
روند نزولی دالر در برابــر ارزهای معتبر جهانی باز هــم ادامه یافت.به گزارش 
رویترز، با وجود رویکرد دولت ترامپ در کاســتن از شدت کسری تراز حساب 
تجاری آمریکا که با اعمال تعرفه های وارداتی گسترده و جنگ تجاری با چین 
نیز همراه بود، این کسری در ماه اکتبر بار دیگر افزایش یافت و به ۶۲.۱ میلیارد 
دالر رسید که دومین کســری تراز حســاب تجاری باال در طول دو سال اخیر 
محسوب می شود. طی این مدت واردات با رشد ۲.۱ درصدی به ۲۴۵.۱ میلیارد 
دالر رســیده اســت که این رقم برای صادرات ۱۸۲ میلیارد دالر اندازه گیری 
شده است یعنی ۲.۲ درصد بیشــتر از ماه قبل. کمترین کسری تجاری امسال 
آمریکا مربوط به ماه فوریه با ۳۷ میلیارد دالر بود. قانون گذاران آمریکایی هنوز 
نتوانسته اند بسته حمایتی دوم از اقتصاد این کشــور در برابر کرونا را عملیاتی 
کنند. هر چند که از نظر مالی شرایط برای مقابله با کرونا خیلی رضایت بخش 
نیست اما در حوزه دارویی پیشرفت های جدیدی به دست آمده است و انگلیس 
نیز مجوز الزم برای اســتفاده از واکسن ساخت شــرکت فایزر در این کشور را 
صادر کرده است. انتظار می رود تا پایان فصل بهار کار واکسیناسیون مقدماتی 
در آمریکا و اروپا به پایان برســد که در مرحله نخست ســالمندان و گروه های 
حساس آسیب پذیر در برابر بیماری را در بر خواهد گرفت. به نظر می رسد در 
کوتاه مدت شاهد تغییرات گســترده در رویکرد دولت بایدن نسبت به دولت 
ترامپ نخواهیم بود. جو بایدن- رئیس جمهور منتخب این کشور در مصاحبه 
جدیدی گفته است که قصد ندارد بالفاصله تغییرات رادیکال در سیاست های 
دولت قبل بدهد. بایدن اولویت اصلی دولت خود را احیای اقتصاد آمریکا خواند 
و با ابراز تاسف نسبت به وضعیت کنونی به دلیل کرونا گفت: انتظار دارم حتی 
قبل از روی کار آمدن دولت جدید، سنا و کنگره الیحه بسته حمایتی جدید از 
اقتصاد را تصویب و برای اجرا ابالغ کنند.گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از 
هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، طرحی را آماده کرده اند که در صورت 

تصویب، ۹۰۸ میلیارد دالر اعتبار دیگــر را برای حمایت از بخش های مختلف 
اقتصاد این کشور در برابر کرونا اختصاص می دهد. طبق طرح اولیه قرار است 
۲۸۸ میلیارد دالر به حمایت از کســب و کارهای کوچــک و ۱۶ میلیارد دالر 
برای توزیع واکســن کرونا در آمریکا تخصیص  یابد. همچنین ۳۰۰ دالر یارانه 
به صورت هفتگی به کســانی که بر اثر کرونا بیکار شده اند تعلق خواهد گرفت. 
پیش از این جمهوری خواهان خواستار تصویب یک بسته حمایتی ۵۰۰ میلیارد 
دالری و دموکرات ها خواستار تصویب یک بسته ۲.۲ تریلیون دالری بودند که 
پیشنهاد جدید می تواند به عنوان حد وســط باعث رضایت دو طرف شود.در 
ژاپن نیز رئیس بانک مرکزی این کشــور از آمادگی این نهاد برای اجرای بسته 
های حمایتی بیشتر در صورت لزوم خبر داده است. چینی ها نیز با وجود قرار 
داشتن فعالیت های اقتصادی در سطح مطلوب به حمایت از اقتصاد خود ادامه 
 می دهند و بانک مرکزی این کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دالر به بازار تزریق کرده

 است. 
چشــم انداز اقتصادی جهان رو به بهبود است و این مســاله به نوبه خود باعث 
کاهش دارایی های امن تر و افزایش تقاضا برای دارایی های پرریســک شــده 
است. در ماه نوامبر، رشد بخش تولیدات چین به باالترین سطح خود در طول 
سه سال اخیر رسیده است و این مساله می تواند نقش رهبری چین در رهبری 
رشد اقتصادی جهان را تقویت کند. از ســوی دیگر در اروپا زمان برای انگلیس 
و اتحادیه اروپا به ســرعت در حال گذشتن اســت و طرفین هنوز نتوانسته اند 
به توافقی بر ســر چارچوب روابط آینده خود با یکدیگر برســند. نخست وزیر 
اســکاتلند با انتقاد از روند فعلی مذاکــرات برگزیت از برگزاری همه پرســی 
اســتقالل این منطقه از انگلیس دفاع کرده اســت. یکی از سخنگویان دولت 
انگلیس در گفتگو با ســی ان بی ســی از پیشــرفت در مذاکرات خبر داده اما 
رسیدن به توافق در ضرب العجل تعیین شده را بعید دانسته است. حساسیت 

بازارهای مالی نسبت به خبر توسعه واکسن کرونا بیشــتر 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 سنین و گروه ها نداشته باشند، احتماال شاهد 
اعمال جدید قرنطینه ها و تعطیلی کســب 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 کسب 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 خسارت زده اما جان حدود ۲۹ هزار نفر را نجات

 داده است.  
 احتمال تقویت سیاســت 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 محسوس در کوتاه مدت را رد کرده اند اما ممکن 
اســت باهدف جلوگیری از موج ورشکستگی کســب 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.  تاکنون بیش از ۶۵ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۲۱ 
مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۵۱۹ هزار و 
۳۵۹ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۲۸۳ هزار و ۹۳۴ نفر، برزیل با ۱۷۵ هزار و ۴۳۲ نفر، هند با 
۱۳۹ هزار و ۷۰۰ نفر، مکزیک با ۱۰۸ هزار و ۱۷۳ نفر و انگلیس با ۶۰ هزار و ۶۱۷ 
نفر بوده است.شدت گرفتن سرعت شــیوع کرونا باعث شده است تا شاهد رقم 
خوردن رکوردهای جدید از مرگ و میر روزانه ویروس کرونا باشیم تا جایی که روز 
دوم دسامبر با ثبت از ۱۲ هزار و ۴۳۱ فوتی در یک شبانه روز رکورد قبلی را که 

مربوط به روز یادهم نوامبر با ۱۱ هزار و ۱۰ قربانی بود، شکست. کیت جوکیس- 
استراتژیست ارزی بانک سوسیت ژنرال گفت: به زبان ساده از نظر معامله گران 
ارزش فعلی دالر بیش از حدی است که باید باشــد و برای همین فکر می کنم 
روزهای بد دالر ادامه دارد. بازارها به آن چه در حوزه سیاست گذاری پولی رخ 
می دهد واکنش نشان می دهند و با وضعیت فعلی فشار زیادی روی دالر است. 
در مقایسه با ماه های ابتدایی ســال جذابیت دالر برای بسیاری از معامله گران 

کاهش پیدا کرده است. 

شاخص دالر
 شــاخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل ســبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت امروز با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹۰.۶۳۲ واحد بسته شــد. نرخ برابری هر فرانک ســوئیس نیز معادل ۱.۱۲۳ 
دالر اعالم شد )نرخ های فوق بر حسب ســاعت پایانی معامالت بازارهای ارزی 

نیویورک محاسبه شده است(.

ارزهای اروپایی
در تازه ترین دور از معامالت، پوند با ۰.۰۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود 
و به ازای ۱.۳۴۸ دالر مبادله شد. یورو ۰.۰۹ درصد باال رفت و با باقی ماندن در 

کانال ۱.۲ به ۱.۲۱۴ دالر رسید.

ارزهای آسیایی
 در معامالت بازارهای ارزی آسیایی، هر دالر با ۰.۱۶ درصد افزایش به ۱۰۳.۹۱۸  
ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.۳۴۳ دالر مبادله 

شد. همچنین نرخ برابری دالر معادل ۶.۵۳۱ یوان چین اعالم شد.

پس از آزادســازی ســهام عدالت، بــازار برخی 
کانال های فضای مجــازی برای گرفتن اطالعات 
مشمولین به بهانه مدیریت ســهام آنها داغ شد؛ 
موضوعی که مدیر مبارزه با پولشــویی شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی نســبت به آن هشدار داده 
و تاکید کــرده که اخبار مربوط به ســهام عدالت 
از طریق همین شــرکت پیگیری شود.به گزارش 
ایسنا، برخی  از کانال ها در فضای مجازی با صدور 
پیام هایی اعالم می کنند که یا خریدار سهام عدالت 
مشموالن هســتند یا وعده مدیریت سهام و ارائه 
ســود را به فرد می دهند و از این طریق اطالعات 

فردی یا شــماره کارت ســهامدار را اخذ و از این 
اطالعات سوء استفاده می کنند.در همین رابطه 
فرجی نیا، مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده 
گذاری مرکزی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به 
برخی پیام هایی که درمورد سهام عدالت در فضای 
مجازی رد و بدل می شود، اظهار کرد: این پیام ها 
یا با هدف عضو گیری یــا برای اخذ اطالعات افراد 
ارسال می شود و با هر هدفی که باشد مورد تایید 
شرکت سپرده گذاری مرکزی نیست. درواقع این 
اقدام غیرقانونی است و درصورت مشاهده توسط 

واحدهای حقوقی پیگیری می شود.

بر اســاس الیحه بودجه ســال آینــده جریمه 
رانندگانی که عوارض مصوب در شبکه آزادراهی 
را پرداخت نکنند ۲۰ درصد مازاد بر نرخ مصوب 
بوده و هر ماه به جرایم آن ها درصد دیگری اضافه 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند »هـ« ماده واحده 
بودجه پیشنهادی ســال آینده دولت به مجلس، 
جریمه پرداخت نکردن عوارض مصوب آزادراه ها 

مشخص شد.
بر این اساس پرداخت عوارض مصوب در شبکه 
آزادراهــی پس از هفــت روز از زمــان تردد در 

آزادراه ها، مشــمول جریمه غیرقابل بخشودگی 
معادل ۲۰ درصــد مازاد بر عــوارض مصوب در 
آزادراه مربوطه است. همچنین در صورت تاخیر 
بیش از یک ماه در پرداخت، عالوه بر اصل عوارض 
و جریمه مذکور، مشــمول جریمه ای معادل ۲ 
درصد مجموع نرخ عوارض مصوب و جریمه ۲۰ 

درصدی به ازای هر ماه تاخیر می شود.
البته در این بند از الیحه بودجه سال آینده اشاره 
ای به عــوارض الکترونیکی یــا غیرالکترونیکی 
نشده و مشخص نیست که این جرایم آیا مشمول 

آزادراه های الکترونیکی است یا خیر.

صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام 
مختلف تا پایان آذر ماه بالمانع اســت.به گزارش 
ایسنا، ســعید عباســپور، مدیرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( طــی نامه ای به گمرک اعــالم کرده که 
صادرات رب گوجه فرنگی در بسته بندی و احجام 
مختلف با رعایت ضوابط مقرات صادرات و واردات 
تا پایان آذر ماه بالمانع است.پیش تر هم  صادرت 
رب اســپتیک )نه فله( تا پایان آبان ماه آزاد شده 
بود و تولیدکنندگان درخواســت کرده بودند که 
لغو ممنوعیت صادرات رب گوجه فرنگی تمدید 

شود، چراکه از طرفی در حال حاضر دولت به ارز 
نیاز دارد و از طرف دیگر حفظ مشتری صادراتی 
راحت نیست و در صورت وقفه افتادن بین فروش 
محصول، مشتری از دست می رود که به زیان تولید 
کننده و کشور اســت.رب گوجه فرنگی اسپتیک 
مخصوص صادرات است و برای مصرف داخل تولید 
نمی شــود. این نوع رب گوجه فرنگی تحت خأل 
تولید و در کیسه های مخصوص نگهداری می شود 
که تا دو - ســه ســال هم ماندگاری دارد و فقط 
برای صادرات تولید می شود. به طور کلی معموال 

واردکنندگان رب غیر اسپتیک را نمی خرند.

