
بیشتر شاخص های مهم بورسی غربی سبزپوش شدند.
به گزارش بلومبرگ، شــاخص خوش بینی به اقتصاد آمریکا 
در ماه دسامبر به ۴۹ واحد رســیده که یک واحد کمتر از رقم 
ماه قبل و کمترین شاخص ثبت شــده در طول سه ماه اخیر 
محسوب می شود. کاهش سرعت فعالیت کسب و کارها و به 
تاخیر افتادن در تصویب بسته حمایتی ۹۰۰ میلیارد دالری 
جدید به دلیل اختالف بین دموکرات ها وجمهوری خواهان در 
کنگره و سنا، اصلی ترین دالیل کاهش خوش بینی به اقتصاد 
بوده است. از طرف دیگر رشــد تولیدات صنعتی آمریکا تا ماه 
نوامبر به ۰.۴ درصد افزایش پیدا کرده اســت که ۰.۵ درصد 
کمتر از رقم ماه قبل و ۰.۱ درصد بیشــتر از پیش بینی های 

قبلی کارشناسان بوده است. 
روند توزیع واکسن های ساخت شرکت فایزر در آمریکا پس از 
مدت ها انتظار در ایالت های مختلف آمریکا آغاز شد اما قرار 
است اولویت دریافت واکسن با پرسنل کادر درمان، سالمندان 
و قشر آسیب پذیر باشد. با این حال انتظار می رود تا پایان فصل 
بهار کار واکسیناسیون بخش قابل مالحظه ای از افراد دارای 
اولویت طول بکشد و به همین دلیل ماه های ابتدایی سال نو 
میالدی نیز شاهد تداوم محدودیت های کرونایی خواهد بود. 
انتظار می رود ۸۰ درصد افراد دارای اولویت در آمریکا تا پیش 

از فرا رسیدن فصل تابستان واکسینه شده باشند.  
با وجود آغاز واکسیناســیون در برخی از کشــورهای جهان، 
سرعت شیوع کرونا در بسیاری از مناطق در سطح نگران کننده 
ای باقی مانده و همین مساله باعث شده است تا سرمایه گذاران 
و معامله گران با کمی ترس و احتیاط رفتار کنند. در نیویورک 

اندرو کومو- فرماندار این ایالت با اشــاره به اوج گیری شمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ گفته است رستوران ها و کافه ها به طور 
موقت تعطیل خواهند شد. محدودیت های کرونایی در دیگر 
مناطق به ویژه در اروپا نیز ادامه دارد و همین مساله باعث بروز 

اعتراضات خیابانی در برخی از کشورها شده است. 
بانک مرکزی اروپا در بیانیه ای اعالم کرد اعضای اتحادیه اروپا با 
اجرایی شدن یک بسته نیم تریلیون یورویی دیگر برای کاستن 
از تبعات اقتصادی ویروس کرونا موافقت کرده اند. پیش از این 
اتحادیه اروپا ۱.۳۵ تریلیون یورو برای حمایت از اقتصادهای 
اروپایی اعتبار تخصیص داده بود و بدین ترتیب حمایت های 
مالی در سطح اتحادیه اروپا تا مارس ۲۰۲۲ ادامه پیدا خواهد 
کرد. این اقدام اروپا در شرایطی انجام می شود که قاره سبز با 
موج دوم همه گیری کرونا مواجه شــده و تلفات مجددا رو به 

افزایش رفته است.  
شکست مذاکرات برگزیت بیش از هر زمان دیگری به خطری 
برای آینده اقتصادی اروپا تبدیل شده است. بوریس جانسون- 
نخست وزیر انگلیس پس از دیدار با اورسال فون در لین- رییس 
کمیســیون اروپا گفته اســت احتمال زیادی وجود دارد که 
اتحادیه اروپا و انگلیس نتوانند به توافقی بر سر روابط تجاری 
آینده برسند. با وجود آن که چندین دور مذاکرات تجاری بین 
انگلیس و اتحادیه اروپا انجام شــده اما اختالف طرفین بر سر 
طیف وسیعی از موارد نظیر سطح دسترسی به بازارهای مالی 
و بانکی، ماهیگیری در آب های ساحلی و تعرفه های گمرکی 
تاکنون مانع از امضای یک توافق جامع پسابرگزیت شده است.  
 در حالی که بایدن خود را برای تشــکیل دولــت جدید آماده 

می کند، ایالت های پنسیلوانیا و نوادا شکایت تیم حقوقی ترامپ 
را رد و بایدن را برنده نهایی این انتخابات اعالم کرده اند. انتظار 
می رود که تصویب و اجرایی شدن بسته جدید محرک اقتصادی 
در آمریکا تا زمان روی کار آمدن دولت بایدن در ژانویه به طول 
بیانجامد. با وجود توسعه واکسن مقابله با کرونا، هنوز بسیاری از 

بخش های اقتصادی آمریکا با مشکالت مالی مواجهند.  
پس از مدت ها انتظار سرانجام نخستین تزریق عمومی واکسن 
کرونا در انگلیس روی دو فرد مسن انجام شد و قرار است این 
واکسن به طور گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد. طبق 
اعالم رسانه ها، رییس جمهور آمریکا دستور استفاده از واکسن 
ساخت شرکت فایزر را صادر کرده اســت و کانادا نیز از ورود 
محموله های واکسن خبر داده است. انتظار می رود به تدریج 
و تا پایان بهار سال ۲۰۲۱ بخش بزرگی از قشر اسیب پذیر در 

جهان واکسینه شوند.   
تاکنون بیش از ۷۳ میلیون و ۵۴۱ هــزار و ۷۱۲ مورد ابتال به 
کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۶۳۵ هزار 
و ۴۲۱ نفر جان خود را از دســت داده اند. در بین کشورهای 
مختلف، باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۳۰۹ هزار و ۱۰۱ 
نفر، برزیل با ۱۸۱ هزار و ۹۷۸ نفر، هند با ۱۴۴ هزار و ۷۵ نفر، 
مکزیک با ۱۱۴ هزار و ۲۹۸ نفر و ایتالیا با ۶۵ هزار و ۸۵۷ نفر 

بوده است.
تری سند ون- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه ولث 
منیجمنت  - گفت: هنوز به طور واضح شــاهدیم که نوسانات 
بازارهای مالی در سطح باالیی قرار دارد. ما به یک راهکار برای 
مقابله با ویروس کرونا رســیده ایم کــه گویا خوب هم جواب 

داده است اما اینکه این واکســن ها تا چه حد برای همه مفید 
خواهند بود و تا چه مدتی می توانند ایمنی ایجاد کنند شک و 
تردیدهایی وجود دارد و وجود این شک و تردیدها هم به بازار 

سیگنال های متناقض می دهد.  

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر 
سه شاخص اصلی بورسی در ســطح باال تری از روز قبل خود 
بسته شدند. شــاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۱.۱۳ 
درصد جهش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۰ هزار و  ۱۹۸.۰۹ 

واحد بسته شد.
شــاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۱.۱۲ درصد افزایش تا سطح 
۳۶۸۸.۳۹ واحدی باال رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا 
یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۸۶ درصد صعود در سطح ۱۲ 

هزار و ۵۴۷.۴۶ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۰.۲۸ درصد ریزش نســبت بــه روز قبل و در 
سطح ۶۵۱۳.۳۲ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با افزایش ۱.۰۶ درصدی و ایســتادن در 
ســطح  ۱۳ هزار و ۳۶۲.۸۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و 
شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با صعود ۰.۰۴ درصدی در 
سطح ۵۵۳۰.۳۱ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس 

۳۵" ۰.۱۴ درصد باال رفت و به ۸۱۵۲.۴۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ 
تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افت 
۰.۱۷ درصدی تا سطح ۲۶ هزار و ۶۸۷.۸۴ واحدی پایین رفت. 
شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۶۹ درصد پایین 
رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۲۰۷.۲۹ واحد بسته شد. در چین 
شاخص "شانگهای  کامپوزیت" صعود ۰.۲۱ درصدی را تجربه 
کرد و در سطح ۴۹۴۵.۱۰ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص 
"اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۴۳ درصد 
ریزش و ایســتادن در ســطح ۶۶۳۱.۳۴  واحدی به کار خود 
خاتمه داد. در بین دیگر شــاخص های مهم آسیایی، شاخص 
" تاپیکس" ژاپن نزولی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، 

ساعت پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی ســیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشــکه 
نفت "وســت تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۸۲ درصد افزایش به 
۴۷.۴۱ دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۷۹ 

درصدی به ازای ۵۰.۵۸ دالر در هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونس طال با جهش 
۱.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل در ســطح ۱۸۵۱.۸۴ دالر 
معامله شــد. هر اونس نقره با افزایش ۱.۲۶ درصدی به ازای 

۲۴.۶۵ دالر مبادله شد.

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر 
امیدواری به تصویب بسته کمک مالی در آمریکا و در آستانه 
اعالم نتیجه نشست بانک مرکزی آمریکا اندکی افزایش پیدا 

کرد.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ۰.۱ 

درصد افزایش یافت و به ۱۸۵۵ دالر و ۷۱ سنت رسید.
در بازار معامالت آتــی آمریکا، هر اونس طال بــا ۰.۳ درصد 

افزایش، به ۱۸۶۰ دالر و ۳۰ سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار روز سه شنبه با ۲۳ دالر و ۲۰ ســنت معادل ۱.۳ درصد 

افزایش، در ۱۸۵۵ دالر و ۳۰ سنت بسته شد.
به گفته کایل رودا، تحلیلگر شرکت آی جی مارکتس، بازارها 
در جست و جوی موارد مربوط به بســته کمک مالی آمریکا 
هستند و اخبار شب گذشــته انتظارات تورمی را باال برد و به 

نفع طال تمام شد.

ســران بلندپایه کنگره آمریکا بعدازظهر سه شنبه در تالش 
برای پایان دادن به بن بســت در خصوص بسته کمک مالی 
دیدار کردند و یکی از این قانونگذاران گفت: مذاکرات در مسیر 
درستی حرکت می کند. سرمایه گذاران اکنون منتظر بیانیه 
نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا هستند که بعدازظهر 
روز چهارشنبه منتشر می شود و انتظار می رود سیاستگذاران 
آمریکایی نرخهای بهره را همچنــان نزدیک صفر نگه دارند و 

سیگنالی درباره روند نرخهای بهره در سالهای آینده مخابره 
کنند. بر اســاس گزارش رویترز، عاملی که رشد قیمت طال را 
محدود کرد، احتمال اعالم موافقت رگوالتوری آمریکا با واکسن 

کووید ۱۹ ُمدرنا در هفته جاری بود.
به گفته آوتار ســاندو، مدیر ارشــد کاالها در شرکت فیلیپ 
فیوچرز، اگرچه سفته بازی در طال با تغییر جهت معامله گران 
به بازارهای سهام ضعیف شده است اما ترکیبی از عوامل شامل 

بسته کمک مالی و خرید دارایی از سوی بانک مرکزی آمریکا 
باعث می شود اعتماد خریداران به طال قوی بماند. در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۶ 
درصد افزایش، به ۲۴ دالر و ۶۳ ســنت رسید. بهای هر اونس 
پالتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۰۴۱ دالر 
و ۴۷ سنت رسید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 

۰.۷ درصد افزایش، ۲۳۳۳ دالر و ۹۸ سنت معامله شد.

میزان خرید خانه در ترکیه از سوی اتباع ایرانی در ماه 
نوامبر نسبت به ماه سپتامبر ۴۸ واحد کاهش یافت.

به گزارش آناتولی ترکیه، به دنبال شــیوع کرونا در 
ترکیه،  تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه 
کاهش داشته است؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز 
آمار این کشــور،  در ۱۲ ماه منتهی به نوامبر، میزان 
خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و 
شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۵ 
درصد کاهش داشته و به ۵۶۴۲ واحد رسیده است. 
شیوع کرونا و کاهش ارزش پول ملی از جمله دالیل 
اصلی کاهش خرید خانه توسط خارجی ها در ترکیه 
بوده است.  استانبول محبوب ترین شهر برای خرید 

خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۲۴۴۳ 
مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته توسط اتباع 
خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول 
نیز شهرهای آنتالیا با ۸۹۳ مورد و آنکارا با ۲۹۷ مورد، 
محبوب ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط 

اتباع خارجی بوده اند. 
به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی 
با خرید ۸۷۶ واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار 
خارجی مسکن ترکیه بوده اند و عراقی ها با خرید ۸۷۶ 
خانه در صدر این ماه قرارگرفته اند. شهروندان روسی با 
خرید ۴۳۴ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی 

خریدار مسکن بوده اند. 

