
برآوردهــای اولیه دولــت برای عیدی امســال 
کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده ولی 
ممکن اســت در جریان بررســی در هیات دولت 
این رقم دســتخوش تغییراتی شــود.به گزارش 
ایسنا، بر اساس ماده)۷۵( قانون مدیریت خدمات 
کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان 
و بازنشســتگان معادل ۵۰۰۰ اســت. این امتیاز 
در ضریب ســاالنه حقوق در نهایت تعیین کننده 
میزان عیدی کارکنان است.این در حالی است که 
طبق پیش بینی دولت در بودجه امســال، عیدی 
کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده 

بود. پایان بهمن ماه معموال زمانی است که دولت 
همراه پرداخت حقوق این ماه، عیدی کارکنان را 
نیز پرداخت می کنــد، بنابراین رقم نهایی عیدی 
در هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفته 
و از سوی ســازمان برنامه و بودجه تامین مالی و 
پرداخت می شــود.اینکه عیدی از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان بیشتر باشد موضوع بعیدی نیست 
، در سال گذشــته نیز رقم عیدی در بودجه یک 
میلیون و ۸۰ هزار تومان پیش بینی شده بود ولی 
در نهایت هیات دولت رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان را مصوب کرد و پرداخت شد که البته دلیل 

این رشد ۱۲۰ هزار تومانی این بود که با توجه به 
افزایشی که در حقوق رخ داده بود میزان عیدی هم 
رشد کرد.همچنین میزان عیدی برای سال آینده 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  پیش بینی شــده 
است.مروری بر پرداخت عیدی در سال های اخیر 
نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار 
تومان، ۱۳۹۱ ، ۴۰۲ هــزار تومان، ۱۳۹۲ ، ۵۰۳ 
هزار تومان، ۱۳۹۳ ، ۶۰۳ هــزار تومان، ۱۳۹۴ ، 
۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ ، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، 
۸۵۰ هزار تومان و ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ 

هزار تومان در نظر گرفته شده است.

تســهیالت پرداختی بانک هــا طی ۹ ماهــه ابتدای 
ســال ۱۳۹۹ به بخش های اقتصادی مبلغ ۱۲۱۹۹.۴ 
هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبل مبلغ ۵۹۳۶.۷ هزار میلیــارد ریال معادل 
۹۴.۸ درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش ایسنا، 
طبق آنچــه بانک مرکزی اعالم کرده اســت، ســهم 
تســهیالت پرداختــی در قالب ســرمایه در گردش 
در تمامــی بخش هــای اقتصادی طی ۹ ماهه ســال 
جاری مبلــغ ۷۲۱۴.۷ هــزار میلیارد ریــال معادل 
۵۹.۱ درصد کل تســهیالت پرداختی اســت که در 
مقایســه با دوره مشــابه ســال قبل مبلغ ۳۸۰۶.۴ 

 هزار میلیــارد ریال معــادل ۱۱۱.۷ درصــد افزایش 
داشته است.

سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین ســرمایه در 
گردش بخش صنعت و معدن طی ۹ ماهه سال جاری 
معادل ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی 
از تخصیص ۳۷.۵ درصد از منابــع تخصیص یافته به 
ســرمایه در گردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ 
۷۲۱۴.۷ هزار میلیارد ریال( است.همچنین از ۳۶۲۱.۱ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت 
و معدن معادل ۷۴.۷ درصــد آن )مبلغ ۲۷۰۴.۴ هزار 
میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت 

شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع 
برای این بخش توســط بانک ها در سال جاری است.
گفتنی است؛ با توجه به بهبود روش های گزارش گیری 
و همچنیــن تکمیل و اصــالح اطالعــات موجود در 
سامانه های بانک مرکزی توســط بانک ها و موسسات 
اعتباری، اطالعات تســهیالت پرداختــی در ۹ ماهه 
نخست ســال ۱۳۹۸ از ۶۲۶۲.۷ هزار میلیارد ریال به 
۶۵۶۰.۷ هزار میلیارد ریال تعدیل شــده اســت که با 
اعمال این تعدیل، رشد تسهیالت پرداختی طی ۹ ماهه 
ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از 

۹۴.۸ به ۸۵.۹ درصد می رسد.

ستاد تنظیم بازار که دو ماه پیش درخواست تداوم تعویق 
استاندارد ۱۲۷ را داشت، حاال مقرر کرده محموله های 
ثبت سفارش شــده در حال حمل و موجود در بنادر و 
گمرکات کشور بر اساس شرایط دوره تعلیق استاندارد 
۱۲۷ نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی )ظاهری( 
ترخیص می شود.به گزارش ایسنا، عباس قبادی، دبیر 
ســتاد تنظیم بازار طی نامه ای به رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد اعالم کرده که عدم اصالح استاندارد ۱۲۷ 
برنج منجر به توقف ترخیــص کاال و در نتیجه افزایش 
قیمت در بازار شــده، بنابراین بر اساس مصوبات اخیر 
ستاد تنظیم بازار و تسهیل و تســریع در واردات برنج، 
مقرر شده محموله های ثبت ســفارش شده در حال 
حمل و موجود در بنادر و گمرکات کشــور بر اســاس 
شرایط دوره تعلیق استاندارد فوق ترخیص و مشمول 
ضوابط فعلی نشود.همچنین تا زمانی که سازمان ملی 
استاندارد نسبت به تجدیدنظر در استاندارد ۱۲۷ اقدام 

نکرده،  بند فوق به قوت خــود باقی خواهد بود.عباس 
قبادی همچنین با اشاره به نزدیکی ایام پایانی سال و 
تقارن آن با ایام ماه مبارک رمضان و نیاز به تنظیم بازار 
محصول فوق از رئیس سازمان ملی استاندارد درخواست 
کرده که دستور دهد جهت جلوگیری از تبعات ناشی 
از عدم اجرای مصوبات فوق اقــدام الزم را انجام دهد و 
نتیجه را به این معاونت اطالع دهــد.دو ماه پیش هم 
این مقام مسئول طی نامه ای به سازمان ملی استاندارد 
درخواست کرده که استاندارد ۱۲۷ نوع برنج در بخش 
مشخصات فیزیکی )ظاهری( یک ســال دیگر هم به 
تعویق افتد.گفتنی اســت که به تعویق افتادن اجرای 
استاندارد ۱۲۷ برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این 
معنی است که واردکنندگان ملزم به اعالم درجه بندی 
برنج وارداتی )از نظر ظاهری( نیستند اما استانداردهای 
 کیفی و بهداشتی این محصول تغییری نکرده و همچون

 قبل کنترل می شود. 

شــاخص دالر در معامالت امروز باال رفت.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
شاخص مدیران آلمان نشــان می دهد دید مدیران اقتصادی نسبت به شرایط 
اقتصاد در ماه های پیش رو کمی بهتر شده است. با این حال هنوز این شاخص با 
سطح قبل از کرونا فاصله معناداری دارد و تا زمانی که واکسن ها اثربخشی قابل 
توجهی نداشته باشند روند فعلی ادامه دارد. الزام به تزریق واکسن در حداقل دو 
نوبت و عدم دسترسی کشورهای فقیر به واکسن از جمله دالیلی است که معامله 
گران را نسبت به اتمام بحران کرونا تا پایان سال نگران می کند. سازمان بهداشت 
جهانی نیز از کشورهای ثروتمند خواســته است به کشورهای کم توان تر برای 
تهیه واکسن کمک کنند چرا که بدون آن کانون های شیوع بیماری باقی خواهند 
ماند.  کریستین الگارد- رییس سابق صندوق بین المللی پول و رییس فعلی بانک 
مرکزی اروپا- با بیان اینکه امیدوار است سال ۲۰۲۱ سالی برای احیای اقتصاد 
جهانی باشد گفته است هنوز با سطح کم سابقه ای از نااطمینانی نسبت به آینده 
مواجه هستیم. الگارد که در مجمع جهانی اقتصاد به سخنرانی می پرداخت در 
بخش دیگر سخنانش با اشاره افزایش مجدد آمار مبتالیان به کرونا در جهان گفت 
سیاســت های حمایتی بانک مرکزی اروپا برای تقویت رشد اقتصادی در سال 
۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت و پیش بینی می کنم رشد اقتصادی منطقه یورو 

امسال به طور متوسط حدود ۳.۹ درصد باشد.  داده های اقتصادی از آسیا 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 رســیدن 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 اســت 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 است 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 ســطح قبل از کرونا بازنگشته است و طبق 
اعالم مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط 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 رســید 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 سراســر جهان به تزریق نقدینگی به بازارهای مالی 
ادامه می دهند تا ضمن کاهش تبعات ناشی از کرونا، سطح تقاضا را نیز تحریک 
کنند. بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعالم کــرد 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 کلیــه ابزارهای در اختیار خود 

استفاده خواهد کرد.  در صورتی که ژانت یلن بتواند به عنوان گزینه پیشنهادی 
بایدن از ســنا 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 اســت که رییس ســابق 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.  در خبری بد برای اقتصاد آمریکا، 
رشد بخش خرده فروشی در ماه دسامبر منفی ۰.۷ درصد اندازه گیری شد که 
این رقم، سومین رشد منفی متوالی ماهانه این بخش محسوب می شود. با توجه 
به اینکه مخارج خانوار بار اصلی رشد اقتصادی آمریکا را بر دوش می کشد منفی 
باقی ماندن رشد بخش خرده فروشی می تواند نشانه ای از این باشد که احیای 
بزرگ ترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ طوالنی تر و دشوارتر از چیزی خواهد 
بود که تا پیش از تصور می شد. ســطح تولیدات ناخالص داخلی آمریکا اکنون 

چیزی حدود ۲۱ تریلیون و ۲۸۴ میلیارد دالر است.  

بخش های اقتصادی چقدر وام گرفتند؟عیدی کارکنان چقدر است؟

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد

تقویت دالر در بازارهای جهانی
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تمایل پزشکان به تجویز 
داروهای خارجی

نرخ تورم سالیانه از مرز 32 درصد گذشت

رکورد شکنی  تورم خوراکی ها
صفحه4

صفحه3

اختالف نظر 5میلیونی
 در باره   رقم  سبد معیشت

چانه زنی  برای  مزد 1400 به سختی پیش می رود

تهیه دارو هم به دلیل گرانی بی سابقه  و هم کمبود و 
قاچاق آن میلیون ها نفر را نگران کرده است. هر روز 
با عبور از کنار داروخانه هایی که مجوز ارایه داروهای 
بیماران خاص را دارند شاهد صف های طویل برای 
خرید دارو هستیم. متاسفانه نبود دارو موجب به 
خطر افتادن جان بسیاری از مردم شده است. تنها 
۱۶۳ فوتی در میان بیمار تاالسمی به دلیل کمبود 
و یا نبود دارو اتفاق افتاده اســت. فشار اقتصادی و 
کمبود بعضی داروها، درمــان بیماران خاص را در 
ایران با مشــکل مواجه کرده است. به گفته یونس 
عرب، مدیرعامل انجمن تاالســمی ایران از سال 
۹۷ تا امروز دست کم ۱۶۳ بیمار تاالسمی به دلیل 
تامین نشــدن دارو و درمان نامناسب جان خود را 
از دست داده اند. به گفته او، احتمال دارد این رقم 
تا پایان سال به ۲۰۰ نفر برسد. این در حالی است 
که تعداد بسیار باالیی از بیماران خاص نیازمند به 
داروهای خاص و وارداتی نیز به همین سرنوشت 
دچار شده اند. افزایش نرخ ارز باز هم متهم ردیف اول 
نام گرفته است. دولت به این دلیل نمی تواند برای 
واردات دارو اقدام کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص 
یافته به واردات دارو نیز به جای اینکه تامین دارو را 
منجر شود به بخش های دیگر ورود کرده تا موجب 
سودآوری افراد خاص شودم. رانت و فساد سرتاپای 
بخش واردات دارو را گرفته و کســی در این بین 
صدای حزن آلود بیماران خاص را نمی شنود. در 
این رابطه اما فقط کمبود انسولین به سرخط خبرها 
رسید.اما انسولین تنها قلم دارویی نیست که مردم 
حاال با کمبود آن دست به گریبانند. میلیونها نفر در 
سراسر کشور، که زندگی شان وابسته به مصرف دارو 
برای کنترل بیماری است، نگران تامین داروهایشان 
هستند و اغلب در تالش برای  پیدا کردن داروخانه 
یا آشنایی که بتواند این دارو را برایشان تهیه کند. نه 

تنها دارو که برخی دیگر از...