نفت برنت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات برای تصویب یک بسته کمک اقتصادی 
دولت آمریکا و احتمال افزایش توزیع واکسن کووید ۱۹ بیش از یک درصد صعود 
کرد اما پایین مرز ۵۰ دالر ماند.به گزارش ایسنا، نفت برنت با ۵۴ سنت معادل 
۱.۱۱ درصد افزایش، در ۴۹ دالر و ۲۵ ســنت در هر بشکه بسته شد. برنت در 
اواسط معامالت جمعه تا مرز ۴۹ دالر و ۹۲ سنت پیش رفت که باالترین قیمت از 
مارس بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۶۲ سنت افزایش، 
در ۴۶ دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه بسته شــد.نفت برنت در هفته گذشته ۱.۷ 
درصد و شاخص نفت آمریکا ۱.۹ درصد رشد داشت که پنجمین رشد هفتگی 

متوالی بود.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شرکت میزوهو در نیویورک اظهار 
کرد: با وجود رویدادهای فوق العاده منفی بهای معامالت تحت تاثیر چشم انداز 
بسته کمک مالی جدید صعود کرده است و ممکن است بزودی توافقی امضا شود.

بسته کمک مالی ۹۰۸ میلیارد دالری که از حمایت هر دو حزب حاکم در آمریکا 
برخوردار است، در کنگره در دست بررسی قرار دارد.وزیران گروه اوپک پالس در 
دیدار رسمی روز پنج شنبه با مصالحه برای افزایش تولید از ژانویه موافقت کردند 
اما همچنان محدودیت عرضه خود را با توجه به ضعیف ماندن تقاضا ادامه می 
دهند. این گروه موافقت کرد تولید نفت از ژانویه ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش 

پیدا کند و افزایش تولید متعاقب آن بر اساس ماهانه مورد بررسی قرار گیرد و 
نتوانست درباره سیاست تولید کلی سال ۲۰۲۱ به اجماع نظر دست پیدا کند.

بازار انتظار داشت اوپک پالس محدودیت عرضه فعلی ۷.۷ میلیون بشکه در روز 
را به مدت سه ماه تا پایان مارس ادامه دهد.این افزایش به معنای آن خواهد بود 
که اوپک پالس محدودیت عرضه خود را از ژانویه به ۷.۲ میلیون بشــکه در روز 
تسهیل خواهد کرد.برخی از تحلیلگران می گویند حتی با وجود افزایش عرضه 
اوپک پالس، بازار همچنان کمبود عرضه خواهد داشت اما برخی دیگر پیش بینی 
می کنند که بازار دچار اشباع عرضه می شود. به عنوان مثال تحلیلگران وود مک 

کنزی انتظار دارند که افزایش تولید تا مارس باعث اشــباع عرضه ۱.۶ میلیون 
بشکه در روز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ شود.

در این بین، آمار نشان داد که تولید نفت آمریکا از مه که به پایینترین رکورد دو 
سال و نیم اخیر رسیده بود، به دلیل ازســرگیری فعالیت تولیدکنندگان شیل 

بهبود پیدا کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار 
دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته پنج حلقه رشد کرد و به ۲۴۶ حلقه 

رسیده که باالترین میزان از ماه مه بوده است.

افت مجدد دالر در بازارهای جهانی

صادرات رب گوجه تا پایان آذر مجاز استجریمه بدهکاران آزادراهی مشخص شدسهام عدالتی ها فریب نخورند

نفت در یک قدمی مرز ۵۰ دالر ماند
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بورس در آستانه یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد

طرح رایگان شدن 
گازبهای ۳۰ درصد از 

مشترکان خانگی در دولت

تمدید مهلت 
استفاده از مزایای تسهیل 
تسویه بدهی برای 
تولیدکنندگان

همتی خبر داد

جبران کسری 
بودجه از افزایش 
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نوبخت:

سرمقاله

يادداشت

فرمول جبران شکاف 
درآمدی کارگران

بازار مسکن 
حباب ندارد

سبد معیشت در حالی به 
بــاالی ۱۰ میلیون تومان 
رسیده که حقوق کارگران 
نزدیک به ۲ میلیون تومان 

است. الزم است ...

  هادی ابوی، دبیرکل کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگران

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 
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کارگران مشغول کارند؛ 
اما با حقوق ناچیز

4 تصمیم جدید 
 اقتصادی در

 ستاد ملی کرونا

آیا روند کاهش قيمت مسکن در همه مناطق ادامه می یابد؟

رکود  معامالت  در بازار مسکن
صفحه3
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بازار موبایل در انتظار  ریزش  قیمت
حباب قیمتی موبایل ناشی از افزایش قیمت دالر و عدم تخصیص ارز شکسته می شود؟

 محدودیت هــای کرونــا و تورم رکوردشکســته 
ماه های سرد ۹۹، معیشت کارگران را چنان نشانه 
رفته که در میان حقوق »بخور و نمیر« مجبورند از 
بسیاری از نیازهای ضروری و حتی خوراکی خود 
بزنند تا بتوانند زندگــی را بگذرانند. این در حالی 
اســت که پس از هر محدودیتــی قیمت ها چند 
برابر می شود تا تاوان تعطیلی ها را جیب کارگران 
بپردازد.در این میان هرچند ماه هاست که زمزمه 
تشکیل جلسه ترمیم دستمزد سال ۹۹ به گوش می 
رسد؛ اما نه تنها این جلسه برگزار نشده که کم کم به 
ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و تنها اندک 
فاصله ای با اسفند ماه؛ فصل تصمیم گیری شورای 
عالی کار درباره نرخ دستمزد سال آینده باقی است. 

به نظر می رسد ...

معاون اقتصادی رییس جمهــوری گفت: در 
جلســه امروز ســتاد ملی مقابله با کرونا چهار 
تصمیم اقتصادی برای واحدهای آسیب دیده از 
اعمال محدودیت ها گرفته شد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی دولت، محمد نهاوندیان امروز 
)شنبه ۱۵ آذر ۹۹( در پایان جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
خروج بسیاری از شهرها از شرایط قرمز، اظهار 
داشت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی باید 
به طور جدی برای تــداوم وضعیت بهبود ادامه 

یابد.وی با اشاره به اخذ...



اقتصاد2
ایران وجهان

استاندار یزد:
چادرملو در ایفای مســئولیت های 
اجتماعی و رشــد اقتصادی استان 

شرکتی پیشرو است
در نشست بررسی طرح های و برنامه های توسعه 
چادرملو که در استانداری یزد برگزار شد،  دکتر 
طالبی استاندار یزد با اشاره به اقدامات بسیار موثر 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در امر مقابله و 
پیشگیری از کرونا در استان یزد افزود: چادرملو از 
شرکتهای پیشگام درایفای مسئولیت اجتماعی و 

همچنین رشد و توسعه اقتصادی منطقه است .
به گزارش روابط عمومی چادرملو، در این جلسه که با 
حضور مدیر عامل چادرملو ، مدیر عامل گروه سرمایه 
گذاری امید، مدیر کل صنایع استان یزد و جمعی دیگر 
از مدیران، در محل استانداری یزد برگزار شد . طالبی 
همچنین با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 
که یزد را برترین استان در امنیت سرمایه گذاری اعالم 
کرده است گفت : زمینه سرمایه گذاری دراین استان 
فراهم است و از اجرای طرح های تولیدی و صنعتی 

کامالً  استقبال می کنیم . 
 وی از ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو بعنوان کلکسیونی از تجربه یاد 
کرد و گفت:  با اجرای طرح های چادرملو توانستیم 
چالشهای منطقه از جمله اشتغال را مرتفع کنیم 
و اکنون نیز برنامه ها و طــرح های خیلی خوبی  
در جهت توسعه از سوی از این شرکت ارائه شده  
که انتظار داریم با حمایت سرمایه گذاران عمده  
چادرملو این طرح ها عملیاتی شود و ما نیز ضمن 

حمایت کامل از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد .
مدرس خیابانی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری امید 
نیز بعنوان ســهامدار عمده چادرملو با تاکید برنگاه 
توسعه بخشی امید ، ضرورت تکمیل زنجیره تولید و 
توجه به صنایع پائین دستی  فوالد با اولویت بخشی به 
ساخت داخل  را از اولویت های این شرکت عنوان کرد 
و گفت : خوشبختانه مهندس تقی زاده فردی توسعه 
گرا و مدیری تحول گرا است و همواره در این زمینه 
پیشگام بوده و ما نیزاز برنامه های ایشان حمایت کام  
می کنیم . مدرس خیابانی در عین حال تصریح کرد :  
حلقه مغفول مانده صنعت فوالد، اکتشاف است . اگر 
موضوع اکتشاف حل نشــود بزودی صنعت فوالد با 

مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد . 

هفتمین موفقیت بین المللی بانک 
آینده با دریافت تندیس بنکر٢٠٢٠

 بانک آینــده بــرای هفتمیــن بار در ســطح 
بین المللی و چهارمین بار پیاپی، از سوی موسسه 
بنکر)Banker(، موفق به کســب عنوان "بانک 
 )Bank of The Year In Iran( "سال ایران
در سال ۲۰۲۰ میالدی شد. تندیس و لوح تقدیر 
این موفقیت در مراسمی ویژه در شهر لندن که روز 
چهارشنبه ۱۲ آذر سال ۱۳۹۹ به صورت برخط 
)online( و با حضور نمایندگان بانک ها از سراسر 

جهان، برگزار شد، به بانک آینده، اعطا گردید.
بانک آینده در شــرایط خاص اقتصادی و همه گیری 
بیماری کرونا، بــا تکیه بر دانش، تجربه و اســتعداد 
سازمانی، موفق به کسب این عنوان شد. موسسه بنکر 
در بخشی از بیانیه اهدای تندیس به بانک آینده اعالم 
کرده؛ عالوه بر معیارهای عملکرد خوب، واکنش سریع 
 ۱۹-Covid و ابتکاری بانک آینده در برابر همه گیری
توجه داوران را به خود جلب کرد؛ این شرکت، بزرگترین 
دارایی خود، یعنی مرکز نمایشــگاهی ایران مال را در 
طول یک هفته به یک بیمارستان ۳۰۰۰ تختخوابی 

برای مبتالیان به کرونا تبدیل کرد. 

طرح ویــژه بانک ســامان برای 
حمایت از صنایع شیمیایی کشور

هم زمان با افزایش نقش صنایع شیمیایی در زندگی 
روزمره مردم، بانک سامان خدمات ویژه ای در حوزه 
مالی و اعتباری برای فعــاالن این صنعت در نظر 
گرفته است. به گزارش سامان رسانه، بانک سامان 
بــا درک و آگاهی از جایگاه و نقــش فرآورده های 
شــیمیایی در زندگــی روزمره و نقش اساســی 
این صنعت در سایر صنایع، متناســب با نیازها و 
خواسته های شرکت های فعال در این حوزه خدمات 
مختلفی درزمینٔه تأمین سرمایه در گردش و تأمین 
مالی واحد های تولیدی برای واردات مواد اولیه این 
صنعت به این گروه از مشــتریان ارائه کرده است. 
به عالوه این گروه از مشــتریان از خدمات مشاوره 
تخصصی این بانک درزمینــٔه راهکارهای موجود 
برای انجام دریافت و پرداخت های ارزی در شرایط 
تحریم بهره می برند. همچنین با توجه به وابستگی 
سایر صنایع به این صنعت، همچون صنایع دارویی، 
بهداشتی و شوینده های بهداشتی که فعاالن این 
حوزه نیز از مشتریان بانک سامان هستند، همواره 
فرصت ایجاد بازارهای جدید برای این صنعت از 

طریق بانک سامان وجود دارد.

استان ها

 آزاد شدن ۹۰ هزار میلیارد 
تومان با حذف ارز ترجیحی

رییــس ســازمان برنامه و 
بودجه اظهار داشت: طبق 
قانــون بودجــه ۵۷۱ هزار 
میلیارد تومان برای منابع پیش بینی شده که سهم 
منابع برای ۸ ماهه اول امسال ۳۸۴ هزار میلیارد تومان 
بوده که از این میزان ۳۳۴ هزار میلیارد تومان به خزانه 
واریز شد، بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان از عدد بودجه 

محقق نشد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
با اشاره به میزان مصارف و منابع ۸ ماهه اول امسال از 
بودجه ۹۹ اظهار داشت: طبق قانون بودجه ۵۷۱ هزار 
میلیارد تومان برای منابع پیش بینی شده که سهم 
منابع برای ۸ ماهه اول امسال ۳۸۴ هزار میلیارد تومان 
بوده که از این میزان ۳۳۴ هزار میلیارد تومان به خزانه 
واریز شد، بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان از عدد بودجه 
محقق نشد. وی ادامه داد: طبق بودجه سال ۹۹ برای 
مصارف ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که در ۸ ماهه اول 
امسال اجازه مصرف ۳۸۴ هزار میلیارد تومان را داشتیم 
که از این عدد ۳۵۳ هزار میلیارد تومان مصرف شد و 
۳۱ هزار میلیارد تومان کمتر مصرف کردیم، یعنی این 

میزان صرفه جویی داشتیم.

