
نیروی انتظامی اعالم کرد: براساس اجرای طرح کاهش 
زنجیره انتقال بیماری کرونا امروز )پنجشنبه( ۴۹ هزار 
و ۵۶۶ پیامک به رانندگان خاطی ارسال شد.به گزارش 
پایگاه خبری نیروی انتظامی، در حوزه اعمال قانون و در 
چارچوب کنترل زنجیره کرونا در طرح محدودیت شبانه 
تعداد ۴۳ هزار و ۳۲۹خودرو و در مناطق نارنجی تعداد 

۵۲ هزار و ۶۸۷ خودرو جریمه و اعمال قانون شدند.
همچنیــن در ارتباط با اجرای این طــرح به۵۲ هزار 
و ۹۳۳ راننده تذکر شــفاهی و تعداد ۳۷ هزار و ۹۸۸ 
خودرو که پیشتر توقیف شده بودند، عودت داده شد. در 
چهارمین روز دی ماه تعداد هشت هزار و ۱۶۶ نفر نیرو 
در یک هزار و ۹۵۸ نقطه بکارگیری شدند. همچنین  
روزگذشته تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است. براساس این 
گزارش، از جمله اقدام های انتظامی مرتبط با صنوف 
بازدید از۱۶ هزار و ۲۶۳ محل کســب بوده که در این 
ارتباط ۱۱ هزار و۴۴۸ هزار واحد کسب تذکر و ۲۴۲ 

باب از صنوف پلمب شد.
این در حالی است که فرمانده عملیات مدیریت بیماری 
کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه علی رغم کاهش 
نسبی آمار مرگ و میر، همچنان وضعیت استان تهران 
شکننده و ناپایدار تلقی می شود، از تداوم محدودیت 

های کرونایی در هفته آینده در استان تهران خبر داد. 
دکتر علیرضا زالی درباره وضعیت کرونا در استان تهران 
اظهار کرد: در طول چند هفته اخیر در گستره کشور از 
جمله استان تهران مجموعا شیب نسبتا مطلوبی را در 

کاهش آمار شاهد بوده ایم.
وی با بیان اینکه کماکان به دلیل پیچیدگی هایی که 
در شهر و استان تهران وجود دارد هنوز برخی آمارها 
از نظر کمی باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تعداد 
بیماران بستری ما در تهران بالغ بر ۲۵۰۰ بیمار است 
که از این تعداد حدود ۹۳۴ نفر در بخش مراقبت های 
ویژه بستری هستند.زالی روز چهارشنبه با بیان این که 
در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹۰۰ نفر در بخش سرپایی با 
تشــخیص کرونا به ما مراجعه کرده اند، گفت: حدود 
۲۹۰۰ نفر از آنان به بخش های بهداشتی و ۲۰۰۰ نفر 

نیز به بخش های سرپایی درمانی مراجعه کرده اند.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران تعداد بیماران فوت شده با تشخیص کرونا را در 
بیماستان های استان در طول ۲۴ ساعت گذشته ۳۹ 
مورد و بیماران ترخیص شده از بیمارستان ها را ۳۷۰ 
مورد عنوان کرد.وی تاکید کرد: علی رغم اینکه نسبت 
به هفته گذشته آمارها کاهش را نشان می دهد اما هنوز 
موارد جدیدی از بستری در تهران وجود دارد؛ میزان 

مراجعین سرپایی نیز اگرچه نسبت به هفته گذشته 
تقلیل پیدا کرده است؛ اما هنوز عدد قابل توجهی است.
زالی افزود:  شــرایط تهران همان طور که بارها اعالم 
شده علی رغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میر باید 
شکننده و ناپایدار تلقی شود.فرمانده عملیات مدیریت 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران تصریح کرد: کاهش 
آمار به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر 
زمانی هنوز با قاطعیت نمی توانیم بگوییم که در مسیر 

کاهش بیماری درحال حرکت هستیم.
وی ادامه داد: طبیعتا اگر شاهد کاهش ابتال و کاهش 
بارمراجعین بیمارستانی در تهران باشیم می  توانیم آن 
را به اجرای طرح محله محوری نسبت دهیم. طبیعتا 
در هفته آتی می توان تحلیل دقیق تری در این زمینه 
ارایه داد.فرمانده عملیــات مدیریت بیماری کرونا در 
کالنشهر یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۹۰ بیمار 
جدید در بیمارستان های اســتان پذیرفته شده اند.
وی درباره آخرین وضعیت محدودیت های کرونایی 
استان تهران توضیح داد: وضعیت اکثر شهرستان های 
استان تهران کماکان نارنجی تلقی می شود، بنابر این 
محدودیت های در نظر گرفته شــده برای شهرهای 
نارنجی در اکثر شهرستان های استان در هفته آتی نیز 

ادامه خواهد داشت.

تندگویان درباره فرآینــد پرداخت وام ازدواج به 
جوانان توضیحاتی داد. محمد مهدی تندگویان 
معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان درباره افزایش رقم ازدواج برای جوانان، 
اظهار کرد: من بــا افزایــش وام ازدواج مخالف 
نیستم.او با بیان اینکه موضوعی که من همیشه 
مطرح می کنم این اســت که افزایش وام ازدواج 
چــه منطقــی دارد، گفت: افزایــش حتی چند 
برابــری وام ازدواج نیــز مشــکلی را از جوانان 
حــل نمی کند و عمال بــا ۸۰ میلیون شــدن یا 
 ۱۰۰ میلیون شــدن وام ازدواج نیز نمی شــود 

کاری کرد.
معــاون امــور ســاماندهی جوانان افــزود: ما 
درخصــوص پرداخت وام ازدواج از ســال ۹۶ به 
صورت بــه روز عمل می کنیم و هیچ مشــکلی 
در پرداخت نداریم و مانــدگاری در صف مطرح 
نیست.تندگویان ادامه داد: سال ۹۶، ۱۰ میلیون 
تومان وام ازدواج پرداخت شد و سال گذشته این 
رقم به ۵۰ میلیون تومان رسید و یک افزایش ۵ 
برابری را شاهد بودیم، در حالی که ۵ برابر شدن 
رقم وام ازدواج هیچ تأثیــری در افزایش ازدواج 
نداشته است و ما هر سال شــاهد سیر کاهشی 

آن بوده ایم. معــاون امور جوانان بــا بیان اینکه 
این اتفاقات نشــان دهنده این است که سیاست 
پرداخت وام ازدواج برای تسهیل و افزایش ازدواج 
جوانان حتی بــا افزایش ارقام هم نتوانســته به 
هدف خود برســد، گفت: هدف افزایش ازدواج 
در راستای پرداخت وام غلط است، چرا که بحث 
تشکیل خانواده هدف واقعی است، به دلیل اینکه 

ما مشکل بحران جمعیت پیدا نکنیم.
او با بیــان اینکــه از نظرما تــک فرزندی یک 
معضل و آســیب اجتماعــی اســت، ادامه داد: 
ابتدا بایــد هــدف اصلــی را در نظــر بگیریم 
و ثانیــا مشــوق های مقطعــی بــرای ازدواج 
 مثــل پرداخــت وام را تبدیل به مشــوق های 

دائمی کنیم.
تندگویــان تصریح کــرد: به طور مثــال عنوان 
شــود که به ازای هر فرزند از یک چهارم مالیات 
معاف می شــوید و اگر ۴ فرزند داشــته باشید 
به طــور ۱۰۰ درصدی مادام العمــر از پرداخت 
مالیات معاف هستید.معاون امور جوانان با بیان 
اینکه سوال اصلی این اســت که باید پرسید ۵۰ 
میلیون تومــان به کدام قســمت ازدواج کمک 
می کند؟ ادامــه داد: اقدامات اگر در راســتای 

سیاســت های جمعیت و خانواده انجام شــود، 
 تأثیر بیشــتری دارد و مشــکالت جمعیت حل

 می شود.
تندگویان افزود: در کل دنیــا برای ازدواج وامی 
پرداخت نمی شــود و چنین چیزی اصال وجود 
ندارد، چرا که نباید یــک زوج را در اول زندگی 
به وام بگیر و قســط بده تبدیل کنیــم.او با بیان 
اینکه بسیاری از کشــور ها مطرح کردند که اگر 
خانواده ای دارای ۴ فرزند باشــد مسکن رایگان 
در اختیارشان قرار خواهند داد، گفت: در قانون 
تسهیل ازدواج مواردی چون اشــتغال جوانان، 
مسکن ارزان و... مطرح شــده است، اما مشکل 
این است که باید صندوق ذخیره اندوخته جوانان 
در کشــور با متولی گری وزارت اقتصاد و وزارت 
کشور شکل می گرفت.تندگویان گفت: در قانون 
تسهیل ازدواج هیچ جایی برای معاونت جوانان 
ایجاد نشده و اعتبار آن تأمین نشده و به مرحله 
اجرایی نرسیده است. معاون امور جوانان با بیان 
اینکه بنده به عنوان دولت نمی توانم رقمی را برای 
وام ازدواج مطرح کنم، چرا که مجلس وظیفه این 
 امر را بر عهده دارد، ادامــه داد: ما از الیحه دولت 

دفاع می کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره احتمال 
بازگشایی سایت مســکن ملی برای جایگزین کردن 
متقاضیان جدید اظهار داشت: آنهایی که واریز وجه 
نداشتند به طور قطع حذف می شــوند و عده ای در 
ذخیره قرار دارند که قبال ثبت نام کردند اما با تکمیل 
ظرفیت سهمیه استان موفق به ورود به مراحل دیگر 

نشدند جایگزین خواهند شد.
خلیل محبت خواه درباره آخرین وضعیت واریز وجه 
مسکن ملی از سوی متقاضیان و تاییدشدگان اظهار 
داشت: آخرین مهلت پرداخت واریز وجه اورده اولیه 
مســکن ملی تا پایان آذر ماه بود اما برای اخرین بار 
تا پنجم دی ماه تمدید شــد به این دلیل که برخی از 

متقاضیان اعالم کردند که پیامک واریز به دست آنها 
نرسیده و از الزام پرداخت قسط اول دیر مطلع شدند. 
بنابراین با دستور معاون مسکن و امور ساختمان وزارت 
راه وشهرسازی برای آخرین بار فرصت دوباره به این 
افراد داده شــد.وی ادامه داد: از امروز دیگر وضعیت 
متقاضیان مسکن ملی در اســتان تهران و شهرهای 

جدید این استان تعیین و تکلیف می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعداد 
متقاضیانی که واریز وجه داشــتند گفت: تا روز سه 
شنبه دوم دی ماه، حدود ۹ هزار نفر نسبت به تکمیل 

موجودی خود اقدام کردند.
محبت خواه افزود: در شــهرهای باال و زیر ۱۰۰ هزار 

نفر در اســتان تهران ۷۳ هزار ۳۷۴ نفر ثبت نام شده 
در طرح اقدام ملی مســکن داشــتیم. در شهرهای 
جدید هم این عدد به ۵۵ هزار و ۹۶۲ نفر می رسد. از 
این تعداد حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در استان و تقریبا 
۲۰ هزار نفر هم در شــهرهای جدید تایید شدند. اما 
جمعیت آنهایی که به مرحله افتتاح حساب رسیدند 
حدود ۳ هزار و ۳۰۰ نفر در اســتان و ۸ هزار و ۲۰۰ 
نفر در شهرهای جدید هم بودند. این تعدادی که به 
مرحله افتتاح حساب رســیدند تنها امروز را فرصت 
دارند که آورده اولیه را بپردازند و آنهایی هم که افتتاح 
 حساب را انجام ندادند، امروز می توانند نسبت به افتتاح 

حساب اقدام کنند.

معاون اشتغال وزیر کار از پرداخت تسهیالت کرونایی 
جدید در کشور خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ درصد 
شاغلینی که به دلیل کرونا بیکار شدند، زنان هستند.

