
تمام تراکنش های بانکی فاقد »کد شهاب« از روز 
گذشته در ساتنا برگشت می خورند، بنابراین افراد 
حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود 
را به بانک اظهار نکرده باشــند، نمی توانند از این 

خدمت بهره مند شوند.
به گزارش ایســنا، بانــک مرکزی در راســتای 
شــفافیت هویت صاحبــان تراکنش های بانکی 
با قاطعیت هرچه بیشــتر، نســبت به راه اندازی 
»سامانه نهاب« با همکاری سازمان هایی از جمله 
»ثبت احوال کشور«، »ثبت شرکت ها«، »وزارت 
کشور« و سایر نهادهای ذی ربط اقدام کرده است 
که بدین منظور، از روز گذشته تمام تراکنش های 
فاقد »کد شهاب« در »ساتنا« برگشت می خورند.

گفتنی اســت که "کد شــهاب" همان کدملی 
برای اشخاص »حقیقی« و »شناسه ملی« برای 
اشخاص حقوقی است و این اقدام بانک مرکزی 
بالفاصله در سایر ســامانه های بین بانکی و پس 

از آن در سامانه های درون بانکی اجرا می شود.
بنابراین، افراد حقیقی یــا حقوقی که کدملی یا 
شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، 
نمی توانند از خدمــات بانکی بهره مند شــوند. 
همچنین، ایــن اقدام بر فعالیت مشــتریانی که 
اطالعات هویتی ایشــان نزد بانک ها و موسسات 
اعتباری موجود اســت، تاثیری نخواهد داشت و 
صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه 
ملی هستند را برگشت می زند. در این بین، الزم 

است بدانید که ساتنا سامانه ای الکترونیکی است 
که پردازش و تســویه تراکنش های بین بانکی و 
دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و 
آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که در 
بانک ملی دارای یکی از انواع حساب )جاری، پس 
انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت به 
انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان( به 
حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام 
کنند. سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این 
امکان را می دهد تا با مراجعه به شعب بانک خود 
و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حواله هایی با 
مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان را به هر حسابی 

در هر بانکی انتقال دهند.

بیتکوین در روزهای اخیر در شکستن کانال حیاتی 
۳۴ هزار دالری ناکام بوده است. به گزارش ایسنا به 
نقل از سی ان بی سی، بیتکوین که امسال تا کانال 
۴۰ هزار دالری نیز موفق به پیشروی شده بود پس از 
ریزش اخیر خود هنوز نتوانسته است از سد مقاومت 
مهم ۳۴ هزار دالری عبور کند و نوسانات آن در بازه 
۳۰ تا ۳۳ هزار دالری مانده است. همین مساله ورود 
جریان نقدینگی تازه به بازار را نیز کاهش داده است.  
موسســه بلک راک که بزرگ ترین موسسه مدیریت 
دارایی جهان به شــمار می رود از آغــاز معامله اوراق 
مشــتقه مبتنی بر بیتکوین در دو زیرمجموعه خود 
خبر داده است. هنوز هیچ بازارگردان آمریکایی دارای 
منابع بیت کوین جدا نیست اما در بسیاری از آن ها به 

مدیران سبد دارایی این اجازه داده شده است تا بخشی 
از پرتفوی خود را به شکل بیتکوین یا ارزهای دیجیتالی 
دیگر نگهداری کنند.  در دو روز ۲۰ و ۲۱ ژانویه حدود 
۱۰ درصد ارزش بیتکوین کاهش یافت. ریزش سنگینی 
که ترس معامله گران را از آغاز فاز اصالحی این رمزارز 
محبوب تشدید کرده است. پیش از این نیز نهاد نظر 
بر بازارهای مالی انگلیس به ســرمایه گذاران هشدار 
داده بود که نوســانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی را 
جدی بگیرند چرا که ممکن اســت ارزش پولشان در 
یک روز بر باد رود. صدای انتقادات نسبت به نظارت کم 
بر بیتکوین و بازار ارزهای دیجیتالی بیش از پیش بلند 
شده است. پس از آنکه کریستین الگارد- رییس بانک 
مرکزی اروپا بیتکوین را ابزاری برای پولشویی و انجام 

اعمال مجرمانه خواند، ژانت یلن- گزینه تصدی وزارت 
خزانه داری آمریکا نیز خواهان نظارت بر بازار رمزارزها 
با هدف جلوگیری از جرایمی نظیر پولشــویی شده 
است. از سوی دیگر بیش از ۹۰ درصد پاسخ دهندگان 
نظرســنجی دویچه بانک از حباب باالی قیمتی این 
رمزارز ابراز نگرانی کرده اند. این در حالی است که طی 
یک سال اخیر بیتکوین رشــدی سه برابری را تجربه 
کرده و رشد بیشتر آن نیز کامال محتمل است.   در حال 
حاضر ۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار 
بیتکوین و ۱۳ درصد در اختیار اتریوم است.  بیت کوین 
۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 
بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت 

اولیه آن شکل گرفت.  

وزیر راه  و شهرسازی گفت: بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار واحد مســکونی متعلق به افرادی که بیش از یک 

واحد مسکونی دارند، شناسایی شده است.
محمد اســالمی در گفت وگو با رادیو اقتصــاد درباره 
آخرین وضعیت شناســایی خانه های خالی از طریق 
سامانه امالک و اسکان گفت: بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ 
هزار واحد مســکونی متعلق به افرادی که بیش از یک 
واحد مسکونی دارند، شناسایی شده و برای مالکان یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد پیامک خود اظهاری ارسال 
شده است. وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به شناسایی 
خانه های خالی از تقاطع گیــری بانک های اطالعاتی 
افزود: مالکانی که پیامک خود اظهاری دریافت کرده اند، 
می توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به سامانه 
امالک و اسکان، وضعیت امالک مازادشان را با شواهد 
درخواستی سامانه مشخص کنند. حین بررسی هویت 
مالکان مشخص شد، فردی مالک ۶۰۰ واحد مسکونی 
است که در این خصوص مستندات الزم به سازمان امور 
مالیاتی ارائه شده است.اسالمی با اشاره به ضرورت عرضه 
واحدهای مسکونی خالی به بازار در مقطع کنونی اظهار 

داشت: با اضافه شدن خانه های خالی به طرف عرضه در 
بازار مسکن، تعادل بهتری به این بازار بخشیده می شود. 
بنابراین، وزارت راه و شهرســازی به واســطه پایداری 
شاخص های کالن اقتصادی در مقطع کنونی، خواستار 
تحرک بیشتر سازمان امور مالیاتی برای عملیاتی شدن 

اخذ مالیات از خانه های خالی است.

۸۵ درصد خدمات وزارت راه برخط شده است
وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی مواجهه مالکان با 
پیامک های ارسالی سامانه امالک و اسکان گفت: نیازی 
به مراجعه حضوری در واکنش به ارســال پیامک های 
خود اظهاری برای مالکان وجود ندارد و کلیه فرآیندها و 
رفع ابهامات در سامانه امالک و اسکان تعریف شده است. 
همچنین نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت هرگونه 
خدمات از وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد. بیش از 
۸۵ درصد فعالیت های وزارت راه و شهرسازی سیستمی 
و برخط شده است و در راستای تحقق دولت الکترونیک، 
به زودی ۱۵ درصــد باقی مانده را نیز تحت پوشــش 

ابزارهای الکترونیکی قرار خواهیم داد.

سازمان ثبت اســناد و امالک با وزارت راه 
همکاری کند

اســالمی درباره آخریــن وضعیت ارســال اطالعات 
دستگاه ها برای تکمیل سامانه امالک و اسکان گفت: 
تنها ارگانی که می تواند نقش مؤثری در تکمیل اطالعات 
سامانه امالک و اسکان ایفا کند، سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور است. امیدواریم بر اساس الزام گنجانده 
شــده در قانون جدید مجلس، ســازمان ثبت اسناد و 
امالک بدون مطالبه هزینه، اطالعات مــورد نیاز را به 
صورت برخط در اختیار سامانه امالک و اسکان قرار دهد 
که این مسئله موجب استحکام شیوه شناسایی خانه های 

خالی خواهد بود.
وی در بخش دیگری درباره بروز حباب قیمتی در بازار 
مسکن گفت: اگر قیمت خانه در کشور را بر اساس قیمت 
ارز آزاد هم محاسبه کنیم، میزان افزایش قیمت مسکن 
در شهرهای مختلف به ویژه طی ۲ سال اخیر با شهرهای 
مشابه در سایر کشورها قابل مقایسه نیست. این مسئله 
حاکی از بروز حباب در بازار مسکن است و زندگی مردم 

را تحت تأثیر قرار داده است.

ارزش دالر در مقابــل رقبایش کمی کاهــش یافت. به 
گزارش رویترز، داده های اقتصادی از آســیا و اروپا هنوز 
امیدوار کننده نیستند. در ژاپن میزان تولیدات صنعتی تا 
پایان هفته سوم ژانویه رشد منفی داشته است و انتظار می 
رود این روند در صورت اعمال قرنطینه یا محدودیت های 
تجاری تشدید شود. همچنین متوسط نرخ تورم ژاپن در 
۱۲ ماه منتهی به دسامبر با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به 
ماه قبل به منفی ۱.۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین 
تورم های ثبت شده در این کشور طی دو سال اخیر بوده 
است. بانک مرکزی ژاپن رسیدن به تورم دو درصدی را 
هدفگذاری کرده است. در فرانسه نیز شاخص پیش نگر 
فعالیت های تجاری در ماه ژانویه به طور غیرمنتظره ای 
کاهش یافته است که این مساله به معنای کاهش آهنگ 
رشد بخش تولید در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا 
خواهد بود.   در پایان نشست بانک مرکزی اروپا اعالم شد 
این بانک کماکان به سیاست های فعلی ادامه خواهد یافت 
و قرار نیست نرخ بهره تغییری پیدا کند. به نظر می رسد که 
بانک مرکزی اروپا رویکرد صبر را در شرایط فعلی در پیش 
گرفته است تا روند تحوالت مالی و اقتصادی مشخص تر 

شود. شیوع کرونا در قاره سبز در سطح باالیی باقی مانده 
و در بسیاری از مناطق  نیز قرنطینه ها و محدودیت های 
رفت و آمدی تشدید شده است. نرخ تورم در منطقه یورو 
کماکان منفی اســت و بانک مرکزی اروپا اعالم کرد به 
برنامه خرید اوراق قرضه خود ادامه می دهد. این برنامه 
با اعتبار ۱.۸۵ تریلیون یورویی تا مارس ۲۰۲۲ ادامه پیدا 
خواهد کرد.   بانک مرکزی اروپا احتماال ناچار خواهد شد 
تا به مانند همتای آمریکایی خود اقدام به تزریق نقدینگی 
بیشتری به بازارها کند چرا که تقاضا هنوز به سطح قبل 
از کرونا بازنگشته اســت و طبق اعالم مرکز آمار اتحادیه 
اروپا، متوســط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو 
در دوازده ماه منتهی به دسامبر بدون تغییر نسبت به رقم 
مشابه منتهی به ماه قبل به منفی ۰.۳ درصد رسید تا نرخ 
تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف گذاری شده 
توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. در سطح 
اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۰.۳ درصد بوده که 
از ماه قبل ۰.۱ درصد بیشتر شده است. بانک های مرکزی 
در سراسر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی ادامه 
می دهند تا ضمن کاهش تبعات ناشــی از کرونا، سطح 

تقاضا را نیز تحریک کنند. بانک مرکزی چین در بیانیه ای 
اعالم کرد در تازه ترین اقدام خود برای حمایت از بازارهای 
مالی اقدام به تزریق ۸۰ میلیارد یوان نقدینگی به بازارها در 
قالب عملیات ریپو کرده است. بانک مرکزی چین ضمن 
تاکید بر حضور فعال در بازارها تاکید کرده است که حفظ 
نقدینگی در سطح معقول و مناسب را وظیفه خود می داند 
و برای حمایت از اقتصاد چین از کلیه ابزارهای در اختیار 
خود استفاده خواهد کرد.   در صورتی که ژانت یلن بتواند 
به عنوان گزینه پیشنهادی بایدن از سنا برای وزارت خزانه 
داری آمریکا رای مثبت بگیرد، احتماال شاهد تغییرات 
جدیدی در حوزه سیاست گذاری ارزی خواهیم بود. وال 
استریت ژورنال به نقل از نزدیکان خانم یلن گفته است که 
رییس سابق فدرال رزرو در دوره ریاست جمهوری ترامپ 
در باوری کامال متضاد با دونالد ترامپ عقیده دارد که نباید 
اجازه داد دالر بیش از حد تضعیف شود. ترامپ در دوران 
ریاست جمهوری خود بارها و بارها از برخی از مدیران بانک 
مرکزی آمریکا به دلیل مقاومتشان در تضعیف دالر انتقاد 
کرده و آن را عاملی برای ایجاد مزیتی رقابتی برای رقبای 

این کشور از جمله اتحادیه اروپا و چین دانسته بود.  

