
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: موارد 
بستری و ســرپایی کرونا در برخی استانها شیب 
صعودی پیدا کرده و به همین علت از این پس در 
برخی شهرهای زرد مسافرپذیر مانند شهرهای 
نارنجی ســابق محدودیت تردد اعمال می شود. 
همه مسافران خارجی نیز هنگام ورود به کشور 

تست می شوند.
به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی روز شنبه پس از 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که با حضور رئیس 
جمهوری برگزار شد، افزود: وضعیت کشور گرچه 
روند تقریبا با ثباتی شده اما آمارها نشان می دهد 
در برخی استانها تعداد بیماران سرپایی در حال 
افزایش است و در برخی استانها موارد بیماری با 
شیب کم در حال افزایش اســت که باید مراقب 
باشیم.وی ادامه داد: از بیش از یکماه پیش رویکرد 
ما در وزارت بهداشت این اســت که همه عالیم 
خیز بیماری در کشور چه سرپایی و چه بستری 
را رصد کنیم و فعال و تهاجمی به ویروس حمله 
می کنیم تا ویروس را در مراحل اولیه شناسایی 
 و با قرنطیه و ایزوله کردن زنجیره انتقال ویروس 

را قطع کنیم.
رئیســی گفت: اســتان مازندران هنوز باالترین 
میزان بیماری و بســتری روزانه را دارد. البته با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی یکــی دو هفته 
گذشته همکاری مردم و مســئوالن این استان 
مشاهده می شــود و روند صعودی کرونا در این 
اســتان در مورد موارد بســتری متوقف شده و 
 امیدواریم با همت مردم و مســئوالن این استان

 روند نزولی شود.
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت افزود: استان 
های گیالن و گلستان هم به سمت نزولی شدن 
می رونــد و امیدواریــم این وضعیــت ادامه دار 
باشد. فعال شــهر قرمز نداریم. ۱۸ شهر نارنجی 
 اســت که ســه تا در گیالن و ۱۵ تا در مازندران 

است.
 ۱۲۴ شهر زرد و ۳۰۶ شهر آبی هستند. در جلسه 
ستاد هم به برخی اســتانها هشدارهایی دادیم تا 

بتوانند بهتر کنترل کنند.
رئیســی گفت: یکی از اســتانهایی که به شدت 
عالیم نگران کننده دارد استان هرمزگان است. 
 قشــم، بندرلنگه و جاســک باید بیشتر مراقبت 

کنند.
 روند بیماری در این شهرها رو به افزایش است. 
استان یزد به صورت مالیم در مورد موارد بستری 
رو به افزایش است. خراســان شمالی هم همین 
طور کرونا خیز برداشته البته هنوز به مرحله باال و 
بحرانی نرسیده اما الزم است تمهیدات تشدیدی 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی در این استان 

اعمال شود.

سخنگوی ســتاد مقابله با کرونا افزود: بر اساس 
مصوبه ســتاد ملــی کرونا منع تــردد در برخی 
شهرهای زرد مســافردپذیر نیز اعمال می کنیم 
مثل شهرهایی که قبال نارنجی بودند و محدودیت 

داشتند.

شرط مسافرت مردم در نوروز ۱۴۰۰
وی گفــت: اگــر مــردم در ۶ هفتــه باقیمانده 
پایان ســال پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
 کنند امیدواریــم بتوانیم نوروز آرامی داشــته 

باشیم.
 در حوزه گردشگری نیز برای رونق سفرها برنامه 
هایی داریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تسهیالتی فراهم کنیم تا با اجرای پروتکل های 
سختگیرانه برخی هتل ها فعالیت داشته باشند 
و حتی در ایام نوروز برخی تورهای مسافرتی نیز 

فعالت کنند.
رئیسی ادامه داد: اگر اوضاع تحت کنترل و نظارت 
باشد و مسافران کنترل شوند و هیچ فرد مثبتی 
در بین مســافران نباشــد و در ورودی هتل ها 
کنترل شوند، هموطنان می توانند در تعطیالت 
نوروز به مســافرت بروند البته به شرطی که در 
 یکی دو ماه مانده به پایان ســال وضعیت را ثابت

 نگه داریم.
معاون وزیــر بهداشــت ادامــه داد: بــا وجود 
این در برخی اســتانها متاســفانه عادی انگاری 
و ســاده گرفتن کرونا دیده می شــود. در برخی 
مشــاغل تجمعاتی صــورت گرفتــه و رعایت 
 پروتکل ها افت کــرده که باعث خیــز بیماری

 می شود.
وی تاکیــد کرد: از مــردم خواهــش می کنیم 
قدر این وضعیــت را بدانیــم زیرا اگــر غفلتی 
 صــورت گیــرد دوباره بیمــاری افزایــش پیدا

 می کنند.
 همه نگران این مســاله هســتم زیــرا ویروس 
ضعیف نشــده و از بین نرفته بلکــه با جهش ها 
قوی تر شــده اســت. بایــد جدی برخــورد و 
 هوشــیارانه عمل کنیم. این مساله بسیار مهمی

 است که همه باید به آن توجه کنیم.

خبر مجوزهای واردات واکسن کرونا
رئیسی گفت: در مورد واکسن هم در جلسه امروز 

ستاد کرونا بحث هایی شد. 
امیــدوارم روند تولیــد واکســن در داخل که با 
کیفیت مناســب رو به جلو مــی رود ادامه پیدا 
کند. در مــورد مجوزهــای واردات هم صحبت 
 ها و تصمیم گیری های شــد که به مردم اعالم

 می شود.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به 

روند رو به افزایش کرونــا در دنیا افزود: در اروپا و 
آمریکا میزان موارد ابتال به کرونا به شدت در حال 

افزایش است.
 اکثر تخت های بیمارســتانی در این کشــورها 
پر شــده و به ویژه به خاطر ویروس جهش یافته 
انگلیسی میزان سرایت بیماری و میزان مرگ و 
میر و بستری در این کشــورها خیلی زیاده شده 

است.
وی ادامه داد: باید کامال مراقب باشیم. در داخل 
حفاظت کنیــم. از مرزها هم با مشــارکت مردم 
و رعایت پروتکل ها در اســرع وقت و به صورت 
زودرس اگر بیماری وارد کشــور شــد که مبتال 
به ویروس انگلیسی یا سایر ویروس های جهش 
یافته بود باید سریع وارد عمل شویم و بیماران را 

پیدا کنیم.

همه مسافران خارجی باید تست منفی 
کرونا داشته باشند

رئیســی ادامه داد: برنامه هایی بــه وزارت راه و 
مسکن و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشور 
داده شد، با استانداران و روســای دانشگاههای 
علوم پزشــکی نیز برای مراقبت بیشتر مرزهای 
هوایی، زمینــی و آبی هماهنگ شــده و باید به 

شدت کنترل شود.
وی گفت: پروتــکل های ســختگیرانه ای برای 
مراقبت از مرزها ابالغ شده اســت. همه افرادی 
 که وارد کشــور می شــوند از این همگی تست

 می شوند.
 قبال فقط برای کشــورهای اروپایی بود که باید 
با تســت منفی وارد کشــور می شــدند اکنون 
همــه مســافران خارجــی حتی کشــورهای 
همســایه باید تســت پی ســی آر منفی داشته 
 باشــند و دوباره در داخل از آنها تســت گرفته

 می شود.
ریئســی ادامه داد: اگــر مســافری از اروپا وارد 
می شــود عالوه بر در دســت داشــتن تســت 
منفــی و تســتی کــه از او در داخــل گرفتــه 
 مــی شــود بایــد ۱۴ روز در منــزل قرنطینه

 باشد.
وی گفت: در مورد وضعیت افرادی که در انگلیس 
مانده اند و منتظر ورود به کشور هستند نیز بحث 
شــد در روزهای آینده برای ورود ایــن افراد به 
کشور پروتکل های سختگیرانه ابالغ می شود و 
در صورتی که تست منفی داشته باشند و مجدد 
در کشور تســت شــوند و بالفاصله در قرنطینه 
وارد شوند با تمهیدات نیروی انتظامی، سازمان 
هواپیمایی و وزارت راه برای آنها تسهیالتی قائل 
می شویم اما باید پروتکل های ســختگیرانه را 

حتما اجرا کنیم.

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2125| یکشنبه 12 بهمن ماه  1399 |  17  جمادی الثانی  1442 | 31  ژانویه  2021 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه2

بورس سبزپوش شد

واردات 
خودرو اولویت
 دولت
 نیست

همتی:

 سال آینده
  به واکسن 

 داخلی 
می رسیم

صفحه2صفحه2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

بازار ارز  در فاز تردید
     پیمان مولوی، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۴

3

2

 توقف گردونه
 قرعه کشی خودرو؟

 شوک ناگهانی 
کد شهاب به اتباع خارجی

»کسب و کار« از افزایش 92 درصدی اجاره نشینی در 10 ماهه امسال گزارش می دهد

خریداران  مسکن  اجاره نشین شدند
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افزایش روزانه قیمت لبنیات 

در سایه  ضعف دستگاه های مسئول  قیمت برخی

 اقالم لبنیات 390درصد افزایش یافته است

در حالی کارشناسان بازار خودرو از همان ابتدای اجرای 
طرح قرعه کشــی خودرو این طرح را تنها بهانه ای به 
منظور اجرای عدالت عنوان کردند که خبرهای منتشر 
شده حاکی از توقف زودهنگام اجرای این طرح است. 
زمزمه هایی مبنی بر توقف گردونه قرعه کشی خودرو 
به گوش می رسد و فعاالن بازار دلیل اصلی آن را ریزش 
قیمت ها در بازار خودرو در ماههای اخیر عنوان کرده 
اند. اجرای عدالت برای خرید خودرو به دلیل رشد بی 
سابقه قیمت ها و عدم توانایی مصرف کننده واقعی در 
دسترسی به خودرو به اجرا درآمد اما نتایج آن تنها به 
جمع شدن نقدینگی مردم منجر شد. طرحی که برای 
اجرای آن برنامه درستی اندیشیده نشده بود و نه تنها 
اجرای عدالت را نداشت بلکه سه میلیون نفر درگیر این 

نوع قرعه کشی ها می شوند و...

غیرفعال شــدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای 
زیادی را برای این قشــر از خدمات گیرنــدگان از نظام 
بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی می گوید مهلت 
را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه تمدید کرده است.به 
گزارش مهر، اجرای سیاســت کد شهاب و منوط شدن 
فعالیت کارت های بانکی و تراکنش های مرتبط با آنها، 
یکی از سیاست های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و 
ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی اجرایی شده است؛ 
سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای 
مبارزه با پولشویی به حساب می آید اما شیوه بد اجرای آن 
این روزها برای برخی مشتریان بانک ها دردسرساز شده 
است.بر اساس آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده، از روز 

یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن...