در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف 
حمایت و پشتیبانی از کســب و کارهای به شدت 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، وزارت کار امکان 
ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در "سامانه 

کارا" فراهم کرده است.
کلیه صاحبان مشاغل و کسب و کارهای خصوصی 
و تعاونی مشمول طرح اعم از کارفرمایی و خویش 
فرمایی که در رسته های ۱۴ گانه از پیش مصوب و 
شناسایی شده فعال بوده، کد بیمه پردازی در سامان 

تامین اجتماعی داشــته و در جهت حفظ اشتغال 
موجود اقدام کرده باشند مشمول دریافت تسهیالت 

حمایتی کرونا قرار می گیرند.
در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشــاغل شدیدا 
آســیب دیده از کرونا، ســتاد ملی مقابله با کرونا 
پرداخت تسهیالت حمایتی به کسب و کارهای حوزه 
گردشگری، ورزشــی و فرهنگ و هنر را به تصویب 
رساند.کسب وکارهای حوزه گردشگری اعم از هتل 
ها، مهمانپذیرها، مراکز اقامتی سنتی و بوم گردی، 
دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع های گردشگری 
و واحدهای پذیرایی در دوران شیوع بیماری کرونا 
عماًل امکان کسب درآمد نداشــتند و دچار رکود و 

تعطیلی شدند. فعالیت شاغلین حوزه فرهنگ و هنر 
از جمله ناشرین، کتابفروشان، فعاالن واحدهای تولید 
سمعی و بصری و مراکز فرهنگی نیز تحت تاثیر کرونا 
آسیب دید. در بحران کرونا فعالیت بسیاری از اماکن و 
باشگاههای ورزشی، استخرهای سرپوشیده، مجموعه 
های ورزشی و پارک های آبی نیز دچار آسیب و زیان 
شد.به دنبال استمرار تعطیلی این گروه از مشاغل و 
متضرر شدن صاحبان این کسب و کارها طی توافق 
و هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی و وزارت ورزش و 
جوانان، تمهیدات الزم برای پرداخت تسهیالت کرونا 

به این حوزه ها صورت گرفت.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: با افزایش مصرف گاز 
بخش خانگی، گازرســانی به صنایع محدود می شــود و باید 
ســوخت جایگزین برای آن مصرف شــود که همین موضوع 
می تواند ســبب آلودگی های محیط زیســتی باشد.حســن 
منتظرتربتی گفت: فصل زمســتان همیشه با افزایش مصرف 
گاز همراه اســت که یکی دالیل این است ما همچنان در حال 
توسعه شــبکه گاز هستیم و توســعه های خوبی هم در بحث 
گازرسانی روستایی انجام شده اســت و هرسال حدود ۳ هزار 
روستا به شبکه گاز متصل شدند؛ بنابراین بخشی از این افزایش 
مصرف ناشی از توسعه شبکه گاز است.وی ادامه داد: اما امسال 

شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم تا جایی که حتی در تابستان 
مصرف گاز بیش از پیش افزایــش یافت زیرا مصرف آب گرم و 
شست وشو مردم بیشتر شد و طبق تحلیل کارشناسان بخشی 
از این افزایش مصــرف هم به همین دلیل اســت.مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: البته اتفاق سنتی در کشور 
ما وجود دارد و مصرف انرژی در بخش های مختلف در کشور 
ما باالست و همین می تواند ســبب افزایش بیشتر گاز و دیگر 
انرژی های کشور باشــد تا جایی که در تابستان شاهد افزایش 
۷ تا ۱۰ درصدی مصرف بودیم اما این مسئله در تابستان کمتر 
مشهود بود و اکنون در زمستان بیشتر قابل توجه است. تربتی 

همچنین اظهار کرد: هرچند به موازات افزایش مصرف به ویژه 
در بخش خانگی، افزایش تولید هم اتفاق افتاده و تولید گاز از 
ابتدای امسال تاکنون ۱۰ میلیارد مترمکعب افازیش یافته که 
عمده آن در بخش خانگی مصرف شده است. معاون وزیر نفت 
در امور گاز در این باره گفت: مصرف روزانه گاز در بخش خانگی 
این روزها به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رســیده اســت و 
پیش بینی می کنیم هفته آینده تا روزانه ۶۵۰ میلیون مترمعب 
هم برسد و این روزها بیشتر نگرانی ما افزایش مصرف در بخش 
خانگی است و نگرانیم که اگر گازرسانی به صنایع کم شود باید 
سوخت جایگزین )مازوت و گازوئیل( برای آن مصرف شود که 

همین موضوع می تواند سبب آلودگی های محیط زیستی باشد 
و مشکالت حمل و نقل هم دارد.به گفته تربتی، وضع کنونی، 
مرحله هشدار اســت تا به موازات افزایش تولید گاز و توسعه، 
موضوع بهینه سازی مصرف انرژی را هم در نظر گیریم زیرا هر 
سال شاهد افزایش مصرف خواهیم بود و محدودیت گازرسانی 
به صنایع رخ می دهد و شرایط هر ســال بدتر خواهد شد.وی 
ادامه داد: مصرف روزانه گاز طبیعی نیروگاه ها در آذرماه امسال 
حدود ۹۰ میلیون مترمکعب بوده و بقیه از گازوئیل و سوخت 
مازوت تأمین شده است؛ ســهم مازوت هم حدود ۱۵ میلیون 
مترمکعب بوده است. البته سوخت مازوت، سوخت ناماسبی 

برای نیروگاه ها نیست و در کشورهای دیگر همچون ترکیه و 
چین حتی از زغال سنگ استفاده می شود.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با اشــاره به محدود شدن 
گازرسانی به صنایع سیمان، گفت: مصرف روزانه صنایع تولید 
سیمان هم پیش از آغاز فصل سرما ۲۰ ملیون مترکعب بود که 
اکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آن محدود شده اما درباره 
گازرسانی به پتروشــیمی ها و صنایع فوالد با توجه به موازنه 
شبکه گاز تصمیم گیری می شــود و ممکن است چند روزی 
گازرسانی به آنها محدود شــود و دوباره متصل شوند، اما این 

وضع امسال چند روز زودتر از سال های گذشته اتفاق افتاد.

مشکلی در پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج نداریمتداوم محدودیت های کرونایی در هفته های آتی

جزئیات پرداخت تسهیالت جدید کروناذخیره ها جایگزین حذف شدگان مسکن ملی می شوند

مصرف گاز کشور در مرحله هشدار است
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لزوم اعمال تغییرات 
اساسی در بودجه 
۱۴۰۰ به نفع 
معیشت مردم

قالیباف تاکید کرد

 اگر جنگ اقتصادی 
۳۰ سال هم طول 

بکشد، باز هم مردم 
ایران خواهند ایستاد 
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کارگران کرونازده 
چشم انتظار بیمه بیکاری

بالتکلیفی طرح حذف 
چهار صفر از پول ملی

سکه از سقف مقاومتی 12 میلیونی گذشت

تکاپوی  دالر  برای  سد شکنی
صفحه۴

صفحه3

کاالهای  اساسی در انبار محتکران
کاالهای  اساسی  بیشترین  ارزش  ریالی کاالهای  مکشوفه  را   به   خود   اختصاص   دادند

تعلق بیمه بیکاری به کارگران بیکار شــده به دلیل 
ویروس کرونا ازجمله مصوبه هایی است که به دنبال 
خود ابهامات زیادی را به همراه داشــته است. در پی 
شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت دوازدهم تصمیم 
گرفت تا بر اســاس قانون به کسانی که در پی شیوع 
این ویروس کار خود را از دست دادند، بیمه پرداخت 
کند. درحالی که در قانون ذکر شده است که مجموع 
دریافتی مقرربگیر بیمه بیــکاری نباید از ۸۰ درصد 
متوســط مزد یا حقوق کمتر باشد، مشاهده شد که 
مشموالن بیمه بیکاری کرونا  که گالیه های بسیاری 
از وضعیت پرداختی ها داشتند. مطابق آخرین آمارها 
مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری کرونا 
از ســوی دولت به متقاضیان و افراد بیکار شده بر اثر 

کرونا پرداخت شده است...

هرچند الیحه تبدیل واحد پولی کشــور از ریال به 
تومان، در مجلس شورای اســالمی برای رفع ابهام 
شورای نگهبان به ســر می برد، اما بانک مرکزی با 
انتشار طرح های جدید اسکناس های ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ 
هزار تومانی برای چاپ، نشــان داد که آماده اجرای 
ســریع این مصوبه پس از تایید توسط نمایندگان 
مجلس اســت. در آخرین هفته آبان مــاه بود که 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، 
خبر از بالتکلیف بــودن ۶۷ الیحه تقدیمی دولت 
به مجلس شورای اسالمی داد که از این ۲۵ الیحه 
محتوای اقتصادی دارند. از جمله این لوایح اقتصادی 
بالتکلیف؛ اصالح قانون پولی و بانکی کشور، اصالح 
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، 

حمایت از مالکیت صنعتی...
صفحه2

مشکل خرید 
واکسن کرونا  حل شد

همتی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

26 روز سرنوشت ساز 
برای اقتصاد

جرایم احتکار 
بازدارنده نیست

معیشت کارگران 
در اولویت باشد 

دالر به شــدت تحــت تاثیر 
اخبــار سیاســی اســت؛ آن 
 هم اخبــار سیاســی ای که 
خوش بینی یا بدبینی را نسبت 
به آینده اقتصاد کشــور و به خصوص آینده تحریم ها 

مشخص می کند...

  ســید مرتضــی افقــه، 
اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بهروز سعیدی، کارشناس امور مالی
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اقتصاد2
ایران وجهان

شروع به کار فرایند خوداظهاری 
دستگاه های استخراج رمزارز 

در »بهین یاب«
هیئت رئیســه کارگروه استخراج انجمن بالکچین 
ایران خبر داد که فرایند خوداظهاری دستگاه های 
استخراج رمزارز در »بهین یاب« به طور رسمی آغاز 
به کار کرده اســت و نوشت: با پیگیری های مستمر 
کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران و حمایت 
بسیاری از فعاالن صنعت اســتخراج رمزارز، پس از 
گذشت ۵ ماه از مصوبه هیئت وزیران و با مساعدت 
مســئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه 
خوداظهاری دستگاه های استخراج رمز ارز آماده بهره 
برداری شــد و تمام مالکین دستگاه های استخراج 
رمزارز می توانند از روز شــنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ 
نســبت به ثبت نام و درج دســتگاه های رمزارز در 
سامانه مذکور اقدام و ضمن پرداخت حقوق و عوارض 
گمرکی، گواهی پرداخت دریافت کنند. این گواهی 
 قابل ارائه به تمام نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق 
کاال خواهد بود.الزم به ذکر است که مشارکت در این 
طرح یک ماهه اختیاری بوده و الزام آور نیست؛ اما با 
اتمام مهلت مقرر عواقب ناشی از عدم ثبت دستگاه 
 ها در سامانه بر عهده مالک و دارنده دستگاه خواهد
 بود.بدینوسیله مراتب قدردانی صمیمانه خود را از 
یکایک عزیزانی که در این مسیر سخت و طوالنی یاری 
رسان جامعه استخراج بودند باالخص متولیان امر در 
 وزارت محترم صمت و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 

اعالم می کنیم.«

ورود شرکت های دانش بنیان به 
موضوع پسماند پایتخت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
از همکاری با معاونت فناوری ریاست جمهوری برای 
استفاده از  تکنولوژی های نوین در حوزه پسماند خبر 
داد.صدرالدین علیپور با اشاره به جلسات اخیر خود 
و معاونین سازمان با سورنا ستاری - معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: در این جلسات 
دربــاره رویکردهای جدید ســازمان درخصوص 
اجرای طرح کاپ، استفاده از ظرفیت شرکت های 
تخصصی و دانش بنیــان در زمینه مدیریت بهینه 
پسماند، راه اندازی شهرک بازیافت، تولید کمپوست 
از ضایعات میادیــن میوه و تره بار و بومی ســازی 
دستگاه های زباله سوز بحث شد.او با اشاره به حضور 
مدیران بخش خصوصی در این جلسات ادامه داد: 
قرار شــد در آینده نزدیک مدیران معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری و مدیران تعدادی از 
شــرکت های تخصصی و دانش بنیان از مجموعه 
سازمان مدیریت پسماند بازدید کنند تا در مورد 
زمینه های همکاری گسترده تصمیم گیری کنیم.
بنا براعالم سایت شهر، علیپور با تاکید بر ضرورت 
هوشمندسازی مدیریت پسماند در پایتخت تصریح 
کرد: تالش ما این اســت تا در قالب این همکاری 
شاهد اســتفاده از تکنولوژی های نوین در حوزه 
جمع آوری پســماند، حذف زباله گردی و طراحی 
اشکال و فرم های جدید مخازن ویژه برای اجرای 

طرح کاپ باشیم.

شهروند دیپلمات؛ ابتکاری برای 
توسعه دیپلماسی شهری اصفهان

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهــان گفت: ابتــکار »شــهروند دیپلمات« 
از ابتدای ســال جاری در اداره امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهــان مطــرح و اهدافــی از 
جملــه ارتباطــات مؤثر بــا شــرکای خارجی 
)خواهرخوانده هــا(، شناســایی تســهیلگران 
شــهروندی، توســعه همکاری های اقتصادی و 
علمی بــه ترتیب با محوریــت بخش خصوصی 
و دانشــگاه های اصفهان، افزایــش تعامالت با 
دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین شکل گیری 
دانش، مهــارت و نگرش بین المللــی در تمامی 
مجموعه های شهر برای آن تعریف شد.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان 
حجتی با بیان اینکه شهرداری اصفهان درصدد 
است تا با یاری گرفتن از دیپلماسی شهروندی، 
بستری برای توسعه دیپلماسی شهری بنا کند، 
افزود: ابتکار »شــهروند دیپلمات« به دنبال آن 
است تا آن دســته از تســهیلگران شهروندی از 
جمله بازرگانان، اساتید، ورزشکاران، دانشجویان، 
فعاالن فرهنگی و رسانه ای، ایرانیان خارج از کشور 
و غیره که دارای بســترها و کانال های مناســب 
و مجاز برای معرفــی و تقویت جایــگاه، برند و 
ظرفیت های اصفهان در شهرهای خواهرخوانده 
و کشورهایشان هستند، بتوانند در قوت بخشیدن 
به ارتباطات فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی 

طرفین به کنشگری بپردازند.