در مجموع ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر امسال ۱۱۲ هزار 
و ۴۸۳ مورد فروش ملک در ترکیه به ثبت رسیده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸.۸ درصد 
کاهش پیدا کرده است. ۱۰۶ هزار و ۷۱۷ خانه از خانه 
های فوق نوساز بوده اند. استانبول محبوب ترین شهر 
برای خرید خانه در ترکیه بــوده و طی این مدت ۲۱ 
هزار و ۱۵۸ مورد از کل معامالت مسکن صورت گرفته 
مربوط به این شهر بوده اســت. طبق قوانین جدید، 
اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دالر 
و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست 
آورند.  از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط 

خارجی ها رونق زیادی گرفته است.

وزیر نیرو گفت: به مشــترکان پر مصرف آب برای 
تغییر نحوه مصرفشان مهلت شش ماهه داده شده 
است و در صورتی که در این زمان مشترکان اقدام 
به کاهش مصرف نکنند بــا افزایش قیمت مواجه 
خواهند شد. رضا اردکانیان در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵ درصد مشترکان آب 
در بخش خانگی جزو مشترکان کم مصرفی هستند 
که مشــمول تخفیف ۱۰۰ درصدی می شوند و در 
کل حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد مشترکان بخش آب الگو 

را رعایت می کنند.
وی افزود: آن تعداد از مشترکانی که الگو را رعایت 
نمی کنند و حدود ۳۵ درصد کل مشترکان را شامل 

می شوند به دو گروه تقسیم شده اند؛ گروهی که تا 
دو برابر الگو مصرف می کنند و گروهی که بیش از 

دو برابر الگو مصرف دارند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هدفگذاری اصلی ما گروه 
پر مصرف ها هستند که با ایجاد ساز و کاری تعداد 
آن ها را کاهش دهیم، تصریح کرد: اجرای این طرح 
برای اصالح پر مصرف ها است. تشویق کم مصرف 
ها و تخفیف ۱۰۰ درصدی نیز به خاطر این است که 
این حرکت موزونی باشد؛ یعنی تنها با پرمصرف ها 
صحبت نکنیم بلکه نشان دهیم که نه تنها خوش 

مصرف ها بلکه کم مصرف ها نیز جایزه می گیرند.
به گفته اردکانیان، روش برخــورد این خواهد بود 

که آموزش های الزم داده خواهد شد و از ارتباطات 
رسانه ای استفاده می شــود. همچنین شرکتهای 
بخش خصوصی در این مدت بــرای عرضه ادوات 
کاهنده مصــرف فعال می شــوند و چنانچه نهایتا 
هنوز گروهی باشند که پرمصرف باقی بمانند، در آن 
زمان می بایست شورای اقتصاد طرح پیشنهادی را 
بررسی و تصویب کند و بعد از آن تعرفه پر مصرف 
ها اضافه خواهد شد. وی با بیان اینکه در آن زمان 
جزئیات دقیق طرح مشــخص می شــود، گفت: 
قطعا شــش ماه بعد در مورد میزان افزایش تعرفه 
پر مصرف ها تصمیم گیری خواهد شد و این طرح 

اجرایی می شود.

صعود سراسری بورس های اروپا و آمریکا

طالی جهانی گران تر شد

جزئیات افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب کرونا خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی ها را کاهش داد
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پشت پرده نوسانات بازار سهام 

دستکاری حقوقی ها و 
سکوت سازمان بورس؟
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بودجه 1400 
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دولت  بزرگ ترین 
دارنده ملک خالی

برای بیکارشدگان کرونایی 
در حالــی مقــرری ای بــه 
انــدازه ۵۰ درصــد حداقل 
مزد تعیین شــده کــه این 
عدد، عدد ناچیزی است. نکته اول این است که ۵۰ 
درصد حداقل حقوق، اندکــی باالتر از یک میلیون 
تومان خواهد بود. نکته دوم این اســت که برای چه 
مدت می خواهند این مبلغ انــدک را بپردازند. این 
عددها، عددهایی نیســت که زندگی بیکارشدگان 
را تغییر بدهــد و نیازهای ضروری زندگی شــان را 
پاسخگو باشد. چالش اصلی شناسایی این افراد است؛ 
 یعنی کسانی که کرونا باعث بیکاری آنها شده است. 

مغازه داری که تعطیل...

 آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  منصور غیبی، کارشناس مسکن

متن کامل  د ر صفحه ۴
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۲

تنها 40  درصد بیکارشدگان کرونایی به کار برگشتند 

تنگنای   معیشتی 
بیکارشدگان کرونایی 

۴ عامل  موثر 
در  قیمت  مسکن

طرح مالیات بر خانه های خالی با تصویب شورای نگهبان منتظر ابالغ رئیس جمهور است

مالیات  بر خانه های خالی در فاز اجرایی 
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بحران  کمبود  پرستار 
تهران   حدود  ۷ هزار   پرستار  کم   دارد

   مهاجرت    پرستاران    ایرانی   به   خارج   از   کشور شدت   گرفته   است

نان بخور و نمیر بیکارشدگان کرونایی در حالی قرار 
است از سوی دولت روی سفره این قشر آسیب دیده 
برود که رقم اعالمی در حدی است که این افراد بیشتر 
از نیمی از ماه را باید با جیب خالی و با پای پیاده به 
جستجوی کار در بنگاه ها و کارگاه هایی بپردازند که 
در پی محدودیت های کرونایی و حال ناخوش تولید 
و رکود بازار »نانشان آجر شده است.« در این میان 
وزیر همیشه در صحنه کار )بخوانید غایب( خبر از 
اشتغال مجدد ۴۰ درصد از افراد بیمه شده از کرونا 
داده و می گوید: »ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 
کرد برای بیکارشدگان کرونا مقرری بیمه بیکاری 
حداقل به اندازه ۵۰ درصد حداقل مزد باید پرداخت 

شود.«  مطابق آخرین...

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی با بیان ۴ عامل موثر در قیمت مسکن 
گفت: هیچ حکم تخلیه ای در تابستان امسال برای 
مستاجران صادر نشــد. پروانه اصالنی افزود:همه 
تحلیل ها حاکی از این است که قیمت مسکن فقط 
متاثر از حوزه بخشی مسکن نیست و حتما عوامل 
متعدد اقتصاد کالن، حوزه پولی، ارزی و بودجه بر 
قیمت مسکن، اثرگذار است. مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: 
توجه داشته باشیم طرف مقابل این قیمت ها، تقاضا 
و درآمد سرانه مردم است، چون قیمت مسکن در 
کشور های دیگر نیز گران اســت، اما درآمد سرانه 
مردم در ایران بســیار پایین تر از درآمد سرانه سایر 

کشورهاست به همین دلیل...



اقتصاد2
ایران وجهان

طرح کمربند سبز محور عقدا- 
اردکان اجرایی می شود

درپی تاکیدات و توجه خاص مهندس ناصر تقی زاده 
مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو در توسعه فعالیت های این شرکت در راستای 
مسئولیت اجتماعی  و تعهد به ایجاد کمر بند سبز عقدا 
- اردکان،  جلسه هماهنگی اجرای این پروژه با حضور 
فرماندار اردکان، جمعی ازمدیران شهرستان و مدیر 
مجتمع صنعتی چادرملو در این مجتمع برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار ما در این نشست، بهروز شهابی زاد 
فرماندار اردکان با تقدیر از عزم چادرملو در گسترده تر 
کردن نقش مسئولیت های اجتماعی خود، و استقبال 
از ایجاد فضای سبز در محور عقدا - اردکان با توجه به 
فعالیت صنایع بسیاری در این مسیر . این اقدام  چادرملو 
را گامی مؤثر برای کاهش آلودگی های هوای این منطقه 
عنوان کرد و افزود: ایجاد فضای سبز، می تواند مشکل 
ریزگردها و تثبیت خاک را نیز که سالیان متمادی از 
مشکالت شهرستان اردکان بوده است مرتفع سازد.وی 
بر لزوم استفاده از گونه های سازگار با شرایط اقلیمی 
منطقه تأکید کرد و اظهار داشت : ایجاد زیبایی بصری 
در محور یادشده به  ویژه در نزدیکی شهرها می تواند 
یکی از اهداف اجرای این طرح باشد.فرماندار اردکان 
گفت : مجموعۀ شهرستان درخصوص صدور مجوزها 
و تسهیل امور اداری اجرای این طرح آماده همکاری 
همه جانبه است و امیدواریم طرح ایجاد کمربند سبز با 
برنامۀ زمان بندی مشخص به انجام برسد.در ادامه این 
نشست، مهندس خلیلی مدیر مجتمع صنعتی چادرملو 
با تقدیر از حمایتهای مسئولین شهرستان اردکان به 
ویژه نماینده محترم مردم شریف اردکان در مجلس 
شورای اسالمی ، امام جمعه محترم و فرماندار اردکان 
در اجرای طرح توســعه چادرملو، از جمله  کمربند 
ســبزعقدا تا اردکان، از همکاری تمام دستگاه هاي 
دخیل در این طرح نیز تشکرکرد و گفت: امیدواریم 
این همکاری آغازی بر فعالیت های بیشتر مجموعه 

چادرملو در شهرستان اردکان باشد.

جهادگران سفیدپوش خداقوت
همزمان با فرارسیدن میالد با سعادت حضرت زینب 
)س( و روز پرستار دکتر شایان این روز را به جهادگران 
این عرصه تبریک گفت.به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن 
همزمان با فرارسیدن میالد با سعادت حضرت زینب 
)س( و روز پرستار ، این روز را به جهادگران این عرصه 
تبریک گفت و افزود : این مناسبت خجسته بهانه ای 
شد که با توجه به شرایط پیش آمده به دلیل شیوع 
بیماری کرونا که امروزه تمامی ما در همه اقشــار و 
گروه ها با آن درگیر هســتیم، از پزشکان، پرستاران 
و کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی 
در سراسر ایران اسالمی که با تمام توان و تالش خود 
برای یاری رساندن به هم وطنانمان، همچون سربازانی 
در خط مقدم این جهاد مقدس با گذشتن از عزیزترین 
موهبت الهی یعنی جان خود در حال خدمتگزاری 
هستند تقدیر کنیم.وی ادامه داد: بدون شک داستان 
این حماســه غرورآفرین، ایثارگری و جان فشــانی 
شیر زنان و دالور مردانی که شجاعانه در این جبهه 
مقدس در حال خدمت هســتند در صفحات زرین 
تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان برای آیندگان ثبت و 
ضبط می شود و یاد و خاطره تمام عزیزانی که در این 
راه پرفرازونشیب به شهادت رسیده اند همانند اثری 

ماندگار در حافظه همه ما حک خواهد شد.

در ۸ ماهه نخست ۹۹ صورت گرفت:
 انعقاد ۲۶ میلیارد ریال قرارداد پژوهشی 

ایمپاسکو با دانشگاه های کشور
در ۸ ماهه نخست سال ۹۹ بالغ بر ۹ قرارداد پژوهشی 
به مبلغ ۲۶ میلیارد ریال با دانشگاه های کشور منعقد 
شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران، در ۸ ماهه نخست سال ۹۹ تعداد ۲۸ 
عنوان پژوهشی و بیش از ۵۰ پروپوزال در واحد پژوهش 
و کمیته های فنی طرح های تحقیقاتی ایمپاســکو 
بررسی شده است.در راستای نقشه راه پژوهش شرکت 
تهیه و تولید مــواد معدنی ایران در موضوع توســعه 
محصوالت جدید با ارزش افزوده باال، گزارشات اولیه 
در خصوص بیسموت، تنگســتن و لیتیم تهیه و ارائه 
شده است.درنیمه نخست سال جاری فراخوان ۸ عنوان 
تحقیقاتی در سامانه ســامانه اجرایی تقاضا و عرضه 
پژوهش و فناوری )ســاتع( انجام شده که تاکنون در 
مورد ۵ عنوان با توجه به پروپوزال های دریافت شده، 
تصمیم گیری صورت گرفته، همچنین در این مدت ۶ 
عنوان پایان نامه دانشجویی نیز در سامانه ساتع فراخوان 
شده است.این گزارش حاکیست ۲ تفاهم نامه جدید با 
دانشگاه و سازمان های پژوهشی نیز منعقد شده که 
با این حســاب تعداد تفاهم نامه های مربوط به واحد 

پژوهش بالغ بر  ۱۶ تفاهم نامه می باشد.