بر اســاس آمارهای موجود در فاصله ۲۳ دی ماه تــا دوم بهمن ماه 
ترددهای جاده ای بین استانی هفت درصد افزایش را نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته تجربه کرده  است و در این میان تهرانی ها 
در کنار شهروندان البرز بیشترین تردد را در میان استان های شمالی 

و هرمزگان داشته اند.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز 
مدیریت اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده ای کشور نشان می دهد 
که متوسط تردد روزانه بین استانی از ۲۳ دی تا دوم بهمن امسال یک 
میلیون و ۵۶۹ هزار و ۶۳۲ وسیله نقلیه بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته هفت درصد افزایش را تجربه کرده و ترددهای بین 
استانی سوم بهمن ماه امسال افزایش ۹ درصدی نسبت به بازه سه 

شنبه ۹ تا پنجشنبه ۱۸ دی ماه داشته است.

البته در توضیح این گزارش آمده است که بازه ۱۰ روزه سه شنبه ۹ 
دی ماه تا پنج شنبه ۱۸ دی ماه از نظر زمانی و ترتیب روزها معادل 
بازه ۱۰ روزه مورد بررسی بوده و به همین دلیل برای بررسی تغییرات 
تردد به عنوان زمان مشابه نزدیک به بازه مورد بررسی انتخاب شده 
اســت. البته گزارش های این مرکز نشان می دهد که در پی کاهش 
محدودیت ها و افزایش ترددهای بین استانی از ۲۳ دی تا دوم بهمن 
ماه امسال، تردد وسایل نقلیه سبک ۱۲ درصد و تردد وسایل نقلیه 
سنگین ۹ درصد افزایش را نسبت به بازه ۹ تا ۱۸ دی ماه سال جاری 
تجربه کرده است. نکته جالب اینکه بر خالف ماه های گذشته و روال 
عادی سال های اخیر که تردد بین اســتانی در استان های شمالی 
افزایش بیشتری داشــت و این مناطق صدر نشین مسافرت های 
مردم بودند در مدت زمان مورد مطالعه شاهد کاهش ۲۰ درصدی 

در مازندران، کاهش ۱۶ درصدی در گلستان و کاهش ۹ درصدی در 
گیالن نسبت به همین مدت زمانی در سال گذشته بوده ایم و بیشترین 
کاهش به دلیل وجود محدودیت های تردد بین استانی در این مناطق 

اتفاق افتاده اند.
از سوی دیگر تغییرات ترددهای بین اســتانی در مدت زمان مورد 
مطالعه نشــان می دهد در ۱۰ روز گذشته اســتان های اردبیل با 
۲۶ درصد، آذربایجان شــرقی با ۲۵ درصد و هرمزگان با ۲۳ درصد 
بیشترین افزایش را در این زمینه نسبت به همین بازه زمانی در سال 
گذشته داشته اند و به نظر می رسد افزایش تردد در استان های شمال 
غربی نسبت به سال گذشته عمدتا به دلیل شرایط آب و هوایی سال 
قبل و افزایش تردد به استان هرمزگان به علت افزایش تقاضای سفر به 

سواحل خلیج فارس پس از کاهش محدودیت ها بوده است.

البته تردد بین استانی وســایل نقلیه مختلف در همین بازه زمانی 
)یعنی ۲۳ دی ماه تا دوم بهمن ماه( نســبت به بازه ۹ تا ۱۸ دی ماه 
سال جاری نشان از بیشــترین میزان افزایش در استان های قم با 
۲۵ درصد، خراسان رضوی با ۲۵ درصد و تهران و البرز با ۲۴ درصد 
دارد و استان های کردستان با ۳ درصد، آذربایجان غربی  با دو درصد 
و خوزستان با یک درصد بیشترین کاهش را در این زمینه و بازه زمانی 
مورد نظر تجربه کرده اند. در ده روزه مورد مطالعه و بررســی مرکز 
مدیریت اطالعات راه ها و حمل ونقل جاده ای کشور حدود ۸ میلیون 
و ۴۹۷ هزار پالک یکتا )هر پالک یکبار در نظر گرفته شــده باشد( 
مشاهده شده  که با افزایش ۱۸ درصدی تعداد پالک های مشاهده 
شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته و افزایش ۵ درصدی 

نسبت به ده روز مشابه قبل مواجه شده است.

صدرنشینی خودروهای پالک های تهران در استان های 
پرتردد

بر اساس گزارش مذکور آمارهای رسمی نشان می دهد که وسایل 
نقلیه با مبدا پالک تهران و البرز بیشتر در استان های قم، مرکزی، 
اصفهان، قزوین و مازندران مشاهده شده اند. به عنوان مثال بیشترین 
خودروهای غیربومی مشاهده شده در سطح استان مازندران مربوط 
به استان های تهران و البرز، گلستان، خراسان رضوی، گیالن و اصفهان 
بوده اند. بیشترین خودروهای غیربومی مشاهده شده در سطح استان 
گیالن مربوط به استان های تهران و البرز، قزوین، مازندران، اردبیل و 
آذربایجان شرقی بوده اند و بیشترین خودروهای غیربومی مشاهده 
شده در سطح هرمزگان نیز به ترتیب مربوط به استان های فارس، 

کرمان، تهران و البرز، اصفهان و خراسان رضوی بوده اند.
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جهانگیری  مطرح  کرد

سرمقاله

يادداشت

مزد منطقه ای 
واقع بینانه تر است

معیشت نگرانی 
بزرگ  مردم

کارگــری  نماینــدگان 
تــالش  حالــی   در 
می کنند که دستمزدشان 
 را در حــدی کــه بتواند 
هزینه های زندگــی در تهــران را جبران کند 
افزایش دهند کــه هزینه هــای پایتخت را در 
 نظر می گیرنــد؛ ولی حقیقت اینجاســت که 
هزینه های زندگی در تهران با هیچ جای دیگر در 

ایران قابل قیاس... 

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  مسعود دانشمند، اقتصاددان
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بیاعتمادینقدینگی
بهطال

ساختخانههای۷۰تا۱۰۰
متریدرطرحجهشمسکن

نرخ تورم دی ماه به 32/2  درصد رسید

افزایش فاصله تورمی  دهک ها
صفحه3

صفحه۴

کارگران،  زیر خط  فقر
ضرورت   تعیین   رقم   سبد   معیشت   بر  اساس   آمارهای   تورمی   دی    ماه
جلسه   سوم  کمیته   دستمزد   برگزار   می شود

افزایش   چند   برابری   قیمت    کاالها   سفره   کارگران   را   خالی  کرده   است 

اغلب کارشناســان و فعاالن بازار و مردم که دارای 
 نقدینگی های خــرد در بازار هســتند، طال را در 
هفته های آینده صعودی پیش بینی کرده اند. این 
روزها نه بازار مسکن و نه بازار طال از اطمینان الزم 
برای ســرمایه گذاری برخوردار نیست چرا که این 
بازارها معموال پرنوسان شــده اند و اعتماد مردم از 
این بازارها برگشته است. البته مردم در شرایط فعلی 
به سمت خرید طالی آب شده می روند که از دادن 
اجرت فرار کنند.البته برای  خرید سکه نیز  تمایل 
خوبی وجود دارد. اما پیــش بینی قیمت طال برای 
مردم و ســرمایه گذاران قابل توجه است و بسیاری 
درصدد هستند تا از نوسانات قیمتی طال در روزها 
و هفته های آتی باخبر باشند. این پیش بینی ها به 

مردم و سرمایه گذاران کمک...

معاون مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ایرادات 
طرح جهش تولید و تامین مسکن با استفاده از بدنه 
کارشناسی مرکز پژوهشها برطرف شده است گفت: 
دولت مکلف است ســاالنه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
به طرح جهــش تولید و تامین مســکن اختصاص 
دهد. متراژ واحدها ۷۰ تا ۱۰۰ متر و سود تسهیالت 
آن ۱۸ درصد خواهد بود که گــروه های محروم، کم 
برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار در اولویتهای اول 
ـ معاون  تا چهارم این برنامه قرار دارند.  امیررضا شاهانی 
پژوهشهای زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای 
مجلسـ  در نشست خبری »تحلیل و بررسی طرح 
جهش تولید و تامین مســکن« که امروز برگزار شد 
اظهار کرد: هدف گذاری طرح جهش تولید و تامین 

مسکن، احداث ساالنه...



اقتصاد2
ایران وجهان

یارانه نقدی سال آینده دو برابر 
می شود

یک عضو کمیســیون تلفیــق الیحه بودجه 
۱۴۰۰ گفــت کــه بــا مصوبه کمیســیون 
 تلفیق یارانــه نقدی ســال آینــده دو برابر 

خواهد شد.
مجتبی توانگر در گفت و گو با ایســنا، گفت: 
کمیسیون تلفیق در جریان بررسی مصارف 
تبصره ۱۴ الیحه بودجه در بخش هدفمندی 
یارانــه ها مصوب کــرد که در ســال ۱۴۰۰ 
ماهانــه  ۲۶۷ هزار تومان بــرای ۱۰ میلیون 
نفر )مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی(، 
۱۸۸ هزار تومان برای ۲۵ میلیون نفر اقشار 
ضعیف و دریافت کنندگان یارانه معیشــتی 
، ۱۳۶ هزار تومان برای یارانــه بنزین به ۲۳ 
میلیون نفــر و ۹۱ هزار تومــان یارانه نقدی 
 هدفمنــدی یارانه ها بــه ۲۰ میلیــون نفر 

پرداخت شود.
کمیســیون تلفیق  در جلســه امــروز خود 
تصویب کرد که یارانه تمــام افراد یارانه بگیر 
در ســال آینــده دو برابر خواهد شــد و هر 
شــخصی در حال حاضر یارانــه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی دریافت می کند رقــم یارانه او 
 در ســال آینده به ۹۱ هزار تومــان افزایش 

خواهد یافت.

بازدیــد رییس هیــات مدیره 
بانک مهر ایران از شعب استان 

هرمزگان
محســن پــدرام رییــس هیات مدیــره به 
همــراه نجــدي مدیر امــور اســتان هاي 
بانک قــرض الحســنه مهر ایران در ســفر 
 به اســتان هرمزگان از شــعب بانک بازدید 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، این بازدید با هدف برقراري ارتباط 
مستقیم با کارکنان و ارزیابي عملکرد شعب، 
بررسي رعایت اصول مشتري مداري و موازین 
اخالقي، تجزیــه و تحلیل منابع اســتان به 
تفکیک شــعب، نســبت مصارف به منابع و 
اقدامات انجام شده به منظور وصول مطالبات 

برگزار شد. 
پدرام در بازدید از شعب اســتان هرمزگان 
بر رعایــت بهداشــت اعتباری بــه منظور 
کاهش میــزان مطالبات بانــک و همچنین 
بر لزوم و ضــرورت اهتمام بــه بازاریابي در 
راســتاي جذب منابــع بیشــتر و افزایش 
 ســهم بانــک از بازارهــاي هــدف تاکید

 کرد. 
در ادامه نجــدی، مدیر امور اســتان ها نیز 
ضمن اعــالم رضایــت از عملکرد اســتان، 
استفاده بهینه از خدمات الکترونیکي بانک و 
همچنین وحدت رویه و همدلي بین همکاران 
 براي تحقــق اهداف عالیه بانــک را ضروري 

دانست.