خبر

استان ها

طرح حذف چهار صفر از پول 
ملی در انتظار تعیین تکلیف

هرچند الیحــه تبدیل واحد 
پولی کشور از ریال به تومان، 
در مجلس شــورای اسالمی 
برای رفع ابهام شــورای نگهبان به سر می برد، اما بانک 
مرکزی با انتشــار طرح های جدید اسکناس های ۱۰، 
۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی برای چاپ، نشــان داد که آماده 
اجرای سریع این مصوبه پس از تایید توسط نمایندگان 

مجلس است.
در آخرین هفته آبان ماه بود که حسینعلی امیری، معاون 
پارلمانی رئیس جمهوری، خبــر از بالتکلیف بودن ۶۷ 
الیحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی داد که از 

این ۲۵ الیحه محتوای اقتصادی دارند.
از جمله این لوایح اقتصادی بالتکلیــف؛ اصالح قانون 
پولی و بانکی کشور، اصالح قانون بخش تعاونی اقتصاد 
جمهوری اســالمی ایران، حمایت از مالکیت صنعتی، 
اصالح قانون امور گمرکی، ســاماندهی سهام عدالت و 
مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 
را می توان نام برد که تصویب هر کدام از آن ها می تواند 
در رفع بخشی از مشکالت کشور و ساماندهی وضعیت 

اقتصادی راهگشا باشد.
»الیحه اصالح ماده )۱( قانونی پولی و بانکی کشور« که در 
میان عموم جامعه با عنوان قانون حذف چهار صفر از پول 
ملی شناخته می شود، از جمله این لوایح بالتکلیف است 
که در دوره پیشین مجلس شورای اسالمی، تمامی روال 
قانونی خود را طی کرد، اما با تغییر ترکیب مجلس ناگهان 

از دستور کار خارج شد.
دغدغه حذف چند صفر از پول ملی، پیشینه ای قدیم تر از 
دولت یازدهم و دوازدهم دارد، اما در نهایت بانک مرکزی 
این موضوع را در قالب الیحه ای تدویــن در تاریخ ۱۵ 
دی ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران 
ارائه کرد. الیحه ای که در جلســه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به 
تصویب هیات وزیران رسید و در ۳۰ مردادماه به مجلس 
شورای اسالمی ارسال شــد. نمایندگان مجلس هم در 
تاریخ ۷ مهرماه همان سال با قید یک فوریت این الیحه را 

دستور کار بررسی مجلس قرار دادند.
این طرح پس از طی تشــریفات قانونی و بررســی در 
کمیســیون های تخصصی مجلس در بهمن ماه سال 
۱۳۹۸ در نوبت طــرح در صحن مجلس قرار گرفت که 

سرانجام در آخرین روزهای کاری دهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، این الیجه 
پر سر و صدا در دستورجلســه صحن علنی قرار گرفت 
و به تصویب نمایندگان رسید. مصوبه ای که البته از نظر 
شورای نگهبان دارای مغایرت با قانون اساسی بود و برای 
رفع ابهام در عبارت »تعهدات کشور در مقابل صندوق 
بین المللی پول« به عنوان یکی از معیارهای محاسبه و 
تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ 
خرید و فروش ارز، در تاریخ ۷ خرداد به مجلس شورای 
اسالمی بازگشت داده شد و این در حالی بود که دقیقا در 
همین روز یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی نیز 

کار خود را آغاز کرد.
بالتکلیفی حــذف چهار صفر از پــول ملی در مجلس 

یازدهم
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
الیحه ای که از زمان تقدیم به مجلس شورای اسالمی 
در مرداد مــاه ۱۳۹۸ تا تصویــب در صحن مجلس در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹، مطابق زمان بندی معمول و 
منطقی بررسی لوایح در مجلس شــورای اسالمی در 
دستور کار قرار داشــت، گویی از دستور کار خارج شده 
است. در همین راستا، با وجود آنکه مصوبات دارای قید 
فوریت معموال در اولین فرصت پــس از ایراد مغایرت 
از سوی شــورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن 
مجلس مطرح می شوند، اما تا امروز نامی از این الیحه 

در دستور جلســات مجلس شــورای اسالمی خبری 
نبوده است.

این در حالی اســت که پس از ســخنرانی ۲۲ تیرماه 
رهبر معظــم انقالب با نمایندگان مجلــس و تاکید بر 
اولویت مسائل اشــتغال و تولید، دولت با ارائه فهرستی 
مجزا از ۲۵ الیحه اقتصــادی که پیش از این به مجلس 
تقدیم کــرده بــود، از مجلس درخواســت تســریع 
در بررســی آن ها را داشــت، درخواســتی که گویا با 
 بی اعتنایی از سوی هیات رئیســه مجلس مواجه شده

 باشد.
بنابراین این الیحه که تمامی تشریفات و مراحل قانونی و 
کارشناسی خود را پیش از این طی کرده و تنها در انتظار 
برداشته شدن گام نهایی برای تصویب است، با روندی 
بســیار آرام و کند در مجلس مواجه شــده است. ایراد 
شــورای نگهبان بر الیحه بیش از سه ماه بعد از وصول، 
در جلسه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی در 
دستور بررسی قرار می گیرد و به گفته »مهدی طغیانی«، 
سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه مطابق با نظر 
کارشناسی مسئوالن بانک مرکزی، ابهام ایجاد شده برای 
شورای نگهبان بدون ایجاد مشکلی در کلیت الیحه، با 
حذف عبارت »صندوق بین المللی پول« برطرف و الیحه 

مجددا به تصویب کمیسیون تخصصی خود می رسد.
اما همچنان با وجود آنکه بیش از ســه ماه از رفع ایراد 
شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس می گذرد، 

نوبت به طرح مجدد این الیحه در صحن و تصویب نهایی 
آن نرسیده است. این الیحه با پشتوانه دو گزارش مجزای 
مرکز پژوهش های مجلس، پیش از این یکبار به تصویب 
نمایندگان مردم رسیده است و  هم اکنون نیز با رفع ابهام 
شــورای نگهبان، تصویب مجدد آن در صحن مجلس، 
قاعدتا نباید با چالش تخصصی خاصی مواجه باشد و در 
نتیجه زمان زیادی از صحن علنی را درگیر خود نخواهد 
کرد، ولی بــا این وجود هیات رئیســه مجلس ترجیح 

می دهد همچنان آن را بالتکلیف نگاه دارد.

آمادگی دولت برای اجرای سریع تحول نظام 
پولی

نقل و انتقال آســان تر پول و کاســتن از مخاطرات آن 
در حجــم کالن، صرفه جویی در هزینه هــای چاپ و 
امحای اسکناس، صرفه جویی در وقت نیروهای انسانی و 
هزینه های معامالتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت 
روانی در جامعه، سادگی در مبادالت و نگهداری ساده تر 
حساب های ارقام و ترازنامه ها و در نهایت کاهش نسبی 
تورم از مهمترین مزایایی است که برای اجرای این طرح 

از سوی کارشناسان مطرح می شود.
به گــزارش بانک مرکزی، حجم اســکناس در گردش 
کشور در سال ۱۳۹۸، حدود ۸ میلیارد قطعه بوده است 
که این امر منجر به تحمیل هزینه هــای باالی چاپ، 
توزیع، جمع آوری و امحاء اســکناس، زمینه ساز افت 
حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل ســایر ارزها و 
همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادالت روزمره بر 
اقتصاد کشور شده است که با تعلل در تصویب این الیحه، 
همچنان این هزینه های گزاف و بی ثمر بر اقتصاد کشور 

تحمیل خواهد شد.
با این وجود، به درازا کشیده شدن روند تصویب الیحه 
حذف چهــار صفر از پــول ملی، این موضــوع، مانع از 
تدارک و آماده ســازی دولت برای اجــرای این الیحه 
نشده است و  بانک مرکزی در راستای آماده سازی روانی 
جامعه برای پذیرش این تحــول مهم پولی، در طراحی 
نسخه جدید از اســکناس ۱۰ هزار تومانی، و همچنین 
چک پول های ۵۰ و ۱۰۰ هــزار تومانی، چهار صفر آخر 
عدد ریالی این ارقام را به صــورت کمرنگ چاپ کرده 
است. به این ترتیب بانک مرکزی به استقبال از تصویب 
طرح تبدیل پول ملی از ریال به تومان رفته است تا پس 
از تصویب این الیجه در مجلس شــورای اسالمی، در 
 کوتاه ترین زمان ممکن تدارکات الزم برای اجرای این 

قانون را فراهم سازد.

بررسی و تصویب الیحه در مجلس دهم

بالتکلیفی طرح حذف چهار صفر از پول ملی

روحانی:
 اگر جنگ اقتصادی ۳۰ سال هم 
طول بکشد، باز هم مردم ایران 

خواهند ایستاد 
رئیس جمهــور گفــت: افتتاح هــای اخیــر 
ضربه بزرگی به اســتکبار جهانی اســت که 
می خواســت ایران را تعطیــل کنند.آنها در 
تصــورات خامشــان می خواســتند مردم 
 را در صف هــای طوالنــی گرفتن نــان قرار

 دهند.
بــه گــزارش »انتخــاب«، حســن روحانی 
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های ملی 
وزارت نفت، گفت: قدرت ملی است که امروز 

ظهور و بروز پیدا می کند.
 امروز همه دســت در دســت همه دادند تا 
شاهد توفیقات بزرگ باشیم.وی افزود:  وقتی 
این صنعت عظیم را در کشــور مشاهده می 
کنیم، در واقع قدرت ایــران را می بینیم که 
این ملت بــزرگ در همه زمینه هــا از جمله 
 در عرصه صنعت اقدامــات بزرگی انجام داده 

است.
کسی نمی تواند نســبت به این ملت حرفی 
بزند چراکه این ملت تحت تسلیم توطئه های 
دیگران قرار نمی گیرد.رئیس جمهور تصریح 
کرد: یک میلیارد یورو افتتاح آن هم در یک رو 
زو آن هم در شــرایط جنگ اقتصادی و بیش 
از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سه استان غرب 
کشور افتتاح شد و باید تبریک گفت به همه 
عزیزان ماف به فرماندهــان جن اقتصادی و 
مدیران بزرگی که طرح های پتروشــیمی را 
درایران عزیز ما بوجود آوردند.روحانی گفت:  
افتتاح هــای اخیر ضربه بزرگی به اســتکبار 
جهانی اســت که می خواست ایران را تعطیل 

کنند.
 آنها در تصورات خامشان می خواستند مردم 
را در صف های طوالنی گرفتن نان قرار دهند. 
چنین چیزی در ایران در این سه سال جنگ 
اقتصادی رخ نداد و اگر ۳۰ سال هم این جنگ 
به طول بکشد مردم ایران خواهند ایستاد و به 
اعتقاد من عمر این جنگ به پایان رسیده است 
و کســی که فرماندهی این جنگ را بر عهده 
گرفته بود در لحظه های آخر عمر سیاســی 
خود اســت.رئیس جمهور در بخش دیگری 
از ســخنانش با بیان این مطلب که ما نیاز به 
ترحم نداریم، گفت:  اگر آمریکایی ها تحریم ها 
را متوقف کند، در واقع جنایت خود را متوقف 
کرده است. طرح توافق هسته ای و پایندی به 
آن به نفع جهان است و با همه توان در کم اثر 
کردن و نابودی این تحریم هستیم و همه باید 
دست به دست هم دهیم، قوای سه گانه دست 
در دســت هم دهیم و رهنمودهای رهبری 
راهگشــای ما بوده و خواهد بــود و به مردم 
نوید می دهیم که در آینده شــاهد روزهای 
 بهتر در معیشت، ســالمت و شکستن تحریم

 خواهیم بود.

مشکل خرید واکسن کرونا حل 
شد

رئیس کل بانک مرکزی از رفع شــدن موانع 
خرید واکســن کرونــا خبــر داد.عبدالناصر 
همتی در پســتی اینســتاگرامی نوشت: در 
یکی از پســت های قبلی ام تاکیــد کردم که 
تحریم آمریکا و نیاز به اخــذ موافقت اوفک، 
موجب شــده است تا مســئله خرید واکسن 
کرونــا از کوواکــس )covax( با مشــکل 
و تأخیــر رو به رو شــود. در ایــن خصوص 
 چند نکتــه را برای اطالع مــردم عزیز اعالم 

می کنم:
 موافقت اولیه بــرای انتقال از حســاب یک 
بانک )غیــر از منابع بانک مرکــزی  در کره( 
بامداد امروز دریافت شــد و دستور پرداخت 
وجه را صادر کردیــم. پیگیری های الزم در 
این زمینه بی وقفــه ادامه دارد. بانک مرکزی 
ایران برای خرید واکسن کرونا در این مرحله 
۲۰۰ میلیون یورو تخصیص داده اســت. در 
 صورت نیاز، منابع بیشتری نیز تأمین خواهیم

 کرد.
   هماهنگی الزم را با وزارت بهداشــت در این 
خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشــند 
که خرید و انتقال واکســن کرونا در اســرع 
وقت انجام خواهد شــد. در کنــار اقدام برای 
تخصیص ارز خرید واکســن کرونا، حمایت 
و پشــتیبانی الزم، برای تامین ارز تجهیزات 
مورد نیــاز خط تولیــد برای تولیــد داخلی 
واکســن را با اولویت خاص، پیگیر هســتیم. 
 به همه تالشــگران این عرصه خسته نباشید

 می گویم.