استان ها

بانک ها

مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی با بیان ۴ عامل 
موثــر در قیمت مســکن 
گفت: هیچ حکم تخلیه ای 

در تابستان امسال برای مستاجران صادر نشد.
به گــزارش ، پروانه اصالنــی افزود:همه تحلیل ها 
حاکی از این اســت که قیمت مسکن فقط متاثر از 
حوزه بخشی مسکن نیست و حتما عوامل متعدد 
اقتصاد کالن، حوزه پولی، ارزی و بودجه بر قیمت 

مسکن، اثرگذار است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی گفت: توجه داشته باشیم طرف مقابل 
این قیمت ها، تقاضا و درآمد سرانه مردم است، چون 
قیمت مسکن در کشور های دیگر نیز گران است، اما 
درآمد سرانه مردم در ایران بسیار پایین تر از درآمد 
سرانه سایر کشورهاســت به همین دلیل مسکن 
را به عنــوان یک معضل، بــرای متقاضیان تبدیل 

کرده است.
وی درباره تاثیر اجرای طرح هایــی مانند " اقدام 
مسکن ملی" و " مســکن مهر " در کاهش قیمت 

مسکن، گفت: کار هایی که ما انجام دادیم بخشی از 
آن، مربوط به حوزه کنترلی و بخشی دیگر مربوط به 

تشویق تولید مسکن بوده است.
اصالنی افزود: اگر تولیدکنندگان تشویق به ساخت 
مسکن با قیمت تمام شــده پایین تری شوند این 

موضوع منجر به افزایش تولید مســکن و پرکردن 
فاصله عرضه و تقاضا خواهد شد.مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: 
اجرای طرح هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی در 
قیاس با اثرگذاری های شــاخص های کالن، ناچیز 

است بنابراین ترجیح این است که از حوزه اقتصاد 
کالن باید بتوانیم بازار مسکن را کنترل کنیم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی همچنین افزود: هیچ حکم تخلیه ای در 

تابستان امسال برای مستاجران صادر نشد.
وی افزود: با مصوبه ای که امسال از ستاد ملی کرونا 
گرفتیم توانستیم برای نخســتین بار قیمت اجاره 
بها را کنترل کنیم و اجــاره نامه هایی که قرار بود 
تمدید شود حداکثر ۲۵ درصد افزایش قیمت یافت 
در حالی که اگر قرار بود مطابق بازار افزایش قیمت 

داشته باشیم رشد باالتری را شاهد بودیم.
 اصالنی از همه موجر هایــی که این طرح را رعایت 
کردند، تشکر کرد و گفت: از قوه قضائیه نیز که به جز 
موارد استثنائی که در مصوبه ستاد کرونا آمده است 

حکم تخلیه ای صادر نکرد، تشکر می کنیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرسازی افزود: این اقدام یکی از مهمترین 
عوامل پیروی نکردن قیمت بازار اجاره از بازار مسکن 
بود.اصالنی اضافه کرد: همه جابجایی ها براســاس 
توافق موجر و مســتاجر صورت گرفته و آمار نشان 
می دهد قیمت رشد اجاره بهاء نسبت به رشد قیمت 
مسکن، کاهش داشــته که حاکی از تاثیر مصوبه 

ستاد کروناست.

هیچ حکم تخلیه ای در تابستان برای مستاجران صادر نشد

4 عامل موثر در قیمت مسکن

روحانی در جلسه هیات دولت:
با وسواس مذاکره می کنیم اما 

متعهدیم 
رئیس جمهور گفت: امروز شرایط با سال ۲۰۱۵ 
متفاوت اســت و دنیا فهمیده که ایران روی پای 
خود ایســتاده اما در عین حال اگــر ۱+ ۵ به کل 
تعهدات خود بازگردد ما هم در همان ساعت به کل 

تعهداتمان بر می گردیم.
حسن روحانی صبح در جلسه هیات دولت اظهار 
کرد: اگر امروز فشاری هم روی ایران است از جانب 
استکباری است که متاسفانه هنوز چند هفته از 
دولتش باقیمانده؛ کســی که به هیچ چیز پایبند 
نبود. یاغی ترین و قانونشکن ترین آمریکایی رئیس 
جمهور آمریکا شــده بود. ما امروز از آمدن آقای 
بایدن ذوق زده نیســتیم اما قطعا از رفتن ترامپ 

بسیار خوشحالیم.
وی افزود: رفتن آدمی که جنایت کرد و تروریست 
بود و حتی به واکسن ما هم رحم نمی کند و عاری از 
اصول انسانی بود، برای ما خوشحال کننده است و 

بسیار خوشحالیم که این جبار سرنگون شد.
روحانی ادامه داد: دولت بعدی آمریکا خودش می 
داند که راه باز است، اگر مسیر درست را خواستند 
آماده است و اگر مسیر اشتباه را خواستند باز هم 
آماده اســت. امیدواریم رای مردم آمریکا به آقای 
بایدن برای دولت او مشخص باشد. مردم آمریکا 
به قانونگرایی و تعهد به پیمان هــا رای دادند، نه 
قانون شکنی و پیمان شکنی، خواسته ما هم ثبات، 
امنیت، صلح در سراسر جهان و تعامل سازنده با 
همه کشورها است و آمریکایی ها می توانند مسیر 
تعامل را برگزینند.رئیس جمهــور با بیان اینکه 
برخی رسانه ها که متاسفانه بعضی از آنها داخلی 
هم هستند تحت تاثیر رسانه های ماهواره ای ضد 
ایران می گویند در بحث برجام شرایط فرق کرده و 
مثل سال ۹۴ نیست و ایران می گوید همه باید به 
تعهداتشان برگردند، یادآور شد: من هم این موضوع 
را قبول دارم که شرایط سال ۲۰۲۰ با شرایط ۲۰۱۵ 
متفاوت است اما نه در مسیری که آنها تفسیر می 
کنند. آن روزی که ما مذاکره می کردیم شمشیر 
شش قطعنامه سازمان ملل باالی سرمان بود اما 
امروز این شمشیر شکسته شده و نیست. آن روز 
شمشیر دومی به نام PMD بود که امروز شکسته 
شده، آن روز در افکار عمومی دنیا به غلط شایعه 
کرده بودند که ایران اگر تعهدی کند به آن عمل 
نمی کند اما ما در برجام ثابت کردیم متعهدترین 
کشور دنیاییم.وی اضافه کرد: ما نشان دادیم که 
سخت و با وسواس مذاکره می کنیم اما اگر چیزی 
را امضا کردیم به عهد خــود وفاداریم. در حالیکه 
اگر آمریکا را کنار بگذاریم حتی ۱+ ۴ هم نتوانسته 
اســت به تعهدات خود درست عمل کند. پس ما 
نشان دادیم آن شــایعه ای که ایران به تعهداتش 
عمل نمی کند درست نیســت. ضمن اینکه آن 
روز۱+ ۵ روبروی ما بود ولی امروز آمریکا تنهاست و 
تمام کشورهای جهان به جز یکی دو کشور کوچک 
که مزدور آمریکا هم هستند، به آمریکا توصیه می 

کنند به برجام بازگردد.

همتی: 
توزیــع ارز ۴۲۰۰ تومانی به 

درستی اجرا نشد
رییس کل بانک مرکــزی گفت: تاکنون ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده اســت، اما 
در عمل به درستی اجرا نشــد و طبیعی است به 
دلیل انحرافات موجود، کاالهایی که به دســت 
مردم می رسد با قیمت واقعی نباشد.»عبدالناصر 
همتی« درباره نامه رهبر معظم انقالب در خصوص 
بودجه ۱۴۰۰ گفت: در بودجه درخواست شده بود 
که سهم صندوق توســعه ملی از فروش نفت، دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد، ایشان فرمودند 
تا یک میلیون بشــکه نفت معادل بیست درصد 
سهم صندوق توســعه ملی و مازاد آن ۳۸ درصد 
باشد.همتی خاطرنشان کرد: منابع قابل توجهی 
را که امسال دولت از صندوق توسعه ملی برداشته 
کرده، مانند برداشت یک میلیارد یورو برای بحث 
کرونا باید در بودجه ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی 
بازگردد؛ بنابراین به طور حتم براساس این مسایل 
باید تغییراتی در بودجه ایجاد شود.وی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه برخی معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومان 
زیربنای بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور است، 
در این زمینه چه تصمیم هایی ممکن است اتخاذ 
شود؟  گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع 
می شد و در زنجیره واردات به صورت مرحله ای به 
دست مردم می رسید می توانست تاثیر مثبتی را با 
خود به همراه داشته باشد.رییس کل بانک مرکزی 
افزود: تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک 
زیادی  کرده است اما در عمل به درستی اجرا نشد 
و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کاالهایی 

که به دست مردم می رسد با قیمت واقعی نباشد.

اخبار
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فعال بازار سرمایه از دستکاری قیمت سهام برخی نمادها 
در بازار و سوءاستفاده حقوقی های پدرخوانده که با سکوت 

سازمان بورس همراه شده است، انتقاد کرد.
بهنام صمدی در گفت وگو با مهر درباره نوســان گیری و 
رِنج منفی کشی توسط برخی حقوقی ها با انجام معامالت 
الگوریتمی که منجر به افت شاخص بورس طی روزهای 
گذشته شــده، گفت: در هیچ کجای دنیا چیزی به اسم 
دامنه نوسان و حجم مبنا وجود ندارد و ما نمی توانیم در 
بازارهای مالی دیگر کشورها، دامنه مثبت یا منفی ۵ درصد 
را ببینیم. اما سازمان بورس در ایران چیزی به اسم دامنه 
نوسان تعریف کرده که این موضوع، خودش یکی از عوامل 

دستکاری در بازار است.

حجم مبنا و دامنه نوسان؛ دو عامل دستکاری 
در بازار سهام

وی ادامه داد: در بورس های دیگر کشورها، صف خرید و 
صف فروش نداریم فقط در بازار سرمایه ایران است که به 
دلیل وجود دامنه نوسان، برای خرید یا فروش سهام یک 
نماد، صف خرید در مثبت ۵ درصد یا فروش در منفی ۵ 
درصد ایجاد می شود بنابراین با وجود دامنه نوسان و حجم 
مبنا، امکان دستکاری را فراهم می کنیم؛ چه حقوقی ها 
باشند و چه حقیقی ها؛ اما حقوقی ها ابزارها و نفوذ بسیار 
بیشتری برای دستکاری در قیمت ها در اختیار دارند.در 
بازار سهام، به دلیل وجود دامنه نوســان، برای خرید یا 
فروش ســهام یک نماد صف خرید در مثبت ۵ درصد یا 
فروش در منفی ۵ درصد ایجاد می شود و همین مساله، 
امکان دســتکاری را فراهم می کند؛ حقوقی ها ابزارها و 
نفوذ بسیار بیشتری برای دستکاری در قیمت ها در اختیار 
دارند.صمدی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بورس 
حجم مبنا و دامنه را برنمی دارد؟، گفت: به این خاطر که 
بازارگردان قوی برای شــرکت های بورسی نداریم؛ مثاًل 
سازمان تأمین اجتماعی ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان از نماد 
شستا را در بازار فروخته است؛ اما حتی حاضر نیست نماد 
خودش را بازارگردانی کند؛ شستا در زمان عرضه اولیه، 
۸۰۰ تومان نرخ گذاری شد اما ارزش آن تا ۶ هزار تومان 
به ازای هر سهم هم افزایش یافت؛ چرا تأمین اجتماعی 
از ابتدا بازارگردانی نکرد تا این ســهم، حبابی نشود؟ اگر 
سهام ارزنده ای بود، چرا االن در نرخ ۲ هزار و ۶۰۰ تومان 

مشتری ندارد؟

بازارگردان ها خودشان ذی نفع هستند!
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه دستکاری حقوقی ها 
در بازار مشهود است، یادآور شــد: شرکت هایی فرآیند 
بازارگردانی را بر عهده گرفته اند که خودشان هم ذی نفع 

هستند و اقدام به نوسان گیری می کنند.
سازمان تأمین اجتماعی ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان از نماد 
شستا را در بازار فروخته است؛ اما حاضر نیست بازارگردانی 
کند؛ شستا در زمان عرضه اولیه، ۸۰۰ تومان نرخ گذاری 

شــد اما تا ۶ هزار تومان هم باال رفت؛ اگر سهام ارزنده ای 
بود، چرا االن در نرخ ۲ هزار و ۶۰۰ تومان مشتری ندارد؟

وی با انتقاد از ســازمان بورس گفت: اینکه چرا سازمان 
بورس و اوراق بهادار، با حقوقی ها مماشات می کند، جای 
انتقاد جدی دارد. اگر تخلفی از سوی حقوقی ها صورت 
گرفته، چرا برخوردی نمی شود؟ چرا اسامی حقوقی های 
متخلف اعالم نمی شود؟ آن هم در شرایطی که می دانیم 
این حقوقی ها در بازار دستکاری کرده اند.صمدی در پاسخ 
به اظهار نظر برخی مسئوالن سازمان بورس که می گویند، 
اگر دســتگاه قضائی وارد بازار سهام شــود، سرمایه فرار 
می کند، تأکید کرد: اینکه می گویند با ورود دستگاه قضائی 
به بازار سهام، سرمایه فرار می کند، به هیچ عنوان درست 
نیست اتفاقاً بسیاری از سرمایه گذاران از برخورد با تخلفات 
حقوقی ها اســتقبال هم می کنند؛ در هیچ کجای دنیا با 
ورود نهادهای نظارتی، سرمایه گذار فراری نمی شود؛ در 
بورس آمریکا، کمیسیون اوراق بهادار وجود دارد که برای 
رسیدگی به تخلفات تأسیس شــده است؛ در اواخر قرن 
نوزدهم، ریزش هایی در بورس آمریکا رخ داد و اعتماد از 
بین رفت که این کمیسیون برای رسیدگی به تخلفات در 
بازار سرمایه این کشور راه اندازی شد؛ ضمن اینکه دامنه 
نوســان در بورس آمریکا، نامحدود است.کارشناس بازار 
سرمایه با تأکید بر اینکه باید دامنه نوسان و حجم مبنا در 
بازار سرمایه ایران حذف شود، گفت: ولی باید بازارگردانی 
به دقت انجام شود؛ حذف تدریجی دامنه نوسان همراه با 
بازارگردانی، بهترین راه برای کاهش دستکاری حقوقی ها 
در بازار سرمایه است؛ چرا که امکان حذف یک باره دامنه 
نوسان وجود ندارد؛ مثالً اگر دامنه نوسان به یک باره حذف 
شود، شاید نمادی مانند شستا تا منفی ۵۰ درصد هم افت 

قیمت داشته باشد. اما باید بازارگردان داشته باشند.

دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان ورود 
کند

اینکه چرا ســازمان بورس و اوراق بهــادار، با حقوقی ها 
مماشــات می کند، جای انتقاد جدی دارد. اگر تخلفی از 
سوی حقوقی ها صورت گرفته، چرا برخوردی نمی شود 
و اسامی شــان اعالم نمی شــود؟ آن هم در شرایطی که 

می دانیم این حقوقی ها در بازار دستکاری کرده اند
وی با بیان اینکه دستورالعمل بازارگردانی نیز می بایست 
بازبینی شود، افزود: در موضوع الگوریتم ها، مشکل، خوِد 
الگوریتم ها نیستند؛ بلکه نحوه استفاده از آنهاست؛ طراحی 
معامالت الگوریتمی در دنیا هم هست؛ اما چون معادالت 
الگوریتمی در بورس های خارجی بســیار زیاد اســت، 
همدیگر را خنثی می کنند تا به دستکاری در معامالت 
و قیمت ها منجر نشود؛ در بازار سرمایه ایران نیز سازمان 

بورس معامالت الگوریتمی را طی دستورالعملی ممنوع 
کرد ولی این معامالت علی رغم ممنوعیت، انجام شده و 
الگوریتم ها صرفاً در اختیار بازارگردان هاست که به وضوح 

در حال کنترل بازار هستند.

نحوه ایجاد صفوف خرید و فروش کاذب از 
سوی حقوقی ها

صمدی از دیگر تخلفات حقوقی ها را انجام معامالت هماهنگ 
و فروش های ســنگین آنها برای یک نماد خاص در هر روز 
معرفی کرد و گفت: مثالً در هفته جاری برای نماد فوالد صف 
خرید سنگین بیش از ۳۰۰ میلیون سهمی ایجاد کردند و تا 
جایی که توانستند، سهام در اختیار خود از نماد فوالد را به 
فروش رساندند؛ در حالی که قیمت محصوالت جهانی فوالد 
به دلیل تقاضای باالی چین، جهش سنگینی داشته است اما 
بازار داخلی ما هیچ واکنشی نداشت هر چند که در معامالت 
یکشنبه بورس کاال، تا ۳۳ درصد در خرید محصوالت فوالدی، 
رقابت ایجاد شد اما واکنش بازار سهام، به عکس این رشد در 
فروش بود؛ حتی صف فروش هم در معامالت دوشنبه برای 
فوالد ایجاد کردند؛ دلیل آن هم واضح است؛ برخی حقوقی ها 
در حال دستکاری آن هستند.در معامالت یکشنبه حقوقی 
هایی که معامالت بازار را دستکاری می کنند، برای پاالیشی ها 
صف خرید کاذب با قیمت باال ایجاد کردند و در معامالت سه 
شنبه تا توانستند صف فروش برای پتروشیمی ها ایجاد کرده 
و آن را با قیمت پایین عرضه کردندوی ادامه داد: در معامالت 
یکشــنبه هم حقوقی هایی که معامالت بازار را دستکاری 
می کنند، برای پاالیشــی ها صف خرید کاذب با قیمت باال 
ایجاد کردند و در معامالت سه شنبه تا توانستند صف فروش 
برای پتروشیمی ها ایجاد کرده و آن را با قیمت پایین عرضه 
کردند؛ در معامالت دو شنبه هم برای بانکی ها چنین وضعیتی 
ایجاد کردند.صمدی تأکید کرد: تا بازار می خواهد رشد کند 
برخی حقوقی ها به یک ســاعت نمی کشد که صف خرید با 
احجام باال ایجاد کرده و سهم های در اختیار خود را به صورت 
گسترده ای به فروش می رسانند به حدی که خریدار حقیقی 

عقب می نشیند.

چرا بازار سهام ایران مشابه بورس های موفق 
دنیا نیست؟

این فعال بازار سهام تصریح کرد: حقوقی ها بازار را از روند 
خود خارج کرده اند بازار سهام در دنیا بر اساس سودده یا 
زیان ده بودن یک شــرکت تولیدی واکنش نشان داده و 
درنتیجه برای سهام آن شرکت، تقاضای خرید یا فروش 
ایجاد می شود؛ مثاًل شرکت داروسازی که اعالم می کند 
واکسن کرونا را کشــف کرده، قیمت سهام شرکت رشد 
ناگهانی می کند؛ اما در ایــران، فوالد مبارکه همزمان در 

بورس کاال با تقاضای شدید خرید محصوالت خود روبه 
رو می شود، اما در بازار سهام، برای فروش سهم های این 
شرکت، صف تشکیل می شــود.برخی حقوقی ها، سهام 
یک شــرکت را در کف قیمت خریداری کرده و سپس با 
دستکاری در معامالت، برای آن صف خرید در قیمت های 
باال ایجاد می کنندوی ادامه داد: بنابراین برخی حقوقی ها، 
سهام یک شرکت را در کف قیمت خریداری کرده و سپس 
با دستکاری در معامالت، برای آن صف خرید در قیمت های 
باال ایجاد می کنند؛ حقوقی ها در حال سرکوب بازار هستند. 
حقوقی ها با دستکاری معامالت و نوسان گیری، توان خرید 

را از حقیقی ها می گیرند.

چند پیشــنهاد برای خروج بازار سرمایه از 
وضعیت نابسامان موجود

وی تأکید کرد: بازار سرمایه ی پویا، بازاری است که اول، 
تغییر مکرر قوانین را شاهد نباشــیم؛ دوم، دولت هم از 
قیمت گذاری های فوالد، پتروشیمی و خودرو باید عقب 
بنشیند؛ اقتصاد دستوری هیچ گاه جواب نمی دهد. سوم، 
سازمان بورس، برخورد با متخلفان را با قاطعیت در دستور 
کار قرار دهد.اگر قرار اســت تأمین مالی اقتصاد کشور تا 
۵۰ درصد در اختیار بازار سرمایه باشد، باید نهاد ناظر را 
تقویت کنیمکارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بازار 
سرمایه ظرف یکی دو سال اخیر رشد بی نظیری داشته و 
فعاالن آن از یکی دو میلیون نفر به بیش از ۲۲ میلیون نفر 
و با احتساب سهامداران عدالت، تا ۵۰ میلیون نفر افزایش 
یافته است. اما سازمان بورس در حد و اندازه این بازار رشد 
نکرده است؛ شاید در حال حاضر بازار سرمایه ما در حد بازار 
پولی بزرگ شده باشد اما ساختار سازمان بورس، همتراز 
بانک مرکزی نیست جایگاه سازمان بورس خیلی پایین تر 
از جایگاه رئیس بانک مرکزی است؛ نتیجه این شده که مثاًل 
رئیس سازمان بورس نمی تواند با متخلفان برخورد کند اما 
رئیس بانک مرکزی با هر بانک یا مؤسسه پولی متخلف که 

بخواهد، می تواند برخورد کند.

حقوقی های پدرخوانده بازار سرمایه پولدارتر 
شدند اما سازمان بورس برخورد نکرد

وی با تأکید بر لزوم تقویت جایگاه حکمرانی ســازمان 
بورس، خواستار اصالح قانون مربوطه شده و تأکید کرد: 
باید این سازمان از ذیل وزارت اقتصاد خارج و به یکی از 
نهادهای حاضر در دولت تبدیل شود؛ رئیس این سازمان 
را هم رئیس جمهور یا هیئت دولــت انتخاب کنند؛ اگر 
قرار اســت تأمین مالی اقتصاد کشــور تا ۵۰ درصد در 
اختیار بازار سرمایه باشد، باید نهاد ناظر را تقویت کنیم. 
هر چند که در حال حاضر هم سازمان بورس با ساختار 
موجود، امکان برخورد با متخلفان را دارد اما این سازمان از 
ابزارهای در اختیار خود استفاده نکرد. نتیجه این شد که 
پدرخوانده های بازار سهام، بزرگ تر و پولدارتر شدند و در 

سازمان بورس، اعمال نفوذ می کنند.

مشروط شدن استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی 
در سال ۱۴۰۰ و از سویی ســر رسید تسهیالت دریافتی از 
آن، بخشی از منابعی که قرار بود از این محل تامین شود را 
تحت تاثیر قرار می دهد و دولت باید تمرکز خود بر این منبع 
را برداشته و به دنبال تامین مالی از محل های دیگر باشد. این 
در حالی است که همان ۱۹۹ هزار میلیاردی که برای درآمد 
نفت در بودجه پیش بینی شده بود مورد نقد است.  به گزارش 
ایسنا، از سال ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا ضمن 
کاهش وابستگی بودجه به نفت محل ذخیره منابع برای نسل 
های آینده و همچنین به کارگیری آن برای توسعه کشور 
باشد؛ از این رو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شد 
که ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و فرآورده های آن به صندوق 

توسعه ملی واریز و ساالنه سه درصد اضافه شود.

درخواست رئیس جمهور برای دریافت سهم 
۱۸ درصدی و موافقت مشروط 

 با کاهش درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای 
دولت در بودجه، از سال ۱۳۹۴ بود که  پیشنهاد واریز ۲۰ 

درصدی منابع به صنــدوق و در اختیار گرفتن مازاد آن از 
سوی دولت در بودجه مطرح شــد و از آن زمان در اغلب 
موارد با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری کف ۲۰ درصد 
را حساب صندوق واریز شد و مابقی در بودجه مورد استفاده 
قرار گرفت.از سویی طبق قانون برنامه ششم توسعه باید در 
سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی  به 
۳۸ درصد برسد ولی پیش بینی صورت گرفته در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ 
درصد داشت. اخیرا رئیس جمهور طی نامه این موضوع را 
از مقام معظم رهبری تقاضا کرد تا در صورت صدور مجوز 
دولت ۲۰ درصد از سهم صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر 
را در قالب تســهیالت در اختیار بگیرد، ولی آن چه مقام 
معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
اعالم کرده اند به صورت مشروط  اســت؛ به گونه ای که 

ایشان تاکید کرده اند سهم صندوق توسعه ملی برای فروش 
نفت خام، معیانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه نفت 
در روز ۳۸ درصد منظور شده و کلیه تسهیالت سررسید 
شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از این مازاد 

بازپرداخت شود.

 سهم نفتی کم شد/ پیگیری برای منابع جدید
پیگیری این موضوع از این حکایت دارد در الیحه پیش 
بینی فروش نفت از یک میلیون تا ســقف ۲.۳ میلیون 
بشکه در روز است که با مشروط شدن استفاده از منابع، با  
فروش تا سقف یک میلیون بشکه  در روز دولت  می تواند 
۲۰ درصد به صندوق واریز کرده و ۱۸ درصد مابقی را در 
اختیار بگیرد اما هر آنچه مازاد بر یک میلیون بشکه فروش 
رفت تمام سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی باید واریز 

شده و دولت امکان استفاده از آن را نخواهد داشت.در این 
شرایط میزان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تغییر 
خواهد کرد؛ به گونه ای اگر دولت تا یک میلیون بشکه در 
روز نفت فروش برود سهم دولت از نفت ۶۵.۵ درصد، سهم 
صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد و سهم شرکت ملی نفت 
۱۴.۵ درصد خواهد بود. همچنین در صورت فروش بیش 
از یک میلیون بشــکه در روز سهم صندوق به ۳۸ درصد 
خواهد رســید که د راین حالت ۱۴.۵ درصد دیگر برای 
شرکت ملی نفت و ۴۷.۵ درصد برای دولت باقی می ماند 

که اختالف ۱۸ درصدی خواهد داشت.

برگشت ذخائر در سر رسید
اما موضوع سررسید تســهیالت قبلی دولت از صندوق 
توسعه ملی در ســال آینده نیز مطرح است، به هر حال 
پیش از این، دولت با دریافت منابع مازاد بر ۲۰ درصد آن 
را در قالب تسهیالت اســتفاده کرده که باید بازپرداخت 
انجام شود و در این حالت برگشت ذخائر ارزی به صندوق 

انجام خواهد شد.

