطر لغو سیاست های مالی حمایتی فعلی دولت ها و 
بانک های مرکزی از ضرورت تداوم رویکرد حمایتی سخن گفته و افزوده است: 
اگر هر کشور کار خودش را در مقابله با کرونا انجام دهد، مخارج کرونا حدود دو 
سوم افزایش پیدا خواهد کرد.  اداره غذا و دارو آمریکا مجوز تولید انبوه واکسن 
ضد کرونای شرکت آمریکایی فایزر و شریک آلمانی آن یعنی بیونتک را صادر 
کرد. انتظار می رود در اوایل ســال اینده میالدی این واکسن که طبق ادعای 
سازندگانش باعث ایجاد مصونیت ۹۰ درصدی در افراد مورد آزمایش شده، به 
طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد و قرار است این واکسن ابتدا در 
آمریکا و سپس اروپا و سپس سایر نقاط عرضه شود.  تاکنون بیش از ۶۲ میلیون 
و ۳۲۹ هزار و ۸۴۷ مورد ابتال به کرونا گزارش شــده است که در این بین یک 
میلیون و ۴۵۵ هزار و ۸۲ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۷۱ هزار و ۴۴۳ نفر، برزیل با ۱۷۱ 
هزار و ۹۹۸ نفر، هند با ۱۳۶ هزار و ۷۰۵ نفر، مکزیک با ۱۰۴ هزار و ۸۷۳ نفر و 
انگلیس با ۵۸ هزار و ۳۰ نفر بوده است.شدت گرفتن سرعت شیوع کرونا باعث 
شده است تا شاهد رقم خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس 
کرونا باشیم تا جایی که روز ۲۵ نوامبر با ثبت از ۱۲ هزار و ۲۵ فوتی در یک شبانه 
روز رکورد قبلی را که مربوط به روز یادهــم نوامبر با ۱۱ هزار و ۱۰ قربانی بود، 

شکست.  اریک نیلسون- تحلیلگر ارشد ارزی در بانک ولز فارگو- گفت: این طور 
به نظر می رسد که شاهد یک جدال نیرومند بین افراد خوشبین و بدبین هستیم. 
احتماال همه معتقدند که در بلندمدت با وارد شدن واکسن کرونا شرایط تا حد 
زیادی تتغییر خواهد کرد اما این وحدت نظر در خصوص چشم انداز کوتاه مدت 
کمتر وجود دارد و عده ای معتقدند که بازگشت قرنطینه ها به معنای طوالنی 

تر شدن زمان الزم برای احیای اقتصادی خواهد بود.  

شاخص دالر
 شاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۰۷ درصد کاهش نســبت به روز گذشته در 
سطح ۹۱.۸۲۳ واحد بســته شــد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل 
۱.۱۰۴ دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معامالت بازارهای 

ارزی نیویورک محاسبه شده است.(

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای ۱.۳۳۱ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۹ درصد باال رفت و با باقی ماندن در 

کانال ۱.۱۹ به ۱.۱۹۶ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
در معامالت بازارهای ارزی آســیایی، هــر دالر با ۰.۰۴ درصــد افزایش به 
۱۰۴.۰۹۲  ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۵۳ 
دالر مبادله شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۷۵ یوان چین اعالم شد.

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که برآورد قاچاق سیگار در هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸.۹ درصد افزایش و بعد از مدت ها در سال جاری میزان افزایش 
قاچاق سیگار تک رقمی شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هفت 
ماهه اول امســال ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به 
تولید ۳۱ میلیارد نخ در هفت ماهه اول ســال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشته 
اســت.در پی این کاهش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف در این هفت ماه 
۳۷ میلیارد و ۹۱۰ میلیون نخ برآورد شده، برآورد قاچاق سیگار هم با ۸.۹ درصد 

افزایش، از شش میلیارد و ۹۶۰ میلیون نخ ســیگار در هفت ماهه اول سال قبل 
به هشت میلیارد و ۹۱۰ میلیون نخ سیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.

روند قاچاق سیگار در سال گذشته کاهشی بود، به طوری که در کل سال گذشته 
برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد 
کاهش یافته بود، اما در سال جاری با مشــکالتی که به دلیل  عدم تخصیص ارز 
برای واردات مواد اولیه در زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید  
تولید در هشت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی شد، قاچاق سیگار رو 
به افزایش گذاشت،  تا جایی که در اردیبهشــت امسال برآوردها از میزان قاچاق 

سیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول سال ۱۳۹۸ بود.با این حال به نظر می رسد 
هر چند هنوز برآوردها از میزان قاچاق ســیگار بیش از ســال گذشته ایت،  اما 
 طی ماه های گذشته با افزایش تولید ســیگاَر، میزان افزایش قاچاق سیگار نیز 

کمتر شده است.

افزایش ۴۲ درصدی صادرات سیگار
این در حالی اســت که آمارها نشان می دهد از ابتدای امســال تا پایان مهر ماه 
صادرات ســیگار با افزایش ۴۲ درصدی به ۷۱ میلیون نخ رسیده است. این در 

حالی است که صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۵۰ میلیون نخ بوده 
است.بر اســاس اعالم انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی، ۷۰ درصد مواد اولیه محصوالت دخانیات از طریق واردات 
تامین می شود که عمده آن مربوط به توتون اســت. همچنین این صنعت ۵۰ 
هزار نفر اشتغال مستقیم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در بخش 
توزیع، کشاورزی و حمل و نقل دارد و نیاز ساالنه آن برای واردات مواد اولیه  ۳۰۰ 
میلیون یورو است. از طرف دیگر این صنعت ساالنه ۴۰۰۰ میلیارد تومان درآمد 

مالیاتی دارد.

ثبت سفارش برای واردکنندگانی که ایفای تعهد نکردند ممنوع شداوضاع به کام شرکت های چینی

دالر در قعر هفت ماهه

افزایش قاچاق سیگار تک رقمی شد
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تقریبا ۶ ماه بــه انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
باقی مانــده و در اقتصاد 
کنونی، بــورس تبدیل به 

نبض اقتصاد ایران...

  پیمان مولوی، اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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تامين اجتماعی شرط 6 ماه سابقه بيمه برای 
استحقاق بيمه بيکاری را رعایت نمی کند

 دور زدن قوانین
 بیمه بیکاری

 بازار بی رمق
 خانه های ارزان 

تزریق هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه، بورس را تکان داد

رشد  بورس  در  سایه  رکود   بازارها
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جهش   تورم   مواد غذایی 
با وجود تورم ۴۶.۴ درصدی32 قلم خوراکی 

مسئوالن همچنان از سقوط قیمت ها خبر می دهند 

سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری 
به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل 
اشتغال خود کار کرده اند خودداری می کند و 
همین امر موجب ایجاد مشکالت زیادی برای 
کارگران شده است. ســابقه کمتر از یکسال در 
قانون شامل دریافت بیمه بیکاری می شود اما 
گزارش ها حاکی است که این قانون از سوی نهاد 
مربوطه یعنی سازمانی تامین اجتماعی جدی 
گرفته نشده و رعایت نمی شود. توضیح بیشتر 
اینکه در قانون مصوب سازمان تامین اجتماعی 

آمده است که کارگران با...

به دنبال کاهش محسوس معامالت و توقف روند رشد 
قیمت، بازار خانه های کوچک متراژ و قیمت مناسب 
نیز دچار کسادی شده است؛ به طوری که در شش 
منطقه ارزان قیمت تهران فقط ۷۳۷ فقره معامله 
انجام شده که ۱۶ درصد از کل قراردادهای خرید و 
فروش آبان ماه را شامل می شود.به گزارش ایسنا، از 
میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۴۰ درصد معامالت 
در شش منطقه دارای قیمت باالتر از میانگین شهر 
انجام می شود و سهم ۱۶ منطقه دیگر ۶۰ درصد از 
معامالت است که با توجه به تعداد و تراکم جمعیتی 
این مناطق سهم چندان باالیی محسوب نمی شود. 
به بیان دیگر بازار خانه در مناطق ارزان قیمت رونق 

چندانی ندارد. کاهش قدرت...



اقتصاد2
ایران وجهان

افزایش سقف تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی در بانک توسعه تعاون

بانک توســعه تعاون به منظور حمایت از اشتغال 
و همراهی بــا کارفرمایان در مواجهه با شــرایط 
اقتصادی پیش رو، مقرر داشت تا سقف تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغالزایی کارفرمایان دستگاه های 

حمایتی تا سقف 20 میلیارد ریال افزایش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، بر 
اســاس موافقت مدیرعامل و باهدف حمایت از 
اشتغالزایی خصوصاً در بخش نهادهای حمایتی، 
بانک توسعه تعاون سقف تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های 
حمایتی را تا سقف 20 میلیارد ریال برای اشتغال 
حداقل 40 نفر مددجو افزایش داد. بر اساس این 
تصمیم تسهیالت اعطاشده به این کارفرمایان، به 
ازای هر نفر حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود.

حمایت ۵۰هزار میلیارد ریالي بانک 
مهر ایران از اقشار کمتر برخوردار

مدیرعامل بانــک مهر ایران خبــر داد: این بانک 
نزدیک به 500هزار فقره تسهیالت به ارزش حدوداً 
50هزار میلیارد ریال در حوزه محرومیت زدایي و 
حمایت از دهک هاي پایین درآمدي پرداخت کرده 
است. به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، 5 آذرماه روز بســیج مســتضعفان 
نام گذاری شده و به همین مناسبت عملکرد این 
بانک در حوزه محرومیت زدایي و توانمندسازي 
اقشار کمتر برخوردار را در گفت وگو با دکتر مرتضي 

اکبري مدیرعامل بانک مهر ایران مرور مي کنیم.
اکبری می گوید: از آنجایي که بانک مهر ایران یک 
بانک تخصصي قرض الحســنه اســت و در حوزه 
بانکداري خرد فعالیت مي کند، تنها امکان پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به اشــخاص حقیقي و 
با سقف مشــخص را داراســت. با این حال، بانک 
مهر ایران با تعریف طرح هاي تسهیالتي متنوع و 
همچنین امضاي تفاهم نامه با نهادهاي حمایتي 
مختلف، اقدامات مؤثري در حوزه اشتغال زایي و 
کارآفریني با اولویت دهک هاي پایین درآمدي انجام 
داده است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی 
این بانک اظهار می کند: در چارچوب یکي از این 
تفاهم نامه ها، بانک مهر ایران نزدیک به ۳۶0هزار 
فقره تســهیالت به مبلغ 2۹هزار و 500 میلیارد 
ریال به مددجویان کمیته امــداد پرداخته کرده 
است. عمده این تسهیالت در حوزه خوداشتغالي 
پرداخت شده است. در واقع بانک مهر ایران سعي 
کرده به جاي اینکه به افراد در حوزه وام  معیشتي 
پرداخت کند، با پرداخت وام در حوزه اشتغال، این 
افراد را به ســمت ایجاد درآمد پایدار براي خود و 

خانواده هایشان سوق دهد. 