سخنگوی ستاد کرونا: منع تردد به برخی شهرهای زرد مسافرپذیر اعمال می شود 

 مسافران اروپایی باید ۱۴ روز قرنطینه شوند

يادداشت يک

يادداشت دو

يادداشت سه

زنگ خطر
 جهش قیمت مسکن 

تحمیل گرانی  به مردم

 نفوذ رانت
 به قرعه کشی خودرو

  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  فربد زاوه، کارشناس خودرو
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اقتصاد2
ایران وجهان

بورس سبزپوش شد
بازار ســرمایه هفته خود را با چراغ سبز آغاز کرد و 
شاخص کل این بازار بیش از ۳۹ هزار واحد افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس روز 
گذشــته با ۳۹ هزار و ۴۷۸ واحــد افزایش در رقم 
یک میلیون و ۲۴۷ هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم با ۷۳۳۸ واحد رشــد در رقم 
۴۳۱ هزار و ۹۶۲ واحد ایســتاد.معامله گران این 
بازار یک میلیون معامله بــه ارزش ۹۵ هزار و ۱۲۱ 
میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
گلگهر، ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و بهساز 
کاشانه تهران، لیزینگ پارسیان، صنعتی زرماکارون، 
توسعه و عمران امید، پارس سرام، سرمایه گذاری 
ســیمان تامین و ملی صنایع مس ایران نمادهای 
پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس هم 
با ۳۶۲ واحد افزایش به رقــم ۱۸ هزار و ۱۸۳ واحد 
رســید.معامله گران این بازار ۶۳۲ هزار معامله به 
ارزش ۳۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد ریــال انجام دادند.

پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن 
گوهرزمین، صنعتی مینو، سرمایه گذاری صبا تامین، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و پتروشــیمی 
تندگویان نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی فرابورس گذاشتند.لیست نمادهای 
پربیننده این بازار از سپیدار سیستم آسیا، کشاورزی 
و دامپروری مالردشیر، پتروشیمی ارومیه، صنایع 
چوب خزر کاســپین، صنایع ماشــین های اداری 
ایران، سهامی ذوب آهن اصفهان و پلیمر آریاساسول 

تشکیل شده است.

خبر

غیرفعال شــدن کارت بانکی 
اتبــاع خارجی دردســرهای 
زیــادی را بــرای این قشــر از 
خدمات گیرنــدگان از نظــام 
بانکی ایجاد کرده که البته بانک 
مرکزی می گوید مهلت را برای ثبت شناسه ملی آنها یکماه 
تمدید کرده است.به گزارش مهر، اجرای سیاست کد شهاب 
و منوط شدن فعالیت کارت های بانکی و تراکنش های مرتبط 
با آنها، یکی از سیاست های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی 
و ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی اجرایی شده است؛ 
سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه 
با پولشویی به حساب می آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها 
برای برخی مشتریان بانک ها دردسرساز شده است.بر اساس 
آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده، از روز یکشــنبه ۵ بهمن 
۱۳۹۹ آن دســته از تراکنش هایی که حساب های مرتبط 
با آنها دارای شناســه ملی یا کد شــهاب نبوده است، اجازه 
فعالیت در شبکه بانکی را ندارند. تصمیمی که دردسرهای 
زیادی را برای مشــتریان نظام بانکی ایجاد کرده اســت و 
اطالع رســانی در مورد آن به قدری کم بوده که بسیاری از 
مشتریان بانک ها دچار مشکل شــده اند؛ این مشکل بویژه 
برای اتباع خارجی که عموماً بیش از یک حســاب بانکی در 
ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ چرا که 
به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی 
 حسابشــان غیرممکن و گذران زندگی روزمره شأن با وقفه 

مواجه شده است.

اطالع رسانی ناقص
بانک مرکزی اعالم کــرده بود که تمامــی دارندگان 
کارت های بازرگانی برای انجام تراکنش های ســاتنا، 
حتماً باید کد شناســه ملی را در بانک مرتبط با خود به 
ثبت رسانده باشند، به این معنا که اشخاص حقیقی کد 
ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع 

خارجی باید شماره شناسه خود را به ثبت برسانند.
هفته گذشته داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک 
مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرده بود که موضوع 
مذکور از طریق بانک ها به مشــتریان اطالع داده شده و هم 
اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطالعات مرتبط با شناسه 
خود را به بانک ها ارائه دهند؛ اما باید توجه داشت که چنانچه 
یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعاًل از دریافت خدمات 

ساتنا محروم خواهد شــد؛ ولی می تواند از سایر روش ها از 
جمله چک و یا تبادالت مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند؛ 
اگرچه سایر کانال ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه به زودی 
بسته می شود و محدودیت بر روی این روش های تراکنش 
هم به زودی اعمال خواهد شد؛ اما بانک مرکزی تالش کرد 
تا به یکباره همه کانال ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت 
داشته باشند کد خود را دریافت نمایند. برای چک یا استفاده 
از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعاًل وجود ندارد؛ اما تا 
پایان سال به طور قطع، آن دو روش نیز با محدودیت مواجه 
خواهند شد و تمامی تراکنش ها از هر مسیری باید دارای کد 
شناسه )کد شهاب( باشد.اما به دلیل اطالع رسانی ناقص و 
بسیار کم، طی چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی به 
هنگام انجام تراکنش ها و نقل و انتقاالت ساده خود در شبکه 

بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه شده و از این طریق 
از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده اند.

زیرساختی که فراهم نیست /  سامانه ثبت 
اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطالع رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت 
دریافت کدشهاب به سامانه مربوطه مراجعه کرده اند، به دفعات 
با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده اند که پایگاه ثبت 
اطالعات اتباع خارجی قطع است.یکی از اتباع خارجی در گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: من به دفعات تالش کردم کدشهاب را از 
سامانه ای که معرفی کرده بودند دریافت کنم اما بدلیل قطع 
بودن پایگاه ثبت اطالعات اتبــاع خارجی، امکان تخصیص 
کدشهاب وجود نداشت. حتی از حراست بانک خودم موضوع 
را پیگیری کردم و اطالع دادم که چنین مشکلی وجود دارد اما 

حراست بانک گفت موضوع به ما ارتباطی ندارد.

مقام مسئول: کدشهاب برای اتباع خارجی 
برای یکماه مسکوت ماند

امروز یک مقام مســئول در نظام بانکی در پاســخ به 
پیگیری های خبرنگار مهر خبر داد: بانک مرکزی ضوابط 
کدشهاب را »فقط برای اتباع خارجی« تا یکماه آینده 
متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی 
بتوانند فعاًل از خدمات بهره مند شوند.وی افزود: بر این 
اساس اتباع خارجی می توانند از خدمات ساتنا نیز همراه 
پایا و چک بانکی تا یکماه آینده بهره مند شده ولی حتماً 
الزام دارند که به بانک ها مراجعه کنند و کد شناسه خود 

را به ثبت برسانند.

مهلت یک ماه دیگر تمدید شد

شوک ناگهانی کد شهاب به اتباع خارجی

روحانی در ستاد ملی کرونا:
ســال آینده به واکسن داخلی 

می رسیم
رئیس جمهور گفت: براساس گفته مسئولین، 
ســال آینده به واکســن ایرانی می رســیم و 
واکسیناسیون با واکســن های داخلی انجام 
خواهد شد.حســن روحانــی رئیس جمهور 
صبح امروز )شــنبه( در جلســه ســتاد ملی 
کرونا اظهار کرد: یک ســال از دوران بســیار 
 ویروس کرونا سپری شده اســت و تا ۲۰ روز

 دیگر به ســالگرد ورود این ویروس به کشور 
می رسیم. امسال سال بسیار سختی هم برای 
ما و هم برای جهانیان بــود. زیرا موضوع تنها 
موضوع ســالمت نبود اما در کنار این ویروس 
مسئله کسب و کار مردم هم مطرح بود، در کنار 
این ویروس مساله زندگی اجتماعی هم مطرح 
شد، در کنار این ویروس آموزش فرزندان ما هم 
تحت تأثیر قرار گرفــت، بنابراین یک بیماری 
عادی نبود و مشکالت بسیار بزرگی را در همه 
 جهان به وجــود آورد.روحانی گفت: ما در این

 ماجرا تنها بودیم و کســی ما را یاری نکرد و 
االن هم وقتی می خواهیم واکسن تهیه کنیم 
با چه ســختی ها و با عبور از پیچ های مختلف 
این کار را انجام دهیم، دنیا پول و بانکش آزاد 
اســت و روابط مالی و بانکی آن معمولی است 
ولی ما با مشکالت ویژه ای مواجه هستیم. اما در 
عین حال مردم با همت، ایثار و فداکاری خود 
توانستیم این یکسال را به خوبی بگذرانیم.وی 
تاکید کرد: اگر بخواهیم با سایر کشورها مقایسه 
کنیم واقعاً کشور ما قابل مقایسه است. حتی 
با کشورهای پیشــرفته هم می توانیم خود را 

مقایسه کنیم. 

اخبار
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وزیر صمت گفت: در زمینه خودرو پیشرفت های خوبی 
داشــتیم و تعهدات دو خودروســاز به خوبی در حال 
عملی شــدن اســت.به گزارش وزارت صمت، علیرضا 
رزم حســینی در بازدید و افتتاح سه نمایشگاه مرتبط 
با صنعت خودرو اظهار داشت: در حوزه معدن ۶۳ ماده 
معدنی در کشور داریم که شامل ۳۷ میلیارد تن منابع 
شناسایی شده است. پیش بینی ها حاکی از ان آست که 
با اکتشافات جدید انجام شده این مقدار به ۶۰ میلیارد 
تن خواهد رســید.وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن این 

شرایط، کشورمان عالوه بر اینکه کشوری نفتی است، 
یک کشور معدنی نیز محسوب می شود.

وزیر صمت با تاکید بر اهمیت انجام سرمایه گذاری های 
جدید در حوزه معادن، گفت: معدن می تواند پا به پای 
نفت پیشرفت کرده و ارز آوری و اشتغال مناسبی ایجاد 

کند.رزم حسینی در ادامه با اشــاره به بازدیدهایی که 
از این سه نمایشگاه داشته، گفت: اغلب کارخانه هایی 
که تا به امروز بازدید کردم به صورت ۳ شیفت در حال 
فعالیت هستند.وی همچنین با اشاره به افزایش تولید 
در ۲۹ رشته صنعتی، اضافه کرد: در حوزه صادرات نیز 

موفقیت های بسیار خوبی به دست آوردیم و ابالغیه های 
جدید صادراتی ستاد اقتصادی دولت به این فضا کمک 
کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هماهنگی 
و هم افزایی میان تمام دستگاه ها برای حمایت از تولید، 
ادامه داد: فضای امیدوارکننده ای به رغم همه تحریم ها 
 وجود دارد و رسانه ها و صدا و سیما نیز به امید آفرینی 
در این فضا کمک کند.رزم حسینی ادامه داد: در زمینه 
خودرو ما پیشرفت های خوبی داشــتیم و تعهدات دو 

خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است.

رئیس کل بانک مرکــزی گفت: در حال 
حاضر کشور نیازهای ارزی مهم تری دارد، 
بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جزء 
اولویت  اول ما قرار ندارد و بحث واردات اصال 
مطرح نیست.عبدالناصر همتی در حاشیه 
مراســم بازدید از کارخانه ایران خودرو، 
در مــورد واردات خودرو، اظهار داشــت: 
واردات خودرو جز اولویت اول ما نیست.
رئیس کل بانک مرکزی افــزود: در حال 

حاضر کشور نیازهای ارزی مهم تری دارد، 
بنابراین تخصیص ارز به واردات خودرو جز 
اولویت اول ما قرار نــدارد و بحث واردات 
اصالً مطرح نیست.همتی در مورد مسدود 
شدن حســاب های بانکی فاقد اطالعات 

هویتی نیز گفــت: از بانک های عامل در 
خواست کرده ایم یک ماه فرصت بدهند. 
به طور جد به دنبال این هســتیم جلوی 
نقل و انتقال پول و کارهای بانکی از طریق 
کارت های بانکی نامعتبر گرفته شود.رئیس 

کل بانک مرکزی با بیان اینکه قانون مبارزه 
با پول شویی را به طور جد اجرا می کنیم، 
افزود: برای ما بحث ایرانی و افغانســتانی 
مطرح نیست، ما می گوئیم کارت بانکی 
که هویت ندارد نباید تراکنش انجام دهد. 
ایرانی ها کد ملــی و مهاجرین کدی که 
از وزارت کشــور دریافت کردند را باید در 
سامانه وارد کنند؛ به محض ورود اطالعات 

انسداد کارت برداشته می شود.

