
تهران- ایرنا- معاون سازمان خصوصی سازی، ضمن بررسی آخرین جزییات 
عرضه ســهام اســتقالل و پرســپولیس در فرابورس، از احتمال عرضه سهام 
پرسپولیس در فرابورس تا چند روز آینده خبر داد.»ابوالقاسم شمس جامخانه« 
امروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آخرین وضعیت عرضه 
سهام استقالل و پرسپولیس در شــرکت فرابورس اشاره کرد و افزود:  دوشنبه 
هفته گذشته جلسه معارفه پرســپولیس )پیش از طرح در هیات پذیرش( در 
فرابورس برگزار شد، بدین صورت که مدیران شرکت پرسپولیس و همکاران 
مالی این شرکت، این باشگاه را با توجه به صورت های مالی و فعالیت هایی را که 
در دستور کار دارند معرفی کردند.وی با اشاره به برگزاری این جلسه، ادامه داد: 
شرکت فرابورس یک سری نواقص از اطالعات شرکت پرسپولیس را مطرح کرد 

تا پس از تکمیل اطالعات و ارائه گزارش حسابرسی دوره مالی ۶ ماهه منتهی 
به ۳۰ آذرماه، موضوع در هیات پذیرش فرابورس مطرح شود.شــمس اظهار 
داشت: اطالعاتی شامل درخواست پذیرش باشگاه در فرابورس، پرداخت حق 
پذیرش، تکمیل اطالعات درباره برخــی از قراردادهای کادر فنی و بازیکنان و 
اسناد مالکیت مجموعه های ورزشی، از جمله مدارکی هستند که ناقص بودند 
و قرار شد تا پس از تکمیل آنها در اختیار شــرکت فرابورس قرار بگیرد.معاون 
سازمان خصوصی سازی بیان داشت: باشگاه پرسپولیس صورت های مالی ۶ ماه 
منتهی به ۳۰ آذر ماه را تهیه کرده است و حســابرس و بازرس قانونی شرکت 
هم اکنون در شرکت مستقر و انجام حسابرسی هستند.وی افزود: پس از این 
اقدامات، شرکت فرابورس بررسی های الزم را انجام و گزارشی را تهیه می کند تا 

برای طرح در اختیار هیات پذیرش قرار گیرد.شمس با اشاره به احتمال عرضه 
سهام پرسپولیس به فرابورس تا چند روز آینده، تاکید کرد: همه سعی ما این 
است تا هر چه زودتر سهام پرسپولیس در فرابورس پذیرش شود، زیرا کارهای 
اصلی آن انجام شده و باقی کارها کار سختی نیست که بخواهد عرضه را با تاخیر 
زیادی مواجه کند.معاون سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد:  عرضه سهام 
ســرخابی ها در فرابورس پس از اخذ مصوبه هیات پذیرش فرابورس عملیاتی 
خواهد شد، بدین صورت که پس از پذیرش باید درج نماد انجام شود و سپس 
شاهد عرضه اولیه خواهیم بود.وی اظهار داشت: فعالیت های باشگاه پرسپولیس 
به خوبی در حال انجام است، اما باشگاه اســتقالل تا حدودی با تاخیر فعالیت 
همراه است و با یک یا ۲ هفته تاخیر اطالعاتش به فرابورس ارائه داده شده و قرار 

است امروز جلسه معارفه )پیش از طرح در هیات پذیرش ( استقالل در فرابورس 
انجام شود.شمس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهام استقالل و پرسپولیس 
هم زمان و در یک روز عرضه اولیه خواهند شد؟ خاطرنشان کرد: یکی از دالیل 
اصلی تاخیر در فعالیت باشگاه استقالل و پرسپولیس ســال مالی آنها است، 
سال مالی پرسپولیس ۳۱ خرداد ماه و برای استقالل ۳۱ تیر ماه است؛ بنابراین 
صورت های مالی ۶ ماهه برای پرسپولیس ۳۰ آذر ماه و برای استقالل ۳۰ دی 
ماه است و به همین دلیل آماده سازی صورت های مالی توسط باشگاه استقالل 
کمی زمان بر است.معاون سازمان خصوصی سازی افزود:  براساس هماهنگی با 
فرابورس، وزارت ورزش و وزارت اقتصاد، ممکن است عرضه سهام این دو باشگاه 

به صورت همزمان در فرابورس عرضه شود.

معاون گردشگری می گوید: برقراری سفرهای نوروزی به حاد نشدن ویروس کرونا در کشور مشروط 
شده است. سفر به شهرهای قرمز و نارنجی در تعطیالت نوروز ممنوع خواهد بود.سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا پس از آخرین جلسه این ستاد به مصوبه های مربوط به سفرهای نوروزی اشاره ای کلی 
کرد و رفع محدودیت ها و برقراری سفر در تعطیالت نوروزی را مشروط به این دانست که »در یک و 
نیم ماه باقی مانده تا پایان سال، شرایط را مناسب نگه داریم«.ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با درنظر گرفتن این مالحظات درباره آخرین تصمیم های 
گرفته شده برای سفر در تعطیالت نوروز گفت: بیش از یک ماه است که طرح سفر ایمن و هوشمند 
در مراجع مختلف، از وزارت بهداشت تا قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و کمیته امنیتی و اجتماعی 
وزارت کشور مطرح شده و با نیروی انتظامی و وزارت راه و شهرسازی نیز رایزنی هایی صورت گرفته، 
به هر حال موضوع حمل و نقل در سفرهای نورزی بسیار اثرگذار است. جلسات مختلفی نیز برای رفع 
ابهام و پرسش و پاسخ برگزار شد تا در نهایت،  طرح را پذیرفتند و تایید کردند و قرار شد مدیریت سفر 
ایمن در تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد، هرچند 
که دغدغه هایی از بابت حاد شدن شرایط ویروس کرونا در کشور وجود دارد.او افزود: بنابر مذاکرات و 
توافق هایی که تا این مرحله صورت گرفته است، فعالیت ها و خدمات مرتبط با سفر و گردشگری در 
تعطیالت نوروز به صورت محدود و کنترل شده خواهد بود و برقراری سفرهای نوروزی نیز مشروط 
بر این اســت که در روزهای پیش  رو وضعیت ویروس کرونا در کشور فوق العاده و یا بحرانی نشود.

تیموری گفت: کلیت طرح سفر ایمن در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شده و پیش از آن نیز در 

قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا تایید شده است. قرار است سفرها طبقه بندی شوند که این فرایند 
در اختیار و مدیریت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. بخشی از این سفرها 
به صورت برنامه ریزی شده و با تور خواهد بود که از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز اجرا 
می شود؛ این بخش را از طریق سامانه ثبت تور می توان مدیریت و کنترل کرد. این سامانه مدت ها 
است که راه اندازی شده و فقط نیروی انتظامی باید به آن اضافه شود تا از طریق کد رهگیری که برای 
هر تور صادر می شود، سفرهای گروهی رصد شود. در این کد که روی وسلیه نقلیه نصب می شود، نام 
راهنما،  آژانس و اتومبیل نیز مشخص است. اگر توری این کد را نداشته باشد، پلیس اجازه حرکت 
نمی دهد. این اقدام نه تنها از فعالیت تورهای بدون مجوز جلوگیری خواهد کرد که نظارت بر تورهای 

دارای مجوز را نیز آسان می کند.

سفر نوروزی به »رزرو محل اقامت« مشروط شد
او در ادامه بیان کرد: دغدغه بیشتر مربوط به سفرهایی است که مستقل و بدون برنامه ریزی انجام 
می شود که برقراری این نوع سفرها به ارائه رزرو محل اقامت مشروط شده است، در این صورت 
می توان این سفرها را مدیریت کرد. اطالعات تمام مراکز اقامتی مجاز نیز در سامانه »جانا« موجود 
است و مردم می توانند از این طریق محل اقامت مناسب خود را پیش از سفر، انتخاب و سپس رزرو 
کنند. در واقع ما از این طریق روی وضعیت ایمنی و بهداشت اقامتگاه ها نظارت می کنیم.تیموری 
درباره چگونگی کنترل این دسته از مسافران که درصد بیشتری را حتما به خود اختصاص خواهند 

داد، توضیح داد: طرح سفر ایمن از طریق ستاد خدمات سفر پیش خواهد رفت که در هماهنگی 
کامل با ستاد ملی مبارزه با کرونا برای شناسایی و معرفی مقاصد ایمن و کم خطر خواهد بود. از 
طریق همین ستاد با نیروی انتظامی هماهنگی می شود تا ضمن جلوگیری از سفر به مناطق پرخطِر 
قرمز و نارنجی، در مبادی ورودی مجوز اقامت مسافران کنترل شود که در صورت نداشتن تاییدیه 
رزرو، اجازه ورود به شهر یا استان داده نمی شــود.معاون گردشگری گفت: در کنار این گروه ها، 
افرادی هم هستند که شخصی اما با وسایل نقلیه عمومی سفر می کنند که پیش شرط فروش 
بلیت به آن ها مثل حاال، استعالم از ابتال به کرونا و داشتن رزرو محل اقامت است، به همین منظور 
هم رایزنی هایی با وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است.تیموری بیان کرد: انگیزه ما از تاکید 
برای داشتن رزرو محل اقامت این است که مردم از مکان های قابل نظارت و کنترل شده استفاده 
کنند. همه تاسیسات گردشگری ملزم هستند از طریق سامانه ماسک اطالعات بیماران را رصد و از 

پذیرش مبتالیان که دوران نقاهت ۱۴ روزه آن ها تمام نشده است، خودداری کنند.

اسکان نوروزی در مدارس و کمپ ها ممنوع شد
او همچنین گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، فعالیت مدارس و کمپ های 
ورودی شــهرها در تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ ممنوع خواهد بود و امکان پذیرش مسافر در 
این مراکز وجود ندارد. قرار شده از هرگونه تجمع آفرینی و استقرار چادرهای مسافرتی در 
محل های عمومی نیز جلوگیری شود.معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی درباره شیوه نظارت بر ســفرهای نوروزی با توجه به محدودیت تعداد ناظران در 
سال های گذشته، اظهار کرد: قرار است نظارت ها از طریق دستگاه های عضو ستاد هماهنگی 
خدمات ســفر به صورت تلفیقی و ترکیبی صورت گیرد. در این فاصله همه پروتکل ها و 
راهنمایی های سفر در کرونا برای تاسیسات گردشگری، راهنماها، سایت های گردشگری و 
موزه ها یادآوری می شود و همزمان کالس های آموزشی برای شاغالن و فعاالن گردشگری 
برگزار می شود. سرفصل های این آموزش آماده و اعتبارات آن گرفته شده است که قرار بود 
بعد از تصویب طرح سفر ایمن در ســتاد کرونا، اجرا شود. نظارت، آموزش و اطالع رسانی 
ضمیمه این طرح شده است.تیموری الزمه اجرای درست این طرح در تعطیالت نوروز را 
همکاری همه دستگاه ها، فعاالن گردشگری و بویژه مردم دانست و گفت: این یک ماه زمان 
طالیی است؛ اگر خوب مدیریت شــود و با پیک کرونا مواجه نشویم، نوروز کم دغدغه ای 

خواهیم داشت.

داشتن تست کرونا برای سفر نوروز الزامی است؟
او در پاسخ به این که آیا همراه داشتن گواهی منفی تست کرونا از شروط سفر 
است، گفت: گواهی منفی تســت PCR در سفرهای داخلی شرط نیست اما 
برای ســفرهای خارجی بنابر پروتکل های توافق شده بین کشورها ضروری و 

الزامی است.

درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حساب های بانکی اتباع افغانی را نداشتن 
کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی می داند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است 
که داشتن کد شهاب بهانه است، زیرا بدون این کد افراد نمی توانند حساب باز کنند و 
با این اقدام بانک مرکزی، هزاران میلیارد تومان پول مهاجران از شبکه رسمی پولی 
کشور خارج و وارد چرخه غیررسمی و زیرزمینی می شــود. به گزارش ایسنا، "کد 
شهاب" شناسه ای است که برای هر مشتری بانکی به صورت اختصاصی صادر و در 
تمام بانک ها به صورت یکسان تعریف می شود. به عبارت دیگر، زمانی که شما برای 
افتتاح حساب به بانکی مراجعه و اطالعات شــخصی خود را به بانک ارائه می کنید، 
با تایید احراز هویت شما این کد برای شــما صادر می شود و بنابراین،  هر فردی که 
حساب بانکی دارد، دارای این کد است. در این زمینه، بانک مرکزی اعالم کرد که از 
۵ بهمن ماه، تراکنش های بدون کد ملی یا شناسه ملی )کد شهاب( در سامانه ساتنا 
از سوی بانک ها پذیرش نمی شوند. اما چند روزی است که حساب و کارت های بانکی 
افغان ها در ایران بدون اطالع پیشین مسدود شده است که شورای هماهنگی بانک ها 
در واکنش به آن اعالم کرد که  "تمامی بانک ها موظف شــدند از تاریخ ۶ بهمن ماه 

سال جاری، حساب ها و کارت های فاقد کد شهاب را مسدود کنند."
همچنین، طبق گفته مدیر عامل بانک صادرات ایران در این زمینه، برای مســدود 

کردن کارت ها "چند بار اخطار داده شده بود که برخی دریافت کرده بودند اخطار را 
و برخی دیگر نه؛ چون صاحب حساب، شماره همراه و آدرس را تغییر داده، ولی به 

بانک اطالع نداده است."