اناهلل و انا الیه راجعوناناهلل و انا الیه راجعون
 جناب آقای حسین انتظامی

 معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
 جناب آقای حسین انتظامی

 معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض کرده 
و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما 

طول عمر مسئلت داریم.

روزنامه کسب و کار 

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض کرده 
و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای شما 

طول عمر مسئلت داریم.
مینا مهرنوش
مدیرمسئول روزنامه کسب و کار



اقتصاد2
ایران وجهان

بازدید مدیرعامل شرکت چادرملو از مرکز 
تحقیقات سالمندی اردکان:

این مرکز در حــال حاضر به حدود 9 
هزار نفراز سالمندان شهرستان اردکان 

خدمات رسانی می کند
در بازدید مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
از مرکز تحقیقات سالمندان اردکان که به دعوت 
هیات مدیره این مرکز انجام شــد، مدیر این مرکز 
به تشــریح برنامه های و چالش های پیش روی 
جامعه سالمندان کشور از جمله شهرستان اردکان 
پرداخت و گفــت: با توجه به نرخ رشــد جمعیت 
سالمند کشــورکه حدود 2 برابر نرخ  موالید است  
به زودی با موجی از نیازهای این گروه سنی مواجه 
خواهیم بود که مستلزم برنامه ریزی و ایجاد امکانات 
مورد نیاز این بخش از افراد جامعه  هستیم. وی افزود: 
این مرکز تالش دارد با بررســی علمی ضروریات 
بالینی سالمندان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، 
بخشــی از این نیازها را مرتفع نماید و در این راه، 
از بنگاههای اقتصادی توانمنــد و افراد خیر یاری 
می طلبیم . مدیر عامل چادرملو نیز با ارزشــمند 
توصیف کردن این خدمات،  اظهار امیدواری کرد 
بتوانیم مساعدت الزم را در جهت حمایت ازتوسعه 
خدمات این مرکز بعمل آوریم . گفتنی است این 
مرکز در حال حاضر به حدود 9 هزار نفراز سالمندان 

شهرستان اردکان خدمات رسانی میکند .

عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در 
امور اعتباری بانک مسکن اعالم کرد

راهکار کاهش هزینه تامین مالی 
مسکن برای مشتریان

عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل در امور اعتباری 
اقدام اخیر بانک مسکن را راهکاری برای کاهش هزینه 
تامین مالی مسکن برای متقاضیان و مشتریان این بانک 
اعالم کرد.محمد حسن علمداری ، عضو هیات عامل و 
معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، اعالم 
کرد: تصمیم اخیر بانک مســکن در راستای کمک به 
کاهش هزینه تامین مالی مسکن برای متقاضیان دریافت 
تسهیالت از محل اوراق به منظور تقویت قدرت خرید 
متقاضیان و کاهش هزینه دریافت تســهیالت صورت 
گرفته اســت. وی در خصوص جزییات این اقدام بانک 
مسکن توضیح داد: بانک مسکن اخیرا تسهیالت بدون 
سپرده خرید مسکن با سقف های تعیین شده تسهیالت 
مســکن از محل اوراق را بدون نیاز به خرید اوراق و یا 
سپرده گذاری برای متقاضیان دریافت این تسهیالت 
به سبد تسهیالتی خود اضافه کرده است. بر این اساس 
متقاضیان و مشتریان می توانند بدون آنکه برای نیمی از 
تسهیالت مورد تقاضا، نیازی به خرید وراق داشته باشند 
درخواست خود را مطابق با روال قبلی برای دریافت این 
تسهیالت به شعب ارائه کنند. وی تاکید کرد: این اقدام 
که به مدت محدود از 25 دی ماه تا 22 بهمن ماه انجام 
خواهد شد هزینه تامین مالی مسکن برای متقاضیان را 
کاهش خواهد داد. به گزارش هیبنا، هم اکنون میانگین 
قیمت هر فقره اوراق تسهیالت مسکن در مرز 60 هزار 
تومان قرار دارد. متقاضیان دریافت تسهیالت اوراق تا قبل 
از این اقدام بانک مسکن برای پرداخت تسهیالت بدون 
سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق، برای دریافت سقف 
140 میلیون تومانی این تسهیالت در شهر تهران باید 

280 فقره اوراق خریداری می کردند. 

مذاکرات یک بانک روسی در 
تهران برای رشد تبادالت پولی

رئیس نمایندگی بازرگانی فدراسیون روسیه از رشد 
روابط تجاری ایران و روسیه علیرغم تحریم خبر داد 
و گفت: یک بانک روسی هفته گذشته در تهران بود 
تا تبادالت پولی را با ایران گســترش دهد. به گزارش 
مهر، رستم ژیگانشــین، رئیس نمایندگی بازرگانی 
فدراسیون روسیه امروز در پنل تعامالت بانکی همایش 
فرصت های اقتصادی ایران و اوراســیا گفت: ایران و 
روســیه از طریق میربیزینس می توانند روابط بانکی 
را برقرار و مراودات بانکی را ادامه دهند؛ ضمن اینکه 
چند بانک روسیه نیز می توانند به این مسیر بپیوندند. 
وی افزود: ضمن اینکه یک بانک دیگــر نیز در حال 
حاضر مذاکراتی را در تهران آغاز کرده تا بتوان سطح 
همکاری ها را گســترش داد. به گفته ژیگانشین، در 
مراودات تجاری روســیه، بالغ بــر 50 درصد از روبل 
استفاده می شود؛ این در حالی است که صادرات ایران به 
روسیه در ماه های گذشته به شدت رشد کرده و حجم 
مبادالت تجاری دو کشور افزایش یافته است؛ ضمن 
 اینکه این رشــد علیرغم تحریم ها و محدودیت های 

بین المللی آمریکا برای ایران بوده است.

استان ها

بیشترین نرخ تورم نقطه به 
نقطه در دی ماه سال جاری 
مربوط به اســتان کردستان 
با 55,8درصد و کمترین آن 
مربوط به استان قم با 41.5 
درصد اســت. به گزارش مرکز آماربر این اســاس عدد 
شاخص کل برای خانوارهای کشــور به 285,٧ رسید 
که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور 
مربوط به استان زنجان با ٣.٣ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان های مازندران و قم 
با 0.٧ درصد افزایش اســت. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور 46.2 درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان کردستان )55.8 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم  )41.5 درصد( 
اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1٣99 
برای خانوارهای کشــور به عدد ٣2.2 درصد رسید که 
بیشترین آن مربوط به استان هرمزگان )٣6.5 درصد( 
 و کمترین آن مربوط به اســتان مرکزی )28.8 درصد( 

است.

خانوارهای شهری
همچنین در دی ماه 1٣99 تورم ماهانه برابر با 1.9 درصد 
بوده است. در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه برای 
خانوارهای شهری نیز مربوط به اســتان زنجان با ٣.٣ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان-

های گلستان، قم و مازندران با 0.٧ درصد افزایش است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شــهری کشــور 
45.5 درصد است و بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان  با 55.4 
درصد و کمترین آن مربوط به اســتان قم 41.5 درصد 

است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال جاری 
نیز برای خانوارهای شهری به عدد ٣2.2 درصد رسید 
که بیشترین آن مربوط به استان هرمزگان  ٣6.2 درصد 
و  کمترین آن  مربوط به  استان های  آذربایجان غربی و 

مرکزی28.6 درصد است.

خانوار روستایی
در دی ماه 1٣99 عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
روستایی به ٣01.٣ رسید که حاکی از تورم ماهانه ٧.1 
درصدی است.  در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روستایی مربوط به استان زنجان با ٣,٣ درصد 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های گیالن و 

مرکزی با 0.5 درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روســتایی 49.8 
درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان همدان )61 درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
سیستان وبلوچستان )40.٧درصد( اســت. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به دی ماه 1٣99 برای خانوارهای 
روستایی به عدد ٣2.5 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه نیز مربوط به استان های یزد و بوشهر)8.٣٧ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان خوزستان )9.2٧ 

درصد( است.

مرکز آمار اعالم کرد؛

هزینه خانوار شهری در دی ماه بیش تر افزایش یافت
 کردستان بیش ترین و قم کم ترین تورم نقطه به نقطه را تجربه کردند

بورس ۱۸ هزار واحد افت کرد
شــاخص بورس در ابتدای معامالت چهارشنبه 
8 بهمن 1٣99 با افت 18 هــزار و ٣94 واحدی 
 بــه یــک میلیــون و 196 هــزار و 6٣8 واحد 
رســید. همچنین شــاخص کل هم وزن 2٧24 
واحد به 424 هزار و 145 واحد رســید. نمادهای 
فارس، فملی، شستا، فوالد، خودرو، نوری و وپاسار 

بیشترین تأثیر منفی را بر بورس داشتند.

سوئیفت ملی راه اندازی شد
رئیس اداره همکاری های چنــد جانبه تجاری مالی 
وزارت امور خارجه از راه اندازی سوئیفت ملی با عنوان 
سپام خبر داد. به گزارش مهر، عزیز منصوری در پنل 
تعامالت بانکی همایش فرصت های اقتصادی ایران و 
اوراسیا با بیان اینکه تجارت آزاد نیازمند ملزوماتی در 
تبادالت بانکی است، گفت: در قالب سیاست های پولی 
موجود ممکن است تجارت ما نتواند پاسخگوی نیازهای 
پولی و بانکی باشد بنابراین می توانیم با انعقاد تفاهم نامه 
پولی و بانکی میان ایران و اوراســیا خصوصاً روسیه و 

ارمنستان به این نیاز تعامالت بانکی پاسخ دهیم.
منصوری افــزود: در دوره تحریم ها تجــارت ما با 
روسیه و ارمنستان افزایش یافت که نشان می دهد 
تحریم های بانکی نمی تواند مانعی بر سر راه تعامالت 
تجاری باشد. رئیس اداره همکاری های چند جانبه 
تجاری مالی وزارت امور خارجه یادآور شــد: دالر 
زدایی میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باید از 
مرحله حرف زدن عبور کند و اجرایی تر شود. به گفته 
این مقام مسئول در وزارت خارجه، در حال حاضر 
شاهد جنگ ارزی میان کشورها هستیم، گزارش های 
منتشره از اتحادیه اوراسیا نشان می دهد که 41.6 
درصد ذخایر ارزی اوراســیا به صورت دالر است، 
قزاقستان بیشترین ذخیره ارزی دالری با 60 درصد 
را دارد و کمترین ذخیره ارزی دالری در این اتحادیه 
در اختیار روسیه با 22 درصد است، همچنین تنها 
٣1.6 درصد تأمین مالی شرکت های عضو با روبل 
انجام می شود. همه اینها به این معنی است که در 
کنار شعارهای دالر زدایی، در بخش اجرا هم اعضای 

اتحادیه باید اقدامات جدی تری انجام دهند.
منصوری درباره پیمان های بانکی گفت: بسیاری 
از کشــورها به دنبال سوئیفت های ملی هستند، 
FBSS به عنوان ســوئیفت روســیه، سپام به 
عنوان سوئیفت ایرانی و بریکس به عنوان سوئیفت 
مشــترک میان کشــورهای همکار با روسیه راه 
اندازی شــدند. همچنین در مطالعه ای که یکی 
از پژوهشــکده های داخلی انجام داده سوئیفت 
چینی یکی از گزینه ها مناســب بــرای تبادالت 
بانکی معرفی شده که در آن 12 بانک چینی که 
حتی در شرایط تحریم هم امکان مبادالت بانکی 
و تجاری ما از طریق آن وجود دارد شناسایی شده 
است. در این بانک ها نه سهامدار آمریکایی وجود 
دارد و نه شــعبه ای در آمریکا دارند. رئیس اداره 
همکاری های چند جانبه تجاری مالی وزارت امور 
خارجه بانک توسعه اوراســیا EBD با حضور 5 
کشور عضو اتحادیه اوراسیا و تاجیکستان به عنوان 
یکی از سهامداران این بانک تأسیس شده که بانک 
توســعه ای بوده و به پروژه های عمرانی که امکان 
تأمین مالی از طریق منابع بیــن المللی را ندارند 
کمک می کند. وی از دیگر گزینه های جایگزین 
دالر را طال در تبادالت ایران با اتحادیه اوراسیا عنوان 
کرد و گفت: روسیه رتبه چهارم در ذخایر طال در 
دنیا را دارد، قزاقستان نیز از کشورهای دارای ذخایر 
طالی باالست که می توانند در مبادالت تجاری با 
ایران از این فلز ارزشمند به جای دالر استفاده کنند. 
به گفته منصوری رمز ارزها از ابزار نوین تبادالت 
بانکی تجاری است که می تواند جایگزین دالر شود.

