
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان شهریور 
امسال نسبت به سال گذشته معادل ۳۶ و ۳۵.۲ 

درصد افزایش یافته است.
براســاس گزارش بانک مرکــزی از وضعیت کل 
مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در پایان 
شهریور ســال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم 
۳۱۹۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال 
گذشته معادل ۳۶ و ۱۷.۶ درصد افزایش را نشان 

می دهد. 
همچنیــن، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به 
اســتان تهران بــا مانــده ۱۷۲۷ هــزار و ۸۰۰ 

میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
 کهگیلویــه و بویراحمد معــادل ۷۸۰۰  میلیارد 

تومان است.
عالوه براین، مانده کل تســهیالت در این زمان 
۲۲۷۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل و پایان سال گذشته 

معادل ۳۵.۲ و ۱۷.۶ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تسهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۴۴۷ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویــه و بویر احمد معــادل ۸۰۰۰ میلیارد 

تومان است.
نســبت تســهیالت به ســپرده ها بعد از کســر 

سپرده قانونی ۷۸.۵ درصد اســت که نسبت به 
مقطع مشابه ســال قبل و پایان ســال قبل، به 
ترتیب ۱.۳ و ۰.۹ واحد درصد کاهش را نشــان 
می دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۵ 
 درصد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ۱۱۳.۶  

درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهــم باال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در اســتان تهران استقرار 
دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات 
تولیدی سایر استان ها در استان تهران بیان شده 
و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شــعب 
بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام 

می شود.

با اعالم شرکت نمایشگاه های بین المللی و با موافقت 
ستاد ملی مقابله با کرونا، نمایشگاه ها تا پایان سال با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار خواهند شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم محمد جواد قنبری، 
معاون نمایشگاهی شــرکت های نمایشگاه های 
بین المللی، بــا هماهنگی های صــورت گرفته با 
وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا، مراکز 
نمایشــگاهی در نقاط زرد و نارنجی امکان فعالیت 

خواهند داشت.
بر این اساس، تنها نمایشــگاه های تخصصی برای 
معرفی محصوالت خــود امکان فعالیــت دارند و 
بازدیدکنندگان به شکل محدود و در صورت دعوت 

رسمی، امکان حضور خواهند داشت.

شرکت نمایشــگاه ها همچنین اعالم کرده که با 
همکاری تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، 
جدول زمان بندی برگزاری نمایشگاه ها تا پایان سال، 

نهایی شده و به انجمن ها ابالغ شده است.
ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا، بــرای برگزاری 
نمایشگاه های جدید چند شرط و پروتکل بهداشتی 
را اعالم کرده و تنها در صــورت رعایت آنها، امکان 

برگزاری نمایشگاه های جدید وجود خواهد داشت.
شرط نخست این است که شهر محل برگزاری نباید 
در حالت قرمز قرار داشته باشــد و تنها در مناطق 
زرد و نارنجی امــکان برگزاری نمایشــگاه وجود 
دارد. همچنین تمام پروتکل های بهداشــتی باید 
رعایت شوند و اســتفاده از ماسک و رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی برای تمام شــرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان الزامی خواهد بود.

ستاد ملی کرونا، کنترل کد ملی بازدیدکنندگان به 
منظور جلوگیری از ورود افرادی که تست کرونای 
مثبت داشته اند را نیز برای برگزاری نمایشگاه الزامی 
کرده و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی مناطق 
برگزاری نمایشگاه ها باید، به منظور نظارت و کنترل 
اجرای پروتکل ها با مسئوالن برگزاری نمایشگاه ها 

هماهنگ باشند.
از ابتدای شیوع کرونا، جز مدتی کوتاه پس از موج 
نخســت اجازه برگزاری نداشــته اند و در ماه های 
گذشته اعتراض فعاالن این حوزه نسبت به افزایش 

مشکالتشان افزایش یافته است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد 
اســت حتی اگر حقوق کارگران در ســال آینده صد 
درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت 
خانوارهای کارگری نیست. ناصر چمنی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق 
کارگران در سال آینده و تالش برخی نمایندگان برای 
این منظور، گفت: معتقدم حتــی اگر صد درصد هم 
حقوق کارگران افزایش یابد با شرایط موجود اقتصاد 
کفاف هزینه های معیشت کارگران را نمی دهد. با توجه 
به نظر مرکز پژوهشهای مجلس که خط فقر را رسما ده 
میلیون تومان اعالم کرده است، دریافتی دو میلیون و 
۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی با هزینه های 

واقعی خانوارهای کارگری دارد.
وی ادامه داد: مباحثی نظیر ترمیم دستمزد کارگران 
و افزایش حقوق کارگران دوبار در ســال هیچ منع و 
ایرادی ندارد ولی باید ببینیم چقدر جنبه عملی دارد. 

تا وقتی که شــعار و وعده بدهیم و هیچ راهکار عملی 
برای آن درنظر نگیریم نمی تــوان امیدوار بود که در 
وضع معیشت و دستمزد کارگران تغییری حاصل شود.

این مقام ارشد کارگری با ابراز گله مندی از عدم پاسخگویی 
کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران، گفت: اگر حقیقتا به دنبال بهبود وضع معیشت 
و دستمزد جامعه کارگری هســتیم و این دغدغه وجود 
دارد، چرا به نامه نمایندگان کارگری و تماسهای آنها پاسخ 
داده نمی شود؟ درخواســت ما این بوده که جلسه ای با 
حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی گذاشته شود و 
نمایندگانی از دولت که اختیار تام دارند، دعوت شوند. مگر 
می شود در مورد دستمزد بدون حضور نماینده کارگر و 

کارفرما و دولت صحبت کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه 
با بیان اینکه مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای 
عالی کار می گذرد، گفت: شورای عالی کار با رعایت 

 ســه جانبه گرایی در مورد دستمزد کارگران تصمیم 
می گیرد و کمیسیون اجتماعی وفراکسیون کارگری 
می توانند در بخش قانونگــذاری و با گرفتن نظرات 

جامعه کارگری به کمک ما بیایند.
چمنی درباره این موضوع که شورای عالی کار بدون 
امضای صورتجلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگری 
هم می تواند دستمزد را تصویب کند، اظهار کرد: کمکی 
که از مجلس انتظار داریم در همین نقطه است. مجلس 
به عنوان دستگاه قانونگذاری می تواند قانونی وضع کند 
که نقطه ضعفهایی که در قانون تعیین دستمزد وجود 

دارد برطرف شود و به این مساله بپردازد.
وی تصریح کرد: فراکســیون کارگری و کمیسیون 
اجتماعی می توانند عدم برگزاری جلســات شورای 
عالــی کار را از وزارت کار پیگیــری کنند یا به بحث 
ترمیم و بازنگری دستمزد ورود کنند و این از اختیارات 

مجلس است.

قیمت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها 
نسبت به تاثیر محدودیتهای کرونایی جدید روی تقاضا 
که پیشرفت به سوی برنامه واکسیناسیون انبوه را تحت 
الشــعاع قرار داد، کاهش پیدا کرد اما ششمین رشد 

هفتگی متوالی را به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با ۲۸ سنت 
معادل ۰.۶ درصد کاهش، در ۴۹ دالر و ۹۷ سنت در هر 
بشکه بسته شد. بهای معامالت برنت روز پنج شنبه در 
باالی ۵۱ دالر بسته شده بود که باالترین قیمت از اوایل 

مارس به این طرف بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۱ 
سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش یافت و در ۴۶ دالر و ۵۷ 
سنت در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا روز 

پنج شنبه سه درصد صعود کرده بود.
باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شــرکت میزوهو 
اظهار کرد محدودیتهای کرونایی در نیویورک روی 

قیمتها تاثیر منفی گذاشت و باعث فروش قراردادهای 
نفتی شــد. اندرو کوئومو، فرمانــدار نیویورک در پی 
افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا، دستور داد پذیرش 
مشتری در داخل رستورانها از روز دوشنبه معلق شود.

نفت برنت برای کل هفته ۱.۵ درصد و وست تگزاس 
اینترمدیت کمتر از یک درصد رشد کردند که ششمین 

رشد هفتگی متوالی هر دو شاخص بود.
آزمایشهای امیدبخش واکسن کووید ۱۹ افزایش موارد 
جهانی ابتال به ویروس کرونــا و قربانیان آن را تحت 
الشعاع قرار داده اســت. اظهارات کوموئو تا حدودی 
خوش بینانه بود. وی گفت: انتظار دارد ۱۷۰ هزار دوز 
واکسن فایزر تا روز یکشــنبه یا دوشنبه در نیویورک 
باشد. انگلیس تزریق واکسن فایزر را چهارشنبه گذشته 
آغاز کرد و آمریکا این برنامه را به زودی آغاز می کند. 
کانادا هم چهارشنبه گذشــته با نخستین تزریقهای 
واکسن کووید ۱۹ در هفته جاری موافقت کرد. مشاوران 

خارج از سازمان غذا و داروی آمریکا برای تایید استفاده 
اضطراری از واکسن فایزر رای داده اند و زمینه را برای 
موافقت این سازمان با تزریق آن در کشوری که کووید 
۱۹ جان بیش از ۲۸۵ هزار نفر را گرفته است، هموار 
کردند. به گفته پائوال رودریگز ماسیو، تحلیلگر شرکت 
ریستاد انرژی، به نظر می رســد به دلیل موافقتهای 
پشت سر هم با تزریق واکسن فایزر، خوش بینی ناشی 

از واکسن در بازار همچنان حفظ شده است.
رشــد چشــمگیر ذخایر نفت آمریکا یادآور این است 
که همچنان عرضه زیــادی وجود دارد امــا بازار نفت 
همه این موارد را به کلی نادیده گرفت و به برنامه های 
واکسیناسیون متمرکز شد. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
نشان داد ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به چهارم 
دسامبر ۱۵.۲ میلیون بشکه رشد کرده است در حالی که 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به میزان 

۱.۴ میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.

شرایط جدید صدور و وصول چک و همچنین وضعیت چک های 
برگشتی در نشست خبری اصالح قانون صدور چک اعالم شد.

داود محمد بیگی - مدیر اداره نظام هــای پرداخت بانک مرکزی 
- در این نشســت خبری در مورد ویژگی های قانون جدید چک 
توضیح داد: در قانون جدید ســامانه و سیستم های جدیدی برای 
ثبت اطالعات چک دیده شــده اســت. همچنین روی تعامالت 
بین دستگاهی، از جمله تعامالت بین بانک مرکزی و قوه قضاییه 
برای رسیدگی به شکایات تاکید بیشتر شده است، از سوی دیگر 
محدودیت برای دارندگان چک برگشتی سخت گیرانه تر شده است.

نحوه ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد
وی با اشاره به سامانه صیاد اظهار کرد: در اینده ثبت اطالعات چک 
در سامانه صیاد اجباری خواهد شد. برای این  منظور صادر کننده 
چک باید با مراجعه به اپلیکیشن ها بارکد چک را اسکن کند و با 
وارد کردن اطالعات بانکی، احراز هویت شود سپس مبلغ، تاریخ و 

اطالعات گیرنده را وارد کند. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک 
مرکزی ادامه داد: دریافت کننده نیز باید بارکد را اسکن کند و با 
شماره کارت احراز هویت شود. سپس می تواند اطالعات چک را 
مشاهده کند و حتی می تواند چک را به شخص دیگر انتقال دهد.

چک های قدیمی و فعلی نیاز به ثبت در صیاد ندارد
محمدبیگی تاکید کرد: چک های قدیمی که درحال حاضر در 
گردش هستند،چه صادر شده باشند چه نشده باشند، مشمول 
این قانون نمی شوند. چک های جدید از ۲۰ دی ماه از سوی بانک 
ها با مردم ارائه می شــود و حتی پس از ان هم الزامی در ثبت در 

سامانه صیاد نیست، زیرا این موضوع نیاز به فرهنگ سازی دارد.
محمدبیگی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که آیا در سطح 
اطالعات چک در سامانه صیاد برای افرادی که اینترنت دسترسی 
ندارند راه حل دیگری دیده شده یا نه، توضیح داد: دو کانال دیگر به 
غیر از اپلیکیشن برای افراد دیده شده است. کانال اول کانال شعبه 

بانک است که چندان بهینه نیست، زیرا ما ترجیه می دهیم فرد 
حضوری به بانک مراجعه نکند کانال دیگر که در حال فراهم آوردن 
زیرساخت های آن با سازمان فناوری هستیم پیامک است در واقع 
افراد می توانند با ارسال پیامک به یک سرشماره خاص اطالعات 
چک را وارد یا دریافت کنند. از سوی دیگر از بانک ها درخواست 

کردیم تلفن بانک های خود را برای این منظور فعال کنند.
وی تاکید کرد: مشــتریان باید به این نکته توجه داشته باشند 
که ثبت در سامانه صیاد پشت نویسی چک را بی نیاز می کند. در 
پشت نویسی چک حتما باید شماره ملی و نام و نام خانوادگی ثبت 

شود اما در سامانه صیاد نیاز به چنین کاری نیست.