اخبار
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یک تحلیلگر بازار ســرمایه بــا تأکید بر ضرورت 
به کارگیری ابزارهــای نوینی همچون معامالت 
الگوریتمی در بورس،گفت:کســب انتفاع اولین 
دستور کار بازارگردانان نیست، بلکه رسالت اول 

آنها باید نقدشوندگی باشد.
افشــین آقابزرگی در گفتگو با با اشــاره به نقش 
آفرینی برخی شــرکت های حقوقی در نوسانات 
اخیر بازار ســهام گفت: تفاوت اشخاص حقیقی 
و حقوقی در بازار ســرمایه این است که اشخاص 
حقوقی شخصیت کاماًل مســتقل از فضای بازار 
ســرمایه ندارند؛ اگر به کدهای ســهامداری که 
در بازار ســرمایه نگاه کنیم، متوجه می شویم که 
یکسری اشخاص حقیقی تبدیل به یک کد بورسی 
حقوقی می شــوند تا بتوان در یک قالب واحد و 
با استراتژی مشخص در بازار ســرمایه و خرید و 
فروش سرمایه گام برداشــت.این تحلیلگر بازار 

سرمایه افزود: نمونه آن صندوق های بازنشستگی 
و برخی شــرکت های حقوقی هستند که اجزای 
تشکیل دهنده آنها را تعداد زیادی از سهامداران 
حقیقی تشــکیل می دهند. بنابرایــن نمی توان 
بین اشــخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه 
تفکیک قائــل شــد.وی تصریح کــرد: در هیچ 
کجای دنیــا تفکیکی میان اشــخاص حقیقی و 
حقوقی فعال در بازار ســهام نمی توان قائل بود 
مگر اینکه اشــخاص حقوقی به عنوان یک رکن 
بازارساز یا بازارگردان بخواهند فعالیت کنند که 
 این موضوع کاماًل متفاوت بــوده و قابل تفکیک

 است.
این کارشناس بازار سهام گفت: تفکیک اشخاص 
حقیقی و حقوقی و نوع رفتار آنها جدالی اســت 
که پایانی برای آن نمی تــوان متصور بود، چرا که 
مدیران شــرکت های حقوقی نیز باید در مقابل 

ســهامداران و مؤسسان خود پاســخگو باشند.
آقابزرگی با بیان اینکه نیــت تمامی فعاالن بازار 
سرمایه اعم از حقیقی و حقوقی، کسب باالترین 
سود با کمترین ریسک است، گفت: در واقع همه 
معامله گران تالش دارند تا در اوج قیمت، سهام 
خود را بفروشند و در کف قیمتی سهام جدیدی 
را جایگزین کنند و این ذات بازار ســرمایه است. 
بنابراین اگر انتظار داشته باشیم شخصی همچون 
یک مؤسسه عام المنفعه در بازار سرمایه به سایرین 
خدمات رسانی داشته باشد، دور از فضای بورس 

است.
 البتــه بازارگردانــان حقوقــی که بیشــترین 
رونق را در ســه ماهــه اخیر در رابطــه با حجم 
معامالت و نقدشــوندگی بازار ســرمایه داشته 
انــد، رســالت متفاوتی دارنــد و باید کســب 
انتفــاع را در اولویــت دوم خــود قــرار دهند.

وی اظهار داشــت: رســالت اول شــرکت های 
 بازارگــردان، افزایــش ضریــب نقدشــوندگی

 بازار است.
آقابزرگــی بیان کــرد: معامــالت الگوریتمی و 
معامالت با ربــات جزو اصول تمامــی بازارهای 
سرمایه دنیا است و هیچ شک و شبهه ای نمی توان 
بر آن وارد کــرد؛ اگر انتظار داریم بازار ســرمایه 
ایران نیز همچون دنیا روند رشــد و تعالی را طی 
کند باید به مرور زمان نسبت به بهبود فرآیندها 
اقدام کرده و اجازه دهیــم تمامی ابزارهای نوین 
در معامالت به کار گرفته شوند. اگر اصرار داریم 
که رویه های گذشته پاســخ می دهد، سخت در 
اشــتباه هســتیم چرا که حجم بازار سرمایه ما 
متفاوت از قبل شده است و در حجم فعلی، معامله 
 با رویه ها و شــیوه های قبلی پاســخگوی نیازها 

نخواهد بود.

رئیس مجلس شورای اســالمی با اشاره به لزوم 
اعمال تغییرات اساسی در ساختار الیحه بودجه 
۱۴۰۰ به نفع معیشــت مردم، گفت: زمان کافی 
برای بررســی بودجه اختصــاص خواهیم داد تا 
بودجه ســال آینده با دقت کامل بررســی و به 
نحوی که به شــرایط اقتصادی کشور و معیشت 
مردم کمک کند، تصویب شود.به گزارش ایسنا، 
محمدباقر قالیباف که عصر امروز در اولین جلسه 
کمیسیون تلفیق بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
حضور یافته بود، تاکید کــرد: امیدوارم با تالش 
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه و دیگر کمیسیون 
ها، گزارش بودجه سال آینده به صحن علنی ارائه 
شود و ما بتوانیم یک گام جدی و اساسی برای رفع 
مشــکالت اقتصادی در این شرایط سخت کشور 
برداریم.وی تاکید کرد: الیحــه بودجه تقدیمی 

دولت به مجلس دارای اشکاالت جدی و اساسی 
اســت، به ویژه آنکه بودجه به صورت انبساطی  
دیده شــده  که باعث  تورم  و گرانی می شــود. 
همچنین بر مبنای این بودجه انبســاطی هزینه 
زیادی هم در نظر گرفته شده است. البته برخی 
هزینه ها مانند حقوق را  باید حفظ کرد به گونه ای  
که افزایش الزم را داشته باشد چون یکی از اهداف 
اساســی ما در مجلس توجه جدی به معیشــت 
مردم و قدرت خرید توســط اقشار مختلف است.

قالیباف گفت: همچنین یکی دیگر از اشــکاالت 
جدی بودجه ســال آینده، ارقامی است که برای 
صادرات نفت و درآمدهای نفتی توســط دولت 
در نظر گرفته شــده که به نظر می رسد،  تحقق 
آن یا سخت اســت یا امکان پذیر نیست و لذا می 
تواند باعث کســری بودجه شدید و تورم شود که 

در این شــرایط اقتصادی، فشار مضاعف به مردم 
خواهد بود و ما در مجلس باید جلوی فشار تورمی 
بر مردم را با اصالح بودجــه بگیریم.رئیس نهاد 
قانونگذاری کشورمان ضمن تاکید بر اینکه ویژگی 
های تغییرات اساسی در بودجه سال آینده باید 
در کمیسیون تلفیق مشــخص شود، اظهار کرد: 
باید میزان درآمدها و هزینه ها و همچنین مسائل 
و محورهای اصلی مدنظر نماینــدگان برای این 
تغییرات در بودجه در کوتاه ترین زمان بررســی 
و تعیین شــود.وی خطاب به اعضای کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: شما از روز شنبه 
تا سه شــنبه هفته آینده روزهای پرکاری را در 
دو نوبت صبح و بعدازظهر دارید و پیشــنهاد می 
کنم رأی گیری درباره کلیات ایــن بودجه را به 
جای روز یکشنبه در روز ســه شنبه انجام دهید 

و طی این چنــد روز پیشــنهادات نمایندگان و 
دولت را به خوبی شنیده، بررسی و سپس درباره 
کلیات رأی گیــری کنید.قالیباف تاکید کرد: هر 
جلســه ای را که ضرورت حضور من در آن وجود 
داشته باشد، حاضر خواهم شد، به ویژه اگر بحث 
اصالح ســاختار بودجه در میان باشد تا بتوانیم 
اصالحات اساسی مورد نیاز در ساختار بودجه به 
نفع معیشــت مردم انجام دهیم.وی خاطرنشان 
کرد: اولویت کنونی مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۰ 
است و بر این اساس ما هم در صحن علنی و هم در 
کمیسیون تلفیق بودجه، زمان کافی برای بررسی 
آن اختصاص خواهیم داد تا بودجه ســال آینده 
با دقت کامل بررســی و به نحوی که به شــرایط 
 اقتصادی کشــور و معیشــت مردم کمک کند، 

تصویب شود.

وزیر نفت گفت: با تکمیل طرح هــای این صنعت در 
سال ۱۴۰۰ درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد 

دالر می رسد.
به گــزارش وزارت نفــت، بیژن زنگنه )پنجشــنبه، 
چهارم دی ماه( در آئین بهره برداری رسمی سه طرح 
پتروشیمی در شــهرهای ایالم، همدان و آذربایجان 
غربی با دستور رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس 

اظهار کرد: وزارت نفت در دوران تحریم همه همت و 
عزم خود را برای تداوم توسعه صنعت نفت به کار بسته و 
خوشبختانه با اتکا به سیاست اقتصاد مقاومتی و زحمات 
بی وقفه همکاران، دستاوردهای بزرگی به دست بیاوریم 

که جهش های صنعت پتروشیمی یکی از آنهاست.
وی با یادآوری اینکه درآمد صنعت پتروشیمی در سال 
۷۶ و بر پایه قیمت ثابت سال ۹۵ حدود ۲ میلیارد دالر 

بود که با طراحی گسترده ای که از سال ۱۳۷۶ آغاز شد 
این رقم در جهش نخست در سال ۹۲ به ۱۱ میلیارد 
دالر رســید، افزود: از ســال ۹۲ با جهش دوم کار این 
صنعت پیگیری شد که با تکمیل طرح های این صنعت 
در سال ۱۴۰۰ درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد 
دالر می رسد و در سال ۱۴۰۴ با برنامه ریزی انجام شده و 
طرح های در حال اجرا به ۳۷ میلیارد دالر خواهد رسید.

وزیر نفت با بیــان اینکه امســال و در ادامه طرح های 
جهش دوم صنعت پتروشیمی ۱۹ طرح پتروشیمی 
با ســرمایه گذاری ۱۱.۴ میلیــارد دالر و ظرفیت ۲۵ 
میلیون تن امســال به بهره برداری می رسد، تصریح 
کرد: تا امــروز هفت طرح از ســوی رئیس جمهوری 
 افتتاح شــده است و امروز ســه طرح دیگر نیز افتتاح

 می شود.

حرکت خطرناک سیاستگذاران بورسی در ممنوعیت معامالت الگوریتمی

لزوم اعمال تغییرات اساسی در بودجه  ۱۴۰۰ به نفع معیشت مردم

درآمد صنعت پتروشیمی به ۲۵ میلیارد دالر خواهد رسید

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۴ دی ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، پنجشنبه ۴ دیماه ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای 
جهانی ۱۸۸۰ دالر و ۳۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۴۷۸ تومان است.
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معیشت کارگران در اولویت باشد 
بهروز سعیدی، کارشناس امور مالی

در شرایط بحران کرونا دولت باید سعی در جبران آسیب های اقتصادی مردم داشته باشد. الزم است که دولت برای اصناف، بازاریان، کسبه و افراد آسیب پذیر و آسیب دیده از شیوع این ویروس کمک های اقتصادی الزم 
را در نظر بگیرد. این موارد باید در اولویت فعالیت دولت باشد. کارگران بخصوص کارگرانی که روزمزد بوده اند و به دلیل بحران کرونا پروژه های کارفرماهایشان به تعطیلی خورده باید از همان ابتدا مشمول بیمه بیکاری 

باشند نه اینکه بخواهند در شرایط فعلی اعالم کنند چند هزار نفر از بیمه بیکاری جا مانده اند و یا اصال مشمول دریافت نشده اند. 
در حالی که پرداخت این مستمری بیکاری برای کوتاه مدت است و انتظار می رود دولت به وعده اش عمل کند ولی شرط تحقق آن است که بودجه اختصاص پیدا کند و البته دولت برای تخصیص بودجه اولویت های 
بیشتری هم دارد که فعاًل ضرورت دارد معیشت کارگرانی در اولویت باشد که همواره گرداننده چرخ های اقتصادی بوده اند ولی به دالیل قرارگیری در شرایط خاص، از کار بیکار شده اند. قطعاً مبلغ بیمه بیکاری پاسخگوی 
هزینه های این افراد نخواهد بود. زیرا سه ماه بیکاری به معنای نداشتن درآمد و پا بر جا بودن هزینه ای دیگر چون اجاره، رفت وآمد، خوراک، درمان و… است. بنابراین چنین مبالغی شاید کمکی اندک برای این وضعیت 

باشند ولی بسیار کمتر ازآنچه خواهند بود که مورد نیاز این مشمولین است.