۱۰ هزار مــورد  خودزنــی با هدف 
دریافت دیه و خسارت

در9 ماهه سال جاری 10 هزار و 2٣1 مورد خودزنی 
)٧هزار و 886 مرد و 2 هزار و ٣45 زن( که با ادعای 
نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود 

به مراجع قضایی اعالم شد
به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، 
فرزانه مهدی زاده سرپرســت دفتر امور معاینات 
بالینی سازمان با بیان این مطلب گفت: همچون 
تصادفات ساختگی، بســیاری از موارد خودزنی 
که با ادعای نزاع و درگیری انجام می شود، توسط 
کارشناسان با تجربه پزشکی قانونی قابل تشخیص 
است آنچنان که در نه ماهه امسال 10 هزار و 2٣1 
مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضائی معرفی 
شده اند. وی افزود: متأســفانه در سال های اخیر 
مواردی دیده شده است که فرد یا افرادی به قصد 
کالهبرداری و اخذ خســارت، با کمک شخص یا 
اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبتاً شدید که 
حتی شامل شکستگی های استخوانی می شود در 
خود ایجاد می کنند که بعضاً منجر به ایجاد نقص 

عضوهای ماندگار در افراد می شود.

اخبار
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رییس جمهوری با حمایت از وزیر ارتباطات، افزایش 
پهنای باند کشور را دســتور خود خواند و تاکید کرد: 
کسی را برای پهنای باند نباید محاکمه کنند. این مسئله 
دستور من بوده است. اگر می خواهید کسی را محاکمه 

کنید، باید مرا محاکمه کنید.
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت 
یادآور شد: امروز شرایط ما برای تحوالت اقتصادی، کامال 
با یکی دو ماه گذشته متفاوت است. خبرنگارهای ما از 
هر وزیری که سوال کنند و بگویند شرایط امروز شما در 
تولید، اقتصاد، تحول، تجارت، فعالیت نسبت به یکی دو 
ماه پیش بهتر شده یا خیر،  به شما پاسخ خواهند داد که 

امروز شرایط ما شرایط بهتری است.
روحانی با بیان اینکه امروز ما در تولید شرایط بهتری 
داریم، با اشاره به گزارش وزیر صمت از  ما یک جلسه 
اقتصادی و فعال شدن کارخانه های لوازم خانگی در قم 
و اصفهان گفت: در این جلسه گفته شد  چند مرکز تولید 
لوازم خانگی در قم و اصفهان کارخانه ها سه شیفت کار 
می کنند. این خیلی مهم است و تولید این کارخانه ها 

امسال نسبت به سال های گذشته دو برابر شده است.
وی تصریح کرد: درست است بنگاه هایی هم تعطیل 
شده و صدا و سیمای یا برخی رسانه های ما هم گاهی 
آن بنگاه های تعطیل  شــده را نشان می دهند. ممکن 
است یک بنگاهی هم تعطیل شــده ولی اینطرف را 
هم بگوییم که بنگاهی که از یک شیف به 2 شیفت و 

٣ شیفت رفته است.
رییس جمهوری بیان کرد: البته ما مشکالتی هم داریم. 
همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکالت را با هم 
باید حل کنیم. قرار نیست یک عده مشکل حل کنند و 
یک عده هم کنار بنشینند، چرتکه بیاندازند و یا بدتر و 
به نفع دشمن هورا بکشند. چنین چیزی که نمی شود 
باید همه با هم کار کنیم این کشور مال همه ماست و در 

سرنوشت این کشور همه شریک هستیم
روحانی خاطرنشــان کرد: اگر یک کاالیی گران شود 
برای همه است و ارزان شــود هم برای همه است، اگر 

ارزش پول ملی وباال برود برای همه اســت، اگر تولید 
افزایش پیدا کند برای همه است، زیرساخت ها حرکت 
و پیشرفت کند برای همه است. همه با هم و در کنار هم 
هســتیم.  روحانی ادامه داد: اگر کسی بخواهد به نفع 
دولت حرف بزند، برای فردی که حامی دولت است هم 
آزادی بیان و هم مصونیت آن معلوم نیست. ولی از این 
می ترسم که روزی فردی که به عنوان حامی دولت است 
حرف بزند و بعضی ها برای حمایت از دولت او را تحت 

فشار قرار بدهند.
رییس جمهوری تاکید کرد: البته در این بین باید آزادی 
بیان  در جایی لحاظ شود و آزادی بیان فقط در آزادی 
در خانه نیست و معنی آزادی بیان آزادی در روزنامه، 
تلویزیون، شبکه ها است. اینکه تنها در خانه نشسته و 
خودم برای خودم سخنرانی کنم که آزادی بیان نیست.
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: همه ما یک مسیر را 
طی می کنیم و یک هدف داریم. همه باید دست به دست 
بدهیم. البته آمار و ارقام نشان می دهد که وضع کشور 
در سه ماهه دوم به مراتب از سه ماهه اول سال  بهتر بوده 
است. هنوز آمار سه ماه سوم را نداریم ولی ان شاءاهلل که 

سه ماه سوم شرایط ما نیز شرایط خوبی بوده باشد.
روحانی تصریح کرد: در حالی که رشد اقتصادی بسیاری 
از کشورها منفی است،   رشد اقتصادی سه ماهه دوم ما 
با نفت یا بی نفت مثبت بوده و حتی بر سه ماه اول نیز اثر 

گذاشت که این یک حرکت بسیار مهم و بزرگی است.
 وی ادامه داد: من در هر مقطعی در جلسات اقتصادی 
صحبت کردم که در گمرک چقــدر کاال وجود دارد، 
تقریبا آمار مشابه بوده و گفتند که 4 میلیون تن کاالی 
اساسی و ٧ میلیون تن کاالی دیگر در گمرک است. به 
عبارتی کاالی اساسی و ضروری و مواد اولیه کارخانجات 
وارد می شود. رییس جمهوری با اشاره به روز گمرک، از 

گمرکات کشور تشکر کرد که در شرایط کرونا در همه 
مقاطع  کار و تالش بزرگی انجام دادند و افزود: الحمداهلل 
شرایط گمرکات کشور کامال با گذشته متفاوت است و 
ما از گمرک سنتی خارج شدیم و به سمت یک گمرک 
مدرن حرکت می کنیم.  وی اظهار کرد: یعنی امروزه 
گمرک ما گمرک موبایلی است،   یعنی یک نفر می تواند 
با موبایل خود ورود و خروج کاال،  شــرایط گمرکی، را 
مشــاهد کند که این کار،   کار بزرگی است. به عبارتی 
بازرسی سنتی در حال خارج شــدن است و دستگاه 
های هوشمند چک  در حال اســتقرار در بنادر است 
و بارکشتی یا کامیون چند لحظه توقف کرده و عبور 
می کند و دیگر نیاز به بازکردن بار و اینکه تفتیشی انجام 
شــود،  وجود ندارد و اگر هم قرار است پلمپی صورت 
بگیرد به صورت الکترونیک خواهد بود. روحانی ادامه 
داد:  در این زمینه زمان کوتاه شــده است، زیرا وقتی 
بود که شخصی که می خواســت کاالیی را وارد کند،   
تشریفات گمرکی بین 25 تا 2٧ روز زمان نیاز داشت. 
اما امروز تشریفات گمرکی کوتاه و بین ٣ تا 5 روز شده 
و البته باید این زمان کوتاه تر هم شــود و این کارهای 

بزرگی است که در حال انجام است.
رییس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در شرایط کرونا 
فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده 
است، ابراز داشت: در ماه هایی که ناچار بودیم به مردم 
بگوییم کســب و کار خود را تعطیل کنید، به بچه ها 
گفتیم مدرسه و دانشگاه نروید، اگر این فضای مجازی 
نبود، دانش آموزان و دانشــجویان چه کار می کردند و 
چگونه درس می خواندند؟ مردم در این شرایط چگونه 

سرگرم می شدند؟  
وی با تشکر از وزیر ارتباطات و وزیر سابق بیان کرد: آنها 
کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و بزرگی برای 

کشور است. کســی را برای پهنای باند نباید محاکمه 
کنند. این مسئله دســتور من بوده است. اگر کسی را 

می خواهید محاکمه کنید، باید مرا محاکمه کنید.  
روحانی با بیان اینکه پهنای باند یعنی آزادی مردم در 
کسب و کار الکترونیکی، یادآور شد: پهنای باند یعنی 
از ثبت سفارش تا بانک مرکزی تا گمرک تا ورود کاال و 
انبارها، همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با 
فساد. کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر 
کسی را می خواهید برای مبارزه با فساد احضار کنید، 

باید مرا احضار کنید، نه اینکه وزیر مرا احضار کنید.  
وی با بیان اینکه همه وزرا تالش می کنند، عنوان کرد: 
فضای مجازی شغل و کسب و کار برای مردم درست 
کرده، آموزش درست کرده، معلم و خانواده و دانش آموز 
را به همدیگر مرتبط کرده است. البته مشکالتی هم 
دارد که کسی منکر آن نیســت. اگر وزیر راه ما جاده و 
اتوبان درســت کرد و در آن تصادف شد، باید وزیر راه 
را احضار کرد؟ باید متخلف را دستگیر کرد. باید پلیس 
مراقبت کند. شما می خواهید وظایف پلیس و دوربین را 
به گردن وزیر راه بیندازید. وظایف راننده را برعهده وزیر 
راه بیندازید.   رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: جاده 
و اتوبان باید باشد، اتومبیل هم باشد. نمی شود گفت 
چون مرکب های دیگر هستند، اتومبیل نباشد. وقتی 
ماشین، ریل، هواپیما، قطار و اتومبیل می آوریم، تصادف 
و تخلف هم ممکن است. باید جلوی تخلف را گرفت. باید 
فرهنگ سازی کرد. کسی که پشت فرمان می نشیند، 
باید آموزش دیده باشد و سواد رانندگی داشته باشد، باید 
مراقبت کرد.  روحانی با بیان اینکه در فضای مجازی هم 
ممکن است مانند فضای حقیقی تخلف و دزدی کنند، 
گفت: ممکن است ایمان جوانان ما را هدف بگیرند. رها 
کردن فضای مجازی غلط است، بستن آن هم اشتباه 
است. اگر فضای مجازی نبود چگونه بیماران کرونایی 
را کنترل کنیم؟ اگر فضای مجازی نبود، چگونه جلوی 
شــیوع کرونا را بگیریم؟ فضای مجازی در ســالمت 

آموزش نشاط مردم کمک کرده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه دولت و حکومت 
پشت بازار سرمایه را خالی نکرده اند، گفت: تالش می کنیم 
که از دخالت های سیاسی در بازار سرمایه جلوگیری کنیم. 
به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه روسای سازمان بورس با تاکید بر اینکه ما سعی 
کردیم پرده های حواشی در بازار را کنار بزنیم گفت: باید 

پشت پرده واقعیت بورس از نظر عملکرد را نشان بدهیم.
وی در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر اینکه از آنجاکه یکی 
از دالیل استعفای قالیباف دخالت های سیاسی بوده چه 
تضمینی وجود دارد که این دخالت ها ادامه نداشته باشد، 
گفت: ما باید به روش های متفاوت متصل شده و مانع از 
دامن زدن به حواشی شویم. بازار سرمایه بازار نحیفی است 