وضعیت چک های برگشتی در قانون اصالح قانون 
صدور چک

در ادامه این نشست محبوب صادقی مدیر اداره اطالعات بانکی 
بانک مرکزی در مورد وضعیت چک های برگشتی در قانون جدید 

توضیح داد: چنانچه چک برگشــت بخورد روی گواهینامه عدم 
پرداخت ثبت می شود. همچنین قضات می توانند کد رهگیری 
چک برگشتی را استعالم کنند، از سوی دیگر بانک مرکزی برای 
همه بانک ها دسترسی ایجاد کرده و اطالعات افراد ورشکسته در 

سامانه ای ثبت می شود.
وی ادامه داد: براین اســاس هر فردی که چک برگشتی داشته 
باشد نمی تواند تسهیالت بگیرد البته این موضوع ممکن است 
برای برخی شــرکت ها اخالل ایجاد کند که بــرای این منظور 
آیین نامه ای در هیات وزیران مصوب شده و شرکت ها می توانند 
در شورای تامین مصوبه دریافت کرده و تسهیالت و ضمانت نامه 

دریافت کنند.
مدیر اداره اطالعات بانکی بانــک مرکزی با تاکید بر این که همه 
حســاب ها و کارت های فردی که چک برگشتی داشته مسدود 
می شوند، گفت: همچنین این امکان فراهم شده زمانی که چک 
برگشت خورد از سایر حساب ها و کارت های فرد مبلغ مورد نظر 

برداشت می شــود. به گفته محبوب صادقی، طبق آخرین آمار 
میزان چک های برگشــتی در مهرماه سال جاری حدود ۷۰۰ تا 
 ۸۰۰ هزار چک بوده که نســبت به چک هــای وصولی کاهش 

داشته است.

لزوم رعایت اعتبار در چک ها
همچنین حسین معصومی - رییس گروه بررسی و تطبیق مقررات 
اداره مطالعات و مقررات بانکی - در این نشست با اشاره به رعایت 
سقف اعتبار چک اظهار کرد: دســته چک هایی که قرار است از 
بیستم دی ماه در اختیار مشتریان قرار بگیرند حداکثر تا سه سال 
اعتبار دارند و گیرنده چک باید اطمینان حاصل کند که این موضوع 
رعایت شده است. در واقع گیرنده چک می تواند از طریق استعالم 

پیامکی از وضعیت صادرکننده چک مطلع شود.
وی با بیان این که چک بدون در وجه حامل نمی تواند صادر شود، 

اظهار کرد: همچنین چک باید کد رهگیری داشته باشد.

نمایشگاه ها دوباره برگزار می شوندمیزان سپرده های بانکی و وام ها افزایش یافت 

توقف صعود نفت در یک قدمی مرز ۵۰ دالراحتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران

شرایط جدید صدور و وصول چک اعالم شد
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بورس ۲۱ هزار  واحد 
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نوبخت اعالم کرد

 هر اقدامی 
برای تهیه واکسن 
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يادداشت

راهکار توقف 
روند افزایشی تورم

دليل اقبال خارجی ها 
به بازار مسکن

نقدینگی متهم ردیف اول 
رشــد تورم در ایران است. 
رشد نقدینگی در سالهای 
اخیر به باالترین مقدار خود 
رسیده است. اســتقراض دولت از بانک مرکزی 
موجب چاپ پول می شود که پایه پولی را افزایش 
می دهد. تورم در سالهای اخیر بسیار ملموس شده 
و برای تمام اقشار در کشور وجود دارد. بزرگترین 
مشکل در رشد نقدینگی، مسئله کسری بودجه 
دولت و به روز نشدن آمار رشــد پایه پولی است. 
عمده دلیل افزایش پایه پولی طی سال های ۹۸ 
و ۹۹، افزایش خالــص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی اســت و این خالص دارایی های خارجی 

چیزی جز منابع...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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دولت در سال گذشته 80 هزار ميليارد تومان پول چاپ کرد    

ناکامی در مهار  تورم
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تهران  و خوزستان  پیشتاز گرانی مسکن
قیمت   دالری   مسکن   در  آبان ماه   امسال  1024  دالر   بوده   است

ویروس کرونا در حالی در جهان هر ۱۵ ثانیه قربانی 
می گیرد که پای واکسن آن به ایران باز نشده، در خط 
مقدم واکسن هراسی قرار گرفته ایم و اخبار حقیقی 
چنان با شایعات در هم آمیخته که گویی مرزی میان 
آن نیست، این اخبار زمانی رعب آور شد که مرگ ۶ 
نفر در مراحل آزمایش واکسن کرونای شرکت فایزر 
تایید شد. این خبر به ضمیمه ادعاهای زهرا شیخی، 
نماینده مجلس مبنی بر اینکه »سازمان بهداشت 
جهانی می  خواهد با واکســن کرونــا ۱۵ درصد از 
جمعیت جهان را کاهش دهد«، نگرانی ای در میان 
مردم ایجاد کرده که در پیگیری های »کسب و کار« 

مشخص شد که افراد زیادی...

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد بودجه ۱۴۰۰ از 
ابعاد مختلفی دارای اشکاالت اساسی است و منجر به 
تورم شدید در سال های آتی می شود؛ بنابراین مجلس 
باید کلیات آن را رد کند.مرکز پژوهش های مجلس 
دومین گزارش از سلسله گزارش های بررسی الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را منتشر کرد. طبق 
این گزارش بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی 
از آن است که الیحه تهیه شده در آخرین سال دولت 
دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشــکاالت اساسی 
است که اهم آن ها عبارتند از:درواقع به طور خالصه 
می توان گفت در الیحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش 
هزینه های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی 

و غیرقابل تحقق بوده است...

مرکز پژوهش های مجلس:

مجلس کلیات  بودجه 
را رد کند

آیا »کواکس« برنامه کاهش جمعيت جهان 
از طریق واکسيناسيون عمومی است؟

بلوای جدید 
درباره  واکسن کرونا



اقتصاد2
ایران وجهان

اطالعیه بانک آینده در خصوص 
مزایده فروش ســهام شرکت 

توسعه بین الملل ایران مال
 روابط عمومی بانک آینده با صدور اطالعیه ای در خصوص 
مزایده فروش سهام شرکت توسعه بین الملل ایران مال 
اعالم کرد: بر اســاس »دســتورالعمل نحــوه واگذاری 
اموال مازاد مؤسســات اعتباری« که یکــی از بندهای 
آن »الزام بــه واگذاری اموال مازاد مؤسســات اعتباری، 
صرفاً از طریق برگزاری مزایده« اســت، بانک آینده نیز 
به درج بیست وسومین آگهی مزایده اقدام کرد که در آن، 
فروش »تا صددرصد« ســهام شرکت توسعه بین الملل 
ایران مال، اطالع رسانی شد.این آگهی در فضای رسانه ای 
بازتاب گســترده یافت؛ اینک برای تنویر افکار عمومی، 
شفاف سازی و تبین کم وکیف اتخاذ این تصمیم به اطالع 
هموطنان عزیز می رساند: ١- این تصمیم پس از آن اتخاذ 
شد که در بندهای ١۶ و ١٧ »قانون رفع موانع تولید«، همه 
بانک های کشور، ملزم به واگذاری اموال مازاد خود شده اند؛ 
بنابراین، این تصمیم  در راستای سیاست های نظام بانکی 
برای تمرکز بیش تر بر بانکداری حرفه ای و تضمین بیش تر 
حقوق سپرده گذاران است. ٢- آگهی مزایده مندرج در 
رسانه ها، به هیچ وجه به معنای توقف تالش برای عرضه 
ایران مال در بازار بورس نخواهد بود؛ بلکه اقدامات این بانک 
برای عرضه ایران مال دربازار بورس، طی روال قانونی، ادامه 
خواهد داشت. ٣- با وجود ایراد برخی شبهات از سوی افراد 
ناآگاه، بانک آینده با افتخار به اطالع عموم می رساند که این 
بانک، نه تنها ایران مال را یکی از پروژه های موفق خود در 
مسیر ارتقای ارزش افزوده می داند، بلکه دارایی های ارزنده 
دیگری را در اختیار دارد که پشتوانه محکمی برای تضمین 
سود سپرده گذاران و حفظ اعتماد مردم می داند. ۴- روند 
افزایشی سپرده و نیز افتتاح حساب در این بانک -بیش از 
هفت میلیون-نشان دهنده اعتماد فزاینده سپرده گذاران 
و مردم است که در صدر سرمایه های بانک آینده و گواهی 
بر سستی شبهات القاءشده در فضای رسانه ای است.۵- 
عملکرد حرفه ای این بانک در امر بانــک داری و اجرای 
مسئولیت های اجتماعی، ایجاد هزاران شغل و تأسیس 
نقاهتگاه بیماران کرونایی در ایران مال، چنان برجسته 
بوده است که اخیرأ -همچون سه سال گذشته- از سوی 
مؤسسه بین المللی بنکر به عنوان »بانک سال جمهوری 
اسالمی ایران« معرفی شده و این امر به نوبه خود پشتوانه 
معنوی ما در جلب و پایداری اعتماد بیش تر مردم عزیزمان 

خواهد بود.

پیــام مدیرعامل و اعضــای هیات 
مدیره بانک مهر ایران به مناسبت 
سیزدهمین سالروز تأسیس این بانک

به گزارش روابــط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران،مرتضی اکبــری، مدیرعامل به همــراه اعضاي 
هیات مدیره این بانک به مناسبت فرا رسیدن ٢٢ آذر 
مصادف با سیزدهمین سالروز تأسیس بانک مهر ایران 
پیامي صادر کردند. متن پیام به این شرح است:١٣ سال 
پیش که بانک قرضالحسنه مهر ایران به عنوان نخستین 
بانک قرض الحسنه کشور تأسیس شد، کمتر کسي باور 
مي کرد روزي فعالیت این بانک به قدري گسترده شود که 
هدف  تبدیل شدن به یکي از بزرگ ترین بانک هاي کشور 
براي آن دور از دسترس نباشد.بانک مهر ایران در طول 
این سال ها ناچار بوده علی رغم محدودیت هایي مانند 
امکان نداشتن پرداخت نرخ ســود به سپرده ها، صدور 
ضمانت نامه ارزي، گشایش اعتبار اسنادي و... که یک 

بانک تخصصي قرض الحسنه با آن روبروست.

گزارش مدیر عامل بانک مسکن 
از عملکرد 8 ماهه اول سال

محمود شایان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن 
گزارشــی از آخرین وضعیت تامین مالی بخش مسکن 
و ساختمان ارایه کرد.شایان اعالم کرد: بانک مسکن از 
ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه رقمی معادل ١١ هزار 
و ٢١۶ میلیارد تومان انواع تســهیالت ساخت و خرید 
مســکن پرداخت کرد که ٣ هزار و 88٢ میلیارد تومان 
آن به سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برای افزایش 
عرضه خانه در سراسر کشور ارایه شــد و ٧ هزار و ٣٣۴ 
میلیارد تومان دیگر نیز به صورت تسهیالت خرید خانه به 

متقاضیان خرید واحد مسکونی پرداخت شد.

گام بلند بانک صادرات ایران 
برای توسعه قشم

تفاهم نامه گســترش همکاری های بانک صــادرات ایران 
با ســازمان منطقه آزاد قشــم با حضور حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک و حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل این سازمان 
در برج ســپهر بانک صادرات ایران امضا شــد.به گزارش 
روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، حجت اله صیدی در 
آیین امضای این تفاهم نامه برای تأمیــن مالی پروژه های 
سرمایه گذاری و حمایت از تولید و توسعه این منطقه اعالم 
آمادگی کرد و گفت: بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت های 
خود در استان هرمزگان و شعب سراسر کشور، برای تأمین 
مالی، ارائه انواع خدمات بانکی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد 
قشم استفاده خواهد کرد.مدیرعامل بانک صادرات ایران با 
اشاره به ظرفیت های مناســب در حوزه های گردشگری، 
صنعت و معدن، کشاورزی و تجارت، اظهار کرد: بانک صادرات 
ایران از تمامی اختیارات خود برای حمایت از رونق و جهش 
تولید در این منطقه استفاده خواهد کرد و با استفاده از شبکه 
گسترده شعب خارجی خود، صدور ضمانت نامه ، اعتبارات 
اسنادی، نقل و انتقال پول، استقرار خودپرداز و پایانه های 
فروش و ارائه انواع درگاه های بانکداری الکترونیکی تالش 
خواهد کرد تا نیازهای مالی و ارزی مشتریان، سازمان ها و 

فعاالن اقتصادی را برطرف کند.

