
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر کاهش ارزش دالر و امیدواری سرمایه گذاران به 
تصویب بســته محرک مالی جدید در آمریکا اندکی 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.۱ درصــد افزایش، به ۱۸۵۴ 
دالر و ۹۵ سنت رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، 
هر اونس طال با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۸۵۴ دالر و ۳۰ 
سنت رسید.دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در 
تماسی که روز یکشنبه داشت تالش کرد نگرانیهای 
جمهوریخواهان درباره گران بودن بیش از حد بسته 
کمک کرونایی ۱.۹ تریلیون دالری را رفع کند.الچالن 
شــاو، مدیر تحقیقات کاال در بانک ملی استرالیا در 

این باره اظهار کرد: ما شاهد عالمت سوال بزرگتری 
درباره تصویب بســته کمک کرونایی بایدن هستیم. 
جمهوریخواهان با بخشــهایی از این بسته شروع به 
مخالفت کرده اند. بنابراین ســواالتی درباره سرعت 
و زمان تصویب این بســته ایجاد می شود. مشکالتی 
که باعث تاخیــر در واکسیناســیون کووید ۱۹ در 
آمریکا شده هم وضعیت را بغرنجتر کرده است.دالر 
در معامالت روز دوشنبه در برابر رقیبانش ۰.۱ درصد 
کاهش یافت و طال را برای خریــداران غیرآمریکایی 
ارزانتر کرد.طال که پناهــگاه مطمئن دارایی در برابر 
تورم شمرده می شود احتماال از اقدامات محرک مالی  
که برای پشتیبانی از احیای اقتصادی اجرا می شود، 

ســود می برد.همچنین عامل دیگــری که از قیمت 
طال پشــتیبانی کرد، افزایش آمار جهانی مبتالیان 
به کووید ۱۹ به بیش از ۹۸ میلیون نفر بود.بر اساس 
گزارش رویترز، سرمایه گذاران اکنون منتظر نشست 
سیاست پولی دو روزه بانک مرکزی آمریکا هستند. به 
گفته نیکالس فراپل، مدیرکل جهانی شرکت ای بی 
سی بولیون، بانک مرکزی آمریکا احتماال به روند فعلی 
ادامه داده و منتظر آمار بیشتری می شود و با توجه به 
پیامدهای کوتاه مدت مقابله با کووید ۱۹ در آمریکا، 
فرض را بر شکنندگی اقتصاد می گیرد.در بازار سایر 
فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با 

۰.۷ درصد افزایش، به ۲۵ دالر و ۵۸ سنت رسید.

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر تجدید قرنطینه کووید ۱۹ در بحبوحه 
نگرانیهای جدید نسبت به تقاضای جهانی برای 
سوخت کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای 
معامالت نفــت برنت برای تحویــل در مارس با 
هشت ســنت معادل ۰.۱ درصد کاهش، به ۵۵ 
دالر و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در 
مارس با یک ســنت کاهش، ۵۲ دالر و ۲۶ سنت 
در هر بشکه بود.تحلیلگران گروه ANZ با اشاره 
به قرنطینه در هنگ کنگ، چین و فرانسه در پی 
افزایش آمار ابتال که فعالیــت تجاری و مصرف 

ســوخت را محدود می کند، اظهار کردند: نشانه 
های تقاضای ضعیفتر روی بازار سنگینی می کند.

چین روز دوشنبه افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ 
را اعالم کرد که بر چشم انداز تقاضا در بزرگترین 
مصرف کننده انرژی جهان سایه انداخت.قیمتهای 
نفت جمعه گذشته پس از گزارش اداره اطالعات 
انرژی آمریکا که نشان داد ذخایر نفت این کشور 
در هفته منتهی به ۱۵ ژانویه ۴.۴ میلیون بشکه 
رشد کرده است، با فشارهای کاهشی روبرو شده 
بودند.طبق آمار شرکت بیکرهیوز، شمار دکلهای 
حفاری نفت و گاز آمریکا در هفته منتهی به ۲۲ 
ژانویه برای نهمین هفته متوالی افزایش یافت اما 

همچنان ۵۲ درصد پایینتر از مدت مشابه سال 
گذشته است.به گفته استفن برنوک، دبیر نشریه 
بازار نفت شــورک ریپورت، انتظار می رود شمار 
دکلها در هفته های آتی رشد بیشتری پیدا کند 
زیرا تولیدکنندگان در آســتانه بهار تولیدشان را 

حداکثری کرده اند.
قیمتهای نفت در هفته های اخیر از کاهش تولید 
بیشتر عربستان حمایت یافته بودند. اما سرمایه 
گذاران به ازســرگیری مذاکرات میان آمریکا و 
ایران چشــم دوخته اند که ممکن است برداشته 
شدن تحریمها علیه صادرات نفت ایران را در پی 

داشته باشد.

مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید پردیس 
گفــت: طــی هماهنگی کــه با دادگســتری 
استان تهران و دادســتانی شهرستان پردیس 
 انجام شــده واحدهای مســکن مهر که مالکان

 آنها از تحویل آن خــودداری می کنند مطابق 
قانون مالیات بر خانه های خالی مشمول جرایم 

مالیاتی خواهند شد.
ســید مهدی هدایــت در گفت و گو با ایســنا 
 اظهار کرد: امروز جلســه ای بــا دیزجی معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
تهران و آقاجری دادســتان شهرستان پردیس 
داشــتیم که تصمیماتی درباره تعیین تکلیف 
بلوکها، صدور اسناد و مالیات بر واحدهای خالی 

از سکنه اتخاذ شد.
وی افزود: تا روزهای آینده اساســنامه بلوکهای 
ســاختمانی به تمام ســاکنان ابالغ می شود تا 

هیات مدیره بلوکها مشخص شود و با همکاری 
دادستانی پردیس از این پس مشکالت بلوکها به 

حداقل برسد.
مدیرعامل شــرکت عمــران پردیــس گفت: 
موضوع دوم اینکه قرار شــد در روند اخذ پایان 
 کار و صدور اسناد واحدهای مسکن مهر تسریع

 شود.
هدایــت بــا اشــاره بــه اصالحیــه تبصــره 
 ۲ قانــون مالیاتهــای مســتقیم موســوم به

 مالیات بر خانــه های خالی مصــوب مجلس 
شورای اســالمی گفت: در جلســه با مسئوالن 
 دادگســتری و دادســتانی همچنین مقرر شد

 واحدهایــی کــه مالــکان آنهــا از تحویــل 
آن خــودداری مــی کننــد مطابــق قانــون 
 مالیــات بــر خانــه هــای خالی، مشــمول 

مالیات شوند.

به گزارش سی ان بی سی، اتریم- دومین ارز محبوب 
دیجیتالی جهان- با ثبت صعودی چشمگیر در ۲۴ 
ساعت اخیر در آســتانه رکوردشکنی جدیدی قرار 
گرفته است. اکنون ارزش بازار این ارز به ۱۵۴ میلیارد 
دالر رسیده است.  موسسه بلک راک که بزرگ ترین 
موسســه مدیریت دارایی جهان به شــمار می رود 
از آغاز معامله اوراق مشــتقه مبتنی بر بیتکوین در 
دو زیرمجموعه خــود خبر داده اســت. هنوز هیچ 
بازارگردان آمریکایــی 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 
کننــد.  در دو روز ۲۰ و ۲۱ ژانویه حدود ۱۰ درصد 
ارزش بیتکوین کاهش یافت. ریزش ســنگینی 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 سرمایه گذاران هشدار 
داده بود که نوسانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی را 
جدی بگیرند چرا که ممکن است 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 خوانــد، ژانت یلن- گزینه 
تصدی وزارت خزانه داری آمریکا نیز خواهان نظارت 
بر بازار رمزارزها با هدف جلوگیری از جرایمی نظیر 
پولشویی 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 رشدی 
سه برابری را تجربه کرده و رشد بیشتر آن نیز کامال 

محتمل است.  

رئیس اتحادیه نبات، آبنبــات و قند ریز تهران 
گفت: تاکنون حداقــل ۵۰ درصد از فعاالن این 
حوزه بیکار شده اند و با افزایش قیمت شکر در 
چند روز اخیر ادامه کار بــرای مابقی کارگاه ها 
ناممکن اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
و پایش آثــار اقتصادی کرونا، حبیب اســالمی 
علیشاه، رئیس اتحادیه نبات، آبنبات و قند ریز 
تهران، اظهار داشت: کرونا ســبب بسته شدن 
حداقل نیمی از کارگاه هــای تولیدی فعال در 
صنف ما شده است. این تعطیلی یعنی در بخش 
توزیع هم همین میزان بیکاری رخ داده اســت.

رئیس اتحادیه نبات، آبنبــات و قند ریز تهران 
کرونا به رسته های کاری مرتبط با صنف نبات، 
آبنبات و قند ریز اشــاره کرد و گفت: یک بخش 
کار در حوزه ما تولیدی های کوچک هستند که 
از ۳ تا ۱۰ کارگر دارند و بخشی دیگر فعاالن در 

حوزه توزیع هستند که کار رساندن محصوالت 
کارگاه های کوچک به فروشگاه ها و مراکز فروش 
را انجام می دهند، البته بخش صنعتی هم هست 
اما این بخش خسارات کمتری نسبت به دوبخش 

اولی که صحبت شد، متحمل شده است.

کیک هایی که خوراک گاوها شدند
اسالمی در رابطه با شــوک کرونا بر بازار صنف خود 
نیز گفت: بخشــی از محصوالت مــا مانند کیک و 
بیسکویت دارای تاریخ مصرف حداکثر ۴۰ روز تا دو 
ماه هستند که تمام محصوالت اینگونه ما در سه ماه 
ابتدایی شیوع کرونا فاسد شدند که یا معدوم شدند 
یا خوراک گاوها در گاوداری ها شدند.وی تاکید کرد: 
اگر صدای صنف ما بلند نیســت به دلیل این است 
که دیگر جانی در رمق نمانــده و ازکرونا فقط زخم 

نخورده ایم و در حقیقت مرده ایم.

مسئول ارزیابی واکســن کرونای ایرانی گفت: واکسن 
سوئدی وارداتی با تکنولوژی Recombinant ساخته 
شده و مورد تایید اســتمینو محرز عضو کمیته علمی 
ستاد مقابله با کرونا در برنامه »تهران ما سالمت« رادیو 
تهران با اشاره به تزریق واکســن کرونای وارداتی طی 
روزهای آینده گفت: اولویت تزریق واکسن کرونا با کادر 
درمان است. اولویت دوم با افراد باالی ۷۰ سال و بیماران 
دیابتی، قلبی و ریوی و افرادی است که سابقه بیماری 
زمینه ای دارند و بعد گروه های دیگر که بیشتر با مردم 
در ارتباط هستند در اولویت های بعدی قرار می گیرند. 
ولی اولین بخش از واکســن وارداتی بیشتر برای کادر 
درمان و افراد در معرض خطر کووید خطرناک استفاده 
می شود.وی با اعالم این خبر که واکسن مذکوراز کشور 
سوئد وارد می شــود گفت: این واکسن مدرنا نیست و 
واکسن کوبایی هم نیست چون واکسن کوبایی هنوز فاز 

آخر خود را طی نکرده است. این واکسن از سوئد وارد 
می شود و مورد تایید ما است.مسئول ارزیابی واکسن 
کرونای ایرانی درباره ســاخت واکسن در داخل کشور 
خاطرنشان کرد: واکســنی که ۹ دی ماه اولین تست 
خود را انجام داد و مجوز کمیته اخالق را دریافت کرد 
تحت نظر من و دو نفر از همکارانم است و در حال طی 
کردن فاز کارآزمایی بالینی است. هدف ما در کارآزمایی 
بالینی مرحله اول، بررسی عوارض است که داوطلبانی 
که تزریق بر روی آنها انجام شده خوشبختانه عوارض 
مشخصی نداشــتند و نوبت دوم واکسن هم برای آنها 
تزریق شده است. محرز با اشاره به اینکه تا امروز ۳۰ نفر 
واکسن را دریافت کرده اند گفت: این واکسن به تدریج 
تزریق می شود و پس از تایید گروه نظارتی نفرات بعدی 
مورد تزریق واکسن آزمایشی قرار می گیرند. اگر مرحله 
اول موفقیت آمیز باشد مرحله دوم با ۳۰۰ داوطلب به 

کار خود ادامه خواهد داد.وی با اعالم این خبر که امروز 
دوشنبه ۶ بهمن ماه تعداد بیشــتری مورد تزریق قرار 
می گیرند گفــت: افراد داوطلب پــس از تزریق حدود 
۳۰ دقیقه تحت نظر هستند و بعد به هتل هدایت می 
شوند با گذراندن دوره ای۶ یا ۷ روزه به منزل می روند 
که در آنجا هم تحت کنترل کامل قرار خواهند گرفت. 
اگر مشکلی برای این افراد پیش بیاید با تلفنی که تحت 
اختیارشان است با دکتر و پرستار تماس می گیرند که 
خوشبختانه تا به امروز مشکل حادی پیش نیامده است.
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه 
پس از ساخت واکسن هیچ داروی موثر جدیدی به بازار 
نیامده است گفت: پس از ساخت واکسن درمان کمرنگ 
شده است و داروهایی هم که به بازار آمدند موثر نبودند. 
کرونا درمان قطعی ندارد ولی درمان های عالمتی بسیار 

به ما کمک می کند.