و حاشیه ها دیواره های بازار را سست می کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایــی ادامه داد: اولین کار فرهنگ 
سازی است و رســانه ها در این موضوع نقش پررنگی 
دارند. همچنین باید از اخذ تصمیماتی که ممکن است 
باعث حاشیه سازی شــود خودداری کنیم. باید به بازار 
سرمایه به عنوان مامن سرمایه گذاری نگاه شود نه پایگاه 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی، من اطمینان نمی دهم 
که دخالت های سیاسی از بین برود اما تالش خود را می 
کنم. دژپسند به این سوال که گفته می شود دولت و وزیر 
اقتصاد در بازار سرمایه دخالت می کنند گفت: آدرس 
دهند کدام مورد بوده است. گاهی ممکن است یک عضو 
دولت اظهار نظر کند اما مداخله یعنی مســیر تضمین 
عوض شود. شــورای عالی بورس سیاست گذار عالی و 

وزیر اقتصاد رئیس این شورا است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست اصلی در بازار سرمایه باال 
بردن نقدشوندگی است، گفت: زمانی که نرخ مالیات، 
کارمزد ســازمان، کارمزد کارگزاری وجود دارد. اگر 
بخواهیم دامنه نوسان را کاهش دهیم رسما تعطیلی 
بازار را اعالم کرده ایم. البته این موضوع در دســتور 

شورا قرار دارد اما تصمیمی در مورد آن گرفته نشده 
است. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه دولت و 
حکومت پشت بازار سرمایه را خالی نکرده است، گفت: 
وقتی مشاهده کردیم که مسیر شاخص نزولی شده 
مصوباتی را فراهم کردیم که بنگاه ها و حقوقی ها وارد 
عمل شوند تا سهام دار دچار خسران نشود. من اعالم 
کردم دولت از بازار سرمایه حمایت می کند اما این بازار 

را تضمین نمی کند.

فعال برنامه ای برای آزادسازی قسمت سوم 
سهام عدالت نداریم

دژپسند در مورد وعده آزادســازی قسمت سوم سهام 
عدالت در 22 بهمن گفت: ممکن است زمان بندی کلی 
ارائه شود اما در نهایت متناسب با شرایط بازار تصمیم می 

گیریم و فعال برنامه ای برای این کار نداریم.

وضعیت بورس از زبان قالیباف
رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار وضعیت بازار 

سرمایه از ابتدای سال تا ٣0 دی ماه را تشریح کرد.
حسن قالیباف اصل در مراسم تودیع و معارفه روسای 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر حمایت وزیر 
اقتصاد از بازار سرمایه اظهار کرد: دل اقای دژپسند بیشتر 
از اهالی بازار سرمایه برای این بازار می تپد و از این بازار 

تمام قد حمایت می کنند.
وی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه در سال جاری، اظهار 
کرد: شرایط امسال بازار سرمایه جدید بود. امسال هم 
ازادسازی ســهام عدالت صورت گرفت و هم ETFها 

عرضه شدند. از سوی دیگر نقدینگی زیادی وارد این بازار 
شد. از ابتدای سال تا مرداد سال جاری، 120هزار میلیارد 
تومان نقدینگی جدید وارد بازار شد. رییس سابق سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ارزش بورس و فرابورس 
از ابتدای سال جاری تا ٣0دی ماه 152درصد رشد داشته 
است، گفت: شــاخص کل بورس با 120درصد رشد از 
512 هزار واحد در فروردین به یک میلیون و 150هزار 
واحد در ٣0دی ماه رســید. همچنین تعداد نمادها در 
بورس و فرابورس در مدت زمان مذکــور از 629کد به 
6٧9کد رسید. به گفته قالیباف اصل، تعداد کدها نیز از 
10میلیون کد به 29میلیون کد و با احتساب مشموالن 
سهام عدات به 5٧میلیون کد رسیده است. وی درمورد 
ارزش معامالت هم توضیح داد: ارزش معامالت در سال 
گذشته هزار هزار میلیارد تومان بود که تا ٣0دی ماه به 
چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه امسال شاهد انتشار 
اوراق در سطح وسیع بودیم، گفت: امسال بحث واگذاری 
امور اجرایی به بورس ها مطرح و این اتفاق اجرایی شد. 
کل پذیرش در سال گذشته 5هزار میلیارد تومان بود که 
تا ٣0دی ماه به 28هزار میلیارد تومان رسید. قالیباف 
درمورد ارزش صندوق های سرمایه گذاری نیز توضیح 
داد: سقف صندوق ها امسال از 10هزار میلیارد تومان به 
50هزار میلیارد تومان رسید.  همچنین با دستورالعمل 
بازارگردانی در شــهریورماه همه ناشــران ملزم شدند 
EPS بازارگردان داشته باشند. وی ادامه داد: قرار است
ها به بازار برگردد و بازار هدف برای شرکت های دانش 

بنیان تشکیل شود.

کجای اقتصاد شامل حضور ۵۰ میلیونی مردم 
می شود؟

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار بر رشد و بالندگی 
اقتصاد کشور از مسیر بورس تاکید کرد.

محمدعلی دهقان دهنوی در مراســم تودیع و معارفه 
روسای قدیم و جدید ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
تاکید بر اینکــه اقدامات خوبی در زمان رییس ســابق 
سازمان بورس برای توسعه بازار و افزایش نقش بازار در 
اقتصاد کشور انجام شد، گفت:بخشی از فعالیت ما در این 
بازار ادامه دهنده راه وی خواهد بود و برای افزایش نقش 

بازار سرمایه در کشور تالش می کنیم.
 وی افزود: زمانی که از بازار ســرمایه در اقتصاد صحبت 
می شود باید توجه کرد که این موضوع محدود به یک 
بازار نمی شود. در بازار ســرمایه با حدود بیش از 600 
شرکت حضور دارد که بخش عظیمی از تولید ناخالص 
داخلی و اشتغال کشور را در بر می گیرد و از جایگاه بسیار 
باالیی برخوردار است.اگر به دنبال جهش تولید هستیم 
باید این شرکت ها نقش اساسی و راهبردی را در جهش 

تولید ایفا کنند.
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر دنبال 
افزایش مشارکت عمومی و مردمی سازی اقتصاد هستیم، 
کدام صحنه از اقتصاد شامل حضور بیش از 50 میلیون 
مردم می شــود و کجای  اقتصاد به اندازه بازار سرمایه 

مردمی است؟
 دهقان دهنوی افزود:اگر دنبال این هستیم شفافیت و 
رقابت پذیری در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند، بازار سرمایه 
می تواند بــه این موضوع کمک کنــد و حتی در بحث 

اشتغال و بهره وری  هم کمک کننده خواهد بود.
 بازار سرمایه آینه اقتصاد کشور است، در صورتی که در 
کشور به دنبال رشد و بالندگی اقتصاد هستیم این موضوع 

باید در آینه بازار سرمایه خود را نشان دهد.

روحانی:

 مرا محاکمه کنید؛ افزایش پهنای باند دستور من است

دژپسند:

دولت و حکومت پشت بازار سرمایه را خالی نکردند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سیر صعودی نرخ طال و سکه در بازار
روز چهارشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۷۲۰هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون  و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ 

میلیون  و ۲۵۰ هزار  تومان شد.

بانک ها

خبر
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 تعیین دستمزد  بدون  کار کارشناسی 
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار

در سنوات گذشته که وضعیت اقتصادی کشور باثبات بود، ما همیشه با تورم ۱۵ درصدی مواجه بودیم، اما در دو سال اخیر تورم چند برابر شده و با حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده حتی افزایش حداقل بیش از ۳۵ درصدی دستمزد 
کارگران کفایت معیشت زندگی آنها را نخواهد کرد.  زمانی که سازمان ها و نهادها به مسئولیت اصلی خود به درستی عمل نمی کنند،نه تنها مشکالت حل نمی شودبلکه باعث می شود بقیه گروه ها و سازمان ها متحمل خسارتی شوند و نهایتاً 
هزینه های اجتماعی در کشور افزایش می یابد. یعنی زمانی که در بحث دستمزد، به درستی و با کار کارشناسی و فنی عمل نمی کنیم، سازمان ها و نهادهایی مانند بهزیستی، کمیته امداد مجبور به تحمل شرایط سخت تری می شوند. با توجه 
به اینکه امکانات و بضاعت مالی این نهادها برای گروه های ضعیف پایین است اما مجبور به این هستند که از قشر ضعیف حمایت کنند. زمانی که خط فقر تعیین شود دولت باید دستمزدی را تعیین کند که از خط فقر پایین تر نباشد.دولت باید بر 
مسئولیت هایی که براساس قانون اساسی بر دوشش است عمل کند،دغدغه و نگرانی بیشتری نسبت به مزایای کارگران داشته باشد، دولت هست که در شورای عالی کار دستمزد را تعیین می کند. تمام بحث دستمزد را دولت در نهایت تصویب 

و گروه کارگری با دولت برای تعیین دستمزد چانه زنی می کنند. این بر خالف استاندارهای سازمان بین المللی کار است. 

در حالی معاون وزیر کار و رفاه 
اجتماعی هزینه سبد معیشت 
را برای سال ۱۴۰۰، ۵ میلیون 
تومان اعالم کرده است که به 
گواه شــواهد نرخ تورم بیش از 
6۰ درصد افزایش یافته اســت. در این رابطه ســخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است که بر اساس 
برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد 
کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله 
صورت گرفته است. مثل هر سال با نزدیک شدن به پایان 
سال بحث افزایش حقوق قانون کار ۱۴۰۰ داغ شده است. 
تعیین افزایش حقوق کارگران اهمیت خیلی زیادی دارد 
چون با مشخص شدن حقوق و دســتمزد کارگران سال 
جدید میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ 
نیز مشخص می شود. از طرفی حقوق و دستمزد کارگران 
تاثیر مستقیم در هزینه های تولید دارد و تولید کنندگان نیز 
با اطالع از دستمزد کارگران می توانند برای سال آتی برنامه 
ریزی انجام دهند. اما رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی 
کار با ابراز "در جلسه چند روز گذشته کمیته مزد کارفرمایان 

حرف های عجیبی می زدند" گفت: کارفرمایان صحبت از 
جداکردن کارگر متأهل و مجرد می کردند که پایه و اساس 
ندارد. فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی 
کار درباره آخرین جلسه کمیته دستمزد و سبد معیشت 
کارگران گفت: علیرضا عســگری, معاون مشارکت های 
مردمی کمیته امداد اعالم کرده اســت که در مرکز رصد 
ماهانه در ۱8۰۰ نقطه نمونه بــرداری کرده اند و خط فقر 

غذایی به ازای هر نفر 67۰ هزار تومان اعالم شده است.
 توفیقی گفت: اگر این رقم را در ۳,۳ نفر که تعداد افراد یک 
خانواده متوسط است ضرب کنیم رقم ۲میلیون و ۲۱۱ هزار 
تومان می شود که این عدد مقدار مواد غذایی خط فقر است. 
اگر این رقم را در ضریب تأثیر مواد غذایی در سبد معیشت 
۳۰,9۵ درصد لحاظ کنیم, خط فقر اعالمی حدود 7 میلیون 
و ۱۴۳ هزار و 78۰ تومان می شــود، با این چنین رقمی آیا 
می توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری 

سبد معیشت تعریف کرد. 
 وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دســتمزد 
بر سر آن توافق شود، نمی تواند از این عدد حداقلی یعنی از 
7 میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمارهای تورمی 
دی ماه نشان می دهد که این عدد باید بیشتر از 9میلیون 
تومان باشد.توفیقی با بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به 
بعد تکلیف شده بود خط فقر و معیشت در کشور مشخص 

شود افزود: اما متأسفانه به دلیل بارهای مسئولیتی که دارد، 
تا به اکنون این اتفــاق در هیچ یک از دولت های جمهوری 
اسالمی نیفتاده اســت. ای کاش مرکز آمار ایران شجاعانه 
و به صراحت راجع به سبد معیشــت و معیشت خانوار نه 