موبایلت سامان ۵٠٠ میلیون 
جایزه می دهد

جشــنواره زمســتانی موبایل بانک سامان 
)موبایلت( با ۵۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی 
از ۵ بهمن ماه آغاز می شود. به گزارش سامان 
رسانه، جشنواره زمســتانی موبایلت )همراه 
بانک ســامان( با ۵۰۰ میلیون تومان جایزه 
نقدی از ۵ بهمن آغاز و تا ۱۵ اســفند ادامه 

دارد. 
در این جشــنواره تمامی کاربران اپلیکیشن 
موبایلت می توانند با انجام حداقل ۵ تراکنش 
مختلف اعم از پرداخت قبض، خرید شــارژ، 
انواع انتقال وجه، خرید کارت هدیه، پرداخت 
اقساط و ... در قرعه کشی ۵ جایزه ۵۰ میلیون 
تومانی و ۵۰ جایزه ۵ میلیون تومانی شرکت 

کنند.
 الزم به ذکر است که کاربران این اپلیکیشن 
با افزایش تعداد تراکنش های خود، می توانند 
شانس خود را برای کسب جوایز این جشنواره 

باال ببرند. 
همچنین افرادی که مشــتری بانک سامان 
نیســتند هم می توانند با افتتاح حساب در 
یکی از شــعب این بانک در سراســر کشور 
و دانلود و فعال ســازی اپلیکیشــن موبایلت 
و انجام حداقــل ۵ تراکنش، شــانس خود 
 را برای برنده شــدن جوایز این جشــنواره 

بیازمایند. 

خبر

بــازار ارز حــاال کم کــم در 
حــال هضم واقعیــت اتمام 
دوره کاری ترامــپ یکی از 
عجیب ترین روسای جمهور 

امریکاست.
به گزارش خبرآنالین، قیمت هر دالر آمریکا حاال در کانال 
۲۲ هزار تومان در حال پا سفت کردن است اما نه تنها 
کارشناسان که حتی فعاالن بازار و صرافان نیز معتقدند 
روند حاکم بر بازار در صورت ادامه شرایط کنونی روندی 

کاهشیخواهد بود .
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمت دالر 
حتی در شرایط کنونی امکان عقب رفتن از سد مقاومتی 
و بسیار محکم بیست هزار تومان را داراست اما قیمت 
واقعی دالر در بازار چقدر است؟ شماری از تحلیلگران 
معتقدند قیمت دالر نمی تواند در شرایط فعلی، حتی با 
افزایش نرخ ارز نیز به کمتر از بیست هزار تومان برسد و 
حتی عقب نشینی تا این مقطع نیز کوتاه مدت خواهد بود .
 اغلب ناظران قیمت دالر را اتفاقا بیــن ۲۰ تا ۲۲ هزار 
تومان اعالم می کنند و معتقدند قیمت فعلی دالر چندان 
تفاوتی با نرخ واقعی آن ندارد و عقب نشینی تا محدوده 
بیست هزار تومان می تواند محتمل باشد اما نکته اساسی 
اینجاســت که برخی صرافــان از دالر ۱۵ هزار تومانی 
ســخن می گویند و معتقدند دالر می تواند حتی روی 
۱۶ هزار تومان را ببیند . استناد این دسته البته سخنان 
رییس جمهوری ایران است .  حسن روحانی در بیست و 
چهارمین روز دی ماه گفت:امروز می دانید که منابع ارزی 
ما بلوکه شده و اگر منابع دراختیار بانک مرکزی قرار گیرد 
قیمت دالر به ۱۶ و ۱۷ هزار تومان می رسد.به گفته وی 
این قیمت دالر در سامانه نیما و بازار واقعی نیست و بانک 

مرکزی هم برای اعمال سیاست دستش بسته است.
 این نکته البته از سوی عبدالناصر همتی نیز تایید شده 
است . همتی البته بدون نام بردن از رقم خاصی می گوید 
قیمت ها در بازار واقعی نیســت و پیش از این نیز بارها 

سرمایه گذاران را از حضور در بازار ارز برحذر داشته بود.
وی البته سیاســت های اجرایی بانک مرکــزی را در 

کاهش نرخ ارز دخیل دانسته و گفته است: اگر ارزپاشی 
می کردیم، دالر به ۵۰ هزار تومــان و نرخ تورم به ۱۲۰ 
درصد می رســید. رییس کل بانک مرکــزی البته به 
سیاسی ها نیز هشدار داد که بهتر است اتفاقات رخ داده را 

مصادره به مطلوب نکنند .
رییس کل بانک مرکزی گفته است: انتظارم از فعالین 
سیاسی این اســت، رقابتهای حزبی و جناحی خود را 
به تالشهای بانک مرکزی برای بهبود شرایط اقتصاد و 
اســتفاده از فرصتهای بین المللی برای خنثی سازی و 

کاهش تحریم و تقویت ارزش پول ملی وصل نکنند.

دالر چه خواهد شد؟
 در حالی که بسیاری پایان ریاســت جمهوری ترامپ 
را عامل تغییر مناســبات بازار ارز می دانند، بهاءالدین 
حسینی هاشمی ، کارشناس اقتصادی معتقد است که 
بررسی مجدد اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام شرایط را بیش از هر عنصر دیگری تحت تاثیر قرار 

داده است .
 این کارشــناس اقتصادی معتقد اســت هر تغییری، 

حتی لغو تحریم ها بدون پیوستن ایران به اف ای تی اف 
و برخورداری از دسترسی به شــبکه بانکی نمی تواند 

موثر باشد.
وی درباره قیمت واقعی دالر نیز معتقد است : در مجموع 
برخی فاکتورها مانند تورم پول داخلی، تورم پول خارجی،  
تعداد سال هایی که تعدیل نشده، عرضه و تقاضا، حجم 
نقدینگی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد را باید در 
نظر گرفت، که در نهایت کارشناســان قیمت ارز را زیر 
۲۰ هزار تومان در نظر می گیرند که به اعتقاده بنده این 
عدد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اگر ایران با 
پیوستن به اف ای تی اف شرایط عادی بانکی را پیدا کند و 
تحریم نیز در دور جدید مذاکرات رفع شود چنین اتفاقی 

رخ خواهد داد.
از سوی دیگر اما  اسدی نیا، کارشناس اقتصادی نیز در 
توضیح این مطلب افزود: قیمت دالر در شرایط فعلی با 
توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران باید بین ۲۲ 
تا ۲۳ هزار تومان باشد و حتی اگر ما بتوانیم روزانه یک 
میلیون بشکه نفت صادر کنیم باز هم همین رقم قیمت 

تعادلی دالر خواهد بود.

وزیر اسبق بازرگانی، یحیی آل اســحاق اما می گوید: 
محاســبات انجام شــده توســط فعالین اقتصادی، 
کارشناسان و بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ ارز باید 
بین ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان باشد. بنابراین نرخ ارز بستگی 
به این دارد که کدامیک از محاسبات را بپذیریم و کدام 

برآورد را قبول داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته باید به این نکته نیز 
توجه داشت که این نرخ ها بر اساس معادله ریاضی تعیین 
نشده، بلکه بر اساس محاسبات، تخمین و پیش بینی 

برآورد شده است و به عبارتی این نرخ یک طیف است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ ارز قابل برگشت به 
قیمت ۱۱ تا ۱۷ هزار تومان است، گفت: بله، حتماً قابل 
برگشت است، اما برگشت به این نرخ ها الزاماتی دارد و 
اولین الزام نیز عزم جدی است و این که ما این موضوع را 

با برخورد اقتصادی حل کنیم.
آل اسحاق بیان داشت: حدود ۴۰ میلیارد دالر و حتی 
بیشتر پول در خارج از کشور و در کشورهایی مانند چین، 
کره، عراق و امثال آنها داریم که در حال حاضر در رابطه 
با این پول ها قدرت مانور نداریم، اما اگر به جریان بیفتد، 

حتماً قیمت دالر به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان می رسد.
تیمور رحمانی، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: کافی 
است که فروش نفت افزایش یابد و دسترسی به آن مهیا 
شــود تا همانند دهه ۱۳۸۰ و با وجود تداوم رشدهای 
باالی نقدینگی نرخ ارز بسیار پایین تر از آنچه نظریه پولی 
پیش بینی می کند، قرار گیرد و تحت آن شرایط نرخ ارز 
می تواند پایین تر از ۲۰ هزار تومان قرار گیرد و مدت ها نیز 

پایین تر از آن دوام آورد.
همچنین سیدکمال سیدعلی ، معاون اسبق ارزی بانک 
مرکزی نیز معتقد اســت: قیمت ارز در بهترین شرایط 
نمی تواند کمتر از ۲۰ هزار تومان باشد و محدوده عقب 
نشینی نیز بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان خواهد بود.وی پیش 
بینی کرد با استقرار بادین بازار ارز روند کاهشی قیمت ها 

را از سربگیرد.
 به نظر می رســد با توجه به پراکندگــی نظرات نتوان 
پیش بینی دقیقی درباره نــرخ ارز در ماه های پیش رو 
داشت . خصوصا که تکلیف الیحه بودجه نیز همچنان در 

گیرو دار سیاسی کاری ها نامعلوم مانده است.

قیمت دالر همچنان مستعد عقب نشینی است

نرخ واقعی دالر در بازار ایران چقدر است؟

ســهام داران کدام شرکت ها 
سود بیشتری کردند؟

شــاخص کل بورس روز گذشــته درحالی 
حرکتی صعودی داشت که شــاخص کل با 
معیار هم وزن نزولی بــود. بنابراین میتوان 
گفت ســهام داران شــرکت های بزرگ روز 
گذشته برخالف شرکت های کوچک، از سود 

بیشتری برخوردار شدند.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۱۲ هزار و ۵۹۵ واحد افزایش در 
رقم یک میلیون و ۲۳۴ هزار واحد ایستاد. این 
درحالی است که شاخص کل با معیار هم وزن 
۲۸۱۶ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۳۷ هزار 

و ۵۷۰ واحد رسید.
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به 
ارزش ۱۵۶ هــزار و ۴۹۱ میلیارد ریال انجام 

دادند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملــی صنایع مس ایران، ســرمایه 
گذاری تامین اجتماعــی، معدنی و صنعتی 
گل گهــر و پاالیش نفت اصفهان نســبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس 

گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه فرابورس نیز روندی 
نزولی داشت و شــاخص کل این بازار با ۱۴۹ 
واحد کاهش، در رقــم ۱۸ هزار و ۲۹۷ واحد 

ایستاد.
معامله گران روز گذشــته ۷۶۸ هزار معامله 
به ارزش ۷۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال انجام 

دادند.
سنگ آهن گهر زمین، صنعتی مینو، سهامی 
ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری مالی سپهر 
صادرات و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پلیمر 
آریا ساسول و گروه ســرمایه گذاری میراث 
فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

افزایــش ۴ برابــری صــادرات 
فرآورده های نفتی در دوران تحریم

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه پس از 
تحریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر از درآمد های 
ارزی ما کاهش یافت، گفــت: وزارت نفت با 
اقدام های شجاعانه توانست رکورد صادرات 
نفت و فراورده های نفتی را بشکند و صادرات 
فرآورده های نفتی بیش از چهار برابر افزایش 

یافته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در نشســت خبری که در بیست و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفــت،گاز، پاالیش و 
پتروشیمی برگزار شــد، اظهار کرد: یکی از 
غصه های ما در بازدید از نمایشــگاه نفت این 
اســت که به دلیل کرونا مردم نمی توانند از 
آن بازدید کنند آن هم در شرایطی که ما در 

بمباران خبر های منفی هستیم.
وی افزود: امروز در بخشــی از ســالن های 
نمایشــگاه نفــت نشــان داده می شــد که 
اعضای هیات علمی دانشــگاه های مختلف 
و دانشــجویان آن ها در دوره های تحصیالت 
تکمیلی درگیر کار های مربوط به تولید دانش 
و مهندســی به عنوان پروژه های مهم نفت و 

گاز شده اند.
معــاون اول رئیس جمهور گفــت:در بخش 
ساخت تجهیزات، توانمندی زیادی وجود دارد 
که از افتخارات بزرگ برای شرکت هایی است 
که در حال انجام این کار ها با استاندارد های 

معتبر بین المللی هستند.
جهانگیری افزود: فــوالد مورد نیاز برای خط 
لوله گوره جاس که با ایستادگی وزارت نفت 
و شــرکت های لوله ســازی در داخل کشور 
ساخته شد، در صورتی که در گذشته مجبور 
به واردات آن ها از خارج کشور بودیم و امروز 
به توانمندی رسیدیم که می توانیم آن را در 

داخل کشور تولید کنیم.
وی ادامــه داد: پــروژه و طــرح بزرگی مثل 
پاالیشگاه بیدبلند در همین دوران اجرا شد 
به بهره برداری رسید و تبدیل به نمادی برای 
شکست تحریم های شــدید آمریکا بر علیه 

ایران شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: برخی مدعی 
ما می توانیم هســتند، اما در کارنامه شــان 
کوچکترین اثری از این شــعار وجود ندارد و 
کارآمدی در فعالیت آنها دیده نمی شود اگر 
در تشکیالت شان نگاه کنیم ده ها مورد فساد 

دیده می شود.

