
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد کســب و کارهای 
مجازی فعال در فضای اینســتاگرام وجود ندارد، از 
افزایش فعالیت  کسب و کارها در فضای اینستاگرام 
بعد از شیوع ویروس کرونا خبر داد.رضا الفت نسب 
در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: عــدد ۲۰۰ هزار 
کســب و کار چندین بار مطرح شــده، اما به طور 
کلی آمار دقیقی از تعداد و گردش مالی کســب و 
کارها در اینستاگرام وجود ندارد. با این حال شواهد 
حاکی از افرایش فعالیت هــای اقتصادی در فضای 
اینستاگرام بعد از شــیوع ویروس کرونا است .وی با 
بیان اینکه آمارها بر اساس تحلیل های برخی مراکز 

مرتبط است و عدد مشــخصی وجود ندارد، تصریح 
کرد: به نظر می رسد رقم فعالیت کسب و کارها در 
فضای مجازی عدد کمی نباشــد و فیلتر شدن آن 
آسیب زیادی به کســب و کارها وارد می کند. البته 
این اتفاق بعید اســت و قوه قضاییه هم اخیرا اعالم 
کرده که چنین قصدی نــدارد. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه کســب و کارهای مجازیدر پاسخ به سوالی 
درباره آسیب های فعالیت کسب و کارها در فضای 
اینستاگرام و احتمال کالهبرداری در این فضا، گفت: 
با توجه به اینکه فضای اینستاگرام ساماندهی نشده، 
امکان وجود افراد سوء استفاده گر در این فضا وجود 
دارد. علت ساماندهی نشدن کسب و کارها در فضای 

مجازی نیز این است که ســرورها در اختیار ایران 
نیســت و ارتباطی هم بین جمهوری اسالمی ایران 
و اینستاگرام به طور رسمی وجود ندارد. به عبارت 
دیگر در چنین شرایطی ساماندهی کردن کسب و 
کارهای فعال در اینستاگرام فایده ای هم ندارد. وی 
افزود: ما معتقدیم یک ساماندهی حداقلی با احراز 
هویت فردی و مکانی افراد و ایجاد قالبی بر اســاس 
آن برای رســیدگی به شــکایات و کالهبرداری ها 
می تواند مفید باشد. البته با توجه به عدم دسترسی 
ما به سرورها، کسب و کارها می توانند از فرآیند یاد 
شده تبعیت نکنند، بنابراین باید طرح جنبه تشویقی 

داشته باشد.

میزان اسکناس و مسکوک تا پایان آذر امسال معادل 
۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایســه 

با سال قبل معادل ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایســنا، در پایان آذر امســال معادل ۷۲ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اســکناس و مســکوک 
منتشــر شــده که نســبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشــته با ۱۱.۳ درصد افزایش مواجه شده 
 و در مقایســه با اســفند پارســال نیز ۱.۲ درصد

 رشد کرده است. 
از این میزان اسکناس و مســکوک خلق شده، ۶۴ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن در دســت اشخاص 
قــرار دارد که اســکناس و مســکوک در دســت 

اشخاص در مقایســه با مدت زمان مشابه سال قبل 
 و اسفند پارسال به ترتیب ۲۱.۷ و ۵ درصد افزایش 

یافته است. 
همچنین، معادل ۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از 
۷۲۶ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک منتشر شده 
نزد بانک ها است که این میزان نسبت به آذر و اسفند 
پارســال به ترتیب با ۲۶.۴ و  ۱۶.۷ درصد کاهش 

مواجه شده است. 
عالوه براین، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از اسکناس 
و مسکوک منتشر شــده نزد بانک مرکزی است که 
در مقایسه با آذر و اسفند سال گذشته ۶۱.۲ و ۴۵.۳ 

درصد کاهش یافته است. 

 از ســوی دیگــر، آمارهــای بانــک مرکــزی در 
پایــان آذرماه امســال بیانگر این اســت که حجم 
نقدینگــی بــا ۲۶.۶ درصــد افزایش بــه ۳ هزار 
و ۱۳۰ هزار میلیــارد تومان رســیده و از این رقم 
ســهم شــبه پــول ۲۵۱۲ هــزار و ۹۹۰ میلیارد 
 تومان و ســهم پول ۶۱۷ هزار و ۳۰ میلیارد تومان

 است. 
همچنیــن، حجــم پایــه پولــی ۴۰۷ هــزار و 
۵۴۰ میلیــارد تومان شــده که نســبت بــه آذر 
ماه ســال گذشــته ۲۹.۷ درصــد و در مقایســه 
 با ابتدای ســال جاری ۱۵.۵ درصد رشــد داشته

 است.