بهروز نصیرمنش - اســتان البرز: فرمانده 
انتظامی استان از اجرای طرح پاک سازی 
صنف ضایعاتی درشهرستان کرج خبرداد 
وگفت: در این طــرح از ۱۰۰ واحد صنفی 

بازدید، یک هزار و ۵۷۱ عدد اموال مسروقه 
کشف و ۲۶ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

سردار "عباسعلی محمدیان" با اعالم این 
خبر بیان داشت: در راستای نظارت برصنوف 
ضایعاتی ومقابله جدی بــا خرید وفروش 
اموال مســروقه، اجرای طرح پاک سازی 
صنف ضایعاتی درشهرستان کرج به اجرا 
گذاشته شــد. وی افزود: در این طرح که با 
به کارگیری ۹۵ اکیپ از مأموران درسطح 

شهرستان کرج به اجرا در آمد از ۱۰۰ واحد 
بازدید به عمل آمده وبیــش ازیک هزار و 
۵۷۴ عدد انواع اموال مسروقه ازقبیل لوازم 
خودرو، لوازم منزل، لوازم ساختمانی وکابل 
برق کشف شــد. فرمانده انتظامی استان 
با اشاره به دستگیری ۲۶ نفر در این رابطه 
اظهارداشت: کارشناســان ارزش اموالی 
که در این طرح کشف شده را بیش از ۱۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند. وی با بیان این 

که در این رابطه ۳۸ مال باخته شناسایی 
شدند، گفت: برای این افراد پرونده تشکیل 
وبازگرداندن اموال آنها در دستورکار است. 
سردارمحمدیان درپایان با اشاره به تداوم 
اجرای طرح هــای مبارزه با ســرقت در 
استان البرز ازشــهروندان درخواست کرد 
ازخریداری لوازم ازدستفروشان مشکوک 
پرهیزکرده وموارد مشــکوک را به پلیس 

اطالع دهند.

علیرضــا نصیرمنــش - اســتان البرز: 
رئیس کارگروه کودک ونوجوان ســتاد 
دهه فجر اســتان البرز در آســتانه دهه 
فجر ویژه برنامه هــای کارگروه کودک 

ونوجوان درچهل ودومین سالگرد انقالب 
اسالمی ایران را اعالم کرد.قاسم سلیمانی 
مدیرکل کانون و رئیس کارگروه کودک 
ونوجوان اســتان درگرامیداشت ایام اهلل 
دهه فجرگفت: این کارگروه با مشارکت 
نمایندگان ادارات کل آموزش وپرورش، 
بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
وصدا وسیما و با مسئولیت کانون پرورش 
فکری کودکان ونوجوانان ازمدت ها قبل 
برنامه ریزی وجلسات خود را آغاز کرده و 

هم اکنون در آستانه ایام اهلل گرامیداشت 
دهه فجر برنامه های خود را اعالم می کند. 
سلیمانی درتشریح این فعالیت ها افزود: 
 اجرای قصه گویی با محوریت قصه های

 انقالبی، رونمایی ازپویانمایی های اعضای 
کودک ونوجوان، تجلیــل ازبرگزیدگان 
مهرواره پژوهشی، مسابقه نماهنگ های 
نجومی ومســابقه کتابخوانــی، اجرای 
ویژه برنامه های واحد نجوم به مناسبت 
روزفناوری فضایی، برگزاری نشســت 

مجازی انجمن عکاسی، نشست مجازی 
»زن در انقالب« با حضورنویسنده کتاب 
»فرنگیس« به منظور ارج نهادن به مقام 
زن همزمان با والدت حضرت زهرا سالم 
اهلل، نشست مجازی با اعضای کتابخانه 
سیارشهری و روستایی ومعرفی بازی های 
محلی در این گروه، برگزاری نشســت 
قصه گویی ویژه اعضای انجمن به مناسبت 
 این ایام اهلل و ...  از ویژه برنامه های کانون

 در این کارگروه بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ازقطع 
نشدن گازمشترکین با اجرای تمهیدات 
پیش بینی شده شرکت گاز استان البرز 

و همکاری خوب مردم به عنوان مصرف 
کنندگان این انرژی خبر داد.حسین تقی 
نژاد با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه 
با وجود ۹۰۰ هزارمشــترک گاز در البرز 
تاکنون هیچگونه مشکلی درانتقال گاز 
به بخش های مسکونی، خدماتی، صنعت 
وکشاورزی این استان نداشته ایم. تقی نژاد 
تأکید کرد: وظیفه همه مردم این است که 
درتمام فصول سال بویژه فصل سرما از این 

نعمت خدادادی به شکل صحیح حفظ 
وحراســت کنند تا عالوه برپیشگیری از 
بروز مشکالت احتمالی، زمینه بهره مندی 
نسل های بعدی هم از این انرژی فراهم 
شود. وی با اشــاره به اینکه صرفه جویی 
به معنای درســت مصرف کردن است، 
خاطرنشان کرد: خواهش ما از هم استانی 
های عزیز این است که همچون گذشته 
به ما کمک کنند و با کاهش مصرف گاز 

و با پوشش مناسب وپایین آوردن یک یا 
دو درجه ازدمای هوای اتاق پیک مصرف 
را نیز در زمستان به خوبی طی کنیم. این 
مســئول همچنین افزود: رعایت نکات 
ایمنی که تضمین مصرف بهینه و ایمنی 
منازل در استفاده ازگاز می باشد را نیز باید 
جدی بگیریم ودرهنگام نصب و استفاده 
از وسایل گرمایشی گازســوز به ایمنی 
شــیلنگ گاز، دودکش بخاری ومحل 
استقرار آن توجه الزم را داشته باشیم تا 
هم ازخطرات ممکن جلوگیری شود و هم 
ازگرمایش الزم ومناسب  به ازای میزان 

گازمصرفی بهرمند شویم.

شهردارکرج گفت: مجموعه معراح با صرف ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار به بهره برداری رسید.

علی کمالی زاده درمراســم افتتاح مجموعه معراج و شش 
طرح عمرانی دیگر در آرامســتان بهشــت سکینه )س(، 
اظهارکرد: این مجموعه با صرف ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
به بهره برداری رســید. وی درتوضیح پروژه های عمرانی 
افتتاح شده، گفت: امروز شاهد بهره برداری ازمناسب سازی 
ومحوطه سازی مجموعه معراج، نمازخانه، احداث جایگاه 
برگزاری نماز میت، ساختمان پزشکی قانونی وسالن تشریح، 
ارتقاء و بروزرسانی تجهیزات و افزایش پنج برابری ظرفیت 

سردخانه، اِلمان معراج درمیدان اصلی بهشت سکینه )س( 
و احداث وتجهیز وضوخانه بودیم. شــهردار کرج با اشاره 
به اینکه ســال بحرانی را پشت سرگذاشتیم، گفت: بخش 
عمده ای از تبعات حوادث سیاسی و اجتماعی وکرونا مربوط 
به سازمان آرامستان بود وخوشــبختانه با تالش مجدانه 
رئیس این سازمان وپرســنل پرتالش آن، زائران اهل قبور 
جز فقدان ازدست دادن متوفی تالم دیگری نداشتند و این 
روند همچنان درسازمان ادامه دارد. کمالی زاده با بیان اینکه 
امسال غســاالن در صف مقابله با کرونا بودند، گفت: با این 
شرایط تمامی متوفیان با رعایت مسائل مربوطه خاکسپاری 

شدند. شهردار کرج درپایان ازتالش بی وقفه پرسنل سازمان 
آرامستان های شهرداری کرج قدردانی کرد.

عضوشورای اسالمی شهرکرج گفت: خدمات اجتماعی 
ارائه شــده ازســوی ســازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری کرج قابل تقدیر اســت.عباس زارع درمراسم 
افتتاح مجموعه معراج )افتتاح همزمان ۶ طرح عمرانی( 
در آرامستان بهشت ســکینه )س( ضمن قدردانی ویژه 
ازمجموعه خادم و زحمتکش این ســازمان، اظهارکرد: 
عالوه بر رعایت پروتکل های بهداشتی ازسوی کارکنان، 
نحوه برخورد آنان بــا خانواده های قربانیــان کرونایی 
بسیارمطلوب بوده است. وی با اشاره به اقدامات مثبت 
و مؤثرسازمان آرامستان های شهرداری کرج در زمینه 
خدمت رسانی به شهروندان، گفت: هیچ شکایتی ازسوی 
خانوادگان متوفیانی که کرونایی بودند، نداشتیم و این 
نشان ازکسب رضایت شهروندان است که هدف اصلی 
مدیریت شهری کرج است دارد. عضو شورای شهرکرج 

همچنین به فضای آرامســتان که پیش ازاین در شأن 
شهروندان کرجی نبود اشاره کرد و افزود: درحال حاضر 
نگاه رئیس ســازمان به اصالح معماری، نماها وفضای 
خدمات مطلوب بوده وتغییرات مطلوبی را در این زمینه 
شاهد هستیم. زارع در ادامه به اقدامات عمران وفضای 
سبز سازمان اشاره کرد وگفت: رویکرد متفاوتی در این 
خصوص حاکم شده که سازمان عالوه برخدماتی بودن به 
سازمانی خدماتی اجتماعی تبدیل شده است. وی خدمات 
سازمان از منظر اجتماعی را نیز قابل تقدیر دانست وگفت: 
پروژه طاهرین ازجمله این اقدامات بود که به کسانی که 
نذر شستن میت داشتند، کمک شایانی کرد. جمع آوری 
متکدیان وساماندهی آنان ازدیگر اقدامات مطلوب سازمان 
آرامستان های شهرداری کرج بود که زارع به آن اشاره کرد. 
عضوشورای اسالمی شهرکرج با اشاره به این موضوع که 

سازمان آرامستان های شهرداری کرج درشرایط کرونا، 
امکان باالترین سطح آلودگی را داشت، عنوان کرد: با این 
وجود پرســنل آن کمترین درگیری را در این خصوص 
داشتند. زارع همچنین درپایان ازحس وظیفه شناسی 
کارکنان خدوم سازمان آرامستان های شهرداری کرج 
قدردانی کرد وگفت: امید است این حس وظیفه شناسی 

برای همه کارکنان مجموعه مدیریت شهری الگو باشد.