محصوالت ویژه بانک سامان برای 
فعاالن حوزه کاالهای اساسی

بانک ســامان باهدف حفظ و تأمین امنیت غذایی 
کشور، محصوالت ویژه ای را برای شرکت های فعال 
در صنایع کاالهای اساسی ارائه می دهد. به گزارش 
سامان رسانه، بانک سامان بر اساس سیاست های 
خود در خصوص تبدیل شدن به بانک عامل غذا و 
داروی کشور، طی سالیان گذشته همواره حمایت 
ویژه ای از فعــاالن و تجار حوزه کاالهای اساســی 
داشته و درزمینٔه واردات کاالهای بااهمیت این حوزه 
همچون برنج، روغن، شــکر، خوراک و نهاده های 
دامی با شناخت مسیرهای تأمین این کاالها و در نظر 
گرفتن شرایط کشور، دغدغه اصلی خود را به طور 
خاص، ارائه راهکارهای ســریع و مناسب در حوزه 

پرداخت های بین المللی قرار داده است.

همراه کارت بانک آینده؛ دومین 
نرم افزار پرداخت پرطرفدار کشور

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری ساده، 
کاربردی و رایگان است که در حال حاضر، قابل 
اســتفاده برای تلفن های همــراه و تبلت های 
  iOS هوشمند با سیســتم عامل های اندروید و
است. این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت 
همچون: انتقال وجــه کارت به کارت از مبدا ۳2 
بانک معتبر کشور، دریافت موجودی، خرید شارژ 
و اینترنت، پرداخت قبوض شهری، نیکوکاری، 
خدمات خودرو، اعتبارسنجی بانکی و پرداخت 
های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را 
در میان تمام کاربران بانکداری الکترونیکی برای 
خود، کســب کند. در حال حاضر، همراه کارت 
بانک آینده با خدمت رسانی به ۱0 میلیون کاربر، 
رتبه دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت، به خود 
اختصاص داده است. آمارها نیز نشانگر آن است که 
همراه کارت بانک آینده در "گوگل پلی" و "کافه 
بازار" به ترتیب با بیش از 5 میلیون و 2 میلیون 
بارگذاری و نیز کسب امتیازهای ۶/4 و ۷/4 از 5، 
در مقایسه با دیگر نرم افزارهای مشابه، پیشتاز بوده 
است که این دستاورد، نشان از رضایت مطلوب 
کاربران از این محصــول دارد. طراحان این نرم 
افزار، یکی از اصلی ترین دالیل رشد همراه کارت 
را مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم افزار 
به دیگران می دانند که این امر می تواند به دلیل 
استفاده آسان و دلچســب همراه کارت باشد که 

نهایتا رضایت مشتری را در پی دارد.

بانک ها

شکاف ایجاد شده بین قیمت 
بازار آزاد و کارخانه، ســبب 
هجوم گسترده مردم و دالالن 
حرفــه ای به ســمت خرید 
خودرو از کارخانه شده  است.  
به گزارش مهر، مدت زیادی اســت که دالالن حرفه ای 
با اجاره کد ملی، محدودیت های ایجاد شده برای خرید 
خودرو را دور می زنند. با توجه به حضور پر تعداد دالالن در 
صف خرید خودرو، امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط 
مصرف کننده واقعی، بسیار محدود شده به طوری که در 
قرعه کشی آذر ماه شرکت ایران خودرو، احتمال برنده 

شدن به کمتر از یک درصد رسید.
واسطه گران با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار 
آزاد، سود فراوانی نصیب خود می کنند، در چنین شرایطی 
مصرف کننده واقعی مجبور به خرید خودرو با قیمت بازار 
آزاد است و اختالف قیمت بین بازار آزاد و قیمت مصوب 
نصیب دالالن می شود. مجموع این مبلغ بالغ بر 50 هزار 
میلیارد تومان است. از همین رو به منظور حفظ حقوق 
مردم، جمعی از نماینــدگان مجلس طرحی را با عنوان 
طرح »تحول بازار و صنعت خودرو سبک« ارائه کرده اند که 
به موجب آن پیشنهاد شده است تا خودرو در بورس کاال 
عرضه شود و اختالف قیمت کشف شده در بورس کاال و 
قیمت مصوب به عنوان مالیات اخذ شود. مالیات اخذ شده 
صرف توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش تولید خودرو 

می شود تا منافع آن نصیب عموم مردم شود.

استفاده از منابع مالیاتی برای افزایش تولید 
خودرو

زیان انباشــته ایران خودرو و ســایپا در پایان سال ۹۸ 
مجموعاً به 45 هزار میلیارد تومان و بدهی خودروسازان 
به قطعه ســازان نیز به بیش از ۳0 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به ۹۶ 
حدود 50 درصد کاهش داشته و از ۱.۶ میلیون دستگاه 

به ۸۳0 هزار دستگاه رسیده است.
تولید ساالنه خودرو )هزار دستگاه( -هزار دستگاه
محمد علی صادقی، کارشــناس اقتصادی می گوید: با 
این حساب گلوگاه تولید خودرو در حال حاضر کمبود 
نقدینگی است. با اســتفاده از منابع حاصل از اختالف 
قیمت فروش خودرو در بــورس کاال و قیمت مصوب 
شورای رقابت می توان تسهیالتی به خودروسازان اعطا 
کرد تا امکان افزایش تولید فراهم گردد. افزایش تولید 

خودرو عالوه بر کاهش قیمت، ایجاد اشتغال و افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت را درپی خواهد داشت.

استفاده از منابع درآمدی برای توسعه حمل و 
نقل عمومی

به گفته صادقــی، در حال حاضر حــدود ۷0 درصد از 
اتوبوس های شهری کشور فرسوده هستند. وسایل نقلیه 
فرسوده حدود ۳0 برابر خودروهای نو، آالیندگی دارند و 
دو برابر نیز سوخت مصرف می کنند. اتوبوس نو بیش از ۳ 
میلیارد تومان قیمت دارد که خارج از توان مالی رانندگان 
برای خرید آن است، از طرفی نیز دولت با کسری بودجه 
۱50 هزار میلیارد تومانی روبه رو است و امکان تأمین 

مالی دولتی برای جایگزینی این اتوبوس ها وجود ندارد.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه حدود 42 هزار 
میلیارد تومان برای جایگزینی این اتوبوس ها نیاز است، 
معتقد است: با استفاده از منابع حاصل از اختالف قیمت 
فروش خودرو در بــورس کاال و قیمــت کارخانه، این 
اتوبوس ها را در کمتر از یک ســال می توان جایگزین 
نمود تا همه مردم از منافع آن بهرمند شوند و آلودگی 
هوا و مصرف سوخت نیز کاهش یابد. با جایگزینی این 
اتوبوس ها و کاهش مصرف سوخت، درآمد ارزی دولت از 
محل صادرات سوخت صرفه جویی شده، افزایش می یابد.

حذف رانت و از بین رفتن تقاضای کاذب
اختالف قیمت جذاب بین بازار آزاد و قیمت کارخانه، انگیزه 

اصلی دالالن برای خرید خودرو از کارخانه است. با عرضه 
خودرو در بورس کاال بدون سقف قیمت، رانت خودرو از 
بین می رود، در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در 
صف خرید خودرو به شدت کاهش می یابد و مصرف کننده 
واقعی می تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید کند. با این 

روش، دالالن نیز از چرخه توزیع خودرو حذف می شوند.

کشــف قیمت در فضای شــفاف بورس و 
جلوگیری از قیمت سازی

در حال حاضر رکود در بازار خودرو حاکم است و میزان 
معامالت در بازار در برخی مواقع به حد صفر می رسد. در 
این بازار تعداد فروشــنده و خریدار اندک است. بنابراین 
فرصت بــرای برخی از دالالن فراهم شــده تــا با اعالم 
قیمت های کاذب اقدام به قیمت سازی در بازار نمایند. با 
عرضه خودرو در بورس کاال قیمت خودرو در فضای شفاف 
بورس کشف می گردد و امکان قیمت سازی از بین می رود.

بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو 
به افراد خاص

فرآیند فروش خودرو در حــال حاضر در کنترل کامل 
خودروسازان است و این امکان وجود دارد که برخی از 
افراد دخیل در فرآیند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش 
خودرو به افراد خاص کرده و از این محل منافعی را نصیب 
خود کنند. منافع این افراد اقتضا می کند تولید خودرو کم 
باشد تا اختالف قیمت بازار و کارخانه در سطح باال حفظ 

گردد، در نتیجه این افراد انگیزه باالیی برای سنگ اندازی 
در مسیر افزایش تولید خودرو خواهند داشت.

با عرضه خودرو صفر در بورس کاال امکان دریافت پالک 
برای خودروهای صفر که از سایر طرق فروخته شده اند از 
بین می رود، در نتیجه این افراد امکان فروش خودرو به 
افراد خاص را نخواهند داشت و انگیزه سنگ اندازی در 

مسیر افزایش تولید نیز از بین می رود.

حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان ها و نهادها
خودروسازان با عقد قراردادهایی اقدام به فروش خودرو به 
سازمان های مختلف می نمایند. با توجه به اختالف موجود 
بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، عقد این قراردادها امتیاز 

ویژه ای را نصیب این سازمان ها و نهادها می کند.
اعطای این امتیازها نمی تواند بدون چشم داشت باشد. 
با عرضه خودرو در بورس کاال، امکان اعطای امتیاز ویژه 
به برخی از سازمان ها و نهادها از بین می رود که نتیجه 
آن جلوگیری از اعمال نفوذ خودروسازان در این نهادها 

و سازمان ها است.

کنترل میزان پیش فروش در نتیجه کاهش 
تأخیر در تحویل

در چند سال گذشته خودروسازان اقدام به پیش فروش 
گســترده و بدون ضابطه خودرو نموده اند. عدم توانایی 
در عمل به تعهدات، سبب تأخیر در تحویل خودروهای 
پیش فروش شده است که نارضایتی خریداران را درپی 
داشته اســت. با فروش خودرو در بورس کاال، به دلیل 
شــفاف بودن فروش و پیش فروش، امکان پیش فروش 
بی ضابطه و خارج از ظرفیــت از بین می رود که نتیجه 

آن تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده است.

عرضه خودرو در بورس در خدمت منافع عمومی
از این آمار و تحــوالت به وجود آمــده می توان نتیجه 
گرفت که اکثر تقاضای حال حاضــر خودروی صفر در 
کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسیدن خودروی صفر 
از کارخانه به مصرف کننده اصلی بســیار پایین است. 
از جمله راه های اصلی کنترل بازار خــودرو در چنین 

شرایطی عرضه خودرو در بورس کاال است.
با این روش، دالالن و واســطه گران از چرخه معامالت 
خودرو حذف شــده و اختالف قیمت در بازار آزاد را در 
خدمت افزایش تولید خــودرو و کاهش قیمت آن قرار 
می دهد. در چنین روندی قیمت خودرو توسط تصمیم 
جمعِی مردم تعیین شده و در نهایت منافع عمومی مردم 

تأمین می شود.