سخنگوی اجرای قانون چک از ممنوعیت ارایه خدمات 
بانکی به افراد دارای چک برگشتی خبر داد و گفت: نگاه 
قانونگذار بر انجام اقدامات پیشگیرانه متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر بــه نقل از بانک مرکزی، آمنه 
نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون چک گفت: این قانون 
ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سخت گیرانه ای 
نسبت به افراد دارای چک برگشــتی دارد.وی افزود: در 
قانون جدید، به افــراد دارای چک برگشــتی، خدمات 
بانکی ارائه نمی شود. بر این اساس افتتاح حساب جدید 
بانکی برای آنها انجام نمی شود، کارت بانکی جدید به آنها 
اعطا نمی شود، ضمانت نامه ارزی و ریالی برای آنها صادر 
نمی شود و حتی تســهیالت بانکی نیز به این افراد اعطا 
نمی شود و در اقدامی ســختگیرانه، اگر شخصی دارای 
چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، 
وجوهی که در بانک های دیگر دارد مسدود می شود و تا 

زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشــود، حســاب ها در 
انسداد باقی می ماند.به گفته نادعلی زاده، در حال حاضر 
و براساس دستورالعمل هایی که بانک مرکزی صادر کرده 
است، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر 
از مبلغ چک باشد، دارنده آن چک می تواند از بانک تقاضا 
کند که وجه چک را از سایر حساب های انفرادی آن فرد 
در همان بانک، پرداخت کند. اما اگــر بازهم وجه چک 
تکمیل نشد، دارنده چک می تواند از بانک تقاضای صدور 
گواهی عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت کند که این 
گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده 
از آن در مراجع قضائی حقوق خــود را پیگیری کند.وی 
اظهار داشــت: در قانون جدید چک، برای صادرکننده 
چک این وظیفه تعیین شده اســت که اطالعات مربوط 
به »تاریخ«، »مبلغ« و »هویت گیرنــده چک« را که بر 
روی فیزیک چک درج می کند در ســامانه »صیاد« نیز 

ثبت کند.به گفته نادعلی زاده، چک های قدیمی به روال 
سابق پذیرش و پردازش می شــوند، اما قرار است از سال 
۱۴۰۰ چک های جدیدی روانه بازار شود که این چک ها 
ویژگی های متمایزی نسبت به چک های قبلی دارند. رنگ 
چک های جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با 
این مفهوم در زیر این چک ها ثبت شده است که کارسازی 
این چک حتماً باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام 
شود. یعنی اگر ثبت چک های جدید در سامانه صیاد انجام 
نشود، فاقد اعتبار هســتند. لذا اگر ثبت چک های جدید 
در سامانه انجام نشود، پرداخت وجه آن اتفاق نمی افتد. 
اما چک های قبلی می توانند بدون ثبت در سامانه صیاد 
کما فی السابق در بانک پردازش شود و وجه آن در بانک 
پرداخت می شود.وی افزود: بر اساس قانون جدید چک، 
صادرکننده چک باید آن را در ســامانه صیاد ثبت کند و 

بعد آن را تحویل گیرنده چک دهد. 

نفت از صعود بازماندطالی جهانی اندکی باال رفت

کرونا ۵۰ درصد کارگاه های نبات و قند   ریز را تعطیل کرد بیت کوین در حال درجا زدنآپارتمان های خالی پردیس مشمول مالیات می شود

ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتیواکسن کرونای »سوئدی« به زودی وارد کشور می شود
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عیدی امسال کارگران 
بین 3/8  تا۵/7  میلیون 

تومان است

اصالح حقوق 
بازنشستگان 
تامین اجتماعی 
در بودجه ۱۴۰۰

نوبخت مطرح کرد

 روش های فروش 
خودرو در چارچوب 

 منطقی انجام شود
 نه قرعه کشی
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جهانگیری:

سرمقاله

 پرواز قیمت ها 
با پول پاشی مجلس

بحث و جدل بر سر افزایش 
یارانه های نقدی در بودجه 
۱۴۰۰ در حالــی ادامــه 
دارد که نظــام یارانه ای و 

پرداخت های نقدی ...

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴
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 انتظار 30ساله
 برای خرید خانه

خروج ۹0 میلیارد دالر 
سرمایه از کشور طی ۸ سال

افزایش یارانه 4۵۵00 تومانی پس از 10 سال کلید خورد

بار  تورمی    افزایش  یارانه ها
صفحه۴
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اما و اگرهای طرح بنزینی مجلس
یارانه بنزین  به خانوارهای  بدون خـودرو   تعلق  می گیرد

منابع اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای بدون خودرو از عهده دولت خارج است

در حالی گزارش های منتشر شده حاکی از این است 
که زمان انتظار برای خانه دار شــدن در سال ۹۹، از 
۲۲ سال عبور کرده که با رشد قیمت ها در مدت اخیر 
دسترسی به ســرپناه تقریبا غیرممکن شده است. 
سیاست های اشتباه دولت برای کنترل بازار مسکن و 
رشد نجومی قیمت ها موجب شده تا متوسط قیمت 
مســکن در تهران به ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان در متر 
مربع برسد. این رشــد قیمت ها موجب کوتاه شدن 
دست مردم از خرید خانه شده است. همچنین گزارش 
های منتشر شده جهانی نیز نشان می دهد ایران در 
بین ۱۰۶ کشــور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به 
مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط 
نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان است که قیمت 

مسکن معادل ۳۰ سال درآمد خانوار...

رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت تراز حساب 
سرمایه اشاره کرد گفت: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، 
حدود ۹۰ میلیارد دالر ســرمایه از کشور خارجی 
شده است. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، مسعود 
خوانساری عصر دیروز در نشست هیأت نمایندگان 
که با حضور محمد باقر قالیبــاف رئیس مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، به شاخص تورم اشاره 
کرد که در طول بیش از چهار دهه گذشته، به جز 
چهار ســال، همواره دو رقمی بوده و از این حیث 
ایران به همراه هشت کشور دیگر، در میان ۹ کشور 
با تورم دو رقمی جهان ایستاده است.نایب رئیس 
اتاق ایران رشد فزاینده نقدینگی در کشور طی ۱۰ 

سال اخیر را مورد گوشزد قرار داد و ...

يادداشت يک

يادداشت دو

 تکرار
 تصمیمات   اشتباه

روند افزایشی قیمت 
مسکن

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 
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اقتصاد2
ایران وجهان

با حرکت تاریخی چادرملو  
آرزوی دیرینه اردکانی ها برآورده شد 
با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع 
دستی؛اســتاندار یزد؛نماینده مردم شریف اردكان 
درمجلس شوراي اسالمي و مدیرعامل شركت معدنی 
و صنعتی چادرملو در فرمانداری اردكان،طی مراسمی 
تفاهم نامه مرمت، بازسازی و احیای مجموعه تاریخی 
پردیسان به امضا رسید. در این مراسم كه با حضور 
جمعی از عالقه مندان و فعاالن حوزه گردشــگری 
و میراث فرهنگی  همراه بود؛دكتر مونسان، بعد از 
شنیدن نظرات فعاالن این حوزه در خصوص اهمیت 
اقدام ارزشمند مدیر عامل چادرملو در توجه به میراث 
ماندگار  شهرستان اردكان گفت: میراث فرهنگی 
هركشوری نماد هویت،تاریخ، تمدن و فرهنگ  آن 
كشور اســت. وی با اشــاره به نقش ایران در شکل 
گیری تمدن بشری افزود: وظیفه ما و هر دوستدار 
هویت ملی و میهنی تــالش در جهت حفظ آثار به 
جا مانده از پیشینیان و انتقال آن به ایندگان است.       
دكتر مونسان، اردكان را از جمله شهرهای با اصالت 
و تاریخی كشور دانست  و از  اراده و همت مهندس 
ناصر تقی زاده مدیر عامل شركت معدنی و صنعتی 
چادرملو و اعضای هیات مدیره این شركت در پیشگام 
شــدن در جهت احیای این بافت تاریخی تقدیر و 
تشکر كردو اظهار امیدواری نمود: این اقدام ، الگویی 
باشد برای سایر صنایع كه در كنار توسعه صنعتی 
و رشد بنگاههای اقتصادی خود به توسعه فضاهای 
گردشگری كه می تواند زمینه اشتغال و بهبود فضای 
كسب و كار این صنعت هم كمک كند گام بردارند. 
وی افزود: این اقدام ارزنده  شــركت چادرملو  نقطه 

عطف این حركت شایسته و قابل تقدیر است. 

مشارکت مؤثر بانک توسعه تعاون در 
نخستین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای

 "تعاون و همدلی"مشــاركت مؤثر بانک توسعه 
تعاون در نخستین جشــنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای 
"تعاون و همدلی"مهلت ارســال آثار به دبیرخانه 
نخستین جشــنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع 
تعاون و همدلی كه با همکاری بانک توسعه تعاون 
برگزار می شود، تا ۲۵ بهمن ماه تمدید شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک توســعه تعاون، در نخستین 
جلسه دبیرخانه اولین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای با 
موضوع تعاون و همدلی كه با حضور محمد كبیری 
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، 
دبیران، داوران و اعضای دبیرخانه جشنواره برگزار 
شــد، حاضرین به بیان نقطه نظرات خود جهت 

برگزاری هرچه بهتر این جشنواره پرداختند.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه 
صادرات ایران اعالم شد

هیات مدیره بانک توســعه صادرات ایران نرخ حق 
الوكاله به كارگیری سپرده های سرمایه گذاری برای 
سال مالی ۱399 را معادل ۲.۵ درصد مصوب كرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، 
بر اساس قوانین و مقررات نرخ حق الوكاله سپرده 
های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه 
صادرات ایران اعم از كوتاه مدت و بلند مدت برای 
سال جاری ۲.۵ درصد اعالم شد. حق الوكاله مبلغی 
است كه بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی و 
بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده گذاران از 
آنان دریافت می كنند و درصورتی كه درآمدهای 
ناشی از بکارگیری سپرده های مشتریان نزد بانک از 
سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران بیشتر 

شود مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

"نوبت دهی هوشمند"، خدمتی دیگر 
از بانک پاسارگاد در دوران کرونا

 پارسینه: همه گیری ویروس كووید-۱9 و تداوم 
وضعیت فاصله گذاری اجتماعی، لزوم ارائه خدمات 
بانکداری به صورت غیرحضوری را بیش از همیشه 
افزایش داده اســت. به حداقل رساندن مراجعه 
حضوری به شعبه بانک ها می تواند تأثیر بسزایی 
در حفظ ســالمت جامعه داشته باشــد. در این 
میان، گاهی مراجعه حضوری به شعبه های بانک، 
اجتناب ناپذیر است. در این شرایط، رعایت برخی 
موارد مانند: جلوگیری از تجمع مشــتریان در 
شعبه ها، حداقل كردن زمان حضور مشتریان از 
طریق مدیریت زمان و همچنین حذف روش های 
لمسی نوبت گیری در شــعبه ها می تواند بخش 
عمده ای از خطرات را كاهش دهد. بانک  پاسارگاد، 
به  منظور جلوگیری از انتقــال ویروس و حفظ 
سالمت مشتریان خود، در سال جاری اكثریت 
شــعبه های خود در سراسر كشــور را مجهز به 
دستگاه  های اخذ نوبت با سنسورهای حركتی یا 

پدالی كرده  است.