تعلق بیمه بیکاری به کارگران 
بیکار شــده به دلیل ویروس 
کرونا ازجملــه مصوبه هایی 
است که به دنبال خود ابهامات 
زیادی را به همراه داشته است. 
در پی شــیوع ویروس کرونا در کشــور، دولت دوازدهم 
تصمیم گرفت تا بر اساس قانون به کسانی که در پی شیوع 
این ویروس کار خود را از دست دادند، بیمه پرداخت کند. 
درحالی که در قانون ذکر شده است که مجموع دریافتی 

مقرربگیر بیمه بیکاری نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا 
حقوق کمتر باشد، مشاهده شد که مشموالن بیمه بیکاری 
کرونا  که گالیه های بســیاری از وضعیــت پرداختی ها 
داشتند. مطابق آخرین آمارها مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
مقرری بیمه بیکاری کرونا از سوی دولت به متقاضیان و 

افراد بیکار شده بر اثر کرونا پرداخت شده است.
مدیرعامل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در این 
رابطه می گوید: در دوران کرونا )از اسفند تا اردیبهشت( 
بالغ بر یک میلیون و ۸۱ هزار نفر بر اساس مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از بیمه بیکاری برخوردار شده اند. شکوری 
مدیرعامل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ارتباط 
با برنامه پیگیری شــبکه خبر گفت: ماده ۱۷ آیین نامه 

اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹ تاکید می کند: 
اگر اداره کار وضعیت اشتغال فردی را بررسی کرد و اشتغال 
وی محرز شد، بالفاصله به شعب تامین اجتماعی برای قطع 
بیکاری اعالم می شود. او افزود: اگر سازمان تامین اجتماعی 
نیز در بررسی های اعمال شده اعالم کند که فرد اشتغال 
به کار دارد، مراتب به وزارت کار برای قطع مقرری بیمه 

بیکاری اعالم می شود.
اما محمد بایندریان، رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات 
کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
می گوید: بخشی از بیمه بیکاری کرونا که برای ماه های 
اسفند، فروردین و اردیبهشت برای بیکاران کرونایی در 
نظر گرفته شده بود، پرداخت شده است. وی با بیان اینکه 

۹۱ هزار نفر هنوز بیمه بیکاری کرونا را دریافت نکرده اند، 
گفت: در دو مرحله لیست این افراد را برای سازمان برنامه 
و بودجه ارسال کرده ایم و برای هفته آینده به احتمال زیاد 

پرداخت آن ها صورت خواهد گرفت. 
در دو مرحله لیست این افراد را برای سازمان برنامه و بودجه 
ارسال کرده ایم و برای هفته آینده به احتمال زیاد پرداخت 
آن ها صورت خواهد گرفت. به گفته وی، حدود ۱۵ هزار 
نفر به دلیل ایراد در اطالعاتشــان موفق به دریافت بیمه 
بیکاری نشده اند و هفته آینده لیست آن ها به ادارات کار 
برای رفع اشکال ارجاع داده می شود. امیدوارهستیم تا ۱۰ 
روز آینده اطالعات این افراد اصالح شده و به خزانه دولت 

برای واریز ارسال شود. 

91 هزار نفر هنوز بیمه بیکاری كرونا دریافت نکرده اند

کارگران کرونازده چشم انتظار بیمه بیکاری
هزارتوی پرداخت بیمه بیکاری به جاماندگان

شایلی قرائی
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طی اّبان ماه سال جاری، ۳۰۱ انباردار متخلف به اتهام 
اختفاء، احتکار و عدم اعالم موجودی کاال به تعزیرات 
حکومتی معرفی شدند و به طور کلی بعد از ابالغ شیوه 
نامه بازرسی از انبارها تاکنون، کاالهای اساسی شامل 
برنج، چای، روغن نباتی، شــکر، تخم مرغ، تجهیزات 
پزشکی و انواع شــوینده و بهداشتی بیشترین ارزش 

ریالی کاالی مکشوفه در استان ها را تشکیل می دهد.
اطالعات منتشــر شــده از سوی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آمارهای دریافتی 
از سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
در آبان ماه امسال نشان می دهد که ۱۳ هزار و ۷۶ مورد 
بازرســی حضوری از انبارها و سردخانه ها انجام شده 
که حاصل این بازرسی ها کشف ۳۰۱  تخلف به ارزش 
بیش از ۱۰۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.  
به طور کلی بعد از ابالغ شــیوه نامه بازرسی از انبارها 
تاکنون بالغ بر ۱۲۶ هزار و ۸۹۰ مورد بازرسی از انبارها و 
مراکز نگهداری کاال درسطح کشور انجام گرفته و بیش 
از ۲۹۰۶ پرونده تخلف در همین راستا تشکیل و پرونده 
متخلفان برای رسیدگی به ادارات کل سازمان تعزیرات 
حکومتی ارجاع شده و ارزش ریالی این پرونده ها بالغ 
بر ۷۹۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان برآورد می شود.  

بر اســاس این گزارش، کاالهای اساسی شامل  برنج، 
چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی 
و انواع شــوینده و بهداشتی بیشــترین ارزش ریالی 
کاالی مکشوفه در استان ها را تشکیل می دهد و لوازم 
خانگی، کاالهای سالمت محور و آرایشی و بهداشتی، 
لوازم یدکی، الستیک و قطعات خودرو در ردیف های 

بعدی قرار دارد.
شیوه  نامه بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال اواخر 
آبان ماه سال گذشته ابالغ شد که بر اساس آن  ۱۰ قلم 
کاال برای رصد و پایش مستمر و الزام به انباشت شامل 
برنج، ذرت دامی، شکر، الستیک،  چای، کاغذ چاپ و 
تحریر و روزنامه، کنجاله سویا، گندم،  جو و روغن موتور 
دارای اولویت است و بسته به اینکه واحد مورد بازرسی 
دارای اقالم مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز بوده یا خیر و اینکه کاالهای مشمول 
در سامانه جامع انبارها ثبت شده است یا خیر، بر اساس 
ضوابط این شیوه نامه برخورد الزم صورت می گیرد. 
همچنین در شیوه نامه یاد شده از تمامی واحدهای 
مشمول خواسته شد تا ضمن ثبت نام و ثبت بارنامه های 
صادره در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال 

اقدام کنند.

احتــکار یکــي از معضالت 
اقتصادي اســت که معیشت 
را تحت تاثیر قرار داده اســت. 
وجــود مشــکالت در تامین 
کاالهــاي اساســي و اقــالم 
مصرفي مورد نیاز مردم از سویي سبب افزایش قیمت ها 
شــده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را 
فراهم مي آورد و از ســویي هم امنیت رواني مردم جامعه 
را تحت الشــعاع قرار مي دهد. طی اّبان ماه ســال جاری، 
۳۰۱ انباردار متخلف به اتهام اختفاء، احتکار و عدم اعالم 
موجودی کاال به تعزیرات حکومتی معرفی شــدند و به 
طور کلی بعد از ابالغ شیوه نامه بازرسی از انبارها تاکنون، 
کاالهای اساسی شامل برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم 
مرغ، تجهیزات پزشکی و انواع شوینده و بهداشتی بیشترین 
ارزش ریالی کاالی مکشوفه در استان ها را تشکیل می دهد.
از نظر برخی کارشناســان احتکار کاال، نتیجه اقدامات 
شتاب زده در اعالم نرخ ارز است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز و 
تفاوت فاحش آن با بازار آزاد سبب شد تا عده ای سودجو و 
رانت خوار از این موقعیت سوءاستفاده کنند. این در حالی 

است که به هر ترتیب راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت ها نشد، بلکه به علت 
ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان 
به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه باال 
رفتن چندین برابری قیمت ها شد. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ 
تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات )از 
واردات تا توزیع و فروش( شده است. مصادیق فعلی این 
فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری 
کاالی وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کاالی نهایی، احتکار 

کاال توسط واردکننده یا فروشنده، گران فروشی کاالهای 
یارانه ای در شبکه توزیع و… می باشند.

گران فروشی، کم فروشی و احتکار اقالم اساسی مورد نیاز 
مردم در بازار درحالی از سوی تعدادی از فعاالن اقتصادی و 
صنفی صورت می گیرد که تحریم های همه جانبه و جنگ 
اقتصادی نظام اقتصادی ایران را تحت فشار شدید قرار داده 
است. با کاهش ارزش پول ملي و افزایش نرخ ارز و گراني 
اجناس در بازارهرچند وقت یک بار اخباري از احتکار اقالم 
مختلف خوراکي و غیرخوراکي به گوش مي رسد و همیشه 

عده اي هستند که براي سود بیشــتر اقدام به نگهداري 
کاالي ضروري و مصرفي مردم در انبارها و پستوي مغازه ها 
و کمیاب شدن آن در بازار مي کنند و با رشد قیمت دالر در 
کشور، این افراد محتکر اغلب با نگه داشتن مواد غذایي مورد 
نیاز مردم در انبارهاي خود به امید کمیاب شدن اجناس و 
جمع کردن آن از بازار و گران فروشي به موضوع گراني ها 
دامن مي زنند. این سودجویان با فرصت طلبي، عدم نظارت 
یا خأل قانوني و... در بازار هاي مختلف جوالن مي دهند و 

روي جان مردم قمار مي کنند.
بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده از سوي اتاق اصناف 
ایران؛ در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار 
مربوط به الســتیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تخلفات گران فروشي ۱۹ درصد، 
درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت حساب 
۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد 
افزایش یافته است. به نظر مي رسد، نبود نظارت کافي بر 
بازارها و بر قیمت کاالها یکي از اصلي ترین دالیل احتکار 
کاالها در انبارها و افزایش قیمت آنهاست. اظهارنظري که 
کارشناســان نیز آن را تایید مي کنند و معتقدند نظارت 
مسووالن باید آنقدر دقیق و مسووالنه باشد که هیچ کس 
به خود اجازه انبار کردن کاالها و سودجویي و سوءاستفاده 

از شهروندان را ندهد.

كاالهای اساسی بیشترین ارزش ریالی كاالهای مکشوفه را به خود اختصاص دادند

ویروس احتکار در گلوی اقتصاد 
اختفاء و احتکار انباردارها و ناكارآمدی تعزیرات حکومتی 

جرایم احتکار بازدارنده نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

دولت با خود تحریمی داخلی، احتکار، افزایش قیمت های بی دلیل ارز و اصرار بر اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کسانی که تایید شده نیستند نشان داد عمال اقتصاد را به حال خود رها کرده است. آنچه بعد از این تصور می شود پایین آمدن تعادل 
و رفاه اقتصادی نسبت به قبل و قبل تر است و هر نوع تغییری بدون تغییرات اساسی ساختاری دراقتصاد به معنای عدم بهبود برای بهتر شدن اقتصاد ایران تمام می شود. احتکار به عنوان ویروسی بر اقتصاد ایران عمل می کند. به عنوان مثال در 
مورد کاالیی مانند روغن در حال حاضر گفته می شود که روغن به اندازه کافی توزیع می شود و مشکلی نیست اما مشخص نیست که آیا روغن های احتکارشده کشف شدند یا کارخانه مجوز افزایش قیمت پیدا کرده و یا نهاده ها ترخیص شدنده اند. 
فقط می گویند توزیع این محصول زیاد شده است، در تولید و توزیع محصول تناقض های زیادی وجود دارد که مسلما دستگاه های نظارتی خیلی راحت تر می توانند این احتکارها را کشف کنند. این گونه کشفیات چنانچه با جریمه های سنگین 
و مجازات مناسب همراه نباشد ترسی در محتکرین ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه تغییر محسوسی را در بازار شاهد نخواهیم بود. عوامل اصلی احتکار خود تولید کننده ها هستند و در صورتی که عامل تعیین کننده احتکار مشخص شد و برخورد 
مناسب با او صورت گرفت آن وقت می توان به تاثیر این گونه کشفیات در تعادل قیمت در بازار امید داشت. افرادی که دست به احتکار می زنند نفوذ بسیاری دارند و می توانند با کارخانه ها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند، اما وزارت صمت 
و بخش بازرگانی آن و وزارت اقتصاد متولی هستند و باید پیگیری کنند و در این میان وزارت اقتصاد باید پیگیر مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی باشد زیرا این فرار مالیاتی هم دارند. از طرفی دیگر تحریم روی احتکار بعضی از اقالم مثل روغن 
بی اثر نبوده، عده ای با ایجاد کمبود توانستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند. حاال باید ببینیم که این کمبودها یا واقعی است یا مصنوعی. کمبود مصنوعی یعنی کاال برای مدتی بنا به دالیلی مانند گران شدن یا حذف ارز تخصیصی کاال یا نهاده ای 
که مثال گوشت و مرغ و به طورکلی خوراک دام را تولید می کردند یا دانه های روغنی که باید وارد می شده است تا تبدیل به روغن شود، نایاب می شود. مسلم است که هرچقدر تحریم ها کم شود و واردات کاالها و نهاده ها تسهیل شود دیگر بهانه  و 
انگیزه ای برای احتکار باقی نمی ماند و این سوءمدیریت ها به دستگاه های نظارتی کشور برمی گردد. تحریم ها فقط مانع فروش نفت و ورود ارز به کشور می شوند. ناهماهنگی های موجود باعث شده خودتحریمی را زیاد و آثارش را سخت تر کنیم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

چند ماهی اســت که قیمت  خودرو در بازار در مســیر 
کاهشی پیش  می رود و هر روز ریزش بیشتری را تجربه 
می کند. این روند کاهشی به گونه ای ادامه پیدا کرده است 
که در گروه محصوالت مدیران خودرو قیمت های بازار از 
قیمت های کارخانه ای محصوالت کمتر شده است. بیش 
از یک ماه اســت که روند قیمت ها در بازار نزولی شده و 
متقاضی چندانی در بازار وجود ندارد؛ مگر افرادی که نیاز 
فوری به خودرو دارند. حال که بازار خودرو به گفته فعاالن 
این حوزه، در آرامش مطلق به سر می برد، اتفاقی جالب 

نیز بعد از نزدیک به دوسال، مجددا اتفاق افتاده است. 
اردیبهشت سال گذشــته موضوع گرانفروشی شرکت 
مدیران خودرو نسبت به قیمت محصوالت آن در بازار آزاد 
مطرح شد؛ تا جایی که پرونده این شرکت تعزیراتی هم 
شد. البته پس از ورود سازمان حمایت و ارجاع پرونده این 
شرکت به تعزیرات نیز، گاها این دست گران فروشی های 
مدیران خودرو نسبت به بازار آزاد دیده شد.حال پس از 
گذشت نزدیک به دو ســال، بررسی بازار نشان می دهد 
که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد نسبت به قیمت 

کارخانه ای آن ها، پایین تر است.