آیا رانت و تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین می رود

ساماندهی بازار خودرو با فروش  در بورس کاال؟ نرخ ســود بازار بین بانکی در 
مسیر کاهش قرار گرفت

در آبان ماه سال جاری چهار مرتبه عملیات بازار باز و با 
هدف تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ 
سود به سمت نرخ سود هدف انجام شد که به دنبال 
آن نرخ سود در بازار بین بانکی از ۸ تا 2۹ آبان ماه در 
مسیری نزولی از 2۳.2 به 2۱.۶ و در ششم آذرماه به 
20.۷ درصد رسیده اســت. به گزارش ایلنا از روابط 
عمومی بانک مرکزی، نرخ سود موزون بازار بین بانکی 
در ابتدای آبان ماه ســال جاری معادل 2۳.2 درصد 
بود؛ با توجه به باال بودن این نرخ نسبت به نرخ سود 
سیاستی تعیین شده و همچنین فراتر رفتن آن نسبت 
به نرخ سود سقف داالن )22 درصد(، در آبان ماه سال 
جاری 4 نوبت عملیات بازار باز هفتگی با هدف تزریق 
نقدینگی به بازار بین بانکی و هدایت نرخ سود به سمت 
نرخ سود هدف انجام شد. عملیات اول به صورت خرید 
قطعی اوراق بدهی دولتی بود که طی آن ۱۱۱.5 هزار 
میلیارد ریال اوراق از دو بانک خریداری شد که البته 
۱0۷.5 هزار میلیارد ریال از آن به یک بانک اختصاص 
داشت و به منظور ساماندهی اضافه برداشت این بانک 
انجام شد. سه عملیات بعدی در قالب توافق بازخرید 
صورت گرفت که حجم معامالت در آنها به ترتیب ۹.۸، 
2۶.۷ و ۳5.5 هزار میلیارد ریال بوده است.   ذکر این 
نکته ضروری است که کل معامالت مربوط به عملیات 
بازار باز با استفاده از توافق بازخرید در حدود ۷2 هزار 
میلیارد ریال با سررسید ۱4 روزه بوده که مانده آن در 
پایان آبان ماه ۶2.2 هزار میلیارد ریال است. در آبان ماه 
سال جاری در ۸ روز، چهار بانک برای دریافت اعتبار 
قاعده مند در نرخ ســقف داالن )22 درصد( به بانک 
مرکزی مراجعه کردند که مبالغ درخواستی در همان 
روز در قالب توافق بازخرید به بانک های متقاضی اعطا 
شد. اعتبارگیری قاعده مند بانک های مورد اشاره در 
آبان ماه سال جاری در حدود ۹4.2 هزار میلیارد ریال 
بوده اســت که مانده آن در پایان ماه یاد شده بالغ بر 
۱۱.۹ هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب کل مانده 
تزریق ذخایر بانک مرکزی -با توافق بازخرید- در بازار 
بین بانکی در پایان آبان ماه ســال جاری ۷4.۱ هزار 

میلیارد ریال بوده است. 

دو روش ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلســه بررســی 
روش های تامین ارز کاالهــای وارداتی، دو روش 
ایفای تعهــدات ارزی صادرکننــدگان را معرفی 
کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی در این 
جلسه بیان کرد: تمامی صادرکنندگان دارای پروانه 
صادراتی )از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد( با استفاده از 
واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می توانند به ایفای تعهدات ارزی خود 
بپردازد. وی ادامه داد: در صورت عدم تحقق ایفای 
تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر 
4 ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا 
از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را 
ایفا کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: 
کمیته اقدام ارزی ســازمان توسعه تجارت و بانک 
مرکزی موظف هستند موارد فوق را پیگیری کنند و 
اقدامات و برخوردهای قانونی الزم را در صورت لزوم 
انجام دهند. رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به تشکیل قرارگاه جهش تولید با حضور 
نمایندگان دستگاه های حاکمیتی تصریح کرد: در 
شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و در این شرایط 
همه دستگاه های مرتبط باید با هماهنگی همدیگر 
تصمیمات کالن اتخاذ کنند که این قرارگاه نیز در 
همین راستا است. وی همچنین اقناع افکار عمومی 
را از دیگر وظایف این قرارگاه دانست و گفت: بخشی 
از کارهای قرارگاه اتخاذ تدابیر الزم برای اقناع افکار 
عمومی نسبت به تصمیمات گرفته شده در حوزه 

مباحث اقتصادی است. 

تمهیدات بانــک مرکزی برای 
کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از تمهیدات ویژه این بانک 
برای کنترل رشد ترازنامه های شبکه بانکی خبر داد 
و گفت: دستورالعمل های مرتبط با مصوبه شورای 
پول و اعتبار و ســقف های تعیین شده، به زودی 

ابالغ می شود.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شــخصی خود 
در فضای مجازی نوشــت: رهبر معظم انقالب، در 
دیدار 4 آذرماه ۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، نکات مهم و راهبردی در خصوص اقتصاد 
کشور بیان فرمودند. ایشان در بخشی از بیاناتشان 
در مورد نحوه تأمین کســری بودجه دولت، روش 
فروش اوراق و سهام دولت را مورد تأکید قرارداده و 
استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تأمین 
کســری بودجه را نفی کردند. از بابت عنایت ویژه 
ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار 
تورم صمیمانه قدردانی می کنم. همراهی دولت در 
تأمین کسری بودجه ۸ ماه اول سال، از طریق انتشار 

اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به مجوزهای قانونی 
اخذ شده، این روند، در ماههای باقیمانده سال نیز، با 
جدیت ادامه یابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت 
ســالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن و 

معیشت مردم، تأمین مالی کرد.

اخبار
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به دنبال کاهش محسوس معامالت و توقف روند 
رشد قیمت، بازار خانه های کوچک متراژ و قیمت 
مناسب نیز دچار کسادی شده است؛ به طوری که 
در شش منطقه ارزان قیمت تهران فقط ۷۳۷ فقره 
معامله انجام شده که ۱۶ درصد از کل قراردادهای 

خرید و فروش آبان ماه را شامل می شود.
به گزارش ایســنا، از میان مناطق 22 گانه شهر 
تهران 40 درصد معامالت در شش منطقه دارای 
قیمت باالتر از میانگین شهر انجام می شود و سهم 
۱۶ منطقه دیگر ۶0 درصد از معامالت است که با 
توجه به تعداد و تراکم جمعیتی این مناطق سهم 
چندان باالیی محسوب نمی شود. به بیان دیگر 
بازار خانه در مناطــق ارزان قیمت رونق چندانی 
ندارد. کاهش قدرت خرید، انتظار برای افت بیشتر 
قیمتها و توقف معامالتی از دالیلی کسادی بازار 

خانه های ارزان قیمت محسوب می شود.
آمارها نشــان می دهد قیمت مسکن در مناطق 
۱ تا ۶ پایتخت باالتر از نرخ میانگین شــهر و در 
مناطق ۷ تا 22 پایین تر از متوسط قیمت یعنی 
2۷ میلیون و ۱00 هزار تومــان در هر متر مربع 
است. با این حال سهم شش منطقه گران قیمت 
که همگی در نیمه شــمالی تهران قرار دارند از 
معامالت مسکن قابل توجه اســت. این نمایه از 
 پایین بودن توان متقاضیان واقعی در بازار مسکن 

حکایت دارد.
آبان ماه امسال رتبه اول فراوانی معامالت برحسب 
متراژ واحدهای مسکونی به خانه های ۶0 تا ۷0 
متر و همچنین 50 تا ۶0 متر هر کدام با سهم ۱5 
درصد از قراردادهای خرید وفروش آبان مربوط 
شد. رتبه دوم به واحدهای ۷0 تا ۸0 متر و جایگاه 
سوم به خانه های 40 تا 50 متر هرکدام به ترتیب 

با سهم ۱2 و ۱۱ درصد تعلق گرفت.
درخصوص قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 
نیز خانه هــای متری ۱4 تــا ۱۶ میلیون تومان 
با ســهم ۸.۶ درصد از کل معامالت رتبه اول را 
در اختیــار دارند. واحدهای ۱۶ تــا ۱۸ میلیون 
تومان در هر متر مربع در جایگاه دوم قرار دارند و 
رتبه خانه های متری ۱2 تا ۱4 میلیون تومان با 
سهم ۶.۹ درصد سوم است. در جایگاه چهارم نیز 
واحدهای متری ۱۸ تا 20 میلیون تومان با سهم 
۶.۸ درصدی از کل معامــالت قرار دارند. به طور 
کلی 4۱ درصد معامالت در بــازه قیمتی کمتر 
از 20 میلیون تومان در هر متــر مربع انجام می 
شود و البته خانه های با قیمت بیش از متری 5۶ 
میلیون تومان ۶.4 درصد از کل معامالت را در بر 

می گیرند.

آبان ماه ۱۳۹۹ ارزان تریــن مناطق پایتخت به 
ترتیب منطقــه ۱۸ با میانگین هــر متر خانه به 
قیمت ۱2 میلیون و 40 هزار تومان، منطقه 20 
با نرخ میانگین ۱2 میلیــون و ۷45 هزار تومان، 
منطقه ۱۷ بــا ۱۳ میلیون و ۹50 هــزار تومان، 
منطقه ۱۶ با ۱4 میلیون و ۳5 هزار تومان، منطقه 
۱5 با قیمــت ۱4 میلیون و ۷20 هــزار تومان و 
منطقه ۱۹ با ۱4 میلیون ۸۹0 هزار تومان در هر 
متر مربع بودند. این در حالی اســت که با وجود 
قیمت پایین مسکن، شش منطقه مذکور تنها ۱۶ 
درصد از کل معامالت مسکن در شهر تهران را به 

خود اختصاص داده اند.
بررسی ها نشان میدهد بازار آپارتمانهای کوچک 
و ارزان قیمت در مناطق جنوبی تهران نیز رونق 
چندانی ندارد؛   هرچند بازار مسکن در این مناطق 
با فقر فایلهای مرغوب کوچک متراژ و به قیمت 
مواجه است. اغلب آپارتمانهای نقلی نیز در مناطق 
۹ و ۱0 وجود دارد. واسطه های ملکی می گویند 
که نرخهای پیشنهادی معموال باالتر از عرف این 
محله ها ارایه می شــود و البته خریدار چندانی 
ندارد. بخصوص که از اواسط آبان ماه حجم عرضه 
در بازار مسکن حدود ۳0 درصد افزایش و تقاضا 

44 درصد کاهش یافته است.
از بین مناطق واقع در نیمه جنوبی تهران، باالترین 
قیمت به منطقه ۱۳ با متوسط 2۳ میلیون و ۱۸0 
هزار تومان در هر متر مربع تعلق دارد و رتبه بعدی 
به منطقه ۱4 با میانگین 20 میلیون تومان مربوط 

می شود.
نگاهی به نرخهای پیشنهادی مسکن در مناطق 
جنوبی تهران نشان می دهد که قیمتها باالتر از 
نرخهای قطعی بر اساس معامالت آبان ماه ۱۳۹۹ 
ارایه می شود و در این شرایط خریداران در انتظار 
افت قیمتها هستند. محدوده قیمتی در استطاعت 
خریداران خانه در این مناطــق نیز کمتر از 20 

میلیون تومان در هر متر مربع است.

خانه در تهران متری ۲۷.۱ میلیون تومان
آبان ماه امســال متوســط قیمت یک متر مربع 
مسکن در شهر تهران به 2۷ میلیون و ۱00 هزار 
تومان رسیده که نســبت به ماه مشابه سال قبل 
۱۱۸.2درصد و نســبت به ماه قبــل ۱.۸ درصد 
افزایش را نشان می دهد. همچنین تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان ماه به 
4.5 هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه 
قبل 4۸.۸ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه 

سال گذشته ۹.۹ درصد افزایش داشته است.