خبر

رئیس اتاق بازرگانی تهران به 
وضعیت تراز حساب سرمایه 
اشــاره كرد گفت: طی سال 
۱39۰ تــا ۱39۸، حــدود 
9۰ میلیارد دالر ســرمایه از 
كشــور خارجی شده اســت. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، مسعود خوانساری عصر دیروز در نشست هیأت 
نمایندگان كه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد، به شاخص تورم اشاره كرد 
كه در طول بیش از چهار دهه گذشته، به جز چهار سال، 
همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به همراه هشت 
كشور دیگر، در میان 9 كشــور با تورم دو رقمی جهان 

ایستاده است.
نایب رئیس اتاق ایران رشد فزاینده نقدینگی در كشور 
طی ۱۰ سال اخیر را مورد گوشــزد قرار داد و گفت: در 
حالی نقدینگی در ســال ۱39۰ رقمی معادل با 3۵۴ 
هزار میلیارد تومان بود كه این میزان در 9 ماهه امسال 
به 3.۱3۰ هــزار میلیارد تومان رســیده و مانند بهمن 

خانمان براندازی، اقتصاد كشور را تهدید می كند.
خوانســاری در ادامه، وضعیت درآمد ملی ســرانه به 
قیمت های ثابت سال ۱39۰ را نیز بحرانی عنوان كرد به 
طوری كه این شاخص به طور میانگین رشد ساالنه منفی 

۵ درصد را تجربه كرده است.
به گفته وی، بر اســاس آمارهای مركــز پژوهش های 
مجلس، در حالی درآمد ملی ســرانه طی سال ۱3۸3 
رقمی معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هــزار تومان بود كه این 
میزان امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رســیده و 
به این ترتیب، طی دهه اخیر، 3۵ درصد مردم كشور یا 
نزدیک به چهار دهک از جامعه به زیر خط فقر هدایت 

شده اند.

اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک شد
رئیس اتاق تهران در ادامه، روند تولید ناخالص داخلی به 
قیمت های ثابت سال ۱39۰ را یادآوری كرد كه تا سال 
۱39۰ این روند صعودی بود و طی دهه 9۰، در دو مرحله 
روند بلندمدت تولید به سطوح پایین تر تنزل كرده در 
حالی كه اگر روند رشد بلندمدت سال ۱3۸3 تا ۱39۰ 
ادامه می یافت، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱399 
باید به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه 
مسیر رشد ســال های ۸3 تا 9۶، باید حدود ۷۰۰ هزار 

میلیارد تومان می بود.

خوانساری گفت: اقتصاد ایران طی دو سال اخیر حدود 
۱۲ درصد كوچک شده است.

بیان آماری از وضعیت رشــد اقتصادی كشور، موضوع 
دیگری بود كه رئیس اتاق تهران به آن اشاره كرد. به گفته 
خوانساری، در حالی طی سال ۱39۱ اقتصاد كشور شاهد 
رشد منفی ۷.۷ درصد بود كه طی سال های 9۷ و 9۸ نیز 
رشد منفی اقتصادی كماكان تداوم پیدا كرد و به ترتیب 

به منفی ۵.۴ و منفی ۶.۵ درصد رسید.

نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز
خوانســاری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی 
كشور اشــاره كرد كه طی ســال های 9۷ تا 99 و بنا بر 
آمارهای بانک مركزی و محاســبات كارشناسی، رشد 
منفی را تجربه كرده است. به گفته وی، اثر منفی صادرات 
كاالها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان 9۷ تا 

تابستان 99 قابل توجه است.
نایب رئیس اتاق ایران سپس به كسری بودجه دولت طی 
دست كم شش سال اخیر اشاره كرد و افزود: بررسی ها 
نشان می دهد كه طی 9 ماهه امسال، ۸3 درصد واگذاری 
اوراق دارایی ها معــادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان صرف 
هزینه های دولت شده و مابقی آن به بنگاه ها رسیده است 
و این در حالی است كه این اتفاق، به بار بدهی دولت طی 

سال آینده اضافه خواهد كرد.
وی سپس به سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی 
اشاره كرد كه از سال ۱3۸3 در مسیر نزولی قرار گرفته به 

طوری كه طی این سال تا ۱39۸، افت 9 واحد درصدی 
سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی در كشور 

اتفاق افتاده است.

خروج ۹۰ میلیارد دالر سرمایه از کشور طی ۸ سال
خوانساری همچنین روند نزولی سرمایه گذاری واقعی 
در كشور طی سال های ۱3۸3 تا ۱39۸ را مورد گوشزد 
قرار داد كه به گفته وی، طی سال ۱39۸ برابر 9۸ هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در كشور به ثبت رسیده 
كه طی ۱۵ ســال اخیر، كمترین رقم بوده اســت. وی 
همچنین به میانگین رشــد منفی ۶ درصدی ساالنه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های ۱39۰ تا 

۱39۸ اشاره كرد.
روند رشد موجودی سرمایه، از دیگر شاخص هایی بود 
كه رئیس اتاق تهران در ادامه به آن اشاره كرد و به گفته 
وی، طی سال ۱39۸، استهالک از انباشت سرمایه گذاری 
ســبقت گرفت و برای اولین بار در اقتصاد كشور، رشد 

موجودی سرمایه، منفی شد.
به گفته خوانساری، كشور در زمینه جذب سرمایه گذاری 
خارجی نیز توفیقی نداشته و بر اساس آمارها، طی سال 
۲۰۱9 میالدی، پایین ترین میزان جذب سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در ایران رقم خورد.
وی سپس به وضعیت تراز حساب ســرمایه اشاره كرد 
و یادآور شد كه طی ســال ۱39۰ تا ۱39۸، حدود 9۰ 

میلیارد دالر سرمایه از كشور خارجی شده است.

راهکارها برای برون رفت از وضعیت نامساعد فعلی
رئیس اتاق بازرگانی تهران پــس از بیان این آمارها، در 
توصیف وضعیت فعلی اقتصاد كشور به این نکته اشاره 
كرد كه اقتصاد ایران كوچک شــده، فقر افزایش یافته، 
به تضعیف سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده، 
سرمایه گذاری و تجارت كه محرک اصلی رشد اقتصادی 
در كشور است به پایین ترین میزان خود رسیده، خروج 
سرمایه از كشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی 

نیز به حداقل رسیده است.
خوانســاری، نبود ثبات اقتصادی، دو نرخی بودن ارز، 
تورم و ركود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف 
از وضعیت فعلی اقتصــاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و 
نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامســاعد 
كســب وكار و نیز غیرواقعی بودن متغیرهای كلیدی 
از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهــای حامل های انرژی را 
جدی ترین چالش های فعلی در اقتصاد كشور عنوان كرد.

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر 
گازی كشور اشاره كرد و گفت: در سال ۲۰۱9 در حدود 
۸۶ میلیارد دالر به عنوان یارانه انرژی پرداخت شــده 
است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا 
برای انرژی می پردازد. اگر بر همین منوال حركت كنیم 
وضعیت گاز كشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.

وی سپس، به بیان برخی از الزامات اصالح مسیر پیش رو 
در اقتصاد كشور اشاره كرد و در این رابطه، پذیرش و باور 
واقعیت های اقتصادی از سوی تمامی اركان تصمیم گیر 

اقتصادی و اجتماعی كشور را ضروری دانست.
خوانساری افزود: گفت وگوی عمومی و شفاف دولت و 
حاكمیت با مردم باید به اجــرا درآید در حالی كه یکی 
از الزامات كنونی، عزم سیاسی برای تغییر و اصالح امور 
است. برای گزیر از افق غبارآلود پیش رو كه نگرانی همه 

ماست، باید اقدامات شجاعانه ای انجام دهیم.
خوانساری در این رابطه همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز، 
نرخ سود بانکی و بهای حامل های انرژی تاكید كرد و عالوه 
بر هدف گذاری برای دستیابی به تورم تک رقمی، تقویت 

تعامل با اقتصاد جهانی را ضروری دانست.
رفع موانع محیط كسب وكار برای سرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی و نیز، پذیرش تأثیر بخش خصوصی 
در توسعه كشور و البته تسهیل و كمک به شکل گیری 
فعالیت های اقتصادی مبتنی بــر فناوری های نوین، از 
دیگر راهکارهایی بود كه رئیس اتاق بازرگانی تهران در 
نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران و در حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی برای برون رفت از شرایط نامساعد 

اقتصادی كشور، مطرح كرد.

رئیس اتاق تهران اعالم کرد

خروج ۹۰ میلیارد دالر سرمایه از کشور طی ۸ سال

جهانگیری:
 روش های فــروش خودرو در 
چارچوب منطقی انجام شود نه 

به صورت قرعه کشی
جهانگیری در جلســه كارگروه رفع موانع جهش 
تولید كه صبح امروز )دوشنبه( برگزار شد، گفت 
كه روش های فروش خودرو در چارچوب منطقی 
و با رعایت حقوق تولید كننــده و مصرف كننده 
انجام شــود نه به صورت قرعه كشی. به گزارش 
ایسنا، جهانگیری در این جلسه كه با موضوع بسته 
سیاستی جهش تولید در زنجیره صنعت خودرو 
برگزار شد، گفت: یکی از مصادیق جهش تولید كه 
در سخنان رهبر معظم انقالب به طور خاص به آن 
اشاره شد، موضوع جهش تولید در صنعت خودرو 
بود، صنعتی كه نقش پیشران در راه اندازی صدها 

بنگاه اقتصادی و صنعتی را در كشور دارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اشتغال صدها 
هزار نفر در حــوزه های طراحی، قطعه ســازی و 
خدمات پس از فروش، اظهار داشــت: بر اســاس 
گزارشات حدود 9۰۰ هزار نفر در صنعت خودرو و 
رشته های وابسته اشتغال دارند و باید تالش كنیم 
تا با جهش تولید در این بخش، موجب امیدواری 
و ایجاد آینده ای روشن برای صدها واحد تولیدی 
شویم كه سهم مهمی در اشتغال و تولید كشور دارند. 
وی با اشاره به برخی اشکاالت در قیمت و كیفیت 
خودروهای تولیدی و موضوعاتی نظیر زیان دهی دو 
خودرو ساز بزرگ كشور، گفت: در كنار این مسائل، 
حركت صنعت خودرو كشور رو به رشد است و اگر با 
دیده انصاف نگریسته شود، تولید كنندگان خودرو 
توانسته اند بخش زیادی از نیاز داخلی كشور را در 

شرایط دشوار تحریم برآورده كنند.
جهانگیری با تجلیل از قطعه ســازان كشــور كه 
تعدادی از آنها توانسته اند تولیداتی متنوع و منطبق 
با استانداردهای روز دنیا تولید كنند، گفت: باید برنامه 
ریزی ما در جهتی باشد كه شركت های قطعه ساز كه 
عموماً در سالهای اخیر و با مدیریت افراد تحصیلکرده 
شکل گرفته بیش از پیش تقویت شوند و به شبکه 
های جهانی متصل شــوند كه بطور روشن یکی از 
زمینه های مهم صادراتی كشــور است. معاون اول 
رییس جمهور همچنین بر برنامه ریزی برای مسدود 
كردن رانت های ناشــی از فروش خودرو به صورت 
قرعه كشی، اظهار امیدواری كرد با تدوین راهکارهای 
مناسب مطالبات تولید كننده و مصرف كننده خودرو 
برآورده شود كه خودرو با قیمت مناسب در اختیار 
مصرف كننده واقعی قرار گیرد و تولید كننده دچار 

زیان هنگفت نشود و دست رانت جویان كوتاه شود.

اصالح حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰

رییس ســازمان برنامه و بودجه كشــور از تالش 
دولت برای اصالح روند متناســب سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده خبر 
داد. به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت رییس 
سازمان برنامه و بودجه كشور با بیان اینکه متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان لشگری و كشوری، صد 
در صد انجام شده گفت: مطلع شدم كه در مورد 
بازنشســتگان تامین اجتماعی، فقط 3۰ درصد 
این موضوع انجام شده است. بنابراین هم با ارسال 
الیحه ای دو فوریتی به مجلس زمینه تقنینی آن را 
فراهم كردیم و هم منابــع مالی قابل مالحظه ای 

برای آن در بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفتیم.
این سخنان نوبخت درحالی مطرح شد كه گروهی 
از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز با حضور در 
مقابل ســازمان برنامه و بودجه نسبت به اجرای 
طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و تفاوت 
وضعیت خود با بازنشستگان دیگر صندوق های 
بازنشســتگی اعتراضاتی را مطرح كردند.رییس 
سازمان برنامه و بودجه در جمع معترضان حضور 
یافت و ضمن دستور برای بازگشایی در سازمان 
برنامه و بودجه به روی معترضان توضیحاتی را در 
جمع آن ها ارائه كرد. این سخنان نوبخت با فریاد 

اهلل اكبر و تشویق تجمع كنندگان روبرو شد.