بانک ها

مرکز پژوهش های مجلس 
اعالم کــرد بودجه ١۴۰۰ 
از ابعــاد مختلفــی دارای 
اشکاالت اساســی است و 
منجر بــه تورم شــدید در 
سال های آتی می شود؛ بنابراین مجلس باید کلیات 
آن را رد کند.مرکــز پژوهش هــای مجلس دومین 
گزارش از سلسله گزارش های بررسی الیحه بودجه 
سال ١۴۰۰ کل کشــور را منتشــر کرد. طبق این 
گزارش بررســی الیحه بودجه سال ١۴۰۰ حاکی از 
آن است که الیحه تهیه شده در آخرین سال دولت 
دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکاالت اساسی است 
که اهم آن ها عبارتند از:درواقع به طور خالصه می توان 
گفت در الیحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه های 
جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل 
تحقق بوده اســت. درنتیجه افزایــش ۶۰ درصدی 
مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ٣٢۰ هزار 
میلیارد تومان از مخارج هزینه های دولت )شــامل 
حقوق و مستمری( از محل فروش دارایی یا استقراض 
تأمین شده است که با هدف گذاری قانون برنامه ششم 
توســعه )٢ /۶ هزار میلیارد تومان( اختالف فاحشی 
دارد.بررسی های کارشناسی نشــان می دهد که به 
دلیل برآورد بیش از واقع منابــع حاصل از صادرات 
نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته 
شده در بودجه، حدود ٣٢۰ هزار میلیارد تومان کسری 

تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد 
داشت.حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق 
بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری 
)به میزان ١۴۵ هزار میلیارد تومان( همچنان حدود 
١٧۵ هزار میلیارد تومان کســری تأمین نشده باقی 
می ماند که می تواند مســتقیم یا غیرمســتقیم به 
افزایش پایه پولی و نقدینگــی بینجامد و تورم های 
شدیدی در سال آتی و ســال های بعد در پی داشته 
باشــد.با توجه به اینکه کنترل هزینه های جاری در 
اثر افزایش کارایی و چابک ســازی دولت جز اهداف 
قوانین برنامه بوده، می بایست هزینه های مرتبط با 
حقوق و دستمزد در مصارف بودجه )بر اساس قانون 

برنامه ششم توسعه( کنترل شده و منابع موجود در 
جهت محرومیت زدایی، تضمین معیشــت عمومی 
و ســرمایه گذاری های زیرســاختی صرف شود )در 
حال حاضر بر اساس اعالم ســازمان برنامه و بودجه 
بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت 
صرف حقــوق و مزایای کارکنان دولــت و کمک به 
صندوق های بازنشســتگی برای پرداخت مستمری 
بازنشستگان می شــود(.با توجه به موارد فوق ضمن 
تأکید بر لزوم رد کلیات الیحه بودجه ســال ١۴۰۰ 
توسط مجلس شورای اسالمی، پیشنهاد می شود تا 
به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سال های 
آتی، نمایندگان محترم. دولــت را موظف به اصالح 

الیحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
١- کاهش کســری تــراز عملیاتی از محــل ایجاد 

درآمدهای پایدار و قابل تحقق،
٢- کاهش رشــد مخارج هزینه های دولت از طریق 

مدیریت هزینه،
٣- افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری دولت از کل 

هزینه ها،
۴- اصالح منابع غیرواقعی پیش بینی شــده از محل 

صادرات نفت،
۵- حذف پیش فروش نفت از بودجه،

۶- در اولویت قرار گرفتن معیشــت عمومی و اقشار 
کم درآمد در مصارف دولت،

طبیعتاً در صورت عدم ارائه الیحه بودجه با اصالحات 
مورد نظر، مجلس محترم می توانــد تا زمان اعمال 
اصالحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت 
را )همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه ها 
نسبت به قانون سال ١٣۹۹ به میزان درصد افزایش 
حقوق و دســتمزد( به تصویب برساند.گفتنی است 
تجربه سال های اخیر نشان می دهد احتمال موفقیت 
راهبرد تأییــد کلیات بودجه و انجــام اصالحات در 
فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان 
که در بررسی الیحه بودجه سال های ١٣۹8 و ١٣۹۹ 
نیز علیرغم مطرح شــدن این راهبرد، عماًل اصالح 
اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به 
ابعاد باالی اصالحات مورد نیاز در بودجه و همچنین 
پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصالحات در 

مجلس برمی گردد.

مرکز پژوهش های مجلس:

مجلس کلیات  بودجه  را  رد کند

نوبخت اعالم کرد:
تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 

برای تامین کاالهای اساسی مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که تخصیص 
ارز ۴٢۰۰ تومانی به کاالهای اساســی ادامه خواهد 
داشت.به گزارش ســازمان برنامه و بودجه، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تالش ما این 
است تا بخشی از نیازهایی که حسب شرایط کرونایی 
وجود داشت در بودجه دیده شود، گفت: بودجه وزارت 
بهداشت و درمان و دانشــگاه های علوم پزشکی در 
الیحه بودجه ســال آینده حدود ١۵٣ درصد رشد 
داشته این در حالی است که رشد متوسط ما حدود 
۴۰ درصد بوده اســت.نوبخت ادامه داد: این رشد به 
این دلیل بوده که برای سال آینده پیش بینی کردیم 
در بخش درمان حداقل ۵٣ هزار نفر استخدام داشته 
باشیم و فوق العاده ویژه ای که برای کادر درمان ارائه 
می دهند را در بودجه ســال آینده دیدیم.وی تاکید 
کرد: سال آینده ١۰ هزار تخت جدید در بیمارستان ها 
تجهیز می شود که برای آن بودجه اختصاص داده ایم...
معاون رییس جمهور درباره موضوع پرداخت غرامت 
هواپیمای اوکراینی در الیحــه بودجه ١۴۰۰ اظهار 
داشت: این اخبار یکسری گمانه زنی بود وگرنه هنوز 
درباره پرداخت غرامت به جمع بندی نرســیده ایم 
که بخواهیم اعداد و ارقامی برای آن مشخص کنیم. 
بنا براین معتقدم انتشــار این خبر بیشــتر ناشی از 

گمانه زنی ها بوده است.

روحانی:
 هر اقدامی برای تهیه واکســن 

الزم بوده انجام شده است
حســن روحانی، رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا با بیان اینکه بــا مجموعه اقدامات در 
آبان و آذر شاهد این هستیم که روند بیماری کرونا در 
اکثریت استان ها کاهشی است. گفت: تنها ١٢ شهر در 
وضعیت قرمز هستند.حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا طی سخنانی اظهار 
داشت: تقریبا حدود ١۰ ماه اســت که مردم عزیز ما 
با این ویروس خطرناک مواجه هســتند و در این ١۰ 
ماه اقدامات بسیار خوبی در مجموع انجام گرفته است 
و در این هفته های اخیر که شــاهد افزایش بودیم با 
مجموعه اقدامات در آبان و آذر شــاهد این هستیم 
که روند این بیماری در اکثریت اســتان ها کاهشی 
اســت.وی افزود:  امروز فقط ١٢ شهرستان وضعیت 
قرمز دارند و بقیه یا نارنجی و یا زرد هستند و ان شااهلل 
این موارد با تالش استانداران و رؤسای علوم پزشکی 
موفق خواهیم بود تا شرایط آنها به نارنجی و زرد تبدیل 
شوند. همه این موفقیت ها مرهون مسئولیت پذیری 
مردم و اعتمادشان به تصمیمات ستاد ملی کرونا بود. 
خیلی ها خواستند اخالل ایجاد کرده و مردم را مایوس 
کنند. اساس امر اعتماد است. در کنار مردم اقدامات به 
موقع قرارگاه عملیاتی ستاد کرونا، نیروی انتظامی، 
سازمان بســیج، اتحادیه های صنفی، سازمان های 
مردم نهاد و هالل احمر دســت به دســت هم دادند 
و اقدامات گســترده ای را انجام دادند.رئیس جمهور 
تصریح کرد: هر زمانی احساس کنیم همه چی عادی 
شده و عادی انگاری شود از هفته های دیگر پیک جدید 
آغاز خواهد شد، آزموده را آزمودن خطاست. هر وقت 
تردد و ازدحام بیشتر شد و اجتماعات زیاد شد بالفاصله 
با پیک مواجه شــدیم و االن هم باید این مراقبت را 
انجام دهیم. این بیماری یک بیماری اســت که تنها 
بحث پزشکی نیست. االن در سطح دنیا بیماری کرونا 
باعث شده رشد اقتصادی دنیا منفی ٣ باشد.روحانی 
ادامه داد: در موضوع کرونا، نه تردید کردیم و نه تعلل! 
نه در پذیرش حادثه انکار کردیــم. به محض اینکه 
چهارشنبه ٣۰ بهمن وزیر بهداشت اعالم کرد که دو 
کیس کووید١۹ داریم من همانجا گفتم بالفاصله به 
مردم اطالع دهید و با اینکه شب انتخابات بود و شرایط 
عادی نبود. ما حادثه را پذیرفتیم و قبول کردیم و این 
اصل است. برخی کشورها منکر بودند. در کشوری مثل 
آمریکا آن آقایی که رئیس جمهور بود و االن هم چند 
هفته است ادعا می کرد خبری نیست و سرماخوردگی 
است. انکار کردند که انکار باالترین سنگ در روز اول 
است. در ایران هیچ وقت مسئله انکار نبوده و بالفاصله 

پاسخ به هنگام دادیم.

در پایان معامالت روز گذشته؛
بورس ۲۱ هزار واحد رشد کرد

شــاخص بورس در پایان معامالت شــنبه ٢٢ 
آذرماه ۹۹، با رشد ٢١ هزار و ٢٣۴ واحدی به یک 
میلیون و ۵٢٧ هزار و ۴۵٢ واحد رسید.در پایان 
معامالت شنبه ٢٢ آذرماه، شاخص کل بورس با 
رشــد ٢١ هزار و ٢٣۴ واحدی به یک میلیون و 
۵٢٧ هزار و ۴۵٢ واحد رسید.همچنین شاخص 
کل هم وزن نیز ۶٢۹٣ واحد رشد کرد و به ۴۵٧ 
هزار و ٢8۹ واحد رسید.نمادهای فوالد، فملی، 
تاپیکو، وغدیر، اخابر، رمپنان و ومعادن بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

اخبار
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مرکز پژوهش های مجلس مدعی شده که دولت 
پارسال امکان اســتفاده ١۰٢ هزار میلیاردی از 
منابع صندوق توسعه ملی را داشته و حداقل ٧۰ 
هزار میلیارد تومان برای جبران کســری بودجه 
داشته اســت؛ موضوعی که دلیل بر افزایش تورم 
در سال گذشــته و سال جاری دانســته است و 
چندی پیش هم از سوی رئیس کل بانک مرکزی 
نیز مطرح شد و نسبت به تبعات خرج ذخایر ارزی 
به این نحو هشدار داده بود ولی سازمان برنامه و 
بودجه نپذیرفت.به گزارش ایسنا، در سال گذشته 
منابع عمومی دولت در بودجه ۴۴8 هزار میلیارد 
تومان مصوب شد، ولی طولی نکشید که در نتیجه 
عدم تحقق منابع، اصالح بودجه در دســتور کار 
قرار گرفت. زمانی که مشخص شد دولت حداقل 
١٣8 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و قرار 
شد از محل هایی از جمله صندوق توسعه ملی و 
انتشار اوراق مالی این کسری جبران شود، حتی 
بحث مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از صندوق 
توسعه ملی نیز مطرح بود آن هم در شرایطی که 
در بودجه پیش بینی شده بود از سهم ٣۴ درصدی 
صندوق از درآمدهای نفتی فقط ٢۰ واریز و مابقی 

در اختیار دولت قرار گیرد.

جزئیات گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس از خرج منابع صندوق توسعه ملی

 اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی 
عملکرد دولت در بودجه ســال گذشته را مورد 
بررســی قرار داده و در بخش اســتفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی اعالم کرده کــه عملکرد 
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 
٣۰۶ درصــد رقم مصوب بودجه اســت که علت 
آن انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان اســتقراض از 
صندوق توسعه ملی  و انتشــار 8٢ هزار میلیارد 
تومان اوراق بدهی برای تأمین کســری بودجه 
است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 
١٣۹8 و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی است.
طبق این گــزارش، از مجموع ۶۵ هــزار میلیارد 
تومان اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی،   
۵۰۰۰ میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات 

ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به 
جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر 
دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ١٣۹8 صادر 
شده است. از ســویی مطابق تبصره »۴« قانون 
بودجه سال ١٣۹8، ٢٣٧۵ میلیون یورو )حدود 
٣۰ هزار میلیارد تومان( از منابع صندوق به صورت 
تسهیالت ارزی در نظر گرفته شده است که این 
رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی شود.