در حالی که به گوش می رسد این نزول قیمت ها تا حد 
قیمت کارخانه ای و حتی پایین تر از قیمت کارخانه ای 
محصوالت رخ داده است اما ســعید موتمنی- رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران- 
این موضوع را فقــط از آن محصوالت گــروه صنعتی 
مدیران خودرو می داند.  به طور مثال رصد بازار نشــان 
می دهد که برخی خودروها همچون جک S۵ اتوماتیک 
و جک S۳  اتوماتیک در بازار بــه ترتیب ۶۳۰ میلیون 
تومان و ۴۷۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی 
است که این خودروها از در کارخانه  نیز به ترتیب ۱۳۰ و 
۶۰ میلیون تومان گران تر عرضه می شوند. کرمان موتور 
 ،S۳ نرخ ۷۶۰ میلیون تومان و برای جک S۵ برای جک

نرخ ۵۳۰ میلیون تومان تعیین کرده بود.
 MVM X۵۵ ،اما در گروه محصوالت مدیران خودرو
اتوماتیک اکسلنت اسپورت که با نرخ ۸۵۵ میلیون تومانی 
و MVM X۵۵ اتوماتیک اسپورت با نرخ ۸۴۰ میلیون 
تومان از سوی کارخانه قیمت گذاری شده اند در بازار آزاد 
به ترتیب ۴۰ و ۵۰ میلیون ارزان تر، تعیین قیمت شده اند 

و به ترتیب ۸۱۵  و ۷۹۰ میلیون تومان قیمت دارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه شورای تعیین 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی حداکثر تا 
اوایل هفته آینده تشکیل می شود، گفت: براین اساس 
انتظار می رود نرخ خرید تضمینی بزودی تغییر کند.
عطاء اهلل هاشــمی با بیان اینکه خوشبختانه قانون 
اصالح خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی ابالغ 
شده است گفت: بر این اساس شورایی متشکل از ۹ نفر، 
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تعیین 
می کنند و نکته قوت قانون جدید این است که شامل 

سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ هم می شود.
وی با اشــاره به اینکه از ۹ نفر اعضای این شورا، ۶ نفر 
نماینده کشاورزان هســتند، افزود: تنها وزیر جهاد 
کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه مسئوالن دولتی در این شورا هستند. 
ضمن اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد 
ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی های روستایی، 

نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین دو کشاورز 
خبره که توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شوند 

در این شورا حضور دارند.
هاشمی با اشاره به اینکه ناظرانی از مجلس نیز در این 
شورا حضور دارند، گفت: هفت نفر از اعضای این شورا 
مشخص شدند و تنها دو نفر کشــاورز خبره که وزیر 
جهاد باید آنها را تعیین کند مانده است و وزیر جهاد 
کشــاورزی نیز احتماالً تا آخر هفته جــاری یا اوایل 
هفته آینده این دو نفر را مشــخص خواهد کرد و این 
شورا بالفاصله تشکیل جلسه می دهد و درباره قیمت 
خرید تضمینی محصوالت اساســی تصمیم گیری 
می کند.وی افزود: دولت خواست قیمت گندم را امسال 
زودتر اعالم کند تا شــامل مصوبه جدید مجلس که 
اکنون تبدیل به قانون شده، نشود، اما خوشبختانه در 
 قانون ذکر شده که شورای مذکور قیمت امسال را نیز 

تعیین خواهد کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تمهیدات پیشگیرانه 
اصناف از افزایش قیمت کاالهای شب عید گفت: با توجه 
به روند کاهشی شیوع کرونا، امیدواریم امسال بازار شب 
عید شرایط بهتری را تجربه کند. هرچند که بازار امسال 
هم شرایط خاصی خواهد داشت که باید برای مدیریت آن 
برنامه ریزی کرد.رئیس اتاق اصناف ایران گفت: همه ساله 
در مناسبت های مختلف از جمله ایام عید، معموال با افزایش 
تقاضا نسبت به بعضی از کاالها مواجه می شویم. با این حال 
شیوع بیماری کرونا، بازار اسفند سال گذشته را به شدت 

تحت تاثیر قرار داد.
سعید ممبینی افزود: همه ساله در چنین ایامی، سازمان 
تعاون روستایی و جهاد کشاورزی خرید میوه شب عید 
از جمله سیب و پرتقال را انجام می دادند، اما ظاهرا امسال 
هنوز این کار انجام نشده است. لذا انتظار ما این است که 
فعاالن حوزه میوه و تره بار و خرده فروشان میوه، اقداماتی 
در راستای جلوگیری از افزایش قیمت  داشته باشند. ضمن 
این که مشابه همین مورد در خصوص شیرینی شب عید 
و آجیل و خشکبار هم صدق می کند.وی بیان کرد: در این 
راستا نشستی با اتحادیه های مربوطه داشتیم و ایشان اعالم 
آمادگی کردند که در بعضی از موارد با کاهش حاشیه سود 
خود به جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای حوزه مربوطه 

کمک کنند. البته انتظارات به حقی هم در مقابل دارند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: به عنوان نمونه، علی 
رغم افزایش قیمت چند نوبته قیمت مواد اولیه شیرینی 
در طی سال ۱۳۹۹  قیمت  شیرینی از ابتدای سال افزایش 
نیافته است و از سوی دیگر به دلیل شیوع کرونا و کاهش 
مصرف بعضی از اقالم این واحدهای صنفی شاهد ضرر و 
زیان قنادی ها هســتیم. لذا ما در مذاکره با دولت، پیگیر 

تامین مواد اولیه شیرینی از جمله شکر و روغن خواهیم بود 
به طوری که این مواد را با قیمت مناسب و به وفور در اختیار 
قنادان بگذارد. ذکر این نکته اهمیت دارد که همین امروز 
هم این صنف برای تامین روغن مورد نیاز قنادی به شدت 

با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: در خصوص آجیل و خشــکبار هم اتحادیه 
مربوطه تالش خواهد کرد که اقــالم پر مصرف با قیمت 
متعارف در بازار عرضه شود.ممبینی تصریح کرد: اصناف 
در عرصه های مختلف از جمله مبارزه با شیوع بیماری کرونا 
در کنار مردم و دستگاه های متولی ایستاده و کمک کردند. 
در ادامه این جریان، الزم است تا در ثبات قیمت کاال نیز 
اقدامی داشته باشند تا سابقه خوب ذهنی ایجاد شده از 
اصناف در اذهان عمومی را تقویت کرده و کمک کنند که 

قیمت ها شب عید افزایش نیابد.
رئیس اتاق اصناف ایران به پرسشی مبنی بر اقدامات این 
اتاق در خصوص طرح های جایگزین نمایشگاه های بهاره در 
صورت لغو مجدد به دلیل شیوع کرونا این چنین پاسخ داد: 
نشستی که در خصوص برنامه ریزی ثبات قیمت کاالهای 
مصرفی شب عید برگزار شد، به طور موازی تمهیدی برای 
جایگزینی نمایشگاه های بهاره و نیز پیشگیری از برگزاری 
این نمایشگاه ها است. چرا که ما معتقدیم این نمایشگاه ها 
به کسبه و بازار آســیب می زنند. ضمن این که در نهایت 
تضمینی نسبت به ارائه کاالی مرغوب و با قیمت مناسب به 
مصرف کننده در این نمایشگاه ها وجود ندارد. لذا با توجه به 
آسیب های جدی یکسال گذشته به بیشتر صنوف به دلیل 
شیوع بیماری کرونا و تعطیالت اجباری، تورم، رکود و… 
حتی با رفع شرایط کرونایی برپایی نمایشگاه های عرضه 

مستقیم کاال را به مصلحت نمی دانیم.

رئیس اتاق اصناف ایران تشریح كرد

تمهیدات پیشگیرانه اصناف از افزایش قیمت کاالهای شب عید

قیمت  برخی محصوالت مدیران خودرو گرانتر از بازار

تشکیل شورای تعیین قیمت تضمینی محصوالت كشاورزی طی هفته آینده

۴۸۰۰ تومان؛ پیشنهاد تشکل ها برای گندم 

کدام کاالها بیشتر احتکار شدند؟
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افزايش 60 درصدی بودجه دولت الكترونيكی
بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی نوشته شــد که ویروس کرونا بســیاری از کسب وکارها را 
خانه  نشین کرده بود و ضرورت پیاده سازی پروژه های مربوط به دولت الکترونیکی بیش 
از پیش احساس می شد. هرچند بودجه سال آینده یا بودجه ۱۴۰۰ در زمره بودجه هایی 
قرار می گیرد که یک دولت آن را می نویسد و دولت دیگر مجبور به اجرای آن است اما 
با وجود اینکه به نظر می رسد حداقل ظرف یک سال آینده ویروس کووید-۱۹ همراه ما 
باشد، دولت آینده نیز حتی اگر از نظر چشم اندازهای سیاسی با دولت روحانی متفاوت 
باشد، چاره ای جز پیاده سازی پروژه های دولت  الکترونیکی و اجرای آن نخواهد داشت.

طبق پیش بینی های صورت گرفته در الیحه بودجه سال آینده، بودجه اختصاص یافته 
به برنامه توسعه دولت  الکترونیکی بیش از ۶۰ درصد نسبت به بودجه پیش بینی شده 
برای این بخش در سال جاری رشد کرده است.در الیحه بودجه برای برنامه توسعه دولت 
 الکترونیکی در سال آینده ۲۸۸ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان پیش بینی شده است، این 
در حالی است که امسال برای توســعه دولت  الکترونیکی ۱۷۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون 

تومان اختصاص یافته بود.

گاليه تاكسی داران بيرجندی از جوالن تاكسی های 
اينترنتی

چند وقتی است شاهد جوالن تاکسی های اینترنتی در بیرجند هستیم و تاکسی داران 
خطی از این موضوع گالیه دارند که استقبال مردم از تاکسی های اینترنتی کسب و کار 
آنها را کساد کرده است.عقربه های ساعت ۱۰ صبح را نشان می دهد، هرازگاهی نگاه بر 
ســاعتش می اندازد و ته خط را نگاه می کند اما خبری از تاکسی نیست. حتی تاکسی 
دربستی هم در خیابان یافت نمی شود.از دور دو تاکسی زرد رنگ به سمتش می آید خود 
را آماده می کند اما تاکسی زرد بدون توجه به او که در ایستگاه ایستاده است عبور می کند. 
تاکسی دوم هم همین گونه از مقابل چشمانش رد می شود و توجهی به مسافر که برای 
تاکسی دست بلند کرده نمی کند.این برخوردها و اتفاقات باعث می شود گوشی را روشن 
کند و از تاکسی های اینترنتی برای رفتن به مقصدش سرویس بگیرد.بعد از اندک زمانی 
کوتاه تاکسی اینترنتی او را به مقصد می رساند و با کوتاه ترین زمان و هزینه مناسب به 
مقصد می رسد. فقط کافی است اپلیکیشن یا نرم افزار یکی از تاکسی های آنالین را روی 
تلفن هوشمند خود نصب کنند و درخواست خودروی سواری کنند، آنگاه در کسری از 
زمان به طور خودکار هزینه مسیر را مشاهده کرده و در صورت تایید سفر موقعیت خود 
یا عزیزان شان که سوار بر خودرو هستند را تا رسیدن به مقصد به صورت زنده و لحظه به 
لحظه رصد کنند.اما در این میان اگر پای درد دل تاکسی های زرد خطی بنشینیم  دل شان 
از وجود تاکسی های اینترنتی خون است و از مسئوالن می خواهند برای سر و سامان آنها 
فکری بکنند.تاکسی داران خطی معتقدند تاکسی های اینترنتی نان آنها را کساد کرده و 
تأمین هزینه های ماشین و هزینه های زندگی خیلی سخت شده است.یکی از تاکسی داران 
بیرجندی که معتقد است این روزها جوالن تاکسی های اینترنتی در شهر زیاد شده است 
در گفتگو به خبرنگار تسنیم گفت: نمی دانم برخی از شهروندان چگونه به تاکسی های 
اینترنتی اعتماد می کنند و به راحتی در هر ساعت شبانه روز سوار این تاکسی ها می شوند.