افزایش ۵۳ درصدی حقوق و مزایا در سال 
جاری

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش 
مصارف و در ۸ ماهه اول امســال ۳۹ درصد بیشتر از 
سال گذشته انجام شد، گفت: این مصارف در دو بخش 
هزینه ای و تملک دارایی ســرمایه ای یا عمرانی بوده 
اســت و در ۸ ماهه اول اعتبارات هزینه ای ۳۵ درصد 

بیشتر از اعتبارات ۸ ماهه اول سال ۹۸ بوده است.
نوبخت افزود: امسال مجموع حقوق و مزایا ۵۳ درصد 
بیشتر از پارسال بود بنابراین آنچه صرفه جویی کردیم 
به بخش معیشت مردم منتقل شد. وی با بیان اینکه 
اعتبــارات عمرانی ۶۵ درصد افزایــش یافت، گفت: 
این افزایش اعتبارات خود را در تشــکیل ســرمایه 
بخش ساختمان نشان می دهد که رشد ۵.۴ درصدی 
داشته است. نوبخت با اشــاره به ناترازی ایجاد شده 
اظهارداشت: ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع محقق نشد 
و از سوی دیگر در بخش مصارف هم ۳۱ هزار میلیارد 
تومان کمتر مصرف کردیم بنابراین ۱۹هزار میلیارد 
تومان ناترازی داریم که برای تامین این عدد از تنخواه 

بانک مرکزی استفاده کردیم.

۱۹ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی 
استفاده کردیم

 رییس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد : هر سال 
برای اینکه بتوانیم درآمدها را وصول کنیم اجازه قانونی 
برای استفاده ۳درصدی از خزانه را داریم، بنابراین برای 
سال جاری اجازه داشتیم که ۳۹ هزار میلیارد تومان 
از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم که فقط  ۱۹ هزار 
میلیارد تومان از آن را استفاده کردیم. وی با بیان اینکه 
در ۸ماهه اول امسال ۵هزار میلیارد تومان کمتر از سال 
گذشته از این تنخواه استفاده کردیم، ادامه داد: اجازه 
داشــتیم تا ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر از این محل 
استفاده کنیم اما فقط ۱۹هزار میلیارد تومان استفاده 
کردیم که این عدد را هم تا پایان سال تسویه می کنیم.

انتقال کســری بودجه به بانک مرکزی، 
درست نیست

نوبخت تاکید کرد: آن عده ای که می گویند دولت با 
کسری بودجه مواجه اســت و آن را به بانک مرکزی 
منتقل کرده باید گفت که از ۳۹هزار میلیارد تومان 
اجازه قانونی برای استفاده از تنخواه بانک مرکزی فقط 
۱۹هزار میلیارد تومان ناترازی را جبران کردیم و این 
گفته ها درست نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه رشد ناخالص داخلی در همه گروه ها در 
تابستان مثبت بود، گفت: با نفت رشد مثبت دو دهم 

درصد را تجربه کردیم.
وی افزود: هرچند در دوران کرونا مشاغلی را از دست 
دادیم اما در بخش کشــاورزی ۲.۷ درصد مثبت و در 
معادن هم  ۴ درصد مثبت بودیم البته در بخش خدمات 

بدون نفت منفی ۳ درصد بودیم.
نوبخت درباره اظهاراتی مبنی بر فروش خوشبینانه 
نفت در بودجه گفت: میزان فــروش نفت یک کف و 
یک سقفی دارد که کف آن یک میلیون بشکه و سقف 
آن نیز ۲.۳ میلیون بشــکه در نظر گرفته شده است. 
ما باید سهم اوپک را حفظ کنیم و با یک برنامه ریزی 
درست به آن برسیم و برای فروش ۲.۳ میلیون بشکه 
در روز  برنامه ریزی داشته باشیم. همچنین در کنار 
بحث فروش نفت، بحث پیش فــروش داخلی را هم 

دنبال می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: درآمدهای 
نفتی مانند بودجه نیست. اگر درآمد مالیاتی را ۲۲۵ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته باشــیم اما تا ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان وصول درآمدی داشته باشیم، در 
این بخش مجاز هســتیم این عدد بیشتر را استفاده 
کنیم اما در بخش نفت اینگونه نیست و امکان استفاده 
درآمدهای نفتی از آنچه که در بودجه بیشتر در نظر 
گرفته را نداریم و باید به حساب جداگانه ای واریز شود.

اگر فروش نفت محقق نشد، اوراق و سهام 
کارخانجات را می فروشیم

نوبخت در ادامه افزود: بنابراین ۱۹۹ هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل فروش نفت را به گونه ای تنظیم کردیم که 
اگر یک میلیون بشکه تا ۲.۳ دهم بشکه صادارت داشته 
باشیم، این عدد محقق شود. اگر ۲.۳ دهم میلیون بشکه 
صادارت نداشته باشیم، در کنار آن فروش اوراق و فروش 

سهام کارخانجات را خواهیم داشت.

فروش نفت در بودجه منعطف است
وی ادامه داد: بنا بر این نفت در بودجه از یک میلیون تا 

۲.۳ میلیون بشکه منعطف است. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با اشــاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه بودجه 
مذاکراتی بسته شده است، گفت: در بحث فروش نفت، 
ما باید بدانیم که می توانیم به سهمیه اوپک دست پیدا 
کنیم یا نه. باید بررسی کرد آیا احتمال این وجود دارد 
که به سهمیه اوپک دست پیدا کنیم که احتمال دارد 
این اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگر ســهمیه خود در اوپک 
برسیم، هوالمطلوب است و اگر نرسیم به همین میزان 
در دارایی ها فروش مالی خواهیم داشت و می توانیم 
اوراق بفروشیم بنابراین بودجه ۱۴۰۰ برسیم منعطف 
و غلتان اســت. نوبخت درباره حذف یــا حفظ دالر 
۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ در ادامه بیان داشت: 
اختصاص ارز برای کاالهای اساسی همچنان در بودجه 
۱۴۰۰ تثبیت کردیم اما باید بررسی شود که اگر هزینه 
تعدیل نرخ ارز کمتر از ادامه آن باشــد، کار تعدیل را 

انجام می دهیم.

آزاد شدن ۹0 هزار میلیارد تومان با حذف 
ارز ترجیحی

وی اظهار داشت: احتمال می دهیم که از حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی، ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد شــود که 
این رقم را عیناً برای کاالهای اساسی هزینه خواهیم 
کرد و مانند افزایش قیمت بنزین هرچه درآمد باشد 
به مردم بازمی گردانیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
تاکید کرد: در صورت برداشته شدن تحریم ها باید خود 

را برای صادرات ۴.۶ میلیون بشکه نفت آماده کنیم.

جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز، 
دروغ بزرگ است

نوبخت با اشــاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی و 
افزایش قدرت خرید مردم گفت: این یک دروغ بسیار 
بزرگ است که دولت می خواهد منابع کسری بودجه 
خود را از طریق افزایش نرخ ارز و نرخ تســعیر جبران 
کند. اگر این سیاست را دنبال می کردیم باید پول نفت 
را با دالر ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه می آوردیم و 

نه با دالر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی.

دخالتــی در نرخ گــذاری ارز غیرنفتی 
نداشتیم

وی با بیان اینکه در بحث نرخ گــذاری ارز غیرنفتی 
مداخله ای نداشتیم، اظهار داشــت: ارز غیرنفتی را 
امسال در بخش غیرخصوصی وارد در بازار فروخت و 
ربطی به دولت نداشت. دولت هم در بخش تعیین نرخ 
ارز و هم نرخ تسعیر خواهان رشد ارزش پول ملی است 

و این موضوع را قبول نمی کنیم که از طریق رشد نرخ 
ارز بخواهیم درآمدزایی کنیم. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه تاکید کرد: در حــال حاضر با کاهش نرخ ارز 

شاهد رشد بازار سرمایه هستیم.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر کاهش 
درآمد دولت از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه ۹۹ به ۲۵ 
هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد: این 
کاهش اعداد به عدم عملکرد فروش اموال برمی گردد.

وی گفت: ۴ میلیون میلیارد تومان ارزش دارایی های 
دولت اســت که قطعا در این شرایط بهتر است مردم 
مالک این دارایی ها باشــند اما در سال ۹۹ عملکرد 
مطلوبی در فروش اموال و واگذاری ها نداشتیم و تحقق 
این اعداد باید ساز و کارهایی فراهم شود چون این ساز 
و کارها و زیرساخت ها نبود نتوانستیم ۵۰ هزار میلیارد 
تومان را تاکنون عملیاتی کنیم که البته احتمال اینکه 
تا پایان سال محقق شود، وجود دارد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه برای فروش اموال به 
زیرساخت ها به احکام قانونی نیاز داریم، اظهار داشت: 
برای بودجه سال ۱۴۰۰ عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان را 

پیش بینی کردیم تا تحقق آن منطقی تر باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگر 
ایلنا مبنی بر اینکه، با توجه به اینکه گفته می شــود 
بودجه ۱۴۰۰ انبساط مالی و انقباض پولی بسته شده 
به بحث تورم و خروج از رکود تا چه حد توجه شــده 
اســت، تصریح کرد: ما در یک شــرایط رکود تورمی 
قرار داریم و هم با تورم و هم با رکود مواجه هستیم اما 
چون تقاضا وجود ندارد و امکان تولید نیست و حجم 
نقدینگی باال است، ســعی کردیم بخش هایی که با 
سیاست پولی می توان جلوی نقدینگی را بگیریم را 
انجام دهیم و می بینیم که حتی بانک مرکزی برای 
پول ناشی از شرایط کرونا که باید از صندوق بدهد، با 
احتیاط رفتار می کند که مبادا پایه پولی افزایش پیدا 
کند. نوبخت ادامه داد: در کنار سیاســت های پولی، 
سیاست های مالی را هم داریم و دو ابزار مهم مخارج 
دولت و مالیات مواجه هستیم که در این بخش باید 
با سیاست های انقباضی رفتار کنیم و خرج دولت را 
کمتر کنیم. وی افزود: در حال حاضر با سیاست های 
مالی در تالش هستیم که به صورت انبساطی عمل 
کنیم تا قدرت خرید مردم و کارکنان دولت را افزایش 
 دهیم، از این رو افزایش هزینه های پرسنلی را در بودجه 

اعمال کردیم.

در حال حاضر سیاست های مالی ما نیمه 
انبساطی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست های 
مالی ما در حال حاضر نیمه  انبســاطی است، اظهار 
داشت: آثار این سیاست های نیمه انبساطی را شاهد 
هستیم چنانکه دیدیم هزینه های مصرف عمومی را 
شاهد هستیم و می بینیم که اقتصاد با رشد ۰.۲ درصد 
مواجه بود. نوبخت با تاکید بر اینکه ما در سیاست های 
خروج از رکود موفق بوده ایم، گفــت: امیدوارم بانک 

مرکزی هم در سیاست های پولی موفق عمل کند.

تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است
وی تاکید کرد: باید توجه داشــته باشیم که تورم ما 
پولی نیست بلکه ناشی از افزایش قیمت ارز است چرا 
که می بینیم تولیدکنندگان لبنیات دو بار قیمت ها را 
افزایش دادند و هر بار هم که این افزایش قیمت صورت 
می گرفت ناشی از افزایش هزینه های آنها بود، نه اینکه 

تقاضا باال رفته باشد.