مهلت یک ماهه به افغان ها برای اعالم کد شهاب به بانک ها
ماجرا به این برمی گردد که روش عملیاتی برای احراز اطمینان از کامل و صحیح 
بودن اطالعات هویتی هر فرد، اخذ کد شــهاب اســت که همان شناسه هویت 
الکترونیکی بانکی است و اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب به کد ملی نیاز دارند و 
اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است. بدین منظور، اتباع 
غیرایرانی که این کد فراگیر را تاکنون دریافت نکرده و به بانک اعالم نکردند با 
مشکل مسدودی حساب مواجه شدند. با شدت گرفتن انتقادات نسبت به نامه 
بانک مرکزی در این زمینه، مدیر عامل بانک صادرات دلیل مسدود شدن بعضی 
حساب های مهاجران افغان را مبارزه با پولشــویی ذکر کرد و با موافقت رییس 
کل بانک مرکزی به دارندگان حساب های فاقد کد شهاب از جمله حساب های 
مهاجران افغانستانی یک ماه فرصت داده شــده تا کد شهاب دریافت و به بانک 

اعالم کنند.

عالوه براین در این راستا، ابهامی دیگری نیز وجود دارد مبنی براینکه مهاجران 
افغانستانی که با مشکل مسدودی مواجه شده اند، دارای حساب بانکی بوده اند 
و از آنجا که با افتتاح حســاب آن ها کد شــهاب هم دریافت می کنند؛ بنابراین 
نداشتن کد شهاب استدالل محکمی برای مسدود شــدن حساب های بانکی 
آن ها بدون اطالع رسانی نیست.یک کارشــناس اقتصادی نیز معتقد است که 
  کدهای فراگیر اتباع بیشتر از یک سال است که اعالم شده است و همه صاحبان 
حســاب ها آن را به بانک اعالم کرده اند، زیرا بدون اعالم کــد فراگیر امکان باز 
 کردن حســاب وجود ندارد. همچنین از آنجا که حســاب های اتباع هرســال 
بسته می شود و برای ارائه اســناد جدید به آن ها فراخوان داده می شود، فرضیه 
قدیمی بودن حساب ها منتفی است.علی مروی افزود:  اینکه چرا بانک مرکزی 
بدون اطالع رســانی، ناگهان چنین کاری کرده، عجیب است. نهادی که باید 
سیاســتگذاری پولی و هدفگذاری تــورم و تنظیم گری خلــق پول بی ضابطه 
بانک ها را در دســتور کار خودش قرار دهد، اینگونه ناشــی گری می کند.وی 
ادامه داد: با این اقدام بانــک مرکزی، هزاران میلیارد تومــان پول مهاجران از 
شبکه رسمی پولی کشــور خارج و وارد چرخه غیررسمی و زیرزمینی می شود. 
همچنین، باعث می شــود تا اتباع کارآفرین و نخبه در کشــور نمانند و یکی از 

دالیل اصلی شکوفایی اقتصادها امکان رشد مهاجرین کارآفرین و نخبه است.
در این زمینه همتی در جدیدترین اظهارات خود بیان کرد که پس از بازگشت 
از سفر شیراز به محض اطالع از ماجرایی که برای بعضی از مهاجران و مشتریان 
شبکه بانکی در خصوص اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت 
یک ماهه به بانک ها داده شده اســت که این اظهارات ابهامی را در ذهن مطرح 
می کند که چگونــه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان نهــادی ناظر بر بانک ها، 
 می تواند نامه تمدید مهلت به افغانی ها برای اعالم کد شــهاب افغانی ها را بزند 
اما از اینکه حساب این افراد مسدود شده، بی اطالع بوده است؟! آیا نباید پیش 
از وقوع این اتفاق، دلیل مســتحکم و هدف بانک ها در ایــن زمینه برای اذهان 
عمومی توضیح داده می شــد؟ بنابراین، کارشناسان حقوقی معتقدند موضوع 
مسدود شدن حســاب افغان های ایرانی برای اذهان عمومی ابهام دارد که چرا 
حقوق اتباع غیرایرانی در کشور به رسمیت شــناخته نشده و آن ها برای انجام 
ساده ترین پرداخت های خود با مشکل روبرو شده اند. در این زمینه بانک مرکزی 
باید پاسخگو باشــد که چه قدر ادعای اینکه کد فراگیر اتباع بیش از یک سال 
است که به بانک ها اعالم شده است، صحت دارد، زیرا بدون این کد امکان افتتاح 

حساب وجود ندارد.

احتمال عرضه سهام پرسپولیس در فرابورس تا چند روز آینده 

شروط سفرهای نوروزی اعالم شد

ابهامات مسدود شدن حساب های بانکی افغان ها در ایران 
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 شاخص به یک میلیون و 
۲۰۵ هزار واحد رسید

 حذف ۲۱ هزار نفر
 از طرح ملی مسکن

 گرانی داریم، اما
گران فروشی 
مردم را رنج 
می دهد

رزم حسینی:
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جدی به معیشت 
مردم وارد می کند 

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت

رد کلیات بودجه 
غیرکارشناسی است

رشد قیمت ها
 با رد بودجه

نکته اول اینکه درســت 
اســت که مجلس کلیات 
بودجــه را رد کــرده ولی 
جایگزینی هــم برای آن 

نداریم. زمانی است ...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
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کمبود   دارو
 تشدید شد

سود سهام داران بورسی 
خودرو در جیب دالالن

کلیات بودجه 1400 با 99 رای موافق، 148 رای مخالف و 12 رای ممتنع رد شد

بالتکلیفی  اقتصاد    با   رد کلیات  بودجه
صفحه۴
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حذف طال   از خریدهای روز مادر
قیمت طال با رد کلیات بودجه در آستانه روز مادر افزایش یافت

کمبود دارو به دلیل عدم تخصیص ارز به روزهای 
بحرانی خود نزدیک می شــود. در همین رابطه 
نمایندگان بخــش خصوصی با انتقــاد از رویه 
دولت و بانک مرکــزی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات مواد اولیــه مورد نیاز دارو 
و داروی ساخته شده، عنوان کردند که ذخیره 
دارویی کشور رو به پایان است. ماه هاست بخش 
خصوصی و واردکنندگان دارو از عدم تخصیص 
ارز کافی برای واردات دارو گالیه دارند و این در 
حالی است که دیگر داروی خارجی و داروی های 
مورد نیاز بیماران خاص در هیچ کدام از داروخانه 
های کشور یافت نمی شــود. بیماران خاص با 
کمبود دارو و نبود دارو روبر هســتند و برخی از 

آنها با هزار دردسر ...

بازار ســرمایه درحالی به تازگی از گرد و خاک ایجاد 
شده قیمت گذاری دستوری فوالد رها شده است که 
سایه قیمت گذاری دستوری خودرو بر سر آن سنگینی 
میکند. موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه بر این 
باور است که با نرخ گذاری دستوری، اختالف قیمتی که 
باید در شرکت خودرو ساز به عنوان تولید کننده تعریف 
و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست 
واســطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو می افتد و 
موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و 
از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی 
شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی 
با قدمت زیاد خواهد شد.به گزرش ایسنا، زمزمه های 

قیمت گذاری دستوری ...



اقتصاد2
ایران وجهان

بورس ۸۲ هزار واحد افت کرد
 شاخص به یک میلیون و ۲۰۵ 

هزار واحد رسید
شــاخص بورس در پایان معامالت ســه شنبه ۱۴ 
بهمن ۱۳۹۹ با افت ۲۸ هزار و ۲۳۸ واحدی به یک 
میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۲۸ واحد رسید.همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز با افت ۲۰۸۲ واحدی مواجه 
شــد و به ۴۲۷ هزار و ۵۴۵ واحد رسید.نمادهای 
فارس، فوالد، فملی، شستا، شپنا، وپاسار و تاپیکو 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:
باور عمومی به بخش خصوصی 

وجود ندارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هنوز این باور وجود 
ندارد که دولت بدون بخش خصوصی نمی تواند به 
توسعه اقتصادی دست پیدا کند.غالمحسین شافعی 
در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
با اشاره به سخنان وزیر اقتصاد درباره مستقل بودن 
بخش خصوصی، اظهار داشت: هنوز این باور وجود 
ندارد که دولت بدون بخش خصوصی نمی تواند به 
توسعه اقتصادی دست پیدا کند. عملکرد استان های 
کشور نشان می دهد که هنوز باور عمومی به بخش 
خصوصی وجود ندارد. برگزاری شــورای گفت وگو 
در اســتان ها یک عمل قانونی است و بی توجهی به 
آن یعنی قانون گریزی است که امیدوارم به این اصل 
توجه جدی شــود.رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: 
در ۱۲۰ کشور دنیا نهاد شورای گفت و گو با عناوین 
مختلف اما با هدفی یکسان وجود دارد. تعامل بین 
دولت و بخش خصوصی در کلیه این کشورها محفلی 
برای برنامه ریزی مسیر توسعه اســت.وی افزود: با 
توجه به این موضوع باید زمینه ای فراهم شود تا در 
سال آینده به طور جدی موضوع توسعه منطقه ای را 
در دستور کار قرار دهیم و ظرفیت های استانی که تا 
به امروز ظهور نکرده اند را به کمک تعامل سازنده بین 
بخش خصوصی و قوای حاکمیتی، شناسایی کرده و 

برای تبلور آنها تالش کنیم.

ارزش ســهام عدالــت به ۲۱ 
میلیون و ۲۲۸ هزار تومان رسید

ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی 
ســهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار 
تومان و ۲۱ میلیون و ۲۲۸ هزار تومان رسیده است.

ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی 
سهام عدالت نیز به ۶ میلیون و ۷۶۲ هزار تومان رسید.

برای نخستین بار در استان اصفهان صورت پذیرفت؛
بازسازی شبکه فاضالب شاهین 

شهر به روش نوین 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
اعالم کرد: براي اولین بار در اســتان اصفهان، لوله 
گذاري فاضالب قطر ۱۶۰۰ بتنــي به طول ۴۲۴ 
متر  به روش نوین TBM بومی سازی شده توسط 
شــرکت های دانش بنیان، در شــاهین شهر در 
حال انجام میباشد.هاشــم امینی به ابعاد مختلف 
اجراي پروژه حفاري ولولــه گذاري کلکتور اصلي 
فاضالب شــاهین شــهر به روش نوین پرداخت 
و  عنوان کــرد: کلکتور اصلی فاضالب شــاهین 
شــهر به تصفیه خانه، به طول ۶ کیلومتر در اقطار 
۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلی متر اســت که ۴۲۴ متر آن 
به روش نوین در حال باز سازی است. وی با اشاره 
به محدودیت فضا برای بازســازی کلکتور اصلی 
فاضالب شاهین شــهر گفت: کلکتور فاضالب در 
بلــوار طالقانی در عرض ۴ متر اســت و با توجه به 
تردد زیــاد در این محدوده عملیات بازســازی به 
روش نوین در دســتور کار قــرار گرفت.امینی با 
بیان اینکه عملیات بازســازی کلکتور فاضالب در 
عمق ۸ تا ۱۲ متری اجرا می شــود اظهار داشت: 
عملیات بازسازی به روش ســنتی در عمق ۸ الی 
۱۲ متری احتمال بروز حــوادث را به دلیل ریزش 
دیواره تونل افزایش می دهد در حالیکه حفر تونل 
 به روش TBM  میزان وقوع حوادث را به حداقل

 می رساند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: در این روش مراحل مختلف اجرای عملیات  
از جمله تایید جهت و مسیر صحیح، انجام پروسه 
حفاری، پروســه تخلیه مصالح، تقویــت دیواره، 
سیستم پایش هوایی بوسیله دســتگاه انجام می 
شود که نه تنها از دقت الزم برخوردار است و مطابق 
با اســتاندار انجام می شــود بلکه منجر به حذف 
برخی از هزینه ها مانند عملیات پرسازی و آسفالت 
می گردد. همچنین مشــکالت اجتماعی ناشی از 
عملیات حفاری و لوله گــذاری در فضای عمومی 

شهری را به حداقل ممکن کاهش می دهد. 