مدیرعامل بانک صــادرات ایران گفت: با اســتفاده از 
نسخه ارتقا یافته سامانه شــمس بانک صادرات ایران 
مشتری می تواند به صورت آنالین، تمامی مراحل افتتاح 
حساب، درخواست دسته چک و درخواست تسهیالت را 
در این سامانه انجام داده و با اجرایی شدن احراز هویت 
الکترونیکــی در آینده نزدیک، به طــور کلی نیازی به 
حضور مشتری در شعبه نخواهد بود.به گزارش ایسنا به 
نقل از بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در حاشیه 
مراسم گرامیداشت روز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز زن در خصوص رونمایی از نسخه ارتقا یافته سامانه 
شمس افزود: سامانه »شمس« )شعبه مجازی سپهر( 
نیمه شــهریور ماه و همزمان با ســالروز تاسیس بانک 

صادرات ایران رونمایی شد و نســخه ارتقای یافته آن 
امروز شامل افتتاح حساب، درخواست تسهیالت و سایر 
خدماتی است که نیاز به حضور مشتریان عزیز بانک در 
شعبه ندارد. این سامانه با توجه به شیوع بیماری کرونا 
و رعایت پروتکل های بهداشتی نیز کاربردهای مفیدی 
خواهد داشــت.وی ابراز کرد: نیازی بــه احراز هویت 
مشتریان فعلی بانک صادرات ایران از زمان راه اندازی 
سامانه شمس در شــهریور ماه سال جاری نبوده است 
اما برای مشتریان جدید احراز هویت با یکبار مراجعه به 
شعبه انجام می شود و تمامی خدمات حتی واریز وجه 
نیز قابل انجام است در عین حال برای برداشت وجه الزم 
است به شعبه مراجعه کرده و امضای مشتریان جدید 

ثبت شود. با عملیاتی شــدن احراز هویت الکترونیکی، 
که تا پایان ســال جاری نهایی خواهد شد، مراجعه به 
شعبه با استفاده از سامانه شــمس به طور کلی حذف 
خواهد شد.مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در 
خصوص تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
گفت: تا هفته گذشته بیش از ۹۰درصد درخواست های 
این بخش در ســطح نظام بانکی پاســخ داده شده اما 
بخشی حدود ۱۰ درصد که هنوز موفق به دریافت این 
تسهیالت نشده اند، ممکن است به دلیل مشکل ضامن 
موفق به دریافت این تسهیالت نشده باشند، ضمن اینکه 
بانک ها نمی توانند به طور سلیقه ای دو ضامن برای این 

تسهیالت درخواست کنند.

وراث مشــموالن ســهام عدالــت کــه فــوت 
شــده اند، مــی تواننــد بــا انجــام اقداماتی 
 ســهام عدالــت فــرد متوفــی را منتقــل

 کنند.
آمارها از فــوت بیش از دو میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دارنده سهام عدالت طی ۱۰ سال گذشته خبر می 
دهد و ورثه این افراد باید اقداماتی را انجام دهند 
تا فرایند انتقال ســهام فرد متوفی طی و سهام 

منتقل شود.
در ابتــدا وراث قانونی می تواننــد جهت اطالع 
از وضعیت ســهام عدالــت متوفیان به نشــانی 
اینترنتــی samanese.ir مراجعــه و با ورود 

اطالعات هویتــی متوفــی از مشــمول بودن 
وی کســب اطــالع کــرده و صــورت وضعیت 
 دارایــی ســهام عدالت مربــوط را مشــاهده

 کنند.
پس از انجام امور مربوط به انحصار وراثت، وراث 
باید به ســامانه شرکت ســپرده گذاری مرکزی 

مراجعه و خدمات انتقال سهام را انتخاب کنند.
در ایــن قســمت مــدارک الزم بــرای انتقال 
ســهام که شــامل گواهی نامه واریــز مالیاتی، 
گواهی انحصــار وراثــت، گواهی فــوت، اصل 
 شناســنامه و کارت ملی متوفی و ورثه میشــود

 ذکر شده است.