رئیس ســازمان مدیریت آرامســتان های شهرداری کرج 
ازکاهش میانگین زمان خدمت رسانی در آرامستان بهشت 
سکینه )س( خبرداد.حمیدرضا عسگری درمراسم افتتاح 
مجموعه معراج )افتتاح همزمان ۶ طرح عمرانی( سازمان 
مدیریت آرامستان های شهرداری کرج، اظهارکرد: درسال 
های گذشته بهشت سکینه )س( کرج صرفاً یک مجموعه 
خدمت رسان بود اما هم اکنون با اجرای پروژه های مختلف 
به نهاد خدماتی اجتماعی تبدیل شده است. وی افزود: امروز 
تعدادی پروژه درمحل بهشت ســکینه )س( کرج افتتاح 
می شود که میتوان به محوطه معراج، نمازخانه، ساختمان 
پزشکی قانونی وسالن تشــریح، احداث و افزایش جایگاه 
نماز میت، اِلمان معراج، افزایش ظرفیت وتجهیزسردخانه، 
مجموعه فرهنگی بهشت، خانه ســالمت وپایگاه اورژانس 
اشاره کرد که آماده بهره برداری است، درکنار این پروژه ها 

اولین پروژه سرمایه گذاری ومشــارکت بخش خصوصی 
شهرداری کرج در این مجموعه با عنوان هایپرمارکت بهشت 
درحال تجهیز است. رئیس سازمان مدیریت آرامستان های 
شهرداری کرج ادامه داد: این سازمان افتخار دارد که برای 
اولین بار درسطح کشــور اقدام به اجرای پروژه قبورپیش 
ساخته کرده که مورد استقبال و الگوبرداری شهرهای مختلف 
قرارگرفته است. عسگری در ادامه به افزایش سه برابری فضای 
سبز دربهشت سکینه )س( طی سه سال گذشته اشاره کرد 
ویادآور شد: اســتفاده از انرژی پاک خورشیدی ومعرفی به 
عنوان اولین آرامستان سبز کشور از دیگر دستاوردهای این 
مجموعه درسال های اخیر است که جز با تالش وهمدلی 
وهمفکری گروهی و خرد جمعی درسازمان میسر نمی شد. 
وی دربخش دیگری گفت: طی یک سال گذشته هشت هزار 
و ۸۰۰ متوفی در آرامستان بهشت ســکینه )س( کرج به 

خاک سپرده شدند و درمجموع به ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفرخدمات 
ارائه شد. عســگری با برنامه ریزی های انجام شده و اجرای 
پروژه های مختلف، میانگین مدت زمان خدمت رسانی به 
شهروندان از نیم ساعت درسال های گذشته به ۲۰ دقیقه 
درحالت فعلی کاهش یافت که یکی ازدالیل تحقق این مهم 
افزایش احداث محل برگزاری اقامه نمازمیت وتجهیز وتکمیل 

پزشکی قانونی وسالن تشریح میتوان اشاره کرد. 

فرمانده انتظامی استان البرز خبرداد:

اجرای طرح پاک سازی صنف ضایعاتی در شهرستان کرج

وزیر صمت:

تعهدات دو خودروساز به خوبی در حال عملی شدن است

رئیس کل بانک مرکزی:

واردات خودرو اولویت دولت نیست

رئیس کارگروه کودک ونوجوان ستاد دهه فجر استان البرز خبرداد:

برنامه های کارگروه کودک ونوجوان ستاد دهه فجر استان البرز

مدیرعامل شرکت گاز استان البرزگفت:

با همکاری مردم زمستان امسال قطعی گاز

شهردار کرج:

مجموعه »معراج« با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان بهره برداری شد

عضوشورای اسالمی شهرکرج گفت:

خدمات اجتماعی سازمان مدیریت آرامستان ها قابل تقدیر است

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج خبرداد

کاهش میانگین زمان خدمت رسانی در بهشت سکینه )س(
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افزایش نرخ طال و سکه در بازار
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هزار  تومان است.
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نفوذ رانت به قرعه کشی خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

قرعه کشی نه تاثیر افزایشی در بازار خودرو داشته نه کاهشی فقط پوشش خیلی خوبی برای پنهان سازی فسادی است که در حال حاضر بر وضعیت کشور حاکم شده لذا قرعه کشی خودروها تاثیر اقتصادی ندارد. هدفی که از طرح ریزی قرعه 
کشی خودروها اعالم شد کنترل تورم بوده که صرفا بهانه بوده است. قیمت بازار با عرضه کنترل می شود نه با تعهد. با قرعه کشی  و سرکار گذاشتن مردم که کنترل تورم صورت نمی گیرد.

از ابتدای اجرای این طرح همواره تاکید بر این بود که اجرای عدالت بهانه ای برای جلو بردن طرح قرعه کشی خودرو است. تنها کسانی که در این طرح نمی توانستند به خودرود دسترسی پیدا کنند نیازمندان واقعی و خریداران خودرو بودند. افراد 
دیگری با روش هایی این قرعه کشی ها را دور می زنند و همین امر موجب می شود تا خریدار واقعی نتواند باز هم به خودرو دسترسی پیدا کند و این را به حساب بدشانسی خود بگذار در حالی که واقعیت این نیست. به هر ترتیب باید اشاره کرد که 
رانت و فساد در این روش از واگذاری خودرو نیز نفوذ کرده و مردم از این مشکالت حاصل از رانت خسته شده اند. اینکه هر بار در قرعه کشی خودرو شرکت کنند و هر بار بر حسب بدشانسی به خودرو نرسند موجب ایجاد بی اعتمادی شده است. 
به طور کلی برای ساماندهی بازار خودرود باید با روش های دیگری اعم از تولید و ساخت خودرو جلو رفت. اما تنها موضوعی که به آن توجه نمی شود و دولت اعتنایی به آن ندارد همین تولید و عرضه بیشتر خودرو مناسب با نیاز بازار است. به 

عبارت بهتر آقایان کاری کرده اند که مردم برای شرکت در قرعه کشی هجوم بیاورند. یعنی کاری می کنند که سه میلیون نفر صف بکشند تا فضا ی رانت برای دیگران فراهم شود.
صنعت خودرو در حال زیان است و این ضرری که متوجه این صنعت شده ناشی از سوء مدیریت هاست، ناشی از تدبیر های فسادزاست، اما باز هم مردم و صنعت را مقصر می دانند و در این بازی آن ها را به خوبی مشارکت می دهند. 

در حالــی کارشناســان بازار 
خودرو از همان ابتدای اجرای 
طرح قرعه کشــی خودرو این 
طرح را تنها بهانه ای به منظور 
اجرای عدالت عنوان کردند که 
خبرهای منتشر شده حاکی از توقف زودهنگام اجرای این 
طرح است. زمزمه هایی مبنی بر توقف گردونه قرعه کشی 
خودرو به گوش می رســد و فعاالن بازار دلیل اصلی آن را 
ریزش قیمت ها در بازار خودرو در ماههای اخیر عنوان کرده 
اند. اجرای عدالت برای خرید خودرو به دلیل رشد بی سابقه 

قیمت ها و عدم توانایی مصرف کننده واقعی در دسترسی به 
خودرو به اجرا درآمد اما نتایج آن تنها به جمع شدن نقدینگی 
مردم منجر شد. طرحی که برای اجرای آن برنامه درستی 
اندیشیده نشده بود و نه تنها اجرای عدالت را نداشت بلکه سه 
میلیون نفر درگیر این نوع قرعه کشی ها می شوند و همواره 

احساس می کنند بدشانس بوده اند.
شاید در نگاه اول، قرعه کشی از جنبه رعایت عدالت، روش 
مناسبی برای فروش خودرو به حســاب بیاید، اما نه تنها 
چالش هایی را به دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بیماری بازار 
خودرو درمان نخواهد شد. شاید نخستین چالشی که گریبان 
وزارت صمت و خودروسازان را بگیرد، شاکی شدن آن دست 
از ثبت نام کنندگانی است که نام شان از گوی بیرون نیامده 
است. به عنوان مثال، در فروشی که یک میلیون نفر در آن 

ثبت نام کرده اند و تنها نام پنج هزار نفر در قرعه کشی بیرون 
آمده، ۹۹۵ هزار نفر شاکی به دنبال خواهد داشت.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در همین رابطه 
می گوید: قرعه کشی خودرو باعث رانت و فساد شده است. 
افرادی که بلد هستند سیستم قرعه کشی را دور بزنند، این 
کار را به راحتی انجام خواهند داد. این بدان معناست که ۸۰ 
درصد در ثبت نام خودرو سرمایه گذار و ۲۰ درصد نیازمند 
واقعی هســتند. باید اجازه داد خودرو در حاشــیه بازار به 
فروش رود که اینگونه می توانیم از تجربه دهه ۷۰ استفاده 
کنیم و در واقع خودرو تک نرخی خواهد شد. دبیر انجمن 
خودروســازان تشــریح کرد: قیمت هر کاالیی را عرضه و 
تقاضا مشخص می کند. امسال علیرغم مشکالت ۲۳ درصد 
افزایش تولید در این ماه داشته ایم که نشان می دهد عرضه 

را ما افزایش داده ایم.شیوا، رئیس شورای رقابت نیز گفت: اگر 
قیمت خودرویی با قیمت حاشیه بازار یکسان شد و تقاضا و 
تولید با هم برابر بودند قرعه کشی دیگر معنا ندارد. اما هنوز 
هم اما و اگرهایی برای برداشتن این طرح وجود دارد. رزم 
حسینی وزیر مبنی بر  شکستن انحصار در بازار خودرویی، 
گفت: ما به دنبال شکستن انحصار در بازار خودرو هستیم و 
این کار را خواهیم کرد. کارخانه های خصوصی باید تقویت 
شوند تا رقابت سالمی بین کارخانجات فعال در کشور داشته 
باشیم. وی گفت: میزان تولید افزایش پیدا کرده و این ادامه 
پیدا خواهد کرد. افزایش تولید یعنی اشتغال بیشتر و بهبود 
فضای تولید. در خصــوص واردات چند مولفه باید در نظر 
گرفته شود، کارهای کارشناسی این موضوع در حال انجام 

است تا جای خالی موجود در بازار پاسخ داده شود.

در ثبت نام خودرو ۸۰ درصد سرمایه گذار و 2۰ درصد نیازمند واقعی هستند

توقف گردونه قرعه کشی خودرو؟
شایلی قرائی
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قیمت هر کیلو برنج وارداتی نسبت به پارسال با رشد ۱۴۸.۷ 
درصدی همراه بوده و تا بیش از ۲۸ هزار تومان هم قیمت 
خورده اســت.برنج های وارداتی در سال جاری ماجرای 
خاص خود را داشتند، از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن در 
ابتدای سال حذف شد و با سامانه نیما که قیمت آن همتراز  
بازار آزاد است تامین ارز شد، تغییری که  افزایش قیمت 
این کاال را در بازار به همراه داشت و مورد تأکید فعاالن بازار 
برنج هم بود.از سویی دیگر موضوع برنج های دپو شده در 
گمرک و بنادر مطرح بود که حداقل ۲۰۰ هزار تن با وجود 
اظهار به گمرک و انجام تشریفات به دلیل عدم تأمین ارز و 
صدور کد رهگیری بانک امکان ترخیص نداشت و تا جایی 
پیش رفت که صاحبان کاال  از احتمال فاسد شدن کاالی 
خود در شرایط گرم و مرطوب جنوب و عدم اقدام به موقع 
دستگاه های مربوطه انتقادات بسیاری مطرح کردند. در 
عین حال که نیاز بازار به این برنج ها موجب شد تا سرانجام 
اقداماتی در راستای تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک 
برای ترخیص این کاال انجام شود.این در شرایطی است که 
گزارش اخیر مرکز آمار در رابطه با وضعیت تورم و قیمت 
کاالهای خوراکی در دی ماه امسال نشان می دهد که هر 

کیلو برنج خارجی درجه یک در این ماه به طور متوسط 
۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان فروش رفتــه و حتی تا ۲۸ هزار و 
۶۰۰ تومان هم قیمت خورده است. هر کیلو برنج وارداتی 
در آذرماه حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان و در دی ماه سال 
گذشته به طور متوســط ۹۵۰۰ تومان بوده است.بر این 
اساس افزایش قیمت برنج های خارجی نسبت به آذرماه 
حدود یک درصد اما در مقایسه با دی ماه پارسال ۱۴۸.۷ 
درصد بوده است.این در حالی است که که طبق گزارش 
گمرک ایران در ۹ ماهه اول سال جاری حدود ۷۷۶ هزار 
تن با ارزشی بیش از ۷۰۷ میلیون دالر وارد شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۰ درصدی همراه بود. 
در ۹ ماهه اول پارسال حدود ۱.۱ میلیون تن برنج با ارزشی 
بیش از یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون دالر وارد شــده بود.