خبر

استان ها

بازار سرمایه درحالی به تازگی 
از گرد و خاک ایجاد شده قیمت 
گذاری دستوری فوالد رها شده 
است که ســایه قیمت گذاری 
دســتوری خودرو بر ســر آن 
سنگینی میکند. موضوعی که یک کارشناس بازار سرمایه 
بر این باور است که با نرخ گذاری دستوری، اختالف قیمتی 
که باید در شرکت خودرو ساز به عنوان تولید کننده تعریف و 
منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطه 
ها یا تعداد محدود خریدار خودرو می افتد و موجب زیان 
سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی 
سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و 

ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
به گزرش ایســنا، زمزمه های قیمت گذاری دستوری در 
شــورای رقابت درحالی به گوش می رســد که این اتفاق 
تاثیر مستقیم روی ســرمایه گذاران بورسی دارد. چرا که 
حدود ۴۹ میلیون مشمول ســهام عدالت سهام دار سهام 
خودرویی هستند و قیمت گذاری دســتوری که به زیان 
انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه 
مشموالن سهام عدالت و همچنین دیگر سهام داران، تاثیر 
مستقیم دارد. این درحالی است که صاحب نظران بر این 
باورند که آزادســازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، 
معدنی، خودرویی و... منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، 
افزایش ســرمایه گذاری و... میشــود.موضوعی که علی 
صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی 
خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت "تجربه نرخ گذاری 
دستوری نشان داده قیمت کاال در نهایت به قیمت بازار به 
دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد 
از شرکت ها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در 
صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن 

خطاست. یک بار قیمت ها را به بازار واگذار کنیم."

تاثیر قیمت گذاری دستوری بر افزایش داللی
در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره 
کانون کارگزاران  ضمن بررسی صورت های مالی خودرو 
سازان، به تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه 
مردم و وضعیت شرکت ها پرداخت.فرهنگ قراگوزلو در گفت 
و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه قیمت گذاری در هر حوزه ای 
ضد مقدار تولید است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در مورد 
هر کاالیی که بازار دارد باعث می شود که کاالی مزبور از نرخ 
تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختالف معنادار بین عرضه و 
تقاضا شود و در نهایت آن اختالف موجب کاهش عرضه به 
دلیل مشکالت تولید و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به 
دلیل فاصله بین قیمت دســتوری با قیمت بازار می شود.

وی ادامه داد: برای مثال در مــورد خودرو با قیمت گذاری 

دستوری اختالف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز 
افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید )عرضه( از طرف 
خودروســاز به دلیل مشکالت تولید ناشــی از بهای تمام 
شده، هزینه مالی و سایر هزینه ها شد. کاهش تولید و عرضه 
خودرو و تبدیل کردن خودرو از محصولی با دید مصرفی در 
نظر خریداران به کاالیی سرمایه ای برای حفظ قدرت خرید 
توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش های 
دیگر اقتصاد به سمت داللی خرید خودرو و افزایش تقاضای 
عموم مردم شد.عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: با 
افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید )قیمت بازار(  و فروش 
)نرخ فروش تولید کننده( متاسفانه این چرخه معیوب قیمت 
گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف 
خودرو سازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به 
عنوان مصرف کننده و هم خودرو ساز با زیان فراوان محقق 
شده صدمه دیدند.  قراگوزلو به این سوال که آیا نرخ گذاری 
های هدفمند موجب کاهش تورم می شود، پاسخ داد: خیر. 
قیمت گذاری در هر محصولی ضد مقدارو تیراژ تولید است. 
افزایش مقدار تولید و جهش تولید کلید حمایت از عموم 
مردم به وسیله نگه داشتن نرخ های محصوالت در حداقل 
قیمت در بلند مدت است. جوهره افزایش مقدار تولید در 
دنیا در دو فاکتور خالصه می شــود، نخست کشف قیمت 
محصوالت توسط مکانیزم بازار بر اســاس عرضه و تقاضا 
و دوم  ایجاد رقابت بین تولید کننــدگان و وضع قوانینی 
در جهت ضد انحصار که یکی از معروفترین شــاخص ها 
 herfindhal-hirscman( هرفاندال – هرشمن ایندکس
index( برای بررسی و جلوگیری از ایجاد انحصار است.وی 
ادامه داد: دو فاکتور مذکور چنان ســاده به نظر می آید که 
متاسفانه در کشور ما عالوه بر این که به این موضوع توجه 
نمی کنیم و اجرایی نمی شود بلکه سازمانی مانند سازمان 

حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد و با دخالت 
و قیمت گذاری برای بسیاری از محصوالت مکانیزم تولید را 
در کشور به هم ریخته اند و به اسم حمایت از مردم موجب 
به هم ریختگی مقدار تولید و صدمه و فشار بیشتر به عموم 
مردم و تولید کنندگان شده اند و تنها برنده این ماجرا عده ای 
محدود از دالالن و واسطه ها هستند. در تمام دنیا دولت ها 
به فکر حمایت از عموم مردم خود بوده و در این راه هم موفق 
هستند، اما نه با روشهایی که در کشور ما اجرایی می شود. 
تکنولوژی پیچیده اقتصادی هم وجود ندارد صرف اجرای 
صحیح دو فاکتور گفته شده و سپردن بقیه کارها به مکانیزم 
بازار رسیدن به هدف اصلی حمایت از مردم اجرایی می شود  
. متاسفانه رعایت مکانیزم بازار آن قدر ساده به نظر می آید 
که در کشور ما به دنبال فرایند های پیچیده تر و دخالتهایی 
با قیمت گذاری دستوری هستند که در هیچ کشوری وجود 
ندارد.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می آید 
شورای رقابت با توجه به اختیاراتی که دارد، همانند سازمان 
حمایت از مصرف کننده عمل کرده و با قیمتگذاری دستوری 
منجر به نتایج زیان بار برای صنعت خودرو کشور و وارد شدن 
زیان به عموم مردم شده اســت، عنوان کرد: شاید وظیفه 
شورای رقابت عدم ایجاد انحصار ناشی از ادغام ها بین تولید 
کنندگان باشد و در صورت عدم موفقیت در این حوزه حق 
ورود به قیمتگذاری محصوالت با مفروضات اشتباه و بدون 
آینده نگری را ندارد. چون خودرو سازان اصال سود غیر نرمال 
ناشی از عدم محیط رقابتی ندارند )یا حتی سودی ندارند( که 

وارد قیمتگذاری دستوری برای آنها شده اند.

بررسی وضعیت صورت های مالی خودروسازان
قراگوزلو در ادامه با اشاره به صورت های مالی خودروسازان 
گفت: با بررســی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران 

خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می توان متوجه 
شد شرکتهای خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند. ایران 
خودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هــزار خودرو در ۶ ماهه اول 
سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومانی 
زیانی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان محقق کرده اســت. 
همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو 
در ۶ ماهه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی 
در حدود ۶ هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه 
این مسیر قیمتگذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده 
آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از ۲.۵ 

برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده می شود که شورای رقابت 
با سواستفاده از اختیارات داده شــده به آن با قیمتگذاری 
دستوری عالوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم 
مردم هســتند نکرده اســت بلکه منجر به کاهش تولید، 
افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران 
شرکتهای خودرو ساز شده اســت. به نظر می آید با حذف 
قیمتهای دستوری و فروش محصوالت توسط مکانیزم بازار، 
خودرو سازان صرفا تعمیق زیان سازی شان متوقف شده 
و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در 
صورتیکه قیمتگذاری دستوری متوقف نشود متوقف شدن 
فعالیت خودرو سازان با روند فعلی حتمی است و موجب به 
هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی 
از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو 

خواهد شد.

تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر سهام 
داران بورسی

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همچنین درمورد تاثیر 
نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران 
مخصوصا ســهامداران خرد، توضیح داد: بــا نرخ گذاری 
دســتوری، اختالف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز 
به عنــوان تولید کننده تعریف  و منجر بــه افزایش مقدار 
تولید محصول شود، به دست واســطه ها یا تعداد محدود 
خریدار خودرو )در شرایط فعلی بر اساس قرعه کشی( می 
افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت 
و از بین رفتن دارایی ســهامداران به عنوان مالکان اصلی 
شرکتهای خودرو ســاز و ورشکستگی چنین شرکتهایی 
با قدمت زیاد خواهد شــد.قراگوزلو ادامه داد: به طور کلی 
قیمتگذاری دستوری در هر کاالی قابل معامله ای و دارای 
بازار )tradeble( از فوالد گرفته تا سیمان و خودرو و ... ضد 
مقدار تولید بوده و در بلند مدت موجب کاهش رشد مقدار 
تولید و از بین رفتن آن صنعت می شود. متاسفانه شرایط 
به گونه ای شده است که توصیه به برچیده شدن سازمان 
حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و 
توقف ورود در قیمت گذاری هر محصولی توسط هر ارگانی 

حتی مجلس بزرگترین حمایت از عموم مردم  است. 

تاثیر قیمت گذاری دستوری بر افزایش داللی

سود سهام داران بورسی خودرو در جیب دالالن!

هشدار روحانی: 
تغییر در شاکله الیحه بودجه 
۱۴۰۰، صدمــات جــدی به 

معیشت مردم وارد می کند 
روحانی در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت با بیان اینکــه الیحه بودجــه ۱۴۰۰ برای 
مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و 
مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است، خاطرنشان 
کرد: »تغییر در شــاکله و محور های اصلی الیحه 
بودجه می تواند صدمات جدی به معیشت مردم و 
مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند«.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه در 
دویست و یکمین جلســه خود به ریاست حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، 
موضوع الیحه بودجه ســال آینده کل کشــور و 
همچنین طرح ها و برنامه های دولت را برای حمایت 
از بازار سرمایه بررسی کرد.رئیس جمهور با اشاره 
به گزارش های ارائه شــده در جلسه در خصوص 
تغییرات انجام شــده در الیحه بودجــه دولت در 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی و تاثیرات 
منفی این تغییرات بر اقتصاد کشور گفت: بار ها از 
ســوی دولت بر ضرورت حفظ ارکان اصلی الیحه 
بودجه تاکید شــده و مواردی نظیر مبارزه با رانت، 
کاهش تورم، تقویت ارزش پــول ملی و حمایت از 
معیشــت مردم و تامین کاال های اساســی در این 
الیحه مورد اهتمام جدی دولت بوده است.روحانی 
با بیان اینکه الیحه بودجــه ۱۴۰۰ برای مدیریت 
اقتصاد کشور در شــرایط جنگ اقتصادی و برای 
مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است، افزود: از 
نظر دولت تغییر در شاکله و محور های اصلی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ می تواند صدمات جدی به معیشت 
مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد 
کند.در ادامه جلسه گزارش بانک مرکزی از بازار ارز 
و کاال ارائه و تصمیمات الزم در جهت تقویت حرکت 
در مسیر کاهش انتظارات تورمی اتخاذ شد.رئیس 
جمهور گفت: جریان تأمین ارز کاال های اساسی و 
دارو نیز به شکل مستمر توسط دولت ادامه داشته و 
این روند با جدیت دنبال می شود تا مردم دغدغه ای 
برای تامین دارو و کاال های اساسی نداشته باشند. 
باید از هم اکنون برنامه ریزی هــای الزم برای ایام 
پایانی سال و شب عید نیز انجام شود تا مردم نسبت 
به تامین کاال های اساسی در این ایام اطمینان خاطر 

داشته باشند.