 پس از تهیه مدارک مذکور، یکی از ورثه به عنوان 
نماینده به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه 
کرده و مداکــر مذکور را تحویــل میدهد و این 
دفاتر فرمی که توســط نماینده تکمیل شــده 
 است را برای شــرکت ســپرده گذاری مرکزی
 ارسال میکند.شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
پس از بررســی مدارک مذکور، طــی پیامکی 
نتیجه را بــه نماینده وراث اعــال میکند. درواقع 
اگر مدارک نقصی نداشته باشــد، مراتب انتقال 
انجام می شــود، در غیر این صــورت به نماینده 
 اطــالع داده و نماینــده باید نقص مــدرک را

 برطرف کند.

بر اساس گزارش ها سهم زنان بیمه شده تامین اجتماعی 
در سال های اخیر افزایش یافته و این امر از رشد سهم 

زنان در بازار کار رسمی حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، افزایش سهم زنان از پوشش حمایت 
های اجتماعی نظیــر بیمه تامین اجتماعی نشــانگر 
بهبود فضای کسب و کار برای جامعه زنان است.عالوه 
بر افزایش نرخ مشارکت رسمی زنان در اقتصاد عوامل 
متعدد دیگری هم هستند که باعث باال رفتن سهم زنان 
از پوشــش تامین اجتماعی شــده و یکی از این عوامل 
بیمه هایی اســت که مختص زنان تعریف شده است.

کارشناســان معتقدند بیمه شدگان خاص یکی از علل 
افزایش درصد نسبی زنان در گســتره جمعیتی تحت 
پوشش تامین اجتماعی به شــمار می روند که درصد 
باالیی از آنها را زنان تشــکیل می دهند.بــه زعم آنها، 
برخورداری از بیمــه تامین اجتماعی بــرای زنان که 
آسیب پذیری بیشتری در مقابله با حوادث و  بحران هایی 
همچون پیری و از کارافتادگــی یا بیماری دارند، نوعی 
امنیت زیستی و شغلی بیشتر برای زنان و بهبود کیفیت 
آنها به شمار می رود.آنطور که مشاور امور زنان وزارت 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته "سهم زنان در بین بیمه 
شده های ورودی جدید حدود ۳۵ درصد است که بیانگر 
روند رو به رشــد سهم بیمه شــدگان زن در سال های 
آتی اســت.به گفته وحیده نگین، سهم زنان بیمه شده 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسمی 
که ۸۲ درصد کل بیمه شــده های کشور تحت پوشش 
این سازمان هســتند، از ۱۸.۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به 
۲۰.۳ درصد تــا پایان شــهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته و 
نشان دهنده افزایش سهم زنان در بازار کار رسمی است.

وی با بیان اینکه نرخ مشــارکت اقتصادی زنان در سال 
های اخیر همواره صعودی بوده است می گوید: این نرخ 
از ۱۳.۴ درصد در ســال ۱۳۹۲ به ۱۵.۵ درصد در سال 
۱۳۹۸ ارتقاء یافته اما در نیمه اول سال ۱۳۹۹ به دلیل 
شیوع ویروس کرونا این نرخ به ۱۴.۱ درصد کاهش یافته 
است.ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار زن یکی 
از دالیل کاهش بیشتر اشــتغال زنان نسبت به مردان 
به واسطه شــوک کرونا بوده و کارفرمایان از این جهت 
که مردان مسئول تامین معیشــت خانوار به شمار می 
روند، ترجیح می دهند در زمان رکــود، تعدیل زنان را 

در اولویت قرار دهند.از سوی دیگر، حضور بیشتر زنان 
در بخش های خدماتی و اثر پذیری این بخش از شیوع 
ویرس کرونا و از سوی دیگر حضور بیشتر زنان در بخش 
های غیر رسمی و اشتغال پاره وقت از جمله دالیل آسیب 
اشتغال زنان در زمان همه گیری کرونا به شمار می رود.