اخبار
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معاون مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه ایرادات طرح 
جهش تولید و تامین مسکن با استفاده از بدنه کارشناسی 
مرکز پژوهشها برطرف شــده است گفت: دولت مکلف 
است ســاالنه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به طرح جهش 
تولید و تامین مسکن اختصاص دهد. متراژ واحدها ۷۰ 
تا ۱۰۰ متر و سود تســهیالت آن ۱۸ درصد خواهد بود 
که گروههای محروم، کم برخوردار، نســبتا برخوردار و 
برخوردار در اولویتهای اول تا چهارم این برنامه قرار دارند.

به گزارش ایسنا، امیررضا شاهانیـ  معاون پژوهشهای 
زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلسـ  در 
نشست خبری »تحلیل و بررسی طرح جهش تولید و 
تامین مسکن« که امروز برگزار شد اظهار کرد: هدف 
گذاری طرح جهش تولید و تامین مسکن، احداث ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی است که طبق برآوردها ۴۰۰ 
هزار واحد توسط مردم و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت 
احداث می شود. در این طرح سعی شده ایرادات پروژه 

های قبلی از جمله پروژه مسکن مهر برطرف شود.

اختصاص بیش از دو برابر بودجه عمرانی به 
طرح جهش مسکن

شاهانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه 
منابع طرح جهش تولید مســکن از چه طریق تامین 
خواهد شد گفت: دولت مکلف است ساالنه ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان منابع به طرح جهش مسکن اختصاص 
دهند که کامال جوابگوی این پروژه خواهد بود. این رقم 
بیش از دو برابر بودجــه ۶۷ هزارمیلیارد تومانی پروژه 

های عمرانی در سال ۱۳۹۸ اســت. وی خاطرنشان 
کرد: در سال ۱۳۹۸ بالغ بر۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی پرداخت شد که سهم بخش مسکن 
۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. از این رقم ۱۸ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت معوقه و حدود ۱۷ هزار میلیارد 
تومان برای حوزه مسکن پرداخت شده که رقم ناچیزی 
است. سودی تسهیالت طرح جهش مسکن ۱۸ درصد 
تعیین شده که یارانه سود وامها برای اقشار کم برخوردار 

از سوی دولت پرداخت می شود.
معاون پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس 
در تشریح ابعاد دوازده گانه طرح جهش تولید و تامین 
مسکن گفت: تکلیف دولت به ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی که پس از یک دوره فترت هفت ساله اتفاق می 
افتد جدا از آنکه به تامین مسکن کمک می کند منجر به 
گردش اقتصادی می شود و صنایع و مشاغل بسیاری را 

به حرکت وا میدارد.

تامین مالی طرح از طریق مالیات و بازگشت 
اقساط وامها

شاهانی با بیان اینکه طرح اولیه جهش مسکن دچار 
ایراداتی بود که با استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و 
بدنه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آن را برطرف 

کردیم گفت: شــاید یکی از مهمترین بخشهای این 
طرح چگونگی تامین مالی آن باشد. در این خصوص 
»صندوق ملی مســکن« را طراحی کــرده ایم که از 
منابع مختلفی شامل مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، 
مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع پیش بینی شده 
در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال 
خطوط اعتباری مسکن مهر و تغییرات مانده تسهیالت 
پرداختی تشکیل می شود. در این زمینه بانکها موظفند 
حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیالت پرداختی 
را در هر سال مالی با نرخ ســود مصوب شورای پول و 

اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
وی با بیان اینکه در مکان یابی پروژه باید دقت شــود 
گفت: برای مکان یابی اولویتهای چهارگانه ای تعریف 
شده که به ترتیب اولویت شامل اراضی درون شهری 
در بافت فرسوده، اراضی متصل به بافت شهری، اراضی 
دستگاههای دولتی و نهایتا در اولویت آخر زمینهای 
کشاورزی اســت. البته زمینهای حاصلخیز و اراضی 

محیط زیست از شمول این طرح خارج است.

معافیت مددجویان از پرداخت هزینه نظام 
مهندسی

معاون پژوهشــهای زیربنایی و امــور تولیدی مرکز 

پژوهشهای مجلس، متراژ واحدهای طرح جهش تولید 
و تامین مسکن را ۷۰ تا ۱۰۰ متر عنوان و تصریح کرد: 
گروههای هدف بخش مسکن به چهار گروه محروم، کم 
برخوردار، نسبتا برخوردار و برخوردار تبدیل می شوند. 
طبق تبصره ماده ۱۶ افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
بهزیستی، ایثارگران و بنیاد شهید از پرداخت هزینه 
نظام مهندسی معاف هســتند. همچنین دولت باید 
یارانه سود تسهیالت پرداختی به این گروهها را بپردازد.
به گفته شــاهانی، با توجه به نوسانات قیمت مصالح 
ســاختمانی، وزارت اقتصاد مکلف به پوشش ریسک 
قیمت فوالد و ســیمان  خواهد بود. در معماری این 
واحدها نیز باید فرهنگ ایرانیـ  اسالمی رعایت شود. 
رعایت مواردی همچون اســتحکام، ایمنی، پایداری، 
صنعتی سازی و پدافند غیرعامل از دیگر موارد دیده 

شده در طرح است.
وی یکی دیگر از مالحظات طرح جهش مســکن را 
آمایش سرزمینی دانست و گفت: برخی مناطق کشور 
مهاجرفرست هســتند که باید تامین مسکن در این 
مناطق نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین مناطقی 
که در کنار دریاها قرار دارند باید در طرحهای توسعه 

مسکن لحاظ شوند و در اولویت ساخت باشند.
شاهانی با بیان اینکه نظام اجاره داری حرفه ای از جمله 
شقوق طرح جهش تولید و تامین مسکن خواهد بود 
گفت: تولید مسکن برای اقشار اجاره نشین توسط دولت 
و با همکاری شهرداری ها از دیگر موضوعاتی است که 

در طرح جهش مسکن گنجانده شده است.

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست هیئت نمایندگان با حضور 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی توصیه کرد: دریک قانون 
یک ساله تعهدات بلندمدت کشــور در مالیات ها و قیمت نهاده ها و غیره را 
نقض نکنید؛ تخلفات را طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر 
بخشــنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر نکنید که اصوالً تجربه ای در 

کسب وکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید.
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست خاطرنشان کرد: بخش 
خصوصی به دلیل رقابت های غیرمنصفانه در بسیاری از عرصه ها از میدان به 

در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
او با انتقاد از دوگانه سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد، راه حل مشکالت 
اقتصادی کشور را در گروی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طبق فرموده 

مقام معظم رهبری عنوان کرد.
شافعی در بخشی ازصحبت های خود گفت: مشکالت اقتصادی جامعه آن چنان 
عیان شده که هرگونه مصلحت اندیشــی نمی تواند آن را کتمان کند. ریشه 
اساسی مشکالت را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه 
موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه ساز 

را در ایران نمی توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم.
شاخص های متعدد منتشرشده از سوی سازمان های رسمی کشور نشان از آن 
دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی توانیم خود را یک کشور 
بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی های 
بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخص های رسمی متعددی نشان 
می دهند که وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب آوری اقتصادی 

کمک کند. تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد که نهادها و ساختارهای رسمی 
کشور به جز در چند دوره، قوام دهنده تولید نبوده اند. تجربه تاریخی ایران نشان 
از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار 
نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و 

به ویژه نوع واقعی آن زده شده است.
در همه دوره ها بسیاری از فعاالن بخش خصوصی صحیح العمل وظیفه خود 
را در قبال منافع ملی کشور انجام داده اند؛ به ویژه در دوره های سخت همچون 
جنگ تحمیلی که بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعاالن 
و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده اند. حتی در سال های اخیر هم 
شاخص های رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته 
بخش خصوصی در موضوع مهم اشتغال اعتراف دارد. برای مثال سالنامه آماری 
سال ۹۷ نشان می دهد که از سال ۸۰ تا سال ۹۷، سهم بخش خصوصی در 

اشتغال از ۷۷.۸ درصد به ۸۴.۵ رسیده است. آنهم در شرایط سخت تحریم.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. لیکن علی رغم 
شــاخص های متعدد، هیچ یک از نهادهای قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و 
اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند. گرچه حرف های 
بسیار زیبا زده می شود اما در هر اقدامی آنچه را که می خواهند انجام می دهند.

متأسفانه مشاهده می شود که در نظام تصمیم گیری داخلی و نظام حکمرانی 
این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم ها قائل نیستند، بلکه 
هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می شود و حتی امتیازات 
ناچیز گذشته یک به یک حذف می شود. بخش مهمی از ریشه مشکالت کشور 

را می توان در این حقیقت دید. شــاخص های نامناسب غیرقابل پنهان در 
حالی است که منابع عظیمی برای کشــور فراهم بوده است. به عنوان نمونه 
حیرت انگیز، از سال ۱۳۸۵ که تحریم شروع شــد تاکنون، ۱۴۲۵ میلیارد 
دالر به عنوان منابع ارزی به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این 
تأسف آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دالر منابع مانده در فالن 
کشور باشد؟ ازجمله ریشه های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به 
فرموده رهبری در ۳۰ بهمن سال ۸۵ است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش 
ثروت ملی و سپس توزیع عادالنه آن دانسته اند و اولی را شرط دومی می دانند. 
لیکن با وضع کردن آن ها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه های »تصمیم 
حاکمیتی« و امثالهم، بیم آن می رود که با توزیــع منابع مختلف به دنبال 

خریدهای دیگری به جز توسعه کشور بوده اند.
نتیجه چنین رویدادی خود را در قوانین ناقص متضاد نشان داده و با ارجاع 
به دســتورالعمل های قوه مجریه در موارد زیادی با امنیتی شدن قوانین و 
دستورالعمل ها مواجه می شــویم که حتی گاها قوانین موجود را هم متاثر 
می کند. از سوی دیگر همان نقش کمرنگ زینت المجالس بخش خصوصی 
نیز یک به یک در حال محو شدن است. به طور مثال از حدود ۱۲ عضو شورای 
پول و اعتبار تنها یک رأی متعلق به بخش خصوصی و یک رأی بخش تعاونی 
است. در این زمینه به نقش این بخش در اشتغال کشور توجه داشته باشید. 
همین میزان حضور هم در طرح بانکداری مجلس محترم حذف شده است؛ 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیش از ۳۰ عضو تنها یک کرسی برای 
بخش خصوصی است؛ در شورای اقتصادی و سایر مجامع و شوراها شرایط به 

همین صورت است.

معاون مرکز پژوهش های مجلس تشریح کرد:

ساخت خانه های ۷۰ تا ۱۰۰ متری در طرح جهش مسکن

غالمحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس مجلس

قشر مولد را اسیر بخشنامه های تعدادی بروکرات حقوق بگیر نکنید

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۰ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی 
۱۸۵۶ دالر و ۵۰ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۶۳ هزار و ۶۴ تومان است.