همچنین،   حدود ٧۰۰۰ میلیارد تومان از منابع 
حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق 
قانون بودجه سال ١٣۹8 )مابه التفاوت ٢۰ درصد 
تا ٣۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی( در حکم 
بدهی دولت به صندوق توســعه ملی محســوب 
می شــود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی در ســال ١٣۹8 در حدود 
١۰٢ هزار میلیارد تومان است.مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارش خود تاکید کرده  اســت که با 
توجه به اینکه بخــش قابل توجهی از منابع ارزی 
صندوق توسعه ملی )حدود هفت رمیلیارد دالر، 
معادل ٧٧ هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط 
نرخ دالر نیما(، در حساب هایی قرار داشته است 
که امکان دسترســی به آنها وجود ندارد، معادل 
ریالی این منابع توســط بانک مرکزی و از طریق 
پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم 

باالی سال های ١٣۹8 و ١٣۹۹ نشان داده است.

ســازمان برنامه نرخ ارز را عامل تورم 
اعالم  و استقراض از بانک را رد کرد

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران 
کسری بودجه و آثار تورمی آن در حالی مطرح می 
شود که همتی - رئیس کل بانک مرکزی - بارها 
در این رابطه هشدار داده بود و حتی بحث هایی 
در این رابطه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و 

بودجه شکل گرفت.
 در مرداد ماه امســال و در زمانی که نرخ تورم از 
ابتدای ســال با شدت بیشــتری افزایش یافت و 
در شــرایطی که برخی کارشناسان معتقد بودند 
جبران کســری بودجه از عوامل این تورم است، 
سازمان برنامه و بودجه هر گونه استقراضی از بانک 
مرکزی برای جبران کســری بودجه را رد کرده و 

حتی مدعی شــد که دلیل این تورم نوسان تند 
نرخ ارز است و بعد از آن نیز بارها این مورد از سوی 
نوبخت-رئیس ســازمان برنامه بو بودجه- مورد 

تاکید قرار گفت.
هشدار کارشناسی بانک مرکزی به دولت درباره 
آثار تورمی برداشت از صندوق برای کسری بودجه

همتی در واکنشــی به جریان اســتفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه 
اشــاره کرده و گفت که تمام مشــکالت تورمی 
موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیســت 
و قضاوت در خصوص عملکــرد این بانک باید در 
چارچوب محیط اقتصاد کالن و شوک های وارده 
به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات 

و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
رئیس کل بانک مرکــزی  موضوع فروش ارزهای 
صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را 
مورد توجه قرار داده و و اعالم کرد که خرید بخشی 
از منابع ارزی صندوق توســعه ملی  جهت تامین 
کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه 
١٣۹8 تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل 
پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان 

استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
وی تاکید کــرد که در همان زمان نیز براســاس 
وظیفه ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی 
خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشــایند این 
روش از تامین کســری بودجه یعنی برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به 

دولت گزارش کرده است.

نوبخت نپذیرفت ولی مجلس تائید کرد
 با این حال نوبخت، این اعــالم رئیس کل بانک 
مرکزی را نیز به نوعی تائید نکرد و گفت که دولت 
ارز خود را به بانک فروحته و اگر می تواند در بازار 
عرضه و آن را متعادل کند، اما گزارش اخیر مرکز 
پژوهش های مجلــس این نوع از اســتقراض از 
بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را تائید 
کرده اســت.اما این تمام ماجرای فروش ارزهای 
صندوق توسعه ملی نیســت و بارها دولت جهت 
تامین کسری خود درخواست مجوز برای برداشت 
منابع صندوق را داشــته که از جمله آن می توان 

به برداشت دو میلیارد دالری برای جبران هزینه 
سیل در سال گذشــته، یک میلیارد دالری کرونا 
و البته ســهم صندوق از منابع نفتــی در بودجه 
اشــاره کرد که برای ســال جــاری ١۶ درصد از 
سهم ٣۶ درصدی و برای ســال آینده ١8 درصد 
از سهم ٣8 درصدی اســت.بانک مرکزی که به 
نوعی مخالف این برداشت و خرج منابع صندوق 
است تاکید دارد که با توجه به اینکه منابع ارزی 
صندوق در دســترس نیست، برداشــت از آن و 
تبدیل ارز به ریال در شــرایطی صورت می گیرد 
که نوعی اســتقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی 
بوده و با اثرگذاری بر پایــه پولی موجب افزایش 
 تورم و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های کنترل 

تورم می شود.

امسال اوراق کسری را جبران کرد
این در حالی اســت که دولت در ســال جاری به 
دلیل کســری بودجه راه های دیگــری را برای 
تامین منابع در دســتور کار قــرار داد که در اهم 
آن بانک مرکزی نســبت به انتشــار اوراق بدهی  
ســقف ١۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کرد که تا 
کنون طی چند مرحله بیــش از ٧۰ هزار میلیارد 
تومان فروخته شــده اســت.  در همیــن رابطه 
اخیرا رییس کل بانک مرکزی با اشــاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در مورد نحوه تامین کسری 
بودجه دولت، روش فروش اوراق و ســهام دولت 
و همچنین نفی اســتقراض از بانــک مرکزی و 
انتشار پول برای تامین کســری بودجه گفته که 
در تامین کسری بودجه در هشت ماهه اول سال 
جاری از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام 
اقدام شده است و امیدوارم با توجه به مجوزهای 
قانونی اخذ شــده این روند در ماه های باقی مانده 
سال نیز با جدیت ادامه پیدا کند تا بتوان بودجه 
سال جاری را به صورت سالم و با کمترین اثرات 
جانبی بر اقتصاد کالن و معیشــت مردم تامین 
مالی کرد.در مجموع تا کنون ســاززمان برنامه و 
بودجه موضعی برای تائید و یــا رد گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نداشته و تنها به دفعات اعالم 
 کرده که دولت هیچ اســتقراضی از بانک مرکزی

 نداشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد: باتوجه به کاهش نوسانات 
در بازار های ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می 
شــود در ماه های آینده، رونــد انتظارات تورمی 
تعدیل شــود.روابط عمومی بانک مرکزی، اعالم 
کرد: این بانک در گــزارش تحوالت اقتصاد کالن 
یادآور شــده اســت، در ادامه آثار و تبعات افت 
درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجاد شــده 
از محل نحوه تامین مالی کســری بودجه دولت، 
نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت ماه سال جاری 
روندی فزآینده در پیش گرفتــه بود، در آبان ماه 
نیز تداوم یافــت؛ در این ماه گــروه »خوراکی ها 
و آشــامیدنی ها« نقش غالب را در تــورم ماهانه 

داشته است.
همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، 
باتوجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، 

کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل توجه 
قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن 
در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید 
صنعتی در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می 
رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد. امید می رود 
در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه های 

پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
تزریــق نقدینگی در بــازار بین بانکــی در قالب 
عملیات بازار باز )توافــق بازخرید و خرید قطعی 
اوراق( و همچنین استفاده بانک ها از اعتبارگیری 
قاعده مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در 
بازار بین بانکی  شد؛ به گونه ای که این نرخ از بیش 
از ٢٣ درصد در پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر 
این ماه به محدوده داالن نرخ سود بازگشت و در 

ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد.

امید اســت با افزایش ســهم اوراق بدهی دولتی 
در ترازنامه بانک هــای دارای کمبود نقدینگی و 
گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط 
بیشتری در رابطه شــبکه بانکی با بانک مرکزی 
حاکم شود. در همین راستا بانک مرکزی به تمام 
بانک ها و موسســات اعتبــاری توصیه می کند، 
بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی 
اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از 
آن به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی 

استفاده کنند.
نــرخ بازدهــی اوراق بدهــی دولتــی در کلیه 
سررسید ها در آبان ماه روند صعودی داشته است؛ 
به طوری که نرخ بازده اســناد خزانه اســالمی با 
سررســیدهای یــک و دو ســاله بــه ترتیب از 
١8.۴ و ١۹.۶ درصــد در مهرماه بــه ١8.۹۵ و 

٢۰.8 درصــد در آبان ماه افزایــش یافت. لیکن 
متعاقب کاهش نرخ ســود در بــازار بین بانکی، 
 نرخ بازدهی اســناد خزانه نیز در آذر ماه کاهشی 

شد.
هم راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی 
در چند ماه گذشــته، براســاس ارقام مقدماتی، 
رشــد نقدینگی و پایه پولی در هشت ماهه سال 
١٣۹۹ به ترتیب به ٢٢.٧ و ١٢.8 درصد رسید که 
نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال 
قبل )١٧.٧و ١۶.۵ درصد( بــه ترتیب ۵.۰ واحد 
درصد افزایش و ٣.٧ واحد درصد کاهش نشــان 
می دهد. همچنین رشــد دوازده ماهه نقدینگی، 
حجم پول و پایه پولی در پایــان آبان ماه ١٣۹۹ 
 به ترتیــب معــادل ٣٧.١، ٧۹.٣ و ٢8.۶ درصد 

بوده است.

ماجرای معامله میلیاردی ذخایر ارزی و استقراض از بانک مرکزی!

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

ادامه روند نزولی قیمت ها در بازار طال با افت ۱۰۰ هزار تومانی نرخ سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته با ۱۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت نیم سکه بهار 

آزادی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان مبادله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز هر گرم طالی 
۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۶ هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ۹۶۵ هزار تومان فروخته شد.انس جهانی طال نیز روز گذشته با کاهش قیمت نسبت به آخرین ساعات کاری 

روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۴۰ دالر رسید.

بانک مرکزی:

تعدیل روند انتظارت تورمی/ چشم انداز تورم کاهشی است
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دلیل اقبال خارجی ها به بازار مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

پیش بینی هایی که برای بازار مسکن در رابطه با جذاب شدن آن برای خارجی ها وجود داشت در حال به تحقق پیوستن است. در بازار مسکن سرمایه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بعد از دوران کرونا و البته بیشتر پس از بحران کرونا 
که دامن گیر اروپا شد، به سمت شرق در حال حرکت است. البته سرمایه های خرد زودتر به سمت شرق حرکت کرده اند. یعنی سرمایه های کوچک برای اولین بار در بخش مسکن از سمت غرب به سمت شرق حرکت کرده اند و ایران نیز به 
عنوان یکی از انتخاب های سرمایه گذاران شده است. پیش بینی می شد که در دوران پساکرونا این جابجایی سرمایه ها اتفاق بیفتد که شاهد هستیم بخش مسکن به پیشواز این حرکت ها آمده است. در اقتصاد پسا کرونا، چین و ایران اقتصاد 
برتر جهانی خواهند بود چرا که امنیت منطقه شرق در اختیار این دو کشور قرار می گیرد. تهران و اهواز برجسته ترین شهرها برای خرید ملک معرفی شده اند. تهران که به عنوان پایتخت دالیل محکم خود را دارد و اهواز هم به دلیل ارتباطات 
گسترده خوزستان که با کشورهای منطقه دارد انتخاب شده و این روند ادامه دار خواهد بود. البته حضور سرمایه در حد 10 میلیون دالر و 20 میلیون دالر که سرمایه خرد هستند از جانب ایرانی های خارج از کشور است که در شرایط فعلی به 
دلیل گرانی های پیش آمده امکان سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را ندارند. همچنین باید تاکید کرد که اقتصاد شرق مبتنی بر منابع خود است در حالیکه اقتصاد غرب از دیگر کشورها قرض گرفته شده و کامالً سیاسی است. به همین دلیل 

اتفاق غیرمنتظره شیوع کرونا آنها را دچار ریزش های شدید کرد. در این شرایط سرمایه های خرد 10 ،20 تا ۵0 میلیون دالری، چین و ایران را مقصد خود انتخاب می کنند.