نوبخت:

جبران کسری بودجه از افزایش نرخ ارز، دروغ بزرگ است

بورس در آستانه یک میلیون و 
۵٠٠ هزار واحد

روند صعودی شاخص بورس همچنان ادامه دارد و این 
شاخص روز گذشته با بیش از ۱۹ هزار واحد افزایش 
در آستانه ورود به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد 
قرار گرفت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۱۹ هزار و ۷۳۰ واحــد افزایش رقم یک 
میلیون و ۴۹۰ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز ۸۶۹۵ واحد افزایش یافت و به رقم 
۴۳۱ هزار و ۸۶۳ واحد رسید. معامله گران روز گذشته 
یک میلیون معامله به ارزش ۱۲۵ هزار و ۳۶۱ میلیارد 
ریال انجام دادند. صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، 
ایران خودرو، گروه مپنا، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران و گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشــتند. شــاخص کل فرابورس هم ۳۳۷ واحد 
افزایش یافت و در رقم ۱۸ هزار و ۸۰۳ واحد ایستاد. 
معامله گران این بازار ۷۸۹ هزار معامله به ارزش ۶۴ 
هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال انجام دادند. پتروشــیمی 
مارون، بانک دی، صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب و 
مدیریت انرژی امید تابان هور نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

وزیر نفت خبر داد:
طرح رایگان شدن گازبهای ۳٠ درصد 

از مشترکان خانگی در دولت
وزیر نفت از بررسی طرح محاسبه رایگان گازبهای 
۳۰ درصد از مشترکان کم مصرف خانگی در هیئت 
دولت به عنوان مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی 
در کشــور خبر داد. به گزارش وزارت نفت، بیژن 
زنگنه، صبح شنبه )۱۵ آذر ۹۹( در آئین امضای 
تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و معاونت امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری با موضوع بهینه سازی 
مصرف انرژی گفت: به منظور ایجاد مشوق هایی 
برای مدیریت مصرف گاز، براســاس طرحی که 
قرار است در دولت بررسی شود گازبهای ۳۰ درصد 
از مشــترکان خانگی که مصرف کمتری دارند، 
رایگان محاسبه می شود و این طرح تأثیر بسزایی 
بر مدیریت مصرف سوخت خواهد داشت که در 

صورت تصویب در هیئت دولت، اجرایی می شود.
وی افزود: بر اســاس این مصوبه، مشــترکانی که 
مصرف خود را در زمستان ۱۰ درصد کاهش دهند، 
از کاهش ۱۵ درصدی در گازبها برخوردار می شوند 
که این موضوع دو تأثیر دارد، نخست اینکه قیمت 
تصاعدی محاسبه نمی شود و افزون بر این، دولت 
هم در پی کاهش مصرف ۱۵ درصد تخفیف می دهد، 
برای این کار منابعی هم دیده شده است، هر چند این 
طرح برای ما کاهش درآمد به همراه خواهد داشت، 
اما ایجاد تعادل در تراز تولید و مصرف که در نتیجه 
این طرح حاصل می شود برای ما اهمیت بیشتری 
دارد. وزیر نفت افزود: اصالح سیستم موتورخانه ها 
و جایگزینی بخاری های فرسوده از دیگر اقدام های 
مهم دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی است که 
هفته پیش در شــورای اقتصاد هم تصویب و مقرر 
شد دولت یارانه ای را به منظور تعویض بخاری های 
با بازده پایین با بخاری های با کارایی باال و نیز تعمیر 
موتورخانه هــا اختصاص دهد کــه امیدوارم هفته 
جاری در دولت تصویب شود. زنگنه با تأکید بر لزوم 
اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه مدیریت 
مصرف انرژی، هدف اصلی از اجــرای این طرح ها 
را حمایت از مشترکان و اعطای مشوق هایی برای 
کاهش مصرف انرژی در کشور دانست. وی با اشاره 
به اینکه بهینه سازی مصرف انرژی همیشه مطلب 
تعیین کننده ای در وزارت نفت بوده است، گفت: در 
پی افزایش شدید مصرف این مسئله به تازگی اهمیت 
بیشتری یافته است، زیرا ما منابعی تجدید ناپذیر 
داریم و به نقطه باالی تولید رســیده ایم و این طور 
نیست که هر مقدار مصرف کنیم، بتوانیم تولید کنیم، 

بنابراین بهینه سازی برای ما یک اصل و باید است.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
تمدید مهلت استفاده از مزایای تسهیل 

تسویه بدهی برای تولیدکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: تولیدکنندگان 
مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی مصوب 
آذر ۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان سال 
برای تسویه بدهی خود مهلت دارند. به گزارش بانک 
مرکزی، عبدالناصر همتی اعالم کرد: بانک مرکزی و 
کمیسیون اقتصادی مجلس برای کمک به واحدهایی 
که به خاطر شیوع کرونا موفق به استفاده از مزایای 
قانون یاد شده نشده اند، طی پیشنهادی به رئیس 
جمهور محترم، خواستار طرح موضوع در ستاد ملی 
مقابله با کرونا شــدند که با عنایت ایشان، موضوع 
تمدید مهلت استفاده از مزایای این قانون تا پایان 

سال جاری در جلسه امروز ستاد به تصویب رسید.

اخبار
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معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: در جلسه 
امروز ســتاد ملی مقابله با کرونــا چهار تصمیم 
اقتصادی برای واحدهای آســیب دیده از اعمال 

محدودیت ها گرفته شد.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دولت، محمد 
نهاوندیان امــروز )شــنبه ۱۵ آذر ۹۹( در پایان 
جلســه ســتاد ملی مقابله بــا کرونــا در جمع 
خبرنــگاران با اشــاره به خــروج بســیاری از 
شهرها از شــرایط قرمز، اظهار داشــت: رعایت 
دستورالعمل های بهداشــتی باید به طور جدی 

برای تداوم وضعیت بهبود ادامه یابد.
وی با اشاره به اخذ چهار تصمیم اقتصادی در ستاد 
ملی مقابله با کرونا با توجه به آثار و آســیب های 
ایجــاد شــده از محدودیت ها بــرای واحدهای 
اقتصادی، خاطرنشان کرد: نخست، طبق مصوبه 
تســهیل بدهی بدهکاران شــبکه بانکی مجلس 
شورای اسالمی در ســال ۹۷، اشخاص حقیقی و 
حقوقی مهلت یافتند تا بدهــی معوقه خود را تا 

پایان سال ۹۸ پرداخت کنند.

وی افزود: بر این اساس اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ 
میلیون تومان و اشــخاص حقوقی تا ۲ میلیارد 
تومان می توانستند از این مهلت استفاده کرده و 
با شرایط معین شــده بدهی خود را بپردازند، اما 
اسفندماه سال ۹۸ با شیوع ویروس کرونا همزمان 
بود و بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند از 

این شرایط بهره مند شوند.
نهاوندیان بیان داشت: به پیشنهاد بانک مرکزی 
و کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
امروز در ســتاد ملی کرونا تصویب شد که مهلت 
تعیین شده تا پایان سال گذشته تا اسفندماه سال 

۹۹ تمدید شود.
وی تاکید کــرد: فرصــت مراجعــه واحدهای 
تولیدی بــه بانک ها و مؤسســات اعتبــاری تا 
پایان آذرماه تعیین شــده است تا پس از بررسی 

 حســاب متقاضیان، در اســفندماه پرداختی ها 
انجام شود.

معاون اقتصادی رییس جمهــوری ، مصوبه دوم 
ســتاد ملی مقابله با کرونا را مربوط به آســیب 
اعمال محدودیت بــرای کســب وکارها عنوان 
کرد و گفــت: واحدهای اقتصادی کــه با اعمال 
محدودیت های شدید در شهرهای قرمز و نارنجی 
مجبور و متحمل آسیب شــده اند در کنار برخی 
تســهیالت، برای پرداخت سهم کارفرمایی بیمه 
تأمین اجتماعی آنها ۲ ماه مهلت تعیین شــد و 
البته بررسی های انجام شــده تا سازمان تأمین 

اجتماعی از این تصمیم دچار مشکل نشود.
وی با بیان اینکه سومین مصوبه اقتصادی ستاد 
ملی مقابله با کرونا مربوط بــه حوزه ورزش بود، 
اظهار داشت: تسهیالتی برای این بخش در نظر 

گرفته شده که متقاضیان واجد شرایط می توانند 
تا پایان دی ماه نســبت به ثبت نام اقدام کنند و 
اقساط تسهیالت نیز از اول خردادماه سال آینده 

آغاز خواهد شد.
نهاوندیــان خاطرنشــان کرد: همــه کمک هــا 
و حمایت ها که بــه صورت تســهیالت بانکی یا 
بالعوض بــه خانوارهــا و واحدهــای اقتصادی 
پرداخت شده است با تصمیم ســتاد ملی مقابله 
با کرونا »مستثنیات دین« تلقی می شوند، به این 
معنی که محدودیت های ماده )۵( اصالح قانون 

صدور چک شامل این گروه ها نمی شود.
وی افزود: بر همین اســاس ممنوعیــت افتتاح 
حساب و قطع باقی خدمات به طور استثنایی در 
مورد این پرداخت ها و تسهیالت اعمال نخواهد 

شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار امیدواری 
کرد که این گام های کوچک بتواند کمکی برای 
واحدهای اقتصادی باشد و همه ما با یک وحدت 

ملی از این شرایط عبور کنیم.

صادرکنندگان کاالهای صنعتی و فعالیت های دانش بنیان بخش صنعت و 
معدن بر اساس انعقاد قرارداد صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات ایران 

می توانند از طریق سپرده گذاری ریالی از این بانک تسهیالت دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بر همین اساس تسهیالت 
صندوق توسعه ملی ویژه سرمایه در گردش صادرات کاالهای صنعتی به مبلغ 
۴.۵۰۰ میلیارد ریال، فعالیت های دانش بنیان بخش صنعت و معدن واقع 
در تمامی مناطق به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و بخش صنعت و معدن مناطق 

برخوردار به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال از طریق سپرده گذاری ریالی و با عاملیت 
بانک توسعه صادرات پرداخت می شود.

قراردادهای ســپرده گذاری ریالی بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه 
صادرات ایران به استناد بند )ب( ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( مصوب چهارم اسفند ۱۳۹۳ مجلس 
شورای اسالمی و تبصره یک بند )ح( ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور به امضا رسیده است.

بر اساس این قرارداد، منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه 
صادرات برای ارائه این تسهیالت قرار گرفته است . نرخ سود تسهیالت پرداختی 
به متقاضیان از محل سپرده این قرارداد نیز ۱۶ درصد خواهد بود و بانک متعهد 

به اجرای آن است.
براساس این قرارداد سقف اعطای تسهیالت سرمایه در گردش برای اشخاص 
حقیقی ۴۰ میلیارد ریال )۴ میلیارد تومان( و برای اشــخاص حقوقی ۳۰۰ 

میلیارد ریال )۳۰ میلیارد تومان( تعیین شده است.

نهاوندیان خبر داد:

۴ تصمیم جدید اقتصادی در ستاد ملی کرونا

با قرارداد صندوق توسعه ملی و بانک توسعه صادرات:

صادرکنندگان کاالهای صنعتی و دانش بنیانهای بخش صنعت و معدن تسهیالت می گیرند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۸۳۹ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۲۲ تومان است.

بانک ها
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بازار مسکن حباب ندارد
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

وزارت مسکن در رابطه با کاهش قیمت ها طوری اظهارنظر می کند که گویی با کاهش سراسری و بیش از 50 درصدی قیمت ها مواجه شده ایم. اینکه در برخی مناطق که تمامی آنها در لیست مناطق لوکس ساز و با مشتریان خاص است از 
10 تا 20 درصد کاهش که متاثر از عوامل بین المللی و انتخابات آمریکا است کاهش داریم، مربوط به کنترل قیمت مسکن و کاهش آن نیست. البته انتخابات امریکا هم در کوتاه مدت اثر روانی بر بازارهای ایران گذاشته اما اگر از دید وسیع تری 
به فضای بین المللی نگاه کنیم این انتخابات دیگر همانند سابق تعیین کننده سرنوشت کشورهای جهان نخواهد بود. چرا که آمریکا از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار بحران شده و رئیس جمهور منتخب هم به قدری درگیر 
چالش های داخلی امریکا می شود که مجالی برای موضوعات فرعی مثل تحریم دیگر کشورها پیدا نمی کنند. این موضوع موفقیت نیست است که اعالم شود در برخی مناطق کاهش قیمت وجود دارد. آیا این کاهش 50 درصدی و شامل 
تمام کشور شده است که بتوان از آن به عنوان کاهش قیمت یاد کرد. در رابطه با اینکه رشد قیمت ها ناشی از حباب قیمت مسکن است بارها صحبت شده است اما آیا این حباب حتی در بازه زمانی کوتاه کاهش داشته است که اصال نام این 
رشد قیمت ها را حباب بگذاریم. واژه حباب، زمانی به قیمت یک کاال اطالق می شود که عرضه و تقاضای آن کاال در بازار با هم برابر باشد، اما در اثر فعالیت های دیگری، یک قیمت کاذب برای آن ایجاد شود. قاعده شکل گیری حباب در بخش 
مسکن این گونه است که بازار مسکن رونق داشته باشد و در کنارش سایر بخش های اقتصادی کشور نیز به روش های مختلف به بازار مسکن ارزش کاذب دهند. در این صورت حباب در بازار مسکن شکل می گیرد. برای مثال در شرایطی که 

به بیش از 90 درصد ارزش مسکن، تسهیالت اختصاص داده شود و در این شرایط عرضه و تقاضا هم متعادل باشد، حباب قیمتی در بازار مسکن شکل می گیرد. 
در شرایط کنونی این اتفاق نیفتاده است که صحبت از شکل گیری حباب در بازار مسکن می شود، صحبت از حباب قیمتی به نوعی آدرس غلط دادن به مردم و فرافکنی است این اتفاق بخصوص در کشورهایی مانند ایران که نیاز به مسکن 
برطرف نشده و تقاضا برای این کاال تشنه عرضه است، رخ نداده و بنابراین نمی توان به حباب قیمت اعتقاد داشت. بلکه هر آنچه در این حوزه ببینیم نتیجه رابطه عرضه و تقاضاست و هر کاالی دیگری هم که به جای مسکن باشد همین وضعیت 
را تجربه خواهد کرد. مشکل اصلی بازار مسکن به ناکارآمدی بازارهای موازی ارتباط پیدا می کند. زمانی که تولید با مشکل مواجه می شود و بازارهای سکه و طال و ارز ثبات ندارند، شرایط به همین روال است و سرمایه ها وارد بازار مسکن 

نمی شود. البته شرایط خاص کرونایی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در به وجود آمدن شرایط امروز تاثیر داشته و اقتصاد امروز شبیه به اقتصاد جنگ شده که قیمت مسکن را به قله کنونی رسانده است.