یک فعال حوزه کار با اشاره به پیشنهاد افزایش 
حقوق کارگران هر شش ماه یکبار، گفت: وقتی که 
در برداشت از ماده 4۱ قانون کار دچار اختالف نظر 
هستیم و آن را اجرا نمی کنیم بهتر است دولت و 
مجلس به صورت مشترک در فرایند تدوین قانون 
کار بــرای تعیین مزد کارگــران بازنگری جدی 

داشته باشند.
حمید حاج اســماعیلی در گفت وگو با ایســنا، 
درباره پیشنهاد مجلس مبنی بر افزایش هر شش 
ماه یکبار حقوق کارگران و اصالح شــیوه تعیین 
دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: ما باید ساز و کار 
قانونی را مورد بازبینی قرار بدهیم تا از این طریق 
فرانید قانونی امکان تعیین مزد متناسب با شرایط 
اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری فراهم 
شود و این راهکار نیازمد اشتراک نظر مجلس و 
دولت اســت چون دولت قانون را اجرا می کند و 
مجلس باید در امر تدوین قانون به دولت کمک 
کند لذا ماده 4۱ قانون کار باید اصالح شود چون 
با شکلی که این قانون دارد نتوانسته ایم معیشت 

و حقوق کارگران را تامین کنیم.
وی ادامه داد: طی ســالهای گذشته که افزایش 
هزینه ها، مانع اساســی برای تعیین دســتمزد 
کارگران بود بحثهای زیادی در خصوص بازنگری 
جدی دســتمزد کارگران صورت گرفت. شاید 
دولت عالقمند نبود که مجلس وارد این مباحث 
شود چون اعتقادش این بود که قانون وجود دارد و 
ساز و کار تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه 
که در ماده 4۱ قانون کار پیش بینی شده باید بین 
دولت، کارگران و کارفرمایان حل و فصل شــود 
ولی رفته رفته شرایط اقتصادی و اوضاع معیشتی 
کارگران به جایی رسید که آنها در تامین نیازهای 
اولیه زندگی دچار مشــکل شدند و لذا مجلس با 

این دغدغه ورود کرد.
حاج اســماعیلی با بیان اینکه بخشی از مشکل 
تعیین مزد کارگران به قانون برمی گردد، اظهار 
کرد: قانون در بحث دستمزد از صراحت و شفافیت 
الزم برخوردار نیســت و امکان اینکــه بتوانیم 
متناســب با نیازهای زندگی کارگران دستمزد 
را تعیین کنیم وجود نــدارد؛ بنابراین با توجه به 
پیشنهاد نمایندگان مجلس اکنون بهترین زمان 
است که دولت و مجلس به صورت مشترک یک 
بازنگری جدی در فرایند تدوین قانون کار برای 

تعیین مزد گروههای کارگری انجام بدهند.
این کارشــناس حوزه کار افزود: این حق قانونی 
کارگران است که وقتی برای کاالهای مختلف در 
کشور بر اساس مجوزهای قانونی، قیمت و تعرفه 

را تغییر مــی دهیم،  حمایتهــای مقطعی برای 
خانوارهای کارگری در نظر بگیریم تا بخشــی از 

هزینه هایشان جبران شود.
وی درباره دیدگاه عده ای که معتقدند مشکل تعیین 
دستمزد کارگران به دلیل عدم اجرای ماده 4۱ است 
و این قانون نیاز به اصالح ندارد، گفت: اگر قانون اجرا 
نمی شود باید دلیلش را ریشــه یابی کنیم. وقتی 
بررســی می کنیم می بینیم یکی از علتهایش این 
است که در برداشت از فهم ماده 4۱ دچار اختالف 
نظر هستیم. شرکای اجتماعی اشتراک نظر خوبی 
در خصوص این ماده ندارند و لــذا فرایند قانونی با 

اشکاالتی همراه است که باید برطرف شود.
حاج اســماعیلی ادامه داد: دومیــن موضوع که 
بعد از اصالح مکانیسم های قانونی انتظار داریم 
این اســت که تامین اعتبار الزم برای گروههای 
کارگری صورت گیرد. یک ســوم مستخدمین و 
کارمندان در حوزه دولت یا نهادهای حاکمیتی 
که دستمزدشان از محل بودجه پرداخت می شود 
قرارداد موقت دارند و مستخدم رسمی دولت به 
شمار نمی روند. اگر در مقطعی حقوقشان دچار 
مشکل شــود نیازمند حمایتهای خاص دولت 
هســتند لذا باید ردیف جداگانه ای را در بودجه 
پیش بینی کنیم تا در زمانهای خاص به این گروه 

از کارمندان و گروههای کارگری کمک کند.
این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: با توجه به 
شرایط حاضر در وضعیتی نیستیم که دولت بتواند 
در مقاطع خاص از طریق بودجه این مساله را جبران 
کند چون در سالهای گذشــته نیز با مشکل عدم 
تامین روبه رو بوده ایم؛ بنابر این بهترین راه اصالح 
قانون است. اگر ســاز و کارهای تعیین مزد اصالح 
شود این روند با ثبات تر خواهد بود و کارگران مدام 

در هراس و استرس دستمزد نخواهند بود.
حاج اســماعیلی با بیان اینکه بخــش زیادی از 
مشموالن قانون کار، مســتخدم دولت هستند، 
گفت: بیشــتر کســانی کــه در وزارتخانه ها، 
دستگاهها و ســازمانها به کار گرفته می شوند، 
مشــمول قانون کارند و چون ردیف استخدامی 
ندارند، دستمزد آنها بر مبنای مصوبه شورای عالی 
کار پرداخت می شود که این امر نشان می دهد 
دستمزد در شــورای عالی کار نسبت به گذشته 
اهمیت دو چندانی پیدا کرده اســت لذا معتقدم 
با توجه به آنکه تعداد کارگران در کشــور نسبت 
به مستخدمین لشگری و کشوری سه برابر است، 
این مساله توجه دولت و مجلس را برای حمایت از 
این طیف گسترده و وظایف و تکالیف حاکمیتی 

که بردوش دارند، بیشتر کرده است.

بازنگری جدی در ساز و کار تعیین دستمزد کارگرانبازار بی رمق خانه های ارزان 

گروه اقتصاد ایران وجهان
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در بازار متشکل ارزی؛ قیمت دالر وارد کانال ۲۳ هزار تومانی شد
قیمت دالر آمریکا در بازارعمده فروشی اسکناس یعنی بازار متشکل ارزی، روز گذشته یکشنبه نهم آذرماه به ۲۳ هزار و ۷۹۸ تومان و نرخ آن در خرده فروشی، به ۲۴ هزار و ۳۶ تومان 

رسید. در جریان معامالت یکشنبه ۹ آذرماه در بازار متشکل ارزی، قیمت هر اسکناس دالر به ۲۳ هزار و ۷۹۸ تومان رسید؛ ضمن اینکه به موازات، هر اسکناس دالر در خرده فروشی ها 
یا همان سامانه سنا، نرخ ۲۴ هزار و ۳۶ تومانی را به ثبت رسانده است. همچنین هر اسکناس یورو در بازار متشکل ارزی ۲۸ هزار و ۴۳۲ تومان و در سنا نیز ۲۸ هزار و ۷۱۷ تومان 

نرخگذاری شده است.
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خودتحريمي و رشد تورم
آلبرت بغزيان، اقتصاددان

كشورهايي كه در سطح ايران هستند نظير تركيه كه به لحاظ جمعيتي شبيه ايران است يا حتي كشورهايي كه از ايران از همه نظر پايين تر هستند نظير پاكستان، افغانستان و عراق و حتي سوريه هم ميزان تورم شان اينگونه 
نيست كه مردم ما هر ماه شاهد رشد اين چنيني تورم هستند. در تمام زمينه ها اعم از اقالم خوراكی شاهد تورم هستيم. اين تورم نه تنها ساالنه بلکه هر ماه اتفاق می افتد و با اين قيمت ها هر روز سبد خريد اقالم خوراكی 

كوچک و كوچکتر شده است. اين در حالی است كه احتکار، عدم كارايي مديران و زد و بندها در بازار آزاد بيش از تحريم ها به اقتصاد ايران ضربه زده و ما بيشتر در شرايط خودتحريمي هستيم تا تحريم خارجي.
اگر عوامل رشد نرخ تورم مواد غذايی را دسته بندی كنيم در ابتدا اين موج افزايش قيمت با رشد نرخ ارز آغاز می شود كه خود ناشی از دو عامل اعمال محدوديت های تحريم و برنامه های بانک مركزی است. پس از ارز، سوءاستفاده 

برخی از توليدكننده ها باعث رشد نرخ تورم می شود. برهمين اساس در برخی از محصوالت شاهد افزايش قيمت حتی بيش از نرخ ارز هستيم. 
در واقع وقتی قيمت تمام شده توليد افزايش می يابد، برخی از توليدكننده ها با اين بهانه كه توليد مقرون به صرفه نيست، قيمت های باالتری را طلب می كنند، درحالی كه هزينه های آن ها به آن ميزان باال نرفته است. يک 

مثال روشن از اين وضعيت در صنعت خودروسازی وجود دارد كه با هر نوع محاسبه ای هزينه تمام شده توليد خودرو كمتر از رقمی است كه خودروسازان اعالم می كنند.

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار استان 
تهران از كاهش توليد تخم مرغ به دليل كمبود 
نهاده های دامی خبر داد.ناصــر نبی پور رئيس 
هيئت مديــره اتحاديه مرغ تخم گذار اســتان 
تهران دربــاره آخرين تحوالت بــازار تخم مرغ 
اظهار كرد: هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو تخم 
مرغ درب مرغداری ۱۳ هــزار و ۳۰۰ تا ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومــان معادل شــانه ای ۲۷ هزار تومان 
اســت.او افزايش ۲۰ درصــدی قيمت مصوب 
ذرت و كنجاله ســويا در ۲ هفته اخير را يکی از 
داليل نوســان قيمت تخم مرغ در بــازار اعالم 
كرد و گفت: با توجه به كمبــود نهاده های دامی 
و كاهش توليد، قيمت تخم مــرغ افزايش يافته 
 اســت چرا كه در صورت نبود نهــاده، مرغ تخم 

نمی گذارد.
نبی پور قيمت كنونی هر كيلو كنجاله ســويا در 
بازار آزاد را ۱۶ هزار تومان و ذرت را باالی ۴ هزار 
و ۵۰۰ تومــان اعالم كرد.رئيــس هيئت مديره 
اتحاديه مرغ تخم گذار ادامه داد: در حال حاضر 
قيمت تمام شده تخم مرغ باالی ۱۶ هزار و ۲۰۰ 
تومان است و به رغم آنکه مسئوالن ستاد تنظيم 
بازار قرار بود دوشنبه هفته گذشته نرخ مصوب را 
اعالم كنند، اما به سبب گرفتاری مرغ، تخم مرغ 

يادشان رفته است.
او دربــاره آينده توليــد تخم مرغ بيــان كرد: با 
توجه به كمبود نهاده های دامــی، تعداد زيادی 
از مرغ ها روانه كشتارگاه شــدند كه با اين وجود 

چشــم انداز روشــنی پيش روی توليد متصور 
نيستيم.نبی پور توليد اسمی تخم مرغ را ۲ هزار 
و ۹۰۰ تــا ۳ هزار تن اعالم كــرد و گفت: اين در 
حالی اســت كه به علت كمبود نهاده های دامی 
كاهش توليــد داريم، اما برآوردهــا حاكی از آن 
اســت كه توليد ۱۵ تا ۲۰ درصــد كاهش يابد.