آخرین گزارشی که اخیرا از سوی گمرک ایران منتشر شد 
نشان می داد که در حال حاضر حداقل ۹۱ هزار تن برنج 
موجود در گمرک و بنادر است.اما درباره قیمت برنج ایرانی 
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که هر کیلو از این برنج به 
طور متوسط ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورده و تا ۳۸ 

هزار و ۶۰۰ تومان هم فروش رفته است.

افزایش لحظه ای قیمت لبنیات 
تا جایی ادامه یافته که بر اساس 
گزارش های منتشر شده قیمت 
پنیر پاستوریزه نسبت به پایان 
دولت دهم نزدیــک به ۳۹۰ 
درصد افزایش یافته است. این در حالی است که هر بسته 
۴۵۰ گرمی پنیر در پایان دولت دهم ۳۷۱۰ تومان بود که 
در ماه گذشته به ۱۸۱۰۰ تومان رسیده است. همچنین در 
بازار لبنیات شاهد دور زدن قوانین سازمان حمایت و ستاد 
تنظیم بازار توســط تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این 

اقالم هستیم. 
در ســایه نبود نظارت بــر قیمت ها بازار لبنیــات یکی از 
بازارهایی است که بیشــترین افزایش قیمت ها را داشته 
است. آشفتگی در عرضه شــیرخام به عنوان اصلی ترین 
ماده اولیه تولید لبنیات موجب شده است تا قیمت این اقالم 
لحظه ای افزایش پیدا کند و ســهم خرید لبنیات در سبد 

خرید خانوارها کاهش زیادی داشته باشد. 
افزایش قیمت ها در بازار لبنیات در حالــی ادامه دارد که 
دبیر ستاد تنظیم بازار از تذکر جدی به انجمن صنایع لبنی 
برای جلوگیری از افزایش قیمت خبــر داد و گفت که اگر 

واردکنندگان کاالهای اساسی، کاالی خود را بیش از یک 
ماه در گمرکات کشور نگهداری کنند، کاال تحویل سازمان 
اموال تملیکی می شود و به عنوان کاالی متروکه با ضوابط 
مربوطه در شبکه توزیع قرار می گیرد. این طور به نظر می 
رسد که مسئوالن به جای رصد بازار و برخورد با متخلفان 
فقط هرازگاهی به ارائه آمار بازرسی بسنده می کنند، اما در 
عمل شاهد هستیم که اتفاقی از نظر کنترل قیمتی در بازار 
نمی افتد و یا پس از واکنش رسانه ها به گران شدن برخی 
اقالم اقدام به صدور اطالعیه و اولتیماتوم می کنند که فقط 

جنبه نمایشی دارد و دردی را دوا نمی کند. 
کارشناســان بازار بر این باورند کــه تغییر قیمت لبنیات 
در حدی اســت، که اگر نتوانیم آن را مهــار کنیم، بر روی 

ســالمت مردم نیز مؤثر خواهد بود و تغذیه ناسالم سبب 
شیوع بیماری در جامعه می شود، در شرایط کنونی مردم 
 برای تأمین شــیر، ماســت و لبنیات موردنیاز به شــدت

 تحت فشار هستند.
بســیاری از مســئوالن بر این باورند که با وجود افزایش 
چندبرابری هزینه های تولید، کارخانه های لبنی چاره ای 
جز افزایش قیمت یا تعطیلی واحدهای لبنی خود نداشتند، 
اما با شرایط فعلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار انتظار 
می رود که سیاست گذاران اقتصاد تدابیری برای رفع این 
بحران بیاندیشند به طوریکه حداقل سه قلم اصلی فرآورده 
لبنی اعم از ماست، شیر و پنیر را با قیمت مناسب در اختیار 

۴ دهک ضعیف جامعه قرار دهند.

در همین رابطه علی احســان ظفری مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های لبنی با اشــاره به دالیل گرانی قیمت لبنیات 
در بــازار اظهار کــرد: با توجه بــه افزایش قیمــت نهاده 
 های دامی، شــیرخام، حمل و نقل و ســایر مــواد اولیه

 قیمت محصوالت لبنی به ناچار ۲۵ درصد افزایش یافته 
است. وی با اشاره به تاثیرات سو افزایش قیمت لبنیات در 
بازار افزود: هرچه قدر قیمت لبنیات افزایش یابد، تقاضا برای 
خرید در بازار کاهش می یابد که این امر آســیب جدی به 

صنعت وارد می کند.
این در حالی است که وزارت بهداشت هم در آبان ماه گذشته 
با موج اولیه افزایش قیمت شیر و لبنیات، از افزایش قیمت ها 
انتقاد کرد و نسبت به تبعات منفی آن بر روی سالمت هشدار 
داد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به 
اینکه، "میزان مصرف سرانه شیر و فرآورده های لبنی یکی 
از شاخص های مهم توسعه اقتصادی اجتماعی است"، گفته 
بود: »افزایش رشد، ارتقای هوش و قدرت فراگیری، افزایش 
توان کاری، افزایش طول عمر و پیشگیری از کار افتادگی 

زودهنگام، از مزایای مصرف روزانه شیر ولبنیات است.«
سخنگوی وزارت بهداشت، مصرف سرانه شیر و فراورده های 
آن در ایران را ۱۹۰ گرم در روز عنوان کرده بود که به گفته 
او از مقدار توصیه شده یعنی ۲۵۰ گرم بسیار کمتر است. 
به گفته حریرچی ۹۰ درصد از مردم ایران کمتر از حد نیاز 

کلسیم دریافت می کنند.

در سایه  ضعف دستگاه های مسئول  قیمت برخی  اقالم لبنیات 39۰درصد افزایش یافته است

افزایش روزانه قیمت لبنیات  
مردم برای تأمین لبنیات به شدت تحت فشار هستند                                                    9۰ درصد مردم كمتر از حد نیاز كلسیم دریافت می كنند

تحمیل گرانی به مردم
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

افزایش قیمت ها به دلیل نبود نظارت بر بازارها و کوتاهی دولت اتفاق افتاده است. بارها به این مورد اشاره کرده ایم که ناتوانی دولت در مدیریت بازارها موجب گرانی کاالهای اساسی شده است. لبنیات هم یکی از مهم ترین و اصلی ترین 
اقالم سفره خانوارهاست که مدتهاست در رابطه با تنظیم بازار آن انتقاداتی وجود دارد.کاالهای اساسی اعم از مرغ، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، میوه و سبزی، برنج و.... درگیر افزایش قیمت بسیار باالیی شده اند و از آنجایی که این اقالم نیاز 
ضروری و روزانه مردم هسند باید تحت نظارت شدید و تدابیر حمایتی قرار داشته باشند. اما در یک سال اخیر بازارها بخصوص بازار کاالهای اساسی دستخوش رشد بی سابقه قیمت ها شده که سهم این کاالها را در سبد خانوار به شدت 
کاهش داده است. دولت نباید اجازه می داد قیمت ها به قدری افزایش پیدا کند که داد مردم درآید و بعد به فکر کنترل آن افتد. ساده ترین مثال آن همین وضعیت قیمت مرغ است. در همه موارد دولت می توانست مدیریت کند و نکرد. 

وقتی قیمت ارز باال رفت، نرخ همه  کاال ها افزایش یافت، اما مشخص نیست که چرا نرخ کاال ها چند باره و هفتگی افزایش می یابد مثال چرا تا سه ماه پیش که دالر هم باال بود چرا شوینده ها گران نشد، اما حاال می گویند که با این قیمت 
تولید شوینده صرف نمی کند. وقتی در مهرماه کاال ها دو سه باره گران شده چرا قیمت ها باید دوباره در آبان ماه افزایش بیابد. به هر حال کنترلی بر تورم نیست. 

در سطوح مختلف بخصوص افزایش قیمت کاالها دولت باید وارد عرصه شود و به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور به چنین آسیب های دچار شده است. نکته قابل توجه این است که متاسفانه وزارتخانه های مختلف 
دولت همانند اقتصاد، صنعت یا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هیچ گونه اظهار نگرانی نمی کنند. این مساله اکنون موجب بی اعتمادی ای گسترده در سطح جامعه شده است که البته به آسانی نیز قابل بازگشت نخواهد بود.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

طبق قانون کار، کارگرانی که به هر دلیلی شغل خود را 
از دست داده اند، کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت 
و فصلی مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف 
به پرداخت این مولفه است.تمام کارکنان مشمول قانون 
کار که طبق تعریف این قانون »کارگر« شناخته می شوند، 
مشــمول عیدی و پاداش پایان سال هستند؛ اما در این 
بین کارگرانی هم هستند که خواسته یا ناخواسته و به 
دالیل مختلف همچون بحران اقتصادی کارفرما، عدم 
نیاز و … شغل خود را از دست داده اند و همچنین برخی از 
کارگران بازنشسته شده اند که با توجه به تاکید قانون کار 
این دسته از افراد نیز مستحق دریافت عیدی پایان سال 
هستند.مطابق با آنچه که در قانون کار آمده، این دسته از 
افراد به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش ساالنه 
را دریافت می کنند؛ به عنــوان مثال کارگری که پس از 
۴ ماه کار کردن، بیکار شده باید به تناسب همان ۴ ماه 
کارکرد، عیدی دریافت کند و کارفرما مکلف به پرداخت 
این مبلغ است.از ســویی دیگر نیز برخی از کارگران به 
صورت آزمایشی به کار گرفته می شــوند که بر اساس 
ماده ۱۱ قانون کار و تبصره آن، مدت دوره آزمایشــی 
باید در قرارداد کار مشخص شود؛ چنانچه رابطه کاری از 
جانب کارفرما قطع شود وی ملزم به پرداخت کلیه حقوق 
دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه قطع رابطه کاری از 
سوی کارگر باشد، کارگر مستحق دریافت تمام حقوق 
و مزایا به میزان مدت انجام کار است.بنابراین مطابق با 
قانون کار، این دســته از افراد نیز مشمول دریافت کلیه 

حقوق و مزایای قانونی از جمله عیــدی و پاداش پایان 
سال می شوند.همچنین بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد 
و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از 
ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت 
ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.در 
مورد کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و 
دستمزد آنان در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و 
پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنها مبنای 
محاســبه قرار می گیرد.مبلغ پرداختی بابت عیدی و 
پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار 
و همچنین کارگران سایر کارگاه های مشمول که کمتر 
از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر مأخذ ۶۰ روز و به 
نسبت ایام کارکردشان در سال محاسبه شود.همچنین 
بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعالجی 
که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد جزو 
سوابق کار کارگران محسوب می شود، بنا بر این روزهای 
مذکور مشمول پرداخت مزایایی از قبیل حق اوالد، حق 
بن، سنوات خدمت، مرخصی استحقاقی و عیدی و پاداش 
ساالنه خواهد بود که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
گفتنی است؛ مبنای پرداخت عیدی پایه مزدی فرد بوده 
و کارفرمایان باید حداقل دو مــاه پایه حقوق و حداکثر 
سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش آخر سال 
به کارگران خود بدهند که به ایــن ترتیب کف عیدی 
 امسال ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و سقف آن ۵ میلیون

 و ۷۳۱ هزار تومان است.