بانک ها
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معیشت نگرانی بزرگ  مردم
مسعود دانشمند، اقتصاددان

ضعف دستگاههای نظارتی در کنار تحرم ها می تواند موجب بروز مشکالت اقتصادی که گرانی نیز جزئی از آنهاست را موجب شود. اما اینکه بخواهیم به صورت اصولی دلیل گرانی ها را توضیح بدهیم باید به مدیریت دولت و ضعف نظارت اشاره داشته باشیم. خواب دستگاههای نظارتی و همچنین وجود مشکالت خارجی مزید بر علت شده 
است تا با رشد قیمت ها تنها بر دوش کم درآمدها و اقشار آسیب پذیر بیفتد. دهک های ثروتمند هم که هیچ گاه آثاری از تورم و گرانی را احساس نخواهند کرد. اما تولید و اشتغال در این زمینه می تواند راهی برای آینده باز کند. توجه دولت به تولید داخلی البته در کنار رفع موانع تولید و تهیه و تامین مواد اولیه می تواند راه را برای کاهش 

قیمت ها هموار سازد. این در حالی است که در شرایطی که دستمزدها نیز کفاف افزایش قیمت ها را نمی دهد در این بین تولید می تواند با ایجاد اشتغال به کمک مردم بشتابد تا از این راه کمی جبران این تورم را داشته باشیم. 
بنابراین آنچه بازار کاالهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه های نظارتی است . در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید میوه و تره بار نیز جزو 
دغدغه های مردم باشد. در این شرایط باید بستر رشد اقتصادی فراهم شود. این مهم نیز با تکیه بر صادرات و رونق تولید امکان پذیر خواهد بود. بعید می دانم که با این وضعیت تورم، دستمزدها، بازار سرمایه و باال رفتن شاخص ققر و فالکت، چشم انداز روشنی پیش روی اقتصاد ایران باشد، دولت هم که تغییر کند دوباره این دور باطل 
تکرار خواهد شد. از سوی دیگر قطعا دو سوم واردات کشور یا همان کاال های اساســی که باید با قیمت ارزان و ارز دولتی به دست مردم برسد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شده است اینکه در حال حاضر تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شــده و همچنان مشخص نیست که با چه نرخی قرار است کاال های اساسی مردم وارد شود 
موجب نگرانی بزرگی برای مردم بخصوص اقشار ضعیف جامعه شده است. همین اتفاقات که ناشی از مدیریت ضعیف است بر گرانی ها دامن می زند و دولت می بایست هر تصمیمی را با کار کارشناسی و بررسی تبعات آن اتخاذ کند. در واقع دولت نمی تواند با وضعیتی که در پیش گرفته از پس افزایش قیمت ها برآید  مگر اینکه دست از 

سر اقتصاد بردارد و روابط اقتصادی جدیدی را تعریف کند. در غیر این صورت وضعیت بد امسال شاید به سال بعد هم برسد. 

گرانــی و تــورم بــه همراه 
تحریم هایی که بعد از خروج 
آمریکا از برجام صورت گرفته 
شده است، فشــار اقتصادی 
شدیدی برای مردم و دولت 
ایجاد کرده که مخاطرات آن را می توان در رسیدن قیمت 
دالر به باالترین حد خود در سال های اخیر دید. مقایسه 
قیمت کاالهای اساسی در بهمن ۹۸ و ۹۹ از افزایش ۷۸ 
درصدی و ۱۳۲درصدی حبوبات طی یکسال حکایت 
دارد. این در حالی اســت که مقایســه قیمت کاالهای 
اساسی در سطح شهر نشــان می دهد که طی یکسال 
قیمت اقالمی چون برنج، گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، 
تخم مرغ، قند، شکر و حبوبات از حدود ۳۲ درصد تا بیش 

از ۱۳۰ درصد افزایش داشته اند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در 
این رابطه می گوید: فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم 

در حد بی ســابقه ای افزایش یافته و حاال در کنار اقشار 
محروم جامعه و اصناف کم درآمد، جامعه حقوق بگیران 
هم تحت فشــار هســتند. عبدالرضا مصری با انتقاد از 
تصمیمات مقطعی، اظهار کرد: تصمیمات مقطعی و یک 

شبه اوضاع کشور را بهتر نمی کند و نقد ما هم در مجلس 
همین است که دولت باید واقعا برنامه ای برای اقتصاد 

کشور داشته باشد.
وی افزود: در جلســه با وزیر صمت در مجلس از همین 

برنامه های یک شبه انتقاد شد که یک بار ارز نیمایی می 
دهند، یک بار ارز ۴۲۰۰ و... و هیچ اتفاق خوبی برای بهبود 
وضعیت اقتصاد کشور نمی افتد و سود این کارها در جیب 
یک عده خاص و یک عده دالل می رود. مصری افزود: برنامه 
های یک شبه و مقطعی فقط ایجاد رانت کرده و از قَِبل آن 
سلطان برنج، سلطان دارو و هر سلطان دیگری زاده می 

شود و فشار و سختی اش برای مردم باقی می ماند.
وی به گرانی اقالم اساسی مورد نیاز مردم اشاره کرد وافزود: 
تمام این اقالم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می  شود و به هیچ 
عنوان نباید قیمت آنها گران شود، اما افزایش قیمت این 
اقالم اساسی که با ارز دولتی وارد شده، بیش از سایر اقالم 

بوده است. مصری افزود: وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی »دارو« 
وارد می کنیم، چرا باید این کاالی  مورد نیاز مردم گران 
شود، چه کسی این میان از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود می برد. 

سود همه اینها فقط در جیب یک عده دالل می رود.
این نماینــده مجلس به طرحی که دو ســال پیش در 
مجلس مطــرح شــد و دولت بــا آن مخالفــت کرد 
اشــاره کــرد و افــزود: دو ســال پیش طرحــی را به 
مجلس بردیم که بر اســاس آن ۱۴ میلیــارد دالری 
که به صورت ارز دولتــی قرار بود صــرف واردات کاال 
شــود را دولت صــرف واردات کاالی اساســی کرده 
 و این کاالها بصورت ســهمیه بنــدی در اختیار مردم 

قرار گیرد که این طرح با مخالفت مواجه شد. ۱۴ میلیارد 
دالر را به چند وارد کننده دادند و هیچ کاالیی به قیمت 
ارزان دست مردم نرسید و فشار بر مردم مضاعف شد و 
تهش یک عده خاص ســود بردند. مصری با بیان اینکه 
اوضاع معیشت مردم بد است و دولت باید برنامه اقتصادی 
برای بهبود این شرایط ارائه کند، گفت: در اوضاع کنونی 
باید به دنبال راهکارهای عملیاتی بود. در همین راستا 
مقام معظم رهبری به ســران قوا اجــازه دادند که هر 
تصمیمی که به بهبود شرایط کشــور کمک می کند، 
بگیرند و نیاز به مسیر طوالنی تایید مجلس و نهادهای 

دیگری نباشد.

نرخ تورم دی ماه به 32/2  درصد رسید

افزایش فاصله تورمی  دهک ها 
افزایش ۷۸ درصدی و 132درصدی حبوبات طی یکسال 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

کانون سراسری مرغداران گوشــتی در نامه ای به دبیر 
کارگروه ستاد تنظیم بازار و معاونت امور دام وزارت جهاد 
کشاورزی خواستار اصالح قیمت مصوب مرغ با توجه به 
افزایش نرخ مصوب مؤلفه های تولید شد. کانون سراسری 
مرغداران گوشتی در نامه ای به دبیر کارگروه ستاد تنظیم 
بازار و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی خواستار 
اصالح قیمت مصوب مرغ با توجه به افزایش نرخ مصوب 

مؤلفه های تولید شد. در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم بهبود تولیدات 
دامی وزارت جهاد کشاورزی؛ جناب آقای دکتر قبادی 
معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صمت؛ با ســالم 
و احترام. با عنایت به افزایش قیمــت مؤلفه های تولید 
مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور و افزایش قیمت ذرت از 
۱۵ هزار ریال به ۱۷ هزار ریال و سویا از ۲۷ هزار ریال به 
۳۳ هزار ریال و جوجــه از ۲۸ هزار ریال به ۴۲ هزار ریال 
و افزایش هزینه های حمل و سایر هزینه های تولیدی و 
اثر مستقیم این تغییرات قیمتی بر قیمت تمام شده هر 
کیلوگرم مرغ زنده و گرم، متأسفانه علیرغم پیگیری ها 

و درخواســت های متعدد اقدامات الزم از سوی وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت صمت جهت ارسال آنالیز به 
ستاد تنظیم بازار و تصویب قیمت جدید مرغ متناسب 
با افزایش قیمت مؤلفه های تولید صورت نمی گیرد و این 
رویه و رویکرد اجحاف در حق مرغداران بوده و زیان های 
مالی فراوانی بر آنان وارد می نماید و لذا ضمن ارسال مجدد 
آنالیز قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ استدعا می شود 
به منظور جلوگیری از بروز بحران مجدد در بازار تولید و 
مصرف و استمرار و پایداری تولید و اشتغال با ایجاد رغبت 
و انگیزه در بین مرغداران ترتیبی اتخاد فرمائید تا به قید 
فوریت نسبت به طرح و تصویب قیمت جدید مرغ در ستاد 
تنظیم بازار کشور اقدامات الزم را مبذول فرمایند. با توجه 
به موارد مطروحه و اینکه قیمت مصوب قبلی به دالیل 
ذکر شــده، نمی تواند مبنایی برای اجرای سیاست های 
دستوری قیمت قرار گیرد، شایسته است به گونه ای برنامه 
ریزی نمائید تا در صورت واقعی و منطقی شدن قیمت ها 
متناسب با افزایش قیمت مؤلفه های تولید، از سرکوب 

قیمت و برخورد با فعالین بخش پرهیز شود.

اغلب کارشناسان و فعاالن بازار 
و مردم که دارای نقدینگی های 
خرد در بازار هســتند، طال را 
در هفته های آینده صعودی 
پیش بینی کرده اند. این روزها 
نه بازار مسکن و نه بازار طال از اطمینان الزم برای سرمایه 
گذاری برخوردار نیست چرا که این بازارها معموال پرنوسان 
شده اند و اعتماد مردم از این بازارها برگشته است. البته 
مردم در شرایط فعلی به ســمت خرید طالی آب شده 
می روند که از دادن اجرت فرار کنند.البته برای  خرید سکه 

نیز  تمایل خوبی وجود دارد.
اما پیش بینی قیمت طال برای مردم و سرمایه گذاران قابل 
توجه است و بسیاری درصدد هستند تا از نوسانات قیمتی 
طال در روزها و هفته های آتی باخبر باشند. این پیش بینی 
ها به مردم و سرمایه گذاران کمک می کند تا بازار سرمایه 
گذاری مناسب را برای خرید و فروش انتخاب کنند. این 
در حالی است که اغلب کارشناسان جهانی نیز در هفته 
آینده طال را صعودی می بینند. ۶۰ درصد از تحلیلگران 
وال استریتی در نظرسنجی این هفته سایت کیتکو انتظار 

دارند قیمت طال در هفته آینده افزایش پیدا کند و از سوی 
دیگر ۲۰ درصد انتظار کاهش قیمــت طال را دارند و ۲۰ 
درصد باقی مانده بر این باورند که ارزش فلز زرد در هفته 

پیش رو تغییرات چندانی نخواهد داشت.
بازار طال در روزهای اخیر بر خالف روزهای گذشته که روند 
کاهشی را در پیش گرفته بود با برگشت دالر به فاز افزایش 
قیمت با نوسانات قیمتی مواجه و گران شد. گزارش های 
میدانی از بازار طال و جواهر تهران حاکی از آن اســت که 
اکثر طال فروشی ها به واسطه رکود حاکم در بازار با کاهش 

مشتری روبرو هستند از این رو تمایلی به خرید طال از سوی 
مشتریان نشان نمی دهند. به عبارت دیگر با توجه به افزایش 
قیمت طال در مدت اخیر مردم کمتر طال می خرند. از این 
رو طال فروشی ها برای خرید طال از مردم به واسطه کمبود 
منابع با مشکل روبرو می شوند.  در همین زمینه نایب رییس 
دوم اتحادیه طال و جواهر تهــران گفت: قیمت طال فقط 
متاثر از رشــد نرخ ارز افزایش یافته و عامل تقاضا و اونس 
در این روند نقشی نداشته اند. محمد کشتی آرای با اشاره 
به افزایش مجدد قیمت ها در بازار طال اظهار کرد: با وجود 

تعطیلی بازارهای جهانی و ثبات ارزش اونس طال، قیمت 
طال و سکه متاثر از رشد نرخ ارز با افزایش رو به رو شده است. 
به گفته این فعال بازار طال، تقاضا هم در بازار تغییری نکرده 
و همچنان مصنوعات طال و سکه خریداری ندارد، همین 
موضوع باعث شده حباب سکه روی ۳۵۰ هزار تومان ثابت 
بماند. کشتی آرای درباره روند قیمت ها در روزهای آینده 
بیان کرد: اگرچه اونس جهانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر 
تغییر قیمت طال است اما بازار بیشتر تحت فرمان نرخ ارز 
حرکت می کند، بنابراین تا زمانی که بازار ارز به آرامش نرسد 
و همچنان نرخ دالر افزایش یابد، روند صعودی طال و سکه 
هم متوقف نخواهد شد و این نوسانات قیمت رکود بازار را 
تشدید خواهد کرد. نایب رییس دوم اتحادیه طال با اشاره 
به قیمت ها گفت: در جریان معامالت بازار تهران قیمت 
سکه امامی با ۲۲۰هزار تومان افزایش در مقایسه با دیروز 
به ۱۰میلیون و ۷۲۰ و سکه طرح قدیم نیز با رشد ۲۰۰هزار 
تومانی به ۱۰میلیون و ۳۰۰هزار تومان رســید. او اضافه 
کرد: نیم سکه امروز با قیمت پنج میلیون و ۸۰۰هزار، ربع 
سکه سه میلیون و ۷۵۰هزار و سکه یک گرمی دو میلیون و 
۲۵۰هزار تومان معامله می شود؛ همچنین بهای هر مثقال 
طالی ۱۷عیار آب شده در بازار چهار میلیون و ۵۹۵هزار و 
هر گرم طالی ۱۸عیار با حدود ۱۰هزار تومان افزایش یک 

میلیون و ۶۱هزار تومان است.