اخبار
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در  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
نشســتی خبــری تاكیــد كــرد كه بــا توجه 
بــه دســتور مقــام معظــم رهبــری امکان 
 ترخیــص خودروهــای آمریکایــی از گمرک 

وجود ندارد.
نیــره پیروزبخت در نشســتی خبــری درباره 
وضعیت ترخیــص خودروهــا از گمرک گفت: 
عموما مشــکالت ترخیص كاالها در گمركات، 
مربوط به مسائل بانکی یا نداشتن ثبت سفارش 
اســت. در بحث خودروهای بنز، بــی ام دبلیو و 
پورشــه كه اخیرا خبرساز شــد هم فقط بحث 

اســتاندارد نبوده و قوانین و مقرراتی هم مانند 
 مقــررات گمركــی یا اظهــار نشــدن كاال هم 

دخیل هستند.
وی افزود: همچنین بر اســاس دســتور صریح 
مقام معظم رهبری خــودروی آمریکایی، حتی 
اگر در كشــور دیگری تولید شــده باشد یا اگر 
خودرویی محصول كشــور دیگری باشــد، اما 
در آمریــکا تولید شــده باشــد، اجــازه ورود 
به كشــور نــدارد كه ایــن موضوع بــه صورت 
 بخشــنامه به گمــركات كشــور ابالغ شــده 

است.

شــاخص كل بورس روزی پرنوسان را پشت سر 
گذاشت به طوری كه در ساعات میانی معامالت تا 
یک میلیون و ۲۲۱ هزار واحد كاهش یافت، اما در 
حالی به كار خود پایان داد كه تا رقم یک میلیون 

و ۲3۶ هزار واحد افزایش یافته بود.
به گزارش ایسنا، شاخص كل بورس روز گذشته 
با ۱3۴۴ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۲3۵ 
هزار واحد ایستاد. این در حالی است كه شاخص 
كل با معیار هم وزن با ۵۰۶۰ واحد كاهش در رقم 

۴3۲ هزار و ۵۱۲ واحد ایستاد.

معامله گران ایــن بازار یــک میلیــون معامله 
 بــه ارزش ۱۰۴ هــزار و ۵۲۸ میلیــارد ریــال 

انجام دادند.
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی، فوالد مباركه 
اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، گروه مپنا، پاالیش 
نفت اصفهان، توســعه معادن و فلزات و پاالیش 
نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
همچنین سرمایه گذاری تامین اجتماعی، ایران 
خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران، گسترش 

سرمایه گذاری ایران خودرو، گروه دارویی بركت 
و فوالد مباركه اصفهــان نمادهای پربیننده این 

بازار بودند.
شاخص كل فرابورس هم روز گذشته نزولی بود و 
با 9۵ واحد كاهش در رقم ۱۸ هزار و ۲۰۲ واحد 

ایستاد.
معامله گران این بازار ۵۶9 هزار معامله به ارزش 

۱۱۰ هزار و ۶۵ میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساسول، ســهامی ذوب آهن اصفهان 
و پتروشیمی زاگرس بیشــترین تاثیر منفی و در 

مقابل پتروشیمی مارون، سنگ آهن گوهرزمین، 
صنعتی مینو و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را 

روی فرابورس گذاشتند.
لیســت نمادهای پربیننده این بازار از ســپیدار 
 سیســتم آســیا، صنایع چوب خزر كاســپین، 
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات، پتروشیمی 
ارومیه، سهامی ذوب آهن اصفهان، سرمایه گذاری 
توسعه و عمران استان كرمان و پلیمر آریاساسول 

تشکیل شده است.

مطابق قانون كار حداقل عیدی كارگران برای یک سال 
كار حداقل معادل ۶۰ روز و حداكثر 9۰ روز است، بر این 
اساس امســال حداقل عیدی پرداختی به كارگران بین 
سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷3۱ هزار 

تومان خواهد بود.
به گزارش ایرنا، بر اساس ماده واحده قانون كار كه در پایان 
شهریور سال ۱3۷۰ اصالح شد تمام كارگاه های مشمول 
قانون كار مکلفند به هر یک از كارگران خود به نسبت یک 
ســال كار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و 

پاداش بپردازند.
برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب 
امسال را در ۶۰ روز ضرب كنیم. با توجه به اینکه دستمزد 
روزانه ۶3 هزار و ۶۸۰ تومان است، حداقل عیدی كه باید 

پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.
در ماده واحده قانون كار آمده اســت كه مبلغ پرداخت 
عیدی كاركنان نباید از 9۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز 
كند. بر این اســاس حداكثر عیدی كه كارگران دریافت 

می كنند هم پنج میلیون و ۷3۱ هزار تومان است.
در میان جامعه كارگری برخی افراد عیدی كامل دریافت 
نمی كنند. برای افرادی كه كمتر از یک ســال كار كرده 
باشند هم براســاس ۶۰ روز كار و نســبت ایام كاركرد 
محاسبه می شود. به این شــکل كه حداقل مزد ماهیانه 
در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای كاری تقسیم می شود. 
)حداقل مزد ضربدر ۲ تقســیم بر ۱۲ و ضربدر تعداد ماه 

كاركرد(
برای نمونه چنانچه فرد یک ماه كار كرده باشد 3۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان و با دو ماه كار ۶3۷ هزار تومان دریافت می كند. 
چنانچه فردی نیمی از سال را در كارگاهی مشغول به كار 

باشد یک میلیون و 9۱۱ هزار تومان عیدی می گیرد.
در قانون، زمان قطعی برای پرداخــت عیدی كاركنان 
مشخص نشده است و براساس عرف كارگاه ها، كارفرمایان 
در ۲ ماه پایانی ســال عیدی كارگران خــود را پرداخت 
می كنند و معموال سقف پرداخت عیدی كاركنان پایان 

اسفندماه است.

بانک مركزی گزارش بازار مســکن در دی ماه امسال را 
منتشر كرد كه نشان می دهد متوسط قیمت مسکن در 
دی ماه امسال نسبت به دی پارسال رشد 9۸.3 درصدی 
داشته است. بانک مركزی گزارش تحوالت بازار مسکن 

شهر تهران در دی ماه سال جاری را اعالم كرد.
بر اســاس این گزارش، در دی ماه امسال 3۵۱۵ فقره 
معامله مسکن به ثبت رسید كه نسبت به ماه گذشته )آذر 
99( كه تعداد معامالت مســکن ۲۵۵۵ فقره بود، رشد 
3۷.۶ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته )دی 
ماه 9۸( كه تعداد معامالت مسکن ۱۰ هزار و ۶۸۷ فقره 

بود، كاهش ۶۷.۱ درصدی داشته است.
همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 
دی ماه امسال در شــهر تهران ۲۷ میلیون و 3۸۶ هزار 
تومان بود كه نسبت به آذرماه امسال با متوسط متری 
۲۶ میلیون و 9۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان رشد ۱.۸ درصدی 
داشته و نسبت به دی ماه سال گذشته كه این شاخص 
۱3 میلیون و ۸۰9 هزار و ۱۰۰ تومان در هر مترمربع بود، 

افزایش 9۸.3 درصدی را نشان می دهد. بر اساس گزارش 
بانک مركزی، واحدهای مسکونی زیر ۵ سال ساخت در 
معامالت مسکن ماه گذشته بیشترین تعداد معامله های 

مسکن را با 39 درصد به خود اختصاص داده اند.
از سوی دیگر، بیشترین تعداد معامالت مسکن در میان 
مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران به منطقه ۵ با 39۷ فقره 
و ســهم ۱۱.3 درصدی اختصاص داشت. در رتبه های 
بعدی مناطق ۴ و ۲ تهران با سهم های به ترتیب ۸.9 و ۷.۷ 
درصدی قرار دارد. بر اساس برآوردها، حدود ۷۰ درصد 
معامالت شهر تهران در دی ماه امسال به ۱۰ منطقه یک، 

۲، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ اختصاص داشت.
گران ترین منطقه تهران طبق سال های اخیر به منطقه 
یک با متوسط قیمت ۶۰ میلیون و 3۴ هزار تومان در هر 
مترمربع اختصاص داشــت و در رتبه دوم منطقه سه با 
میانگین قیمت متری ۵۲ میلیــون و 9۶ هزار تومان و 
منطقه دو با میانگین قیمــت متری حدود ۴۵ میلیون 

تومان اختصاص دارد.

واردات خودروی آمریکایی ممنوع است

روز پرنوسان برای بورس

قیمت مسکن در تهران نسبت به دی ماه پارسال دو برابر شد عیدی امسال کارگران بین ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان است

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران، به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. 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 ۱۸۵۳ دالر و ۶۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱ میلیون و ۶۸ هزار و ۸۳۵ تومان است.

آگهی مزایده مال منقول ) یک دستگاه خودرو پراید (
به موجب پرونده اجرائی كالسه 99۰۱۴۲9 شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل ۱3۸۱ رنگ سفید شیری روغنی دارای شاسی شماره S ۱۴۱۲۲۸۱۸۲۰۵۲۸ به 
شماره انتظامی ۲۴ه۷39 – 9۱ و شماره موتور M ۱3/3۵۲3۴۸ اتاق از نواحی مختلف دارای خط و خش بوده و به صافکاری و نقاشی مختصر نیازمند است نیروی باتری ضعیف 
می باشد دارای بیمه شخص ثالث بوده و كاركرد و استهالک الستیک های جلو و عقب در مجموع ۷۵ درصد بوده و جریمه معوقه به مبلغ 9۰۰/۰۰۰ ریال دارا می باشد طبق نظر 
كارشناس رسمی به مبلغ 3۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده ، خودروی مزبور پس از درخواست بستانکار خانم مهناز محبی به موجب صورت جلسه بازداشت محلی در پاركینگ 
اقبالی توقیف گردیده است . خودروی مذكور از ساعت 9 الی ۱۲ مورخ ۱399/۱۱/۱۴ روز سه شنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل محله زینال از طریق مزایده به فروش 
می رسد . متقاضیان جهت رؤیت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پاركینگ مراجعه نمایند ؛ مزایده از مبلغ 3۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و كلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است در در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد . نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنان چه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . شركت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه كارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده می باشد . برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی كه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
مهری كشفی مقدم – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل

بانک ها
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روند افزایشی قیمت مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

با آشفته بازاری که در بازار مسکن به راه افتاده است تعجبی ندارد که فاصله خانه دار شدن طوالنی تر شود. اصال اتفاق عجیبی نیست. هر سال هم این زمان افزایش می یابد. این در حالی است که به شدت اغماض هم در مورد اعالم زمان 22 سال 
صورت گرفته است. دوره انتظار در شهرهای مختلف، متفاوت است، اما شاید بتوان گفت که بین 25 تا 30 سال زمان الزم است که یک نفر صاحب خانه شود و به اجاره نشینی پایان دهد. مشکل مسکن کشور مشکلی نیست که ناگهانی و در چند سال 
اخیر ایجاد شده باشد. بیش از نیم قرن است که مسکن دچار مشکل است و نیمی از جمعیت کشور با آن درگیر شده اند. اینکه مسئوالن با قدرت بیان می کنند دو میلیون و 700 هزار مسکن خالی داریم مشخص است که متوجه معنای این جمله 
نیستند. در جامعه اگر تعداد خانوارها با واحدهای مسکونی مساوی باشد یعنی در سبد خانوار حداکثر 15 درصد هزینه مسکن وجود دارد و حاشیه نشینی صفر خواهد شد. همچنین اگر تعداد واحدهای مسکونی باالتر از تعداد خانوارهای باشد این 
بدان معناست که هزینه سبد خانوار باید 10 درصد باشد. بنباراین مشخص است که مسئوالن هنوز مشکل مسکن را نشناخته اند. نیم قرن است که کشور ما درگیر این مشکالت است و دهک های بسیاری با آن روبرو هستند . امروز باالی 5 میلیون 
واحد مسکونی در کشور کسری داریم و باید مسئوالن این واقعیت را قبول کنند. روند قیمت مسکن همچنان در ماههای آینده افزایشی خواهد بود اما عجیب است که  چطور وزیر می تواند عنوان کند قیمت مسکن در حال کاهش است. از طرفی 
دیگر بازار مسکن درگیر سخنان مسئوالن شده و خسارت آن را می پردازد. بارها مشاهده شده وعده داده اند که مسکن نخرید ارزان می شود و... . در حال حاضر که مسکن خریداری نشده با این رشد قیمت ها چه کسی پاسخ مردم را خواهد داد.  این 
واقعیت وجود دارد که یک درصد دو درصد درگیر مشکل مسکن نیستند و باالی 50 درصد درگیر مشکل مسکن شده اند. اگر دولت هزینه مسکن از سبد خانوار کاهش دهد بسیاری از خانوارها به باالی خط فقر صعود خواهند کرد. با توجه به تورمی 
که پیش بینی می شود باید گفت تا پایان سال به حتم بر هزینه ساخت افزوده خواهد شد. بنده روند 6 تا 10 درصد افزایش قیمت در ماه را تا پایان سال قطعی می دانم. اما جهش اصلی در بهار سال آینده خواهد بود که جهش بسیار باالیی خواهد بود.