یک مقام مســئول گفت: ۶.۱ میلیــون تن محصوالت 
کشاورزی در ۹ ماهه امسال از کشور صادر شد که به لحاظ 
وزنی ۲۲ درصد و ارزشــی ۲۰ درصد افزایش نشان می 
دهد.قائم مقام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و 
کارهای کشاورزی افزود: طی مدت یاد شده به رغم شیوع 
کرونا نزدیک به پنج میلیارد دالر ارز از ناحیه صادرات ۶.۱ 

میلیون تن محصوالت کشاورزی به دست آمده است.
زورار پرمه اظهار داشت: در ۹ ماهه سال قبل ۴ میلیون و 
۹۸۶ هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش چهار میلیارد 
و ۷۹ میلیون دالر از کشور صادر شد.وی میزان صادرات 
محصوالت مهم باغی در ۹ ماهه امسال را ۸۸۹ هزار تن به 
ارزش دو میلیارد و ۲۷۸ میلیون دالر عنوان کرد و گفت: 
این میزان صادرات نســبت به مدت مشابه سال قبل به 
لحاظ وزنی ۳۸ درصد و از نظر ارزشــی ۴۳ درصد رشد 
داشته است.پرمه خاطر نشان کرد: در مدت یاد شده ۶۴۵ 

هزار تن محصوالت مهم باغی به ارزش یک میلیارد و ۵۹۸ 
هزار دالر از کشور صادر شــد.وی با بیان اینکه صادرات 
پسته در ۹ ماهه سال جاری باالترین رشد صادراتی را در 
میان محصوالت باغی داشته است، اذعان داشت: ۱۴۳ 
هزار تن پســته به ارزش یک میلیارد و ۵۸ میلیون دالر 
صادرات داشتیم که به لحاظ وزنی ۱۰۴ درصد و ارزشی 
۷۷ در صد افزایش نشان می دهد.قائم مقام معاونت توسعه 
صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی، گفت: میزان صادرات محصوالتی همچون 
سیب، خرما، کیوی و کشمش در مدت مذکور به لحاظ 
وزنی به ترتیب ۴۰۳ هزار تــن، ۱۸۶ هزار تن، ۹۸ هزار 
تن و ۴۹ هزار تن بوده است.وی ادامه داد: در این مدت، 
صادرات ســیب ۷۶۴ میلیون دالر، خرما ۱۷۹ میلیون 
دالر، کیوی ۵۰ میلیون دالر و کشمش ۶۰ میلیون دالر را 

به خود اختصاص داد.

رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان اعالم کرد کــه درج قیمت کاالها در 
قفسه فروش کاال باید دقیق و حداکثر به میزان درج 
شده بر روی بسته بندی کاال باشــد.عباس تابش از 
برگزاری جلسه ای برای بررسی مســائل مربوط به 
وضعیت و نحوه اعالم قیمت درج شده بر روی اجناس 
در فروشــگاه های زنجیره ای خبر داد و گفت: در ماه 
های گذشــته اخباری مبنی بر عرضه کاال با قیمتی 
باالتر از نرخ مصوب برای ارائه تخفیف در فروشگاه های 
زنجیره ای منتشر شده که انتقاد خریداران را به همراه 

داشته است.
وی با بیان اینکه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت 
و رعایت قیمت های مصوب اعالمی مراجع ذیصالح 
هستند، اظهار کرد: درج قیمت کاالها در قفسه فروش 
کاال باید دقیق و حداکثر به میزان درج شده بر روی 
بسته بندی کاال باشد و این موضوع به عنوان خط قرمز 
فروشگاه ها توسط مدیریت فروشگاه کنترل شود، البته 
برای مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان، هر 
توزیع کننده ای مجاز است که قیمت را کمتر از قیمت 

درج شده بر روی کاال درج کند و به فروش برساند.
تابش عدم درج قیمت روی کاال را منشــاء بسیاری 
از تخلفات در بازار عنوان و تصریح کرد: در راســتای 

تنظیم بازار و تسهیل در خدمات  رسانی به مردم توسط 
فروشگاه ها باید ضمن اطالع رسانی مناسب قیمت 
کاالها در کلیه شــعب خود، دائما قیمت ها را رصد 
کنند. بدیهی است به هیچ عنوان نباید قیمت فروش 
در فروشگاه از قیمت مصرف کننده درج شده بر روی 

کاال بیشتر باشد.  
البته این مقام مســئول در ادامه گفت که بر اساس 
اعالم اتحادیه فروشــگاه های زنجیره ای دلیل اینکه 
چرا بعضا در مواقعی قیمت درج شده در فاکتور فروش 
به مشتری با نرخ روی کاال متفاوت است، تعدد تغییر 
قیمت کاالها از سوی واحدهای تولیدی در سال جاری 
بوده که باعث شده در برخی از قفسه ها از کاالی مورد 
نظر، تعدادی از آن کاال باقی مانده باشــد که هنوز با 
قیمت سابق در قفسه توزیع می شده، اما در سیستم 
فروشگاه نرخ جدید اعمال شده است. بر این اساس 
مقرر شده حداکثر قیمت فروش در فروشگاه که قطعاً 
در معرض دید مشتریان قرار گرفته و مصرف کنندگان 
در فاکتور فروش خود میزان تخفیف در نظر گرفته 
شده برای هر کاال را مالحظه کنند.اخیرا گزارش هایی 
منتشر شده که نشان می دهد فروشگاه های زنجیره ای 
با شرکت های بسته بندی تبانی می کنند که قیمت ها 
را بیش از آنچه باید فروخته شود قیمت گذاری  کنند.

واکنش سازمان حمایت به بروز تخلف در فروشگاه های زنجیره ای

پرداخت عیدی به كارگران نیمه وقت، فصلی و ساعتی

عیدی شامل کدام گروه از کارگران می شود؟

افزایش ۲۲ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی

برنج ایرانی بیش از ۴۸ درصد گران شد

افزایش ۱۴۸ درصدی قیمت برنج وارداتی
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ویزا می خواهد رمزارز را به شــبکه پرداخت  خود 
اضافه كند

 ویزا می خواهد بیت کوین را در کنار ۱۶۰ ارز موجود در شــبکه پرداخت 
خود قرار دهد این در حالی اســت که این غول خدمات مالی همین االن 
نیز در زمینه کیف های رمزارزی فعالیت می کند.شــرکت ویزا اعالم کرده 
اســت که درآینده رمزارزها و مخصوصا بیت کوین در کنار ۱۶۰ ارز فعال 
در شبکه ویزا حضور خواهند داشــت. مدیرعامل ویزا در شرایطی خبر از 
حضور رمزارزها در شبکه پرداختی ویزا می دهد که در شرایط فعلی نیز این 
غول خدمات مالی جهان از طریق کیف پول و همکاری پلتفرمی در زمینه 
رمزارزها فعالیت می کند، شرکت های دارایی دیجیتال همچون بالکیفای 
)BlockFi(، فولد و Crypto.com همین حاال نیز محصوالت متعلق 
به ویزا را صادر می کند.آلفرد کلی، مدیرعامل ویزا هنگام اعالم درآمد های 
مالی شرکت ویزا در سه ماهه اول سال مالی ۲۰۲۱ در ابتدای صحبت های 
خود زمانی را به فرصت موجود در حــوزه رمزارزها اختصاص داد. او اعالم 
کرد که شــرکت ویزا از طریق همکاری با ۳۵ پلتفرم و شرکت ارائه دهنده 
کیف پول بزرگترین برند خدمات مالی در این حوزه است.ویزا پیشتر ادعا 
کرده بود که نمی خواهد بین رمزارزها تفاوت قائل شــود و به یکی از آنها 
اهمیت باالیی دهد بلکه قرار اســت پشــتیبانی خود از این سکه ها و ارائه 
دهندگانشان را توســعه دهد. باید دید که با افزایش اســتفاده از ارزهای 
دیجیتال بانک مرکزی و رمزارز های پایدار در ماه ها و سال های آینده این 

دیدگاه چه تغییری خواهد کرد.

130 شــركت كنيایی با دانش بنيان های ایرانی 
مذاكره كردند

 طی اعزام هیات های تجاری شرکتهای دانش بنیان به کنیا و جلسات آنها 
با ۱۳۰ شــرکت کنیایی روابط فناورانه ایران و کنیا توسعه می یابد.سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در جریان سفر ۳ روزه خود 
به کنیا با بتی مانیا وزیر صنعت و تکنولوژی این کشــور دیدار کرد. در این 
دیدار بر توسعه روابط دوجانبه دو کشور تاکید شد.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در این دیدار، گفت: اقدامات فناورانه ایران از ابتدای دولت 
دوازدهم شتاب گرفت تا با کمک این اقدامات بتوانیم توسعه علمی کشور 
را رقم بزنیم. کاری که با استفاده از توان دانشی بومی و تخصص جوانانمان 
اجرایی شد.ســتاری ادامه داد: طی این چند ســال و در دل زیســت بوم 
فناوری و نوآوری بیش از ۶ هزار شرکت دانش بنیان و خالق شکل گرفت 
که میزان فروش آنها در سال گذشــته حدود ۱۲ میلیارد دالر بود.معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: استارت آپ های بزرگی 
در کشورمان شــکل گرفته اند که محصوالت خود را به دیگر کشورها نیز 
صادر می کنند.ستاری همچنین تاکید کرد: ۴۰ شرکت دانش بنیان در این 
سفر هیأت ایرانی را همراهی می کنند. این شرکت ها می توانند پل ارتباطی 

خوبی برای انتقال فناوری از ایران به کنیا باشند.

شکل گيری همکاری های دوجانبه ميان شركت های 
ایرانی و كنيایی

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشــاره به نشست میان شــرکت های ایرانی 
و کنیایی، گفت: نمایندگان شــرکت های ایرانی با ۱۳۰ شــرکت کنیایی 
مذاکراتی داشتند و در جلســات رودر رو با یکدیگر شــرکت کردند. این 
نشســت ها به همکاری های دو جانبه ای منجر خواهد شد.معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه سرمایه گذاری ایران در حوزه فناوری 
و پارک ها بسیار خوب است، تاکید کرد: در حال حاضر ۵۰ پارک فناوری در 
ایران ایجاد شده است. می توانیم تجربه این کار را در اختیار کنیا قرار دهیم.

وی با اشاره به پیشرفت های ایران در حوزه فناوری بیان کرد: ایران جایگاه 
ویژه ای در حــوزه فناوری های نوظهور دارد مثاًل رتبــه ایران در علم نانو، 
چهارم دنیا است. ایران سرمایه گذاری خوبی در زمینه تولید نرم افزارهای 
مختلف دارد. ما آماده ایم تجربیاتمان را در اختیار کشور کنیا قرار دهیم.