قیمت طال در روزهای پیش رو چه روندی را طی خواهد كرد؟

بی اعتمادی نقدینگی  بازار طال
بازار طال، خانه دوم پول مردم

افت تقاضا در بازار طال
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

متاسفانه عوامل بسیاری در بازار طال موجب شده اند تا مشتری در بازار وجود نداشته باشد و بسیاری از واحدهای صنفی در این بخش تعطیل شوند. این در حالی است که مردم دیگر به نوسانات کوتاه مدت در این بازار امیدوار نیستند بنابراین 
در بازار طال خریدار و متقاضی زیادی وجود ندارد.  به هر حال عده ای با هدف حفظ سرمایه خود با توجه به افزایش قیمت طال، به سمت خرید طالی آب شده رفتند و این باعث شد تقاضا برای مصنوعات طال به شدت کاهش پیدا کند. مردم 
در خرید طالی آب شده مالیات و اجرت نمی پردازند اما باید بدانند که سودی هم عایدشان نخواهد شد و اغلب در این معامالت دچار ضرر و زیان شده اند و ریسک خرید طالی آب شده باال است چراکه حتی تشخیص طالی نو با طالی دست 
دوم هم بسیار سخت است و گاها متاسفانه طالی دست دوم را در قالب طالی نو به مردم می فروشند. بنابراین توصیه ما به مردم این است که برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت خرید طالی آب شده نروند. همچنین اگر مردم دنبال 
تبدیل کردن پول خود به طال هستند، طالی آب شده و مصنوعات طال را حتما حضوری خریداری کنند. این در حالی است که وقتی قیمت ها به ثبات برسد و مردم از روند بازار اطمینان داشته باشند تقاضا هم بیشتر می شود، لذا بررسی ها 

نشان می دهد که تقاضا برای خرید مصنوعات طال نسبت به ماه قبل تا حدودی بهتر شده و با بازگشت دوباره آرامش به بازار شاهد افزایش خرید طال و سکه در دو ماه پایانی سال خواهیم بود.
اما قیمت جهانی طال در حال حاضر نرخ واقعی ندارد، انس جهانی در حال حاضر ۱۹۳۲ دالر است که با ارزش فعلی پول باید حدود ۲۴۰۰ دالر باشد. نوسان در بازار طال همواره بوده و تا زمانی که صنایع مولد احیا نشوند، ادامه خواهد داشت. 
صنعت طال مانند بسیاری از صنایع ما دچار خودتحریمی شده اند. نفت کشور با هر اقدامی دچار مشکل در صادرات می شود، اما چرا تمرکز خود را بر سایر صنایع نمی گذاریم. صنایعی در کشور داریم که می تواند باالتر از نفت برای کشور سودآوری 
داشته باشد. برای نمونه صنعت تلفیقی سنگ و طال می تواند ارزآوری فراوانی برای کشور داشته باشد. این در حالی است که در داخل می توان قیمت طال را کنترل کرد، اما این کار از طریق تقویت پول ملی و رقابتی کردن آن امکانپذیر است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه تقاضا 
برای طالی آب شــده کاهش یافته،گفت:اگر مردم 
به دنبال تبدیل پول خود به طال هســتند، طالی 
آبشده و مصنوعات طال را حتما به صورت حضوری 

خریداری کنند.
ابراهیم محمد ولی در مورد خرید طالی آب شده، 
اظهار داشت: به دلیل بازگشت آرامش نسبی به بازار 
طال و اطالع رسانی در مورد مضرات خرید طالی آب 
شده، تقاضا برای خرید آن طی ۴۰ روز اخیر نسبتاً 
کاهش یافته است و اکنون، بیشتر خود صنعتگران 
حوزه طال در معامالت طالی آب شده فعال هستند 
که اهل فن بوده و می توانند درســت یا غلط بودن 

طالی آب شده را تشخیص دهند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: زمانی که 
بازار دچار نوسانات شــدید قیمتی می شود، مردم 
پول را تبدیل به طال می کنند چرا که طالی آب شده 
مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ندارد.وی با بیان اینکه 
هیچ کس از خرید مصنوعات طال متضرر نمی شود، 
تاکید کرد: توصیه می شــود افرادی که در صنعت 

طال خبره نیســتند به بخش طالی آب شده ورود 
نکنند، زیرا ممکن است عیار پایین بخرند و در زمان 
فروش متوجه این موضوع شده و متضرر شوند.وی 
ادامه داد: اگر مردم به دنبال تبدیل پول خود به طال 
هستند، مصنوعات طال آن هم به صورت حضوری 
 بخرند تا اگر مشکلی هم پیش آمد به راحتی بتوانند 

پی گیری کنند.
محمد ولی در مورد بازار نقره نیز گفت: بعد از طال و 
پالتین، نقره یکی از فلزات گرانبهاست زیرا مصنوعاتی 
از آن ساخته می شود که برای مردان هم کاربرد زیادی 
دارد. مسافرانی که از کشورهای همسایه به کشور ما 
و شهرهای زیارتی ما سفر می کنند، بیشتر مصنوعات 

نقره می خرند و این بازار در کشور رونق نسبی دارد.
وی افزود: طبق قانون کشورمان، مسافران می توانند 
تا سه کیلوگرم مصنوعات نقره به خارج از کشور ببرند. 
صادرات طال هم اگر بازاریابی شود مشکلی ندارد و در 
ازای خروج مصنوعات طال باید طالی خام به کشور 
برگردانند. خروج طالی مسافری نیز همچنان ۱۵۰ 

گرم است.

رئیس اتحادیه طال:

تقاضا برای طالی آب شده کاهش یافت

مرغداران خواستار افزایش قیمت مصوب مرغ شدند
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عضو سندیکای صنعت برق:
وزارت نفت از شــركت های بزرگ دانش بنيان 

حمايتی نمی كند 
عضو سندیکای صنعت برق گفت: شرکت های دانش بنیان کوچک که محصول 
جدیدی دارند راحت تر وارد بازار می شوند اما وزارت نفت در عمل از شرکت های 
بزرگی مانند ما حمایتی نمی کند. علیرضا کالهی عضو سندیکای صنعت برق در 
حاشیه نمایشگاه بیست و پنجم نفت در این خصوص گفت: کابل جدیدی به تولید 
رسیده که به دلیل اینکه فاقد سرب است، آالیندگی زیست محیطی آن به شدت 
کاهش یافته اســت. این کابل جزو اولین محصوالتی است که در حوزه کاالهای 
دانش بنیان وارد خط تولید شده است. او افزود:پیش از این کابل های مورد استفاده 
در صنعت نفت عمدتا از نوع کابل هایی بود که روکش سربی داشت و از آنجا که 
در محیط های نفتی خاک بشدت آلوده است و اینها می تواند به راحتی به کابل ها 
آسیب بزند. به همین خاطر کابل هایی که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می 
گیرد غالف سربی دارد که خود می تواند بشدت آالینده باشد. در ۱۵ سال اخیر در 
کشورهای پیشرفته این سرب حذف شده تا آالیندگی ها هم کمتر شود و در ایران 

هم ما برای نخستین بار این نوع از کابل را تهیه کرده ایم.
به گفته او، ما در تولید این محصول غالف سربی را حذف کرده و با چندین الیه 
پلیمری و فلزی  این کابل را برای استفاده در صنعت نفت تولید کرده ایم که در 
منطقه خاور میانه حرکت صنعتی جدیدی تلقی می شود. مدیرعامل شرکت کابل 
ابهر اضافه کرد: باید بدانیم که آمارها نشان می دهد ظرف یکسال ۱۵ هزار تن سرب 
به داخل خاک کشور فرو رفته است و این موضوع می تواند در بلند مدت مشکل 
ساز شود  واین در حالی اســت که با کابل تولید جدید این مشکالت  دیگر وجود 
نخواهد داشــت. او  افزود: این کابل برتری های تکنولوژیک فراوانی همچون ۷۰ 
درصد کاهش وزن، حدود ۲۰درصد کاهش قطر، ۲۵ درصد کاهش شعاع خمش، 
حدود ۵۰درصد کاهش زمان آماده سازی دارد. کالهی ادامه داد:همچنین قیمت 
تمام شده این محصول تولیدی تا ۵درصد کاهش پیدا کرده است و به جهت حذف 
غالف سربی آالیندگی های زیست محیطی انواع دیگر کابل ها را نیز ندارد.عضو 
سندیکای صنعت برق بیان کرد: قیمت هر کیلو پلی آمید ۵۰۰ هزار تومان است. 
با وجود این که مقدار کمی به کار می رود اما پیچیدگی های تولید باال است و نمی 
توانیم ارزان تر بفروشیم. برای مثال میزان کابلی که در پاالیشگاه آبادان استفاده 
می شود حدود  ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر تخمین زده می شود که با کاهش ۵ درصدی 

قیمت، ۳ میلیون دالر از هزینه های این پروژه کاسته می شود.
وی در خصوص تقاضای  این محصول از سوی وزارت نفت گفت: برای ثبت سفارش 
در حال مذاکره هستیم و این در حالی اســت که معموال وزارت نفت در پذیرش 

محصوالت جدید کمی فرصت می خواهد تا محصول را بپذیرد.

افتتاح مركز شتاب دهنده تحقيق و نوآوری كروز
مرکز تحقیقات و نوآوری شــرکت صنایع تولیدی کروز با حضور سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور چهارم بهمن جاری به طور رسمی افتتاح 
شد.مرکز تحقیق و نوآوری به عنوان شرکتی دانش بنیان در هلدینگ کروز همزمان 
با گسترش فعالیت، در فضای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربعی مطابق با استانداردهای مراکز 
تحقیقاتی دنیا و با سرمایه گذاری ۳ میلیون دالری با جدیدترین تجهیزات ایجاد 
شده است. این مرکز که سال ۸۹ با هدف کســب دانش طراحی و تولید قطعات 
پیشرفته خودرو ایجاد شده است، از پنج سال پیش به توانایی ایده پردازی، طراحی 
و تولید قطعات خودرو مطابق با نیاز مشــتری و همگام با دانش روز دنیا دست 
یافته اســت. هم اکنون مرکز تحقیق و نوآوری گروه قطعه سازی کروز در زمینه 
داخلی سازی قطعات با دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و تهران همکاری 