گرانی داریم، اما گرانفروشــی 
مردم را رنج می دهد

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( روند تغییر 
قیمت ها در بازار خودرو، لوازم خانگی و پوشاک را 
کاهشی توصیف کرد و با تاکید بر اینکه کمبودی در 
بازار وجود ندارد، گفت: در حال حاضر گرانی وجود 
دارد، اما مهم این است که گران فروشی یعنی بی 
ثباتی قیمت که مردم را رنــج می دهد.به گزارش 
ایسنا، علیرضا رزم حســینی در همایش برگزاری 
طرح ویژه بازرسی نوروز ۱۴۰۰ با بیان اینکه نظارت 
و بازرسی در بازار نشــان می دهد بازار رها نشده و 
تاثیرگذار خواهد بود، گفت: روند قیمت ها کاهنده 
است و ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است انتظار 
داریم با تامین مناسب کاال از سوی ما و وزارت جهاد 
کشاورزی این روند ادامه داشــته باشد. به عبارت 
دیگر در حال حاضر تامیــن کاال صورت می گیرد 
اما در توزیع مشکالتی وجود دارد که باید در بخش 

نظارت و بازرسی کنترل شود.

کمبود کاال نداریم
البته به گفته وی در مواردی بــا احتکار هم مواجه 
هستیم که ســازمان تعزیرات حکومتی باید در این 
زمینه به کمک سازمان های بازرسی بیاید.این مقام 
مسئول در ادامه تاکید کرد که در آستانه نوروز ۱۴۰۰، 
نسبت به تامین کاال اقدام شده و موجودی خوبی در 
زمینه کاالهای راهبــردی در انبارها، بنادر، در حال 
ترخیص و یا در راه ورود به کشور هستند و مشکلی 
در زمینه کمبود کاال نداریم. بنابراین ضرورتی برای 
احتکار وجود ندارد، چرا که قیمت ها تعادل نسبی خود 
را دنبال می کنند. در حال حاضر شرایط تامین ارز هم 

خیلی بهتر شده و ثبت سفارش مرتبا انجام می شود.

از احتکار تعجب می کنم!
وی افزود: عده ای افراد ســودجو کاالهــا را احتکار 
می کنند که ســازمان تعزیرات حکومتی و سازمان 
حمایت به آن رسیدگی می کند اما نظارت و بازرسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر مربوط به کنترل 
قیمت ها و نظارت مستمر بر روند بازار است. با توجه به 
موجوی کافی کاالها در انبارها و بنادر از احتکار شدن 
برخی کاالها تعجب می کنم.رزم حسینی همچنین 
از فعالیت دو و سه شیفت کارخانه ها خبر داد و گفت: 
بنابراین امیدوارم روز به روز شاهد کاهش و متعادل 

شدن قیمت ها باشیم. 

اخبار
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حدود ۲۱ هزار متقاضی طرح ملی مســکن به دلیل 
ناتوانی در تأمین آورده ۴۰ میلیون تومانی، از طرح اقدام 

ملی مسکن کنار گذاشته شدند.
به گزارش خ مهر، اخیراً محمــود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین 
آمار طرح اقدام ملی مسکن پس از پاالیش های صورت 
گرفته، از حائز شرایط شناخته شدن ۵۵ هزار و ۸۷۸ نفر 
از ۲۲۳ هزار و ۹۰۵ نفری که در مرحله سوم طرح اقدام 

ملی مسکن ثبت نام کرده اند خبر داده است.
بر این اساس تا کنون ۳ مرحله از زمستان سال گذشته 
تا زمستان امسال در ماراتن ثبت نام طرح اقدام ملی 
مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، نام نویسی از 

افراد فاقد مسکن انجام شده است.
اما با توجه به آنچه معاون وزیر راه گفته، طبق تازه ترین 
نتایج ثبت نام متقاضیان مرحله سوم طرح اقدام ملی 
مسکن، تاکنون ۲۰ هزار و ۸۳۱ متقاضی درخواستشان 

رد شده یا انصراف داده و از مشارکت در این طرح حذف 
شدند.

اگرچه بر اســاس آنچه پیش از این محمد اســالمی 
وزیر راه و شهرسازی و محمودزاده معاون مسکن وی 
اعالم کرده اند، قرار اســت از لیست ذخیره ۱۶۰ هزار 
نفری، متقاضیان جدید جایگزین شوند، اما می دولت 
می توانست شرایط ساده تری برای ثبت نام این دسته 
از افرادی که به دلیل ناتوانی در تأمین آورده ۴۰ میلیون 
تومانی، از طرح ملی مســکن کنار گذاشته شده اند، 

فراهم کند.
مسئوالن بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی بارها 
بر متکی نبودن طرح اقدام ملی به تسهیالت دولتی و 
همچنین عدم اختصاص آن به دهک های میان درآمدی 
تأکید داشته اند؛ ضمن اینکه رقم تعیین شده برای آورده 
اولیه )۴۰ میلیون تومان( را نیز کامالً کارشناسی عنوان 
کرده اند؛ از سوی دیگر سقف زمانی تأمین آورده اولیه نیز 

بارها تمدید شده است ولی بهتر بود در کنار تمدیدهای 
چند باره زمان نهایی واریز آورده اولیه، امکان پرداخت 
اقساطی این رقم را هم فراهم می کردند تا هیچ خانوار 
بی خانه ای از این طرح حذف نشــود.پیش از این نیز 
برخی از مشــموالن طرح اقدام ملی مسکن در گفت 
وگو با خبرنگار مهر از باال بــودن رقم آورده های اولیه 
و همچنین نامشخص بودن مبلغ نهایی و تمام شده 
ساخت و ساز به خصوص به دلیل افزایش ناگهانی قیمت 
مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و میلگرد در ماه های 

اخیر، گالیه کرده بودند.
جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر، از عدم 
تمکین برخی پیمانکاران طرف قرارداد این بنیاد برای 
ساخت پروژه های اقدام ملی به دستورالعمل ابالغی 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه با متری 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خبر داده و اعالم کرده بود 

تعدادی از پیمانکاران کــه در مناقصه های مربوط به 
پروژه های طرح اقدام ملی مسکن که ذیل بنیاد مسکن 
قرار دارند، برنده شده اند، خواستار تعدیل رقم پروژه ها 

به متری ۳.۳ میلیون تومان شده اند.
رقمی که با مخالفت معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی مواجه و آن را تکذیب و اعالم کرد: 
همچنان دستورالعمل ساخت پروژه های طرح اقدام 
ملی مسکن با متری ۲.۷ میلیون تومان به قوت خود 
باقی است و دستگاه های تابعه این وزارت خانه اجازه 

تغییر آن را ندارند.
از سوی دیگر محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
از مذاکره وزارت راه با بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار برای افزایش سقف تسهیالت ساخت مسکن 
ملی از ۱۰۰ به ۱۵۰ میلیون تومان خبر داده است تا 
بتواند بخشی از مابه التفاوت هزینه های ایجاد شده در 

اثر گرانی مصالح ساختمانی را پوشش دهد.

بانک مرکزی اعالم کرد: حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشــی بیــش از ۱۸۵۹ هزار 
میلیارد ریــال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشــور 
مبادله شده است.آمار بانک مرکزی حکایت از آن 
دارد که حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشــی بیش از ۱,۸۵۹ هزار میلیارد ریال در 
آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور مبادله شد که نسبت 
به ماه قبل از نظر تعداد ۱۸ درصد افزایش و از نظر 

مبلغ ۲.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش در اســتان تهران 
حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 

بیش از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در آذرماه ســال جــاری ۴۸.۹ درصــد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشــور در ســه استان 
تهران، اصفهان و خراســان رضوی مبادله شده 
است که به ترتیب با ۳۰.۵ درصد، ۱۰.۹ درصد و 
۷.۵ درصد بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۱ درصد از ارزش 
چک های فوق در سه استان تهران )۴۸ درصد(، 

اصفهان )۷ درصد( و خراسان رضوی )۶ درصد( 
مبادله شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه 
با ســایر اســتان ها دارا بوده اند.حدود ۸ میلیون 
و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۱,۶۲۶ 
هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور 
وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۶.۷ 
درصد افزایش و از نظــر مبلغ ۳.۲ درصد کاهش 
نشــان می دهد. از کل تعــداد و مبلغ چک های 
مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۶ درصد 

و ۸۷.۵ درصد وصول شده است.
درصد تعــداد و مبلغ چک های وصول شــده در 
آبان مــاه ۱۳۹۹ به ترتیب معــادل ۹۱.۵ درصد 
و ۸۸.۴ درصــد و در آذرمــاه ۱۳۹۸ به ترتیب 
برابر ۹۱.۷ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده اســت. در 
آذرماه ۱۳۹۹، در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون 
و ۶۰۰ هــزار فقره چک به ارزشــی حدود ۷۹۵ 
هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۱ 
درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد از کل چک های 
مبادله ای وصول شده است.در ماه مذکور در بین 

سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد 
چک های وصولی بــه کل چک های مبادله ای در 
استان، به ترتیب به اســتان های گیالن )۹۳.۴ 
درصد(، مازنــدران )۹۲.۲ درصد( و گلســتان 
)۹۱.۸ درصد( اختصاص یافته است و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد )۸۲.۴ درصد(، کردستان 
)۸۶.۵ درصد( و لرستان )۸۶.۹ درصد( پایین ترین 
نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های 
مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، 
بیش ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل 
ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به 
اســتان های گیالن )۹۰.۳ درصد(، البرز )۸۸.۴ 
درصد( و خوزستان )۸۸.۲ درصد( اختصاص یافته 
است و استان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۰.۹ 
درصد(، خراسان جنوبی )۸۲.۱ درصد( و لرستان 
)۸۲.۵ درصد( کم ترین نســبت ارزش چک های 
وصولی به کل ارزش چک های مبادله شــده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ۸۹۳ هــزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۲۳۳ هزار میلیــارد ریال در آذرمــاه ۹۹ در کل 
کشور برگشت داده شده اســت که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلــغ به ترتیب ۳۱.۱ درصد 
و ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. از کل تعداد 
و مبلغ چک های مبادله شــده در مــاه مذکور 
 به ترتیــب ۹.۴ درصد و ۱۲.۵ درصد برگشــت

 داده شده است.
درصد تعــداد و مبلــغ چکهای برگشــت داده 
شــده در آبان ماه ۹۹ بــه ترتیب معــادل ۸.۵ 
درصــد و ۱۱.۶ درصد و در آذرماه ســال ۹۸ به 
ترتیــب برابــر ۸.۳ درصــد و ۱۰.۵ درصد بوده 
اســت. در ماه مورد گــزارش در اســتان تهران 
حدود ۲۶۱ هــزار فقره چک به ارزشــی حدود 
۹۹ هزار میلیارد ریال برگشــت داده شــد که از 
نظر تعــداد ۹ درصد و از نظــر ارزش ۱۱ درصد 
 از کل چک هــای مبادلــه ای برگشــت داده

 شده است.

حذف ۲۱ هزار نفر  از طرح ملی مسکن

طبق اعالم بانک مرکزی؛

۸۸درصد چک های صادره در آذرماه پاس شد/کهگیلویه؛ صدرنشین چک  برگشتی
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قیمت انواع سکه و طال ۱۸ عیار در روز سه شنبه ۱۴ بهمن
سکه طرح جدید صبح روز گذشته ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شد و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.سکه های نیم بهار آزادی و 

ربع بهار آزادی به ترتیب شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خوردند و هر گرم طال ۱۸ عیار یک میلیون و ۹۴ هزار تومان ارزش گذاری شد.
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هشدار توان محدود تامین دارو
ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران 

کمبود و یا نبود دارو به دلیل کمبود ارز و عدم تخصیص ارز کافی برای واردات این اقالم است. ارزی که واردگنندگان دارو برای واردات به آن نیاز دارند تامین نشده و تنها سهم ناچیزی از آن مقدار تخصیص داده شده است. به 
هر حال دارو در حوزه سالمت محردم از اهمیت باالیی برخوردار است و مسئوالن و متولیان تخصیص ارز به آن آگاه هستند و باید تدابیری اتخاذ شود که در بخش دارو که بخشی بسیار پر اهمیت است کمبودی احساس نشود. 

متاسفانه از مرداد ماه تا مهر ماه امسال هیچ ارزی برای دارو تخصیص داده نشده است و پیش از آن نیز اکثر واردکنندگان، اقدام به تامین دارو و ذخیره سازی کردند تا کشور دچار مشکل کمبود دارو نشود.
واردات دارو از لحاظ عددی سه درصد مصرف داروی کشور است، اما عمدتا داروهای پیچیده و برای بیماری های خاص است. به همین دلیل اهمیت خود را دارد. در اوایل سال برای مصرف سه ماه، دارو وارد شده و در گمرک 
نگهداری شد. به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، همه این داروها با حداقل اسناد، ترخیص موقت شد. از ابتدای ســال فقط ۳۰ درصد ارز واردات دارو را تخصیص گرفتیم، اما حدود ۵۰ درصد دارو وارد بازار شد. این هشدار را 

می دهیم که توان محدود است. از وزیر بهداشت درخواست کردیم این مشکل ارز حل شود، زیرا در غیر این صورت برای تولید دارو و واردات دچار مشکل می شویم.