متاسفانه کاهش ارزش پول 
ملی باعــث افزایش قیمت 
مسکن در کشور شده است. 
بررســی تحــوالت قیمت 
مسکن بر حسب دالر حاکی 
از آن است باالترین قیمت مسکن به دالر مربوط به 
ســال 87 با حدود 2244 دالر بوده اســت. در آبان 
ماه امسال قیمت دالری مســکن 1024 دالر بوده 
اســت. این در حالی اســت که گزارش های منتشر 

شده نشان می دهد رشد قیمت مســکن در تهران 
و خوزستان سیر بیشتری نســبت به دیگر مناطق 
کشور داشته است. بسیاری از خارجی ها و همچنین 
ایرانیان خارج از کشور با انتقال سرمایه های خود به 
ایران به خرید مسکن در اهواز روی آورده اند. محمود 
محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه در این رابطه می 
گوید: علت باال بودن قیمت مســکن در اهواز هجوم 
خریداران غیرایرانی به خوزســتان برای خرید خانه 
اســت. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش 
از آن، اهواز شهر گرانی در بخش مسکن نبود. قیمت 
مســکن در اهواز با تمام مشــکالتش به متری 24 
میلیون تومان رســیده و تا آینده نزدیک بسیاری از 

اهوازی ها باید مستاجر مالکان عراقی باشند. معاون 
مسکن و ســاختمان با ارایه آمار کشوری از خرید و 
فروش هرمترمربع واحد مســکونی در کشور، تهران 
و خوزستان را دو اســتان گران از نظر قیمت مسکن 
برشمرد و دالیل افزایش غیرمنطقی را در خوزستان، 

سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.
این اتفاقات در حالی می افتد که براســاس قوانین 
مالکیتی خارجی ها حق خرید ملک در ایران را ندارد 
مگر اینکه خانه را به نام یک شــهروند ایرانی بخرند. 
عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک تهران در پاسخ 
به این پرسش که با جذاب شدن بازار مسکن آیا مردم 
کشورهای همسایه برای خرید مســکن وارد ایران 

شده اند، گفت: آماری مبنی بر اینکه مردم کشورهای 
همسایه از جمله عراق، ترکیه و… برای خرید خانه 
وارد ایران شود، وجود ندارد. براساس قوانین مالکیتی 
خارجی ها حق خرید ملک در ایران را ندارد. مگر اینکه 

خارجی ها خانه را به نام یک شهروند ایرانی بخرند.
اما علی اصغر عنابســتانی، نماینــده مجلس در این 
رابطه می گویــد: واگذاری یا عــدم واگذاری اراضی 
یا مســکن به اتباع خارجی نیازمند بررسی و تحلیل 
دقیق اســت اما به نظر من ورود اتباع خارجی برای 
خرید مسکن به صورت غیر مستقیم با در نظر گرفتن 
 تمام پیوســت های امنیتی، اجتماعــی و فرهنگی

 فی نفسه بد نیست.

قیمت دالری مسکن در آبان ماه امسال 1024 دالر بوده است

تهران  و خوزستان  پیشتاز گرانی مسکن
هجوم سرمایه های خارجی به بازار مسکن

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

به دنبال تاکید چند باره بانــک مرکزی مبنی بر اینکه 
حدود یک میلیارد و ۳۵0 میلیون دالر تامین ارز انجام 
داده ولی کاالها ترخیص نشده است، بررسی های گمرک 
طبق اسناد دریافتی از بانک مرکزی نشان داده که ۹0 
درصد کاالهای مشمول تامین ارز ۳۵0 میلیون دالری از 
گمرک ترخیص شده بوده و در مورد ادعای بانک مرکزی 
برای یک میلیارد دالری که هنوز هنوز اظهار نشده نیز 
پیگیری صورت گرفته حاکی از آن است که این کاالها در 
جریان اظهار و ترخیص قرار دارند. بیش از یک ماه پیش 
و در زمانی که بحث مذاکره برای ترخیص فوری کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تولید با رفع موانع ارزی مطرح بود در 
ستاد اقتصادی هماهنگی دولت مصوبه ای صادر شد که به 
طور ویژه بر رفع موانع ارزی تاکید داشت و شرایطی را برای 
ترخیص کاال از محل ارز متقاضی صادراتی، ارز اشخاص و 

بدون انتقال ارز فراهم می کرد.
بانک مرکزی البته با توجه به شرایط ارزی و کنترل جریان 
ارز به نوعی با این نحوه واردات موافقت نداشــت و حتی 
رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهور 
انتقاد خود به این نحوه تامین ارز واردات را مطرح کرد. 
با این وجود در همان نیمه دی ماه بود که بانک مرکزی 
طی اطالعیه ای اعالم کرد که رویه واردات کاال از محل 
ارز متقاضی از ابتدای سال 1۳۹7 وجود داشته و تغییر 
جدیدی در این فرآیند رخ نداده است. همچنین تاکید 
شد که حدود 20 میلیارد دالر کد رهگیری اعالمیه تامین 
ارز صادر شده که حدود یک میلیارد دالر آن در گمرک 
اظهار نشده و بیش از ۳۵0 میلیون دالر علیرغم اظهار کاال 

در گمرک منجر به ترخیص نشد.
این اعالم موضع بانک مرکزی بــا واکنش معاون فنی 

گمرک ایران همراه شد و اعالم کرد که علیرغم اینکه طبق 
قانون وظیفه گمرک از زمان اظهار کاال به این سازمان 
انجام می شود، اما درخواست می شود بانک مرکزی به 
قید فوریت نســبت به ارائه لیست این کاالها به گمرک 
ایران اقدام کند تا پیگیری الزم از سوی این سازمان و الزام 
صاحبان کاال جهت اظهار کاالها به گمرک صورت گیرد.
طولی نکشید که در 20 آبان ماه، معاون فنی گمرک ایران 
طی نامه ای به پناهی - معاون ارزی بانک مرکزی - رسما 
خواستار ارائه مستندات تامین ارز کاالهایی که ترخیص 
نشده اند، شد. در مکاتبه صورت گرفته، ارونقی به پناهی 
اعالم کرد که "به موجب اطالعات و آمار اعالمی از سوی 
بانک مرکزی تا کنون حدود یک میلیارد دالر از کاالهای 
دارای کد رهگیری اعالمیه تامین ارز در گمرک اظهار 
نشده اســت و بیش از ۳۵0 میلیون دالر علیرغم اظهار 
کاال در گمرک منجر به ترخیص کاال نشده است. بنابراین 
خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به 
ارسال اطالعات مربوط به صاحبان کاالهای مربوطه به این 
سازمان اقدام شود تا در اسرع وقت رسیدگی الزم انجام 
شود." معاون فنی گمرک همچنین تاکید کرده بود که" 
اگر صاحب کاالیی علیرغم اخذ کد رهگیری بانک عامدانه 
نسبت به ترخیص قطعی کاالی اظهاری خود اقدام نکند 
گمرک به قید فوریت نســبت به متروکه کردن کاالی 
مربوطه اقدام می کند. نگهداری کاال در گمرک با وجود 
کد رهگیری بانک و فراهم بودن شرایط ترخیص قطعی 
کاال می تواند از مصادیق احتکار محسوب شده مگر اینکه 
کدهای رهگیری صادره از ســوی بانک مربوط به مدت 
اخیر باشــد که در این صورت صاحبان کاال باید فرصت 

متعارف برای ترخیص و خروج داشته باشند."

یک تولید کننده ســیمان با اعالم اینکه ۹0 درصد 
کارخانجات سیمان توانایی خرید مازوت با قیمت های 
باال را ندارند گفت: در این شرایط تولیدکنندگان یا باید 
تعطیل شوند یا حجم تولید خود را به شدت کاهش 
دهند. ابراهیم غالم زاده، با اشاره به اینکه با شروع فصل 
سرما به جای حمایت از تولیدکنندگان سیمان قیمت 
مازوت فروخته شده به آنها با احتساب هزینه حمل و 
نقل ۵ برابر شده است، افزود: با تصمیمات ضد تولید 

در حال حاضر با مازوت 600 تومانی باید ســیمان 
تنی ۵00 هزار تومان باشــد نه 220 هــزار تومان! 
وی با اعالم اینکه ۹0 درصد کارخانجات ســیمان 
توانایی خرید مــازوت با قیمت های بــاال را ندارند، 
گفت: جالب اینجاست شــرکت گاز هم سهمیه گاز 
واحدهای تولیدی را کاهش داده است. در این شرایط 
تولیدکنندگان یا باید تعطیل شوند یا با کاهش باالی 

حجم تولید رو به رو خواهند شد.

برخــی  در  حالــی  در    
گزارش های رســمی نرخ 
تورم 40 درصد اعالم شده 
است که بسیاری از فعاالن 
اقتصادی و کارشناسان بازار 
این رقم را بســیار غیرواقعی و میزان تورم را صد در 
صد اعالم کرده اند. بانک مرکزی در ســال گذشته 
80 هزار میلیارد تومان پول چاپ کــرده که به باور 
اقتصاددان ها این رقم تورمــی بیش از 60 درصد را 
رقم می زند. فارغ از اعداد و ارقام منتشر شده از سوی 
 نهادهای مختلف، مشاهده وضغیت بازارها و افزایش 
قیمت های روزانه نشان می دهد که کشور در شرایط 
فعلی دچار تورم بی حد و حصری اســت که تحقق 
وعده کاهش تورم بــه 22 درصد را از ســوی بانک 

مرکزی در ابهام قرار داده است.
بانک مرکزی همچنان اصــرار دارد که می تواند تورم 
را به 22 درصد کاهش دهد. این در حالی است که به 

مشــکالت موجود در اقتصاد ایران بحران کرونا را نیز 
باید افزود. فراموش نکنیم که طراحی برنامه های عبور 
از بحران و بسته های حمایتی دولت برای خانوارها و 
بنگاه ها موجب رشد نقدینگی و انبساط پولی خواهد 
شد که ذاتا سیاست هایی تورم زا هستند. در حال حاضر 

از مهم ترین علل افزایش نرخ رشــد شاخص قیمت 
مصرف کننده می توان به رشد پایه پولی و نقدینگی و 

همچنین افزایش نرخ ارز اشاره کرد.
اما با تقدیم الیحه بودجه سال 1400 به مجلس نیز 
شــاهد بار تورمی آشکار آن هســتیم که تا به امروز 

بســیاری از نمایندگان مجلس اظهار داشته اند که 
احتمال رد کلیات این الیحه از سوی این نهاد وجود 
دارد. همچنین مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرده 
اســت که اگر مجلس کلیات الیحه بودجه 1400 را 
رد نکند باید منتظر تورم شــدیدی باشیم. مهم ترین 
عامل ساختاری تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه 
دولت اســت، بدون بحران کرونا هم کسری بودجه 
دولت برای ســال جاری تا 1۳0 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی می شد. به طور سنتی جبران کسری بودجه 
دولت در اقتصاد ایران با دست بردن دولت در جیب 
بانک مرکزی، استقراض از این بانک و چاپ اسکناس 
جبران می شــود که پایه پولی و نقدینگی را افزایش 

می دهد و در نهایت اثری تورمی به جا می گذارد.
مرکــز پژوهش های مجلس با اشــاره به اســتفاده 
گســترده دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای 
جبران کسری بودجه سال ۹8 اعالم کرد: از مجموع 
۹ میلیارد دالر منابع ارزی استفاده  شده این صندوق، 
نزدیک به 7 میلیارد دالر یعنی حدود 80 هزار میلیارد 
تومان از طریق افزایش پایه پولی یا همان چاپ پول 

توسط بانک مرکزی تامین شده است.

دولت در سال گذشته 80 هزار میلیارد تومان پول چاپ كرد    

ناکامی در مهار  تورم
مجلس كلیات تورم زای الیحه بودجه 1400 را رد كند

راهکار توقف روند افزایشی تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

نقدینگی متهم ردیف اول رشد تورم در ایران است. رشد نقدینگی در سالهای اخیر به باالترین مقدار خود رسیده است. استقراض دولت از بانک مرکزی موجب چاپ پول می شود که پایه پولی را افزایش می دهد. تورم در سالهای اخیر بسیار 
ملموس شده و برای تمام اقشار در کشور وجود دارد. بزرگترین مشکل در رشد نقدینگی، مسئله کسری بودجه دولت و به روز نشدن آمار رشد پایه پولی است. عمده دلیل افزایش پایه پولی طی سال های ۹8 و ۹۹، افزایش خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی است و این خالص دارایی های خارجی چیزی جز منابع صندوق های توسعه ملی نبوده که البته خیلی قابل استفاده نیست. اقتصاد کشور درگیر یک بیماری مزمن است. نرخ باالی نقدینگی و پایین بودن نرخ بهره بانکی 
دالیل اصلی تورم مزمن و مستمر دراقتصاد ایران به شمار می روند. وقتی مسائل هیجانی و روانی تحریمی یا عدم بازگشت ارز و ضعف بانک مرکزی به دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سمت عرضه ارز اتفاق می افتد هیچ راه 

فراری از تورم نیست هر چند که برای هر مشکلی می توان راه حلی پیدا کرد اما به شرط اینکه به موقع و درست از آن استفاده کنیم. 
رشد نقدینگی در کشور ما به طور میانگین ساالنه 2۵ درصد است که در یک سال گذشته به ۳6 درصد رسیده است. در سال های قبل با استفاده از درآمدهای ارزی می توانستیم آثار رشد نقدینگی را کاهش دهیم، اما اکنون درآمد ارزی 

محدود شده است. در گذشته بانک مرکزی می توانست ارز را در بازار بفروشد و خنثی سازی کند، اما اکنون این امکان وجود ندارد.
در شرایط فعلی، دولت دچار کسری بودجه شده است و از طریق منابع صندوق توسعه ملی این کسری بودجه را جبران می کند. همچنین خلق پول بیشتری صورت می گیرد و این عوامل منجر به رشد تورم می شود. یکی از دالیلی که 
دولت پول بیشتری خلق می کند این است که بانک مرکزی نسبت ذخیره قانونی برای بانک ها را پایین آورد و در ابتدای سال در بازار بین بانکی، نرخ بهره کاهش پیدا کرد که این امکان را به بانک ها می دهد تا خلق پول بیشتری داشته باشند.