پشت پرده نوسانات بازار سهام 

دستکاری حقوقی ها و سکوت سازمان بورس

معادالت نفتی 1۴۰۰ پیچیده شد 

ذخائر ارزی بر می گردد
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قیمت طال، قیمت سکه، قیمت دالر 
روز گذشته در بازار آزاد قیمت طالی ۱۸عیار هرگرم یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت دالر ۲۵ هزار و ۹۸۰ 
تومان است.قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 4۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 4۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و 4۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به 

فروش می رسد.
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کمبود نیروی متخصص در حوزه سالمت
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس

باری که بر دوش شبکه بهداشت و درمان کشور وجود دارد بسیار سنگین بوده در حالی که پرستاران که بازوی مهمی در این شبکه هستند از بسیاری از حقوق خود محروم مانده اند. البته این موضوع تازگی ندارد و در کمیسیون بهداشت به 
صورت متعدد موضوع کارانه ها و پرداخت های غیر مستقیم پرستاران مطرح می شود. متاسفانه در برخی استان ها این پرداخت ها عقب افتاده است و پیگیری های انجام شده به روش های مختلف نیز به سرانجام نرسیده است. البته تمام همت 

وزیر بهداشت این است که این پرداخت ها به سرانجام برسد.
این روزها کمبود نیروی متخصص در حوزه سالمت کشور اسباب نگرانی را فراهم کرده است. این معضل تنها مربوط به این دولت هم نیست، بلکه حاصل سوءمدیریت های گذشته است که البته در حوزه پرستاری این کمبود به طور کامل مشهود 

بوده که نتیجه آن افزایش ساعت کار پرستاران و کاهش کیفیت ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی شده است.

مهاجــرت پرســتاران در ۷ 
ماه نخست امســال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 
۲.۵ برابر شده است. قائم مقام 
نظام پرســتاری مهم ترین 
عامل مهاجرت پرستاران را بحث مالی می داند. از زمان 
شــیوع کرونا در ایران بیش از هزار پرستار درخواست 
مهاجرت از ایران را داده اند که نشان از افزایش مهاجرت 
پرســتاران دارد. این در حالی اســت که تهران حدود 
۷ هزار پرستار کم دارد. بســیاری از وعده هایی که به 
پرستاران داده شده اســت، عملی نشده و این موضوع 

فرصت خوبی است تا کشــور های اروپایی برای جذب 
پرستاران و مهاجرت آسان آنها به دلیل کمبود نیروی 

انسانی اقدامات الزم را انجام دهند.
این در حالی اســت که تا قبل از بروز بحران کرونا نیز 
پرستاران از موانع شغلی و حقوق ناکافی گالیه داشته 
اند و با اضافه شدن این بیماری بار کاری زیادی بر آنها 
تحمیل شده است. متاسفانه با وجودی که بارها برای 
مطالبات بحق این قشــر اقدام شــده اما گویا گوشی 
بدهکار این اعتراضات نبوده اســت. همچنین شاهد 
هستیم که بارها متولیان این بخش با مقام های مسوول 
در وزارت بهداشت این مشکالت را مطرح کرده که توجه 
نکردن به فرسودگی کادر پرستاری در کشور می تواند 
فاجعه ای بزرگ ایجاد کند اما علی رغم تمام هشدارها 

شاهد بی توجهی به قشر پرستارها بوده است.

عبداهلل صفری، قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور 
در این رابطه می گوید: فشــار کاری شدید پرستاران 
هم از نظر جسمی و هم روحی روانی آنان را به سمت 
خستگی و فرسودگی زیادی برده است بنابراین الزم 
است هر چه زودتر با ورود نیروهای تازه نفس و جایگزین 
از این فشار کاری کاسته شود. قوانین زیادی برای تأمین 
مطالبات پرستاران تصویب شده است اما اجرای آنها از 
همان ابتدا با فراز و نشیب های متعدد روبرو بوده و هنوز 
آن طور که باید و شاید به مســائل و مشکالت مربوط 
به حیطه پرستاری رسیدگی نشــده است. پرستاران 
مطالبه  ای جز رفع موانع خدمتی و اجرای قوانینی که 
تصویب شده ندارد. به گفته وی، بی توجهی به مطالبات 
پرستاران سبب ســلب انگیزه آنان می شود و آرامش 
خیال آنان را برای خدمت خالصانه می گیرد و در برخی 

موارد این بی توجهی ها حتی سبب مهاجرت پرستاران 
می شود که در بلند مدت باعث تشدید بحران کمبود 

پرستار در کشور می شود.
بر اساس گزارش های منتشر شــده شغل پرستاری 
همیشه متقاصی زیادی برای مهاجرت به خارج از ایران 
داشته است. شرایط کاری پرستارها در خارج از ایران 
به ویژه در کانادا و آمریکا بســیار متفاوت است با آنچه 
در ایران می گذرد. در کشورهایی مثل آمریکا و کانادا 
پرستارها درآمد بیشتر و شرایط بهتر کاری نسبت به 
ایران دارند. به همین دلیل است که هم خودشان تمایل 
بسیار زیادی به مهاجرت دارند و هم مثال در مورد کشور 
کانادا ردیف های مهاجرتی جدا برای آنها فراهم است 
که کار مهاجرت آنها راحت تر به جریان بیافتد و امکان 

خروج از ایران را داشته باشند.

   مهاجرت   پرستاران   ایرانی  به  خارج  از  كشور شدت  گرفته  است

بحران کمبود پرستار 
تهران حدود 7 هزار پرستار كم دارد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

یک کارشناس صنعت پوشاک با بیان اینکه ساالنه 
190 میلیون متر مربع چادر مشــکی وارد کشــور 
می شــود، گفت: هم اکنون در کشــور ۷900 واحد 
نساجی فعالند که فقط 30 درصد پارچه و منسوجات 
مورد نیاز کشور را تامین می کنند.نیما کیا منصوری، 
یک کارشناس پوشاک ایرانی اسالمی اظهار داشت: 
ظرفیت های عظیمی در کشور بر اساس قومیت های 
مختلف و تفاوت های فرهنگی و نوع پوشــش های 
خاص داریم که این رقم خود یک بازار عظیم بوده که 
باید بتوانیم وارد این بازار 900 میلیارد دالری جهان 
شویم. اما نکته ای که وجود دارد این است که سهم 
ایران 30 میلیارد دالر بوده که اغلب آن واردات است.

وی افزود: در کشــور ۷900 واحد نســاجی وجود 
دارد که این تعداد فقــط 30 درصد ظرفیت پارچه 
و منسوجات کشــور را تامین می کند. این مسئله از 
ســال 98 با ممنوعیت واردات منسوجات به کشور 

مقداری به صرفه تر شــده و این واحدهای تولیدی 
جان گرفته اند.این کارشناس صنعت پوشاک گفت: 
در حوزه پوشاک قوانین کم نداریم به طوری که سال 
138۵ قانون مد و لباس را تصویب کرده و به دولت 
ابالغ شده که این مهم با متولی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی است اما به نظر می رسد که این قوانین یا به 
درستی اجرا نشده یا یک بی خیالی نسبت به اجرای 
آن وجود دارد. وی با بیان اینکه حوزه مد و لباس در 
کشــور ما ارتباطی به تحریم ها ندارد، گفت: عموما 
ساالنه 190 میلیون متر مربع چادر مشکی وارد کشور 
می شود اما در سال های اخیر با فعال کردن دو کارخانه 
با تکنولوژی روز دنیا توانستیم حدود 1۵ درصد از این 
رقم را داخلی سازی کنیم و الباقی نیاز ما به صورت 
مونتاژکاری انجام می شود و عمال منسوجات چادر 
تولید نمی شود بلکه وارد شده و به صورت برند ایرانی 

وارد بازار می شود.

بــا تصویب کلیــات طرح 
مالیات بر خانه های خالی 
توســط شــورای نگهبان 
اجرای این طــرح پس از 
فراز و نشــیب های بسیار 
و معطلی چندســاله وارد فاز اجرایی خواهد شــد. 
سرانجام پس از اصالحات صورت گرفته مورد تایید 
شورای نگهبان قرار گرفته که با این تفاسیر این طرح 
یک قدم به اجرا نزدیک تر شــد و برای اجرا و قانون 
شدن تنها به ابالغ به رئیس جمهوری و دستور اجرا 

توسط وی نیاز دارد.
با افزایش قیمت مسکن و ناتوانی در کنترل این بازار و 
همچنین نابسامانی بازار اجاره بها که از قیمت مسکن 
تاثیر می پذیرد مســئوالن کشــور اعالم کردند که 
صاحبان خانه های خالی از سال 9۵ به بعد باید مالیات 
قابل توجهی بپردازند. فعاالن بازار مسکن بر این باورند 
که طرح اخذ مالیات از خانه های خالی در اصل طرح 

بدی نیســت. البته در صورتی که دولت بتواند این 
واحد ها را شناسایی و از صاحبان خانه های خالی وام 
دریافت کند. قرار بود سامانه ای برای اجرای این طرح 
در دستور کار قرار بگیرد که در این زمینه بررسی شود 

که آیا این سامانه در اجرای طرح مذکور موفق خواهد 
بود یا خیر. احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس این طــور توضیح داد که با جهش 
قیمت ها در حوزه مسکن و اجاره بها، فشار سنگینی 

بر گرده مردم وارد شده و یکی از مطالبات فوری مردم 
از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته 
قیمت ها در بازار مسکن است؛ لذا با تصویب این طرح 
می توان بازار مسکن را تا حدودی کنترل کرد. آن هم 
در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات 
از خانه های خالی، حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در 

کشور وجود دارد.
الزم به ذکر است که شــورای نگهبان به مالیات بر 
خانه خالی اصالحاتی چون معافیت یک خانه خالی 
از مالیات فقط در شــهر فرعــی و خانه هایی که به 
گردشگران اجاره روزانه داده می شود اما قرارداد اجاره 
برای آن ها وجود ندارد وارد کرده بود. همچنین، وضع 
مالیات نسبت به کســانی که به دالیل موجه، امکان 
فروش یا اجاره ملک خــود را ندارند، خالف موازین 
شرع دانسته شده  و نسبت به مواردی چون تعریف 
خانه خالی، معافیت در پرداخت مالیات تا چهار ماه 
پیوسته خالی بودن خانه و موجه بودن فروش نرفتن 
خانه نوساز بعد از مهلت تعیین شده در مصوبه ابهام 
وارد کرده بود که با این اوصاف، این ابهامات برطرف 

شده است.

طرح مالیات بر خانه های خالی با تصویب شورای نگهبان منتظر ابالغ رئیس جمهور است

مالیات  بر خانه های خالی در فاز اجرایی

دولت  بزرگ ترین دارنده ملک خالی
منصور غیبی، کارشناس مسکن

اتفاق خوبی که قرار است در حوزه مسکن بیفتد اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی خواهد بود. سرانجام 40 سال تاخیر در شناخت هزینه ها، مالیات، درآمدهای حوزه مسکن و تسری آن به تمام صنایع تولیدی به 
شناخت رسیده و به سرانجام خواهد رسید. اما اینکه برای تصویب هر طرح و قانونی بخواهیم نگاه کاسب کارانه و فرصت طلبانه برای آن داشته باشیم درست نیست و سیاست صرف تنبیهی و تهدید جوابگو نخواهد بود. به 

طور کلی درست است که کسانی که دارا تر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و از همین جهت اجرای این قانون می تواند گام موثرتر و عملیاتی تری برای کنترل بازار رهن و اجاره و حتی قیمت مسکن باشد.
همچنین کسانی که خانه های خود را خالی نگاه داشته اند یعنی نیازی به اجاره بهای آن ندارند و از طرف دیگر کسانی که بیش از دو خانه در اختیار دارند هم نشانه تمکن مالی آنهاست و باید از آنها مالیات اخذ شود. چرا که 
عدم فروش آنها باعث به وجود آمدن یک تقاضای زیاد نسبت به عرضه در بازار مسکن شده و قیمت ها را باال می برد. اما اگر می خواهیم برای بازار مسکن کاری انجام دهیم باید حمایت را هم در کنار اجرای این طرح اجرایی 

کنیم. بنابراین در مرحله نخست باید اجازه دهیم این قانون راه خودش را برود و طی کند و از پیش بینی زودهنگام و تاثیر آن بر بازار مسکن حرفی نزنیم. 
از سوی دیگر شفاف سازی را نظام تولید مسکن اجرایی کنیم. اینکه فقط بگوییم کسی که بیشتر خانه دارد و کسی که تولید بیشتری دارد باید مالیات بدهد درست نیست. باید حتما حمایت هم در کنار اخذ مالیات باشد تا 
بتوان نیازهای مسکن را تامین کرد. نباید تهدید و تنبیه صرف در این حوزه وجود داشته باشد. چراکه نمی خواهیم بر علیه اقتصاد خودمان انقالب کنیم. با اجرای این طرح باید حمایت های ساخت و سازی نیز از تولیدکننده 
و آپارتمان ساز داشته باشیم تا مشوق ها در کنار سیاست های مالیات ستانی باهم جور در بیاید. اگر این موازنه شکل بگیرد تاثیری از نظر سوادگری وجود نخواهد شد. اگر فقط بخواهیم سیاست ستاندن را اجرا کنیم بالخره 
این پول گرفته شده از جیب مردم باید جبران شود و انبوده ساز آن را از جیب مردم جبران خواهد کرد و تاثیری که باید را در بازار مسکن و کنترل قیمتئ ها نخواهد گذاشت. این مدل مالیات ستانی صرف مردم را در انتها 
متضرر خواهد کرد. همچنین هیچگاه دولت با استفاده از یکسری تهدیدات و برنامه های بازدارنده بازار جواب نگرفته است. همواره عمر این کارها چند روزه بوده و چنین دستورالعمل هایی هم جوابگو نبوده است. اگر تصمیم 
گرفته می شود که بازار را از طریق وضع برخی مالیات ها کنترل کنند، اول دولت باید از خودش شروع کند. دولت بزرگ ترین دارنده ملک خالی است و باید از شرکت ها و موسسه های زیر مجموعه خودش برای اخذ مالیات 