سخنگوی اتحاديه مرغداران ميهن درباره آخرين 
وضعيت صادرات تخم مرغ بيان كرد: روزانه ۱۰۰ 
تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر می شــود 
 كه اين ميزان رقمی نيســت كــه در بازار داخل

 اثر بگذارد.
او ضمن انتقــاد از عملکرد ســامانه بــازارگاه 
گفت: توليدكننــدگان طــی تماس هايی كه با 
اتحاديه داشتند، از عملکرد ســامانه بازارگاه به 
شدت ناراضی هســتند، از اين رو از وزارت جهاد 
كشــاورزی انتظار دارند كه اگــر نمی تواند اين 
سامانه را اصالح و ساماندهی كند، آن را تعطيل 
كند.رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران در پايان تصريح كرد: در گذشته 
نهاده های وارداتی در اختيار اتحاديه های مربوط 
قرار می گرفت و اتحاديه آن را بين توليدكنندگان 
توزيع می كــرد، در صورت كمبــود ممکن بود 
برخی مرغداران نهاده كمتــری بگيرند، اما االن 
وضعيت بازارگاه به صورتی اســت كه بســياری 
از مرغداران نهــاده ای با نرخ مصــوب دريافت 
 نمی كنند و اين شرايط توليد را با بحران مواجه 

كرده است.

در حالــی آمارها نشــانگر 
تــورم ۴۶.۴ درصــدی 
۳۲ قلــم خوراكی اســت 
كه عليرضا رزم حســينی، 
وزير صمــت اعالم كرد كه 
خبر خوشی از ســقوط قيمت ها دارد. به گفته رزم 
حسينی با همکاری وزارت جهاد كشاورزی قيمت ها 
شکسته شد. بر اساس تامين ارز بانک مركزی ثبت 
سفارش نهاده های دامی می شود و در اختيار وزارت 

جهادكشاورزی قرار می گيرد. مشکل افزايش قيمت 
ها، واسطه ها هستند. اين در حالی است كه گفته های 
تکراری مسئوالن در رابطه با سقوط قيمت ها تاكنون 
كارساز نبوده و حتی از نطر روانی نيز بر بازارها تاثير 
نداشته است. با گرانی های اخير و افزايش تورم چه 
در كاالهای خوراكی چه غيرخوراكی قدرت خريد 
مردم به شدت كاهش داشته و تنها عملکرد مثبت 
دولت در برابر اين اتفاقات صحبت در رابطه با كاهش 

قيمت ها بوده است. 
براساس اطالعات متوسط قيمت كاالهای خوراكی 
منتخب در مناطق شهری كشور مربوط به آبان ۹۹ از 
۵۳ قلم خوراكی منتخب، تعداد ۳۲ قلم، درصد تغيير 

ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه ای كل كشور ۴۶.۴ 
درصد داشته اند. براساس اطالعات متوسط قيمت 
كاالهای خوراكی منتخب در مناطق شهری كشور 
مربوط به آبان ۱۳۹۹ در گروه نان و غالت، برنج ايرانی 
درجه يک با ۹,۲ درصد، برنج خارجی درجه يک با 
۷.۹ درصد و شيرينی خشک با ۵.۹ درصد بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
وقتی تورم افزايش پيدا می كند، خانوارهای درون 
هر دهک، الزم است سهم باالتری از درآمد )هزينه( 
سرانه خود را برای جبران قيمت ها تخصيص دهند تا 
به سطح مطلوبيت قبل از تغيير قيمت ها دست يابند. 
اين يعنی ما شــاهد يک اثر توزيعی تغيير قيمت ها 

بر ساختار سبد خانوار خواهيم بود. مطالعات روی 
ســاختار هزينه درآمد خانوارها نشان می دهد كه 
دهک های هزينه ای پايين تر، در مقايسه با دهک های 
باالتر، در مواجهه با اين تغييــرات قيمتی، ناچارند 
سهم بيشتری از درآمد خود را جهت جبران تغيير 
قيمت ها برای حفظ مطلوبيت پيشين خود هزينه 
كنند. اما با توجه به محدوديــت تخصيصی اغلب 
خانوارهای كم درآمد به دليل محدوديت شديد در 
افزايش درآمد، نابرابری به شکل محسوسی افزايش 
می يابد. اين نابرابری به ويــژه هنگامی كه در تامين 
كاالهای ضروری خود را نشــان دهد، اثرات مخرب 

اجتماعی آن به مراتب بيشتر خواهد بود.

با وجود تورم ۴۶.۴ درصدی 32 قلم خوراكی مسئوالن همچنان از سقوط قیمت ها خبر می دهند 

جهش تورم مواد غذایی 
تورم 32 قلم خوراكی از ۴۶.۴ درصد عبور كرد
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معاون وزير راه وشهرسازی گفت:  مشکل اصلی در كند بودن 
پرداخت وام وديعه مسکن اين است كه متقاضيان مدارک 
خود را تکميل نمی كنند.محمود محمودزاده معاون وزير 
راه وشهرســازی  با بيان اينکه ۷۰۰ هزار نفر برای دريافت 
وام وديعه مسکن ثبت نام كرده بودند، گفت: از اين تعداد 
متقاضی تنها ۲۹۰ هزار نفر اطالعات خود را در ســامانه 
بارگذاری كرده اند كه اين موضوع باعث تشديد مشکالت 
در اين حوزه شــده اســت. او ادامه داد: پااليش اطالعات 
متقاضيان انجام شده اســت و آنان به سيستم های بانکی 
معرفی شــده اند و از اين تعداد هم حــدود ۱۳۰ هزار نفر 
تشکيل پرونده داده اند و تسهيالت برای بيش از ۱۰۰ هزار 
نفر هم پرداخت شده است.معاون مسکن و ساختمان وزير 
راه  و شهرسازی توضيح داد: مشکالت در پرداخت تسهيالت 
وديعه مسکن مربوط به متقاضيانی می شود كه اطالعات 
خود را در ســامانه بارگذاری نمی كننــد و برای تکميل 
مدارک خود در ســامانه اقدامات الزم را انجام نمی دهند. 
محمودزاده تصريح كرد: بايد مدارک در سامانه بارگذاری 
شود تا امکان پااليش آنها وجود داشته باشد و تا زمانی كه 
متقاضيان در اين زمينه همکاری های الزم را انجام ندهند، 
بنابراين پرداخت تسهيالت هم به موقع انجام نمی شود. 
معاون مسکن و ساختمان وزير راه وشهرسازی با بيان اينکه 
اين كم كاری و عدم اقدام به موقع از طرف متقاضيان باعث 

تاخير در پرداخت تسهيالت می شود، افزود: بايد اطالعات و 
مدارک مورد نياز برای دريافت تسهيالت وجود داشته باشد 
تا بانک ها اقدام به پرداخت تسهيالت كنند. محمودزاده 
افزود: متقاضيان بايد هرچه سريعتر نسبت به بارگذاری 
اطالعات اقدام كنند و تا پايان دی مــاه اطالعات خود را 
بارگذاری كنند.او همچنين در رابطــه با متقاضيانی كه 
پيامک پرداخت و تکميل مدارک طرح اقدام ملی مسکن به 
آنها ارسال نشده است، گفت: به تمام كسانی كه پيامک به 
آنها ارسال نشده ظرف چند روز گذشته پيامک فرستاده ايم 
و اين افراد تا پايان آذر ماه مهلت دارند كه اقدامات الزم در 

رابطه با تکميل مدارک را انجام دهند.
محمودزاده بــا بيان اينکه به متقاضيــان ۱۵ روز مهلت 
داده می شود گفت: با توجه به شيوع ويروس كرونا اعالم 
كرديم كه متقاضيان در قالب جدول زمانبندی و در تاريخ 
اعالم شده مراجعه كنند و بنابراين متقاضيان بايد تا پايان 
آذرماه مدارک خود را تکميل كنند.او عنوان كرد:  بررسی 
مدارک افرادی كه هنوز پيامک برای آنان ارسال نشده، در 
حال انجام اســت و تا پايان آذر ماه درباره اين متقاضيان 
هم اقدامات الزم صــورت می گيرد.محمودزاده در پايان 
تاكيد كرد: متقاضيانی كه پيامک آورده به آنها ارسال شده 
 در اســرع وقت و تا پايان  آذرماه  اقدام به پرداخت آورده 

خود كنند، درغير اين صورت حذف خواهند شد.

جديدترين آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نشان می دهد كه برآورد قاچاق سيگار در 
هفت ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ 
درصد افزايش و بعد از مدت ها در سال جاری ميزان افزايش 
قاچاق سيگار تک رقمی شده اســت.بر اساس اين آمار در 
هفت ماهه اول امسال ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون نخ سيگار 
توليد شده كه نسبت به توليد ۳۱ ميليارد نخ در هفت ماهه 
اول سال گذشته ۲.۶ درصد كاهش داشته است.در پی اين 
كاهش توليد و با توجه به اينکه ميزان مصرف در اين هفت 
ماه ۳۷ ميليارد و ۹۱۰ ميليون نخ برآورد شده، برآورد قاچاق 
ســيگار هم با ۸.۹ درصد افزايش، از شش ميليارد و ۹۶۰ 
ميليون نخ ســيگار در هفت ماهه اول سال قبل به هشت 
ميليارد و ۹۱۰ ميليون نخ ســيگار در مدت مشابه امسال 
رسيده است. روند قاچاق سيگار در سال گذشته كاهشی 
بود، به طوری كه در كل سال گذشته برآورد وزارت صمت از 

ميزان قاچاق سيگار نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد 
كاهش يافته بود، اما در سال جاری با مشکالتی كه به دليل  
عدم تخصيص ارز برای واردات مواد اوليه در زمينه توليد اين 
محصول ايجاد و منجر به توقف توليد  توليد در هشت واحد 
از ۱۵ واحد توليد محصوالت دخانی شد، قاچاق سيگار رو به 
افزايش گذاشت،  تا جايی كه در ارديبهشت امسال برآوردها 
از ميزان قاچاق سيگار نزديک به دو برابر دو ماهه اول سال 
۱۳۹۸ بود. با اين حال به نظر می رسد هر چند هنوز برآوردها 
از ميزان قاچاق ســيگار بيش از سال گذشته ايت،  اما طی 
ماه های گذشته با افزايش توليد سيگارَ، ميزان افزايش قاچاق 
سيگار نيز كمتر شده اســت.اين در حالی است كه آمارها 
نشان می دهد از ابتدای امســال تا پايان مهر ماه صادرات 
سيگار با افزايش ۴۲ درصدی به ۷۱ ميليون نخ رسيده است. 
اين در حالی است كه صادرات سيگار در مدت مشابه سال 

گذشته ۵۰ ميليون نخ بوده است.

سازمان تامين اجتماعی از 
پرداخت بيمــه بيکاری به 
افرادی كه كمتر از يک سال 
در آخرين محل اشــتغال 
خود كار كرده اند خودداری 
می كند و همين امر موجب ايجاد مشکالت زيادی 
برای كارگران شده است. ســابقه كمتر از يکسال 
در قانون شــامل دريافت بيمه بيکاری می شود اما 
گزارش ها حاكی اســت كه اين قانون از سوی نهاد 
مربوطه يعنی ســازمانی تاميــن اجتماعی جدی 
گرفته نشده و رعايت نمی شود. توضيح بيشتر اينکه 
در قانون مصوب ســازمان تاميــن اجتماعی آمده 
است كه كارگران با ســابقه ۶ ماه كاركرد با سابقه 
بيمه در صورت بيکاری حال به هر علتی می توانند 
از مزايای پرداختی اين ســازمان در رابطه با بيمه 
بيکاری اســتفاده كنند. متاسفانه در سالهای اخير 
داليل بسياری برای عدم پرداخت اين حقوق مسلم 
كارگران بيان شده اســت. كسری بودجه صندوق 
بيمه بيکاری به گفته محمد شريعتمداری، وزير كار 
به بيش از ۵ هزار ميليارد تومان رسيده يکی از مهم 

ترين داليل اين اتفاق است. 