دارد و بیش از ۲۵۰ نخبه در آن مشغول به کار هستند.
مرکز شــتاب دهنده تخصصی کروز به عنوان شــرکتی دانش بنیان براســاس 
تفاهم نامه ای به مدت سه ســال مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری قرار گرفته اســت.معاون علمی و فناوری رئیس جمهــور، راه اندازی 
مرکز تحقیقات و نوآوری شرکت صنایع تولیدی کروز را حرکتی بزرگ در حوزه 
خودروسازی ارزیابی کرد و گفت: کروز در زمینه نوآوری صنعت قطعه  قدم های 
الزم را برداشته است، بنابراین با حرکت کروز به سمت مراکز نوآوری، حمایت های 
الزم را از این مجموعه خواهیم کرد.ســتاری با بیان اینکه زمانی صاحب صنعت 
خواهیم بود که بتوانیم طراحی کرده و  »خط« را ایجاد کنیم، افزود: به دنبال توسعه 
قطعه سازی در ایران هستیم که برای رسیدن به این مقصود باید بتوانیم طراحی ها 
و ماشین سازی ها را خودمان انجام بدهیم. وی با اظهار امیدواری از اینکه شاهد 
راه اندازی مراکز نوآوری در حوزه های مختلف باشــیم، تصریح کرد: شرکت های 
بزرگ خودروساز مجهز به این مرکز شده اند و شــرکت های قطعه سازی بزرگ 
نیز با توسعه مراکز نوآوری و ارتباط با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان، مبدایی 
برای شتاب دهی استارت آپ های فعال در این حوزه ها به  شمار می روند.ستاری با 
تاکید بر اهمیت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، اظهار کرد : باید از پتانسیل استادان  
و دانش آموختگان در حوزه های مختلف و مرتبط با صنعت خودرو استفاده کنیم؛ 
زیرا تازمانی که صنعت درگیر مونتاژ باشد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.به گفته وی 
توسعه مراکز نوآوری در این بخش بسیار مهم است ؛چراکه می توانیم در راستای 
توسعه داخلی سازی گام برداریم و خودروهای طراحی خودمان را داشته باشیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ارتباط با دانشگاه، مراکز نوآوری و استارت آپ ها 
را برای داخلی سازی و تجاری سازی مهم بیان کرد و گفت: زمانی صاحب صنعت 
خواهیم بود که از دیدگاه مونتاژ فاصله گرفته و صنایع خود را مبتنی بر توان طراحی 
داخلی توسعه بدهیم. ستاری با تاکید بر اینکه خلق دانش موجب ایجاد ارزش افزوده 
می شود، یادآور شد: دانش در حوزه مونتاژ خلق نمی شود بلکه زمانی شاهد خلق 
دانش خواهیم بود که دست به طراحی بزنیم.وی همچنین با اظهار اینکه به صورت 
جدی در حوزه صادرات کار می کنند، اعالم کرد: در همین هفته برای راه اندازی 
مرکز تحقیقاتی سفری به کنیا خواهیم داشت؛ چراکه اگر به دنبال رویکرد صادرات 

محور هستیم، آفریقا یکی از مناطق پر پتانسیل برای صادرات به شمار می رود.

مطب پزشكان با سامانه دانش بنيان آنالين می شوند
با راه اندازی سامانه ای از سوی یکی از شرکت های دانش بنیان، خدمات پزشکی 
اعم از ویزیت، تصویربرداری و آزمایش به صورت آنالین در اختیار متقاضیان قرار 

گرفت و این گروه درصدد آنالین کردن مطب پزشکان هستند.
محسن شایگان صدر، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این شرکت، 
خدمات دیجیتال حوزه درمان و سالمت را در سامانه ای به جامعه عرضه می کند، 
گفت: در این سامانه، تمام خدماتی که یک شهروند می تواند از یک بیمارستان 
تخصصی عالی دریافت کند، به صورت دیجیتال و برخط عرضه می شود و کاربران 

در تمام نقاط کشور می توانند به محتوای آن دسترس داشته باشند.
وی ویزیت پزشک، داروخانه، تصویربرداری پزشکی و آزمایشگاه به صورت برخط را 
از جمله خدمات این سامانه نام برد و افزود: در حال حاضر در تهران با ۱۰۰۰ پزشک 
در همه شاخه های تخصصی همکاری می کنیم و بیماران با مراجعه به این سامانه، 
می توانند اطالعات و شرح حال خود را به پزشــک مورد نظر ارائه کنند و توسط 
پزشکان ویزیت شوند. حق ویزیت در این سامانه نیز به صورت معمول، چیزی در 

حدود ۳۰ درصد از مراجعه حضوری ارزان تر است.
شایگان صدر اضافه کرد: در صورتی که شخص به خدمات تصویربرداری نیاز داشته 
باشد، با مراجعه به سامانه، مطلع می شود که چه مراکزی از ظرفیت ارائه خدمات 
به وی برخوردار هستند. در حال حاضر در ماه، حدود ۸۰۰۰ نوبت آنالین در این 

سایت ثبت می شود.

اخبار

حضور بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی نفت
بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و ۶ هزار استارتاپ فعال در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران شرکت می کنند. بیست و پنجمین نمایشگاه 

بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران از سوم بهمن در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور مسئوالن ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز به کار کرد.بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و ۶ هزار استارتاپ فعال در کشور در این نمایشگاه شرکت می کنند.

جلســه رســمی کمیتــه 
دســتمزد در حالــی امروز 
برگزار می شود که کارگران 
ازسویی چشم انتظار تعیین 
سبد معیشــت و دستمزد 
هســتند و از ســوی دیگر ســخنگوی کمیســیون 
اجتماعی مجلس اعــالم می کند که تا ۱۵ اســفند 
باید پرونده مزد بســته شــود؛ این در حالی است که 
هنوز چانه زنی های دو طــرف کارگری و کارفرمایی 
آغاز نشده که سخنگوی کمیســیون اجتماعی برای 
آن ضرب االجل تعیین می کند. از طرفی تعیین مزد 
در حوزه وظایف ایشــان نیســت اما در بحث و جدل 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان، نمایندگان مجلس 
 هم تریبون به دســت گرفته اند و بر آن موج سواری 

می کنند. 

ششم بهمن ماه جلسه رســمی کمیته دستمزد ذیل 
شــورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران 
و کارفرمایان برگزار می شــود. از قــرار معلوم، برنامه 
این جلسه ورود به محاسبات ســبد معیشت است و 
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شــوراها در این رابطه می گوید: وارد بهمن شــده ایم 
 و باید محاسبات رســمی سبد معیشــت انجام و به 

نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه آمارهای تورمی دی ماه مشخص شده 
و روند قیمت ها همچنان افزایشی  است؛ اضافه می کند: 
دولتی ها و کارفرمایان نباید بیش از این محاسبات سبد 
را به تاخیر بیندازند؛ شواهد و قراین حاکی از افزایش 
قیمت ها در بهمن است و هیچ دستاویزی برای پایین 

نشان دادن نرخ تورم ندارند.
به گفته او، سطح پوشش دستمزد به ۲۰ درصد رسیده 
و بهتر است با محاسبه رسمی ســبد معاش که همه 
متدها و اسلوب کار مشــخص است؛ تعیین مزد سال 

آینده وارد مرحله جدی تری شود.

پس از محاسبات سبد معیشــت در کمیته دستمزد، 
نتیجه به شــورایعالی کار ارجاع داده می شــود و این 
شــورای ســه جانبه، متولی اصلی تعیین دســتمزد 

کارگــران اســت. »کســب و کار« در گفتگــو با دو 
کارشــناس، پرونده روی میز مزد ۱۴۰۰ کارگران را 

بررسی می کند. 

افزايش چند برابری قيمت  كاالها سفره كارگران را خالی كرده است 

کارگران،  زیر خط  فقر 
جلسه سوم كميته دستمزد برگزار می شود                                                                          ضرورت تعيين رقم سبد معيشت براساس آمارهای تورمی دی  ماه

کارگران ناتوان از مقابله با گرانی
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار

محاسبه سبد معیشت امسال کار بسیار آسانی است زیرا هر کسی برای خرید به فروشگاه مراجعه کند، به راحتی می تواند گرانی افسارگسیخته و تورم باالی کاالهای 
مصرفی و خوراکی را بسنجد؛ ولی به هر حال طبق ماده ۴۱ و تبصره دوم آن، مرکز اعالم تورم خوراکی ها و غیرخوراکی ها، مرکز آمار است. طبق برآورد ما، ۸۰ درصد 
اقالم سبد معیشت خانوار دچار تورم شده اند و متاسفانه قدرت خرید کارگران به میزان چشمگیری کاهش یافته است؛ ولی چون قانونگذار، مرکز آمار را مبنای اعالم 
هزینه سبد معیشت قرار داده، نماینده این مرکز گزارشات را به جلسه خواهد آورد و ان شاءهلل ما بتوانیم در مورد تعیین هزینه سبد معیشت مبلغ واقعی را دربیاوریم. 
سبد معیشت در سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، امسال هم با تورم افسارگسیخته ای که داریم، یقینا این رقم بسیار باالتر خواهد بود. خط فقر در جامعه 

به ۹ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده است. 
هرچند سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از تعیین تکلیف حقوق سال آینده کارگران و کارمندان تا ۱۵ اسفند ماه داده؛ اما این مساله اصال در حوزه وظایف 
ایشان نیست. متاسفانه نمایندگان مجلس یازدهم فقط برای حرف زدن آمده اند و از ضعف هایی که در جامعه هست، دارند سوءاستفاده می کنند و کارهای پوپولیستی 

و تبلیغاتی انجام می دهند. 
کانون عالی انجمن صنفی کارگران دوم مهر ماه، نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته و درخواست جلسه با نماینده دولت کرده که به بررسی مشکالت جامعه 
کارگری بپردازیم. این در حالی است که کمیسیون اجتماعی بعد از ماه ها به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب نداده است؛ ولی همه اعضای آن در مورد 
بحث معیشت صحبت می کنند؛ ولی در عمل کاری نمی کنند. اوال صحبت های سخنگوی کمیسیون اجتماعی خارج از حوزه اختیارات ایشان است. شورای عالی 
کار مجموعه ای است که استقالل خاص خود را دارد و حتی مجلس نیز نمی تواند در مورد تصمیم گیری های آن دخالت کند. ما بارها به نمایندگان مجلس گفته ایم 
که اگر می خواهید به جامعه کارگری کمک کنید راهش شعار دادن نیست. ما نقاط ضعف شورای عالی کار را به شما می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. 
وقتی قانونی در این حوزه وجود دارد، شما نمی توانید کمکی به ما کنید. ما به عنوان نمایندگان کارگری که سال هاست به خاطر ضعف هایی که شورای عالی کار زجر 
می کشیم و دست پایین قرار می گیریم به شما این نقاط ضعف را می گوییم و شما با تغییر قانون به ما کمک کنید. این کار را انجام نمی دهند؛ اما در آنتن زنده تلویزیون 
اعالم می کنند تا ۱۵ اسفند مزد نهایی خواهد شد. نماینده دیگری نیز می گوید دستمزد کارگران تا ۴۰ درصد باید افزایش پیدا کند. همه این حرف ها فریب دادن ذهن 
عامه مردم است زیرا االن بحث داغ بازار کار، بحث دستمزد است و همه می توانند از آن بهره برداری کنند. ولی بعد از عید آیا این نمایندگان صحبت می کنند که وقتی 
ما می گفتیم تا ۱۵ اسفند باید تمام شد، چرا نشد؟ وقتی ما می گفتیم ۴۰ درصد باید دستمزد افزایش پیدا کند، چرا ۴۰ درصد نشد؟ اما هیچ کدام پاسخگو نیستند 
چون فصل تبلیغاتی آن گذشته است. آقای بابایی اول به عنوان سخنگو و به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن صنفی کارگران جواب 

بدهند و بعد در مورد دفاع از حقوق کارگران صحبت کنند. 
جامعه ۴۲ میلیون نفری کارگری فقط خواستار اجرای قانون به صورت عادالنه است. ما ماده ۴۱ قانون کار را داریم که صراحتا گفته طبق تورم اعالمی بانک مرکزی کارگری 
که حقوق می گیرد باید بتواند با آن حقوق حداقل هزینه های خود را پوشش دهد. دیگر واضح تر از آن نمی توانیم قانونی داشته باشیم. متاسفانه دولت هرچند شعار سه جانبه 
گرایی در شورای عالی کار می دهد؛ اما سه جانبه گرایی در این شورا نمی بینیم. ما سال هاست که فریاد می زنیم که در این شورا دولت در نقش یک کارفرمای بزرگ ظاهر 
می شود و ما اصال با کارفرمایان بحث نمی کنیم و در مورد افزایش دستمزدها با دولت بحث می کنیم؛ در حالی که وظیفه دولت این است که به عنوان یک ضلع بی طرف در 
این شورا حضور یابد و شرایط اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد و حقوق تعیین کند؛ ولی دولت این شرایط بی طرفانه را نمی تواند ببیند چون یک کارفرمای بزرگ است.