بر خانه های خالی شروع کند. اگر هدف سیاست گذار، اخذ مالیات از واحد مسکونی یک بازنشسته است، هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران از کاهش 
تقاضا برای اقالم مصرفی شــب یلدا نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته خبر داد و اعالم کرد که طرح تشدید 
بازرسی از این کاالها همچون سال های گذشته اجرایی 
می شود. بهنام نیک منش با اشــاره به اینکه امسال 
تمامی مسئوالن کشــوری و وزارت بهداشت تاکید 
کرده اند که مردم همچون سیزده به در، ایام محرم و 
... در مراسم شــب یلدا نیز از تجمع و دورهمی پرهیز 
کنند و دیدارها حتی االمکان به صورت مجازی انجام 
شود، اظهار کرد: به این ترتیب، طبیعی است که تقاضا 
برای خرید اقالم یلدایی کمتر باشد. بررسی هایی که تا 
به امروز انجام شده هم موید این کاهش تقاضا است.
به گفته وی، آجیل، انار، هندوانه، مرغ و گوشــت و... 
به طور ویژه خریداری نشده و خرید مایحتاج روزمره 
تا امروز محسوس بوده اســت. اما هر ساله در چنین 

ایامی طرح تشدید نظارت بر بازار محصوالت مرتبط 
با آیین یلدا انجام شده و امسال هم به بازرسان اصناف 
تاکید شده اســت که نظارت ها را تشدید کنند تا اگر 
خانواده ای برای جمع خانوادگی خود خریدی داشت، 
در حق او اجحاف نشود.   معاون بازرسی و نظارت اتاق 
اصناف ایران، میوه و تره بار، آجیل  و خشکبار و مواد 
پروتئینی را مشمول طرح تشدید بازرسی عنوان کرد.
نیک منش در پایان ابراز امیدواری کرد که واحدهای 
صنفی و مردم محدودیت های فعالیت را رعایت کنند 
تا سایه این بیماری هر چه سریع تر از سر ما برداشته 
شود.مسئوالن ستاد مقابله با کرونا در آستانه شب یلدا 
بارها از مردم خواستند که شب یلدا را به صورت مجازی 
و بدون دورهمی برگزار کنند و اعالم کردند که احتماال 
پیشنهاد محدودیت و منع تردد از ساعت 18 تا 4 برای 

شب یلدا اجرایی خواهد شد.

بر اساس آمار منتشر شــده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در هشت ماهه سال جاری دو میلیون و ۷80 
هزار بازرسی انجام شده است که نسبت به سال گذشته 
رشد ۶.1 درصدی را نشان می دهد.آمار منتشر شده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در هشت 
ماهه سال جاری دو میلیون و ۷80 هزار فقره بازرسی 
انجام شده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل دو 

میلیون و ۶۲0 هزار بازرسی ثبت شده است.
همچنین تعداد پرونده های تشــکیل شده در سال 
جاری 1۷۷ هزار پرونده بوده و با توجه به اینکه در مدت 
مشابه سال گذشته 1۶8 هزار پرونده به ثبت رسیده، 
رشد ۵.4 درصدی را تجربه کرده است.بر اساس این 

آمار ۲1۵ هزار فقره تخلف در هشت ماهه سال جاری 
کشف شده که در مدت مشــابه سال گذشته همین 

میزان بوده و تغییر پیدا نکرده است.
در همین راستا، در هشت ماهه سال جاری رسیدگی 
به شکایات مردمی ۲ درصد داشته است که سال 98 
این بخش 100 هزار پرونده بوده و در ســال جاری به 
10۲ هزار فقره رسیده است.در هفته های پیشین، پنج 
کاال از جمله روغن خوراکی، نهاده های دامی، مرغ زنده 
و گرم، سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کاالهای 
دارای اولویت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای جلوگیری از احتکار، بررسی موجودی و قیمت، 

تعیین شده بود.

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت گفت: با عرضه اختصاصــی ورق های فوالدی 
به تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور، قیمت لوازم 
خانگی تا پایان سال جاری کاهش می یابد. کیوان گردان 
اظهار داشت: با عرضه اختصاصی ورق های فوالدی به 
تولید کنندگان لوازم خانگی در کشــور، قیمت لوازم 
خانگی در بازار کاهــش می یابد.مدیرکل دفتر صنایع 
برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: با این اقدام انتظار داریم در زمینه کاهش قیمت 
لوازم خانگی در کشور تا پایان ســال جاری گام های 

اساسی بر داریم.
وی با بیان اینکه عرضه اختصاصی ورق های فوالدی به 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور ازهمین هفته آغاز 
می شود، گفت: در این راستا تمام مسیرهای منتهی به 
فروش ورق های فوالدی در بازار سیاه را بستیم.مدیرکل 
دفتر صنایع برق، فلزی و لــوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشت: در این شیوه جدید عرضه 
اختصاصی ورق های فوالدی بــه تولیدکنندگان لوازم 
خانگی همانند خودروسازان ادامه خواهد داشت و تمام 
تولیدکنندگانی که پروانه بهره برداری دارند، می توانند 

با استفاده از این فرصت ورق های فوالدی مورد نیاز خود 
را خریداری کنند. گردان با بیان اینکه عرضه اختصاصی 
ورق های فوالدی به کاهش قیمت ورق نیز کمک خواهد 
کرد، گفت: پیش از این تولیدکنندگان نمی توانســتند 
کمتر از100 تن در بورس فوالد خریداری کنند، اما در 
شیوه نامه جدید تولیدکنندگان لوازم خانگی می توانند با 
حجم کمتری از بورس، ورق های فوالدی خریداری کنند.

حمیدرضــا غزنــوی ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: شــیوه نامه 
فروش فوالد به تولیدکنندگان لوازم خانگی در بورس 
نیازمند آئین نامه اســت و انتظار داریم با توزیع فوالد 
ارزان قیمت به روش صحیح، زمینه کاهش قیمت لوازم 
خانگی در بازار فراهم شود.وی افزود: با این شیوه فروش 
ورق های فوالدی به تولید کننــدگان لوازم خانگی به 
قیمت مناسب آغاز خواهد شد و این در کاهش قیمت 
محصوالت لوازم خانگی مؤثر خواهد بود. ســخنگوی 
انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران اظهار 
امیدواری کرد: بــا کاهش قیمت ورق هــای فوالدی 
 قیمت لوازم خانگی در بازار از یک تا سه ماه آینده، برای 

مصرف کنندگان در بازار کاهش یابد.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 
شرکت توانیر گفت: براســاس بررسی های انجام شده، 
مشترکان کم مصرف مشمول تخفیف 100 درصدی 
به حدود 18 درصد از ۲۲.3 میلیون قبض صادر شــده 
می رســد.عبداالمیر یاقوتی، مدیــرکل دفتر مدیریت 
مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر با اشاره به این 
نکته که تاکنون ۲۲ میلیون 33۵ هزار قبض برق در دور 
آبان و آذرماه صادر شده است، گفت: با پایش ۷۶ درصدی 
قبوض مشترکان خانگی برق نزدیک به ۲۲ درصد از این 

مشترکان در رده کم مصرف طبقه بندی شده اند.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشــترکین 
شرکت توانیر با اشاره به این نکته که همه این ۲۲ درصد 
مشمول تخفیف 100 درصدی نمی شوند، گفت: براساس 
آمار بدســت آمده تا کنون با کم کردن آمار واحدهای 
مسکونی خالی و ســکونت گاه های غیر رسمی از آمار 
مذکور، مشــترکان کم مصرف مشمول تخفیف 100 

درصدی به آمار 18 درصد از ۲۲.3 میلیون قبض صادر 
شده می رســد. وی در بیان این نکته که ممکن است 
بخش از مصرف برق مندرج در قبض مشترکان مشمول 
تخفیف 100 درصدی برق مربوط به قبل از آبان و آغاز 
طرح برق امید باشد، گفت: ممکن است بخشی از هزینه 
برق مشترکان کم مصرف که پس از آبان ماه است شامل 
تخفیف 100 درصدی شود و مشترکان کم مصرف باید 
هزینه مرتبط با قبل از آبان ماه را پرداخت کنند. یاقوتی 
با اشاره به مشترکان آمار مرتبط با مشترکا ن پرمصرف 
برق، تاکید کرد: تعداد مشترکان پر مصرف نسبت به سال 
گذشته با 1۲ درصد کاهش مواجه شده است.این مقام 
مسئول در بیان زمان تکمیل آمار و اطالعات اولین دوره 
قبوض پس از اجرای طرح برق امید گفت: تا 10 دی ماه 
اطالعات تکمیلی دوره آبان و آذرماه سال جاری تکمیل 
شده و نتایج قطعی اولین دوره صدور قبوض برق پس از 

اجرای طرح برق امید بیان خواهد شد.

کاهش تقاضا برای اقالم مصرفی شب یلدا

افزایش ۶ درصدی بازرسی ها در هشت ماهه سال جاری

قیمت لوازم خانگی تا پایان امسال کاهش می یابد

واردات 190 میلیون متر مربع چادر مشکی به كشور

عرضه چادرمشکی وارداتی با برند ایرانی

14  میلیون نفر از مزایای برق رایگان بهره مند شده اند

7۶ درصد از قبوض برق خانگی صادر شد
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6 عنوان جديد به فهرست مصاديق محتوای مجرمانه 
اضافه شد

یکصد و بیستمین جلســه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به 
ریاست حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و رئیس 
کارگروه و با حضور بابایی دبیر کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد. موضوعات 

ذیل با تصویب اعضا به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد:
 خرید و فروش هرگونه امتیاز و مجوز و نیز تبلیغ آنها؛ موضوع ماده ۲ قانون 

تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۳۶۷
تولید، انتشار، تبلیغ و ترویج محتوای مســتهجن یا مبتذل که در آنها از 
اطفال و نوجوانان اســتفاده شده اســت. )بند ۸ ماده ۱۰ قانون حمایت از 

اطفال و نوجوانان(
افشاء هویت، اطالعات و اســرار طفل یا نوجوانان بزه دیده یا در وضعیت 

مخاطره آمیز )موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان(
انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک آزاری در فضای 

مجازی )موضوع ماده ۱۰ و بند ۹ ماده ۱۰ حمایت از اطفال و نوجوانان(
برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی 

)موضوع ماده ۱۰ و یند ۹ ماده ۱۰ حمایت از اطفال و نوجوانان(
فعالیت تارنماهای خبری غیرمجاز )با استناد به قانون مطبوعات(

با احراز هویت کاربران، کالهبرداری سایبری کاهش پیدا می کند
چالش بی پايان پلتفرم های خريد و فروش اينترنتی

کسب وکارهای اینترنتی با همه گیری کرونا رونق بیشتری گرفته و اعتماد 
مردم به پتلفرم های خرید و فروش آنالین بیشتر شده است. براساس یک 
بررسی در موسسه مکنزی، اقتصاد دیجیتالی راهی که باید در پنج سال می 
پیمود، در هشت هفته پیموده اســت. همه چیز به ظاهر خوب به نظر می 

رسد اما این همه داستان نیست.
مردم به خرید و فروش آنالین، روی آورده اند. خرید انواع کاال، یافتن شغل 
های پاره وقت، گرفتن پروژه های دورکاری و ... آن ها را به وادی کشانده که 
اگر مهارت های پیمودن آن را کسب نکنند، به طعمه کالهبرداران تبدیل 
می شوند. بعضی می گویند صاحبان کاالها پیش از معامله برای آن ها لینک 
می فرستند تا خریدار از طریق آن لینک برای آن ها پول واریز کند، بعضی 
دیگر پول ها را از روش های درست واریز کرده اند اما پس از آن، موفق به 
تماس با فروشنده نشده اند. هر روز ترفندهای تازه ای از کالهبرداران رو می 
شود و مقابله با آن ها به چالش بی پایان پتلفرم های خرید و فروش اینترنتی 

و دستگاه های دولتی مربوط تبدیل شده است.
براساس آماری که خبرگزاری جمهوری اسالمی، ایرنا اعالم کرده در سال 
۹۷ تا تیرماه سال ۹۸، پنج هزار فیشینگ در کشور شناسایی شده که یک 
چهارم آن در تیرماه رخ داده است. رییس پلیس فتا سال گذشته اعالم کرد 
۶5 درصد جرائم سایبری در ایران فیشینگ بوده است و پس از اجرای رمز 
دوم پویا، فیشینگ در کشــور 55 درصد کاهش یافته است. غیر از اجرای 
طرح رمز دوم پویا، تالش برای آگاهی دهی به مردم و افزایش ضریب امنیت 
در پتلفرم های رسمی از جمله دیوار و شیپور هم به کاهش جرایم سایبری 

کمک کرده است.
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کســب و کارهــای اینترنتی دراین باره 
گفت»اقدامات مجرمانه در زمان انتشــار آگهی در فضای آفالن از جمله 
ضمیمه نیازمندی های همشهری نیز رخ می داد. روزنامه همشهری با برخی 
رویه ها از جمله احراز هویت تالش کرد نظارت بیشتری بر موضوع داشته 
باشد، این موضوع در سایت ها و پلتفرم های آنالین نیز اهمیت زیادی دارد. 
نهادهای مرتبط با پیگیری تخلفات و برخورد با مجرمان هم باید چابک تر و 
چاالک تر باشند. متاسفانه در این زمینه ضعف هایی وجود دارد و روند تغییر 

و تحوالت در چنین حوزه هایی نیز در ایران کند است«.
به گفته طالبی »صدا و سیما معموال زمانی حاضر می شود در مورد بعضی 
مسائل هشدار دهد که افراد زیادی قربانی شده اند. برای مثال این رسانه بعد 
از سال  ها کالهبردی سایت های شرط بندی تازه به موضوع پرداخته است. 
در حالی که آنها تاکنون به روایتی ۹ و بر اساس آمار دیگری ۱5 هزار میلیارد 

تومان از پول مردم را دزدیده اند«.