در حالی گزارش های منتشر 
شــده حاکی از این است که 
زمــان انتظار بــرای خانه دار 
شدن در سال ۹۹، از 22 سال 
عبور کرده که با رشد قیمت ها 
در مدت اخیر دسترسی به سرپناه تقریبا غیرممکن شده 
است. سیاست های اشتباه دولت برای کنترل بازار مسکن 
و رشد نجومی قیمت ها موجب شــده تا متوسط قیمت 
مسکن در تهران به 22 تا 25 میلیون تومان در متر مربع 
برسد. این رشد قیمت ها موجب کوتاه شدن دست مردم از 

خرید خانه شده است. همچنین گزارش های منتشر شده 
جهانی نیز نشان می دهد ایران در بین 106 کشور جهان از 
لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به 
درآمد خانوار شرایط نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان 
است که قیمت مسکن معادل 30 سال درآمد خانوار است. 
همچنین شــهر تهران نیز در بین 458 شهر، رتبه پنجم 

جهان را دارد.
کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که در چنین شرایطی 
اقشار متوسط و ضعیف جامعه نمی توانند با پس انداز بخشی 
از درآمد و صرفه جویی در هزینه ها صاحب خانه شــوند. 
این یک واقعیت اســت. حتی بعد از چهل سال، یک زوج 
که درآمدی باالی 8 میلیون دارند هم نمی توانند صاحب 
خانه شوند. با این وجود، با ادامه تورم، نه تنها در چهل سال 

بلکه در 100 سال آینده هم نمی توانند خانه ای خریداری 
کنند. رویای غیرممکنی است. در حالی که بسیاری از افراد 
دیگر توان پرداخت اجاره خانه را ندارند و در حال مهاجرت 
از شهر تهران به حومه هستند، چه برسد به اینکه صاحب 

خانه شوند.  
اما با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد ساالنه در سال 
۹8، زمان انتظار برای خانه دار شــدن در این سال، به 22 
سال رسیده است. بررسی ها نشان می دهد طبق این آمار 
اگر هر خانوار ایرانی حدود 30 درصد درآمد خود را پس انداز 
کند، می تواند پس از حداقل 22 سال، صاحب یک واحد 
مسکونی بین 70 تا 100 متری شود. البته این شاخص با 
فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش 
دستمزدها با تورم ساالنه مسکن محاسبه شده است. اما با 

توجه به شرایط اقتصادی و رشد قیمت مسکن که امسال 
آن را تجربه کردیم، به نظر می رسد شاخص زمان دسترسی 
به مسکن در سال ۹۹ افزایش دارد و عدد آن بیش از 22 
سال در ســال ۹8 اســت. آخرین آمار رسمی از شاخص 
دسترسی به مسکن و دوره انتظار مربوط به آمار وزارت راه و 
شهرسازی است که این آمار هم فقط تا سال ۹5 است و آمار 
رسمی چند سال اخیر منتشر نشده است. آمار وزارت راه 
و شهرسازی نشان می دهد زمان دسترسی به مسکن در 
سال 1371 معادل 18 سال و در سال ۹5 هم همین عدد 
یعنی 18 سال برای خرید مسکن زمان نیاز است. این در 
حالی است که متوسط قیمت یک متر مسکن در کشور در 
سال 71 معادل 210 هزار تومان و در سال ۹5 معادل یک 

میلیون و ۹00 هزار تومان بوده است.

زمان انتظار برای خانه دار شدن در سال 99، از 22 سال عبور كرد

انتظار 30ساله  برای خرید خانه
آمار رسمی شاخص دسترسی به مسکن ۴ سال است كه سانسور می شود

شایلی قرائی
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دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت: ارز مورد نیاز واردات 
کاالهای اساسی امسال و سه ماهه اول 1400 تامین 
شده است.عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار، 
با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تأمین ارز گفت: 
بانک مرکزی تمام ارز مورد نیاز سال ۹۹ و آنچه که در 
برنامه بوده را به اتمام رسانده اند و به ما برای تأمین ارز 
سه ماه آینده قول داده اند بطوری که به ما اعالم کرده 
اند خریدهای مورد نیاز سه ماه اول سال آینده را انجام 
دهیم و اعالم کرده اند که ارز مورد نیاز ســه ماه اول 
سال را تأمین کرده اند و به موقع نیز پرداخت می شود.

وی با اشاره به گزارش بنادر کشور اظهار داشت: بالغ 
بر 7 میلیون و 200 هزار تــن در حال حاضر کاال در 
بنادر )گمرک و روی کشتی( کشور موجود است که 
4 میلیون و 200 هزار تن از آن کاالی اساسی است.

قبادی گفت: روند ورودی و خروجی کاال رضایت بخش 
است و در بعضی اقالم مانند کنجاله، جو، ذرت ورود کاال 

به کشور کامالً امیدوار کننده است.
دبیر کارگروه تنظیم همچنین به قیمت گذاری مواد 
سلولزی اشاره کرد و گفت: مقرر شد تا تولید کنندگان 
در این باره هفته آینده بــه کارگروه مربوطه مراجعه 
کنند.وی همچنین گفت: آمار ارائه شــده در جلسه 
امروز درباره تولید مــواد پروتئینی و لبنی حکایت از 

ثبات نسبی تولید و عرضه این مواد در بازار دارد.
دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به قاچاق دام 

زنده از مرزهای کشــور گفت: از مجموعه مرزبانی، 
دستگاه های نظارتی و مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز می خواهیم تا به گونه ای برای مبارزه با قاچاق 
دام برنامه ریزی کنند، تا شرایط قاچاق و ریسک قاچاق 
به حداکثر برسد و این مســاله منجر به بروز مشکل 
برای کشور نشود، البته دامپزشکی در شهرهای مرزی 
محدودیت هایی را ایجاد کرده که امیدواریم نتیجه 

بخش باشد.
وی همچنین با اشاره به موضوع آنفلوانزای مرغی بیان 
داشت: بر اساس گزارشــی که توسط دامپزشکی در 
جلسه امروز ارائه شد اقدامات خوبی در این باره انجام 
شده و علیرغم اینکه کشورهای همسایه درگیر این 
موضوع هستند اما بیماری آنفلوانزای مرغی در کشور 
مساله خاصی را بوجود نیاورده است.قبادی با اشاره به 
تأمین کاالهای مورد نیاز شــب عید از جمله آجیل، 
خشکبار، شــیرینی، کیف و کفش و پوشاک، گفت: 
مقرر شد تا در جلســه هفته آینده ستاد تنظیم بازار 
رئیس اتاق اصناف به ارائه آخرین اقدامات برای تأمین 
و توزیع کاالهای مورد نیاز شب عید بپردازد. وی با بیان 
اینکه در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار تسهیل واردات 
کاغذ نیز مورد تاکید قرار گرفت، اظهار داشت: با توجه 
به افزایش قیمت کاغذ در هفته های اخیر خوشبختانه 
اقدامات مؤثری از سوی بانک مرکزی برای تسهیل 

ورود کاغذ و مواد اولیه آن انجام شده است.

در مرداد ماه ســال جاری 
بود که طرح "سهمیه بندی 
بنزین سرانه خانوار" مطرح 
شــد؛ طرحی که قرار بود 
توزیع بنزین از خودرو به هر 
نفر تغییر پیدا کند تا تمام ایرانیان، برابر از یارانه بنزین 
بهره ببرند. در ادامه پافشاری مجلس برای اجرای این 
طرح سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی از دنبال کردن طرح اعطای سهمیه بنزین به 
خانوارهای بدون خودرو و تالش برای ایجاد بازار خرید 
و فروش برای انتفاع خانواده های بدون خودرو خبر 
داد. آمارها نشان می دهد که چیزی بالغ بر 50 درصد 
خانوارها هیچ خودرویی ندارند و از سهمیه بنزین نیز 
بهره ای نمی برند. مجلس نیز با تدوین طرح سهمیه 
بندی بنزین خانوار قصد دارد تا استفاده از منابع انرژی 
را عادالنه تر کند و تمام خانوارها بتوانند از آن بهره مند 
شوند. براساس این طرح سهمیه بنزین به خانوارهای 
فاقد خودرو تعلق خواهد گرفت تا در استفاده از یارانه 
بنزین سهیم باشند. از سویی دیگر، این طرح قرار است 
شکاف های اقتصادی بین دهک های باال و پایین را تا 

حدی پر کند.

جزئیات طرح اعطای ســهمیه بنزین به 
خانوارهای بدون خودرو

اما در همین زمینه مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم 
تهران در مجلس گفت: طرح اعطای سهمیه بنزین به 
خانوارهای بدون خودرو را بیان کردم. در  کمیســیون 
تلفیق با یک رای مصوب نشد؛ چون فضاسازی موثر آقای 
گل سفیدی از دولت که جلسه را ترک کرد. با وجود علم 
قبلی، آقای حاجی بابایی در کمیته تبصره14، منبع مالی 

طرح را به طرحهای سایرین توزیع کرد. نکات اصلی این 
طرح عبارتند از عدم تغییر قیمت ها )1500 و 3000( 
، حفظ همه سهمیه ها تا دو خودرو در خانوار، 60 لیتر 
در ماه، حفظ همه سهمیه های عمومی وانت، موتور، 
تاکسی و ...، ایجاد بازار خرید و فروش برای انتفاع مردم. 
برای خانوارهای بدون خودرو، نفری 15 لیتر در ماه.  ان 
شاءاهلل "طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای بدون 
خودرو" را در صحن علنی پیگیری و به فضل الهی، از 

جیب دولت  تفریق و به جیب مردم فاقد خودرو  جمع 
خواهیم کرد. این در حالی اســت که وحید شــقاقی 
شهری کارشناس مســائل اقتصادی در این باره گفته 
است: »در حال حاضر بین 40 تا 50 درصد خانوار های 
ایرانی خودرو ندارند و طبعا یارانه بنزین نیز به آن ها تعلق 
نمی گیرد، اگر قرار باشد دولت بخواهد طرح مجلس را 
اجرا کند باید به 10 تا 12 میلیون خانوار نیز یارانه بنزین 
بدهد که اجرای این طرح به منابع عظیمی احتیاج دارد 
که تامین آن از عهده دولت خارج است.« این کارشناس 
سپس محاسبه کرده که اگر قرار باشد ماهیانه به هر فرد 
20 لیتر بنزین از قرار لیتری 1500 تومان داده شود و 
متوسط افراد هر خانوار را نیز چهار نفر در نظر بگیریم، 
باید ماهیانه 120 هزار تومان به خانوارهایی که خودرو 
ندارند پرداخت شود.با توجه به تعداد 10 تا 12 میلیون 
خانواری که خودرو ندارند، دولت باید ماهیانه حداقل 
1200 میلیارد تومان فقط به خانواده های بدون خودرو 
یارانه بپردازد. این کارشناس اقتصادی گفته: دولت به 
طور قطع نمی تواند چنین منابعــی را هر ماه عالوه بر 
یارانه نقدی توزیع کند. عالوه بر این از آنجا که در این 
طرح پول مستقیم به مردم پرداخت می شود، باز هم 
باعث باال رفتن نقدینگی می شود. باال رفتن نقدینگی 
یکی از علل تورم و پیامدهای ناشی از آن است. در نتیجه 
می توان پیش بینی کرد که اجرای این طرح در درازمدت 

سبب افزایش تورم شود.