نکته دوم این است که بیش از ۳۰ سال است که می گوییم کارفرمایان نمی توانند حقوق مکفی به کارگران پرداخت کنند یا به دنبال آن اشتغال کارگران تهدید می شود؛ 
ولی در سه ساله تحریم کارفرمایان هرچه تولید کردند در غیاب جنس خارجی به فروش رفت. چند سال قبل کارفرمایان برای فروش کاالهای خود هزار نوع تبلیغات 
می دادند و محصوالتشان را با چک مدت دار می فروختند؛ اما اکنون پول نقد می گیرند و بعد از چند ماه محصول را تحویل می دهند. کارفرمایان نمی توانند بگویند ما 
پول نداریم؛ االن جامعه کارگری است که پول ندارد.  جامعه کارگری بیش از این طاقت بر دوش کشیدن بار هزینه سبد معیشت خود را ندارد. امسال ما کرونا را داشتیم 

در حالی که هزینه های این بخش در سبد معیشت لحاظ نشد و مخارج آن برای جامعه کارگری اضافه هزینه شد. 

مزد منطقه ای واقع بینانه تر است
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

نماینــدگان کارگــری در حالی تالش مــی کنند که 
دستمزدشان را در حدی که بتواند هزینه های زندگی در 
تهران را جبران کند افزایش دهند که هزینه های پایتخت 
را در نظر می گیرند؛ ولی حقیقت اینجاست که هزینه 
های زندگی در تهران با هیچ جــای دیگر در ایران قابل 
قیاس نیست و حتی نرخ تورمی که ما محاسبه می کنیم 
در تمام کشور یکسان نیست چون سبد مصرفی خانوارها 
در شهرهای مختلف فرق می کند. اجاره بها، هزینه رفت 
و آمد و بســیاری از هزینه ها در تهران با شهرستان ها 
متفاوت است. نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تهران 
هســتند و تصمیماتی می گیرند و بعد این روش برای 
تمام ایران اعمال می شود. زمانی که دستمزد کارگران با 
توجه به هزینه های تهران محاسبه می شود در بسیاری 
از شهرهای کوچک کارفرمایان نمی توانند با آن دستمزد 
کارگر استخدام کنند و ترجیح می دهند به سراغ نیروهای 
غیررســمی بروند که دارای بیمه نیستند. حقیقت این 
است که هزینه های زندگی در شهرهای مختلف ایران 
با هم متفاوت است. ما باید تالش کنیم که دستمزد را با 
توجه به هزینه های هر منطقه تعیین کنیم. به این ترتیب 
شانس اشتغال کارگر بیشتری را در کل کشور خواهیم 
داشت. اگر ما با هزینه های تهران دستمزد تعیین کنیم و 
این را به تمام کشور بدهیم خیلی از شهرها و روستاهای 
کوچک و مناطق دورافتاده با این نرخ ها نمی توانند کارگر 
استخدام کنند و فرصت اشــتغال از دست می رود زیرا 
تولید غیراقتصادی می شــود. این است که ما بایستی 
در این مورد یک کار اساســی انجام بدهیم و به ســراغ 
دستمزدهای منطقه ای برویم. دستمزدهای منطقه ای 
واقع بینانه تر است و کارفرمایان می توانند نیروهای خود 
را تحت پوشش تامین اجتماعی ببرند. از طرفی تعیین 
حداقل حقوق به روش فعلی موجب کاهش سطح اشتغال 

رسمی کشور خواهد شد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

رییس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان در 
مورد انجام عملیــات بانکی در بســتر اینترنت 
هشدار داد. سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: 
برای ورود به اینترنت بانک خود به نتایج سرچ در 
موتورهای جســت وجوگر اکتفا نکنید و آدرس 
مشاهده شده را با آدرس اصلی بانک که از منابع 
معتبر اخذ می شــود، تطبیق دهید. او با اشاره به 
تشکیل پرونده ای در این زمینه افزود: با مراجعه 

و شکایت شــخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی 
بر برداشــت غیرمجاز بیش از ۴۰۰ میلیون ریال 
از حســابش، پرونده مقدماتی در پلیس تشکیل 
شد. این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه 
اظهاراتش عنوان کرد جهت انجام عملیات بانکی 
در یکــی از موتورهای جســت وجوگر اینترنت 
بانک خود را جســت وجو کرده و به اولین سایتی 
که مشاهده کردم وارد شده و پس از وارد کردن 

اطالعات حســاب بانکی خود متوجه برداشــت 
غیرمجاز بیش از ۴۰۰ میلیون ریال از حســاب 
بانکی خود شدم. او افزود: پس از ثبت شکایت این 
فرد اقدامات بــرای واکاوی زوایای پنهان پرونده 
آغاز شد و تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان 
داد که سارق یا سارقین با ایجاد یک سایت جعلی 
شبیه به اینترنت بانک مبلغی را از حساب بانکی 

مالباخته به صورت اینترنتی برداشت کرده اند.

 ســرهنگ گودرزی گفت: با تالش های شــبانه 
روزی افسران ســایبری پلیس فتا و به کارگیری 
اقدامــات تخصصی مجــرم در فضــای مجازی 
شناســایی و هویت او برای پلیس روشــن شد 
و پس از تشــریفات قضایی بالفاصلــه در یکی 
از محله هــای جنوبــی تهــران دســتگیر و 
 به همراه تجهیــزات الکترونیک بــه پلیس فتا 

منتقل شد.

مراقب دزدی های اینترنتی باشید

نمایشگاه ساالنه کتاب تهران برای اولین بار به صورت 
مجازی آغاز به کار کرد. اما کاربران از مشکالت فنی در 
این سامانه خبر دادند، به طوری که این سامانه در بسیاری 
از ساعات از دسترس خارج بود و مشکالت فنی دیگری 

برای خریداران به همراه داشت.
سال ۹۹ و ســایه ای که کرونا بر تمامی صنایع افکند بر 
هیچکس پنهان نیست. در همان روزهای ابتدایی سال 
بود که بحران شــیوع ویروس کرونا مسلم شد و عزمی 
جدی برای جلوگیری از تشــکیل جمعیت در مناطق 
مختلف ایران صورت گرفت. در راستای همین تصمیم، 
برپایی نمایشگاه های فیزیکی نیز معلق شد. نمایشگاه 
کتاب تهران که جزو پنج نمایشگاه بزرگ کتاب دنیا به 
شمار می رود نیز طبیعتاً لغو شود و بازار نشر کشور لطمه 
شدیدی دید. از طرفی افراد کتاب خوان حرفه ای هم در 
قرنطینه خانگی به سمت خرید آنالین کتاب و یا خواندن 

کتاب های آنالین در بسترهای موجود روی آوردند.
با گذشت مدت زمان نســبتا طوالنی و زندگی در کنار 
کرونا، بسیاری از نمایشگاه ها از کالبد فیزیکی خود خارج 
شده و به صورت آنالین برگزار شدند. نمایشگاه کتاب 
تهران نیز همین رویه را پیش گرفت و چند روزی می شود 

که آغاز شده و تا ششم بهمن ماه نیز ادامه دارد.
این نمایشگاه جدا از مشکالتی نظیر عدم شرکت برخی 
ناشرین و عدم موجودی برخی کتاب های شاخص که 
البته یک بحث دیگر است، مشکالت فنی عدیده ای دارد 
که کاربران را به ستوه آورده است. نکته جالب اینجاست 

که خود برگزارکنندگان رویداد از ایجاد چنین مشکالت 
احتمالی آگاهی داشتند و در دومین نشست خبری این 
رویداد، پیشاپیش بابت مشکالتی که قرار است به وجود 

بیاید از کاربران عذرخواهی کرده بودند!
در روز نخست این رویداد هنوز ساعتی از برپایی نمایشگاه 
آنالین نگذشته بود که سایت مذکور به دلیل مشکالت 
فنی از دسترس خارج شد و آنگونه که دست اندرکاران 
نمایشگاه اعالم کردند کاربران باید در ساعت های متفاوت 
به این سایت مراجعه کنند. در واقع آنها حل مشکل را در 
گروی این موضوع دیدند که کاربــران نباید یکباره به 

سایت بیایند و نه در ارتقای فنی سایت!
سپس خانه کتاب و ادبیات ایران در اطالعیه ای از تالش 
برای ارتقای فنی سایت نمایشــگاه خبر داد اما با وجود 
اینکه چند روزی از برپایی این نمایشگاه می گذرد هنوز 
هم بسیاری از کاربران در شبکه های مجازی نارضایتی 

خود را از مشکالت خرید عنوان می کنند.
ثبت سفارش در ســایت فعلی نمایشگاه مجازی کتاب 
کاری خسته کننده و پردردسر اســت. یک بار »اعتبار 
لینک فعال سازی«، به دلیل کندی کشنده سایت، به پایان 
می رســد و دوباره باید تالش کنید و بار دیگر »مشکلی 
در ارسال پیامک فعال سازی« به وجود می آید که باید، 
بعد از ۲ دقیقه، همه مراحلی را که به سختی پشت سر 

گذاشته اید دوباره طی کنید تا پیامک شما ارسال شود.

پیش از این اعالم شــده بود که زیرســاخت نمایشگاه 
پاسخگوی حضور بیش از یک میلیون نفر بازدید کننده 
به طور همزمان است اما در همان روز نخست از مخاطبان 
درخواست شد که در ســاعات مختلف روز وارد سایت 
نمایشگاه شوند. از دیگر مشکالتی که هنوز هم درگیر این 
سایت است می توان به موتور جستجوی آن اشاره کرد. 
شرایط جستجوی کتاب، در حد جستجوی سایتی برای 
فروش کتاب نیست. این در حالیست که پیش تر گفته 
شده بود این موتور جستجو یکی از بهترین امکانات ممکن 
را فراهم خواهد کرد. سرعت پایین سایت و مشکالتی 
که در حین پرداخت برای کاربــر پیش می آید از دیگر 
مشکالت عمده ای هستند که خریداران کتاب در فضای 

مجازی از آن گالیه کرده اند.
نمایشگاه کتاب مجازی امســال هم پیش از برگزاری 
مشکالت عدیده ای داشت و بن های دانشجویی بسیاری از 
دانشجویان صادر نشد و هم در حین برگزاری با مشکالتی 
نظیر عدم موجودی بسیاری از کتب و همچنین مشکالت 

فنی که تعدادی از آنها ذکر شد، همراه است.

ناشرین خودشان دست به کار شدند
هرچند که از نقش حمایتی این رویداد برای ناشــران 
نمی توان غافل شد اما این در صورتی است که نمایشگاه 
مجازی کتاب برای آن ها از حمایت به دردســری تازه 

تبدیل نشود. ولی در روزهای اخیر و در حالی که دائما 
شاهد تولید و انتشار اخبار صرفا  تمجیدآمیز درباره این 
رویداد از جانب نهاد برگزار کننده آن هستیم، ناشران با 
سوال ها و مسائلی مواجه اند که کمتر پاسخی درباره شان 
شنیده می شــود. مشکالت ســایت نمایشگاه مجازی 
کتاب باعث شد که برخی ناشران با انتشار اعالمیه هایی 
در فضای مجازی از مشــتریانش بخواهند که به جای 
نمایشگاه مجازی کتاب، مســتقیما از خود این ناشران 
خرید کنند. بایــد گفت حتی در اطالعیــه مربوط به 
»عذرخواهی و وعده ارتقای سایت نمایشگاه کتاب« فقط 
از بازدیدکنندگان و خریداران عذرخواهی شد و نه ناشران 
که بنا به اظهارات عده ای شان، آن ها هم با عدم دسترسی 

و مشکالتی در پی  آن مواجه بوده اند.

همکاری با سایر کتابفروشی های آنالین
دقیقا مشــخص نیســت بــا وجــود فراهــم نبودن 
زیرساخت های الزم چرا با شتاب و عجله ای خاص این 
رویداد آنالین برگزار شد. بسیاری بر این باورند در ازای 
برپایی این رویداد آنالین، مســئولین می توانستند با 
استفاده از پلتفرم هایی که از پیش وجود داشت حمایت 
و یارانه را به خرید از این فروشگاه های اینترنتی کتاب 
اختصاص دهند. باید گفت در دوران کرونا، فروشگاه های 
آنالین کتاب زیادی توانستند نقش خودشان را به خوبی 
ایفا کنند و احتماال می توانســتند با تعاملی قدرتمند، 

نمایشگاه سراسری کتاب را برپا کنند.

همه مصائب نمایشگاه آنالین کتاب 
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