از سوی ديگر به دليل شــيوع بيماری كرونا بحران 
بيکاری به بســياری از كارخانه هــا و بنگاه های 
اقتصادی رســيده و كارگران زيادی شغل خود را 
از دســت داده اند. به همين دليل متقاضيان بيمه 
بيکاری نسبت به سالهای گذشته افزايش بسياری 
داشته و سازمان تامين اجتماعی توانايی پرداخت 
اين حجم از پول را به افراد مشــمول ندارد. اين در 
حالی است كه سازمان پا را از اين نيز فراتر گذاشته 

و اعالم می كند كارگر بايستی تمام يکسال سابقه 
پرداخت حــق بيمه را به طور مســتمر در آخرين 
محل كار خود مشــغول بوده باشــد. شروطی كه 
هم با قوانين مجلــس و هم با آييــن نامه اجرايی 
مصوب دولت در تناقض است. به هر ترتيب اقتصاد 
ايران هم در اين ســال ها به داليــل مختلف بويژه 
تحريم ها كوچک تر شده اســت؛ و اكنون مشخص 
نيســت با توجه به تبعات ناشــی از كرونا سرآخر 

 چه تعدادی به جمــع بــی كاران در جامعه ايران 
خواهند پيوست. 

حسين حبيبی نماينده كارگران در شورای عالی كار 
درباره اين موضوع می گويد: در واقع سازمان تامين 
اجتماعی به علت رشد بيکاران كشور، از اين روش 
به عنوان سرعت گير اســتفاده می كند تا بتواند در 
حد امکان از پرداخت حق بيمه كارگران شانه خالی 
كند. حبيبی با اشاره به وظيفه قانونی دولت در ايجاد 
شغل برای آحاد مردم افزود: نه تنها دولت به وظايف 
قانونی خود در قبال ايجاد شغل عمل نمی كند بلکه 
ســازمان تامين اجتماعی هم به رغم دريافت حق 
بيمه از كارگران، از پرداخــت بيمه بيکاری به آنان 
جلوگيری می كند. به عبارت ديگر نــه تنها برای 
كارگران شــغل جديدی ايجاد نشده، بلکه از شغل 
قبلی خود نيز بيکار شده و بيمه  بيکاری هم دريافت 
نمی كنند. اين عمل ســازمان تامين اجتماعی در 
شــرايط موجود اقتصادی، ظلمی مضاعف در حق 
كارگر است. ســازمان تامين اجتماعی نبايد برای 
حفظ منابع ســازمان از اين حربه اســتفاده كند و 
معيشت كارگران را با مشکل مواجه كند. اين عمل 

سازمان مصداق دميدن در سر گشاد شيپور است.
طبق آمارها بيش از ۶۰ درصد كارگران در صورت 
بيکاری، تحت هيچ شــرايطی امکان بهره مندی از 

مقرری های بيکاری را ندارند.

تامین اجتماعی شرط ۶ ماه سابقه بیمه برای استحقاق بیمه بیکاری را رعایت نمی كند

دور زدن قوانین  بیمه بیکاری
۶0 درصد كارگران امکان بهره مندی از مقرری های بیکاری را ندارند                                                       نگاه تبعیض آمیز دولت در حمایت از كارگران

مسئوالن در برابر حقوق کارگران جاخالی ندهند
فرامرز توفیقی، نماينده کارگران در شورای اسالمی کار 

در شرايطی كه با بحران كرونا روبرو هستيم و بسياری از كارگاه ها و بنگاه های اقتصادی بخصوص كارگاههای كوچک دچار خسارات بسياری شده و كارگران بسياری نيز از كار بيکار شده اند، ضرورت اين است كه سازوكارهای 
حمايتی بيش از گذشته به كمک و حمايت از اقشار بپردازند. سازمانهای متولی و مسووالن امر با آگاهی از خسارت های مدوام و بيکاری كارگران كه هر روز بر تعداد اين افراد افزوده می شود راهکاری در خور و شخصيت اين 
قشر زحمت كش بيابند. در حال حاضر شاهد بيکاری در همه بخش ها پس از دوره كرونا هستيم، اما اين بيکاری در كارگاه های كوچک و مشاغل غيررسمی بســيار زياد است. بنابراين ضرورت دارد تا بيمه بيکاری و حقوق و 
امتيازهايی كه كارگران برای اين اتفاق بايد از آن بهره مند شوند، در موعد مقرر و زمان خودش پرداخت شود. شايسته نيست اين اقشار كه با كمترين حقوق و دستمزد تا آنجايی كه اين بحران اجازه داد مشغول به كار و فعاليت 
بوده اند، با قرار گرفتن در شرايط نامناسب با جاخالی دادن دولت و سازمانها مواجه شوند. متاسفانه عدم توجه به كارگاه های كوچک منجر به تعطيلی ورشکستگی بسياری از واحد های توليدی می شود و در حلقه سريع موجی 
از بيکاری دركشور ايجاد خواهد كرد و به دنبال آن دولت ناچار خواهد بود بيمه بيکاری بيشتری را پرداخت كند. همچنين آسيب های روحی و روانی شديدی در بين خانواده ها ايجاد می شود و برخی به ناچار به اشتغال ناقص 

تن می دهند و بيش از پيش در معرض ابتال به بيماری قرار خواهند گرفت.
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در حالی ۵ سال از آزادسازی قيمت بليت هواپيما 
با دستور عباس آخوندی وزير مستعفی می گذرد 
كه معاون هوانوردی ســازمان هواپيمايی گفت: 
آزادسازی قيمت واقعی نبود. ابوالقاسم جاللی اظهار 
كرد: آزادسازی قيمت بليت هواپيما واقعی نبوده و 
ما به دنبال آن هستيم آزادسازی واقعی انجام شود. 
با انجمن شركت های هواپيمايی در خصوص قيمت 
بليت هواپيما مذاكراتی داشتيم و اعالم كرديم كه 
در زمان حاضر روی سازمان هواپيمايی اين فشار 
است كه قيمت ها را تعيين كند. وی افزود: اين كار 
در اختيار سازمان هواپيمايی نيست و هر ايرالين 
ناوگان خاص خودش را دارد. هزينه تمام شده هر 
صندلی پروازی شركت هواپيمايی كه MD دارد با 
ايرالينی كه ATR يا ايرباس دارد، خيلی متقاوت 
اســت.وی تصريح كرد: در كنار اينها، ديديم كه از 
حدود ۴ ماه قيمت ارز افزايش قيمت وحشتناكی 

داشت و حداقل دو برابر شد.
معاون هوانــوردی و امــور بين الملل ســازمان 
هواپيمايی كشــوری در ادامه با اشاره به اين كه بر 

اساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با كرونا بايد در 
پروازهای داخلی حداكثر از ۶۰ درصد صندلی ها 
استفاده شود، گفت: اين موضوع هزينه تمام شده هر 
صندلی پروازی برای ايرالين ها بيش از ۱۰ درصد 
اعالم شده، افزايش می يابد.جاللی به مثالی در اين 
باره اشــاره كرد و افزود: هواپيماهای ام دی ارزان 
ترين هواپيماها در كشور هستند و عمر آنها باالی 

۲۵ سال است. 
هر ساعت پرواز اين هواپيما ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
برای هر صندلی است. اين بدون در نظر گرفتن بک 
آپ، مشکالت مربوط به آب و هوا و بازگشت هواپيما 
به فرودگاه بوده است.وی يادآور شد: بايد به دنبال 
آزادسازی واقعی بليت هواپيما باشيم تا هر كدام از 
ايرالين ها، قيمت خاص خودش را داشــته باشد 
مانند تمام شركت های هواپيمايی در دنيا.وی اظهار 
كرد: شركت ها با بر اساس سياست هايی كه دارند 
بتوانند با قيمت ها به اصطالح بازی كنند. سازمان 
هواپيمايی به دنبال اين برنامه است تا شاهد رقابت 
واقعی در بخش حمل ونقل هوايی مسافری باشيم.

افزایش قاچاق سیگار تک رقمی شد

کاهش تولید تخم مرغ به دلیل کمبود نهاده های دامی

قیمت ها باید رقابتی شود

آزادسازی قیمت بلیت هواپیما واقعی نبود

متقاضیان وام ودیعه مسکن مدارک خود را تکمیل کنند
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تعداد صندوق های سرمايه گذاری جسورانه افزايش 
يافت؛ آغاز پذيره نويسی دهمين صندوق

پذیره نویسی دهمین صندوق سرمایه گذاری جســورانه با سرمایه ۵۰۰ 
میلیارد ریالی در فرابورس آغاز شد.

عنوان این صندوق جســورانه بورســی پویــا الگوریتم با ســرمایه ۵۰۰ 
میلیارد ریال است که پذیره نویســی در آن از ۸ آذر ماه تا ۱۹ آذر ماه سال 
جاری اســت. حوزه فعالیت این صندوق، »فناوری اطالعات و ارتباطات، 
 پزشکی و ســالمت، رســانه و ســرگرمی و بایو و نانو تکنولوژی« خواهد

 بود.
دوره فعالیت این صندوق ۵ ســال اســت و از طریق کارگزاری های عضو 
شبکه فرابورس ایران امکان مشــارکت در پذیره نویسی فراهم است. هر 
واحد ســرمایه گذاری ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال بوده و حداقل تعداد واحد قابل 
خریداری ۱۰۰۰ واحد است. در این دوره از پذیره نویسی، موسسان %۲۰ 
درصد سرمایه را تعهد می کنند و مابقی را از طریق پذیره نویسی عمومی 

تامین خواهد شد.
صندوق های جســورانه بورســی به عنــوان یکــی از ابزارهــای نوین 
ســرمایه گذاری با مشــارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و نهادهای مســوول بازار ســرمایه برای ســرمایه گــذاری عموم مردم 
 در طرح هــای فناورانه و دانش بنیان از ســال ۹۵ طراحی و اجرا شــده

 است.

پوشش اينترنت كشور به 94 درصد رسيده است
رییس سازمان فناوری ایران با بیان اینکه پست بانک خود را به عنوان بانک 
پیشرو در استفاده از فناوری اطالعات معرفی کرده است، اظهار کرد: پست 
بانک به ســوی بانکداری الکترونیکی حرکت رو به پیشرفتی را آغاز کرده 

است.
امیر ناظمی رئیس ســازمان فناوری اطالعــات در مراســم رونمایی از 
طرح های پســت بانک ایران با تأکید بــر اینکه این فراگیــری هم جنبه 
زیرســاختی و هم خدمات محتوا دارد، تصریح کــرد: فراگیری در حوزه 
خدمات به معنای این اســت که خدماتی ارائه شود که گروه های مختلف 
با نیازمندی های خاص بتوانند از این خدمات اســتفاده کنند و در حوزه 
بانکی و مالی که گســترش و فراگیری خدمات موردتوجه بیشتری است 
 اولین موضوع احــراز هویت افراد بــدون نیاز به حضور برای اســتفاده از 

خدمات مالی است.
وی افزود: دومین موضوع دسترس پذیری خدمات بانکی است که به معنای 
آنکه هر گروه از مشتریان با توجه به نیازمندی های خاصی که دارند بتواند 

از آن خدمات استفاده کنند.
رئیس سازمان فناوری بابیان اینکه بسیاری از مواقع تصور ما این است که 
میزان استفاده از یک نیازمندی خاص کم است، خاطرنشان کرد: وقتی به 
یک مسئله توجه می کنیم که به طور متوســط گروه های خاصی نیازمند 
این خدمات می شوند و امروز بر همین اســاس خدمات مرتبط با فناوری 
 اطالعات و دسترس پذیری در حوزه بانکی و مالی در پست بانک رونمایی 

می شود.