یارانه بنزین  به خانوارهای  بدون خـودرو   تعلق  می گیرد

اما و اگرهای طرح بنزینی مجلس 
طرح ناقص حمایتی پول به جای بنزین شکست خورده است

تکرار تصمیمات اشتباه
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

اجرای طرح اختصاص یارانه به جای بنزین به خانوارهای بدون خودرو در حالتی با اما و اگرهای فراوان قابلیت اجرایی شدن پیدا می کند که خانوارهای دارای خودرو تنها یک خودرو داشته باشند تا برابری عدالتی در اختصاص پول بنزین 
اجرا شود. اما در حال حاضر این اقدام تنها اقدامی حمایتی است که اصال گویای عدالت نخواهد بود.  به عنوان مثال اگر امروز یک خانوار خودرو ندارد و فردا روزی خودرو دار شدند آیا نظام عدالتی و آماری ما اجازه می دهد که به این موضوع 
رسیدگی کنیم. به جای اینکه عدد ۹0 هزار تومانی که منابع پرداخت آن نیز مشخص نشده است را به عنوان یک طرح به تصویب برسانیم بهتر است دولت را مجبور به کاهش تورم و اصالح قیمت گذاری ها کنیم. این طرح ها مربوط به زمانی 
است که اقتصاد در یک حالت باثبات قرار گرفته نه اینکه از سر بیکاری طرح های ابتکاری ارائه دهیم، اکنون باید به دولت اجبار کنند چرا تورم لحظه به لحظه رشد می کند. برای اجرای این طرح باید نظام آماری و پرداختی بسیار منظمی ارایه 
شود تا آمادگی الزم برای هرگونه تغییر و اصالح را داشته باشد. چرا باید همواره و بدون در نظر گرفتن تبعات طرح های اشتباهی به تصویب برسد که مشخص است برای آن هیچگونه برنامه ریزی وجود ندارد. تصمیمات اشتباهی که هیچگاه 
"الف" تا "ی" آن بررسی نشده و سرانجام آن تنها درگیر کردن دولت با یک طرح شکست خورده است. چراکه اگر قرار باشد در اینده نزدیک اجاره بهای خانه و قیمت محصوالت مختلف افزایش پیدا کند، عمال مجددا پول یارانه واریز شده و 
حتی بیشتر از آن از مردم گرفته می شود. در علم اقتصاد یارانه یا برای تولید پرداخت می شود که هزینه تولید پایین بیاید، دولت این یارانه را از جایی به صورت مالیات برای کاالهایی مثل سیگار و یا سیمان که پیامد خارجی منفی دارند، جمع 

آوری می کند و در جای دیگر با فرض وجود پیامد مثبت مثل کشاورزی، زنبورداری و یا آموزش و پرورش تزریق می کند و تا این حد متوقف می شود. اینگونه نیست که نمایندگان بخواهند بابت تمام حامل های انرژی یارانه پرداخت شود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شــورای عالی ترابری بدلیل رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی که منجر به کاهش مسافرگیری در هر بار 
سیر قطارها شده، تصویب کرد قیمت بلیت قطار از 1 
بهمن امسال 25 درصد افزایش داشته باشد. نشست 
215 شــورایعالی هماهنگی ترابری کشور با حضور 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا 
و مدعوین به صورت غیرحضــوری )از طریق ویدئو 

کنفرانس( برگزار شد.
در این نشســت ایــن تصمیمات بــه تصویب اعضا 
رسید. درخواست شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بــر جبران هزینه های ناشــی از اجرای 
طرح فاصله گذاری اجتماعی در قطارهای مسافری 
بین شــهری در پی شــروع بیماری کرونا مطرح و با 
بیان نحوه پایش مسافران در دوران بیماری، به میزان 
کاهش ســفرها در ســال جاری در مقایسه با سال 
گذشته و خالی ماندن 5 میلیون صندلی ناشی از طرح 
فاصله گذاری اجتماعی و خسارت مالی ناشی از عدم 
فروش ظرفیت معادل 6000 میلیارد ریال، اشاره شد.

این خسارت موجب ناتوانی شــرکت ها در پرداخت 
حقوق کارکنان )خطر تعدیل(، تأمین قطعات برای 

تعمیرات ناوگان، پرداخت اقساط ناوگان نو و بازسازی 
شــده، اجرای اســتانداردهای راهبری و فنی و… 
می شود.با رویکرد مشارکت هر چه بیشتر شرکت های 
حمل ونقل ریلی در جلوگیری از تحمیل هزینه های 
اضافی و حمایت هر چه بیشــتر از مصرف کنندگان، 
پیشــنهاد شــرکت راه آهن صرفاً بــرای قطارهای 
مسافری بین شهری با اعمال اصالحاتی، به شرح زیر 
مورد تصویب قرار گرفت: »در راســتای اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی مصوب ستاد مدیریت بیماری 
کرونا و جبران بخشی از هزینه ناشی از صندلی خالی 
در قیمت بلیت ها، چنانچه ظرفیت 50 درصد و کمتر 
در واگن های 4 و 6 نفره رعایت شود، افزایشی به میزان 
25 درصد از تاریخ 1 بهمن 13۹۹ بر نرخ بلیت های 
صادره اعمال شــود.«پیرو تصمیمات نشست مورخ 
22/07/۹۹ کمیسیون فرعی شورا، موضوع درخواست 
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران و برخی از 
انجمن ها و تشکل های تخصصی دیگر برای عضویت 
در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، مطرح و مورد 
موافقت قرار گرفت و لیکن مقرر شد موضوع از لحاظ 

حقوقی از دفتر حقوقی وزارت متبوع استعالم شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشــوری از آغاز مجدد 
پروازهای ایران با مقاصد مختلف عراق از جمله نجف 
و بغداد خبر داد و گفت: ایرالین ها می توانند با رعایت 
ضوابط و پروتکل های بهداشتی برای هر روزی که 

می خواهند مجوز پرواز این کشور را دریافت کنند.
پس از شیوع ویروس کرونا در جهان و محدودیت های 
ســفر از طرق مختلف زمینی، دریایــی و هوایی، 
کشــورهای مختلفی با مذاکره و توافق با یکدیگر 
پروتکل های دو و چند جانبه ای برای برقراری روابط 
خود به ویژه در زمینه پروازهای مسافری کردند. در 
این میان نیز ایران به غیر از چند مقصد خارجی به 

اکثر کشورهایی که پیش از شیوع کرونا پرواز داشت، 
سفرهای هوایی خود را البته با رعایت پروتکل های 
کرونایی از سرگرفته اســت. تورج دهقان زنگنه –

رییس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آخرین 
وضعیت پروازهای خارجی و از سرگیری پروازهای 
ایران و عراق اظهار کرد: در حــال حاضر به غیر از 
پروازهای انگلستان، ژاپن و چند مقصد آفریقایی، 
پروازهای ایران به همه مقاصدی که پیش از شیوع 
ویروس کرونا وجود داشت، انجام می شود و به غیر از 
پروتکل های بهداشتی و کرونایی محدودیت دیگری 

در این زمینه نداریم.

بر اساس آخرین آمار عملکرد طرح یارانه دستمزد، بیش 
از 22 هزار داوطلب در این طرح ثبت نام کرده و بیش از 
4200 کارفرما از آن استقبال کرده اند که در مقایسه با 
اجرای طرح در ماههای گذشته رشد قابل توجهی داشته 
است.طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های 
موثر دولت در حوزه اشــتغال است که به منظور حفظ 
اشتغال در استانهای دارای آمار باالی بیکاری و حمایت از 
نیروی کار شغلی اولی و کارفرمایان بنگاهها توسط وزارت 
کار به اجرا درآمده اســت. در راستای اجرای این طرح، 
در صورت جذب نیروی کار شــغل اولی در بنگاه های 
اقتصادی، 30 درصد مبلغ دستمزد نیروی کار به صورت 
یارانه از طرف دولت به مدت یک ســال به کارفرمایان 
پرداخت می شــود.مطابق آخرین آمار عملکرد اجرای 
طرح یارانه دســتمزد، 22 هزار و 530 نفر داوطلب در 
این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعــداد 16 هزار و 
668 شغل اولی قرارداد کار بسته و جذب بنگاه شده اند. 
همچنین 4272 کارفرما از طرح استقبال و اقدام به جذب 
نیروی شغل اولی کرده اند. بر اساس این گزارش، بیشترین 
تعداد کارفرمای ثبت نام شده متعلق به استان کرمانشاه 
و کمترین میزان استقبال کارفرمایان، متعلق به استان 
خراسان شمالی بوده است. استان لرستان نیز بیشترین 
تعداد داوطلب ثبت نام شده و جوینده کار جذب شده را به 
خود اختصاص داده است.یارانه دستمزد وجهی است که 
وزارت کار به صورت ماهانه بابت بخشی از دستمزد نیروی 
کار شغل اولی به کارفرما می پردازد و کارفرمایانی که از 

فارغ التحصیالن دانشگاهی در واحدهای خود استفاده 
کنند از 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
کار به عنوان یارانه بهره مند می شوند. شرط استفاده از 
فارغ التحصیالن در طرح این است که جویندگان کار باید 
مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر داشته باشند و سن آنها از 
37 سال تمام بیشتر نباشد. برای زنان سرپرست خانوار 
جوینده کار نیز شرط سنی تا سقف 45 سال تعیین شده 
است.این طرح با هدف کاهش هزینه های بکارگماری 
نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور پایداری 
تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصتهای شغلی و حمایت 
از بنگاههای خصوصــی و تعاونی به ویــژه بنگاههای 
آســیب دیده از کرونا در استانهای مشــمول اجرا می 
شود. در ماههای گذشته وزارت کار در راستای حمایت 
از بنگاههای آسیب دیده از کرونا و جلوگیری از ریزش 
نیروهای کار اصالحیه دستورالعمل طرح یارانه دستمزد 
را ابالغ کرد. دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد 
با اولویت مناطق کم برخوردار از اشــتغال و بنگاههای 
به شــدت آســیب دیده از ویروس کرونا مورد بازبینی 
قرارگرفته و به موجب آن تمام استان های مشمول طرح با 
توجه به شرایط کرونا و تداوم آن مشمول اجرای این طرح 
شناخته شدند. به دنبال ابالغ دستورالعمل جدید طرح، 
سقف بهره مندی هر کارگاه حداکثر تا 5 برابر میانگین 
لیست نیروهای بیمه شده نزد تامین اجتماعی اعالم شده 
و کارفرمایان می توانند تا پنج برابر میانگین لیست بیمه 
خود طی 12 ماه گذشته از یارانه دستمزد بهره مند شوند.