اطالعات منتشر شده از سامانه 
کلید در نیمه نخست آدرماه 
نشــان می دهد قیمت خانه 
در تهران از یــک تا 11 درصد 
کاهش داشته اســت. این در 
حالی است که برخی دیگر از آمارها نشــان می دهد در 
مناطقی از تهران که رشــد قیمت ها غیرواقعی تر بوده 
کاهش قیمت ها بیشــتر اســت و در مناطق 1، 2، ٣ و ٦ 
پایتخت این کاهش قیمت به 20 درصد نیز رسیده است. 

بازار مسکن در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تا 
به امروز درگیر نوسانات قیمتی کاذب و بسیار غیرواقعی 
شده است که بیش از پیش دسترســی به سقف ثابت و 
خانه دار شــدن را برای مردم سخت تر کرده است. با آغاز 
سال 99 تا به امروز که نزدیک به هشــت ماه از سال می 
گذرد عوامل بسیاری اعم از رشــد نرخ ارز، افزاش قیمت 
ها در بازارهای موازی مانند سکه، طال، خودرو، بورس و... 
سبب شد تا قیمت ها در بازار مسکن نیز به صورت نجومی 

افزایش پیدا کند. 
در همین محمود محمودزاده افزود: از آنجایی که قیمت 
خانه در این چهار منطقه پایتخت غیر واقعی است، تاثیر 
بیشتری از افت قیمت ارز داشته و تا 20 درصد تخلیه حباب 

قیمت ها در این مناطق اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: 
اوج سفته بازی در مناطق یک و سه پایتخت و بعد 2 و ٦ رخ 
می دهد و معموال این مناطق پایتخت تحت تاثیر تالطم و یا 
آرامش در بازارهای دیگر قرار دارند. معاون وزیر راه توضیح 
داد: در یک ماه اخیر که شاهد کاهش نرخ ارز هستیم قیمت 
ها در منطقه یک و ٣ شکسته است و بازار سفته بازی در این 
منطقه را نیمه تعطیل کرده است. محمودزاده درباره اینکه 
قیمت مسکن تحت تاثیر چه شاخص های تاثیرگذاری 
است؟  توضیح داد: قیمت مسکن از قیمت زمین، مصالح و 
خدمات تشکیل می شود. با توجه به اینکه سه مورد اعالم 
شده در یک ماه گذشته کاهش نداشته اند که قیمت مسکن 
پایین بیاید، این وضعیت نشان می دهد که ارتباط مسکن با 

خود بخش نیست، بکله به خارج از بخش مسکن گره خورده 
است. معاون وزیر راه گفت: بدین صورت که در مناطقی که 
خرید ملک جنبه سرمایه گذاری دارد و بازار سفته بازی داغ 
است کاهش چشمگیر قیمت داشتیم، اما در سایر مناطق 
پایتخت، کاهش قیمت ها شتاب کمتری داشته است و در 
برخی مناطق نیز حدود ٣ تا 10 درصد قیمت ها کاسته 
شده است. محمودزاده ادامه داد: مشکل اصلی این است که 
مناطقی که اکنون درحال تخلیه حباب قیمت خود هستند 
مناطق پیشران معرفی می شوند و افزایش قیمت در این 
مناطق روی سایر مناطق پایتخت تاثیر دارد، به همین دلیل 
وزارت راه و شهرسازی در پی تصمیم گیری جدید برای 

اعالم معدل قیمت مسکن است.

آیا روند كاهش قیمت مسکن در همه مناطق ادامه می یابد؟

رکود  معامالت  در بازار مسکن
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

به دنبال امضای تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، 
شرکت عمران شهرهای جدید و اتحادیه تعاونی های 
مسکن کارگران ایران، ساخت 10 هزار واحد مسکونی 

برای کارگران در شهرهای جدید کلید خورد.
به موجــب تفاهم نامه ای که ســال گذشــته میان 
وزارتخانه های تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت 
راه و شهرسازی به امضا رسید، مقرر شد ساخت 200 
هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان در 
دستور کار قرار گیرد و تمهیدات الزم در این خصوص 
پیش بینی شود.در این راســتا اخیرا تفاهم نامه سه 
جانبه ای میان وزارت کار، شرکت عمران شهرهای 
جدید و اتحادیه اسکان منعقد شده که بر اساس آن، 
اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران )اسکان( مدیریت 
ساخت ٣0 هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته که 10 
هزار واحد آن حداکثر ظرف مدت ٣٦ ماه در 12 شهر 
جدید احداث خواهد شد و کارگران شهرهای جدید در 
استان های آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، بوشهر، 
تهران، سمنان، خراســان رضوی، فارس، مرکزی و 
سیستان و بلوچستان از اجرای این تفاهم نامه بهره 

مند خواهند شد.
آنطور که صادقی فرـ  معاون وزیــر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعیـ  می گوید با امضای این تفاهم نامه ســه 
جانبه اولین قرارداد اجرای طرح اقدام مســکن ملی 
ویژه مشموالن تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
با هدف ساخت 10 هزار واحد مسکونی در شهرهای 

جدید آغاز می شود.او می گوید: آن دسته از مشمولین 
که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام و  پس از تأیید 
و احراز شرایط، آورده اولیه خود را واریز کرده باشند 
در اولویت واگذاری هستند و در فاز بعد، تعاونی های 
مسکن واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت قرار 

می گیرند.
معاون وزیر کار ابراز امیدواری کرده با توجه به سرعت 
عمل اتحادیه اسکان و همکاری مطلوب شرکت عمران 
شهرهای جدید در شناسایی زمین با اخذ مجوزهای 
الزم طی هفته های آینده عملیات ساخت واحدهای 

مسکونی برای کارگران آغاز شود.
در طرح احداث 200 هزار واحد مسکن کارگری که 
تفاهم نامه آن دی ماه ســال گذشته به امضا رسید، 
وزارت راه و شهرسازی متعهد شده در حوزه مسکن 
کارگری نســبت به تجهیز منابع و زمین اقدام کند. 
وزارت کار نیــز از طریق ســازمانهای زیرمجموعه و 
منابع بانکهای عاملی که در اختیار دارد به تامین مالی 
و آورده متقاضیان کمک خواهد کرد.در حال حاضر 
ظرفیت های قانونی بســیاری برای تأمین مســکن 
کارگران وجود دارد. فعاالن کارگری معتقدند در ماده 
1۴9 قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی 
بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می 
توان با استناد به این ماده قانونی، از ظرفیت شهرکهای 
صنعتی استفاده کرد و کارفرمایان را برای تامین زمین 

و مسکن کارگران مشارکت داد.

دبیر ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد که هفته گذشته 
120 هزار تن مواد اولیه خام روغن به کشور وارد شد. 
عباس قبادی همچنین اظهار کرد که مشــکلی در 
تأمین مواد اولیه کارخانجات روغن وجود ندارد.وی 
با اشاره به اینکه در مورد روغن جامد مصرفی خانوار 
هنوز مشکالتی وجود دارد، وعده داد که "با تالش های 

صورت گرفته هر چه زودتر مسائل حل می شود".
گفتنی است که از اواخر شــهریورماه بود که عرضه 
روغن جامد در فروشــگاه ها کم شد و قیمت آن نیز 
افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در 
بازار کمیاب شد؛ به طوری که این کاال یا در مغازه ها 
و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن 
فروخته می شد.  اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه 

قرار بود از اواخر آبان ماه روغن در بازار توزیع و مشکل 
این کاالی پرمصرف حل شود، اما به نظر می رسد این 
وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز به طور کامل 

عملیاتی نشده است.
البته تاکنون1۴0 هزار تن روغن )مایع خوراکی و جامد 
بخش صنف و صنعت( از محل ذخایر استراتژیک کشور 
نیز تامین و توزیع شده است.طبق آخرین تصمیمات 
ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصرف کننده انواع 
روغن در بسته بندی پت 10 درصد و سایر انواع بسته 
بندی ها 1٣ درصد افزایش یافت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید قیمت احجام و 
بسته بندی های مختلف روغن را محاسبه و در سامانه 

12۴ بارگذاری کند.

بازار موبایل ایران پس از یک 
شوک شدید افزایش قیمت 
دوباره با کاهش قیمت روبرو 
شد؛ هرچند وضعیت آن در 
تالطــم اوضــاع اقتصادی و 
سیاسی همچنان نامشخص است. نوسانات ارزی و تاثیر 
آن بر قیمت موبایــل در ماههای اخیر به یکی از چالش 
های بازار دیجیتال تبدیل شده است. در روزهای اخیر با 
خبر اختصاص ارز برای واردات موبایل پیش بینی شده 
است قیمت این کاالی دیجیتال که این روزها بیش از 
قبل مورد نیاز خانواده ها و دانش آموزان است، کاهش 
خواهد یافت. در ماه های اخیر عدم تخصیص ارز و اعمال 
محدودیت های قانون ســقف و سابقه در حوزه موبایل، 
باعث شد شــرکت ها نتوانند نســبت به ثبت سفارش 
کاالهای جدید اقدام کنند. و همین موضوع بر بار افزایش 

قیمت ها افزود.
فعاالن بازار موبایل بر این باورند که قیمت موبایل تا پایان 
آذرماه روند کاهشی را آغاز خواهد کرد و شکست قیمت 
ها را در بازار تلفن همراه شاهد خواهیم بود. این در حالی 
است که در حال حاضر شرایطی در بازار موبایل حاکم 
است که کمترین قیمت گوشی تلفن همراه هوشمند که 

بتواند فقط نیازهای اولیه را برای هر کاربری برطرف کند 
کمتر از 2 میلیون تومان نیست و این امر قدرت خرید را 
برای مردم کاهش داده و بسیاری از دانش آموزان نیز به 
دلیل عدم دسترســی به تبلت و گوشی هوشمند برای 
ادامه تحصیل خود با مشکالت بسیاری روبرو هستند. 
بازار موبایل یکی از وابســته ترین بازارها به قیمت ارز و 
دالر است و در یک ســال اخیر به دلیل نوسانات بزرگ 
ارزی این کاال نیز دستخوش گرانی های ادامه داری شده 

است. این امر در ادامه به کاهش دسترسی مردم به خرید 
گوشی منجر شده و بازار تعمیر گوشی های هوشمند نیز 

داغ شده است.  
متاسفانه کاهش شــدید ارزش پول ملی طی دو سال 
گذشته، خروج بسیاری از تولیدکنندگان موبایل و پول 
اضافه ای که دولت از مصرف کنندگان ایرانی می گیرد 
سبب شده حتی بسیاری از تلفن های همراه میان رده هم 

در ایران تبدیل به کاالی لوکس شود.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بازار موبایل و 
ارز بر این اعتقادند که از آنجا که ورود محموله های جدید 
گوشی به بازار و وجود کاالی کافی، موجب رقابتی شدن 
بازار می شــود، انتظار داریم تا حداکثــر 20 روز آینده، 
قیمت گوشی های موبایل با کاهش بیش از 15 درصدی 
مواجه شود چنین کاهش قیمتی، با فرض حفظ قیمت 
فعلی دالر تقریبا قطعی است. حال باید دید در روزها و 
هفته های پیش رو کاهش قیمت و آرامش همچنان در 
بازار موبایل حفظ خواهد شد، یا موج دیگری در راه است.
اما محسن بهنامی، از فعاالن بازار در این رابطه می گوید: 
می توان گفت در دو هفته گذشــته قیمت گوشی های 
مختلف در بازار، نســبت به زمان پیش از تعطیلی های 
اجباری ناشی از موج سوم کرونا، بیشتر افزایش داشته اند 
تا کاهش. وی می گوید: با آنکه در این مدت تقاضای قابل 
مالحظه ای در بازار وجود نداشته، اما به دلیل تعطیلی ها و 
دشواری در تامین همین میزان تقاضای اندک، قیمت ها 
عموما افزایش پیدا کرده اند. بهنامی در تشریح وضعیت 
بازار در هفته های اخیر می گویــد: در این هفته ها بازار 
نوسانات شدیدی را تجربه نکرد. پیش از شروع تعطیلی 
اجباری فروشگاه ها، از آنجا که برخی تمایل به نقد کردن 
سرمایه پیش از تعطیالت داشتند، قیمت ها کاهش اندکی 
داشت، اما با شروع تعطیالت و خصوصا برخورد شدید 
پلیس با فروشــگاه های دایر، قیمت ها با شیب مالیمی 

افزایشی شدند. 