دو عامل افزایش شدید پایه پولی و افزایش ذخایر یانک ها باعث شد تا بانک ها خلق پول بیشتری کنند. اینکه همه مشکالت را با چاپ پول حل کنیم تبعاتی دارد که مهمترین آن رشد نقدینگی و ایجاد تورم است. افزایش نرخ بهره بانکی در 
شرایط فعلی۳ تاثیر مثبت بر کنترل تورم دارد. جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش بازدهی نگه داشتن پول به ریال و امکان فروش اوراق دولتی در بازار از تاثیرات مثبت افزایش نرخ سود بانکی است. البته مالیات بر سوداگری هم تاثیر مثبتی 

در کنترل تورم دارد به شرط اینکه نظام مالیاتی کشور بتواند این مالیات را وصول کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق اعالم دبیر هیات مدیــره اتحادیه طال و جواهر 
تهران، پس از تعطیالت دو هفته ای، برخالف اینکه 
همه تصــور می کردنــد تقاضا برای خرید ســکه و 
مصنوعات طال افزایش یابد، رونــد تقاضا نزولی بود. 
ضمن اینکه باتوجه به افزایش حدود ۵0 دالری قیمت 
هر اونس طالی جهانی و همچنین نوسانات نرخ ارز، 
قیمت ها روند صعودی داشته است.نادر بذرافشان در 
تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طال با از 
سرگیری فعالیت ها، پس از دو هفته تعطیلی به جهت 
کنترل شیوع کروناویروس، اظهار کرد: طی دو هفته ای 
که اصناف از جمله واحدهای ما نیز تعطیل بودند، در 
مجموع 4۵ دالر افزایش قیمت اونس جهانی ایجاد شد. 
در یک هفته  اخیر نیز قیمت هر اونس طالی جهانی، 
پنج دالر افزلیش پیدا کرد؛ بنابراین نسبت به سه هفته 
پیش، شاهد افزایش 48 تا ۵0 دالری قیمت طالی 

جهانی بوده ایم.
دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: 
باتوجه نوسانات بازار ارز در کنار افزایش قیمت های 
جهانی، افزایش قیمت ها در بازار سکه و طال را شاهد 
بودیم. به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵00 هزار 
تومان افزایش قیمت برای هر قطعه سکه نسبت به 
پیش از تعطیالت ایجاد شده است. البته این افزایش 
قیمت سکه نسبت به یک هفته گذشته، حدود 700 

هزار تومان است. 

وی خاطرنشان کرد: برخالف اینکه تصورها براین بود 
که با از سرگیری فعالیت ها پس از تعطیالت کرونایی، 
تقاضا برای خرید ســکه و مصنوعات طال نسبت به 
بیش از تعطیالت افزایشی باشد، آنچنان تقاضایی در 
بازار سکه و طال شکل نگرفت و در طول این هفته  که 
بازار سکه و طال آغاز به کار کرد، روند تقاضا نزولی بود؛ 
بنابراین تقاضا عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار 
نبوده و روند صعودی قیمت ها تنها ناشی از افزایش 
قیمت طالی جهانی در کنار نوسانات نرخ ارز در داخل 

بوده است.
این عضو هیات مدیره اتحادیه طــال و جواهر تهران 
در رابطه با آخرین قیمت ها سکه و طال در بازارهای 
داخلی، گفت: هر قطعه ســکه تمام طرح جدید 12 
میلیون و ۵00 هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 11 
میلیون و 8۵0 هزار تومان، نیم سکه شش میلیون و 
4۵0 هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و 4۵0 هزار 
تومان و ســکه های یک گرمی نیز دو میلیون و 4۵0 

هزار تومان قیمت دارند.
بذرافشان افزود: هر گرم طالی 18 عیار یک میلیون 
و 1۵2 هزار تومان و هر مثقال طالی 17 عیار هم پنج 
میلیون تومان قیمت دارند. آخرین نرخ ثبت شــده 
برای هر اونس جهانی 18۳8 دالر است.به گفته وی، 
هر قطعه ســکه نیز حدود یک میلیون و 200 هزار 

تومان حباب دارد.

معاون وزیــر صمت گفت: گران شــدن لوزام خانگی 
مربوط به تولید نیست و این گرانی در بازار اتفاق افتاده 
است.مهدی صادقی نیارکی با اشاره به افزایش تولید در 
صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: تولید تلویزیون در 
مقایسه با 8 ماهه نخست سال ۹8، پنجاه و نه درصد، 
ماشین لباسشویی ۵8 درصد و یخچال فریزر 28 درصد 
افزایش داشته اســت، اما در کولر آبی منفی 6 درصد 

کاهش داشتیم.
وی گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه 
سال ۹6 که بیشتر برندهای بین المللی در کشور حضور 
داشتند، میزان تولید، تلویزیون 8 درصد، لباسشویی 
1۹ درصد، یخچال فریزر 4۵ درصد و کولر آبی 6 درصد 
رشد داشــت. نکته ای که در حوزه تولید لوازم خانگی 
در مقایسه با سال ۹6 و۹7 بسیار حائز اهمیت به شمار 
می رود، افزایش عمق ســاخت داخل در این صنعت 
است. هم اکنون میزان عمق ساخت داخل در صنعت 
لوازم خانگی بــزرگ 70 درصد بــوده و تولید داخل 

پاسخگوی 100 درصد نیاز داخلی است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به سیاست های وزارت صمت برای توسعه صنعت لوازم 

خانگی تصریح کرد: امســال برای تولید 12 میلیون 
دســتگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک برنامه ریزی 
کرده ایم و سال گذشــته نیز ۹ میلیون دستگاه تولید 
کردیم.صادقی نیارکی افزود: تولید لوازم خانگی حدود 
یک میلیارد دالر ارزبری دارد، اما حدود 8 میلیارد دالر 
کاالی تولید داخل جایگزین آن می کنیم که اگر این 
کاالها در داخل تولید نمی شد، باید 8 میلیارد دالر ارز از 
کشور خارج می کردیم. معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: با توجه به رشد 100 درصدی 
نرخ ارز، ۳0 درصد واردات مربوط به لوازم خانگی از این 
افزایش تأثیر مستقیم گرفته است، اما گران شدن لوازم 
خانگی مربوط به گرانی در تولید نیست بلکه در بازار این 
اتفاق افتاده است.صادقی نیارکی افزود: شاخص بهای 
تولید کننده بیشتر از شاخص بهای مصرف کننده است.

وی گفت: مهمترین اولویت وزارت صمت تأمین مواد 
اولیه برای تولید کنندگان لوازم خانگی از جمله توزیع 
عادالنه ورق و محصوالت پتروشیمی برای این صنعت 
وهمه صنایع کشور است.صادقی نیارکی افزود: در حال 
مشخص کردن جامعه هدف برای عرضه مستقیم لوازم 

خانگی از تولید کننده به مصرف کننده هستیم.

تقاضایی برای خرید طال و سکه نداریم

حباب ۱.۲ میلیونی قیمت سکه

معاون وزیر صمت:

گرانی لوازم خانگی ناشی از کارخانه نیست؛ در بازار اتفاق میفتد

ابعاد تازه از تامین ارز 1.3 میلیارد دالری

۹۰ درصد کاالها ترخیص شد

خطر تعطیلی ۹۰درصد کارخانه های سیمان
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ستاری:
۵ هزار و ۵00 شركت دانش بنيان در كشور فعال هستند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از فعالیت پنج هزار و ۵۰۰ شــرکت 
دانش بنیان در کشور خبر داد و گفت: این شرکت ها برای ۳۰۰ هزار نفر به 

طور مستقیم شغل ایجاد کردند.
سورنا ستاری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از شرکت های دانش بنیان استان 
مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: بیش از پنج هزار و ۵۰۰ شرکت دانش 
بنیان در کشور فعال هستند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان 
این که این شرکت ها برای ۳۰۰ هزار نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کردند، 
افزود: این شرکت های دانش بنیان توانایی تولید محصوالت تحریمی در 
داخل کشور را دارند و برای رسیدن به این هدف باید اکوسیستم جدیدی 

در کشور ایجاد شود.
وی به حمایت های دولت از شرکت های دانش بنیان و خصوصی در جریان 
تحریم ها اشاره کرد و گفت: یک شرکت ماشین سازی قدیمی توانسته با 
تعامل با یک شرکت دانش بنیان یکی از محصوالت تحریمی را تولید کند و 

باید این رویه تداوم داشته باشد.
ســتاری گفت: همکاری نزدیک شــرکت های دانش بنیان نوپا با شرکت 
های بزرگ ســبب تزریق نوآوری خواهد شــد. بر اســاس این گزارش با 
حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور دو  طرح دانش بنیان شامل 
نخستین چکش هیدرولیکی ساخت ایران و شیر ۴۲ اینچ دروازه ای انتقال 
نفت خام کوره، تولیدی شرکت مادر تخصصی ماشین سازی و گداختار به 

بهره برداری رسید.

کارشکنی دولت در مســیر تصویب و اجرای طرح »جهش تولید 
دانش بنیان«

 عضو هیئت رئیس مجلس با اشاره به انتشار نامه دولت مبنی بر جلوگیری 
از همکاری با مجلس برای طرح "جهش تولید دانش بنیان" گفت:  همین 
امروز هم که قانون فعلی می خواهد اصالح شود، مشاهده می کنیم که دولت 

محترم نامه می نویسد که مبادا با مجلس همکاری کنید!
حســینعلی حاجی دلیگانی در یک برنامــه تلویزیونی با حضــور پرویز 
کرمی، رئیس ستاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان اظهار کرد:  آقای 
کرمی کــه از طرف معاونــت علمی در برنامه حاضر شــدند باید پاســخ 
بدهند که از ســال 1۳89 که قانون اولیه درباره شرکت های دانش بنیان 
در مجلس تصویب شــد، به خصوص ماده ۳ این قانون کــه بر حمایت از 
 این شــرکت ها نیز تاکید کرده اســت، کدام  یک و چه مقدار از آنها اجرا 

شده است؟
حاجی دلیگانی با اشــاره به دالیل موفقیت در بخش دفاعی کشور تصریح 
کرد: کشور ما وابسته به نفت و وابســته به صادرات در سال های 1۳۳6 و 
1۳۳7 بود اما بعد از انقالب اســالمی "ما می توانیــم" را در دفاع مقدس 
نشان دادیم و با فدا کردن شهدایی همچون فخری زاده یا تهرانی مقدم ها 
که ایده پرداز نیز بودند، توانســتیم در بخش دفاعی کشــور پیشــرفت 
 کنیم و حاال ســؤال این اســت که چــرا در بقیه بخش ها این پیشــرفت

 حاصل نشد؟
عضو هیئت رئیس مجلس شورای اسالمی با اشــاره به چشم انداز 1۴۰۴ 
عنوان کرد:  اگر در چشم انداز 1۴۰۴ قرار بود که به سهم باالی ۵۰ درصدی 
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور برسیم، باید نگاه کنیم ببینیم علت 
نرسیدن به این هدف در کشور چیست؟ هر کشوری برای پیشرفت باید از 
این مسیر عبور کند یعنی از کســانی که صاحب ایده و خالقیت هستند،  

حمایت و پشتیبانی کند.
حاجی دلیگانی با بیــان اینکه تعداد شــرکت های دانش بنیان با توجه به 
ظرفیت کشور کم اســت، خاطرنشــان کرد: با وجود همه ظرفیت ها در 
کشــور، فقط ۵۵۰۰ شــرکت دانش بنیان داریم در حالی که در سراسر 
دنیا آنجایی که از خالقیت و پیشــرفت صبحت می شود، قطعاً یک ایرانی 
در آنجا حضور دارد؛ بــا توجه به ظرفیت هایی که در کشــور داریم باید با 
 عمل به قانون  قبلــی و ۲ قانون جدید، بتوانیــم از وضعیت کنونی رهایی