زور استارتاپ ها به مافيای نفت نمی رسد
مدیر شتابدهنده تخصصی آی تک، سهم شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها در صنعــت نفت را نزدیک به صفر اعالم کرد و گفت: شــرکت های 
دانش بنیان از پس مافیای حاکم در فرآیندهای اجرایی صنعت نفت و گاز 
بر نمی آیند. جدای از این معموال ســواد الزم برای درک توانایی استارت 
آپ ها در این صنعت وجود نداشته و مدیران نفتی حاضر به اعتماد کردن 

به آنها نیستند.
بر اســاس آخرین آمار اعالمی ۶ هزار و 5۰۰ شرکت دانش بنیان گردش 
مالی بیش از ۸ هزار میلیارد تومانی دارند. شرکت هایی که به نظر می رسد 
بر خالف تمام وعده هایی که بیژن زنگنه وزیر نفت در ســال های گذشته 
ســر داده، هنوز جایگاهی در صنعت نفت ندارند. امیر عابدپور از بازیگران 
اکوسیســتم اســتارت آپی در صنعت نفت می گوید که حمایت و توسعه 
اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان بیشــتر شــبیه یک نمایش 
تبلیغاتی است. او که مدیر عامل اجرایی شرکت شتابنده تخصصی آی تک 
است در گفتگو با بازار از مانع تراشــی های برخی از مدیران نفتی در ورود 
اســتارت آپ ها به این صنعت گله کرده و می گوید: متاسفانه نگاه مثبتی 
به کارکردهــای نوآورانه در صنعت نفت و گاز وجود نــدارد. جدای از این 
بخش های حاکمیتی معموال ســواد قابل قبولی برای درک فنی توانایی 
استارت آپ ها را ندارند. این مشکالت موجب شده که زبان مشترکی بین 
کســب و کارهای نوین و شــرکت های دانش بنیان با بخش دولتی وجود 
نداشته باشد و عمال به آنها اعتماد نشود. عابدپور که معتقد است ایران در 
زمینه ورود استارت آپ ها به حوزه های صنعتی چند نسل از سایر کشورها 
عقب است، ادامه داد: عملکرد شــرکت ها دانش بنیان و استارت آپ ها با 

همان نگاه سنتی نسل قدیم مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرد.
مدیر شتابدهنده تخصصی آی تک )اولین شــتابدهنده حوزه نفت و گاز و 
انرژی( در کشور معتقد است که شــرکت های دانش بنیان از پس مافیای 
حاکم در فرآیندهای اجرایی صنعت نفت و گاز بر نمی آیند. به همین دلیل 
است که سهم استارت آپ ها در این صنعت که بزرگترین ترنول مالی کشور 

را دارد تقریبا صفر است. 
 طی سال های گذشــته اکوسیستم اســتارت آپی در بخش انرژی در دنیا 
شکل گرفته در ایران نیز به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک، ضرورت 
حضور بیشتر استارتاپ ها و شتابدهنده ها به شــدت احساس می شود. با 
توجه به تاکیدات که بیژن زنگنه وزیر نفت روی این حوزه داشته و حمایت 
از فعاالن آن داشته، هم اکنون کســب و کارهای نوین  چه سهمی  از این 
صنعت دارند؟متاسفانه با وجود تاکیداتی که نسبت به ورود استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان به صنعت نفت شده این موضوع تنها در حد یک 
نمایش تبلیغاتی باقی مانده است. به خصوص پارسال اظهار نظرهای زیادی 

در اینباره از سوی مسئوالن وزارت نفت صورت می گرفت.

اخبار

Future Starts ۲۰۲۰ حضور ۵ استارتاپ ایرانی در مرحله نیمه نهایی
 طالیی، رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران با اشاره به مشکالت و موانع در صدور ویزا و روادید برای استارتاپ های ایرانی دستاوردهای ایران در جیتکس را حضور پنج 

استارتاپ ایرانی در مرحله نیمه نهایی Future Starts ۲۰۲۰ برشمرد.

نان بخور و نمیر بیکارشدگان 
کرونایی در حالی قرار است از 
سوی دولت روی سفره این 
قشر آسیب دیده برود که رقم 
اعالمی در حدی اســت که 
این افراد بیشتر از نیمی از ماه را باید با جیب خالی و با 
پای پیاده به جستجوی کار در بنگاه ها و کارگاه هایی 
بپردازند که در پی محدودیت هــای کرونایی و حال 

ناخوش تولید و رکود بازار »نانشان آجر شده است.«
در این میان وزیر همیشــه در صحنــه کار )بخوانید 
غایب( خبر از اشــتغال مجدد ۴۰ درصد از افراد بیمه 
شــده از کرونا داده و می گوید: »ســتاد ملی مقابله با 
کرونا مصــوب کرد برای بیکارشــدگان کرونا مقرری 
بیمه بیکاری حداقل به انــدازه 5۰ درصد حداقل مزد 

باید پرداخت شود.«
 مطابق آخرین گزارش های مرکز آمار ایران بررســی 
نتایج حاکی از مشــهود بودن اثر کوویــد ۱۹ بر بازار 
کار کشــور در فصل بهار نســبت به فصل مشابه سال 
قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور 
افزایش و جمعیت شــاغل و بیکار کشــور )جمعیت 
فعال( با کاهش ملموسی مواجه شــده است. بررسی 

نرخ بیکاری افراد ۱5 ســاله و بیش تر نشــان می دهد 
کــه ۹.۸ درصد از جمعیــت فعال )شــاغل و بیکار(، 
بیکار بوده اند. بررســی روند تغییرات نــرخ بیکاری 
حاکی از آن اســت که این شاخص، نســبت به فصل 
 مشــابه در ســال ۹۸، ۱.۱ درصــد کاهــش یافتــه

 است.
در بهار ۹۹، به میزان ۴۱.۰ درصد جمعیت ۱5 ساله و 
بیش تر از نظر اقتصادی فعــال بوده اند، یعنی در گروه 
شــاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررســی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ۹۸( ۳.۷ درصد 

کاهش یافته است.

مصوبه ستاد کرونا برای مقرری بیمه بیکاران 
کرونا

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در مورد آخرین آمار 
بیکاری نیز گفت: مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آمار، 
نرخ بیکاری را اعالم می کند؛ البته به دلیل شرایط کرونا 
در کشور، فشــار زیادی بر نیروی کار به ویژه بر بخش 
خدمات وارد شد و ما سعی کردیم این فشار ها به حداقل 
کاهش پیدا کند و در این زمینه ســامانه ای برای افراد 
بیکارشــده از کرونا طراحی کردیم، البته ۴۰ درصد از 

افراد بیکار شده از کرونا، اشتغال مجدد پیدا کردند.
وی در مورد گالیه کارگران در پرداخت بیمه بیکاری 

و اینکه عــده ای می گفتند بیمه بیــکاری به صورت 
علی الحساب گرفته اند، گفت: در شرایط طبیعی، کسانی 
که به صورت اجباری بیکار می شــوند و مشمول بیمه 
بیکاری می شوند، مسیر قانونی خود را طی می کنند، 
اما با بیکار شدن عده زیادی از کارگران به خاطر کرونا، 
با دو قانون بیمه بیکاری و نیز قانون مصوبه ستاد ملی 
کرونا مواجه شدیم که در قانون بیکاری مواد ۶ و ۷ در 
مورد مقرری بیمه بیکاری تصمیم گرفته می شود، اما 
ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرد برای بیکارشدگان 

حداقل به اندازه 5۰ درصــد حداقل مزد باید پرداخت 
شود، بنابراین ســامانه ای برای ثبت نام کارگران بیکار 
شــده ظرف یک هفته طراحی کردیــم و افراد بدون 
مراجعه حضوری، در این ســامانه ثبت نــام کردند و 
مقرری بیکاری هم گرفتند بدون اینکه مدارک آن ها 

سیر بررسی قانونی را طی کند.
»کســب و کار« در گفتگــو بــا یــک کارشــناس، 
 تنگنــای حمایــت بیمــه ای از بیکارشــدگان را 

بررسی می کند. 

تنها 40 درصد بيكارشدگان كرونايی به كار برگشتند 

تنگنای معیشتی بیکارشدگان کرونایی 
پرداخت ۵0 درصد حداقل حقوق به بيكارشدگان كرونا

بودجه 1400 علیه معیشت مردم 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

برای بیکارشدگان کرونایی در حالی مقرری ای به اندازه 5۰ درصد حداقل مزد تعیین شده که این عدد، عدد ناچیزی است. نکته اول این است که 5۰ درصد حداقل حقوق، اندکی باالتر از یک میلیون تومان خواهد بود. نکته دوم 
این است که برای چه مدت می خواهند این مبلغ اندک را بپردازند. این عددها، عددهایی نیست که زندگی بیکارشدگان را تغییر بدهد و نیازهای ضروری زندگی شان را پاسخگو باشد.

چالش اصلی شناسایی این افراد است؛ یعنی کسانی که کرونا باعث بیکاری آنها شده است. مغازه داری که تعطیل شده، شامل این گروه نیست. تنها کارگر و کارمندی که بنا به اقتضای آن سازمان به خاطر تعطیالت کرونایی یا 
رکود از کار بیکار شده اند در این گروه قرار می گیرند. اگر واقعا این گروه هستند که بیکارشدگان می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند چون آنها مشغول به کار بودند و بیمه می پرداختند و در حال حاضر بیکار شده اند. پس این 
گروه هم می توانند جزو بیکارشدگان باشند نه بیکارشدگان کرونایی. در این میان می ماند آنهایی که دستفروش و دوره گرد بودند و در این شرایط بیکار شده اند. پس آن کسی که پیش از این هم در جستجوی کار بوده در کجای 

این گروه قرار دارد؟ 
خالصه کالم اینکه شناسایی این افراد سخت است و قطعا به عده ای اجحاف خواهد شد زیرا هستند کسانی که به دلیل کرونا بیکار می شوند؛ اما نمی توانند مقرری بیکاری دریافت کنند. به اضافه اینکه رقم پرداختی، عدد منصفانه 

ای نیست و مانند وام یک میلیون تومانی است که پرداخت شد یا ۱۲۰ هزار تومانی که قرار است بابت تامین کاالهای اساسی بدهیم. 
دولت به جای اینکه تسهیالت ارائه کند قیمت ها را کنترل کند. اگر دولت بتواند جلوی افزایش قیمت لبنیات و کاالهای اساسی را بگیرد، مردم و به خصوص دهک های پایین و بیکاران می توانند در هزینه های زندگی خود صرفه 
جویی کنند و این مساله شامل همه نیز خواهد شد؛ تسهیالتی که اندک و ناکارآمد پرداخت شود مثل آبی است که در بیابان ریخته شود؛ آبی که در بیابان ریخته شود فقط بخار می شود و از بین می رود. بنابراین چنین تسهیالت 
اندکی نمی تواند کسب و کاری را نجات دهد. این است که اگر این تسهیالت به سمت تولید برود و بر کاهش هزینه تولید متمرکز شود نتیجه آن خیلی بیشتر از کمک هزینه ناقصی است که جامعه هدف درستی نخواهد داشت.   
این در حالی است که نظام آماری ما نیز درست نیست زیرا این نتایج و درصدها با یک سری مصاحبه ها و نمونه گیری ها انجام می شود. ما نمی توانیم براساس نمونه گیری ها بگوییم ۴۰ درصد بیکارشدگان کرونایی شغل یافته 
اند. باید نظام آماری و ثبت بیکاری ما متحول شود تا بتواند افراد زیادی را شناسایی کند. زیرا آمار موجود در حد نمونه گیری است. مثال فرض کنید از هزار نفر پرسیده اند و آنها این گونه جواب داده اند و نتیجه گیری کرده اند که 