اطالعات هزینه کرد خانوار در کشور صحبت می کرد.
 این فعال کارگری گفت: خود مســئوالن و کارشناســان 
مرکز آمار ایران می دانند به هیچ عنوان اطالعات هزینه کرد 
خانوار راستی آزمایی نمی شود و به هیچ عنوان نمی توان به 
آن استناد کرد، این اطالعات و آمار با واقعیت های جامعه 
فاصله بسیار زیادی دارد، به جای عددسازی و سندسازی 
یک بار هم که شده باید واقعیت ها را بگویند.رئیس کمیته 
دستمزد شورای اسالمی کار با یادآوری اینکه مصوبه سال 
گذشته دستمزد را نمایندگان کارگران امضا نکردند گفت: 
کارفرمایان با توجه به ظرفیت های قانونی که وجود دارد که 
اگر اکثریت اعضای شورای عالی کار به مصوبه ای رأی بدهند 
ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه الزم االجرا 
می شود؛ قصد دارند امسال هم مسیر سال گذشته را طی 
کنند.وی با ابراز اینکه در جلسه قبلی کارفرمایان صحبت 
از تفکیک کارگران متأهل و مجرد می کردنــد ادامه داد: 
کارفرمایان در جلسه دیروز، حرف هایی جدید می زدند که 
استناد نداشت, تعجب می کردیم که چرا این نظرات را دارند, 
انگار تا به حال بند دوم ماده ۴۱ را نخوانده اند. توفیقی با اشاره 

به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار گفــت: در این بند قانونی آمده 
است که "حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی 
و روحی فرد، به گونه ای باشد که کفاف هزینه های حداقلی 
یک خانوار متوسط را بدهد."، این که در یک خانواده چند 
کارگر کار می کنند و کارگر مجرد است یا متأهل محلی از 
اعراب ندارد. وی بیان کرد: با کمال تعجب باید بگویم یکی از 
معاونان وزیر اعالم می کرد که "سبد معیشت را اگر محاسبه 
کنیم ۵میلیون تومان می شــود."، این در حالی است که 
هزینه سبد معیشت سال گذشــته ۴میلیون و 9۴۰هزار 
تومان بود، حاال چگونه با این حجم از تورم افسارگسیخته و 
افزایش چندباره قیمت ها ممکن است امسال هم هزینه سبد 
معیشت ۵میلیون تومان باشد؟! این فعال کارگری با اظهار 
اینکه اعضای دولتی شورای عالی کار, کارمندان رده باالی 
دولت هستند گفت: افرادی عضو شورا هستند که سال اخیر 
6۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند, به صورت کامل 
مشخص است که درکی از کارگر و مشکالت کارگران ندارند. 
وی ادامه داد: کارفرمایان و دولتی ها وقتی مشاهده کردند که 
سال قبل مصوبه مزد بدون امضای کارگران به اجرا در آمد و از 
سوی دیگر دیوان عدالت اداری پس از شکایت کارگران، برای 
صدور رأی نهایی و ابطال دستمزد تعلل می کند, می خواهند 
از این فضا سوءاستفاده کنند و حتی حاضر به محاسبه هزینه 

سبد معیشت کارگران نیستند.

چانه زنی  برای  مزد 1400 به سختی پیش می رود

اختالف نظر 5میلیونی  در باره   رقم  سبد معیشت
شایلی قرائی
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رئیس کل گمرک می گوید: در طول ماه هایی که از 
عضویت ایران در اوراسیا گذشته میزان صادرات کشور 
به این منطقه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
مهدی میراشرفی در همایش اقتصادی ایران و اوراسیا 
اظهار کرد: بررسی های گمرک نشان می دهد که در 
حدود ۱۵ ماه گذشته ایران توانسته حدود ۱.۵ میلیارد 
دالر کاال به منطقه اوراسیا صادر کند که این عدد نشان 
دهنده رشد 8۲ درصدی صادرات ایران بوده است. در 
این مدت همچنین حدود سه میلیارد دالر نیز واردات 
داشتیم که نشان دهنده کاهش ۱6 درصدی آمار در 

این حوزه به شمار می رود.
وی با اشــاره به اهمیت تجارت در اقتصاد امروز دنیا 
توضیح داد: امروز استفاده از ظرفیت های جغرافیایی و 
تجاری کشورها در تعیین تکلیف آینده اقتصادی آنها 
اهمیت فراوانی دارد. آمارها نشان می دهد که حدود 
نیمی از کل تولید ناخالص ملی کشورها در سال ۲۰۱9 
به تجارت اختصاص یافته که نشــان دهنده افزایش 
جدی نقش همکاری های بین المللی در اقتصاد است.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه در سال های گذشته 

پیش بینی ها از گردش اقتصاد از آمریکا به ســمت 
کشورهای آسیایی حکایت می کند توضیح داد: امروز 
چین اولین کشور صادر کننده بیش از ۲۰۰۰ میلیارد 
دالر در سال است و بنادر این کشور نقش کلیدی در 
این فرآیند ایفا می کننــد. در کنار آن پیش بینی ها 
نشان می دهد که هندوستان و تعدادی از دیگر قدرت 
های اقتصادی آسیا نیز در ســال های آینده نقشی 

کلیدی ایفا خواهند کرد.
میراشرفی ادامه داد: نقطه جغرافیایی که ایران و اوراسیا 
در آن قرار گرفته اند محل اتصال کریدورهای شرق به 
غرب و شــمال به جنوب در جابجایی محموله های 
تجاری میان اروپا و آسیا هستند و از این رو نقش ایران و 
اتحادیه ارواسیا در این رابطه بسیار مهم خواهد بود.وی 
خاطرنشان کرد: سازمان جهانی گمرک از گمرک های 
تمامی کشورها خواسته که هفت توصیه را به منظور 
رونق گرفتن و دوام در دوره انقالب صنعتی چهارم در 
دستور کار قرار دهد و ایران نیز تالش می کند در مسیر 
همکاری های مشترک در حوزه گمرک مقدمات الزم 

برای افزایش تجارت را فراهم کند.

تهیه دارو هم به دلیل گرانی 
بی سابقه  و هم کمبود و قاچاق 
آن میلیون ها نفــر را نگران 
کرده است. هر روز با عبور از 
کنار داروخانه هایی که مجوز 
ارایه داروهای بیماران خاص را دارند شاهد صف های 
طویل برای خرید دارو هستیم. متاســفانه نبود دارو 
موجب به خطر افتادن جان بسیاری از مردم شده است. 
تنها ۱6۳ فوتی در میان بیمار تاالسمی به دلیل کمبود 
و یا نبود دارو اتفاق افتاده است. فشار اقتصادی و کمبود 
بعضی داروها، درمان بیماران خاص را در ایران با مشکل 

مواجه کرده است. 
به گفته یونس عرب، مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران از 
سال 97 تا امروز دست کم ۱6۳ بیمار تاالسمی به دلیل 
تامین نشدن دارو و درمان نامناسب جان خود را از دست 
داده اند. به گفته او، احتمال دارد این رقم تا پایان سال 

به ۲۰۰ نفر برسد. 
این در حالی است که تعداد بســیار باالیی از بیماران 
خاص نیازمند به داروهای خاص و وارداتی نیز به همین 
سرنوشت دچار شده اند. افزایش نرخ ارز باز هم متهم 
ردیف اول نام گرفته است. دولت به این دلیل نمی تواند 
برای واردات دارو اقدام کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص 
یافته به واردات دارو نیز به جای اینکه تامین دارو را منجر 

شود به بخش های دیگر ورود کرده تا موجب سودآوری 
افراد خاص شودم. رانت و فساد سرتاپای بخش واردات 
دارو را گرفته و کســی در این بین صــدای حزن آلود 

بیماران خاص را نمی شنود. 
در این رابطه اما فقط کمبود انسولین به سرخط خبرها 
رسید.اما انسولین تنها قلم دارویی نیست که مردم حاال 
با کمبود آن دست به گریبانند. میلیونها نفر در سراسر 
کشور، که زندگی شان وابســته به مصرف دارو برای 
کنترل بیماری است، نگران تامین داروهایشان هستند 
و اغلب در تالش برای  پیدا کردن داروخانه یا آشنایی که 

بتواند این دارو را برایشان تهیه کند. نه تنها دارو که برخی 
دیگر از ملزومات که در درمانهای پزشکی و دندانپزشکی 
به کار می آیند هم با کمبودی و نبودی کم سابقه مواجه 
شده اند. چرخه تولید و واردات تا مصرف دارو، چرخه ای 
بسیار پیچیده است. این پیچیدگی مختص ایران نیست 
 اما در مورد ایران عوامــل تاثیرگذار، دیگری هم اضافه 
شده اند. دولت اصرار دارد که تحریم ها، مردم را هدف 
گرفته و تامین دارو علیرغم گفته دولت امریکا به خاطر 

تحریم ها دچار مشکل شده است. 
وزیر بهداشــت اما در این رابطه اظهار داشت: برخی از 

افراد در وزارت بهداشت با پول واردات دارو، اقالم دیگری 
همچون کابل برق وارد کرده اند. موضوعی که در دولت 
دهم هم سابقه داشت و مرضیه وحید دستجردی، وزیر 
پیشین بهداشت، هم گفته بود که با ارز اختصاص یافته 
برای وارادت دارو، »خوراک ســگ و دسته بیل و زین 
اسب« وارد شد. محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک 
مرکزی، هم گفته بود که با پول دارو »اتوموبیل و کاالی 

لوکس« وارد ایران شده است.
انجمن علمی پزشکان ایران در رابطه با این موضوع اعالم 
کرده اســت که با وجود نبود داروی خارجی داروهای 
ساخت داخل از لحاظ کیفیت و اثربخشی روی بیماران 
آثار ســوء دارد. یونس عرب، همچنین می گوید: نبوِد 
دارو و درمان مناسب این بیماران باعث شده است که 
میانگین عمر بیماران به ۳۰ سال برسد، در صورتی که 
در بقیه کشورها میانگین سن بیماران تاالسمی همچون 
دیگر افراد آن جامعه است. نبود دارو برای درمان بیماران 
تاالســمی که طی دوسال گذشــته بارها در مورد آن 
هشدار داده شده است، و نیز هزینه های باالی درمان 
آنها در کنار این واقعیت که این بیماران تحت پوشش 
هیچگونه بیمه ای نیستند، زندگی این افراد را در تنگنا 
قرار داده است. از سوی دیگر »غالمحسین هوشمند«، 
مدیرعامل انجمن ام اس ایران نیز گفته است که هزینه  
ماهانه برخی از بیماران ام اس به ۵ میلیون تومان هم 
می رسد. تامین داروهای این بیماران خاص نیز از جمله 
مشکالت آنها در دوران تحریم و وارد نشدن داروهای 

تولید خارج از ایران بوده است.

سرسام هزینه ها، مشکالت بیمه و نبود دارو به اوج خود رسیده است

تمایل پزشکان به تجویز داروهای خارجی
واردات كابل برق، دسته بیل، غذای سگ و... به جای دارو 

سهم ناچیز ارز دارو در بودجه ریزی 
همایون سامیح نجف آبادی، نماینده مجلس

ارز دولتی برای واردات دارو باید به داروهای اساسی تخصیص داده شود. متاسفانه شرایطی ایجاد شده است که ارز اختصاص یافته برای واردات و تولید دارو نسبت به کل بودجه بسیار پایین است. در حالی این ارز برای وارد کردن بسیاری 
از مکمل های دارویی خارجی و لوکس اختصاص پیدا کرده که این اتفاق بسیار بی مورد بوده و ارز دولتی باید برای تهیه داروهای اساسی هزینه شود.