کمبود دارو بــه دلیل عدم 
تخصیص نرخ ارز به روزهای 
بحرانی خــود نزدیک می 
شــود. در همیــن رابطه 
نمایندگان بخش خصوصی 
با انتقاد از رویه دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز 
42۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز دارو و 
داروی ساخته شده، عنوان کردند که ذخیره دارویی 
کشور رو به پایان است. ماه هاست بخش خصوصی 
و واردکنندگان دارو از عدم تخصیص ارز کافی برای 
واردات دارو گالیه دارند و این در حالی است که دیگر 
داروی خارجی و داروی های مورد نیاز بیماران خاص 

در هیچ کدام از داروخانه های کشور یافت نمی شود. 
بیماران خاص با کمبود دارو و نبود دارو روبر هستند 
و برخی از آنها با هزار دردسر و با پارتی و آشنا از دیگر 
کشورها داروها را تهیه می کنند. اما آمار درگذشت 

بیماران به دلیل نبود دارو هم کم نیست. 
محمدی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در این 
رابطه گفته اســت که کمبود فعلی دارو در ایران به 
خاطر نبود ارز است. از سوی دیگر نمایندگان بخش 
خصوصی با انتقاد از رویــه دولت و بانک مرکزی در 
تخصیص ارز 42۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه 
مورد نیاز دارو و داروی ساخته شده، عنوان کردند که 

ذخیره دارویی کشور رو به پایان است .
محمد عبده زاده، مدیرکل سابق دارو در سازمان غذا 
و دارو نیز با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز، لطمات 
و آسیب فراوانی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی 

در کشــور وارد کرده، تک نرخی شدن ارز را یکی از 
مطالبات جدی فعاالن این بخــش عنوان کرد که 

تاکنون به آن از سوی دولت توجهی نشده است.
وی به نشست اخیر کمیسیون تلفیق مجلس اشاره 
کرد و گفت: در این جلســه تصمیم گرفته شد که 
مابه التفاوت نرخ ارز دارو که رقمی بیش از ۳۳ هزار 
میلیارد تومان اســت به عنوان یارانــه دارو درنظر 
گرفته شود و پیش بینی می شــود که این یارانه به 
بانک مرکزی داده شــود و این نهاد نیز برای سال 
آینده 2.۵ میلیارد دالر بــه نرخ 42۰۰ تومان برای 
دارو تدویــن کند.عبده زاده با بیــان اینکه تاکنون 
جلسات متعددی در رابطه با تعیین تکلیف نرخ ارز 
دارو در مجلس برگزار شــده، افزود: در حال حاضر 
تصمیم گیری ها بر این اســت کــه ارز دارو به نرخ 
42۰۰ تومان برای ســال آتی نیز ماندگار باشــد و 

 بحث  ها روی اینکه یارانه آن به چه صورت تخصیص 
پیدا کند، ادامه دارد.

او در ادامه با هشــدار به اینکه در بخش دارو کشور، 
تقریبا ذخیره ای باقی نمانده و به دلیل مشــکالت 
ناشی از تحریم ها، امکان تامین جدید در این حوزه 
نیز وجود ندارد، افزود: تمامی این نگرانی ها، به طور 
مستقیم به اطالع وزیر بهداشــت رسیده و وی نیز 
اعالم کرده که این موضوع را در جلسه هیات دولت 
مطرح خواهد کرد.عبده زاده سپس با اشاره به اینکه 
وضعیت در بخش تولید دارو، به مراتب بدتر است، 
افزود: به رغم آنکه از سوی شرکت های ایرانی، ریال 
خرید و تامین مواد اولیه دارو پرداخت شده، اما طی 
چند ماه اخیر بانک های چین از صدور حواله ارزی 
خودداری کــرده و ارتباط با هند نیــز تقریبا قطع 

شده است.

هیچ ارزی برای دارو از مرداد ماه تا مهر ماه امسال تخصیص داده نشد

کمبود دارو تشدید شد
شایلی قرائی
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کماکان سازمان ثبت اسناد  با وجود الزامات مندرج 
در اصالحیه قانونی مجلس برای همکاری دستگاه ها 
با سامانه امالک و اسکان، مشارکتی در اجرایی شدن 
قانون مالیات بر خانه های خالی ندارد. از زمان رونمایی 
سامانه امالک و اســکان در بهمن ماه سال گذشته، 
کارشناسان و رسانه ها، ضرورت همکاری دستگاه ها 
با وزارت راه و شهرسازی برای تقاطع گیری اطالعات 
و شناسایی خانه های خالی با ضریب اطمینان باالتر 
را مورد بحث و بررسی قرار دادند.ســامانه ای که به 
گفته سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، اگر از در زمان مقرر )سال ۱۳۹4( 
برای راه انــدازی آن، اراده ای وجود داشــت و تالش 
کافی صورت گرفته بود، اکنون اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی به مرحله قابل قبولی رسیده بود و 
از چالش های فعلی عبور کرده بودیم.البته اظهارات 
عباس آخوندی به عنوان وزیر وقت راه و شهرسازی در 

واکنش به قانون مجلس دهم در حوزه اخذ مالیات از 
خانه های خالی نیز تأمل برانگیز و حاکی از بی اعتنایی به 
قانون است.چه آنجا که وزیر مستعفی دولت دوازدهم 
تکلیف وزارت راه و شهرســازی راه اندازی ســامانه 
امالک و اسکان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
شهرداری حواله می دهد و چه آنجا که تمرکز مالیات 
بر حوزه مســکن را موجب فرار سرمایه و اختالل در 
سرمایه گذاری برای ســاخت مسکن می داند.فارغ از 
بی میلی وزارت راه و شهرسازی برای راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان طی سال های وزارت عباس آخوندی، 
مکلف نمــودن وزارت راه به ایجاد ســامانه مذکور و 
بهره برداری سازمان امور مالیاتی از تحلیل داده های 
این سامانه حاکی از توجه قانون گذار به تدوین بانک 
اطالعاتی از وضعیت سکونت و مالکیت شهروندان و 
در گام بعدی بهره برداری برای شناســایی خانه های 

خالی کشور است.

در حالی قیمــت انس جهانی 
تغییر محسوسی نداشته است 
که قیمت طال در کشور روند 
افزایشی به خود گرفته است. 
برخی فعاالن بــازار دلیل این 
افزایش را افزایش تقاضا برای مناســبات پیش رو عنوان 
کرده اند و روز مادر و نزدیک شدن به ایام سال نو را دلیل 
اصلی این روند افزایشی عنوان می کنند. البته نوسانات 
قیمت طال به فاکتورهای زیادی بستگی دارد که قیمت 
انس جهانی، نرخ ارز، مشکالت داخلی اقتصاد ایران، روابط 
بین المللی و اخبار سیاسی مهم ترین آنها هستند. از سوی 
دیگر برخی کارشناســان بازار طال معتقدند که در حالی 
که نرخ ارز تغییر چندانی نداشــته و محدوده قیمتی آن 
در هفته های اخیر ثبات داشته است دلیلی برای افزایش 
قیمت طال وجود ندارد. در این رابطه رئیس اتحادیه طالی 
تهران می گوید: چنانچه هفته آینده بازار ارز نوسان داشته 
باشد، ممکن است طال هم اندکی گران شود. طال در بازار 
ایران در حالی روند افزایشی گرفته است که قیمت انس 
جهانی در بازارهای بین المللی روند کاهشی دارد.به گفته 
رئیس اتحادیه طالی تهران، چنانچه هفته آینده بازار ارز 
نوسان داشته باشد، ممکن اســت طال هم اندکی گران 

شــود اما امیدواریم بانک مرکزی برنامه کنترلی در بازار 
ارز داشته باشد تا بازار طال قدری رونق پیدا کند. ئابراهیم 
محمدولی معتقد اســت: با آن که انس جهانی طال روند 
کاهشی دارد اما علت نوسان قیمت طال به افزایش قیمت 
دالر و افزایش میزان تقاضا برای خرید طال به مناســبت 

روز مادر و روزهای پایان سال باز می گردد.
وضعیت بــازار طالی جهانی چه می شــود؟ هر چند که 
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت 

تاثیر قوی شــدن ارزش دالر کاهش پیدا کرد. ایسنا هم 
در گزارشــی به نقل از جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار 
در شرکت OANDA،نوشــته است: »به نظر می رسد 
طال در یک الگوی ثابت قرار گرفته زیرا ســرمایه گذاران 
منتظر نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا 

هستند.«
هفته گذشته نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طال و جواهر 
با گفتن ایــن جمالت توضیــح داد: »حداکثر نوســان 

قیمت در بازار طال حدود ۱۰ درصد خواهد بود.« رئیس 
اتحادیه طال همچنین دربــاره کاهش اجرت طال گفت: 
اتحادیــه برنامه ای مبنی بــر کاهش اجرت طــال را در 
دستور کار خود قرار داده اســت. به هر حال این موضوع 
کار آسانی نیســت. قرار است تا پایان ســال نشستی با 
تولیدکنندگان طال برگزار شــود تا نظر آنها در این طرح 
 در نظر گرفته شــود. امیدواریم تا سال آینده بتوانیم این

 برنامه را تدوین کنیم.

قیمت طال با رد كلیات بودجه در آستانه روز مادر افزایش یافت

حذف طال از خریدهای روز مادر

رشد قیمت ها با رد بودجه
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

قیمت طال به فاکتورهای بسیاری اعم از انس طال، قیمت ارز و انتظارات تورمی بستگی دارد. البته گاهی با توجه به اخبار موجود در دنیای سیاست انتظارات باعث تغییر قیمت ها می شود در حالیکه در واقعیت شاهد اتفاق 
خاصی نیستیم. این انتظارات گاهی باعث افزایش فروش، اشباع فروش و انصراف از فروش می شود. با توجه به اینکه قیمت ارز و طال در دو هفته گذشته افت محسوسی را به خود دید و فشار فروش تخلیه شد بنابراین احتمال 

تثبیت در همین محدوده ها متصور است. 
البته با توجه به سخت شدن فرآیند برگشت به برجام و همچنین با ادامه روند فعلی بیماری کرونا در دو ماه آینده که بر صادرات کشور موثر است به نظر می رسد فعاالن بازار فعال دوره انتظار را طی می کنند و پس از تخلیه 

فروشندگان معامالت در همین محدوده ها طبیعی خواهد بود و با توجه به اخبار مختلف نوسان را شاهد خواهیم بود. 
البته بحث رد کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مجلس هم می تواند  بر بازار تاثیرگذار باشد. با توجه به افزایش سقف بودجه و هدفگذاری دالر ۱7 هزار ۵۰۰ تومانی به عنوان مبنای تسعیر نرخ ارز به نظر می رسد رد این 

گزارش به معنای تمایل مجلس به کاهش سقف بودجه و برگشت به الیحه دولت باشد که درآن مبنای تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ لحاظ شده بود. 
بنابراین از این موضوع می توان به کاهش انتظارات تورمی برای بودجه ۱4۰۰ داشت. از سوی دیگر برخی فعاالن بازار نیز رد کلیات را به عنوان یک مشکل و محل اختالف و بالتکلیفی دانسته و از آن به نفع رشد قیمت ها 
استفاده می کنند. این در حالی است که مناسبت ها تاثیر موقت و زودگذری بر بازار طال خواهند داشت ضمن اینکه با وجود افت قیمت ها هنوز قدرت خرید مردم جهت استفاده از طال در مناسبت ها از قدرت کافی در جهت 

تاثیر پایدار برخوردار نیست.  