کسب و کارهای کوچک آنالین متضرر اصلی مقررات جدید بانک مرکزی
اعتراض استارت آپ ها به تبعيض مالياتی

ماه گذشته پس از اعالم بانک مرکزی مبنی بر اخذ مالیات از درگاه های پرداخت اینترنتی و 
دستگاه های کارت خوان، جزئیات و نحوه اجرای این طرح، انتقادات زیادی را متوجه بانک 
مرکزی کرد.درپی اعتراض انجمن فین تک و فعاالن حوزه کسب و کارهای اینترنتی، مقرر 
شد این طرح با اندکی تاخیر عملی شود. در آن زمان مهران محرمیان، معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اولویت بندی انجام شده به گونه ای است که این کار در ابتدا 
برای گردش های مالی باال انجام شود، اطمینان داد که تالش خواهد شد در ابتدای کار 
کسب وکارهای کوچک حداقل تاثیر را خواهند پذیرفت. با این حال اکنون بر اساس اعالم 
جدید بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده 
مالیاتی نمی توانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان 

فعلی کارت خوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل می شود.

 چالش های حل نشده و تعجیل در اجرا
درحالی که اجرای این طرح با چالش های زیادی همراه بوده اســت و فعاالن فین تک، 
انتقادات زیادی به جزئیات این طرح دارند، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بر اجرای 
هرچه سریع تر این طرح تاکید دارد. بدون شک پرداخت مالیات اقدام شایسته ای است و 
باید تمام افراد به اندازه خود در تامین هزینه های سازندگی کشور سهیم باشند اما اجرای 
صحیح و عادالنه این طرح به گونه ای که هم منافع ملی تامین شود و هم کسب و کارها 
آسیب نبینند اهمیت بسزایی دارد. مهم ترین چالشی که بر اجرای چنین طرحی مطرح 
است، محدود کردن اخذ مالیات بر ابزارهای پرداختی مانند درگاه و پوز است. در این طرح 
هیچ برنامه ای برای اخذ مالیات از تراکنش های کارتی در نظر گرفته نشده است و همین 
موجب خواهد شد که اقبال مردم و کسب و کارها به استفاده از ابزارهای پرداخت کم شده 
و به پرداخت های نقدی و کارت به کارت روی آورند. کورش محمدی، رئیس مرکز تنظیم 
مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی درپاسخ به این سوال که 
چرا در طرح فعلی، اخذ مالیات به ابزارهای خاصی محدود شده و پرداخت های کارتی 
شامل مالیات نشده اند به »دنیای اقتصاد« می گوید: »به هیچ تراکنشی پرداخت مالیات 
تعلق نمی گیرد بلکه مالیات بر اساس مقررات و قوانین مالیاتی نسبت به درآمد کسب و کار 
محاسبه و مطالبه می شود.«مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک کشور با انتقاد از 
عدم تعامل سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی و نبود شفافیت در پیشبرد این طرح 
می گوید: متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت و خواسته های انجمن و 
بخش خصوصی وجود ندارد. نقی پور فر در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« می گوید: به رغم 
اینکه بارها برای برگزاری نشست و همکاری مشترک با سازمان مالیاتی درخواست داده ایم، 
هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. وی می گوید: این درحالی است که سازمان امور مالیاتی از 
ما بابت بیان مشکالت صنعت با رسانه ها انتقاد می کند و از ما می خواهد پیشنهادهایمان را 
مطرح کنیم، ولی درنهایت در خروجی ها هیچ نشانی از توجه به درخواست ها و چالش های 
این طرح برای ما نیست. وی با تاکید بر غلط بودن روش پیشبرد این طرح می گوید: رویکرد 
سازمان امور مالیاتی در اجرای این طرح کامال ابالغی است و هیچ تفاوتی با اقدام مرحله 
اول اجرای این طرح ندارد. در آن زمان ظرف ۴ ساعت از ما انتظار اجرای طرح را داشتند و 
حاال ظرف یک ماه. درحالی که هیچ توجهی به مشکالت و چالش های مطرح شده نشده 
است.اما رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی 
در پاسخ به گالیه مطرح شده از سوی انجمن فین تک کشور برای عدم برگزاری جلسات 
تعامل و هم اندیشی می گوید:»تقاضای خاصی از سوی انجمن فین تک دریافت نشده است 
ولی جلسات مختلف تعامل و هم اندیشی با متولیان حوزه پرداخت برگزار شده است که 
آخرین آن میزگرد آنالین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال 
با عنوان بررسی چالش های نحوه اجرای مالیات از پذیرندگان با حضور مدیران و فعاالن 
حوزه پرداخت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۲۱ آذرماه بود که شرح آن در 
عصر پرداخت منتشر شده و در تاریخ ۲۹ آذر ماه قابل مشاهده است.«میالد جهاندار، عضو 
انجمن فین تک در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« می گوید: در اکثر نقاط دنیا در اجرای چنین 
طرح هایی، به جای اخذ مالیات از تراکنش های یک ابزار پرداخت مشخص، تراکنش های 
حساب مبنا قرار می گیرند. به این ترتیب هم منافع دولت به درستی تامین می شود و هم 
راهی برای دور زدن مالیات به وجود نمی آید. درحالی که اکنون عمده کسب و کارهای 
کوچکی که به کمک ایــن ابزارها پرداخت های خود را مدیریــت می کردند مجبور به 
پرداخت مالیات می شوند و کسب و کارهایی که ارقام درشت تری جابه جا می کنند به راحتی 

می توانند با استفاده از انتقال کارتی از پرداخت مالیات فرار کنند.

اخبار

افزایش تقاضای بیت کوین 
در معامالت روز پنجشنبه قیمت بیت کوین با در پیش گرفتن روند اصالحی در کمتر از یک ساعت حدود ۱۰۰۰ دالر کاهش یافت. تحلیل گران دلیل این کاهش یکباره قیمت را نوسانات و 

فشار فروش سرمایه گذاران سطح ۲۴ هزار دالر عنوان کردند. بر این اساس روز پنجشنبه بیت کوین با کاهش ۱.۴۶ درصدی به قیمت ۲۲ هزار و ۹۸۵ دالر معامله شد.

نبض اقتصــاد در حالی در 
دست دالر اســت که با باال 
رفتن قیمت آن روی تابلوی 
صرافی، همــه بازارها روی 
پاشنه نوســان می چرخند. 
این در حالی اســت که نــرخ این مهم تریــن متغیر 
اقتصادی ما )بخوانید دالر( چنان با یک خبر سیاسی به 
سمت قعر یا قله حرکت می کند که نشان می دهد به 

مرض سیاست زدگی مبتال شده است.
در روز های گذشته ما شاهد نوســانات بسیار زیادی 
در بازار طال و دالر بودیم و در پس این نوسانات قیمت 
ها افزایش نسبتا قابل توجهی را از خود نشان دادند و 
روندی صعودی به خود گرفتند.قیمت دالر در صرافی 
ملی به باالی ۲۵,۸۰۰ تومان بازگشــته و بسیاری از 
کارشناســان پیش بینی می کنند که قیمت آن برای 
بار دیگر به باالی ۲۶ هزار تومان برســد. کارشناسان 
معتقدند که تقاضا برای دالر در فصل زمســتان و ماه 
اول سال میالدی افزایش می یابد که می تواند قیمت 
ها را افزایش دهد.اما از طرف دیگر باید به این موضوع 
نیز توجه داشت که قیمت دالر در روزهای اخیر رفتار 

بسیار متناقضی را از خود نشــان داده و تا پیش از آن 
که قیمت دالر باالی ۲۶,۳۰۰ تومان تثبیت شود نمی 
توان به صورت قاطع گفت که در مســیر افزایشی قرار 
گفته است.افزایش قیمت دالر همراه با افزایش قیمت 
انس طال و رسیدن قیمت طالی جهانی به ۱۸۷۷ دالر 
توانسته است تا پشتیبانی خوبی برای سکه و طال ایجاد 
کرده و انتظار برای افزایش قیمت ها را زیاد کند. سکه 
با پشتیبانی دالر توانســت تا بار دیگر وارد کانال ۱۲ 
میلیون تومان شده و حباب آن نیز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار تومان است. با توجه به شرایط بازار می توان انتظار 
داشت که سرمایه گذاران بازار سکه در موقعیت خرید 
قرار گرفته و در نتیجه آن می توان پیش بینی کرد که 

قیمت سکه روندی افزایشی خواهد داشت.
این در حالی اســت که اخبار سیاســی به شدت روی 
قیمت دالر تاثیر گذاشته و سوخت آن را برای عبور از 

کانال مقاومتی ۲۶ هزار تومان فراهم کرده است. 

حمایت واقعی در بازار ارز
دالر جدا از نرخ حواله درهــم، در روزهای اخیر تحت 
تاثیر دو متغیر متناقض قرار داشــته است. از یک سو، 
برخــی از معامله گران تصــور میکننــد، لوایح مورد 
درخواســت گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص 
مصلحت تصویب خواهند شــد و به دنبال آن، خروج 

ایران از لیست سیاه fatf کلید خواهد خورد.این گروه 
بر اســاس چنین انتظاراتی حداقل ترجیح داده اند از 
موقعیت خریدار خارج شوند و منتظر تصمیم مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باقی بمانند.در مقابل، دسته 
دیگری از معامله گران باور دارند به طور سنتی تقاضا 
در آستانه سال نو میالدی باال خواهد رفت، در نتیجه 
ترجیح می دهند با قــرار گرفتن در موقعیت خرید، از 
افزایش احتمالی قیمت ها کسب سود کنند.به نظر می 

رسد ابتدای هفته اوضاع بیشتر به کام گروه اول بود و از 
اواسط هفته، شانس به گروه دوم رو کرد. روز پنج شنبه، 
نتیجه یک هفته بازی این دو گروه مشخص شد. در این 
مســیر، مرز ۷ هزار و ۲۰۰ تومانی درهم به عنوان یک 
نشانه مهم برای راهنمایی بازیگران بازار داخلی عمل 
کرد و دالر را مماس بر کانال ۲۶ هزار تومان نگه داشت.

»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز 
بازار ارز را بررسی می کند.

سكه از سقف مقاومتی 12 ميليونی گذشت

تکاپوی  دالر  برای  سد شکنی

26 روز سرنوشت ساز دربازار ارز
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

دالر به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی است؛ آن هم اخبار سیاسی ای که خوش بینی یا بدبینی را نسبت به آینده اقتصاد کشور و به خصوص آینده تحریم ها مشخص می کند. بنابراین تا زمانی که ترامپ در کاخ ریاست جمهوری 
است، این نوسانات وجود دارد. 