حباب قیمتی موبایل ناشی از افزایش قیمت دالر و عدم تخصیص ارز شکسته می شود؟

بازار موبایل در انتظار ریزش قیمت

تخصیص مناسب ارزی به موبایل
امیر اسحاقی، دبیر انجمن موبایل اتاق بازرگانی ایران

هفته گذشته تخصیص مناسب ارزی به شرکت ها داده شد البته بسیاری از شرکت ها هنوز در صف دریافت قرار دارند و ارزی نگرفته اند اما گزارش های دریافتی نشان می دهد که مبلغ قابل توجهی به بازار موبایل اختصاص پیدا کرده است 
که به طور حتم تاثیر مثبتی بر روند قیمتی بازار خواهد داشت. بنابراین با فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان، پیش بینی این است که افزایش طرف عرضه را در بازار و طی هفته های آینده خواهیم داشت. همچنین اگر بازارها و فروشگاهها 

در سطح شهرها نیز بازگشایی شود به احتمال زیاد شاهد وضعیت بهتری از نظر عرضه و تقاضا خواهیم بود. به هر حال هر چه میزان عرضه بیشتر باشد قیمت متعادل تر خواهد شد و مردم نیز بیشتر قدرت خرید خواهند داشت.
به طور کلی شرط اینکه در آینده شامل ارزانی موبایل باشیم، این است که هم زمان با روند کاهش دالر، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت های 

واردکننده هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصا بانک مرکزی و وزارت صمت، از حاال میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.
اما به طور کلی باید برای ساماندهی این بازار طرح افق را اجرایی کرد. واردکننده به محض وارد کردن یک دستگاه موبایل، باید قیمت آن را در سامانه ثبت کند و فروشندگان عمده نیز وقتی از آنها موبایل را می خرند، خریدشان و قیمت 
خریدشان را در انبار الکترونیکی ثبت کنند. واردکنندگان اجازه دریافت بیشتر از 15 درصد سود را ندارند و این مساله در همینجا ثبت می شود، در ادامه طرح افق هر زمانی که خریدار خواست گوشی را بخرد می تواند از قیمت دستگاه اطالع 

پیدا کند. معتقد هستیم که در این طرح چه وارد کننده متخلف، چه فروشنده متخلف چه هر بخش متخلف دیگری شناسایی می شود و با او برخورد می شود و این موضوع باعث می شود که سودجویی به حداقل برسد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کســب و 
کارها به شدت ضعیف شده اند، گفت: صنوف از اسفند 
سال گذشته درگیر کرونا هستند و الزم است سازمان 
امور مالیاتی، عملکرد امسال را کرونایی در نظر بگیرد.

جالل الدین محمدشکریه اظهار داشت: محدودیت های 
کرونا در مناطق قرمز کشور دوباره لحاظ خواهد شد که 
در این صورت تعطیلی صنوف بیشتر از دو هفته طول 
می کشد؛ ضمن اینکه این تعطیالت برای صنوف تبعات 
هم دارد از این رو نظام مالیاتی کشور باید برای حمایت از 
صنوف تدبیری بیاندیشد.نایب رئیس اتاق اصناف ایران 
افزود: هنوز مطلب خاصی برای حمایت مالیاتی از صنوف 
اعالم نشده و الزم است از سوی دولت به سازمان امور 
مالیاتی تاکید شود که این ایام را در محاسبات مالیات 

لحاظ کنند، به ویژه عملکرد سال 99 را در نظر بگیرند.
شکریه تاکید کرد: سال گذشته فقط اسفند ماه درگیر 
بودیم اما کل سال 99 را درگیر هستیم، از این رو الزم 
است سازمان امور مالیاتی کل سال را کرونایی ببیند زیرا 
عالوه بر تعطیلی ها، قدرت خرید کاهش یافته و کسب و 
کارها ضعیف شده است.وی ادامه داد: همچنین تعهداتی 
که صنوف سال گذشته داشتند به امسال منتقل شده 
است؛ چک ها به امسال منتقل شد و برخی از محصوالت 

تولیدی به توزیع نرسید؛ به عنوان مثال بازار پوشاک، 
خشکبار، طال و قنادی از اواخر سال گذشته نتوانستند 
به درستی کار کنند و بســیاری از کاالها روی دست 
فروشنده ماند؛ تبعات اقتصادی این موضوع همچنان 

ادامه دارد.
شکریه گفت: ٣ میلیون واحد صنفی در کشور داریم که 
برخی از صنوف به صورت کامل آسیب دیدند، صنوف 
دیگر هم نتوانستند به صورت صد درصدی کار کنند.وی 
در مورد پرداخت تسهیالت به صنوف، اظهار داشت: اگر 
قرار بر پرداخت تسهیالت باشد باید این وام با سودهای 
تک رقمی ارائه شود تا صنوف انگیزه الزم برای دریافت 

این تسهیالت را داشته باشند.
شکریه گفت: تســهیالت قبلی که به صنوف پرداخت 
شد با نرخ سود 12 و 1٦ درصد بود که اصناف استقبال 
چندانی از آن نکردند به گونه ای که فقط 1۷ درصد از 
صنوف ثبت نام و ٦ درصد تسهیالت را دریافت کردند. 
سود تسهیالت باید کم باشــد تا صنوف در این اوضاع 
توان بازپرداخت را داشته باشند.نایب رئیس اتاق اصناف 
ایران افزود: نکته دیگر اینکه برای بازپرداخت هم باید 
یک دوره تنفس ٣ تا ۴ ماهــه در نظر بگیرند تا صنوف 

توان خود را بازیابند.

ستاد تنظیم بازار با عرضه مســتقیم تک محصولی در 
میادین میوه و تره بار ویژه شب یلدا موافقت کرد.در ستاد 
تنظیم بازار درخواست سازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار شهرداری تهران در خصوص اختصاص حق بهره 
برداری موقت )کوتاه مدت( برای عرضه مســتقیم تک 
محصولی انار، ازگیل، خرمالو، نارنگی و هندوانه با تسهیالت 
و شرایط آسان ویژه شب یلدا با همکاری سازمان جهاد 
کشاورزی، مراکز تعاون روستایی و سازمان صمت در تهران 
و استان های سراسر کشور به تصویب رسید.در این جلسه 
مقرر شد تا نسبت به اطالع رسانی و معرفی متقاضیان 

توزیع عرضه در این اماکن اقدام شود.
همچنین مقرر شد تا با توجه به شرایط فعلی بازار گوشت 
مرغ و از طرفی شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های 

بهداشــتی، ســازمان مدیریت میادین میــوه و تره بار 
شهرداری تهران به منظور جلوگیری از ایجاد صف و کاهش 
مراجعات به مراکز تابعه سازمان، از تمامی ظرفیت های 
ممکن اعم از توزیع گوشت مرغ در بین بهره برداران سایر 
غرف که امکان و شرایط عرضه ندارند، استفاده از اماکن 
خالی و استفاده از فضای محوطه برای میادین و بازارهای 
تابعه که امکان استقرار ماشین سرد خانه دار و عرضه به 
دیگران را دارند، جهت تنظیم بازار گوشت مرغ اقدام کنند.
در هفته های گذشته قیمت مرغ گرم در خرده فروشی 
های سطح شهر تهران به بیش از ٣0 هزارتومان رسید. این 
در حالیست که اواخر مهر ماه کارگروه تنظیم بازار استان 
تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گــرم را 20 هزار و ۴00 

تومان تصویب کرده بود.

رئیس سازمان بهزیستی کشــور اعالم کرد که مبلغ ۴۸0 
هزار تومان بر روی کارت بانکی افراد دارای معلولیت شدید 
و خیلی شدید که به سن 1۸ سال رسیده اند اما فاقد شغل و 
درآمد هستند، شارژ شد. وحید قبادی دانا ضمن گرامیداشت 
هفته جهانی افراد دارای معلولیت بیان کرد: در راستای اجرای 
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و برای اجرای 
ماده 2۷ این قانون، با حمایت سازمان برنامه و بودجه مبلغ 
۷1 میلیارد تومان جهت اجرای بخشی از این قانون در هفته 

جاری اختصاص پیدا کرد و برای افراد دارای معلولیت شدید 
و خیلی شدید که به سن 1۸ سال رسیده اند اما فاقد شغل 
و درآمد هستند، مبلغ ۴۸0 هزار تومان بر روی کارت بانکی 
آنها شارژ شد. به گفته وی، حدود 1۴۷ هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت حائز این شرایط بودند که مبلغ ۴۸0 هزار تومان بر 
روی کارت بانکی آنها به عنوان کمک هزینه معیشت برای 
افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدیدی که به سن 1۸ 

سال رسیدند و فاقد شغل و درآمد هستند، شارژ شد.

۱۲۰ هزار تن مواد اولیه خام روغن به کشور وارد شد

صنوف ضعیف شده اند

سازمان مالیاتی سال ۹۹ را سال کرونا بداند

عرضه مستقیم تک محصولی در میادین میوه و تره بار ویژه شب یلدا

واریز ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی معلوالن فاقد شغل

کارگران سه ساله خانه دار می شوند
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مرکز ماهر:
در ســال گذشــته 412 ميليون حمله بدافزاری 

شناسایی و خنثی شد
این مرکز در طول یک سال گذشته بیش از ۵۶ میلیون آلودگی بدافزاری را با ساماندهی 
ویژه کشف کرده است. همچنین ۳۷ میلیون حمله بدافزاری از داخل و ۳۷۵ میلیون حمله 
بدافزاری از خارج کشور و درمجموع ۴۱۲ میلیون حمله بدافزاری در تله های بدافزاری 
مرکز ماهر افتاده و ناکام مانده اند این یعنی روزانه بیش از یک میلیون حمله بدافزاری 

شناسایی و خنثی شده است.

بازه  زمانی حمایت ابر آروان از استارتاپ ها به دو سال 
افزایش یافت

ابر آروان که تا پیش از این در یک سال نخست فعالیت اســتارتاپ ها به آن ها خدمات 
زیرساختی رایگان ارائه می کرد، با توجه به کرونا و آسیب پذیری کسب وکارها، این بازه ی 
زمانی را به دو سال افزایش داد.روابط عمومی ابر آروان با انتشار گزارشی همچنین اعالم 
کرد استارتاپ هایی که از سمت شتاب دهنده ها به این شرکت معرفی می شوند، می توانند 
براساس تفاهم نامه ی امضا شده با ابر آروان تا یک سال آینده با ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف 
از همه یا یکی از محصوالت شبکه ی توزیع محتوا )CDN(، امنیت ابری و خدمات ویدیو و 
پخش زنده استفاده کنند. ابر آروان همچنین تفاهم نامه هایی با سازمان فناوری اطالعات 
ایران و معاونت علمی ریاســت جمهوری امضا کرده تا به واسطه آن بتواند به تیم های 
نوآفرین تسهیالت رایگان و ویژه ارائه کند.»توانمندسازی« یکی از پنج ارزش کلیدی 
این شرکت است و همان طور که خود ابر آروان هم در ابتدای راه خود یک استارتاپ نوپا 
بود و با کمک دیگران به نقطه ی امروز رسید، امروز تالش می کند به سهم خود به تقویت 
اکوسیستم فناوری ایران کمک کند. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵۰ استارتاپ در قالب 
این طرح های حمایتی از خدمات ابر آروان به رایگان یا با تخفیف  باال استفاده کرده اند.

براساس تفاهم نامه  ابر آروان با شتاب دهنده ها، در حال حاضر، استارتاپ ها می توانند از 
طریق شتاب دهنده های پارادایس هاب، تریگ آپ، خانه  نوآوری، دیموند، فینووا، تیوان، 
امید و فضای کار اشتراکی باکس یا ســامانه  نوآفرین، سازمان فناوری اطالعات ایران و 

معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری، از این خدمات بهره مند شوند.