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اساس اعالم وزات کار با حمایت ویژه دولت مبلغ 4۰ 
هزار میلیارد تومان وام کرونا و ۳۵۰۰ میلیارد تومان بیمه 
بیکاری به واحدهای به شدت آسیب دیده و متقاضیان 

بیکار شده از کرونا پرداخت شده است.
به دنبال شــیوع ویروس کرونا و تاثیرگــذاری آن بر 
بسیاری از مشاغل، دولت پرداخت تسهیالت حمایتی 
به صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده را در 
دستور کار قرار داد، بر همین اساس پرداخت تسهیالت 
حمایتی به فعاالن اقتصادی و مشاغل آسیب دیده از 
کرونا از ۱۳ خرداد ماه جاری آغاز شد و وزارت کار ۱4 
رسته شغلی که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا 
را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی 
یا خویش فرمایی بودند، شناسایی و مشمول دریافت 

تسهیالت حمایتی کرونا دانست.
همچنین مقرر شــد تا بیمه بیکاری ســه ماه اسفند 
۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۹ که ماه های 
اوج شیوع کرونا بود، به کارگران آسیب دیده از کرونا 
پرداخت شود.بر این اساس به منظور حمایت از صنوف 
و کارگران آســیب دیده از کرونا، دولت مبلغ ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری اختصاص 
داد و با حمایت سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت 
کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های مربوطه، 
روند واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول 
و کارگران بیکار شده دنبال شد.در این بین وزارت کار 
از کسانی که در مدت سه ماهه دچار بیکاری و توقف 
فعالیت شده بودند درخواست کرد تا با مراجعه به سامانه 
bimebikari.mcls.gov.ir اطالعات و درخواســت 

بیمه بیکاری خود را به ثبت برسانند.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اخیــرا از پرداخت 
4۰ هزار میلیارد تومان وام با نــرخ ۱2 درصد به تمام 

واحدهایی که در دوران کرونا آسیب دیدند خبر داده 
است.وی گفته با شناسایی دقیق جامعه هدف، 2۳ هزار 
میلیارد تومان منابع یک میلیون تومانی نیز به صورت 

وام قرض الحسنه در بین متقاضیان توزیع شده است.
به گفته شریعتمداری در حوزه بیمه بیکاری نیز با راه 
اندازی سریع سامانه درخواست بیمه بیکاری، بیش از 
۸۶۰ هزار متقاضی ثبت نام کردنــد و بیش از ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان برای چهار ماه عالوه بر بیمه بیکاری که بر 
اساس قانون تعلق می گرفت، پرداخت شده است.پیش 
از این معاون روابــط کار وزارت کار گفته بود در بحث 
بیمه بیکاری کرونا حدود 7۳۰ هزار نفر مورد حمایت 
قرار گرفتند و هیچ محدودیتی برای تدوام این حمایت 
برای مشــمولین قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه 
بیکاری وجود ندارد.به گفته شاکرمی، تسهیالت کرونا با 
نرخ ۱2 درصد و در اختیار رسته های شدیدا آسیب دیده 
از کرونا قرار گرفته است.بر اساس آخرین گزارشها، در 
مدت شیوع بیماری کرونا تسهیالت مختلفی با حمایت 
دولت به بخشهای مختلف و کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا پرداخت شده به نحوی که کارگروه مقابله 

با پیامدهای اقتصادی کرونا برای پرداخت
در دوره نخست ارائه تسهیالت کرونایی یک میلیون 
تومانی به خانوارها مجموعا 2۳ هزار میلیارد تومان به 
متقاضیان این وام پرداخت شد و در دور دوم پرداخت 
تســهیالت به خانوارها نیز، متقاضیــان وام کرونایی 
مجموعا درخواست ۱2 هزار میلیارد تومان وام داشتند 
که بیش از 7۰۰۰ میلیارد تومان آن تا امروز پرداخت 
شده و باقی نیز در روند پرداخت قرار دارد و به زودی به 
حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. ۵۸ هزار و 
۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به آسیب دیدگان کرونا 

برنامه ریزی و اقدام کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با اعالم اینکه عرضــه مرغ گرم به نرخ مصوب در شــبکه 
توزیع منتخب آغاز شــده، از اتخاذ تصمیمات جدید برای 
واردات موز خبر داد و گفــت: با توجه به تأمین روغن خام، 
توزیع روغن مایع و جامد در حداقــل زمان ممکن انجام 
خواهد شد و مشــکلی برای تأمین وجود ندارد.به گزارش 
ایسنا، عباس تابش در حاشیه همایش برگزاری طرح ویژه 
بازرســی نوروز ۱4۰۰، در خصوص تأمین مرغ و تخم مرغ 
اظهار کرد: دیروز در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که 
هر واحد بسته بندی مرغ و تخم مرغ به یک واحد تولید مرغ 
وصل شود تا تأمین این محصول بدون مشکل صورت گیرد 
و امروز طی تماس تلفنی که با معاون وزارت جهاد کشاورزی 
داشتم، اعالم شد که عرضه مرغ به قیمت مصوب در میدان 
بهمن به عدد معقولی رسیده است.همچنین به گفته وی از 
امروز تخم مرغ واحدهای بسته بندی توسط وزارت جهاد 
کشاورزی تحویل می شود. عرضه مرغ گرم نیز از امروز توسط 
شرکت پشتیبانی امور دام آغاز شده است.تابش در پاسخ 
درباره کمبود روغن نیز گفت: بازرسان در واحدهای تولید 
روغن حضور دارند و محور بازرسی نیز مراکز تولید، انبارها، 
بنکداری ها و شرکت های پخش است؛ بنابراین روغن خام 
تحویل داده شده به واحدهای تولیدی باید در حداقل زمان 
ممکن تبدیل به روغن های بسته بندی مصرفی خانوار شده 
و به کف بازار برسد.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: با توجه به تأمین روغن خام، توزیع 

روغن مایع و جامد در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد 
و مشکلی برای تأمین وجود ندارد.به گفته این مقام مسئول 
در حدود دو ماه پیش مشکل تامین ارز برای واردات روغن 
خام وجود داشت. از طرف دیگر این انتظار در بازار که قرار 
است ارز تخصیصی به روغن خام از ارز 42۰۰ تومانی به ارز 
نیمایی تغییر کند، منجر به انتظارات تورمی و احتکار خانگی 
شده بود. اما در حال حاضر روغن خام به اندازه کافی تامین 
و به واحدهای تولیدی تحویل داده شده و توزیع آنها رصد 
خواهد شــد.وی همچنین درباره قیمت موز گفت: ستاد 
تنظیم بازار به این موضوع ورود کرد و مقرر شد همه موزهای 
موجود در بنادر ترخیص شــوند. همچنین کسانی که در 
طول سال جاری صادرات سیب داشــتند، امکان واردات 
موز خواهند داشت. امیدواریم با تدابیر ستاد تنظیم بازار که 
به گمرک نیز ابالغ شد، قیمت ها تعدیل شود.معاون وزیر 
صمت همچنین درباره ذخیره سازی میوه شب عید اظهار 
کرد: سیب و پرتقال به اندازه کافی ذخیره شده و حداکثر 
تا اواخر بهمن و اوایل اســفندماه در ســازمان های صمت 
استان ها مستقر خواهند شد و با تاریخ مشخصی که از سوی 
ستاد تنظیم بازار اعالم می شود، عرضه کلیه میوه های شب 
عید آغاز خواهد شــد.وی همچنین از انجام سه میلیون و 
۵۰۰ هزار بازرسی در سال جاری خبر داد و گفت: برخالف 
سال های گذشته که شروع طرح نظارت بر بازار شب عید 
 ۱۵ اسفند بود امسال از ۱۵ بهمن ماه بازرسی ها به شکل 

خاصی آغاز خواهد شد. 

رئیس انجمن صنفــی گاوداران صنعتی از افزایش قیمت 
و کمبود جو به علت تعلل وزارت صمت در ثبت ســفارش 
برای واردات این نهاده دامی خبر داد. احمد مقدسی افزود: 
از ابتدای ســال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که 
مسئولیت ثبت سفارش نهاده های دامی را برعهده داشت 
برای واردات جو اقدام نکرد که نتیجه آن کمبود جو و افزایش 
قیمت این نهاده است.رئیس انجمن صنفی گاو داران صنعتی 
گفت: واردات جو به کشور کاهش یافته است به همین منظور 
وزارت جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار 
گاو داران صنعتی سنگین قرار می دهد، اما تولید کنندگان 
دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله برای تهیه جو 
مورد نیاز مشکل دارند و سهمیه ای کمتر از نیازشان دریافت 

می کنند.وی افزود: برای تنظیــم بازار این محصول دولت 
سهمیه گاو داران شیری را که امکان جایگزینی دارند حذف 
و در اختیار واحدهای تولیدی یاد شده قرار می دهد.رئیس 
انجمن صنفی گاو داران صنعتی ادامه داد: به خاطر مشکالت 
ارزی و کاهش ثبت سفارش مقدار کمتری جو به کشور وارد 
شده که امروز شاهد کاهش کمبود این محصول در کشور 
هستیم.وی با بیان اینکه هم اکنون واحدهای دامداری با 
بحران تأمین نهاده مواجه اند و بحران تأمین خوراک که در 
ماه های پیش مرغداران با آن مواجه بودند سراغ دامداران 
آمده است گفت: در حالی قیمت جو در بازار آزاد 4۳۰۰ تا 
4.۶۰۰ تومان به فروش می رسد که قیمت مصوب ۱7۰۰ 

تومانی دارد.

گرانی نهاده های دامی به جو رسید

راه اندازی سامانه درخواست بیمه بیکاری صورت گرفت

ثبت نام بیش از ۸۶۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری

روغن خام تامین شد

آغاز عرضه مرغ گرم 

تعلل سازمان ثبت در ارایه اطالعات به سامانه امالک و اسکان
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فروش اينترنتی اقالم سالمت محور در »اسنپ فود« 
و »اسنپ دكتر« غيرقانونی است

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۲۶تهران با اشاره به عرضه بدون مجوز اقالم سالمت 

محور در پلت فرم اسنپ فود و اسنپ دکتر خواستار برخود قانونی با متخلفان شد.
محمدرضا شانه ساز در نامه ای به معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و 

انقالب ناحیه ۲۶تهران آورده است:
طبق گزارشات واصله، وب سایت به آدرس snappfood.ir و نرم افزار متناظر آن، 

اقدام به فروش انواع کاالهای سالمت محور از جمله الکل می نماید.
همچنین نرم افزار اسنپ اقدام به انتشار پیامی با مضمونی قریب به نسخه پیچی 
آنالین نموده و در قسمت »پزشک و مشــاور« نرم افزار موصوف امکان بارگذاری 
نسخه جهت تهیه و ارسال از داروخانه ها را فراهم کرده است، نظر به اینکه تاکنون 
فعالیت های فوق هیچگونه مجوزی از این سازمان نداشته اند و چه بسا زمیه ساز 
عرضه داروهای فاقد مجوز، قاچاق و تقلبی گردد، لذا خواهشــمند اســت دستور 
فرمایید به نحو مقتضی از ادامه این امر جلوگیری شــده با متخلفین طبق قانون 

برخورد گردد.

شتاب به جريان دانش بنيان برعهده بخش خصوصی است 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: فرآیند شتاب دهی به جریان دانش بنیان 

کامال خصوصی است و دولت نمی تواند وارد شود.
سورنا ستاری در مراســم رونمایی از اقدامات نوآورانه و خالقانه شهرداری مشهد 
در محل کارخانه نوآوری اظهار داشت: در جلسه افتتاحیه به رئیس جمهور گفتم 
شهرداری مشــهد در بحث نوآوری از تهران جلوتر اســت.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه فرهنگ باعث توســعه می شود گفت: اگر فرهنگ 

درست شود کارخانه و سیستم درست می شود.
ستاری خاطرنشان کرد: هنر مدیریت شهری این است که از سرمایه ای که کشور در 

تربیت متخصصان گذاشته است، بهره برداری کند.
 وی تصریح کرد: ایده کارخانه نوآوری از تهران شروع شــد و شهرداری تهران به 
کمک آن رفت اما در مشهد زیرساخت آن را نیز شهرداری انجام داد. قدر شهردار 

و شورای شهر را بدانید.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: فرآیند شتاب دهی کامال خصوصی 
است و دولت نمی تواند وارد شود. این کارخانه برای تمام شهرها الگو می شود. باید 
نشان دهیم این الگو یک الگوی موفق است.ستاری بیان کرد: امیدوارم ظرف مدت 

کوتاهی بتوانید بهره برداری اولیه داشته باشید و پیش رو بودن را ادامه دهید.