خبر پیروزی »بایدن« و اینکه قرار است به برجام برگردد، گرچه خوش بینی ایجاد کرد و دالر را از ۳۴ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان رساند، اما این قیمت فعال ماندگار شده چون تا مدتی ترامپ در برابر پذیرش شکست مقاومت و 
بازار احساس می کرد ممکن است »بایدن« برنده نهایی نباشد. هرچند پیروزی »بایدن« در حال حاضر قطعی است، اما با مساله اف ای تی اف )FATF( روبه روییم که همانند شمشیر دولبه است که اگر تصویب شود، فشار کاهشی 
به قیمت ارز می آورد و اگر تصویب نشود، قطعا دوباره قیمت دالر افزایش می یابد چون صرف برداشتن تحریم ها کمکی به حل مشکل ما نمی کند زیرا ما نمی توانیم وجوه ناشی از صادرات خود اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی را 

وارد یا کاالهای دیگر را از خارج خریداری کنیم.
اما مساله جدید در این میان این است که دوباره سیاست های جنگ افروزانه و بی ثباتی در خلیج فارس دیده می شود. ورود دو زیردریایی آمریکایی- اسرائیلی به خلیج فارس برای کارگزاران اقتصادی التهاب ایجاد کرده و آینده 

روابط ایران و کشورهای دیگر را دچار ابهام کرده است. با اعالم این خبر طبیعی بود که دوباره روند کاهشی قیمت ارز متوقف شود و طبیعتا قیمت آن رو به افزایش خواهد گذاشت. 
حتی خبری مجددا مطرح شده مبنی بر اینکه »ترامپ به هر قیمتی می خواهد در کاخ سفید بماند.« چون از طرق قانونی نتوانسته در کاخ سفید ماندگار شود،  بنابراین بسیاری از افراد پیش بینی می کنند که ممکن است تعمدا 
اصرار به ایجاد جنگی ساختگی کند که ظاهرا تنها راهی است که می تواند در کاخ سفید بماند. طبق قوانین آمریکا، اگر جنگی در این کشور ایجاد شود رئیس جمهور فعلی می تواند به کار خود ادامه دهد و به نظر می رسد برخی 
اقدامات را در این راستا انجام می دهد. اینکه این اتفاق بیفتد یا خیر مهم نیست؛ مهم آثار چنین خبری است که روی بازارهای داخلی ما خواهد گذاشت. اثر آن، بدبینی ای است که نسبت به تحریم و تداوم ریاست جمهوری ترامپ 

ایجاد شده و همین مساله زمینه افزایش قیمت ها را فراهم کرده است و متناسب با این اخبار که به سمت ثبات یا بی ثباتی برود قیمت ارز رو به باال یا پایین خواهد بود. 
نکته مهم این است که ایران بتواند با خویشتن داری و تدبیر، دوره کمتر از یک ماهه تا اخراج ترامپ از کاخ سفید را مدیریت کند. اگر ابتکار عمل در دست ترامپ و جنگ افزوی هایش بیفتد ما از لحاظ اقتصادی دچار مشکل می شویم. 
این ۲۶ روز تا ۲۰ ژانویه )همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا( بسیار سرنوشت ساز است و نمی توان در مورد بازارها پیش بینی جدی داشت. در این ۲۶ روز قیمت دالر تحت تاثیر تحوالت سیاسی هم در داخل و هم 

در خارج است و تندروهای داخلی هم بدشان نمی آید این ثبات سیاسی با کشورهای دیگر را به بی ثباتی تبدیل کنند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

 حتی در یک ســال عــادی و غیرجهنمــی، راه 
انداختن موفق یک  استارت آپ دشوار است، چه 
برسد به سال جهنمی ۲۰۲۰ که همه گیری کرونا 
در این سال،  کارد را به اســتخوان کسب وکارها 

رساند.
 برابر با هر یک اســتارت اپ که در ســال ۲۰۲۰، 
شاهد افزایش درآمد بوده، چندین استارت اپ از 
گردونه کار خارج شده است. تک کرانچ، فهرستی 
از استارت اپ هایی تهیه کرده که در سال ۲۰۲۰، 
ســال همه گیری کرونا از بین رفته اند. شــرکت 
های بزرگتر بعضی از این اســتارت آپ ها را پیش 
از تعطیل شدن خریدند و بعضی دیگر به کار خود 
پایان دادند. با این حال، از آنجایی که این کســب 
وکارها به عنوان یک استارت آپ زندگی خود را آغاز 
کردند، خواندن داستان آن ها خالی از لطف نیست.

آتریوم)2020-2017(
مجموع سرمایه جذب شده: 75 میلیون دالر

آتریوم یک اســتارت آپ حقوقی است که در ماه 
مارس سال جاری میالدی، به کار خود پایان داد. 
این اســتارت آپ در یافتن راه حلی کارآمد برای 
جایگزینی با روندهای طاقت فرســا در شــرکت 
های حقوقی ناکام ماند و حتی بخشــی از ۷۵,۵ 
میلیون دالر ســرمایه جذب شــده را به سرمایه 
گذاران بازگرداند. تعطیلی آتریوم درست چندماه 
پس از این بود که این استارت آپ برای توسعه نرم 
افزارهای کاربردی برای مشترکان و پایان دادن به 
کار وکالی داخلی تغییر مسیر داده بود. شکست 
آتریوم نشان داد که غلبه بر ساختارهای سنتی و 
پیچیده تا چه اندازه دشوار است. این استارت آپ 
سه سال بیشتر عمر نکرد. آتریوم با هدف ساخت 
نرم افزار برای اســتارت آپ ها بــرای جمع آوری 
سرمایه، اســتخدام، انجام معامالت و همکاری با 

گروه های حقوقی آن ها شکل گرفته بود.

اسنشال)2020-2017(
مجموع سرمایه جذب شده: 330 میلیون دالر

نام بزرگ، برنامه بزرگ و ســرمایه زیاد از ویژگی 
هایش اسنشــال، استارت آپی اســت که سازنده 
اندروید، اندی رابین آن را بنیان گذاشت. اسنشال، 
محصوالت سخت افزاری تولید می کرد و به بازاری 
اشباع شده و بالغ پا گذاشت. موسسان این استارت 
آپ در آغاز اعالم کردند برای تبدیل شدن به یکی 
از بازیگــران اصلی در تولید موبایــل و ارتباطات 
هوشــمند برنامه ریزی کرده اند. امــا در نهایت، 

پس از سه ســال به کار خود پایان دادند. هرچند 
این شرکت یک گوشــی موبایل ارزشمند به بازار 
عرضه کرد اما به حوزه خانه های هوشــمند وارد 
نشــد. زمانبندی بد، چالش های بازاریابی و طرح 
اتهام هایی درباره سواســتفاده جنســی مدیران 
این شرکت از عواملی بود که به برنامه های بزرگ 

اسنشال پایان داد.

هاب هاوس )2020-2016(
مجموع سرمایه جذب شده: 11.4 میلیون دالر

هاب هاوس، پتلفرم اقامت طوالنی مدت در سال 
۲۰۱۶ و توسط شــروتی مرچنت ایجاد شد. این 
اســتارت آپ برای فعالیت حرفه ای در شــهرها 
هدفگذاری کــرده بود. در نخســتین دور جذب 
سرمایه، هاب هاوس، تنها ۱۱ میلیون دالر از منابع 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه جذب کرد. 
در مرحله دوم جذب سرمایه، مرچنت اعالم کرد 
شرکت در آستانه تعطیلی است و پس از شکست 
عرضه اولیه ســهام wework، عالئق ســرمایه 
گذاران به سرمایه گذاری کاهش یافته است. پس 
از این، هم گیری کرونا با محدود کردن بازار اجاره، 
همه برنامه های هاب هاوس در بــازار اقامتگاه را 
نقش بر آب کرد. این شرکت در ماه سپتامبر تصمیم 
گرفت به کار خــود پایان دهد کــه این تصمیم 
اعتراض صاحبان خانه، اعضا و فروشندگان را در 

پی داشت.

هیپ مانک)2020-2010(
مجموع سرمایه جذب شده: 55 میلیون دالر

هیپ مانک، نخستین پتلفرم تراکمی سفر است. 
این شــرکت همه اطالعات از پروازهــا، هتل ها، 
اجاره خودرو در مقاصد مختلف را برای مشتریان 
جمع آوری می کند تا امکان مقایسه قیمت برای 
مسافران فراهم شود. شرکت کانکر، این پتلفرم را 
خرید اما اکنون، پس از چهارسال، این استارت آپ 
تعطیل شده است. نکته قابل توجه اینکه تعطیلی 
این استارت آپ گردشــگری، لزوما به دلیل همه 
گیری کرونا نبود. شرایط برای این استارت آپ از 
۲۳ ژانویه سخت شد، یعنی چندماه پیش از آغاز 

قرنطینه در ایاالت متحده آمریکا.

ایف اونلی )2020-2012(
مجموع سرمایه جذب شده: 51.4 میلیون دالر

کار ایف اونلی، بازارسازی برای رویدادهای خاص 
مثل رویدادهای ورزشــی بود، کسب وکارهایی 

که با همه گیری کرونا، تعطیل شــدند. شــرکت 
مســترکارت این اســتارت آپ را یک سال پیش 
خرید. این معامله، تا زمانی کــه ایف اونلی اعالم 
کرد در آســتانه تعطیلی اســت، علنی نشده بود. 
مســترکارت اعالم کرد گروه ایف اونلی و فناوری 

این شرکت هنوز بخشی از مجموعه است.

آوت الین)2020-2016(
مجموع سرمایه جذب شده: 10.2 میلیون دالر

باوجود ســالی پربار برای پتلفرم های رسانه ای، 
آوت الین که مدعی بود نســل بعدی نیوریورکر 
است، تعطیل شد. این اســتارت اپ توسط جاش 
توپولسکی ایجاد شد و بر ســاخت نخستین برند 
رسانه های دیجیتال تمرکز کرده بود. آوت الین 
پیش از این، کادر تحریریه را کاهش داد و بر انتشار 

مطالب آزاد تمرکز کرده بود.

پریسکوپ)2020-2015(
پریسکوپ، اپلیکیشن پخش ویدئو برای سیستم 
عامل های اندروید و آی او اس اســت. توئیتر این 
استارت آپ را خرید پیش از اینکه حتی محصولی 
عرضه کند. این استارت اپ باید خدمات ویدئویی 
زنده در توئیتر را توسعه می داد. پریسکوپ، هرچند 
به طور رسمی در مارس آینده تعطیل می شود، اما 
بخشی از فناوری آن در توئیتر باقی می ماند. این 
استارت آپ، از موارد نادری است که تعطیلی آن 
به دلیل همه گیری کرونا به تعویق افتاده اســت. 
موسسان اعالم کردند اگر اولویت های تعیین شده 
برای سال ۲۰۲۰ نبود، تصمیم به پایان کار استارت 

اپ را زودتر اعالم می کردند.

کویبی)2020-2018(
مجموع سرمایه جذب شده: 1.75 میلیارد دالر

بیش از هر استارت آپ فنی دیگری، وجود کویبی 
شــبیه به هذیان بعد از تب بود. این اســتارت اپ 
۱,۷۵ میلیارد دالر سرمایه جذب کرد اما خروجی 
آن چه بود؟ یک مستند طبیعت به اسم ملکه های 
وحشی که درباره حیوانات ماده ساخته شد، یک 
برنامه اچ جی تی وی به اسم تلنگر قتل و البته شکل 
پاستا که درباره پاستا ســاخته شد. گزارش های 
اولیه از وضعیت شرکت به نظر شتاب زده و خام بود. 
شاید به این دلیل که هیچ کس فکر نمی کرد چنین 
سرمایه ای، به این زودی از بین برود. اما اواخر اکتبر 
کار تمام شده بود. موسسان این استارت اپ در نامه 
ای اعالم کردند تنها چیزی که اکنون باقی مانده 

عذرخواهی آن ها به خاطــر ناامید کردن دیگران 
است. گاهی اســتارت آپ ها به خاطر زمانبندی 
نامناسب شکست می خورند. بعضی استارت آپ 
ها هم بدشانسی می آورند. برای کویبی، اینکه چه 
عاملی به شکست این استارت آپ رقم زد، در یک 

کلمه خالصه می شود: همه چیز.

روبیکا)2020-2016(
مجموع سرمایه جذب شده: 15 میلیون

روبیکا استارت آپی که در حوزه امنیت دیجیتال 
کار می کرد، در سال ۲۰۲۰ به کار خود پایان داد. 
این استارت اپ در سایت خود اعالم کرده به دلیل 
عدم جذب ســرمایه کافی مجبور به پایان دادن 
به فعالیت خود شده اســت. به گفته موسس این 
شرکت، فرانسس دوینگ، مشتریان در دوره همه 
گیری کرونا هزینه های خــود را کاهش دادند و 
تالش های روبیکا برای راضی کردن شرکت های 
بزرگ به سرمایه گذاری هم به نتیجه نرسیده است.

اسکیل فکتور )2020-2014(
مجموع سرمایه جذب شده: 104 میلیون دالر

اســکیل فکتور، اســتارت آپ ابزارهــای هوش 
مصنوعی برای حسابداری کسب وکارهای کوچک 
اســت. همه گیری کرونا درآمد این شرکت را به 
نصف کاهش داد و کار را به جایی رساند که اسکیل 
فاکتور پایان کار خــود را اعالم کند. کارکنان این 
استارت آپ به رسانه ها گفته بودند اسکیل فاکتور 
برای انجام کارهــای خود از حســابداران واقعی 
استفاده می کند که این منجر به نتایج پر از خطا 

برای مشتریان اسکیل فکتور شده است.

استاراسکای روبوتیکس)2020-2015(
مجموع سرمایه جذب شده: 20 میلیون دالر

موسس و مدیر استاراســکای روبوتیکس گفت:» 
در ســال ۲۰۱۹ مــا نخســتین کامیــون بدون 
سرنشــین را راهی بزرگراه ها کردیم و در ســال 
۲۰۲۰، ما تعطیل می شــویم«. بعد از پنج سال 
تــالش و جذب ۲۰ میلیــون دالر ســرمایه، این 
شــرکت حمل ونقل باید کرکره را پایین بکشد. 
این اســتارت آپ به دلیل کاهش تقاضا یا انگیزه 
نبود که تعطیل شد. آینده کامیون های خودران 
هم چنان روشن است. با این وجود این شرکت به 
کار خود ادامه نمی دهد. موسســه شرکت، زمان 
 بندی نامناســب را عامل اصلی در شکســت این

 استارت آپ می داند.

سرمقاله

هميشه كرونا مقصر نيست

یادی از استارت آپ های از دست رفته در 2020
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