ستاری با دعوت از مسئوالن و فناوران کنیایی برای بازدید از دستاوردها و 
زیر ساخت های فناورانه ایران، گفت: باید تالش کنیم ایران و کنیا پروژه ها 
و همکاری های مشترکی در حوزه انتقال فناوری و دانش با یکدیگر داشته 
باشند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به تحریم های ظالمانه 
کشــورها در قبال ایران بیان کرد: ما با وجود همه این تحریم ها روند رو به 
رشــد علمی خود را ادامه دادیم و با کمک زیســت بوم فناوری و با اتکا به 
توان دانشمندانمان توانســتیم به یکی از کشورهای برتر در حوزه فناوری 
در منطقه تبدیل شویم.ستاری ادامه داد: ایران و کنیا می توانند در حوزه 
احداث صنعت فناور محور با هم همکاری کنند. در کشــور ما توانمندی 
دانشی باالیی در حوزه تولید محصوالت با فناوری باال وجود دارد. آماده ایم 
تا این توانمندی را با کشور کنیا به اشتراک بگذاریم.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور تجربه ایران در زمینه اجرایی کردن اقتصاد دانش بنیان را 
یک نمونه موفق دانست و گفت: با کمک همین اقتصاد توانستیم مشکالت 
را برطرف کنیم و به نیازهای جامعه پاسخ دهیم.همچنین خانم بتی مانیا 
وزیر صنعت و تکنولوژی کنیا نیز در این دیدار با اشاره به اینکه از برگزاری 
آخرین کمیسیون مشــترک اقتصادی دو کشور سال های زیادی گذشته 
اســت، گفت: این کمیسیون آخرین بار در ســال ۲۰۱۲ برگزار شد و این 
آمادگی وجود دارد که در اسرع وقت برگزاری هفتمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی بین دو کشور در دســتور کار قرار گیرد.وی افزود: برگزاری این 
کمیسیون می تواند زمینه ســاز اقدامات متعددی بین دو کشور و تسریع 
ارتباطات تجاری بین شــرکت های بازرگانی و فناور باشد.وی همچنین 
بیان کرد: کنیا در زمینه تولید چای شرایط خوبی دارد و آماده ایم در این 
زمینه همه تمهیدات الزم برای صادرات چای خود به ایران را فراهم کنیم. 
 کنیا سبد متنوعی از میوه دارد که این حوزه نیز می تواند یکی از زمینه های 

همکاری دو طرفه باشد.

صرفه جویی 500 مگاواتی برق با كمك دانش بنيان ها
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف توانیر، از صرفه جویــی ۵۰۰ مگاواتی در 
مصرف برق بخش خانگی و تجــاری با کمک شــرکت های دانش بنیان 
در تابستان امســال خبر داد.هادی مدقق با اشــاره به اینکه شرکت های 
دانش بنیان در تابستان سال ۹۹ برای نخســتین بار در مدیریت مصرف 
برق با صنعت برق همراهی کردند افزود: طبق دســتورالعمل صادر شده، 
شــرکت های دانش بنیان که در زمان اوج مصــرف کاهش مصرف برق را 
محقق کردند به ازای هر کیلووات ساعت صرفه جویی, ۳۰۰ تومان دریافت 
خواهند کرد.وی گفت: مبلغ در نظر گرفته شــده برای شرکت های دانش 
بینان بیشترین میزان تشویقی در نظر گرفته شده و معادل تشویقی بخش 
صنایع، برای مدیریت مصرف در کشــور است.مدقق با اشاره به اینکه قبل 
از تابستان, ۱۵ شرکت دانش بینان شناسایی شدند و قرار داد همکاری با 
آن ها بسته شد ادامه داد: در نخستین دوره از همکاری شرکت های دانش 
بنیان, ۵۰۰ مگاوات در بخش خانگی و تجاری صرفه جویی شد که این رقم 

قابل قبول است.

اخبار

درج »مبلغ و علت تراکنش« در پیامک رمزدوم؛ راهکار پیشگیری از کالهبرداری
رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا: توجه به مبلغ و علت تراکنش که در پیامک رمز دوم پویا درج شده، راهکار مؤثری در پیشگیری از کالهبرداری اینترنتی است. سرهنگ 

علی محمد رجبی گفت: با هدف افزایش ضریب امنیت پیامک های رمزدوم پویا، ساختار و محتوای این پیامک در شبکه بانکی کشور یکسان سازی شده است و از این به بعد در پیامک رمز یکبار 
مصرف درخواست شده از سوی کاربر، علت تراکنش، مبلغ تراکنش و رمزدوم پویا همزمان به کاربر ارسال خواهد شد.

 رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امــالک در حالــی هــر جا 
نشســت، صحبت از کاهش 
۱۵ درصدی اجــاره بها کرد 
که در اظهارنظری متناقض 
هم اینک خبر از افزایش ۹۲ درصدی قراردادهای اجاره 

در کل کشور در ۱۰ ماهه ابتدای امسال داد. 
خبر اعالمی مصطفی قلی خسروی از یک سو و سکوت 
مسئوالن وزارت راه از سوی دیگر مزید بر علت شده تا 
شــبهه گرانی مجدد در بازار اجاره قوت بگیرد. همان 
طور آمارهای دی ماه وزارت راه و شهرسازی نیز گویای 

همین مطلب بود. 
قلی خسروی ادامه داد: با وجود رکود معامالت در بخش 
خرید و فروش، قراردادهای اجاره در کل کشور در ۱۰ 
ماهه ابتدای امسال ۹۲ رشد کرده که نشان می دهد به 
دلیل رشد قیمت ها تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار 

اجاره رفته است.
قلی خسروی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی 
ماه ۵۸۷ هزار و ۱۳۷ قرارداد خرید و فروش ملک در کل 
کشور به امضا رسیده که رشد ۳۳ درصدی را نسبت به 
زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد. البته معامالت 
طی دو ماه گذشته کاهش یافته به طوری که در آذرماه 

و دی ماه به ترتیب ۳۲ و ۳۰ درصد نسبت به ماه های 
مشابه سال قبل افت کرده است.

وی افزود: در بخش اجاره از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا 
۳۰ دی ماه ۹۶۴ هزار و ۵۷ اجاره نامه در کل کشــور 
منعقد شــده که رشد ۹۲ درصد را نســبت به همین 
زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد. این بدان معناست 
که تقاضای بالقوه ای در بازار مسکن وجود دارد که از 
توانایی خرید برخوردار نیســت و وارد بازار اجاره شده 

است.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک دربــاره آخرین 

آمار معامالت شــهر تهــران نیز گفــت: در ۱۰ ماهه 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ تعداد ۹۴ هــزار و ۷۸۰ مبایعه 
 نامه )قــرارداد خرید و فــروش ملــک( در تهران به

 امضا رســیده که از افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال 
گذشــته حکایــت دارد. در تهران همچنیــن از یکم 
فروردین تا ۳۰ دی ماه ۱۶۷ هزار و ۲۴۸ قرارداد اجاره 
به ثبت رسیده که افزایش ۲۱ درصد را نسبت به همین 

زمان در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد.
در  معامــالت  اینکــه  بیــان  بــا  خســروی 
 دو مــاه اخیــر بــا افــت مواجــه شــده اســت

 گفت: دی ماه ۱۳۹۸ تعداد ۴۴۲۷ قــرارداد خرید و 
فروش ملک در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به 
ماه قبل ۴۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۶۸ درصد کاهش نشــان می دهد. این در حالی 
اســت که در ماه مذکور ۱۵ هزار و ۳۹۸ قرارداد اجاره 
در پایتخت منعقد شده که از افزایش ۳۳ درصد و ۲۲ 
درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

حکایت دارد.
»کســب و کار« در گفتگو با دبیر انجمن انبوه سازان 

کشور، این مساله را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از افزایش 92 درصدی اجاره نشينی در 10 ماهه امسال گزارش می دهد

خریداران مسکن اجاره نشین شدند
احتمال جهش خطرناک قيمت مسکن در سال 1400

زنگ خطر جهش قیمت مسکن 
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور

آمار نفوس و مسکن نشان دهنده این است که تهدیداتی که امروز می توانستیم به عنوان فرصت های اقتصادی در کشور از آنها استفاده کنیم، خیلی پیش تر پیش بینی شده بود. آمارهایی که مرکز آمار از نفوس و مسکن کشور در 
سال ۹۵ منتشر کرده بود، نشان دهنده افزایش الگوی مصرف زندگی مردم به لحاظ مسکن است. به عبارتی تعداد خانوارهای مستاجر در کشور نسبت به دوره سال ۹۰ بسیار افزایش پیدا کرد و حدود ۳۶ درصد خانوارها در مسکن 

های استیجاری زندگی می کنند و شوربختانه برنامه مشخصی هم برای این حوزه اندیشیده نشده است. 
بارها اعالم کرده ایم که باید نظام اجاره داری حرفه ای اجرایی شود. این در حالی است که ما باید نظام اجاره داری حرفه ای را در کشور تقویت می کردیم؛ اما این نظام در کشور به فراموشی سپرده شده است یعنی همان اندک نظام 

حرفه ای در حوزه اجاره داری که در دولت اصالحات کلید خورد متاسفانه به فراموشی سپرده شده و تقویت نشده است. 
مردم تمایل دارند که صاحب مسکن های ملکی شوند تا مسکن های استیجاری؛ اما به واسطه اینکه ما نتوانستیم قدرت خرید مردم را متناســب با اقتصادی کشور تقویت کنیم الجرم جامعه هدف مصرفی ما به سمت مسکن 

استیجاری شیفت پیدا کردند. 
کشور ما یک کشور جوان است و ما ۱۳ میلیون جوان داریم که به سن ازدواج رسیده اند و یا از سن ازدواج شان گذشته و با کمبود شدید مسکن؛ چه به صورت استیجاری و چه به صورت ملکی مواجه هستیم. این آمارها به ما گوشزد 
می کند که باید عزم جدی و برنامه ریزی منسجمی برای تولید مسکن؛ چه به صورت ملکی و چه به صورت استیجاری داشته باشیم که متاسفانه هر چیز که ما بیان می کنیم کمتر مورد توجه مجموعه وزارت راه و شهرسازی است. 
امروز بزرگ ترین آسیبی که مردم ما از حوزه مسکن می بینند از ادغام وزارتخانه های مربوط به مسکن سرچشمه می گیرد. به عبارتی بزرگ ترین اشتباه را در ادغام وزارتین راه و شهرسازی داشتیم. به عبارتی وزارت راه و ترابری 
سابق و وزارت مسکن سابق را ادغام کردیم و مولود جدید که همان »وزارت راه و شهرسازی« است متاسفانه نتوانست اهداف عالیه قانون اساسی درخصوص تامین سرپناه امن برای مردم و یا رعایت الگوهای ایران شهری و معماری 

هایی که مبتنی بر فرهنگ ایرانی است را محقق کند. در دنیا ایرانی ها شهره عام و خاص در حوزه شهرسازی بودند. چه اتفاقی افتاده که شهرهای ما زیبنده معماری ایرانی ما نیست؟
بازار مسکن جزو اقتصاد خرد است و از اقتصاد کالن تاثیر می گیرد. پس لرزه های تکانه هایی که در اقتصاد کالن رخ داده و باعث افزایش بیش از اندازه تورم شده به اقتصاد مسکن وارد شده و ما نمی توانیم اقتصاد مسکن را جزیره 
ای در نظر بگیریم و تصور کنیم که خارج از اقتصاد کالن است. هرچه در اقتصاد کالن رخ داده شک نکنید که همین موضوع در اقتصاد خرد هم رخ داده است. لذا با این تفسیر به نظر می رسد هنوز قیمت مسکن به اندازه اقتصاد 
کالن رشد نکرده است. به روند افزایش قیمت بازارهای موازی نگاه و آن را با قیمت تمام شده مسکن در کشور قیاس کنید. رشد قیمت مسکن نسبت به بازارهای طال، دالر و بورس کمتر بوده و امروز که ریزش سنگین قیمت در 

حوزه دالر، طال و بورس را می بینیم، کماکان بازار مسکن به عنوان یک بازار باثبات نسبت به تورم و اقتصادمان واکنش کمتری نشان می دهد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

محمد حسینی گفت: نسخه نویســی دندانپزشکان طرف 
قرارداد بیمه سالمت در اســتان تهران، بصورت الکترونیکی 

انجام می شود.
حسینی، مدیر کل بیمه ســالمت استان تهران در خصوص 
پیشبرد اهداف نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد: سازمان 
بیمه سالمت و سازمان های ذی ربط در جهت نسخه نویسی 
الکترونیکی عالوه بر سرعت بخشیدن به پرداختی های دفاتر 
باید تسهیالتی جدید در جهت خرید تجهیزات پزشکی در 

مراکز درمانی کشور در نظر بگیرند تا هر چه سریع تر کشور به 
سمت نسخه نویسی الکترونیک گام بردارد.