انتشار نامه مخالفت دولت با طرح " جهش توليد دانش 
بنيان" 

داور مســابقه کارآفرینــی "میدون" با انتشــار یک نامه نوشــت: وقتی 
گفته می شــد دولت حســن روحانی در حوزه "دانش بنیان" موفق عمل 
کرده اســت عرض می کردم خیر، ایــن عملکرد دولت روحانی نیســت 
 این نتیجــه اقدامــات جوانان انقالبی حــوزه مدیریت فن آوری کشــور

 است.
حجت عبدالملکی داور مســابقه کارآفرینی "میــدون" در تلویزیون، با 
انتشــار یک نامه در صفحه شــخصی خود نوشــت: "وقتی گفته می شد 
دولت حســن روحانی در حوزه "دانش بنیان" موفق عمل کرده اســت 
عرض می کردم خیــر، این عملکــرد دولت روحانی نیســت؛ این نتیجه 
اقدامات جوانان انقالبی حوزه مدیریت فن آوری کشــور اســت که دولت 
ایشان موفق به حذفشان نشده اســت واقعیت و ذات دولت لیبرال حسن 
روحانی در حوزه اقتصاد دانش بنیان همین نامه اســت که می بینید. ذات 
همان دولتی که فناوری هسته ای را با برجام به فنا داد، با سایر بخش های 
فناوری هم مهربان نبود و نیست؛ راه آورد لیبرالیسمی که این دولت به آن 
 افتخار می کند خام فروشی است و بس! مســیر بندگی ملت برای خوش 

خدمتی به کدخدا!"
نامه ای که عبدالملکی در صفحه شخصی خود منتشــر کرده است، نامه 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، خطاب به دکتر غالمی وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری، دکتر ســتاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
دکتر امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور و دکتر وحدت رئیس هیات 

عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است.
در این نامــه آمده اســت: "یادداشــت جناب آقــای دکتــر ملک زاده 
بــا موضــوع درخواســت "جلوگیــری از تصویــب طــرح نمایندگان 
محترم مجلــس با عنــوان "جهش تولید" کــه تصویر آن به پیوســت 
 ارســال می شــود، به اســتحضار ریاســت محتــرم جمهوری رســید،

 پی نوشت فرمودند:

فعالیت بیش از پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور
دبیر ســتاد توســعه و فناوری های حــوزه آب و انــرژی معاونت علمی 
فناوری ریاســت جمهوری گفت: در حال حاضر پنج هزار و ۴۵۴ شرکت 
 دانش بنیان در حوزه های مختلف در ســطح کشــور ثبت و شناســایی

 شده اند.
محمد مهدی شــریفی زاده در حاشــیه بازدید از نخســتین مرکز رشد 
نواوری صنعت نفت در ســرخس در گفت و گو با خبرنگار گروه اســتان 
های باشــگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با اشــاره به فعالیت بیش از پنج 
هزار شــرکت دانش بنیان در کشــور، گفت: از این تعداد شــرکت دانش 
 بنیان به ثبت رســیده، حدود یک هزار شــرکت در حوزه انرژی فعالیت 

دارند.
او در خصوص مرکز رشــد نوآوری صنعت نفت در ســرخس افزود: ایجاد 
این مرکز در نقطــه صفر مرزی و حمایت از شــرکت های نوپا باعث رونق 
کســب و کار ها در قالب مسئولیت اجتماعی شــرکتی در سرخس شده 
است.دبیر ســتاد توســعه و فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی 
فناوری ریاســت جمهــوری ادامه داد: بــا توجه به عملکرد پاالیشــگاه 
خانگیران در حوزه فناوری های نوین و اســتفاده از استعداد جوانان نخبه 
کشــور و خلق ایده های جدید، باید مراکز رشد در ســایر مناطق کشور 
 نیــز راه اندازی گــردد و تکنولوژی بایــد در خدمــت محرومیت زدایی 

قرار بگیرد.
شریفی زاده بیان کرد: به شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها مبلغ 

۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیون ریال وام اعطاء می شود.

اخبار

پلیسفتاازکسبوکارهایاینترنتیحمایتمیکند
رئیسپلیسفتاچهارمحالوبختیاری،گفت:باتشدیدمحدودیتهایکروناییدرکشور،تعطیلیموقتکسبوکارهایسنتیفرصتیمناسببرایتغییرنگرشفعاالناینحوزهدرخصوص
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دماسنج اقتصاد روز یکشنبه 
تب ۲۰ درجه بورس را نشان 
داد. اگر تا همین دیروز یکه تاز 
میدان اقتصاد؛ طــال، دالر و 
ســایر بازارهای موازی بود، 
حاال بورس با سوءاستفاده از خاموشی بازارهای موازی 
به دلیل تعطیالت و شوک روانی ناشی از انتخابات آمریکا 

هیجان بازار را افتان و خیزان به دست گرفته است. 

ارزش معامالت بورس بــه فراتر از ۱۶ هزار 
میلیارد رسید

روز یکشنبه نهم آذر، بازار سرمایه با اقبال مواجه بود، 
به طوری که شاخص بورس تهران با افزایش ۳۶۴۲۵ 
واحد به کانال یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۹۸ واحدی 
وارد شد. شــاخص هم وزن با ۹۳۰۳ واحد افزایش به 
رقم ۴۱۰ هزار و ۸۳۴ واحدی رســید و شاخص بازار 
اول در کانال یک میلیون و ۴۳ هزار واحدی ایستاد و 
شاخص بازار دوم نیز عدد ۲ میلیون و ۸۸۷ هزار واحد 

را ثبت کرد. 

هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه برای 
بورس واریز شد 

در حوالی روز صعــودی بورس، رئیــس هیات عامل 
صندوق تثبیت بازار ســرمایه گفت: روز پنج شــنبه 

مبلغ یک هزار میلیارد تومان از صندوق توســعه ملی 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده که به نوعی 
تسهیالت است و بازپرداخت آن به صورت ساالنه و با 

نرخ بهره ۱۲ درصد است.
محمدابراهیم آقابابایی اظهار کرد: قراردادی که از چند 
وقت گذشته با موضوع سپرده گذاری صندوق توسعه 
ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با 
برخی از مشــکل ها و ابهام ها از طرف صندوق توسعه 
ملی همراه بود کــه منجر به تاخیــر در زمان اجرای 

آن شد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در چند 
بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص 

دهد، گفت: منابع اختصاص داده شده به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه به نوعی تسهیالت است که بازپرداخت آن 

به صورت ساالنه و با نرخ بهره ۱۲ درصد است.
آقابابایــی اظهار کرد: صندوق توســعه ملی در بخش 
نخســت یک هزار میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت 
بازار سرمایه با نرخ سود ۱۲ درصد و به مدت پنج ساله 
سپرده گذاری کرده اســت که زمان تعیین شده قابل 

تمدید خواهد بود.
رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: 
این اتفاق می تواند برای بازار ســرمایه مثبت باشــد 
و در شــرایط ضروری، برای افزایش نقدشــوندگی و 
بازارگردانی سهام استفاده شــود، همچنین صندوق 

تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع در 
پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد.

وی به تاثیر انتقال این منابع بــه صندوق تثبیت بازار 
سرمایه اشــاره کرد و افزود: این منابع روز پنج شنبه 
۶ آذرماه به صندوق تثبیت بازار ســرمایه واریز شــد 
و هنوز نقشی در رشــد بازار ســرمایه نداشته است. 
آقابابایی اضافه کرد: سازمان بورس با تصویب شورای 
عالی بورس مقرر کرد مبلغ یــک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان را به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص دهد، 
این موضوع که در هفته های قبل محقق شــد، منجر 
به فعالیت صندوق در بازار و کمک به بازگشــت روند 

صعودی به بازار شد.

تزريق هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه، بورس را تكان داد

رشد  بورس  در  سایه  رکود   بازارها
بورس 36 هزار واحد رشد كرد

رئيس سازمان بورس: پااليشی يكم به زودی بازگشايی می شود

شرط استمرار  صعود بورس
پیمان مولوی، اقتصاددان

تقریبا ۶ ماه به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده و در اقتصاد کنونی، بورس تبدیل به نبض اقتصاد ایران شده است. نبض اقتصادی ایران یعنی هرگونه حرکت مثبت یا حرکت منفی آن یک جو متفاوتی را در اقتصاد 
ایجاد می کند. چند اتفاق در اقتصاد کالن ایران افتاده که عبارتند از:

۱. بحث ارز و دالر است که به دالیلی روند کاهشی را می پیماید؛ هرچند عوامل بنیادی سر جای خود به روال سابق هست.
۲. بازار جهانی طال که جریانی کاهشی دارد و کاهشی نیز خواهد بود. در این بازار نیز بسیاری از افراد فعال گیر کرده اند یا ورود نمی کنند. 

۳. قیمت ها در بازار خودرو نیز با کاهش نرخ دالر شاهد ریزشی حدود ۳۰ درصدی بوده است. 
درنتیجه این سه اتفاق، دو استراتژی در بین مردم ایجاد شده است؛ نخست حضور در بازار امالک و مستغالت برای اینکه سود کنند و ریسکی هم نداشته باشد و دوم ورود به بازار سرمایه. 

وقتی روند حقیقی ورود به بازار سرمایه مانند شرایط حاِل حاضر، مثبت است یا ممتد است یعنی اندکی از این نقدینگی در حال ورود به بازار ســرمایه است؛ اما عوامل بنیادی در اقتصاد ایران هیچ تغییری نکرده و همان عوامل 
بنیادی اصلی است. تورم، نقدینگی و شکاف کسری بودجه همچنان سر جای خود است. آن چیزی که در حال حاضر فضا را تلطیف کرده، روی کار آمدن »بایدن«، رونق پیدا کردن بحث مذاکرات، برداشتن تحریم ها و مباحثی 
از این دست است. به همین دلیل در مورد رشد بازار سرمایه دو بحث وجود دارد؛ یکی چشم انداز که به نظر مثبت تر می رسد هرچند اتفاق بنیادی در تایید آن نیفتاده است و دیگری بازارهای دیگر که کارکرد قبلی خود را ندارند 

و وارد فاز استراحت شده اند. 
برای بازار سرمایه بسیار مهم است که عوامل بازارهای موازی به همین روند ادامه دهند یا نه، هرچقدر بازارهای دیگر شاهد کاهش قیمت ها باشند، مطمئن باشید که بازار سرمایه نقدینگی بیشتری جمع خواهد کرد و از آن طرف 

اتفاق دیگری در حال افتادن است و آن، این است که دیگر خیلی ها فهمیده اند که هرگونه اظهارنظر در مورد بازار سرمایه هم هزینه را باال می برد و هم ناخودآگاه می تواند تاثیرات بسیار کالنی روی رویکرد مردم داشته باشد.
به نظر می رسد اگر شرایط به همین ترتیب بوده و ورود نقدینگی ممتد باشد ما شاهد استمرار صعود باشیم؛ گرچه این عوامل بنیادی نیست و نمی توانیم در مورد آن قطع به یقین صحبت کنیم. به همین دلیل افرادی که می خواهند 
وارد بازار سرمایه شوند اگر محافظه کار هستند باطمانینه و آرام وارد شوند و حتما توصیه می شود که بازارهای موازی را در نظر بگیرند مخصوصا بازار امالک و مستغالت. این چشم انداز  تا ۵۰ روز یعنی روی کار آمدن »بایدن« 

است و آن زمان باید رویکرد او و اتفاقات بنیادی در اقتصاد ایران را ببینیم و بعد رویکرد میان مدت تا ۱۴۰۰ را باید قضاوت کنیم. 
تا انتخابات سال ۱۴۰۰ همه گروه ها و افراد سعی خواهند کرد به عنوان ناجی بازار سرمایه ورود پیدا کنند و این کار می تواند روی اتفاقات بعد از خرداد تاثیر بگذارد. ولی در بلندمدت باید صبر کرد و دید. 