استقبال از یارانه دستمزد بیشتر شد

 شورای عالی ترابری تصویب كرد؛

بلیت قطار از اول بهمن ۲۵ درصد گران شد

رییس سازمان هواپیمایی كشوری خبر داد

از سرگیری پروازهای عراق با پروتکل های مشترک

دبیر ستاد تنظیم بازار:

ارز مورد نیاز واردات کاالهای اساسی ۳ ماه اول ۱۴۰۰ تامین شد
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سومين جشنواره فريلنسرهای ايران آغاز شد
سومین جشنواره فریلنسرهای ایران با هدف فرهنگسازی و ارتقا سطح فریلنسینگ 
و همچنین شناسایی فریلنسرهای برتر فعال در ایران، آغاز شد. به گفته دبیر اجرایی 
جشنواره ثبت نام در این جشنواره از شب گذشــته )۵ بهمن ماه( آغاز شد تا ۳۰ 
بهمن ماه ادامه دارد. در جشنواره امسال فریلنسرها در ۷ بخش اصلی برنامه نویسی، 
طراحی، دیجیتال مارکتینگ، تولید محتوا، مدل سازی سه بعدی، تصویرسازی و 
عکاسی در این جشنواره ثبت نام می کنند تا فریلنسرهای برتر ایرانی در بین آنها 

مشخص شوند.
الهام غفارزاده، دبیر اجرایی و دبیر کمیته داوران جشنواره در نشست خبری این 
جشنواره توضیحاتی در مورد نحوه ثبت نام و داوری جشــنواره ارائه داد و گفت: 
»هرسال حوزه هایی را مشخص می کنیم تا فریلنسرها در همان حوزه ها شرکت 
کنند. امسال ما با توجه به تجربه سال گذشته سعی کردیم تا حوزه های پرطرفدار 
فریلنسینگ را بهبود ببخشیم. به این ترتیب در ۷ حوزه و ۱۷ بخش فریلنسرها 
ثبت نام می کنند. البته اگر حیطه فعالیت کاری فریلنسری در این بخش ها نباشد، 
می تواند به ما اطالع دهد. اگر تعداد فریلنسرها در آن حوزه قابل توجه بود ما بخشی 

را به آن موضوع اختصاص می دهیم.«
او ادامه داد: »امسال سعی کردیم تا با پلتفرم های همکار در حوزه فریلنسینگ هم 
مشارکت داشته باشیم. از آنها درخواست کردیم تا در بازه زمانی جشنواره پلتفرم 
خود را بررسی و کاربر فعال خودشان را معرفی کنند تا در اختتامیه تحت عنوان 

فریلنسر برتر از آنها تقدیر کنیم.«

سخنگوی دولت:
 با فيلتر اينستاگرام يك ميليون ايرانی بيكار می شوند

بحث بر ســر اعالم جرم دادســتان کشــور علیه وزیر ارتباطات و وجود مجموعه 
شکایت های از محمد جواد آذری جهرمی که در راس آن فیلتر نشدن اینستاگرام از سوی 

وزارت ارتباطات و مسدود نشدن VPNها قرار دارد، از هفته پیش تا کنون ادامه دارد. 
در جدید تریــن موضع گیری ها نیز علــی ربیعی، دســتیار ارتباطــات اجتماعی 
رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در یاداشتی که امروز )۶بهمن( در روزنامه ایران به 
چاپ رسیده، نسبت به رویکرد آذری جهرمی در مورد فیلترینگ اینستاگرام واکنش 
نشان داده است. او در این یاداشت بارها تکرار کرده که نظرات و تصمیمات محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات یک دیدگاه و تصمیم شخصی نبوده؛ بلکه آنچه وی اعالم 

و اجرا کرده، دیدگاه دولت و شخص رئیس جمهوری است. 
او در این یاداشت به آمارهای جالبی هم از فعالیت ایرانیان در اینستاگرام اشاره کرده 
است. طبق این آمارها او گفته است که با فیلتر شدن اینستاگرام حدود یک میلیون نفر 

ایرانی بیکار خواهند شد.
ربیعی در این زمینه نوشته است: »بررسی ها نشان می دهد حدود ۴۰۰ هزار صفحه 
اینستاگرام ایرانیان دارای بیش از ۵ هزار دنبال کننده هستند؛ که در این میان ۲۸.۸ 
درصد از آنها صفحات مربوط به فروشگاه ها و کسب و کارهاست. بر اساس این آمار یعنی 
حداقل ۱۱۵ هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی را تأمین می کند. 
این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد ۲ نفر یا ۲ خانواده را تأمین کند؛ 
یعنی ۲۳۰ هزار خانواده یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی، در اوضاع بیکاری ناشی 

از کمبود رشد و تحریم، امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند.« 
او با اشاره به مطالعات تخصصی اش در وزارت کار، اعتقاد دارد که هرگونه محدودسازی و 
یا تعطیلی اینستاگرام، کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر است.

كنترل مصرف آزاد اينترنت با كد دستوری ممكن شد
مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری با اشاره به اینکه تعرفه هر 
گیگابایت اینترنت آزاد برای سیم کارت های دایمی حدود ۴۲ هزار تومان و برای سیم 
کارت های اعتباری حدود ۶۳ هزار تومان است، افزود: بر همین اساس رگوالتوری از 
اپراتورها خواســت طرح کنترل مصرف آزاد را در قالب کد دستوری تعریف کنند تا 
مشترکان پس از اتمام اعتبار بسته با فعال کردن آن بتوانند مصرف آزاد اینترنت خود 

را کنترل کنند.
وی ادامه داد: بر همین اساس مشترکان تلفن همراه برای کنترل هزینه های اینترنت 
خود می توانند با شماره گیری کدهای دستوری اعالم شده، مصرف آزاد اینترنت را در 
سیم کارت های خود مسدود کنند. به این معنی که مشترکان اپراتور همراه اول با شماره 
گیری #۱۱۳*۱۰۰* و مشترکان اپراتور ایرانسل با شماره گیری ۳#*۲*۳*۵۵۵* 

می توانند طرح کنترل مصرف آزاد اینترنت را برای خط خود فعال کنند.
قره داغی با اشاره به اینکه توسعه کســب و کارهای اینترنتی، گسترش دورکاری و 
برخط شدن آموزش و تحصیل در کشــور، باعث افزایش میزان استفاده مشترکان از 
اینترنت شده است، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مناسب ترین بسته دیتا به یکی 
از چالش های پیش روی مشترکان، تبدیل شده است. براساس بررسی های انجام شده 
میانگین قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته های طوالنی مدت اپراتورها که اعتبار 

زمانی بیشتری دارند، ارزان تر از میانگین قیمت در بسته های کوتاه مدت است.

فعاليت ۵ هزار و 800 شركت دانش بنيان در كشور
وزیر علوم تحقیقات فناوری بر لزوم حمایت ویژه از مجموعه های علمی و 

دانشگاهی به ویژه شرکت های دانش بنیان تأکید کرد.
منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سومین نشست مجازی 
خیران آموزش عالی کشور ضمن گرامیداشــت ایام چهل و دومین سال 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: در این سال ها علی رغم محدویت ها اتفاقات 
مثبتی افتاده و ایجاد نشاط در جامعه نیازمند ذکر این رخدادهای مثبت 

است.
وی افزود: در طول ۴۰ سال اخیر تمامی نیازهای کشور را در حوزه تربیت 
نیروهای انســانی متخصص تأمین کرده ایم و در حال حاضر، دولت تعداد 
کمی از افراد را برای بورسیه شدن به دیگر کشورها اعزام می کند و این تعداد 

در سال جاری بیشتر از ۱۰۰ نفر نیست.
وزیر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بیان کــرد: گاهی نقد می شــود که 
فارغ التحصیالن در صنعــت نمی توانند موفق عمل کننــد. البته این به 
دلیل آموزش نیست و صنعت باید به روز شــود و با فناورها و دانش جدید 
تجهیز شود. اینکه در شــرکت های دانش بنیان، دانشجویان می درخشند 

نشان دهنده کیفیت خوب آموزش عالی جمهوری اسالمی است.
غالمی ادامه داد: در حوزه پژوهش، سال های متمادی است که در زمره ۲۰ 
کشور مطرح دنیا قرار داریم و طی ۵ سال گذشته جزو ۱۵ کشور برتر دنیا 
در تولید دانش و کیفیت دانش تولیــدی و عرضه آن به مجامع علمی قرار 
گرفته ایم. بسیاری از کشورها باورشان نمی شد که جمهوری اسالمی ایران، 
این جایگاه را پیدا کند اما در حال حاضر ایران در برخی رشته ها جزو ۱۰ 

کشور برتر دنیا قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر ۴۵ پارک علم و فناوری در کشور وجود دارد و هر 
استان یک پارک دارد و وزارت علوم متولی ۳۷ پارک علم و فناوری است و 
همه این پارک ها مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
است. همچنین در دانشگاه ها ۲۰۰ مرکز رشد در حال فعالیت است، همه 
دانشــگاه ها مرکز رشــد دارند و این مراکز ایده های جدید و شرکت های 
دانش بنیان را حمایت می کنند. وزیر علوم بیان کرد: بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ 
شرکت دانش بنیان در این مجموعه ها فعالیت می کنند و در دوران تحریم 

و بیماری کرونا دستاوردهای ارزشمندی داشته اند.

اخبار

تحقق توسعه صنعت پتروشیمی با استفاده حداکثری از سازندگان داخلی
معاون وزیر نفت بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های دانش بنیان تأکید کرد و گفت: استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان و سازندگان داخلی برای انتقال دانش  فنی، 

بومی سازی و توسعه فناوری های نوین می تواند منجر به تحقق برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه صنعت پتروشیمی منجر شود.

»شــما چقــدر یارانــه می 
گیریــد؟« جمله ای اســت 
که بعد از اعــالم مبالغ یارانه 
جدید در کمیسیون تلفیق 
و محقق شــدن آن در سال 
آینده، مردم از یکدیگر خواهند پرسید؛ چراکه در تازه 
ترین اقدام،  رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مجلس 
اعالم کرد میزان یارانه برای ۳۵ میلیون قشر کم درآمد 
به بیش از ۱۸۰ هزار تومــان، ۲۳ میلیون نفر بعدی به 
۱۳۸ هزار تومان و طبقات باالتر نیز به ۹۱ هزار تومان 
افزایش پیدا خواهــد کرد.پرونده جدید افزایش یارانه 
ها در حالی روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
قرار دارد که در صورت اجرایی شدن این مبالغ، شاهد 
پرواز قیمت در بازار کاالها خواهیم بود؛ چراکه مجلس 
مصمم است با حذف ارز موسوم به جهانگیری، منبع آن 
را صرف افزایش یارانه های مستقیم کند؛ غافل از آنکه 
با بار تورمی این کار، نه تنها یارانه های جدید سوخت 
می شود، که شاهد فقیرتر شدن مردمی خواهیم بود 
که در نگاه اول تصور می کنند به واسطه یارانه ای که 
مستقیم به شکل پول به جیب آنها روانه می شود قدرت 

خریدشان افزایش می یابد، غافل از آنکه چند برابر آنها 
را باید برای خرید مایحتاج ضروری خود خرج کنند. 

جزئیات مبالغ یارانه های جدید 
الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
اعالم کرد: براساس اعالم مصوبه این کمیسیون میزان 
یارانه برای ۳۵ میلیون قشر کم درآمد به بیش از ۱۸۰ 
هزار تومان، ۲۳ میلیون نفر بعدی به ۱۳۸ هزار تومان و 
طبقات باالتر نیز به ۹۱ هزار تومان افزایش پیدا خواهد 
کرد. براســاس اعالم نادران، بودجه پیشنهادی دولت 
برای یارانه ۷۴ هزار میلیارد تومــان بوده که این عدد 

به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 
در این میان، نکته جالب توجه منبع تامین این یارانه 
هاست که از ســوی مجلس نرخ تسعیر ارز قلمداد می 
شــود؛ منبعی فرضی که در صورت تحقــق می تواند 

پاسخگوی این حجم از پول باشد. 

واریز یارانه نقدی یا تقسیم فقر؟
پرداخــت یارانه های پنهــان و دارای شــائبه رانتی 
به صورت مستقیم به شــهروندان جامعه هرچند قابل 
دفاع و منطقی اســت، اما بــدون اصالحات جدی در 
نظام اقتصادی کشور ازجمله استحکام منابع بودجه ای 
دولت، شفاف تر شدن دخل و خرج ها، حاکم شدن نگاه 

بلندمدت و حرکت به سمت آزادسازی واقعی اقتصاد 
تنها باعث کهنه تر و مزمن تر شــدن زخم های اقتصاد 
ایران خواهد شد. داســتان آب رفتن یارانه ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان به ارث رســیده از دولــت احمدی نژاد در 
اثر تورم اکنون پیش روی ۸۰ میلیون ایرانی است که 
انتخاب کنند از دولت و مجلس پول بیشتری به صورت 
ماهانه می خواهند یا اینکه دوست دارند قدرت خرید 
آنها دست کم در یک برنامه ۱۰ ساله حفظ شود و تورم 

از اقتصاد ایران و سفره مردم رخت بربندد. دادن یارانه 
نقدی بیشتر حتی تا  ۱۰برابر قبل از اجرای اصالحات 
عمیق اقتصادی در بلندمدت به فقیرتر شــدن مردم 
می انجامد. سیاست مجلس اما این است که با تقسیم 
بودجه به جــای اصالح بودجه جلوی تقســیم فقر را 

بگیرد. 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، آسیب نهفته 

در این سیاست را بررسی می کند. 