او گفت: نسخه نویســی الکترونیک توســط دندانپزشکان 
طرف قرارداد استان تهران انجام می شود و تاکنون ۱۵۰ مورد 

رسیدگی طبق ضوابط، توســط سیستم الکترونیک صورت 
گرفته است.

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران تصریح کرد: این سازمان 
برنامه های نرم افزاری مستقلی برای درمانگاه ها در نظر دارد 

تا درمان  بیماری های مزمن در راســتای پرونده الکترونیک 
سالمت در کل کشــور اجرایی شــود. در حال حاضر ثبت 
اطالعات بیماران به خصوص سالمندان در چند مرکز استان 

تهران انجام می شود.
او بیان کرد: با دانشگاه های علوم پزشکی جهت اعالم آمادگی 
نسخه نویسی الکترونیکی رایزنی هایی صورت گرفته است و 
در آینده نه چندان دور در کشور شاهد انجام نسخه نویسی 

خواهیم بود.

 بر اســاس گزارش های وزارت صمت اســتخراج 
جهانی ســالیانه بیت کوین ۳۲۴ هزار بیت کوین 
معادل ۱۱ هزار میلیون دالر است که برآورد می شود 
اســتخراج فعلی این رمز ارز به صورت غیر رسمی 
در ایران سالیانه حدود ۴ تا ۶ درصد تولید جهانی، 
یعنی حــدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیــت کوین، معادل 
۶۶۰ میلیون دالر باشد.ســهم ایران از اســتخراج 
ارزهای دیجیتال دنیابر اساس آمار و اطالعاتی که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( در اختیار 
ایسنا، قرار داده از ۲۸ آبان سال گذشته تا پایان دی 
ماه امســال ۱۸۷۰ مورد ثبت نام در سامانه بهین 
یاب برای صدور جواز تاســیس در زمینه استخراج 
رمز ارز انجام شــده که ۱۳۸۰ مــورد مجوز صادر 
شــده که مجموع ظرفیت جواز های تاسیس صادر 
شــده ۷۶ میلیون تراهش بر ثانیه، معادل تقاضای 
۱۷۰۰ مگاوات است. البته بر اســاس این گزارش 
اکثر مجوزها فاقد پیشــرفت فیزیکی بوده و ابطال 
سیستمی شده است. در این میان در مدت یاد شده 
۱۶ مورد ثبت نام برای صــدور پروانه بهره برداری 
انجام شــده که از میان آنها تنها دو مورد موفق به 
دریافت پروانه بهره برداری شده اند. مجموع ظرفیت 
پروانه های بهره بــرداری صادر شــده نیز ۵ هزار 

تراهش بر ثانیه معادل تقاضای ۰.۱ مگاوات است.

وضعیت فعالیت ماینرها در مناطق آزاد
همچنین در این گزارش آمده که بر اساس اعالم 

وزارت نیرو بــا ۲۱ بنگاه به میــزان ۳۱۰ مگاوات 
قرارداد منعقد شــده که ۷ واحد از آنها در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مستقر هستند و برای هیچ یک 
پروانه بهره برداری در سامانه بهن یاب صادر نشده 
اســت.در مورد وضعیت خود اظهاری در سامانه 
بهین یاب نیز این گزارش از ثبت نام ۲۱۱۲ مورد 
متقاضی خبر می دهد که ۱۲۲۶ مورد از آنها حدود 
۱۱ میلیارد تومان عوارض دولتی برای ۵۶ هزار و 
۷۰۰ دســتگاه پرداخت کرده اند و مجموع تعداد 
ماینرهای اظهار شده در فرایند تاکنون ۱۲۰ هزار 

دستگاه بوده است.

سهم بیت  کوین از رمزارزهای جهان
در این گزارش به وضعیت رمــز ارزها در جهان و 
ایران هم پرداخته شــده که بر اســاس آن ارزش 
کل بازار رمز ارز در دنیا ۹۴۰ میلیارد دالر، گردش 
روزانه آن ۱۵۳ میلیــارد دالر و تعداد رمز ارزهای 
جهانی ۸۲۴۹ عدد عنوان شده که سهم بیت کوین 
از کل این بازار ۶۸ درصد اســت. همچنین میزان 
استخراج ســالیانه رمز ارز در دنیا ۹۷۰۰ میلیون 
دالر و ظرفیت استخراج ســالیانه رمز ارز در ایران 
۶۶۰ میلیــون دالر، معــادل ۷.۵ درصد کل دنیا 

تخمین زده شده است.
همچنین استخراج جهانی سالیانه بیت کوین ۳۲۴ 

هزار بیت کوین معادل ۱۱ هزار میلیون دالر است 
که برآورد می شود اســتخراج فعلی این رمز ارز به 
صورت غیر رســمی در ایران سالیانه حدود ۴ تا ۶ 
درصد تولید جهانی، یعنی حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
بیت کوین، معادل ۶۶۰ میلیون دالر باشــد. البته 
برآوردها حاکی از این است که ظرفیت استخراج 
و مجوزهای صــادره در صورت تبدیــل به پروانه 
بهره برداری در ایران معادل ۴۲۰۰۰ بیت کوین 
یعنی ۱۴۰۰ میلیون دالر باشد. گفتنی است که در 
محاسبات یاد شده نرخ هر بیت کوین ۳۴ هزار دالر 
در نظر گرفته شده است. ایجاد فرایند خوداظهاری 
از ۲۷ مردادماه امسال شروع شده و همچنان ادامه 
دارد، اما فرصت ثبت نام متقاضیان، پرداخت حقوق 
و عوارض دولتی، دریافت مجوز فعالیت از وزارت 
صمت یا اعالم فهرست مراکز دارای جواز تاسیس 
استخراج رمز ارز برای متقاضیانی که قصد واگذاری 
دســتگاه را دارند پنجم بهمن ماه به پایان رسید. 
پنجم اسفندماه امســال نیز مهلت تعیین تکلیف 
ماینرها و بارگذاری مدارک توسط متقاضیان در 

سامانه بهین یاب به پایان می رسد.
البته آمار ارائه شده مربوط به واحدهایی است که 
با مجوز فعالیت می کنند، اما در هفته های اخیر در 
پی افزایش مصرف برق در کشور و خاموشی های 
پراکنده، فعالیت تعدادی از ماینرهای بدون مجوز 

متوقف شده است. در زمستان امسال ابتدا کالن 
شهرها به ویژه تهران با آلودگی شدید هوا مواجه 
بودند که علت آن استفاده از مازوت در نیروگاه ها 
به دلیل کمبود گاز طبیعی بود، هرچند اظهارات 
ضد و نقیضی در این رابطه مطرح شــد. بعد از آن 
هم شاهد قطعی گسترده برق منازل و سپس برق 
شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی بودیم که 
گمانه زنی های مختلفی در این زمینه مطرح شده. 
برای مثال در هفته های گذشته، گزارش هایی از 
حضور چینی ها برای استخراج بیت کوین در ایران 
منتشر شده و این گمانه زنی مطرح شده که یکی از 
دالیل قطعی گسترده برق در سال جاری افزایش 
چشمگیر اســتخراج رمزارزها به صورت قانونی و 
غیرقانونی است. بنابراین در هفته های اخیر اخباری 
از برخورد با برخی از ماینرهای غیرمجاز منتشر و 
همچنین اعالم شد که در راستای مدیریت مصرف 
برق و جلوگیری از خاموشی با استخراج کنندگان 
رمز ارز مجاز مذاکره شد تا در این زمان فعالیت خود 
را متوقف کنند و در این راســتا فعالیت استخراج 

کنندگان رمز ارز چینی هم متوقف شد.
'البته سخنگوی شرکت ملی گاز نیز اخیرا اعالم 
کرده که مصرف گاز از ابتــدای دی ماه حدود ۱۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته 
که یکی از دالیل این مسئله، شیوع بیماری کرونا 
و افزایش استفاده از آب گرم و دلیل دوم آن ورود 

موج سرما به کشور است.

مدیر كل بيمه سالمت استان تهران:

نسخه نویسی پزشکان طرف قرارداد، الکترونیکی انجام می شود

سهم ایران از استخراج ارزهای دیجیتال دنیا

سرمقاله
   پیمان مولوی، اقتصاددان

ماه هاست که بازار ارز در فاز نوسان به سر می برد و 
دالیل نوسانی بودن آن، این است که دالیل موثر بر 
قیمت ها در این بازار از بحث های فنی خارج شده و 
به سمت بحث های غیرفنی رفته است. در فضایی که 
بحث فنی نیست، ریسک های زیادی که وجود دارد 

که از تصمیماتی ناشی می شود که خارج از حوزه فنی 
است. در این هنگام ما نمی توانیم تحلیل دقیقی از 
وضعیت بازار داشته باشــیم زیرا سواالت بی پاسخ 
زیادی مطرح است. به عنوان مثال اینکه آیا پول های 
بلوکه شده آزاد می شود؟ اگر آزاد می شود به صورت 

تمام و کمال خواهد بود یا تنها بخشی از آن آزاد می 
شود؟ آیا این میزان دالر آزادشده به بازار تزریق خواهد 
شد؟ با تزریق این میزان ارز به بازار، قیمت آن کاهش 
خواهد یافت؟ آیا ما به سمتی که مذاکرات انجام می 
شود، خواهیم رفت؟ آیا اصال مذاکراتی انجام خواهد 

شد؟ اخبار سیاســی چه تاثیری بر بازار ارز خواهد 
گذاشــت؟ ازآنجا که ما جواب این سواالت را نمی 
دانیم، تنها به عنوان یک ســرمایه گذار می توانیم 
بگوییم که حضور در این بازار بسیار پرریسک است. 
این گزاره ای اســت که وجود دارد و دالیل آن نیز 
نامشخص است. طبق چنین داده هایی، آینده بازار ارز 
در کوتاه مدت نامعلوم و بسیار پرریسک خواهد بود. 

بازار ارز در فاز تردید
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