سالمت ديجيتال؛ شيوه جديد درمانی در ايران
یکی از نتایج استفاده گسترده از گوشــی های هوشمند، توسعه خدمات دیجیتال 
است. ۷۲ شرکت دانش بنیان و خالق در کشور در تالش هستند تا ایران را به لیست 

کشورهای دارای این فناوری اضافه کنند.
سال ۱۹۹۰ را آغاز الکترونیکی شدن خدمات سالمت در دنیا ثبت کرده اند. روندی 
که شروع شد و اوائل قرن ۲۱ شتاب بیشتری یافت. نسخه الکترونیکی و درمان از 
راه دور ره آورد این فناوری توســعه یافته بود. سالمت همراهی که با یک کلیک بر 
روی گوشــی یا کامپیوترتان به دست می آید و شــما را به نظام بهداشت و درمان 
متصل می کند. مفهوم eHEALTH نیز در پی توسعه این عرصه فناورانه بر سر 
زبان ها افتاد.به گفته سازمان جهانی بهداشت سالمت دیجیتال مقوله ای است که 
درمان مبتنی بر استفاده از فناوری های ارتباطات و اطالعات را شامل می شود.این 
حوزه علمی که به دنبال ارتقای سطح اطالعات عمومی جامعه از مسائل بهداشتی 
و تبادالت دارویی و درمانی اســت، دسترســی مردم به نظام بهداشتی و درمانی 
بین المللی را نیز تســهیل می کند. کاری که انواع روش ها و به روزترین اطالعات 
بهداشتی را در اختیار عالقه مندان، بیماران و حتی پزشکان قرار می دهد.استارتاپ ها 
را یکی از اجزای مهم این عرصه فناورانه عنوان کرده اند. مراکزی که نقشی اثرگذار 
در شکل گیری و توسعه این مفهوم جهانی دارند و دنیای سالمت را با این کار خود 
متحول کرده اند. فناوری های نوظهور و دیجیتالی که برای آسان کردن زندگی مردم 
به کار گرفته شده اند.توانمندسازی بیمار و پزشکان، ایجاد امکان تبادل اطالعات 
میان مؤسسات بهداشــتی، کارایی بیشــتر خدمات و درمان ها، ارائه آموزش های 
آنالین به بیماران و پزشکان، عدم محدودیت جغرافیایی، افزایش کیفیت خدمات، 
دسترسی آسان و سریع به مدارک پزشکی بیماران، افزایش دسترسی به خدمات و 

غیره را از جمله مزایای توسعه سالمت دیجیتال بیان کرده اند.

سالمت دیجیتال در ایران
ایران به واســطه توســعه زیســت بوم فناوری و نوآوری، حضوری جدی در همه 
عرصه های فناورانه دارد. این کار نیز با اتکا به فناوران داخلی میسر شده است. شاید 
گام های برداشته شده کمی با تأخیر بوده، اما ســرعت باال و شتابان این گام های 

فناورانه، ایران را به یکی از کشورهای مطرح در این حوزه بدل کرده است.
۷۲ شــرکت دانش بنیان و خالق در کشور در تالش هســتند تا ایران را به لیست 
کشــورهای دارای این فناوری اضافه کنند. مجموعه های فناوری که با اســتفاده 
از توان دانشی خود شــیوه ای نوین در درمان بیماران ارائه و با شبکه سازی میان 
دریافت کنندگان و ارائه دهندگان این خدمات، دسترسی به دارو و درمان را تسهیل 
کرده اند. شاید این کار یکی از روش های اجرای عدالت در نظام بهداشت و درمان 
باشــد.البته هنوز این مدل درمانی جایگاه خود را در برنامه های ملی درمانی پیدا 
نکرده است و هنوز سیستم سنتی موجود در کشور مقاومت هایی در مقابل اجرای 
آن دارند، اما تهران با ۵۲ شرکت دانش بنیان، پیشروترین استان کشور در این حوزه 
است. رتبه های بعدی هم با فاصله زیادی به استان فارس، گلستان، قم، هرمزگان، 

کرمان، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قزوین و یزد می رسد.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، یکی از حامیان گســترش این فناوری در کشور است. بر همین 
اساس نیز در کنار حمایت از شرکت های فعال این حوزه، توسعه سالمت دیجیتال را 

به عنوان یکی از اولویت های نیاز محور و مساله محور خود قرار داده است.

اتحاديه كسب وكارهای مجازی در حوزه سالمت 
آنالين و آگهی آنالين پروانه كسب صادر می كند

سرپرســت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نامه ای به اتحادیه کســب وکارهای 
مجازی ضوابط خاص داخلی این اتحادیه درخصوص رسته های شغلی سامانه های 
ارائه انواع خدمات و کاال بر بســتر فضای مجــازی را ابالغ کرد. پیــش از این، در 
برخــی از حوزه ها، اعــم از طال و همچنین ســالمت آنالین پروانه کســب صادر 
نمی کرد؛ اما از این پس کســب و کارها می توانند مطابق ضوابط اعالم شــده اقدام 
به دریافت پروانه کسب در این حوزه ها کنند.براســاس متن این نامه در راستای 
اجرای تبصره ماده ۱۱ آیین نامــه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانــون نظام صنفی، 
اتحادیه کســب وکارهای مجازی در حوزه های »سالمت«، »ســامانه آنالین ارائه 
خدمات در محل«، »بســتر آنالین کاربر محور نیازمندی ها«، »ســامانه خدمات 
برخط پیام دهــی« و »ارائه خدمات مجازی جابه جایی هوشــمند« برای صدور یا 
تمدید پروانه کســب، ملزم به رعایت مفاد ضوابط خاص رسته های شغلی است. 
این ضوابط با پیشــنهاد اتحادیه توســط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری 
 اتاق اصناف ایران تعیین شــدند و در این نامه به پیوســت جهت اجرا ابالغ شده 

است.

اخبار

کاهش خطاهای نسخه نویسی از مزایای نسخه الکترونیکی است
مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی گفت: کاهش خطاهای پزشکی ناشی از بدخط بودن و کاهش هزینه های بیماران و دسترسی به اطالعات کامل بیمه شده از جمله مزایای نسخه نویسی و 

نسخه پیچی الکترونیکی است.

دســته گل جدیــدی کــه 
نماینــدگان بــه آب دادند، 
اقتصاد کشــور را در مسیر 
بالتکلیفی قــرار داد و همه 
بازارها را به هم ریخت. قضیه 
از این قرار است که نمایندگان مجلس روز سه شنبه با 
رد کلیات بودجه، حماسه ای آفریدند که شور آن دامان 
حقوق بگیران دولتی را خواهد گرفت. در حالی تا پایان 
قرن فرصتی یک ماهه باقی است که باید بودجه ای از نو 
نوشته شود و به طور قطع این زمان برای نوشتن الفبای 
بودجه یک کشور کافی نیســت. بنابراین مسیر کشور 
ناگزیر به بودجه یک دوازدهم و در سناریوی بعدی به 
بودجه دو دوازدهم و شاید سه دوازدهم برسد. بررسی 
گزارش کمیســیون تلفیق در خصوص کلیات الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۰ در دســتورکار امروز نمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی قرار داشــت. نمایندگان در 

نهایت با کلیات بودجه ۱۴۰۰ مخالفت کردند.

سومین باری که دولت دوازدهم با رد کلیات 
الیحه بودجه مواجه شد

روحانی برای ســومین بار به مجلــس نرفت و کلیات 

آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم هم در یازدهمین 
ماه سال رد شد. در عوض میکروفن نوبخت قطع شد. 
الیاس نادران هم دولت را بی عرضه خطاب و روحانی را 
تهدید به استیضاح کرد و قالیباف هم از غیبت روحانی 
شاکی شد. این سومین باری است که دولت دوازدهم 
با رد کلیات الیحه بودجه مواجه می شود. پیش از این 
لوایح بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی رد شــد درحالی که برخی 
نمایندگان معتقد بودند رد کلیات بودجه شــرایط را 

بحرانی می کند.

موافقان رد کلیات بودجه چه می گویند؟
محمدحســن آصفری می گوید: شــرایط کشــور ما 
حساس است بهتر اســت خودمان ایرادات بودجه را 

رفع کنیم.
سید کاظم دلخوش می گوید: می خواهید بعد از این 
همه تالش ایــن گزارش را رد کنیــد؟ نتیجه اش این 
خواهد شــد که الیحه بودجه به دولت برمی گردد و 
دولت نهایتا آن را بــزک می کند و تحویل مجلس می 
دهد.نباید شعار دهیم و باید در عمل متوجه مشکالت 

جامعه باشیم.
محمد رشــیدی مــی گویــد: ۴۵ نفر از همــکاران 
شــما یک ماه شــبانه روز و در سه شــیفت روی آن 
کار کردند. کلیــات الیحه دولت را بررســی کردند، 

 وارد جزئیــات شــدند و بخــش عمــده ای از آن
 را تغییر دادند.

مخالفان رد کلیات چه می گویند؟
محسن زنگنه می گوید: دولت با صراحت اعالم کرده که 
مصوبات تلفیق را اجرا نمی کند و در این راستا عزمی هم 
ندارد. بدون شک نباید در مورد الیحه بودجه احساسی 
رفتار کنیم.محمدرضا پورابراهیمی می گوید: یکی از 
محورهای مهم و موثر آن بحث بودجه ای است که در 

سالیان گذشته به تصویب رسیده است. اصالح ساختار 
بودجه برای حذف ناترازی و عدم کسری بودجه یکی از 
بحث های اساسی است که در دستور کار مجلس شورای 
اسالمی بوده است.جبار کوچکی نژاد گفت: دولت اعالم 
می کند که بودجه را قبول ندارد و این بودجه گرانی به 
مردم تحمیل می کند حرف هایی که در ایام انتخابات 
شروع می شود و یک جنگ روانی است.»کسب و کار« 
در گفتگو با یک کارشناس، تبعات رد کلیات بودجه را 

بررسی می کند. 

كليات بودجه 1400 با 99 رای موافق، 148 رای مخالف و 12 رای ممتنع رد شد

بالتکلیفی اقتصاد کشور با رد کلیات بودجه
سيگنال منفی رد بودجه به بازارهای ايران                                                توپ بودجه 1400 در زمين مجلس

احتمال اجرای بودجه سه دوازدهم قوت گرفت                           وضعيت مبهم افزايش حقوق با بودجه چند دوازدهم

رد کلیات بودجه غیرکارشناسی است
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

نکته اول اینکه درست است که مجلس کلیات بودجه را رد کرده ولی جایگزینی هم برای آن نداریم. زمانی است که ما چیزی را رد می کنیم و جایگزینی برای آن داریم. تغییراتی که مجلس در بودجه داده بود تغییرات بسیار متفاوتی 
بود و اصال در طول تمام تاریخ بودجه نویسی تغییراتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شده بود را ندیده بودیم. کمیســیون تلفیق بودجه را از 8۴۵ تا 8۵۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۱۱۴۵ میلیارد تومان رسانده بودند؛ یعنی 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزوده بودند. این افزایش ۳۰ درصدی برای دولت بعد مشکل جدی ایجاد می کرد زیرا تحقق آن امکان پذیر نبود. این است که رد بودجه ۱۱۴۵ هزار میلیارد تومانی یک فرصت است. وقتی بودجه 
۱۱۴۵ هزار میلیارد تومانی در شرایطی که دولت حتی توان تامین یک بودجه 8۴۰ هزار میلیارد تومانی را ندارد به صحن علنی می برند در صورت تصویب، انتظارات جامعه ۱۱۴۵ هزار میلیارد تومان می شود و آن رقم ۱۱۴۵ هزار 
میلیارد که شکل گرفته را همه مطالبه می کنند در حالی که نیمی از درآمدهای آن قابل تحقق نیست. پس این مساله، مساله مهمی است که بودجه ۱۱۴۵ هزار میلیارد تومانی قابلیت تصویب نداشت و بهتر که تصویب نشد؛ ولی 
رد کلیات بودجه ای که دولت تقدیم کرده بود، نگران کننده است چون کمیسیون تلفیق و مجلس جایگزینی برای آن ندارند. قاعدتا در مدت باقی مانده اصال امکان تدوین یک بودجه جدید نیست پس مجبور می شوند به بودجه 
یک دوازدهم برسند و یک دوازدهم یعنی اجرای بودجه سال قبل و بودجه سال قبل یعنی تمام کارکنان دولتی که در این تورم ۵۰ درصدی درآمدشان کفاف زندگی شان را نمی دهد، عمال سال جدید را با همان حقوق های قبل 
و در فضای ناامیدی شروع کنند. تمام طرح هایی که قرار بود برای سال جدید اجرا شود معطل می ماند. به نظر می رسد مجلس باید بودجه دولت را تصویب می کرد چون جایگزینی نداشت. حتی در تمام تغییراتی که کمیسیون 
تلفیق پیشنهاد داده بود هیچ جایگزینی ارائه نمی شد که جایگزین منطقی و غیرتورمی باشد. تمام جایگزین هایی هم که گذاشتند نرخ تورم را چند برابر می کرد و می توانست اثرات تورمی قوی تری به جا بگذارد و در حال حاضر 
که تصویب نشده قاعدتا انتظار داشتیم که بودجه 8۴۵ هزار میلیارد تومانی تصویب می شد چون دولت برنامه ای ریخته بود و کنترل می کرد اما متاسفانه جایگزینی برای آن معرفی نشد. به نظر می رسد به بودجه یک دوازدهم، دو 
دوازدهم و سه دوازدهم ختم شود و چون دولت بعدی دولتی نیست که بخواهد بودجه کامل را اجرا کند قاعدتا یک دوازدهم و دو دوازدهم ادامه می دهند تا دولت جدید سر کار بیاید. شرایط بسیار نگران کننده است زیرا امسال، 
سال تورمی است و زمانی که وضعیت بودجه معلوم نباشد تصمیمات دولت سر و سامانی ندارد، تکلیف مردم و سازمان ها معلوم نیست، انگیزه و امید کارکنان برای کار کردن عمال پایین می آید چون حقوقشان افزایش نمی یابد. 