در حال حاضر تقریبا ارزش ذاتی ۱۵ درصد سهم ها با ارزش روی تابلوی آنها یکی است و زمان خرید آنهاست. 
طی هفته اخیر چون بازارهای طال و ارز بسته اســت، این بازارها دچار کمبود تقاضاست. باید وقت بدهیم بعد از باز شدن اصناف بازارها به چه ســمتی حرکت می کند. زیرا باز شدن این بازارها اندکی تاثیر منفی روی روند ورود 

نقدینگی به بازار سرمایه خواهد داشت.
مساله بعدی تزریق نقدینگی ازسوی صندوق ذخیره ارزی است که باید دانست به خودی خود تاثیرگذار نیست. ولی ما در سال قبل هزاران میلیارد معامله در بازار سرمایه داشتیم و کل بازارگردانی که انجام شده عددی ناچیز بود. 
بازار سرمایه که بزرگ می شود بازارگردانی هم باید به صورت استاندارد انجام شود. پولی که از سمت صندوق ذخیره ارزی وراد بازار سرمایه می شود اگر خوب مدیریت شود و صندوق تثبیت به صورت حرفه ای این کار را انجام 

بدهد، می تواند موثر باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در ارزیابی پروژه صدور 
کارت هوشمند ملی، این پروژه را یک پروژه شکست خورده 
عنوان کرد؛ چرا که با وجود گذشــت بیش از ۸ سال از آغاز 
اجرای آن هنوز ۱۰ میلیون کارت ملی صادر نشده وجود دارد 
و از سه کارکرد اصلی کارت ملی هوشمند فقط یک کارکردش 
اجرایی شده است. از همین را این مرکز پیشنهاد داده تا احراز 
هویت الکترونیکی جایگزین احراز هویت از طریق کارت ملی 
شود.طبق گزارش »ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی 
و ارائه پیشنهادهای سیاســتی« مرکز پژوهش های مجلس 
کارت ملی هوشمند ســه کارکرد اصلی شناسایی، تصدیق 
هویت و امضای دیجیتال را دارد؛ امــا در حال حاضر، صرفا 
کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد 
دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال روی آن فعال 
نشده و در عمل از آن استفاده نمی شود.در این گزارش یکی 
از دالیل کند پیش رفتن این پروژه از زبان مسئوالن سازمان 
ثبت  احوال و وزارت کشور، تحریم ها و وجود محدودیت هایی 
در تجارت الکترونیکی عنوان شده  است، هر چند که از منظر 
مرکز پژوهش ها این دلیل منطقی نیست و مسئوالن می توانند 
با توجه به توانمندی های داخلی این پروژه را به ســرانجامی 
برسانند. در این زمینه همچنین از منظر مرکز پژوهش ها باید 
مقامات وزارت کشور و سازمان ثبت  احوال پاسخگو باشند، 
اعتبار کارت ملی قدیمی را تمدید کنند و زمانی را برای پایان 
پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین کنند. از همین رو مرکز 
پژوهش های مجلس پیشنهاد داده که با توجه به تدوین سند 
نظام معتبر هویت بهتر است که کارت احراز هویت از طریق 
الکترونیکی و بدون نیاز به کارت ملی جایگزین احراز هویت با 
کارت ملی شود.دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات نیز پیش 
از این با اشــاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر هنوز در کشور کارت 
هوشمند ملی را دریافت نکرده اند گفته بود: »من به شخصه 

طرفدار کارت ملی هوشمند نیستند چرا که این کارت نیازمند 
ابزارهایی است که باید آن را بخواند و باید تنوع سرویس های 
تعامل پذیر با یکدیگر ایجاد شــود تا امکان احراز هویت افراد 
فراهم شــود.«طبق گزارش مرکــز پژوهش های مجلس از 
سال ۹۱ فرآیند صدور کارت هوشمند ملی با صدور ۲ میلیون 
کارت آغاز شده است؛ اما تا امروز در دست یابی به اهداف اولیه 
تعریف شده ناکام بوده است. به رغم گفته مسئوالن سازمان 
ثبت احوال، یکی از مشکالتی که همیشه نهادها و دستگاه ها 
با آن مواجه بوده اند، مشکل عدم تخصیص اعتبار مصوب در 
بودجه های سالیانه است. سازمان ثبت احوال کشور نیز مطابق 
گفته های مسئوالن آن ازاین امر مستثنی نبوده؛ اما اینکه تعلل 
و کندی در اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی به این امر 
تقلیل داده شود، چندان منطقی و مبتنی بر واقعیت نیست.

پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۹۱ با صدور ۲ میلیون کارت 
آغاز به کار کرد. اگر چه مطابق آیین نامه اجرایی بند »د« ماده 
۴۶ قانون برنامه پنجم توســعه باید در سال ۹۴ صدور کارت 
هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می گرفت؛ اما در حال 
حاضر با گذشت هشت ســال این پروژه به سرانجام نرسید. 
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون 
نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون 
نفر برای دریافت کارت هوشــمند ملی ثبت نام کرده اند که 
برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده است. هنوز حدود ۱۰ 
میلیون نفر از متقاضیان، کارت هوشمند ملی خود را دریافت 
نکردند. در این میان حتی متن قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه به صراحت تکمیل پایگاه اطالعات هویتی با حوادث 
اربعه )تولد، مرگ، ازدواج و طالق( شرط الزم برای تولید کارت 
هوشمند ملی قید شده بود. برخی کارشناسان اعالم می کنند 
فرآیند راستی آزمایی اطالعات سببی-نسبی از فرایند ثبت نام 
کارت هوشمند حذف و در نتیجه کشور فاقد پایگاه اطالعات 

سبب-نسبی اســت. بنابراین به نظر می رســد امکان وقوع 
هویت های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نیست. 
به همین خاطر پروژه صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره 
به اهداف تعیین شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و 
صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناســایی می توان 
از آن استفاده کرد.طبق این گزارش، کارت هوشمند ملی باید 
به عنوان ســند حاوی اطالعات هویتی  امکان ثبت و ذخیره 
اطالعات یک تبعه ایرانی را فراهم کند. همچنین باید با تعریف 
سطوح دسترسی متناسب عالوه بر امکان احراز هویت و امضای 
الکترونیکی دارنده کارت، به عنوان کلید دسترسی به اطالعات 
هویتی وی در پایگاه اطالعات داده ای موجود و همچنین امکان 
رای گیری الکترونیکی و ثبت،ذخیره، دسترسی و اصالح برخی 
اطالعات شخصی او را برای برخی  از دستگاه ها حسب وظیفه 
قانون آنها فراهم باشد.این کارت سه کارکرد اصلی شناسایی، 
تصدیق هویت و امضای دیجیتال را دارد. نخستین کارکرد 
اصلی کارت شناسایی ملی هوشمند شناسایی است. به این 
منظور در زمان ثبت نام، اطالعات صاحب کارت روی کارت 
قرار داده می شود. به این ترتیب هرکجا که به اطالعات هویتی 
صاحب کارت نیاز باشد، او می تواند کارت خود را ارائه دهد تا 
شناسایی شود.کاربرد اصلی دیگر کارت هوشمند ملی، تصدیق 
هویت است. درکارت های غیرهوشمند به کمک عکس صاحب 
کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی 
آن خورده، عمــل تصدیق هویت انجام می شــود. در کارت 
هوشمند ملی هم روال مشابهی وجود دارد؛ اما تصدیق هویت 
در اینجا تنهــا به عکس محدود نمی شــود. عالوه برعکس، 
اطالعات بیومتریکی )اثر انگشت( صاحب کارت نیز می تواند 
در حافظه کارت قرار گیرد. از همــه مهم تر اینکه اطالعات 
بیومتریکی به صورت الکترونیکی قابل بررســی است. یکی 
دیگر از کارکردهای مهم دیگر که باید روی کارت هوشمند 

قرار بگیرد، امضای دیجیتال است. در واقع امضای دیجیتال در 
فضای سایبر این امکان را به صاحب کارت می دهد تا نامه ها و 
اسناد ارسالی خود به دیگران را امضا کند.طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، به رغم گفته مســئوالن سازمان ثبت 
احوال، یکی از مشکالتی که همیشــه نهادها و دستگاه ها با 
آن مواجه بوده اند، مشــکل عدم تخصیص اعتبار مصوب در 
بودجه های سالیانه است. سازمان ثبت احوال کشور نیز مطابق 
گفته های مسئوالن آن ازاین امر مستثنی نبوده؛ اما اینکه تعلل 
و کندی در اتمام پروژه صدور کارت هوشمند ملی به این امر 

تقلیل داده شود، چندان منطقی و مبتنی بر واقعیت نیست.

پیشنهادهای مرکز پژوهش ها
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشــان می دهد در 
بحث کارت هوشمند ملی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. 
برخی معتقدند پروژه کارت ملی هوشمند بسیار مفیده بوده 
و در مقابل عده دیگری این پروژه را برای کشور مضر معرفی 
می کنند. چون با وجود هزینه های فراوانی هنوز به سرانجام 
نرسیده است و دیگر کارایی ندارد. از سوی دیگر سازمان ثبت 
احوال اعالم می کند که به دو دلیــل کاهش منابع درآمدی 
دولت و تحریم های خارجی، در فرآیند صدور کارت هوشمند 
ملی خلل ایجاد شده اســت و با پایان اعتبار کارت  های ملی 
قدیمی، بســیاری از مردم به دلیل نداشتن کارت هوشمند 
ملی نمی توانند خدماتی چون خدمات بانکی را دریافت کنند.

به اعتقاد مرکز پژوهش ها ابزارهای نظارتی وزارت کشــور و 
سازمان ثبت احوال باید در قبال فرآیند صدور کارت هوشمند 
ملی پاسخگو باشند. از سال ۹۱ تاکنون این پروژه به سرانجام 
نرسیده است. به اذعان مسئوالن ثبت احوال هم مبالغ و بودجه 
ردیف های اختصاصی داده شــده به کارت هوشمند ملی در 

جاهای دیگر هزینه شده است.

سرمقاله

مركز پژوهش های مجلس در جديدترين گزارش خود مطرح كرد

احراز هویت الکترونیکی جایگزین احزار هویت از طریق کارت ملی شود
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