 پیدا کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خطاب به پرویز کرمی گفت: از 
شما سؤال می کنم که سهم شرکت های دانش بنیان و کاالی تولیدی آنها 
در اقتصاد ما چند درصد است؟ االن نزدیک به 9 سال از قانون اولیه در سال 
1۳89 می گذرد آیا در این سال ها اشکالی در قانون مشاهده نکردید؟ اگر 
اشکالی در قانون وجود داشت چرا در این چند سال هیچ الیحه ای از طرف 
دولت نیامد؟ با توجه به اینکه بدنه کارشناسی شرکت های دانش بنیان در 
دولت است و مجری محسوب می شود، زودتر نیز متوجه قانون و نقص های 
احتمالی آن شده است و سؤال اینجاست که چرا زودتر الیحه ای ندادند؟  
بنده از ســال 1۳91 که در مجلس شورای اســالمی حضور دارم حداقل 
چندین بار از دوستان و همکاران خواســتم که اگر اشکاالتی هست و اگر 

الیحه ای دارید به ما بگویید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار با اشاره به  انتشار نامه دولت مبنی 
بر جلوگیری از همکاری با مجلس برای طرح "جهش تولید دانش بنیان" 
تاکید کرد:  همین امروز هم که قانون فعلی می خواهد اصالح شود مشاهده 
می کنیم که دولت محترم نامه می نویســد که مبــادا با مجلس همکاری 

کارشناسی بکنید تا این قانون اصالح شود!
حاجی دلیگانی با اشــاره به مشــکالت شــرکت های دانش بنیان گفت: 
وام های که به شرکت های دانش بنیان داده می شود باید با ضمانتنامه های 
ســهل و آســان باشــد، در گفت وگو با یکــی از مدیران شــرکت های 
دانش بنیــان، وی می گفت کــه از بنــده ضمانتنامه ۵ میلیــارد تومانی 
خواســتند! او هم در جــواب گفته بود کــه اگر من ملــک ۵ میلیاردی 
داشــتم چه دلیلی داشــت که  وام دریافت کنم؛ در موضوع ســنجش و 
ارزیابی شــرکت ها نیز زمان ۲ تا ۳ ماه از طرف معاونت علمی اعالم شده 
 اســت که با توجه به شــرایطی که داریم باید به صــورت جهادی عمل

 شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی در بانک ها بیان کرد:  بنده ۲ ســال پیش در 
کمیســیون ارزیابی بودم که مدیرعامل صندوق نوآوری و شــکوفایی را 
برای ارائه گــزارش دعوت کردیم کــه وی در گزارش خود از اســتخدام 
6۰ کارمند و خریداری ســاختمان خبــر داد و بعد از آن نیــز اعالم کرد 
که این رقم حــدود ۲ تا ۳ هــزار میلیارد تومانی که باید به شــرکت های 
دانش بنیان تسهیالت داده شود را نیز در چند حساب گذاشتیم تا سود آن 
 را دریافت کنیم! که بنده در آن جلسه به آنها گفتم که ما کی به شما چنین

 اجازه ای داده بودیم؟!
حاجی دلیگانی  با اشــاره به انتشــار نامه دولت مبنی بــر جلوگیری از 
همــکاری با مجلس بــرای طرح "جهــش تولید دانش بنیــان" متذکر 
شــد:  بدنه کارشناســی این طــرح در دولت اســت و همیــن حاال هم 
دیر نشــده اســت؛ اگر دولت، نکته و بحثــی در این طــرح دارد برای ما 
 بنویســد و اگر مــا در مجلــس بــه آن توجــه نکردیــم، آن وقت یک

 موضوع دیگر است.

اخبار

مجلس پیگیر انحصار در بازار تاکسی های اینترنتی است
مجلس شورای اسالمی به موضوع تاکسی های اینترنتی ورود کرده و نمایندگان در حال بررسی انحصار در بازار این تاکسی ها هستند. رضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با 

اشاره به اینکه اگر شرکتی بیش از ۴۵درصد بازار را در اختیار بگیرد، انحصار رخ داده، گفت: شکی نیست که در خدمات تاکسی اینترنتی انحصار وجود دارد. پیشتر سازمان تاکسی رانی برای 
رانندگان خطی تعیین نرخ می کرد ولی امروزه نرخ ها بر اساس مسیر، قیمت گذاری می شود و به دست شرکت های خدمت رسان سپرده شده است.

ویروس کرونــا در حالی در 
جهان هــر 1۵ ثانیه قربانی 
می گیرد که پای واکسن آن 
به ایران باز نشــده، در خط 
مقدم واکســن هراسی قرار 
گرفته ایم و اخبــار حقیقی چنان با شــایعات در هم 
آمیخته که گویی مرزی میان آن نیســت، این اخبار 
زمانی رعب آور شد که مرگ 6 نفر در مراحل آزمایش 
واکسن کرونای شرکت فایزر تایید شــد. این خبر به 
ضمیمه ادعاهای زهرا شیخی، نماینده مجلس مبنی بر 
اینکه »سازمان بهداشت جهانی می  خواهد با واکسن 
کرونا 1۵ درصد از جمعیت جهــان را کاهش دهد«، 
نگرانی ای در میان مردم ایجــاد کرده که در پیگیری 
های »کســب و کار« مشخص شــد که افراد زیادی 
 حاضر نیستند جان نقد خود را به نسیه واکسن کرونا 

بفروشند. 

ماجرای فوت ۶ نفر پس از تزریق چه بود؟
 در روزهای اخیر خبر فوت 6 نفر پس از دریافت واکسن 
فایزر منتشر شد. بررسی ها نشان می دهد هرچند هنوز 
به طور دقیق تایید نشــده اما مرگ این افراد ارتباطی 
به تزریق واکسن نداشته است.گزارش های تخصصی 
نشــان می دهد از 6 نفر افراد فوت شــده، ۴ نفر اصال 
واکســن دریافت نکرده بودند و مرگ دو نفر دیگر نیز 
به دلیل بیماری های زمینه ای بوده اســت. در نتیجه 
نمی توان با این آمار، ایمنی واکسن مذکور را زیر سوال 
برد.کشــورهای آمریکا، بریتانیا، بحرین، عربستان و 
کانادا مجوز اســتفاده عمومی از واکسن فایزر را صادر 

کرده اند.

کشتارجمعی با همکاری بیل گیتس؟
وســط همه درگیری هــای عجیب کرونــا و تحریم و 
محدودیت و قرنطینه و ... یک بلوای جدید به راه افتاد؛ 
»سازمان جهانی بهداشــت می خواهد با واکسن کرونا 
جمعیت جهان را کم کند.«این ادعای زهرا شــیخی، 
سخنگوی کمیسیون بهداشــت و نماینده اصفهان در 
مجلس است که دوشنبه شــب در رشته توییتی وزارت 
بهداشت و ســتاد ملی مقابله با کرونا را متهم به کشتار 
دسته جمعی برای کم کردن جمعیت ایران در پیروی 
از سیاست های ســازمان بهداشت جهانی کرد: »آوریل 
۲۰۲۰ رویدادی توسط مکرون، بیل گیتس و دبیرکل 
WHO  برای ایجاد شتاب در درمان کووید-19 برگزار 
شد. نتیجه این رویداد ایجاد سازوکار بین المللی واکسن 
بنام "کواکس" زیر نظر  WHoو بنیاد بیل گیتس شد. 
بیل گیتس: با واکسن می خواهم تا 1۵ درصد جمعیت 
جهان را کاهش دهم. مکرون؛ رییس جمهور فرانسه وارد 
 ،WHO کننده خون های آلوده و توهین به پیامبر )ص(. و
مروج سقط جنین ... جهانپور؛ سخنگوی سازمان غذا و 
دارو ایران به عضویت اتحادیه کواکس درآمد. نمکی؛ وزیر 
بهداشت تالش برای واردات واکسن از طریق کواکس.« 
ظاهرا سخنگوی کمیسیون بهداشــت که پزشک هم 
هست، از مخالفان واکسن هم هست. البته در ماه های 
گذشته بیل گیتس در معرض چنین اتهاماتی از سوی 
مخالفان جهانی واکسیناســیون بوده و ظاهرا از همان 

مخالفت ها، چنین اظهاراتی برآمده است. 

واکسن چه زمانی به ما می رسد؟
وزیر بهداشت سه راهکار پیش رو را برای تهیه واکسن 
کرونا مدنظر قرار داده است و در این زمینه می گوید: 
حدود 16 میلیون و 8۰۰ هزار دوز واکسن را از طریق 
کواکس به کشور وارد خواهیم کرد و هر فرد باید دو دوز 

از این واکسن را تزریق کند و این تعداد واکسن را برای 
جمعیت حدود 8 میلیون و ۴۰۰ هزار نفر گروه آسیب 
پذیر در کشور مانند سالمندان و بیماران دارای بیماری 
های زمینه ای پیش خرید کرده ایم که به محض توزیع 
واکسن در دنیا، ما هم جزء کشورهایی خواهیم بود که 
این واکســن را دریافت و تزریق می کنیم. وی افزود: 
راه دومی که به دنبال تامین واکسن هستیم، خرید از 
منابع موثق جهانی غیر از مجموعه کواکس است. هیچ 
کمپانی سازنده واکســنی در دنیا تا امروز گواهینامه 
تولید را از سازمان جهانی بهداشــت دریافت نکرده و 
مراحلی را گذرانده اند و در آخرین مراحل هستند که 
امیدواریم بعد از دریافت این گواهینامه بتوانیم از آنها 
پیش خرید واکسن کنیم. در این زمینه با کشورهای 
مختلفی مذاکره کرده ایم و چندین نفر از همکاران ما به 
این کشورها سفر کرده اند تا از هیچ کشوری در منطقه 
و جهان برای تزریق واکسن به مردم، عقب نباشیم. راه 

دیگری که برای تامین واکسن دنبال می کنیم، تولید 
مشترک با صاحبان تکنولوژی در مراکزی مانند انستیتو 
پاستور است که آن را هم دنبال می کنیم و امیدواریم 
که در آینــده نزدیک خبرهای خوشــی از این تولید 

مشترک هم به مردم ارائه دهیم.

واکسن ایرانی زودتر از خرداد ماه نمی آید 
در این میان مینو محرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا 
وعده داده است که خرداد ماه واکسن ایرانی روانه بازار 
داخل خواهد شد و رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
در همین رابطه افزود: نخســتین تزریق تست انسانی 
واکسن کرونا در هفته اول دی ماه انجام می شود. تست 

انسانی این واکسن در سه مرحله صورت می گیرد.
»کســب و کار« در گفتگو با یک متخصص، صحت و 
سقم خبرهای جدید در مورد واکسن کرونا را بررسی 

می کند. 

آیا »كواكس« برنامه كاهش جمعيت جهان از طریق واكسيناسيون عمومی است؟

بلوای جدید درباره  واکسن کرونا
عضو كميته علمی ستاد كرونا: تمام واكسن های ساخته شده و در حال ساخت برای كرونا در دنيا، بيش از 110 روز ایمنی نمی دهند

جان نقد خود را به نسیه واکسن کرونا بفروشیم؟
مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست

واردات واکسن کرونا در قالب »کواکس« در حالی ازسوی وزیر بهداشت وعده داده شده که »کواکس«، ساز و کاری تحت نظر سازمان جهانی بهداشت برای تامین واکسن به صورت عادالنه برای کشورهاست.نکته مهم این است که 
باید دید از چه شرکت سازنده ای می خواهند واکسن را خریداری کنند. اگر شرکت سازنده واکسن مورد تایید سازمان غذا و داروی کشور ما و همچنین مورد تایید سازمان غذا و داروی کشوری که واکسن را تولید کرده قرار گرفته، 
نباید در صحت آن تردیدی کرد.در این میان فیلم ها و اظهارنظری از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح می شود که تا مستندی برای آن ارائه نشده، باید آن را در قالب شایعه دید. اگر خانم نماینده مجلس مستنداتی در مورد 
توئیت هایشان دارند، ارائه کنند که راجع به آن مستندات صحبت کنیم؛ ولی تاکنون ایشان هیچ مستندی ایشان ارائه نکرده و تنها یک ادعاست.از حرف هایی که بیل گیتس را مسئول کاهش 1۵ درصد جمعیت جهان می دانند تا 
ادعاهایی که می خواهند واکسن را به مردم بزنند که مردم عقیم شوند، ادعاهایی است که کسی یک برگه مستند در این مورد، ارائه نکرده است.فضای مجازی شمشیر دو لبه است؛ هم می تواند اطالعات خوب را منتقل کند  و هم 
شایعات را. مهم آن است که خوانندگان و مخاطبان بدانند چه حرفی مستند و چه حرفی شایعه است. من در مورد ادعاهای چنین افرادی، مستندی ندیدم که بخواهم آن ادعاها را قبول یا آن ها را رد کنم. ممکن است کسی بپرسد 
با چه مستندی آن ها را رد می کنی؟ پاسخ من به این مطلب این است که کسی که اول ادعا می کند باید سندی ارائه کند وگرنه من می توانم زمین و زمان را زیر سوال ببرم بدون اینکه هیچ سندی ارائه کرده باشم. یک قاعده کلی 
می گوید که »حکم بر برائت است مگر اینکه خالفش ثابت شود.« در سیستم قضایی هم »آدم ها را بی گناه می دانیم مگر اینکه علیه آنها مستنداتی ارائه شده باشد.« این حکم در مورد دارو یا واکسن نیز صادق است.نکته بعدی این 
است که در میان افرادی که در مطالعات واکسن کرونا در آمریکا شرکت کرده بودند 6 نفر فوت کردند. توجه داشته باشید که بیش از ۴۰ هزار نفر در این مطالعه شرکت کرده اند. اگر شما بین این جمعیت هیچ مداخله ای هم نکنید، 
طی مدت حدوداً سه ماهی که تحت نظر بوده اند، انتظار مشاهده حداقل 1۰ برابر این تعداد مرگ می رود و دلیل اینکه تعداد مرگ مشاهده شده از تعداد مورد انتظار کمتر است، یکی آن است که احتماال افراد نسبتا سالم حضور 
بیشتری در داوطلبان واکسن داشته اند و دوم مراقبت بیشتری است که این افراد از خود کرده اند، ولی در هر حال تعداد مرگ مورد انتظار به سایر دالیل، به مراتب بیشتر از تعداد مرگ مشاهده شده است. نکته دوم اینکه ۴ نفر از 
6 نفر فوت شده در گروه دارونما بودند یعنی در گروهی که به آنها محلول آب و نمک که در سرم وجود داشته و برای تزریق بسیاری از داروها استفاده می شود دریافت کرده بودند. به همین دلیل اینکه بگوییم مرگ آنها به واسطه 
واکسن بوده نقل قول غلطی است که یا در زمان ترجمه خبر از زبان انگلیسی به فارسی به طور نادرست منتقل شده و یا به طور غیرصحیحی تفسیر شده  است.شبهه بعدی این است که ممکن است تصور شود ویروس کرونا به دلیل 
جهشی که در نژادها و کشورهای مختلف یافته ممکن است نسبت به واکسن ساخت آمریکا یا هر کشور سازنده ای بدون اثر است. باید گفت جنس این ویروس این است که در هر کشور جهش های زیادی در آن رخ می دهد. تا به 
حال هیچ جهشی در هیچ جای دنیا که بخواهد روی آن محلی که واکسن برعلیه اش ساخته شده رخ داده باشد کسی گزارش نکرده است. بنابراین اگر قرار بود ویروسی که در کشور ما می چرخد با ویروسی که در کانادا می چرخد 
متفاوت باشد در داخل خود کانادا هم تفاوت اگر بیش از این نباشد، کمتر نیست و خوشبختانه در محلی که واکسن ها در پلتفرم های مختلف برای آن ساخته می شوند تا حاال مورد هیچ جهشی واقع نشده است.اما واکسیناسیون 
باید به چه ترتیب باشد؟ باید زمانی که یک واکسن تاییدیه های الزم از سازمان غذا و داروی کشور تولیدکننده و مصرف کننده دریافت کرد، مستندات خود را به شکل شفاف منتشر کند. آن زمان است که می توان برای آن واکسن 
تبلیغ کرد.از طرفی بسیاری از افراد بابت عوارض تزریق واکسن نگرانند. مهم این است که در ترازوی دریافت واکسن کرونا، در یک کفه روزانه مرگ صدها نفر و ماهانه بعضا بیش از مرگ 1۰ هزار نفر را داریم. در مقابل در کفه دیگر، 
واکسنی داریم که گرچه برخی انسان ها از عوارض آن نگرانند، ولی مطالعاتی که تا کنون روی ده ها هزار نفر انجام شــده، خطر جدی ای را نشان نداده اند. باید به این سوال پاسخ داد که آیا باید نگرانِی شاید و احتمالی را با مرگ 
حدود 1۰ هزار نفر در ماه مبادله کنیم یه نه؟ هر دولتی باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است ماهی هزاران مورد مرگ را بپذیرد یا واکسنی را توصیه کند که در ازای پیشگیری از این تعداد مرگ و بستری، ممکن است عوارضی هم 

در تعداد معدودی مشاهده شود؟ همین مطلب در سطح فردی نیز صدق می کند. افراد باید با اطالعات کامل به دور از هرگونه َجو زدگی نسبت به تزریق واکسن تصمیم بگیرند.
ما در موقعیتی هستیم که هر واکسنی که اثربخشی و ایمنی آن تایید شد، باید استفاده کنیم. زمان، »زمانی که در بازار بگردم و ببینم کدام واکسن بهتر است« نیست. چون همه واکسن هایی که تاییدیه نسبی را گرفته اند یا دارند 
تاییدیه می گیرند اثربخشی باالیی دارند و در مطالعات نشان داده شده که ایمنی آنها خوب است. نباید زمان را تلف کرد و منتظر یک واکسن بهتر شد زیرا جان تعداد زیادی از شهروندانمان می تواند با همین »خوب« نجات پیدا 
کند و نباید منتظر یک بهتر باشیم. واکسن هایی که تاکنون مورد تایید قرار گرفته اند، اختالف فاحشی در ایمنی ندارند و همه این واکسن ها باالی 9۰ درصد ایمنی زایی دارند. چنانچه واکسن یا واکسن هایی که در داخل کشور 

تحت آزمایش هستند هم همین حدود مصونیت زایی داشته و عوارض قابل توجهی در مطالعات نشان ندهند، قطعا برای استفاده توصیه می شود ولی نباید زمان را برای حصول نتایج این واکسن ها از دست داد.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات از شناسایی و 
دستگیری فردی که با راه اندازی یک سایت خرید و فروش 
کاال نشــان نماد اعتماد الکترونیکی را جعل و از کاربران 
فضای مجازی کالهبرداری می کرد، خبر داد.ســرهنگ 
داود معظمی گودرزی گفت: کارشناسان پلیس فتا با رصد 
و پایش مستمر فضای مجازی سایتی را در فضای مجازی 
شناسایی کردند که نشان نماد اعتماد الکترونیکی را جعل 
کرده بود.  وی بیان داشــت: در بررســی های انجام شده 
مشخص شد این ســایت با طراحی جعلی نماد اعتماد، 

مراجعه کننــدگان را جلــب و طی خریــد اینترنتی از 
شهروندان کالهبرداری می کرده است. رییس پلیس فتا 
عنوان کرد: با تالش کارشناسان پلیس فتا و انجام اقدامات 
اطالعاتی مدیر سایت که مردی ۳۳ ساله بود شناسایی و 
با شناسایی هویست و مخفیگاه وی در یکی از محله های 
جنوب تهران، متهم با هماهنگی های قضایی دستگیر و 
به پلیس فتا منتقل شد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 

متهم پس از تشکیل پرونده و تحقیقات تکمیلی به مرجع 
قضائی معرفی شد، افزود: شهروندان هنگام خرید اینترنتی 
روی تصویر لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی کیلک کنید 
تا صفحه مجوز فروشــگاه اینترنتی را مشاهده و مطمئن 
شــوید که صفحه مزبور، صفحه اصلی مرورگر شماست 
نه یک عکس و تصویر از یک مرورگر.ســرهنگ گودرزی 
ابراز داشــت: صفحه ای که مجوز دارد حتما باید با آدرس 

enamad.ir آغاز شده باشــد و حتما آدرس اینترنتی 
)URL( سایت فروشــگاه یا بازار الکترونیکی با آدرسی 
که در این صفحه معرفی می شود باید یکسان باشد. این 
مقام سایبری تاکید کرد: حتما در خرید های اینترنتی از 
فروشگاه هایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد الکترونیکی 
باشند و در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه و یا 
مشاهده جعل Enamad در فضای مجازی موضوع را از 
www.cyberpolice. طریق نشانی پلیس فتا به آدرس

ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

طی دو روز دو استارت آپ بزرگ که پاندمی کرونا تاثیرات 
متفاوتی روی صنعت آنها گذاشته بود، سهام خود را به 
شکل عمومی عرضه کردند. یکی فعال در عرصه سفارش 
آنالین غذا که به لطف دوران کرونا به موفقیتی کم نظیر 
رسید و دیگری در عرصه گردشگری که در همین دوران 
ضربه ســنگینی به آن وارد آمد.اســتارت آپ دورداش 
)Doordash( که چند دانشجوی استنفورد در سال 
۲۰1۲ آن را در قلب ســیلیکون ولی بــه راه انداختند 
به عنوان لیدر بازار ســفارش آنالین غذا جای خود را در 
بازار مستحکم کرده با اســتقبال قابل توجهی در بازار 
ســهام روبه رو شــد در حالی که قیمت هر سهم عرضه 
اولیه آن 1۰۲ دالر تعیین شده بود در روز معامله قیمت 
اولیــه آن 18۲ دالر بود و همین شــرکتی را که اوایل 
امســال 16 میلیارد ارزش گذاری شده بود را به شرکت 
ســهامی عام 8/ ۵7میلیارد دالری تبدیل کرد. در روز 
بعد از این، نوبت به عرضه عمومی ســهام اســتارت آپ 
Airbnb رسید که مشــهورترین مارکت پلیس مراکز 

اقامتی جهان است و آن هم فرزند مکتب سیلیکون ولی 
به حساب می آید. به رغم اینکه صنعت گردشگری در این 
یک سال ضربه سنگینی از کرونا دریافت کرده و بسیاری 
معتقدند سال ها برای رسیدن به جایگاه قبلی فاصله دارد 
اما عملکرد مالی مثبت شــرکت در همین دوران آن را 
چنان نزد ســرمایه گذاران بازار سهام جذاب کرد که در 
روز نخست ورود به بورس ارزش سهام این شرکت 11۲ 
درصد نسبت به قیمت تعیین شــده اولیه باالتر معامله 
شد. ارزش Airbnb در روز پنج شنبه به 86میلیارد دالر 
رسید و باعث شد سه بنیان گذار جوان آن هرکدام بین 9 

تا 1۲ میلیارد دالر ثروتمندتر شوند. 

  سربلند از سقوط صنعت 
پاندمی، صنعت توریســم را در جهــان تقریبا متوقف 
کرده اســت. فرودگاه هــا به رغم گذشــت ماه ها هنوز 

هم خالی و مراکــز اقامتی، هتل ها و مراکز توریســتی 
در بدترین شــرایط خود قرار گرفته انــد. به رغم اینکه 
بســیاری از خطوط هوایــی، هتل هــای زنجیره ای، 
 آژانس هــای مســافری و... بــرای نجــات از ایــن 
بحران بــه اخراج کارکنــان و کاهــش هزینه ها اقدام 
کرده اند اما اینها باعث نشــده کــه Airbnb از برنامه 
خود برای عرضه عمومی سهام دســت بکشد. هرچند 
Airbnb در بهار امســال برنامه از قبل تعیین شــده 
خود را برای عرضه عمومی ســهام به دلیــل کرونا به 
تاخیر انداخت امــا عملکرد مثبت مالی آن نســبت به 
دیگر رقبایش در صنعت گردشــگری به خصوص رشد 
در زمینه رزرو محلی باعث شد تا امید دوباره به صنعت 
گردشــگری آنالین بازگردد. با این حال کرونا شرکت 
را مجبور کرد تا یک چهارم کارکنانــش را اخراج کند، 
روی هسته کســب وکارش متمرکز شود و بخش های 

دیگر را کنار بگذارد و از هزینه های مارکتینگ و فروش 
خود بکاهد. شــرکت Airbnb را می توان تصویری از 
صنعت گردشگری آنالین به حســاب آورد که به سبب 
ایجاد پلت فرمی بــرای اجاره آنالیــن خانه ها و مراکز 
اقامتی خصوصی صنعت گردشــگری را متحول کرد. 
دو دانش آموز ســابق »برایان چســکی« و »جو گبیا« 
اتاقی را در خانه شان به یک تشــک بادی مجهز کرده 
 و به مســافران اجاره دادنــد. آنها بعدا به همــراه ناتان 
بلچارکزیک که در زمینه  آی تی تبحر داشت وب سایتی 
را ایجاد کردنــد کــه AirBed & Breakfast نام 
داشت و بعدا به Airbnb تغییر نام داد. اما آنچه باعث 
رشد و موفقیت این سایت شد را شاید باید در حضور آنها 
در شتاب دهنده YCombinator جست و جو کرد؛ 
جایی که دسترسی گسترده ای به سرمایه گذاران و افراد 
متخصص کسب وکار برایشان فراهم شد. در سال ۲۰۰9 
شرکت ســرمایه اولیه ای را از شرکت ســرمایه گذاری 

مشهور سکویا کپیتال دریافت کرد. 

جاعل لوگوی اعتماد الکترونیکی شناسایی شد

ورود دو استارت آپ بزرگ به بورس
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