به نظر می رسد مجلس کامال احساسی و غیرکارشناسی تصمیم گرفت و به هیچ وجه این تصمیم مجلس قابل تایید و مناسب نبوده است. 
مجلس باید بگوید چرا بودجه را تایید نکردیم و دقیقا موارد ابهام و جاهای خاص را انگشت بگذارند و بعد دولت آنها را اصالح کند. این در حالی است که مجلس هیچ چرایی نگفته و هیچ جای خاصی معلوم نکرده اند. حتی بودجه 

تغییریافته خود را حداقل مصوب نکردند و شرایط بسیار نامناسب است زیرا نمی شود کشور بدون بودجه به سال آینده منتقل شود. 
این در حالی است که مجبور می شوند روزهای آخر اسفند روی بودجه یک دوازدهم و دو دوازدهم بروند. وقتی مجلس نتواند تا آخرین روز ۲8 اسفند هر سال بودجه سال آینده را به تصویب برساند، یک دوازدهم بودجه سالی که 
گذرانده را برای سال آینده تایید می کند که فروردین ابتدای سال کشور بدون بودجه نباشد لذا دولت یک دوازدهم بودجه سال قبل را به عنوان تنخواه مصرف می کند تا بعد از تصویب بودجه جدید، مازاد یا کمبود آن را با بودجه 
مصوب تهاتر کند. ما زمان آقای احمدی نژاد یک بودجه سه دوازدهم هم داشتیم؛ یعنی سه ماه بودجه تصویب نمی شد البته علت آن زمان این بود که احمدی نژاد تا اسفند بودجه را تحویل مجلس نمی داد. االن بودجه زمان مناسب 
تحویل شد اما از آذر تاکنون همه ماندیم که مجلس چه می کند؟ علت هم این است که توان و سطح کارشناسی مجلس خیلی باال نیست. هزینه این معطل ماندن برای مردم است. بالتکلیفی برای مردم، صاحبان کسب و کارها، 
سیاست های پولی و مالی کشور، بخش های ارزی کشور، تجارت کشور، بالتکلیفی برای سرمایه گذاری و بالتکلیفی برای همه خواهد بود. این بالتکلیفی تخصیص منابع را به تاخیر می اندازد و به همان اندازه که تخصیص منابع 

به تاخیر بیفتد بیکاری ایجاد می کند. همچنین رشد و استفاده از فرصت ها را به تاخیر می اندازد. بالتکلیفی بدترین چیزی است که در یک اقتصاد می تواند زیان مشهود داشته باشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

با پیگیری های انجمن تشــکل های دانش بنیان ســهمیه 
به کارگیری دانش آموختگان برتر فناور به عنوان سرباز امریه 

فناور در شرکت های دانش بنیان افزایش یافت.
 با توجه به فعالیت بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و روند 
رو به افزایش آنها و سهمیه اندک تخصیص یافته به نخبگان 
برای امریه سربازی که منجر به اعمال سختگیری های زیادی 
از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده بود 
و به منظور اســتفاده مؤثر از ظرفیت فارغ التحصیالن ممتاز 
و نخبگان دانشگاهی؛ مجمع تشکل های دانش بنیان، طی 
نامه ای محضــر فرمانده معظم کل قوا درخواســت افزایش 
سهمیه نخبگان فناور به عنوان سرباز امریه جهت به کارگیری 

در شرکت های دانش بنیان را مطرح کرد.
پس از درخواست معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای 
مسلح در خصوص افزایش ســهمیه دانش آموختگان برتر 
فناور )پروژه جایگزین خدمت( و سرباز فناور )مامور( جهت به 
کارگیری در شرکت های دانش بنیان پس از بررسی، به همراه 
پیشنهاداتی به محضر فرمانده معظم کل قوا تقدیم و تصویب 
شد.به موجب این مصوبه ساالنه در ســقف تعداد ۲۰۰ نفر 
دانش آموخته برتر فناور مورد تایید بنیاد ملی نخبگان کشور 
جهت انجام پروژه تحقیقاتی فناورانه )پروژه جایگزین خدمت( 

در چارچوب سیاست های کلی نظام و نقشه جامع علمی داجا و 
بر اساس معیارهایی با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، به شرکت های دانش بنیان معرفی شوند.
معیارهای شرکت های دانش بنیان و اولویت های به کارگیری 
شامل همکار بخش دفاعی و دارای پروانه سمتا، دارای سطح 
فناوری برتــر، دارای توان تولیدی محصــوالت دانش بنیان 
گلوگاهی و تحریمی، دارای قابلیت رفع گلوگاه فناورانه کشور 
و مجری پروژه های اولویت دار ملی و اقتصادی کشور می شود.

بر اساس اعالم روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان، 

همچنین مصوب شد، ساالنه در سقف ۷۵۰ نفر از کارکنان 
وظیفه دارای تحصیالت حداقل کارشناسی که با تایید معاونت 
علمی و فناوری، جزو اعضای کلیدی و بنیان گذار شرکت های 
دانش بنیان محسوب شده و بر اســاس معیارهای شفاف و 
عادالنه انتخاب می شــوند، به عنوان سرباز فناور و به صورت 
مامور )امریه( و بــه نظارت دفتر سیاســت گذاری و نظارت 
راهبردی حفاظت اطالعات نیروهای مســلح جهت خدمت 
)خدمت در عرصــه فعالیت های فناورانه( در شــرکت های 
دانش بنیان با اولویت شرکت های دانش بنیان همکار بخش 
دفاعی، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص 

یابند.

اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی بین ایرانی ها 
بعد از تلگرام به حســاب می آید، که تا امروز توانســته 
است از تیغ فیلتر در امان بماند، اما جنجال های یکی دو 
هفته گذشته نشان می دهد مخالفان اینستاگرام بیکار 
ننشسته اند.صحبت فیلتر کردن اینستاگرام بحث دیروز 
و امروز نیست و از چندسال گذشته به تناوب به سوژه داغ 
اظهارنظر های مسئوالن تبدیل شده است. این پلتفرم 
اشتراک گذاری عکس که محبوب ترین شبکه اجتماعی 
بین ایرانی ها بعد از تلگرام به حســاب می آید، تا امروز 
توانسته است از تیغ فیلتر در امان بماند، اما جنجال های 
یکــی دو هفته گذشــته نشــان می دهــد مخالفان 
اینستاگرام بیکار ننشســته اند و انگار این بار محکم تر 
 از قبل مســدود کردن دسترســی مردم به این برنامه

 را قصد کرده اند.
 بســتن این شــبکه شــاید برای خیلی از ما که تنها 
روزی چند دقیقــه در آن می گردیــم و چندتا عکس 
می بینیم و الیک می کنیم چندان مشکل ســاز نباشد، 
اما کم نیستند افرادی که از این بستر برای کسب وکار 
و امرار معاش خود و خانواده شــان کمــک گرفته اند 
و اکنون نگران انــد در این تنگنای اقتصادی کشــور، 
 همین اندک امکان برای کســب درآمد هــم از آن ها 

گرفته شود.

آغاز ماجرا
مدتی بود احتمال فیلتر شدن اینستاگرام به حاشیه رفته 
بود و خبر تازه ای درباره این موضوع شنیده نمی شد که 
ناگهان خبر احضار وزیــر ارتباطات به دادگاه فرهنگ و 
رسانه و شکایت از او به دلیل اجرانکردن دستور قضایی 
مبنی بر فیلتر کردن اینســتاگرام، موج دوباره احتمال 
مسدود شدن دسترســی کاربران به این برنامه را بین 

مردم به راه انداخت.
 حرف های ضــد و نقیض مســئوالن هــم دراین باره 
سردرگمی مردم را در روز های گذشته بیشتر و احتماالت 
مختلفی را مطرح کرده است. ابتدا جمال هادیان، مدیر 
روابط عمومی وزارت ارتباطات، بــود که در توییتی، از 
برگزاری این دادگاه خبر داد و تصاویر شــکایت نامه و 

جوابیه آذری جهرمی به آن را منتشر کرد.
 بعد از حواشی ای که این موضوع ایجاد کرد، محمدجعفر 
منتظری، دادستان کل کشور، با تأیید شکایت از آذری 
جهرمی به دلیل فیلتر نکردن اینســتاگرام، اعالم کرد 
احضار وزیر ارتباطات فقط در پی نبســتن اینستاگرام 
نبوده و او باید محدودیت هــای دیگری ایجاد می کرده 

که نکرده است.
 نکته عجیب اینجاست که کمی بعد از این صحبت های 
دادســتان کل کشــور، شــاهد بودیم که غالمحسین 

اسماعیلی، سخن گوی قوه قضائیه، به طور کامل منکر 
موضوع شد و گفت قوه قضائیه به دنبال مسدودسازی 

فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی نیست!
 عزت ا... ضرغامی، عضو شــورای عالی فضای مجازی، 
هم با اعالم مخالفت خود درباره فیلتر شدن اینستاگرام 
تأکید کرد هیچ بحث خاصی درباره فیلترینگ این شبکه 
اجتماعی در جلسات شورای عالی فضای مجازی انجام 

نشده است.
همه این صحبت ها را که کنار هم می گذاریم، می توان 
نتیجه گرفت فعال موضوع بستن اینستاگرام آن قدر ها که 
شایعه شده بود جدی نیست و دست کم در کوتاه مدت 

این برنامه به سرنوشت تلگرام دچار نخواهد شد.
  

بستری برای کسب وکار های خرد
اینســتاگرام مدت هاســت دیگر تنها یک بستر برای 
سرگرمی و تعامل کاربران با یکدیگر نیست. در کنار آن 
به پلتفرمی برای شکل گیری کسب وکار های مختلف 
تبدیل شــده است مخصوصا در یک ســال گذشته که 
به دلیل شــیوع کرونا، خیلی از مردم مجبور شــده اند 
فروشگاه های خود را بسته نگه دارند. در صورت باز بودن 
هم مشتریان چندانی ندارند. اینستاگرام توانسته است 
به کسب وکار های خرد فراوانی کمک کند که با استفاده 

از قابلیت های این پلتفرم، به حیات خود ادامه دهند.
 همین که مدیــر دیجــی کاال به عنــوان بزرگ ترین 
خرده فروشــی آنالین کشــور، از خرده فروشــی های 
شکل گرفته در اینســتاگرام به عنوان مهمترین رقیب 
دیجی کاال نام می برد، نشان دهنده بستر بسیار بزرگی از 
کسب وکارهاست که با هدف درآمدزایی مردم، در این 

شبکه اجتماعی شکل گرفته است.
 سخن گوی دولت هم در واکنش به شایعات فیلتر شدن 
اینستاگرام، با انتشار یادداشتی در حساب اینستاگرامی 
خود، بستن این شــبکه اجتماعی را موجب بیکاری و 
فقر حدود یک میلیون نفر دانشــته است: »بررسی ها 
نشــان می دهد حدود ۴۰۰ هزار صفحه اینســتاگرام 
ایرانیان دارای بیــش از ۵ هزار دنبال کننده هســتند. 
در این میان، ۲8/8 درصــد از آن ها صفحه های مربوط 
به فروشگاه ها و کسب وکارهاســت. بر اساس این آمار، 
یعنی دست کم ۱۱۵ هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد 
که درآمد خانوار هایی را تأمیــن می کند. این امر بدین 
معناســت که اگر هر صفحه حتی درآمــد ۲ خانواده را 
تأمین کند، می شــود ۲۳۰ هزار خانواده، یعنی چیزی 
حدود ۹۵۰ هزار ایرانی که در اوضاع بیکاری ناشــی از 
کمبود رشد اقتصادی و تحریم، برای گذران زندگی، به 

این شبکه اجتماعی وابسته هستند.«
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