از سوی دیگر مشکل عمده ای که در سال جاری در حوزه دارو با ان روبرو شدیم این است که بخش بسیار زیادی از ارز برای واردات داروهای ضد کرونا اختصاص یافت. بنابراین ضرورت دارد با صرفه جویی در حوزه های دیگر، ارز تخصیص 
یافته برای واردات مواد اولیه داروها افزایش و مشکل جدی کمبود دارو در سطح عرضه رفع شود. مشکل دیگری که در زمینه داروهای خارجی وجود دارد این است که به رغم اینکه بسیاری از داروهای وارداتی غیر اساسی در داخل کشور 
تولید می شود اما پزشکان تمایل بیشتری برای تجویز داروهای خارجی دارند. مردم و بیماران نیز به دلیل فرهنگ و باورپذیری غلطی که برای داروی خارجی به راه افتاده به خرید این داروها بیشتر تمایل نشان می دهند. این در حالی 

است که نمی توانیم پزشکان را ملزم به تجویز داروهای داخلی کنیم چرا که پزشک کامال اختیار دارد داروهای رسمی و مورد تایید وزارت بهداشت را بر اساس صالحدید خودش تجویز کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس ســازمان دامپزشــکی کشــور با بیان اینکه 
آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان عامل افزایش قیمت 
تخم مرغ نیست چرا که هم اکنون 6۰۰ تن بیش از نیاز 
کشور تولید می شود، گفت: ستاد تنظیم بازار باید دلیل 
گرانی تخم مــرغ را بگوید.علی صفر ماکنعلی رئیس 
سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد: ۳۵ کانون آلوده به 
بیماری ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور 
شناسایی و مهار شد و هیچ گونه خسارتی نداشته است.
ماکنعلی گفت: در حال حاضر تولید تخم مرغ 6۰۰ تن 
در روز بیش از نیاز کشور است و بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان باعث کاهش تولید تخم مرغ در کشور نشده 
است.وی در پاسخ به اینکه اگر مازاد تخم مرغ وجود 
دارد پس چرا قیمت ها در بازار افزایشی است، گفت: 
مسأله قیمت مربوط به مؤلفه های اقتصادی است. طبق 
آمار دقیق ۲۴۰۰  تن نیاز روزانه کشور است در حالی 
که ۳۰۰۰ تولید می شود. بنابراین 6۰۰تن مازاد تولید 
وجود دارد.رئیس سازمان دامپزشکی افزود: در زمینه 
قیمت باید مسؤوالن ستاد تنظیم بازار صحبت کنند، اما 
زمانی که صادرات با دالر برای تولیدکنندگان ارزشمند 

است، افزایش قیمت در داخل هم اتفاق می افتد.
قیمت تخم مرغ در ماه های اخیر به شانه ای ۴۵ هزار 
تومان رسید و در همان زمان صادرات تخم مرغ هم 
انجام می شــد. تصمیم گیری تولید در حوزه وزارت 
جهاد و تصمیم گیری های صادرات در بخش وزارت 
صنعت انجام می شــود و مدیریت های جزیره ای و 

صادرات بدون توجه به نیاز داخل از نظر کارشناسان 
عاملی برای افزایش قیمت تخم مرغ شــده است. بر 
اســاس اعالم منابع خارجی پس از شیوع ویروس 
کرونا بسیاری از کشــورها صادرات خود را محدود 
یا متوقف کردنــد و تأمین نیاز داخــل را در اولویت 
خود قرار داده اند، به عنوان نمونه روسیه مدتی است 
صادرات برخی محصوالت کشاورزی از جمله گندم و 
نهاده های خوراک دام و طیور را متوقف کرد و پس از 
آن عوارض زیادی در نظر گرفته است. رئیس سازمان 
دامپزشکی کشور همچنین از افزایش یک میلیون 
و ۱۰۰ رأســی تعداد گاو در یک سال گذشته و ۱۰ 
میلیون رأس گوسفند و بز در دو سال گذشته خبر 
داد. وی همچنین گفت: صادرات تخم مرغ به میزان 
6۵ هزار تن و گوشت مرغ به میزان ۲۵ هزار تن صورت 
گرفته است. علی رغم اعالم این خبر مبنی بر افزایش 
جمعیت گاو و گوسفند در کشور اما قیمت گوشت 
هم به شدت افزایش یافته و قیمت گوشت گوساله 
به کیلویی ۱۲۰ و گوشت گوســفندی تا ۱۴۵ هزار 
تومان رسیده است. در یک هفته گذشته هم افزایش 
جدیدی در قیمت گوشت در بازار اتفاق افتاده است.  
از یک سو مسؤوالن بهداشتی این گونه محصوالت را 
غیربهداشتی عنوان می                                   کنند و از سوی دیگر قیمت 
مناســب  و طعم و مزه عالی آنها نســبت به لبنیات 
صنعتی مردم را روز به روز به سمت خود می کشاند و 

این پارادوکس سالها است وجود دارد.

همزمان با روند کاهشــی قیمت دالر بازار خرید و 
فروش خودرو با تشــدید رکود روبرو شده و کمتر 
کسی حاضر به معامله اســت.بازار خرید و فروش 
خودرو همزمان با روند کاهشــی نرخ ارز شــاهد 
کاهش قیمتها در انواع محصوالت داخلی بود اما از 
روز گذشته نوسانات جدید بازار ارز خرید و فروش 
خودرو را نیز متاثر خود قرار داده اســت. به نحوی 
که کمتر کسی حاضر به خرید خودرو بوده و همه 
منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند. به اعتقاد 
فعاالن بازار، در صورت ثبــات قیمت ارز کاهش 
قیمت بیشتری در انواع محصوالت ایران خودرو و 
ســایپا بوجود خواهد امد اما به دلیل اینکه بازار به 

هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست هرکس تمایل بخ 
خرید خودرو دارد تصمیم خود را به تاخیر نینداخته 

و نسبت به خرید خودرو اقدام کند.
در بازار خرید و فروش خودرو، ســمند ال ایکس 
۱8۱ میلیون تومان، ســمند سورن ۲۳8 میلیون 
تومان، پژو ۲۰6 تیپ دو ۱87 میلیون تومان، پژو 
۲۰6 تیپ پنج ۲۵۰ میلیــون تومان مورد معامله 
قرار می گیرد. عالوه براین پــژو ۲۰6 صندوقدار 
نیز ۲۳7 میلیون تومان، پراید ۱۳۱ ۱۰6 میلیون 
تومان، تیبا صندوق دار ۱۱6 میلیون تومان، تیبادو 
 ۱۲۵ میلیون تومان، و ساینا ۱۳۲ میلوین تومان 

قیمت گذاری شده است.

ســتاد تنظیم بازار که دو ماه پیش درخواست تداوم 
تعویق اســتاندارد ۱۲7 را داشــت، حاال مقرر کرده 
محموله های ثبت سفارش شده در حال حمل و موجود 
در بنادر و گمرکات کشور بر اساس شرایط دوره تعلیق 
استاندارد ۱۲7 نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی 
)ظاهری( ترخیص می شــود. عباس قبــادی، دبیر 
ستاد تنظیم بازار طی نامه ای به رئیس سازمان ملی 
استاندارد اعالم کرده که عدم اصالح استاندارد ۱۲7 
برنج منجر به توقف ترخیص کاال و در نتیجه افزایش 
قیمت در بازار شده، بنابراین بر اساس مصوبات اخیر 
ستاد تنظیم بازار و تسهیل و تسریع در واردات برنج، 
مقرر شــده محموله های ثبت سفارش شده در حال 
حمل و موجود در بنادر و گمرکات کشــور بر اساس 
شرایط دوره تعلیق استاندارد فوق ترخیص و مشمول 
ضوابط فعلی نشود.همچنین تا زمانی که سازمان ملی 
استاندارد نسبت به تجدیدنظر در استاندارد ۱۲7 اقدام 

نکرده،  بند فوق به قوت خود باقی خواهد بود.
عباس قبادی همچنین با اشاره به نزدیکی ایام پایانی 
ســال و تقارن آن با ایام ماه مبارک رمضان و نیاز به 
تنظیم بازار محصــول فوق از رئیس ســازمان ملی 
استاندارد درخواســت کرده که دستور دهد جهت 
جلوگیری از تبعات ناشی از عدم اجرای مصوبات فوق 
اقدام الزم را انجام دهد و نتیجه را به این معاونت اطالع 
دهد.دو ماه پیش هم این مقام مسئول طی نامه ای به 

سازمان ملی استاندارد درخواست کرده که استاندارد 
۱۲7 نوع برنج در بخش مشخصات فیزیکی )ظاهری( 

یک سال دیگر هم به تعویق افتد.
گفتنی است که به تعویق افتادن اجرای استاندارد ۱۲7 
برنج در بخش مشخصات فیزیکی به این معنی است که 
واردکنندگان ملزم به اعالم درجه بندی برنج وارداتی )از 
نظر ظاهری( نیستند اما استانداردهای کیفی و بهداشتی 
این محصــول تغییری نکرده و همچــون قبل کنترل 
می شود. این استاندارد ســال گذشته  "به دلیل وجود 
برخی مشکالت و معذورات برای واردکنندگان" برای 
یک سال به تعویق افتاد و اخیرا مدیرکل دفتر ارزیابی 
کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان ملی استاندارد 
درباره وضعیت اجرای این اســتاندارد در سال جاری 
گفته بود که تجدید نظر برای تمدید مصوبه به تعویق 
افتادن اســتاندارد ۱۲7 نوع برنج در بخش مشخصات 
فیزیکی )ظاهری( برای یک سال دیگر، در انتظار توافق 
وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی و انجمن 
واردکنندگان برنج بر سر جدول درجه بندی این محصول 
است، چراکه حذف آن به لحاظ تجاری مشکالتی ایجاد 
می کند. در حال حاضر چهار میلیــون و ۲۰۰ هزار تن 
کاالی اساسی در بنادر کشور وجود دارد که 9۱ هزار و 
۴۰۰ تن از آن برنج است. اما نکته مهم تر این است که در 9 
ماهه اول امسال حدود 776 هزار تن برنج وارد شده است 

که در مقایسه با پارسال ۳۰ درصد کاهش داشته است.

جدال بر سر استاندارد برنج ادامه دارد

ستاد تنظیم بازار پاسخ دهد

آنفلوآنزای پرندگان عامل گرانی تخم مرغ نیست

همه منتظر ارزانی بیشتر هستند

معامالت بازار خودرو قفل شد

رئیس كل گمرک خبر داد

افزایش ۸۲ درصدی صادرات به اوراسیا
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چه خألهای قانونی برای مقابله با قماربازان فضای 
مجازی وجود دارد؟

با توسعه کالهبرداری های اینترنتی در بستر های مجازی و تغییر شیوه های فریبکارانه، 
قانون مصوب سال ۱۳۶۷ پاسخگوی نیاز امروز نبود و خوشبختانه طی سنوات اخیر با 
تصویب قانون جرایم رایانه ای در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات به نوع 

جرایم رایانه ای تخصیص داده شد.
با وجود ورود دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت های شرط بندی و قمار، 
شناسایی مجرمان با مشکالتی روبه روست چراکه ِسرور بسیاری از این سایت ها در خارج 

از کشور اداره می شود.
با توسعه کالهبرداری های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه های فریبکارانه، 
قانون مصوب سال ۱۳۶۷ پاسخگوی نیاز امروز نبود و خوشبختانه طی سنوات اخیر با 
تصویب قانون جرایم رایانه ای در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات به نوع 

جرایم رایانه ای تخصیص داده شد.
بر اساس ماده ۷۴۱ »هر کسی غیرمجاز از ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب 
اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، 
مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر ردمال به 
صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«

چه كمبودهای قانونی برای برخــورد با قماربازان 
فضای مجازی وجود دارد؟

عباس نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان 
معتقد است، بنا بر این قانون، هر کسی از بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال دیگری 
شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه 
نقد کنند، تحت عنوان کالهبرداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی برای این 

اشخاص دیده شده است.
وی توسعه سایت های شرط بندی در دهه اخیر را از تهدیدات اساسی در فضای مجازی 
دانست و اذعان کرد: در برخی کشورها اساساً شرط بندی فاقد ایراد است؛ اما در بیشتر 
کشورها به علت تبعات سوءاقتصادی ناشــی از این موضوع حداقل از باب رعایت نظم 
عمومی جرم انگاری شده و با قمار و شرط بندی برخورد جدی می کنند چراکه شرط بندی 
یکی از راه های کسب درآمد نامشروع و نامعقول است و منشأ درآمد حاصله از کار یا خدمت 
مشخصی نیست، از طرفی این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم و احتمالی بسته 