۴۰ درصد به سر کار بازگشته اند. این اعداد اعداد قابل اعتمادی نیست و بسیاری از افراد در این گروه قرار نمی گیرند. 
نکته کلیدی در این میان کاهش قیمت های کاالها به ویژه کاالهای اساسی است که بتواند سبد معیشت مردم را ارزان تر کند. بودجه ۱۴۰۰ چنین چیزی را نشان نمی دهد. این بودجه از نظر رفاه اصال قابل دفاع و حمله نیست ولی 

در این بودجه چیزی که بخواهد هزینه تولید را کاهش بدهد، وجود ندارد یعنی همه چیز بر علیه سبد معیشت خانوار است زیرا هزینه های عمرانی کم شده یعنی تولید و زیرساخت ها ضربه می خورد.
از طرفی هزینه های جاری باال رفته که آن هم باز باید دید که کدام موسسات و شرکت های دولتی توانسته اند بودجه بیشتری بگیرند که این هم در نهایت ممکن است خدمات رسانی را بهتر کند. بودجه باید دارای یک مدل اقتصادی 

باشد تا بشود تاثیرات آن را روی اشتغال، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی سنجید که االن به نظر من بودجه مبنای مدلی ندارد. 
این بودجه در راستای برنامه توسعه ششم نیست. یعنی عمال برنامه توسعه در این بودجه فراموش شده است. برنامه ششم با زحمت تصویب شده که قرار است یک ششم یا یک پنجم آن بودجه شود؛ ولی اصال صحبتی از آن نشده 

است. این است که نه می شود به این مساله انتقاد کرد و نه می شود طرفداری کرد. صرف این اعداد و ارقام، افزایش رفاه را نشان نمی دهد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رتبه  بندی کســب  و کارهای اینترنتی بــا هدف ایجاد 
یک سیســتم خودکنترل جهت بهبود مستمر عملکرد 
کسب   وکارها و افزایش رضایتمندی مشتریان بر مبنای 
معیارهای شــفاف و قابل ســنجش جهــت کمک به 
 مصرف  کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده سازی

 شده است.
عامل »اعتمــاد« یکی از مهم  تریــن چالش  های فضای 
مجازی و خرید اینترنتی اســت و به همین دلیل اعطای 
نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( به عنوان مجوز کســب  
وکاری اینترنتی به اســتناد قانون تجــارت الکترونیکی 
از اواخــر دهه ۸۰ در دســتور کار مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی قرار گرفت که تاکنون نیز ادامه دارد. از طرف 
دیگر، »اعتمــاد« موضوعی صفر و یک نیســت و دارای 
ســطوح مختلفی اســت که به این دلیل، اینماد از ابتدا 
به صورت ستاره  دار )یک ســتاره تا پنج ستاره( طراحی 
 شد ولی تاکنون سازوکار ارزیابی و تخصیص آن اجرایی 

نشده بود.
با توجه به تأثیر باالی عامل »اعتماد« در رفتار خریداران 
در فضای مجازی، یک کسب  وکار به منظور جذب مشتری 
بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود، همواره نیازمند جلب 
اعتماد بیشتر مصرف  کنندگان می  باشد. بنابراین عامل 
اعتماد، هم از نگاه کسب  وکار و هم از نگاه مصرف  کننده، 
حائز اهمیت و تعیین  کننده است. بدین منظور، پروژه رتبه 
 بندی کسب  وکاری اینترنتی با اتخاذ رویکرد طیفی جهت 

سنجش اعتماد در کســب  وکارهای اینترنتی و با هدف 
ایجاد یک سیستم خودکنترل در حوزه تعامل کسب  وکار و 
مصرف  کننده، بهبود مستمر عملکرد کسب  وکار بر مبنای 
معیارهای صحیح و قابل سنجش و ارائه معیاری قابل درک 
جهت کمک به مصرف  کننده در انتخاب صحیح، طراحی و 

پیاده  سازی شده است.
پروژه رتبه  بندی کســب  وکاری اینترنتی از اوایل سال 
۱۳۹۷ آغاز گردید و در ابتدا با تشــکیل جلسات متعدد 
با ذینفعان این حــوزه به خصوص نماینــدگان اتحادیه 
کســب  وکارهای مجازی، انجمن صنفی کسب  وکاری 
اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای و برخی از کسب 
 وکاری پیشــرو در حوزه تجارت الکترونیکی نســبت به 
دریافت نقطه نظــرات در خصوص مدل، شــاخص  ها و 
فرآیند اجرا ادامه یافت. نهایتاً فــاز اول پروژه رتبه  بندی، 
 همراه با به  روزرســانی شناســنامه )پروفایــل( اینماد 
کسب  وکار، نسبت به انتشار اطالعات عملکرد کسب  وکار 
در سه دسته شاخص سابقه فعالیت، وضعیت پاسخگویی 
به شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد اقدام 
شــد. در فاز دوم پروژه رتبه  بندی، با استفاده از تجربه فاز 
اول و افزایش دقت ارزیابی شــاخص  های قبلی و اضافه 
کردن شاخص  های جدید، تخصیص ستاره  های اینماد 
بر اســاس نتایج رتبه  بندی عملیاتی شــد. خوشبختانه 
استقبال کسب  وکار از رتبه  بندی علی رغم گذشت زمان 
اندک، فراتر از انتظار بوده اســت؛ به نحــوی که تاکنون 

حدود ۱۰۰ کســب  وکار داوطلب انجام رتبه  بندی شده 
و تا امروز، بیش از ۳۰ کســب  وکار درخواست خود را در 
سامانه نهایی کرده  اند و در خصوص حدود ۱۰ مورد نیز 
 رتبه  بندی به پایان رســیده و نتایج آن در مورد متقاضی

 اعمال شده است.
در مورد انجام رتبه  بندی توســط یک نهاد دولتی، یک 
بررســی ســاده روی انواع دیگر رتبه  بندی در ســطح 
کشــور و قوانین و مقررات مربوط به آن مانند رتبه  بندی 
پیمانکاران و مشاوران )توسط سازمان برنامه و بودجه(، 
رتبه  بندی بازرگانــان )توســط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت(، رتبه  بندی بانک  ها و صرافی  ها )توســط بانک 
مرکزی( و … به خوبی نشــان می  دهد کــه انجام رتبه  
بندی توســط یک مرجــع حاکمیتی کاماًل مرســوم 
 و موجه بوده که بــا توجه به تأثیــر آن در تصمیم گیری 
مصرف  کننــدگان و دیگر کســب  وکار نســبت به یک 
 کســب  وکار دیگــر، این مهم بــه ســادگی قابل درک

 است. 
با این همه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه رتبه 
 بندی، از توان تخصصی و اجرایی اشخاص ثالث از جمله 
سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع تخصصی مشاوره، 
آموزش و تحقیق با بیش از نیم  قرن تجربه در زمینه رتبه 
 بندی بنگاه  های اقتصادی بهره گرفته است. خاطرنشان 
می گردد، از پروژه  های موفق ســازمان مدیریت صنعتی 
در زمینه رتبه  بندی می توان به »رتبه  بندی شرکت  های 

برتر ایران موســوم به IMI-۱۰۰« )با بیست و سه سال 
سابقه انجام(، »جایزه ملی تعالی سازمانی«، »جایزه ملی 
مدیریت انرژی«، »رتبه  بندی شرکت  های EPC«، »رتبه 

 بندی شرکت  های طراحی و مونتاژ آسانسور« و … است.

رتبه  بندی کامالً اختیاری است
نکته بســیار مهم اینکه، رتبــه  بندی کامــاًل اختیاری 
بوده و صرفاً کســب  وکارهایی که عالقه  منــد به انجام 
ارزیابی  های تخصصی در مورد آن ها توســط یک مرجع 
معتبر و قابل اســتناد و انتشــار نتایج آن در قالب ستاره  
های اینماد خود هســتند، در این فرآیند ورود می  کنند. 
طبیعی اســت، انجام ارزیابی  های تخصصی مســتلزم 
 ایجاد زیرســاخت  های الزم به منظور تجمیع و پردازش
 اطالعات، دریافت اسناد و مدارک ارائه  شده، بررسی  های 
کارشناسی و تخصصی و … است که هزینه آن بسته به 
عمق ارزیابی )پیشــرفت- توسعه- تعالی( به صورت یک 
مقدار ثابت و پیش از انجام ارزیابی، توسط مرجع ارزیابی  
کننده دریافت می  شــود و طرح مباحثی مبنی بر اینکه 
نتیجه ارزیابی تابع میزان هزینه پرداختی اســت، کاماًل 
بی اساس بوده و اتفاقاً این مباحث، اهمیت انجام رتبه  بندی 
تحت نظارت یک مرجع حاکمیتــی و رعایت اصل عدم 
تعارض منافع به منظور حفظ اعتبار نتیجه نهایی و کمک 
 به اعتمادپذیری عموم مردم به آن را بیش از پیش نمایان

 می  کند.

نظرســنجی جدیدی از مدیران صندوق های جهانی نشان 
می دهد که جایــگاه بیت کوین در رتبه بندی شــلوغ ترین 
تجارت های جهان تغییر کرده و به جایگاه سوم دست یافته 
است. به نظر می رسد طی یک سال اخیر سرمایه های سنتی 
همچون طال و اوراق قرضه جایگاه پیشــین خود را از دست 
داده باشند.استقبال سرمایه گذاران از رمزارزها طی یک سال 
گذشته و با گسترش و شیوع کرونا به شدت افزایش یافته است. 
به رسمیت شناخته شــدن بیت کوین برای نقل و انتقاالت 
رسمی مالی می تواند قیمت این رمز ارز را حتی باالتر هم ببرد.

آیا رکوردشکنی قیمت بیت کوین ادامه خواهد 
داشت؟ 

 قیمت بیت کوین، برای نخستین بار از زمان خلق آن در 

سال ۲۰۰۹، حدود دو هفته پیش به مرز ۲۰ هزار دالر 
رسید و این در حالی بود که بهای این رمز ارز پرطرفدار، 
پیش تر در دسامبر ســال ۲۰۱۷، یعنی دقیقاً سه سال 
پیش، به رکورد ۱۹ هزار و ۶۶۶ دالری هم رسیده بود، 
اما این رکورد خیلی زود با یک افت مجدد همراه شــد. 
قیمت بیت کوین پس از آن دوباره نزولی شد و تا دسامبر 
سال ۲۰۱۸، یعنی یک سال پس از تجربه اوج ۱۹ هزار 
دالری، به کانال ۳ هزار دالری برگشت که پایین ترین 
نرخ برای این رمز ارز در دو ســال گذشــته به حساب 
 می آید. اما چرا بیــت کوین تا این اندازه رشــد قیمت

 داشته است؟

پناهگاه جدید سرمایه گذاران
 ویروس کووید-۱۹ بســیاری از معادالت مرســوم 
اقتصادی در جهان را به هم ریخته و وضعیت تازه ای 
را پیش پای بازار های مختلف قرار داده است. به عنوان 
نمونه، بسیاری از اقتصاد های پیشرو در جهان، به دلیل 
تبعات اقتصادی ناشــی از قرنطینه ها و تعطیلی های 
سراسری ماهانه و هفتگی، دستخوش افت در تولید 
ناخالص داخلی شدند. آلمان، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، 
باالترین میزان نزول تولید ناخالص داخلی در چند سال 
و گاه در چند دهه اخیر را تجربه کردند و در این میان، 
تنها اقتصادی که تا حد زیادی از تبعات بحران اقتصادی 

سال جاری میالدی در امان ماند، اقتصاد چین بود.
یکی از ویژگی های بحران اقتصادی اخیر نیز روی آوردن 
سرمایه گذاران جهانی به دارایی های مقاوم در برابر افت 
قیمت بود که به طور سنتی، در طال خالصه می شد، 
اما اکنون ظاهراً باید بیت کوین را هم به فهرست این 

دارایی ها اضافه کرد.
بر این اساس، در حالی که قیمت طال یک اوج تاریخی 
را تجربه می کرد و بررسی تاریخی هم نشان می داد که 
همچون دوره های بحرانی اقتصادی در گذشته، »فلز 
زرد« به پناهگاهی برای سرمایه گذاران ریسک گریز 
بدل خواهد شد، این بار بیت کوین به عنوان نخستین 
رمز ارز تاریخ، به پناهگاهی تازه برای سرمایه گذاران 

مبدل شد.

سرمقاله
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