خبــر گشــایش در تعرفه 
های انرژی بــرای صنعت 
استخراج ارزهای دیجیتال 
در حالی از ســوی هیات 
وزیــران وعده داده شــده 
که هنوز در پیچ و خم بروکراســی اداری به ســر 
می برد. این در حالی اســت که فعاالن این حوزه 
که با کفــش های آهنین و در برابر ســخت گیری 
های بیهوده دولتــی به دنبال فعالیت شــفاف در 
این حوزه هســتند و تــا همین دو روز گذشــته 
بود که بــا ثبت نــام ماینرهایشــان در ســامانه 
 خوداظهاری، خود داوطلب فعالیت شفاف در این

 حوزه بودند. رئیس کمیســیون بالکچین و رمزارز 
نظام صنفی رایانه ای کشــور با بیــان اینکه طبق 
آمارهای وزارت نیرو به اندازه ۳۱۰ مگاوات مشترک 
استخراج رمزارزها به صورت قانونی در داخل کشور 
داریم، می گوید: »نکتــه جالب توجه در این حوزه 
این است که اکثر قریب به اتفاق بهره برداران از ۳۱۰ 
مگاوات، فعاالنی نبودند که جدیدا درخواست مجوز 
داده باشند و به ســرمایه گذاری در این حوزه ورود 
کرده باشند و همه آنها قبل از مصوبات هیات وزیران 
اقدام به تهیه دستگاه و اقدام به نصب زیرساخت و 
راه اندازی واحد صنعتی کرده بودند و پس از مصوبه 
هیات وزیران با تعرفه های جدید شوکه شدند! لذا 
پس از مصوبه هیات وزیران و بــه تبع اعالم تعرفه 
های انرژی، استقبالی برای سرمایه گذاری جدید 
در حوزه رمزارزها نشده و فعاالنی که در حال حاضر 
مشغول به فعالیت هســتند از قبل سرمایه گذاری 

کرده بودند. 

فعاالن رمزارز در سراســر کشور با قوانین 
دست و پاگیر مواجه اند 

عباس آشــتیانی در گفتگو با »کسب و کار« با بیان 
اینکه »دستگاه های اســتخراج رمزارز در ۴ ماه از 
ســال خاموش اســت، گفت: هیچ گونه تبعیض و 
امتیاز ویژه ای برای فعــاالن در مناطق ویژه و آزاد 
اقتصادی و فعاالن داخل ســرزمین ایران برای این 
حوزه وجود ندارد و رویکرد وزارتخانه های صنعت 
و نیرو برای تمام فعاالن به صورت یکســان است و 

هیچ گونه امتیاز و مزیت ویــژه ای برای فعاالن در 
مناطق ویژه و آزاد در نظر گرفته نشــده و هرگونه 
صحبت در این مورد نتیجه ای جز انحراف اذهان و 
 فراری دادن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی

 برای کشورمان را در پی ندارد.
موانع و مشــکالتی در حال حاضر بــرای فعالیت 
ماینرها؛ چه در مناطق ویــژه و آزاد و چه در داخل 
سرزمین اصلی به صورت یکسان وجود دارد که با رای 
زنی های کمیسیون بالکچین و رمزارز نظام صنفی 

یارانه ای کشور با وزارتخانه های صمت و اقتصاد 
در حال برطرف کردن این موانع هستیم و امیدواریم 
شاهد اصالح تعرفه انرژی و رفع موانع جهش تولید 

در این حوزه بسیار استراتژیک برای کشور باشیم. 

سرمایه گذاری جدید در صنعت استخراج 
رمزارز صفر شد

آشــتیانی با بیان اینکه با تعرفه های انرژی تعیین 
شده ازسوی وزارت نیرو، ســرمایه گذاران جدید 
عطای ایــن صنعت را به لقای آن بخشــیدند، می 
گوید: تقریبا هیچ استقبال جدیدی بعد از تصویب 
نرخ انرژی از صنعت اســتخراج ارزهای دیجیتال 
نشده اســت. واقعیت این اســت که ۳۱۰ مگاوت 
اعالمی وزارت نیــرو پیش از اعــالم تعرفه انرژی 
بوده وگرنه بعــد از اعمال این تعرفه ها ســرمایه 
گذاری جدید در این حوزه صفر شــد و ســرمایه 
 گذاران خارجی به جای ماندن در کشور، فرار را بر 

قرار ترجیح داده اند.  

ثبت نام 5100 نفر در ســامانه خوداظهاری 
ثبت ماینرها

رئیس کمیســیون بالکچین و رمــزارز نظام صنفی 
رایانه ای کشور با بیان آخرین آمارهای ثبت نامی در 
سامانه خوداظهاری می گوید: طی فرصت یک ماهه 
اعالمی بــرای خوداظهاری ماینرهــا، حدود ۵۱۰۰ 
نفر ثبت نام کردند و این آمار نشــان می دهد که ۴ 
برابر تعداد نفرات دارای پرونده )حدود هزار پرونده( 
تمایل به پرداخت حقوق و عوارض و قانونی کار کردن 
داشتند. بار دیگر کمیسیون بالکچین و رمزارز نظام 
صنفی یارانه ای کشور تاکید می کند که قانون بد می 
تواند افراد را به سمت فعالیت های زیرزمینی و قانون 
خوب افراد را به سمت فعالیت روشن و شفاف سوق 
بدهد. این در حالی اســت که فعاالن این صنعت از 

شفافیت و قانون مداری استقبال می کنند.

تعرفه انرژی اعالمــی وزارت نیرو تبعیض 
آمیز و غیرکارشناسی است

آشــتیانی افزود: ۴۵۰۰ نفر از بین ۵۱۰۰ نفر به تایید 
نهایی رسیدند و حدود ۲۰ میلیارد تومان عوارض به 
حساب خزانه کشور وصول شــد. در این میان پرونده 
بسیاری از ماینرها به رای قطعی رسیده بود و دستگاه 

خیلی از آنها اسقاط شده بود.  
رئیس کمیســیون بالکچین و رمــزارز نظام صنفی 
رایانه ای کشــور گفت: از بیــن ۱۵۰۰ واحد صنفی 
اســتخراج حدود ۱۰۳۵ جواز تاســیس صادر شده 
که ظرفیت این جواز تاســیس ها حدود ۷۰ میلیون 

تراهاش اســت. از بین ۱۰۳۵ جواز تاســیس، تعداد 
پروانه های بهره برداری طبــق اعالم وزارت صمت ۲ 
عدد اســت که آن ۲ عدد هم غیرفعال هستند. جواز 
تاسیس به پروانه بهره برداری در صنعت کشور نسبت 
یک به ۵ است اما متاسفانه در صنعت استخراج رمزارز 
این نسبت تقریبا یک به ۵۰۰ است و آن دو موردی که 
گرفتند هم غیرفعال اند و این به وضوح نشان دهنده 
این است که استقبال از این صنعت به صورت قانونی 
انجام نمی شود و اشکال آن هم در تعرفه انرژی تبعیض 
آمیز و غیرکارشناسی اعالمی وزارت نیروست. طبق 
اعالم وزارت نیرو، ۲۲ واحد قانونی در کشور داریم که 
حق انشــعاب پرداخت کردند در حالی که برای جواز 
بهره برداری اقدام نکرده انــد. پس وزارت صمت می 
گوید تعداد دستگاه های روشــن باید صفر باشد در 
حالی که وزارت نیرو اعالم می کند که ۳۱۰ مگاوات 
روشن است و این دوباره عدم قانون پذیری وزارت نیرو 
را نشان می دهد که دارد با آن دوستان کار می کند اما 

نمی گوید که جوازتان را بگیرید. 
وی در پایان گفــت: پرونده اصالح تعرفــه انرژی در 
هیــات وزیران باز اســت و امیدواریم ایــن بار با یک 
تصمیم درست جلوی فرصت ســوزی بیشتر گرفته 
شود. ۳۱۰ مگاواتی که وزارت نیرو اعالم می کند هیچ 
افتخاری در آن نیست زیرا این افراد از قبل دستگاه ها 
را خریده بودند و مجبورنــد فعالیت کنند. دوم اینکه 
هیچ رانت خاصی برای مناطق ویــژه و آزاد و داخلی 
وجود ندارد اذهان را گمــراه نکنیم و بدانند که موانع 

برای همه هست.

افزايش يارانه 4۵۵00 تومانی پس از 10 سال كليد خورد

بار  تورمی    افزایش  یارانه ها
افزايش مبلغ ماهانه يارانه نقدی هر ايرانی به 91 تا 183 هزار تومان

رئيس كميسيون رمزارز نظام صنفی رايانه ای كشور خبر داد

اصالح تعرفه های انرژی برای صنعت استخراج رمزارز روی میز هیات وزیران 

پرواز قیمت ها با پول پاشی مجلس
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

بحث و جدل بر سر افزایش یارانه های نقدی در بودجه ۱۴۰۰ در حالی ادامه دارد که نظام یارانه ای و پرداخت های نقدی مطابق با اصول علم اقتصاد نیست. هرچه اقتصادی آزادتر و دخالت دولت در آن کمتر باشد خبری از یارانه 
دهی نیست. از طرفی در اقتصاد آزاد که شرایط عرضه و تقاضای بازار بر آن حاکم است نظام تامین اجتماعی خوب کار می کند. هر شهروندی که مالیات می دهد توزیع مجدد این منابع صرف پروژه های عمرانی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان می شود؛ به این صورت که مصرف کنندگان برای رسیدن به رفاه شهروندی مورد حمایت مالی قرار می گیرند به این معنا که در قبال دریافت مالیات به مردم یارانه داده می شود؛ اما نه یارانه غیرمستقیم، بلکه یارانه 
ای که تحت نظام تامین اجتماعی است. به طور مثال شهروندان از خدمات پزشکی، دارویی، آموزشی، بهداشتی و... بهره مند خواهند شد. در این سیستم منابع مالیاتی صرف نظام تامین اجتماعی می شود و این گونه شهروندان به 
طرق مختلف از آن بهره مند می شوند. در کشور ما به دلیل تصدی گری دولت و پرداخت یارانه مستقیم، شاهد تورم باال هستیم. از طرفی اگر منابع تامین مالی این یارانه ها مشخص نباشد به هم ریختگی و عدم انضباط مالی اتفاق 
می افتد؛ یعنی نه تنها بودجه کارایی الزم را ندارد، بلکه کسری بودجه دولت افزایش می یابد. از طرفی تکیه به منابع نفتی و صادرات ناشی از آن در این شرایط بسیار نامطمئن است؛ یعنی مشخص نیست تحریم ها برداشته شده و 
از قِبل این تحریم ها تامین منابع شود. یک منبع دیگر برای افزایش یارانه ها که کمیسیون تلفیق به دنبال آن است، نرخ تسعیر ارز است. مشخص نیست که این منابع محقق شود؛ هرچند در جهت یکسان سازی نرخ ارز باید گام 
برداشت؛ ولی در صورت تحقق منابع ناشی از نرخ تسعیر ارز اگر صرف پرداخت یارانه ها شود نوعی بی انضباطی و شوک تورمی به وجود می آورد و از طرف دیگر نظام تامین اجتماعی هم اتفاق نیفتاده است. درست است که شعار 
دولت و مجلس ایجاد عدالت است؛ اما نمی شود نگاه یک سویه داشته باشیم. نگاه باید دوسویه باشد. اگر قرار است رفاه شهروندان تامین شود از راه درست آن باید تامین شود. اگر هرگونه افزایشی هم در این یارانه ها اتفاق می افتد 
یک بی انضباطی مالی به وجود می آورد در شرایطی که کسری بودجه ۱۴۰۰ باید کسری بودجه انقباضی باشد. با توجه به تورم باال این نوع یارانه دهی با این نوع مبالغ سوخت می شود و جز اینکه یک پول توجیبی ناچیزی است و 
توسط تورم سوزان )Hot Money( از بین می رود، هیچ اثر دیگری ندارد. کما اینکه در سال های قبل نیز آن را تجربه کردیم. هرچند از بین بردن شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار مسیر درستی است اما نباید از طریق بودجه انجام 
شود، بلکه باید براساس تصمیم گیری و سیاست گذاری بانک مرکزی بوده و از طرفی بودجه نباید وابسته به این نوع منابع باشد. اینجاست که این نوع بودجه نویسی یک نوع وابستگی برای بانک مرکزی به دولت ایجاد می کند. یعنی 
منابع باید جای دیگر صرف شود در حالی که در تامین هزینه های بودجه به دام می افتد. در صورتی که هزینه های بودجه باید از محل درآمدهای دائمی باشد مثل مالیات ها، درآمد شرکت ها و درآمدهای متنوعی که وجود دارد. 
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