مدیر طرح سی.ان.جی شر کت ملی پخش فرآورده های نفتی:
آغاز ثبت نام دوگانه سوز كردن  خودروهای مسافربر 

اینترنتی از آذرماه
مدیر طرح سی.ان.جی شر کت ملی پخش فرآورده های نفتی از آغاز ثبت نام دوگانه سوز 

کردن خودروهای مسافربر اینترنتی از آذرماه خبرداد.

دوگانه سوز کردن خودروهای مسافربر اینترنتی
 محمدحسین باقری با بیان اینکه گازسوز کردن خودروها طرح ملی است و عموم مردم 

از آن بهره می برند، اظهار داشت:
مطابق مصوبه شورای اقتصاد قرار است، بخشی از هزینه های تبدیل را صاحبان خودرو 
بپردازند و ۷۵ درصد آن رایگان باشد که این موضوع در حال نهایی شدن است.الزم است 
تا زیر سیستم مورد نیاز این گروه را در سامانه ثبت نام آماده کنیم تا به راحتی خودشان 

برای ثبت نام و دریافت نوبت تبدیل اقدام کنند.

  هوشمندسازی جایگاه های سوخت
 مدیر طرح سی.ان.جی شر کت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان پیرامون آخرین 
وضعیت هوشمندسازی جایگاه های سوخت، اظهار کرد: در حال پیگیری برای اتمام کار 
هستیم.تاکنون نیز مناقصات برگزار شده است و تالش می شود تا تمامی مجوزها را اخذ 
تا در زمان اجرا با مشکل روبرو نشــویم.بحث صدور کارت جدید خودرو با ذکر گازسوز 
شدن آن نهایی شــده و در حال انجام است.مدیر طرح سی.ان.جی شر کت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در پایان بیان کرد:لیست خودروهای دارای گواهی سالمت دوگانه 
سوز شده از سوی وزارت صنعت به پلیس منتقل می شود و تغییر کارت را انجام داده و 

کارت جدید را صادر می کنند.

  دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی
 دوگانه سوزی یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی عمومی در دستور کار قرار گرفت 
و نخستین مرحله آن نیز همزمان با دهه فجر سال ۹۸ به اجرا درآمد شد.دوگانه سوزی به 
دو صورت کارگاهی و کارخانه های خودروسازی انجام می شود و می تواند مصرف سی ان 
جی را به ۴۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش دهد.دوگانه سوز شدن این تعداد خودروی 
عمومی تا ۱۰ میلیون متر مکعب در روز به مصرف سی ان جی کشور اضافه خواهد کرد 
که عالوه بر صرفه جویی از محل کاهش مصرف سوخت مایع،  در بهبود محیط زیست نیز 

اثرگذاری خواهد داشت.

دوگانه سوزی به صورت رایگان
 شورای اقتصاد سال ۹۸ با هدف تغییر در ترکیب سبد سوخت خودروها و ایجاد فرصت 
برای صادرات فرآورده های نفتی مصوبه ای را تصویب کرد که با توجه به آن یک میلیون 
و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی عمومی شامل تاکســی ها، ون ها و وانت بارها با استفاده 
از اعتبارات حاصل از صرفه جویی در مصرف ســوخت مایع )بند ق( به شــکل رایگان 
دوگانه سوز شوند.انتظار می رود با این اقدام عالوه بر آنکه مصرف بنزین کاهش پیدا  کند، 

 در هزینه های سوخت خانوار نیز تا ۸۰ درصد صرفه جویی ایجاد خواهد شد.

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان:
بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و 

پياده روسازي در اصفهان فعال است
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: در آذرماه ســال جاری بیش از 
۱۱۸ میلیارد تومان پروژه خیابان سازي و ۳۲ میلیارد تومان پروژه پیاده روسازي 
در مناطق شهري اصفهان فعال است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهردار 
اصفهان ایرج مظفر اظهار کرد: پروژه هاي خیابان سازي و پیاده روسازي در مناطق 
مختلف در حال فعالیت مستمر است که از آن جمله مي توان به ساماندهی گذر 
میرعماد، پیاده روسازی ضلع غربی خیابان چهارباغ خواجو و پیاده روسازی محور 
میانی خیابان چهارباغ عباسی در منطقه ۳ اشــاره کرد.وی با اشاره به طرح های 
عمرانی فعال در شهر اصفهان ادامه داد: ساماندهی پیاده روهای مجاور رودخانه 
پارک های ملت و سعدی، احداث باند دوم بلوار نظام سپاهان شهر، احداث خیابان 
کمکی ارتش در منطقه ۵، پیاده روســازی خیابان مالصدرا در منطقه ۶، احداث 
خیابان شهید ترک الدانی حدفاصل بزرگراه شهید خرازی تا خیابان شهید حجازی و 
احداث ورودی خیابان کوهانستان در منطقه ۹، ادامه احداث خیابان مفتح تا آزادگان 
و احداث خیابان فیروزه )موازی حکمت( و ساماندهی خیابان معرفت در منطقه ۱۲ از 
جمله پروژه های فعال شهری است.معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: پیاده رو سازی خیابان قائمیه و پیاده روسازی ضلع غربی خیابان جانبازان و 
اتصال کندرو شهید حبیب الهی در منطقه ۱۳، ساماندهی خیابان مقداد حدفاصل 

سه راهی اندوان تا محله قصر در منطقه ۱۵ از دیگر پروژه هاي فعال است.
وی اظهار کرد: گســترش و اصالح زیرســاخت هاي مواصالتي درون شهري از 
مهمترین وظایف شهرداري است که در رفاه و زندگي روزمره شهروندان تاثیر قابل 

توجهی دارد.

اخبار

استان ها

»لندو« با »تیمچه« وارد بازار فروشگاه های آنالین شد
فروشگاه اینترنتی »تیمچه« با ۳۰ هزار تنوع کاالیی امروز )۱۵ آذرماه( آغاز به کار کرد. این فروشگاه با سرمایه گذاری مشترک لندو، پلتفرم فروش اقساطی و مرکز نوآفرینی فینووا؛ بازوی 

سرمایه گذاری شرکت ارتباط فردا راه اندازی شد. آنطور که مدیرعامل لندو می گوید تیمچه قرار است یک مارکت پلیس جدید باشد که با داشتن دو انبار به مساحت هزار و ۵۰۰ متر و 
پردازش دو تا سه هزار سفارش در روز و گسترش زیرساخت های لجستیک و تیم عملیاتی به رقیب جدید دیجی کاال تبدیل شود.

محدودیت های کرونا و تورم 
رکوردشکســته مــاه های 
سرد ۹۹، معیشت کارگران 
را چنان نشــانه رفته که در 
میان حقوق »بخور و نمیر« 
مجبورند از بسیاری از نیازهای ضروری و حتی خوراکی 
خود بزنند تا بتوانند زندگی را بگذرانند. این در حالی 
اســت که پس از هر محدودیتی قیمت هــا چند برابر 

می شود تا تاوان تعطیلی ها را جیب کارگران بپردازد.
در این میان هرچند ماه هاســت که زمزمه تشــکیل 
جلسه ترمیم دستمزد سال ۹۹ به گوش می رسد؛ اما 
نه تنها این جلســه برگزار نشده که کم کم به ماه های 
پایانی سال نزدیک می شویم و تنها اندک فاصله ای با 
اسفند ماه؛ فصل تصمیم گیری شورای عالی کار درباره 
نرخ دستمزد سال آینده باقی است. به نظر می رسد کم 
کم می رویم تا کارگران از همه جا محروم، این جلسه را 
به فراموشی سپارند تا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ 

کشور پشت نمایندگان کارفرمایی را خالی نکند!
در همین رابطه رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی 
کار با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد ترمیم نشود 
۶۳ درصد جامعه آسیب می بینند، گفت: افزایش ۳۰ تا 
۱۸۰ درصدی قیمت کاالها منطقی است، اما افزایش و 
ترمیم دستمزد کارگران که از نظر معیشتی تحت فشار 

هستند، منطقی نیست؟
فرامرز توفیقی درباره عقب ماندگی مزدی کارگران در 
سال جاری گفت: سال هاست که دستمزد در شورای 

عالی کار بدون توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در 
شورای عالی کار تعیین می شود.

 توفیقی گفت: اکنون پاییز رو به پایان است و مشاهده 
می کنیم که خبری از برگزاری کمیته دستمزد نیست. 
در ســال پایانی دولت مشــاهده می کنیم که چراغ 
خاموش آرزوی دولت در حال تحقق است که کمیته 

دستمزد منحل شود.
 وی ادامه داد: تنها امیدی که کارگران داشتند وزارت 
کار بود کــه در دولت قبلــی، وقتی ســازمان تأمین 
اجتماعی به ناحق و حق الناسی را به گردن گرفتند و 
زیرشاخه وزارت کار شد، تمام وزارت کار را یک بنگاه 
اقتصادی کامل کردند. برای اینکه بتوانیم از ذیل کمیته 
دستمزد یک ســبد معاش حداقلی به دست بیاوریم، 
سال های سالیان گذشته در تعامل با ضلع کارفرمایی 
بودیم. کارفرمایان و دولتی ها می دانند در بهمن ماه ۹۸ 
که مبلغ سبد معیشت برای کارگران  ۴ میلیون و ۹۴۰ 
هزار تومان تعیین شد، همان موقع هم سبد معیشت 
حداقلی بود.رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار 
بیان کرد: پارســال همین موقع، قیمت گوشت و مرغ 
چقدر بوده است؟ آیا بررســی کرده اند که بعد از قطع 
ارز دولتی و جایگزینی ارز آزاد، چه بر سر قیمت سبد 
معیشت آمده است؟! زمانی که دولت ارز دولتی ندارد تا 
مایحتاج را تأمین کند؛ مجبور است که دست کارفرما را 
باز بگذارد. کارفرمایان ۴۰ سال است که به این موضوع 
عادت کرده اند که هیچ کارشــان آنالیز نشود. به هیچ 
عنوان کسی در راستی آزمایی کارهایشان اقدام نکرده 
است.وی گفت: در چنین شــرایطی کارفرمایان می 
توانند با افزایش قیمت ارز, خودشان را پشت آن مخفی 
کننــد. کارفرمایان درچندین مرتبــه افزایش قیمت 

داشــته اند. کارفرمایان کاالی خود راکه تأثیر گذار بر 
سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و 

یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.
وی بیان کرد: مسئوالن در جاهای مختلف بارها افزایش 
قیمت کاالهای مختلف را منطقی دانسته اند اما هرگاه 
صحبت از افزایش و بازنگری دســتمزد شــده است، 
غیرمنطقی بوده است. علی رغم اینکه رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور در اواسط بهار اعالم کرد که وزیر کار 
قول داده اند در نیمه دوم سال دستمزد بازنگری شود، 

اما خبری از بازنگری دستمزد نیست.
 رئیس کمیته دســتمزد شورای اســالمی کار با بیان 
اینکه شورای عالی کار می بایست حداقل هر ماه یک 
جلســه برگزار می کرد گفت: طبق قانون باید ماهی 
یک بارجلسه تشکیل می شــد، اما تا کنون سه جلسه 

برگزار شــده که هیچ کدام ربطی به تعیین دستمزد 
نداشته است. وی گفت: بدون شک باید به زودی برای 
معیشت کارگران فکری کنند که اگر نکنند حتی فردا 
هم دیر اســت. نرخ کاالهای مختلف از جمله گوشت، 
برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ 
متولیان امر می گویند ایــن افزایش قیمت ها منطقی 
است اما نمی گویند که چه کسی قرار است این کاالها را 
بخرد. کارگر و بازنشسته ای که در ایده آل ترین شرایط 
۳ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد که به عبارتی 
روزی ۱۰۰ هزار تومان می شود، چگونه می تواند با این 

قیمت ها تاب بیاورد؟
»کسب و کار« در گفتگو با یک فعال کارگری، وضعیت 
کارگران در شــرایط ســخت ماه های پایانی سال را 

بررسی می کند. 