می شود و احتمال زیان در آن بسیار است.
نجفی گفت: در قوانین ما براساس مبانی فقهی و عقلی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات 
اسالمی بخش تعزیرات مصوب ســال ۱۳۷۵ قانون گذار شــش ماده را به این موضوع 
تخصیص داده است، مطابق قانون »قماربازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبان آن به یک 
تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شالق و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات 
محکوم می شوند و هر کس آالت و وسایل ویژه به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا 
نگهداری کند، به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای 
نقدی محکوم می شود. همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرط بندی دایر 
کرده تا دو سال حبس، پلمب محل و شالق نیز برای او دیده شده است. وی با بیان اینکه 
این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نبوده است، 
مطرح کرد: براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه ای قانون گذار بیان کرده: »هر کس به 
هر نحوی بستری را برای سایت های قماربازی و شرط بندی ایجاد یا سایت یا نرم افزاری 
را طراحی کند تا به نحوی دیگران را ترغیب کرده تا تحت عنوان حق عضویت مبالغی را 
پرداخت کنند و از این راه فرد مؤسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول های 
مردم را غارت کند، به ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ 

میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
معاون قضایی دادگســتری کل استان همدان خاطرنشــان کرد: با توجه به آثار سوء و 
مخرب این موضوع دادستان کل کشور در سال گذشته بخشنامه پنج بندی صادر کرد 
تا دادستان ها با استفاده از همه ظرفیت های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی 
)جرایم رایانه ای( با شدت برای شناســایی و برخورد با این افراد اقدام کنند همچنین 
ضابطان قضایی نیز مکلف شدند با شــدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریع 

مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شود.
وی با بیان اینکه با وجود ورود دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت های 
شرط بندی و قمار شناسایی مجرمان با مشــکالتی مواجه است چراکه ِسرور بسیاری 
از این سایت ها در خارج از کشور اداره شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی رسیم، 
خاطرنشان کرد: دستگاه های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، 
آسیب های سایت های شرط بندی اطالع رسانی و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای 
مجازی وجود دارد، مطلع کنند چراکه اکثر قربانیان اطالعات و دانش کافی از آسیب ها و 
مشکالت این سایت ها نداشته و از طرفی فریبکاران به گونه ای به این موضوع رنگ و لعاب 

می دهند تا فعالیت سایت های قمار را قانونی جلوه دهند.
نجفی گام نخستین در راستای پیشگیری از این موضوع را اطالع رسانی و برخوردهای 
قاطعانه با سازندگان این سایت ها دانست و گفت: آثار مخرب و زیانبار این جرایم گستره 
باالیی دارد و اشخاص متعددی قربانی این موضوع شده اند. به همین علت در برخورد با 
کالهبرداران و مجرمان این حوزه کمترین استفاده از ظرفیت های تأسیسات نهادهای 
ارفاقی صورت می گیرد، چون این افراد کسانی هستند که با ناامن کردن فضا، بی اعتمادی 

را در بین آحاد مردم ترویج می دهند.
وی اعالم کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم زمینه ای را فراهم کرده تا از ظرفیت نهادهای 
مردمی و آحاد جامعه در راستای کشف و شناسایی برخورد سریع تر و بهتر با مجرمان 
قبل از ایجاد خسارت استفاده کنند و تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت های مردمی 
به سمت وسویی حرکت شود تا به محض اینکه آثاری از این گونه مسائل در جامعه رؤیت 

شد، خود مردم سریع اطالع رسانی کنند تا سریع اقدامات الزم صورت بگیرد.
به همین منظور، سامانه جامع مردمی تحت عنوان سامانه سجام قوه قضائیه به آدرس 
SAJAM.SCPD.IR طراحی شده است و همه اشخاص می توانند، محرمانه به این 
سامانه مراجعه کرده و گزارش های خود را در این حوزه وارد کنند تا با سرعت ویژه ای رصد 

و به دادستان ها یا دستگاه های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود.

موتور اســتخراج بيت كوين مجــاز در مازندران 
خاموش شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از غیرفعال شدن مراکز مجاز استخراج ارز دیجیتال 
یا بیت کوین در این استان خبر داد و گفت که از زمان شروع خاموشی ها تاکنون هیچ مرکز 

مجازی در استان اجازه فعالیت ندارد.
فرامز سپری تعداد مراکز مجاز استخراج بیت کوین در مازندران را چهار مجموعه اعالم و 
تاکید کرد که هیچ یک از این مجموعه ها در حال حاضر فعال نیستند.وی با اعالم این که 
بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه غیرمجاز استخراج بیت کوین هم در استان طی سال جاری 
جمع آوری شد ، گفت : مراکز مجاز استخراج بیت کوین مراکزی هستند که از اداره کل 
صنعت ، معدن و تجارت مجوز فعالیت دارند و هم چهار مجموعه ای که با شرکت توزیع 
برق مازندران مرتبط بودند ، در شهرهای ساری ، بابل، امیرکال و بهشهر فعالیت داشتند 

که متوقف شده است.
مازندران ۲ شرکت توزیع برق دارد. شرکت توزیع برق مازندران از گلوگاه تا آمل را زیر 
پوشش دارد و بقیه مناطق استان هم زیر پوشش شرکت توزیع غرب مازندران هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت : در حال حاضر برق تمامی چهار مزرعه مجاز 
استخراج ارز دیجیتال به دلیل کمبود انرژی قطع اســت و این وضعیت تا عادی شدن 

شرایط ادامه خواهد داشت.

اخبار

مرکز نوآوری ایران در کنیا گشایش یافت
مرکز نوآوری ایران در کنیا با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جوزف مارچرو وزیر آی سی تی کنیا و ریچارد اینگاتی رییس اتاق بازرگانی این کشور گشایش یافت.

قصه پُرغصه گرانی ها امروز 
به آمار مرکز آمار از تورم دی 
ماه گره خورده است؛ آماری 
که تورم دوازده ماهه منتهی 
به دی ســال جاری را برای 

خانوارهای کشور ۳۲.۲ درصد اعالم می کند. 
در این میان نقطه جالب توجه تورم ماهانه دی نسبت 
به آذر است که همچنان با وجود سیگنال ارزانی ارز و 
فروکش کردن التهاب بازارها همچنان منحنی صعودی 
را نشان می دهد. این منحنی تنها همانند نقشی است 
که چهره اصلی خود را با سقوط جامعه کارگری و دهک 

های پایین درآمدی به مرز فالکت نشان می دهد. 
بر اســاس اعالم مرکز آمار ایران، در دی ۱۳۹۹ عدد 
شاخص کل برای خانوارهای کشور )۱۰۰=۱۳۹۵( به 
۲۸۵.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش 

نشان می دهد.در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد 
افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان های 
مازندران و قم با ۰.۷ درصد افزایش است. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 

به نقطه( برای خانوارهای کشور ۴۶.۲ درصد است.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 
مربوط به استان زنجان با ۳.۳ درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان های گلستان، قم و 

مازندران با ۰.۷ درصد افزایش است.
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطــه به نقطه( برای خانوارهای شــهری 
کشــور ۴۵.۵ درصد است. بیشــترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان 
)۵۵.۴ درصــد( و کمترین آن مربوط به اســتان قم 
)۴۱.۵ درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
به دی ماه ۱۳۹۹ بــرای خانوارهای شــهری به عدد 
۳۲.۲ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه 

مربوط به استان هرمزگان )۳۶.۲ درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان های آذربایجان غربی و مرکزی )۲۸.۶ 

درصد( است.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، وضعیت 
خانوارهای کشــور در بحبوحه گرانی ها را بررســی 

می کند. 

نرخ تورم ساليانه از مرز 32 درصد گذشت

رکورد شکنی  تورم خوراکی ها
ركوردهای جديد در آمارهای تورم چه پيامی دارد؟

آالرم هشدار پایداری رکود تورمی 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان 

وقتی صحبت از بیکاری، رکود یا تورم می کنیم، یعنی در مورد یک وضعیت نامطلوب اقتصادی سخن می گوییم. زمانی است که بیکاری در کشوری باالست؛ ولی تورمی نیست. نمونه آن کشور آمریکاست. گاهی نرخ اشتغال و تورم 
هر دو باالست؛ یعنی بیکاری کم ولی قیمت ها باالست که نمونه آن کشور انگلستان است. زمانی است که هر دو یعنی بیکاری و تورم باال دارید که همان »رکود تورمی« یا »تورم رکودی« است که در کشور با آن دست به گریبانیم. 

گاهی هم مثل ژاپن تورم منفی است و اشتغال هم کم نشده که بهترین حالت است یعنی ارزانی همراه با رونق. 
در کشور ما چیزی که بد جا افتاده و با مردم همزیستی می کند، تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی است و اگر دولتی آن را به ۱۵ درصد برساند »دولت خوب« و اگر به باالتر از ۲۵ درصد برود »دولت بد« خواهد بود. در حالی که در هیچ کجای 
دنیا شما در کشورهایی که مثل ایران نسبت به کشورهای همسایه شان چندین سر و گردن باالتر هستند، نباید با چنین پدیده ای مواجه باشند. به عبارت دیگر مردم انتظار دارند که اگر تورم ۲۵ درصد باشد، خوب است و اگر ۲۰ 
درصد شد بهتر است. مدتی کوتاه دولت آن را تک رقمی می کند و شعار تورم تک رقمی را سر می دهد و آن را از دستاوردهای خود می نامد. بحث اصلی این است که باید جلوی رشد قیمت را بگیریم. چرا باید رشد قیمت داشته 

باشیم؟ چرا ثبات قیمت نداشته باشیم؟ 
سیاست های دولت سیاست های تورم زاست به ویژه در سال جهش تولید ما باید به تولید کمک کنیم. تولید هم وابسته به قیمت تمام شده است ولی تمام اقدامات ما ضد تولید و افزایش قیمت تمام شده بوده است مثل نرخ ارز، 
افزایش قیمت نهاده های دامی، افزایش محصوالت صنعتی و معدنی. همه این موارد روی تولیدکننده فشار آورده است که در حال حاضر با کمبود مواد اولیه روبه روست و سرمایه در گردش هم ندارد. بنابراین تورم به هیچ وجه 
چیز مطلوبی نیست که دولت ها آن را رها کنند. متاسفانه مدتی است دولت آن را رها و تنها روی بورس تمرکز کرده است. آنقدر رشدهای آن را بزرگ کردند تا باالخره به ریزش چندین ماهه منتهی شد که هنوز هم ادامه دارد؛ 
ولی کسی به افزایش مستمر و مداوم قیمت ها اعتراض نمی کند و پذیرفته هم شده است. به عبارت بهتر اگر نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش تورم نداشته باشیم مانند این است که چیزی گم شده و نگران می شویم. دلیل آن هم 
این است که به تدریج هر بخشی در مسیر افزایش قیمت می آید و یک ماه این بخش مصوبه افزایش قیمت می گیرد و ماه بعد بخش دیگری. به اضافه اینکه نرخ ارز مزید بر علت و بهانه ای شد بر اینکه هزینه تولید باال رفته و واردات 
گران شده پس افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد. همه این موارد به مصرف کننده لطمه می زند زیرا تولیدکننده پول آن را می گیرد. این مصرف کننده است که درآمد مشخصی دارد و قدرت خرید او به طور مستمر کاهش می یابد. 
به هر حال مردم سبد خریدشان گران تر شده و چون درآمدشان ثابت است سبد معیشت شان کوچک تر می شود.  به همین دلیل تورم به طور مستقیم باعث کاهش قدرت خرید می شود. در کنار آن معضالت اجتماعی هم رخ 

خواهد داد. 
همچنین تورم گروهی را گستاخ می کند و گروهی نیز کاسبان تورم اند. گروهی که سرمایه هایی همچون خودرو، خانه و زمین دارند، نفع می برند زیرا سرمایه شان بدون اینکه درآمد آنها افزایش پیدا کند، بیشتر شده و ثروتمندتر 
می شوند. این گروه چون درصد کوچکی هستند را کنار می گذاریم اما جامعه بزرگ کارگری سرمایه ای ندارد که گران شود. حقوق او نیز به دلیل تورم کم ارزش تر شده بنابراین دچار سوءتغذیه می شود، ممکن است دست به 
کارهای خالفی بزند که جرم و جنایت و معضالت اجتماعی است. از طرفی تغذیه این گروه به هم می خورد؛ پس ناتوان تر و حتی بیمار می شود. دولت باید در نظر بگیرد که این ارقامی که مرکز آمار اعالم می کنند هشدار است که 
این موارد را باید اصالح کنید نه اینکه صرفا گزارش بدهیم و هیچ کسی هم عکس العملی از خود نشان ندهد. جالب است که کسی با این آمار کاری ندارد. بورس ریزش داشت و مردم اعتراض کردند. کاش در مورد تورم هم این کار 