گالیه فعاالن كارگری از عدم برگزاری جلسه ترميم دستمزد همچنان ادامه دارد

کارگران مشغول کارند؛ اما با حقوق ناچیز
دولت در آرزوی انحالل كميته دستمزد                                      خط فقر برای یك خانواده 4 نفره از مرز 10 ميليون فراتر رفته است

رشد 30 تا 180 درصدی قيمت  كاالها منطقی است، ترميم دستمزد منطقی نيست؟

فرمول جبران شکاف درآمدی کارگران
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

سبد معیشت در حالی به باالی ۱۰ میلیون تومان رسیده که حقوق کارگران نزدیک به ۲ میلیون تومان است. الزم است این شکاف دستمزدی اصالح شود و این کار تنها از مسیر شورای عالی کار امکان پذیر است. در این شورا تنها 
سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور دارند. یکی از چالش های جدی جامعه کارگری بحث معیشت آنهاست که با تورم موجود و هزینه هایی که بر سبد معیشت سربار شده، کارگران با این رقم 
اندک نمی توانند زندگی خود را بگذرانند. خواسته ما این است که جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. این خواسته همه تشکل هاست؛ چه آن کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند و چه تشکل 
های دیگر کارگری و چه بازنشستگان. واقعیت این است که با حداقل های حقوق اعالمی وزارت کار و شورای عالی کار که مصوب شده است، کارگران قادر به تامین هزینه های حداقلی زندگی خود نیستند. از طرفی تعیین حداقل 
حقوق امسال از آن دسته مصوباتی بود که متاسفانه امضای نمایندگان کارگری پای آن نیست و در ادامه پیگیری های ما کار به قوه قضائیه و سازمان بازرسی رسید. در ادامه سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و قرار بود که در ۶ ماهه 
دوم سال، جلسه تشکیل و نسبت به ترمیم و بررسی آن اقدام شود که متاسفانه برگزار نشد. این در حالی است که بسیاری از جلسات غیرضروری دیگر برگزار می شود؛ ولی بدون دلیل این جلسه تشکیل نمی شود و خواسته جامعه 
کارگری این است که تا قبل از پایان سال، این جلسه تشکیل شود زیرا با نزدیک شدن به پایان سال حقوق ۱۴۰۰ را با درصد خاصی مشخص می کنند و متاسفانه این عقب افتادگی و شکاف دستمزدی که متاسفانه از سال های 

پیش داریم، بزرگ تر و عمیق تر خواهد شد. 
یکی از مواردی که در آن مورد ما به نمایندگان مجلس رجوع کردیم اصالح ماده ۴۱ قانون کار است که در این ماده عنوان شده امضای اکثریت کافی است. اگر با اکثریت است اصال جلسه بگذارند یا نگذارند، اکثریت می توانند امضا 

کنند و هر کاری خواستند انجام بدهند بنابراین این بند باید اصالح شود و از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیر آن هستیم.
ما قبول داریم که کارفرمایان مشکل دارند و نمی توانند از پس حقوق های بیشتر بربیایند، اما باید توجه کرد که دستمزد کارگران در هزینه های کارفرمایان اولویت اول نیست و خود دولت نیز به کارفرمایان در رابطه با مالیات و... 

فشار می آورد. 
ما خواهانیم که دولت هزینه های معیشتی کارگر را محاسبه و طبق آن افزایش حقوق را اعمال کنند. این در حالی است که نمایندگان در شورای عالی کار که باید حرف ما را بشنوند، نمی شنوند. وقتی ما می نویسیم که یک آنالیز 
قیمت در مورد هزینه های زندگی باید انجام شود، دولت این وسط نشسته و متعهد شود که همان قیمتی که برای کاالها مصوب می کند تا آخر سال برای ما تامین کند نه اینکه هر روز شاهد تورم جدید باشیم. ولی آقایون عدد 

افزایش حقوق را درشت می کنند و می گویند ۳۰ درصد حقوق ها را افزایش دادیم. این ۳۰ درصد در عمل چقدر بوده است؟ این در حالی است که هزینه های زندگی کارگران مدام در حال افزایش است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

به گفته رییس کمیســیون فناوری اطالعــات و ارتباطات 
اتاق ایران، ۲۰ اســتارتاپ ایرانی به همراه یک هیات تجاری 
متشکل از ۲۹ شرکت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در 

نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۰ دوبی حضور خواهند یافت.
محمدرضا طالیی گفت: این اقدام با پیگیری های اتاق ایران 
و هماهنگی نمایندگی جیتکــس در ایران، صندوق نوآوری 
و شکوفایی یزد و کریدور توســعه صادرات و تبادل فناوری 

صورت گرفت.
وی درباره شــیوع کرونا در دنیا و اثرات آن بر تقویم برگزاری 
نمایشگاه ها، اعالم کرد: همه ساله نمایشگاه جیتکس، ماه مهر 
در دبی برگزار می شد اما در سال جاری به دلیل شیوع کرونا، 
مسووالن برگزاری، تصمیم گرفتند زمان آن را تغییر داده و 
قرار است این نمایشگاه در ۵ روز از ۱۶ تا ۲۰ آذر با رعایت کلیه 
پروتکل های بهداشتی در فضایی بالغ بر صد هزار مترمربع و با 

مشارکت بیش از ۷ هزار شرکت از سراسر دنیا برگزار شود.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی هیات ایرانی علی رغم 
محدودیت های صدور ویزا که از سوی دولت امارات به دلیل 
شــیوع کرونا اعمال می شود، خوشــبختانه با حمایت های 
دستگاه های مربوطه و هماهنگی مرکز تجارت جهانی دبی، 
توانست برای حضور در جیتکس ۲۰۲۰ روادید ورود به امارات 

را دریافت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان ابالغ دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده 
۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درباره 

نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات که در سال ۹۹ 
انجام شده است، تأکید کرد: پیش  از این، قانون و دستورالعمل 
مشخص و جامعی درباره روند صادرات انواع خدمات ازجمله 
فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات فنی مهندسی، خدمات 
مشاوره ای و گردشگری وجود نداشت. خوشبختانه در سال 
جاری این دستورالعمل ابالغ شده است. امروز این حوزه دارای 
خدمات گمرکی ویژه ای است و پروانه صادرات ویژه خدمات 

صادر می شود.
طالیی معتقد اســت ایجاد گمرک و صدور پروانه صادرات 
برای خدمات، زمینه رشد صادرات این حوزه و به ویژه فناوری 

اطالعات و ارتباطات را تســهیل خواهد کــرد و حضور در 
نمایشگاه های بین المللی ابزاری است تا ظرفیت های کشور را 

در این بخش به سرمایه گذاران خارجی معرفی کنیم.
رییس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران از 
دیگر فواید ابالغ دستورالعمل اجرایی مربوط به قانون مقررات 
صادرات و واردات را امکان اســتفاده فعــاالن حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات از مزایای داخلی صادرات شــامل انواع 

معافیت ها و مشوق ها دانست.
او در ادامه به رشد چشمگیر استفاده از فناوری اطالعات در 
سطح دنیا با توجه به همه گیری ویروس کرونا در بخش تجارت 
و آموزش پرداخت و گفت: در ایران با توجه به محدودیت های 
ناشی از تحریم ها با برخی مشکالت و چالش ها مواجه بودیم. 
حال امیدواریــم با توجه به ظرفیت هــای داخلی و توجه به 

رویکردهای توسعه ای، بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم.

 مشاور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: این صندوق 
تا ۷۰ درصد منابع مورد نیاز دانش بنیان ها را تا ســقف ۳۰۰ 
میلیون تومان برای حل نیاز فناورانه مورد حمایت قرار می دهد.
سید محمد مهدوی مشاور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی 
درنشست تخصصی »همکاری فناورانه شرکت های دانش بنیان 
با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی؛ مالحظات و چالش ها« در 
صدوق نوآوری و شکوفایی با یادآوری خدمت تحقیق و توسعه 
در ســبد خدمات مالی صندوق نوآوری به شرکت های دانش 
بنیان افزود: نیاز فناورانه شرکت های دانش بنیان به تیم های 
تحقیقاتی و آزمایشــگاه های معتبــر و دارای هویت ارجاع 
می شود و صندوق نوآوری تا ۷۰ درصد منابع مورد نیاز تا سقف 
۳۰۰ میلیون تومان را برای حل نیــاز فناورانه مورد حمایت 
قرار می دهد.وی تاکید کرد: حمایت صنــدوق نوآوری برای 
فناوری های پیشــرفته و اولویت دار تا ۹۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: در این طرح بستر همکاری و سازوکار حقوقی و 
تامین مالی پروژه توسط صندوق نوآوری فراهم است و فراخوان 

نیازهای تحقیقاتی در سامانه غزال قابل مشاهده است.

هزینــه بــرای تحقیق و توســعه، نوعی 
سرمایه گذاری است

در ادامه این نشســت، مهدی کشــمیری عضو هیات 

عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی در مورد این که آیا 
دانشــگاه های کشــور برای هرگونه سفارشی آمادگی 
دارند، گفت: دانشــگاه به عنوان موجود زنده ظرفیت ها 
و توانمندی هــای متفاوتی دارد که بایــد از درون خود 
دانشــگاه تعیین شــود به این معنی که دانشگاه باید 
برای پوشــش تخصص ها و خروجی های مختلف مثل 
رویکردهای پژوهشی، تربیت نیروی انسانی و آموزشی 
برنامه ریزی کند.وی در مورد نقش حاکمیت در تامین 
مالی تحقیق و توســعه نیز گفت: سیاستگذاری کالن 
کشــور برای تامین منابع مالی تحقیق و توسعه بسیار 
می تواند موثر باشد و دولت ها باید هزینه تحقیق و توسعه 
را نوعی سرمایه گذاری بدانند. این سیاست کالن کشور 
اســت که باید منابع مالی را جهت دهی کند؛ به عنوان 
مثال در بحران اقتصادی ســال ۲۰۰۷، ژاپن برای رویه 
اقتصادی خود همــه بودجه های کشــور را ۲۰ درصد 
کاهش داد اما بودجه حوزه علم و فناوری را ۲۰ درصد 
افزایش داد و این نشــان دهنده برنامه جهت دهی این 
کشور برای توســعه در آینده اســت.عضو هیات عامل 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در مورد تعامل دانشگاه 
با صنعت نیز بیــان کرد: امروز نظام تعامل دانشــگاه و 
صنعت، نظام پیمانکاری نیســت و متحول شده است. 

نظام تعاملی خوب نظامی اســت که نگاه توسعه ای در 
آینده داشته باشــد نه اینکه صرفا حل مشکالت امروز 
صنعت را در دستور کار خود قرار دهد.کشمیری درباره 
نظام نوآوری باز نیز اظهار داشــت: در این نظام، صنایع 
به یک نهاد درونی تحقیق و توســعه اتکا نمی کنند و به 
هر آنچه که اثربخش باشد و تحقیق و توسعه را تکمیل 
کند روی می آورند. بنابراین در حلقه اتصالی دانشگاه و 
صنعت، نقش شرکت های کوچک و دانش بنیان خیلی 
پررنگ است و این شرکت ها برای تکمیل ظرفیت خود 
از توان دانشگاه استفاده می کنند و به زنجیره صنعت نیز 

متصل هستند.

شــرکت های دانش بنیان قدرت تاب آوری 
مقابل رشد فناوری را افزایش می دهند

در ادامه این نشست مجید نیلی عضو هیات علمی دانشگاه 
تهران هم درمورد بروکرهای علم و فناوری توضیح داد 
و گفت: بروکر علم و فنــاوری مجموعه حرفه ای از افراد 
متخصص در حوزه های مختلف است که نیاز را شناسایی 
می کنند و می دانند که دانش تولید شده در دانشگاه را 
به کجا وصل کنند که منجر به ارزش افزوده شــود.  وی 
افزود: شــرکت های دانش بنیان که نزدیک لبه فناوری 

شکل می گیرند، قدرت تاب آوری و زنده ماندن در مقابل 
رشد فناوری را افزایش می دهند.این استاد دانشگاه ادامه 
داد: در فضای رقابتی کنونی دسترســی دسته اولی به 
تحقیق عمیق و محصوالت و نیز دستاوردهای ناشی از 
آن نســبت به کپی کاری یا مهندسی معکوس تقاضای 
بیشتری دارد. علم و فناوری های مورد نیاز کنونی میان 
رشته ای اســت لذا باید برای هر توسعه ای، اکوسیستم 
فناوی ورود کند که مبدا آن دانشگاه است.وی ادامه داد: 
به عبارت دیگر دانشگاه کشتگاه شرکت های دانش بنیان 
است که برداشت انجام می دهند و در نهایت دانش تولید 
شــده را زودتر و راحت تر وارد بازار می کنند.همچنین 
دکتر حسین جبل عاملیان محقق و پژوهشگر صنعت و 
دانشگاه در این نشست شرکت های دانش بنیان را جزو 
پیکره صنعت معرفی کرد و گفت: اگر رضایت نسبی در 
این زمینه وجود ندارد به این دلیل اســت که اهمیت و 
ضرورت این شرکت ها درک نشده است. ملتی که پیرو 
باشد به دستیابی به دانش نیاز پیدا نمی کند و در رابطه 
با صاحبان قدرت، تکنولوژی مورد نیــاز خود را تامین 
می کند. دانشگاه موتور رشــد هر ملتی است که این امر 
بدون تعامل عمیق تولید با بدنه صنعت و دانشگاه مولد 

علم و فناوری، میسر نیست.
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