را شاهد بودیم. حتی یک درصد تورم زیادی است برای کشوری که چنین بنیه ای دارد. 
متولی اصلی تورم بانک مرکزی است. درست اســت که مرکز آمار این داده ها را جمع آوری می کند ولی مرکزی که صحه می گذارد و باید پاسخگو باشد، بانک مرکزی است. در این میان گاهی مرکز آمار رشد اقتصادی را منفی 
۴ اعالم می کند ولی بانک مرکزی آن را سیاسی کرده و آن را مثبت ۲ می کند. پژوهشگر قصد دارد از این داده برای تحقیق و سیاست گذار آن را برای اصالح سیاست ها استفاده می کند. از آمار غلطی که بانک مرکزی داده می 
خواهیم بگوییم فشار خون و قند خون این بیمار چه میزان است؛ در حالی که این داده ها اشتباه است. پس نسخه هم اشتباه می شود و مریض می میرد. بنابراین مراکز آماری سعی کنند که اطالعات را بدون دخل و تصرف جمع 

آوری، خالصه بندی و شاخص های کالن و مهم را اعالم کنند؛ ولو اینکه محرمانه باشد ولی سیاستمدار این معضل را شناسایی و رفع معضل کند نه اینکه فقط صرف اعالم نتایج باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

حجم تجارت الکترونیکی در نیمه اول امســال به ۶۳۹ هزار 
میلیارد تومان رسید که نســبت به ۶ ماهه اول سال ۹۸ در 
حدود ۲۸۴ درصد رشد کرده است. گزارش عملکرد تجارت 
الکترونیکی در ۶ ماهه اول امسال نشــان می دهد که ارزش 
معامالت  تجارت الکترونیکی در نیمه اول امسال نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته ۸/۳ برابر شده است.گزارش مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی در مورد عملکرد ۶ ماهه تجارت 
الکترونیکی نشان می دهد که اگر چه کرونا طی یک سال اخیر 
از منظر اقتصادی تهدیدی بزرگ برای کسب و کارهای سنتی 
بود، اما فرصتی بی نظیر برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم 
کرد و باعث ترغیب مردم و اصناف به خرید و فروش اینترنتی 
شد. بررسی های صورت گرفته از سوی این مرکز نشان می دهد 
که ارزش تجارت الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ 
دو برابر شده بود اما کرونا موجب شده این رشد به میزان ۸/۳ 
برابری ارزش معامالت برســد و دامنــه آن نه تنها در بخش 
محصوالت گسترش پیدا کند بلکه افراد میانسال و سالمند 

را نیز در برگیرد.

زیرساخت تجارت الکترونیکی
طبق این گزارش تعداد کاربران تلفن همراه هوشمند در ۶ ماهه 
اول امسال به ۵۴ میلیون و ۳۳ هزار نفر رسیده است که نسبت 
به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد، همچنین 
تعداد مشترکان اینترنت پهن باند نیز در نیمه اول امسال با ۱۰ 
درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۸۶ میلیون کاربر رسید و 
هم اکنون ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در کشور ۱۰۲ درصد 
برآورد می شود. همچنین تعداد گواهی امضاهای الکترونیکی 
صادر شده نیز در ۶ ماهه اول امسال به ۱۸۵ هزار امضا می رسد 
که نسبت به امضاهای الکترونیکی صادر شده در ۶ ماهه سال 
گذشته ۱۲۳ درصد رشــد داشته است.رشد زیرساخت های 

تجارت الکترونیکی طی ۶ ماهه اول امسال موجب شد تا بستر 
ارائه خدمات تجارت الکترونیکی ساده تر شود و افراد بیشتری 
امکان استفاده از سرویس های و خدمات تجارت الکترونیکی 

را به دست آورند.

عملکرد تجارت الکترونیکی
توسعه زیرساخت های تجارت الکترونیکی و همچنین کرونا 
موجب شتاب گرفتن توسعه تجارت الکترونیکی در نیمه اول 
سال ۹۹ شد.بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی نشــان می دهد ارزش اسمی معامالت 
تجارت الکترونیکی امسال با ۲۸۴ درصد افزایش به ۶۳۶ هزار 
میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که ارزش اسمی 
معامالت تجارت الکترونیکی در نیمه اول سال ۹۸ در حدود 

۱۶۶ هزار میلیارد تومان اعالم شده بود.
البته ارزش حقیقی معامالت تجــارت الکترونیکی نیز ۲۱۷ 
درصد رشد کرده است و از ۳۵۰ میلیارد تومان به هزار و ۱۱۰ 
میلیارد تومان رسیده است و متوســط مبلغ تراکنش های 
تجارت الکترونیکی از ۱۶۴ هزار تومان در نیمه نخست سال 
۹۸ به ۴۱۷ هزار تومان در نیمه نخست سال ۹۹ رسیده است. 
برآوردهای صورت گرفته نشــان می دهد که متوسط مبلغ 
تراکنش های تجارت الکترونیکی در حدود ۱۵۳ درصد رشد 
کرده است. البته این میزان رشد در متوسط مبلغ تراکنش های 
تجارت الکترونیکی می تواند ناشی از تورم طی سال گذشته 
باشــد.ارزش معامالت دولتی نیز در این دوره زمانی رشدی 
معادل ۵۹ درصد داشته است و از ۵/۳۷ هزار میلیارد تومان 

در نیمه اول سال ۹۸ به ۵/۵۹ میلیارد تومان در نیمه اول سال 
۹۹ رسیده است. تعداد معامالت الکترونیکی دولتی نیز با ۳۵ 

درصد رشد به ۱۵۲ هزار معامله رسید.

کسب وکارهای دارای نماد
بررســی های صورت گرفته از ســوی مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی نشان می دهد که ۲۳ درصد واحدهای فعال در 
حوزه تجارت الکترونیکی دارای اینماد هســتند. این میزان 
رشدی معادل ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۸ را نشان می دهد. 
بیشترین دارندگان اینماد در حوزه فروش کاال فعالیت می کنند 
و پس از آن فعاالن در دسته آموزش، برنامه نویسی و کامپیوتر 
و تبلیغات و بازاریابی  بیشتر نماد اعتماد الکترونیکی را از مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی دریافت کرده اند.
سابقه فعالیت دارندگان نماد اعتماد الترونیکی نشان می دهد 
که ۳۳ درصد آنان کمتر از یک سال است که فعالیت می کنند 
و ۴۵ درصدشان تقریبا بین یک تا ۴ سال است که از فعالیتشان 
می گذرد، همچنین ۲۲ درصد دارندگان اینماد بیش از ۴ سال 

است که در این حوزه فعالیت می کنند.
یکی از چالش های تجارت الکترونیکی در ایران شــخصیت 
حقوقی فعاالن این حوزه اســت. به گونــه ای که ۷۵ درصد 
فعاالن تجارت الکترونیکی که کسب و کارشان اینماد دریافت 
کرده است شخصیت حقیقی هستند و فقط ۲۵ درصد آنان 
کسب و کار با نام شخصیت حقوقی فعالیت می کنند. همچنین 
تعداد فعاالن زن این حوزه نیز نســبت به سال گذشته هیچ 
تغییری نکرده اســت و فقط ۱۳ درصد صاحبان واحدهای 

تجارت الکترونیکی را زنان تشکیل می دهند. این رقم نسبت به 
سایر کشورهای جهان رقم تقریبا پایینی است.

بسترهای ارائه کاال
بستر اصلی ارائه کاال و خدمات در تجارت الکترونیکی وب سایت 
رسمی آن کســب و کار است اما طی ســال های گذشته با 
گسترش شــبکه های اجتماعی و پیام رســان ها هر کدام از 
این بخش ها توانسته اند درتوسعه تجارت الکترونیکی موثر 
واقع شود. بررســی های مرکز توســعه تجارت الکترونیکی 
نشــان می دهد که ۸۱ درصد واحدهای تجارت الکترونیکی 
در کنار وب ســایت از شــبکه های اجتماعی نیز برای ارائه 
کاال و خدمات خود اســتفاده می کننــد و ۴۶ درصد آنها از 
پیام رسان ها. فقط ۲۸ درصد از کسب و کارها از اپلیکیشن های 
 موبایلی برای فــروش و ارائه کاال و خدمات خود اســتفاده 

می کنند.
همواره ارسال کاال در تجارت الکترونیکی یکی از چالش های 
ارائه دهندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیکی بوده است، 
گزارش تجارت الکترونیکی نشان می دهد که شرکت پست با 
۴۳ درصد سهم، بیشترین سهم را در ارسال کاال و خدمات طی 
۶ ماهه اول امسال برعهده داشــته است و پس از آن شرکت  
پست خصوصی سهمی معادل ۲۴ درصد را به خود اختصاص 
می دهدو سهم سیستم توزیع خود شرکت نیز در این میان 

۱۹ درصد است.
یکی از نــکات قابل توجه ایــن گزارش روش هــای تامین 
ســرمایه واحدهای تجارت الکترونیکی اســت، بررسی ها 
نشــان می دهد که ۸۶ درصد واحدهای تجارت الکترونیکی 
با سرمایه گذاری شخصی فعالیت می کنند و ۸ درصد آنها با 
کمک سرمایه گذاری شتابدهنده ها و بخش خصوصی و میزان 

سرمایه گذاری دولت در این بخش ۵ درصد است.

مدیرکل دفتر راهبری و نظــارت بر انتقال و توزیع 
برق وزارت نیرو، از بررســی و تصویب اســتاندارد 
کیفیت توان الکتریکی دستگاه های استخراج رمز 
ارز در نشست کمیته تصویب استانداردهای صنعت 
برق ایران خبر داد.»عبدالصاحب ارجمند« با اشاره 
به برگزاری نشست کمیته تصویب استانداردهای 
صنعت برق ایران به ریاســت معاون برق و انرژی و 
حضور مدیر کل دفتر تدوین اســتانداردهای ملی 

سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: در این 
نشســت، برنامه ریزی الزم در خصوص توســعه و 
ارتقای ســطح اســتانداردهای صنعت برق انجام 
شــد.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به گسترش 
روزافزون دستگاه های استخراج رمز ارز و فناوری 
اینگونه تجهیزات که به طور معمول به فناوری تولید 
بیت کوین شناخته می شــوند، هیئت وزیران در 
جلسه ششم مرداد سال ۹۸، سازمان ملی استاندارد 

ایران را موظف کرد که بــا همکاری وزارتخانه های 
نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات، برچسب انرژی 
و استانداردهای کیفیت توان تجهیزات فرآورده های 
پردازش رمزنگاری شــده رمز ارزها )ماینینگ( را 
تدوین و ابالغ کند.ارجمند گفت: در این نشســت 
مقرر شد ســازمان ملی اســتاندارد در سریع ترین 
زمان ممکن، آن را به عنوان استاندارد ملی تصویب 
و در سایت آن سازمان قرار دهد. استاندارد »مصرف 

و برچسب انرژی دســتگاه های استخراج رمز ارز« 
نیز با همکاری وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد 
تدوین و با شماره ملی ۲۲۸۰۰ در شهریور ماه سال 
جاری در سایت سازمان ملی استاندارد قرار گرفته 
است.وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مصوبات 
سیزدهم مرداد ۹۸ و ۱۵ تیر امسال هیئت وزیران، 
رعایت استانداردهای مزبور برای تمامی دستگاه ها 

و مزارع استخراج رمز ارز الزامی است.

سرمقاله

طبق گزارش مركز توسعه تجارت الكترونيكی برای 6 ماهه اول سال 99:

حجم تجارت الکترونیکی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسید

مديركل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزيع برق وزارت نيرو خبر داد

تصویب استاندارد کیفیت توان الکتریکی دستگاه های استخراج رمز ارز


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