امروزه بهره مندی بافندگان زن و زنان شاغل در فعالیتها 
و کســب و کارهای خانگی  از بیمه هــای اجتماعی و 
مواردی از این دست، یکی از عوامل موثر در افزایش سهم 
زنان در بازار کار اســت.با این حال هستند زنانی که در 
قالب دستفروشی یا کار در کارگاه های زیرپله ای مشغول 
کارند ولی به دلیل نداشتن کارفرما یا عدم بهره مندی از 
مزایای بیمه در زمره اقتصاد غیر رسمی قرار می گیرند.به 
گزارش ایسنا، در حال حاضر قوانین کشور شرایط خوبی 
برای اشتغال زنان فراهم کرده است به نحوی که طبق 
قانون اساسی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض میان زن 
و مرد ممنوع بوده و کارفرمایان نباید در شرایط یکسان 
کاری به لحاظ حقوق و مزایــا میان زن و مرد تبعیض و 
تفاوتی قائل شوند؛قانون همچنین انجام کارهای سخت، 

خطرناک و زیان آور را برای زنان ممنوع کرده است.

کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس در نشست 
روز چهارشنبه برای تغییر سیاست تولید نفت توصیه 
ای مطرح نکرد که نشان دهنده رضایت تولیدکنندگان 
از کاهش تولید عمیق برای پایین بردن سطح ذخایر 
جهانی است.به گزارش ایســنا، اوپک پالس در بیانیه 
ای پس از این نشســت که به صورت مجازی برگزار 
شد، اعالم کرد کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک 
پالس نسبت به احیای بازار نفت در سال ۲۰۲۱ خوش 
بین است.آمریتا سن، یکی از موسسان شرکت "انرژی 
اســپکتس" در این باره گفت: اگرچه ذخایر نفت به 
سرعت در حال کاهش اســت اما بازار توزیع آهسته 
تر واکسن را پیش بینی کرده و این روند بهبود ممکن 
است زودهنگام باشد.کمیته اوپک پالس هیچ اشاره ای 
به تغییر سیاست تولید نکرد. طبق توافق ماه گذشته، 
تولید اکثر اعضای این گروه در فوریه ثابت خواهد ماند 
اما عربستان ســعودی تولیدش را در فوریه و مارس 
به میزان یک میلیون بشــکه در روز کاهش می دهد.
دیدار بعدی کمیته اوپک پالس ســوم مارس برگزار 
می شود و متعاقب آن، نشست وزیران این گروه برای 

تصمیم گیری درباره سیاســت تولید برگزار خواهد 
شد.کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس در 
بیانیه منتشره پس از این دیدار بدون این که تغییری 
در توافق کاهش تولید اوپک پالس توصیه کند، اعالم 
کرد ذخایر نفت به مدت پنج ماه متوالی کاهش پیدا 
کرده و پیشرفت مداوم در کشورهای در حال توسعه 
و بکارگیری واکســنهای ویروس کرونا امیدهایی را 
برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده اســت.در این بیانیه 
تاکید شده است اگرچه چشم انداز اقتصادی و تقاضا 
برای نفت در ماههای آینده نامعلوم می ماند اما عرضه 
تدریجی واکسنها در سراســر جهان، عامل مثبتی در 
ادامه سال است و تقاضا برای نفت و اقتصاد جهانی را 
تقویت می کند. این کمیته به همه کشورهای شرکت 
کننده در پیمان نفتی یادآوری کرد با توجه به شرایط 
مبهم بازار مراقب و انعطاف پذیر باشند و به تعهداتشان 

پایبند بماند.
نفت به مدد محدودیت عرضه کم سابقه اوپک پالس 
از رکورد تاریخی پایینی که سال گذشته به آن سقوط 
کرده بود، بهبود یافته و قیمت نفــت برنت از ابتدای 

نوامبر ۶۰ درصد رشد کرده است. شاخص نفت برنت 
پس از این نشست به روند صعودی خود ادامه داد و تا 
مرز ۵۹ دالر در هر بشکه پیش رفت که باالترین قیمت 
از فوریه سال ۲۰۲۰ به این طرف بود.نشست کمیته 
نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس یک ساعت و نیم 
زمان برد و در جریان این دیدار، هیچ یک از تلخیهایی 
که مذاکرات اوپــک پالس در چند ماه گذشــته را با 
چالش روبرو کرده بود، مشاهده نشد. در مذاکرات قبلی 
برخی از کشورها نظیر روسیه و امارات متحده عربی 
خواستار تســهیل ســریعتر محدودیت عرضه بودند 
در حالی که عربستان سعودی، الجزایر و سایرین که 
نگران پیامدهای جهش ابتالی کووید ۱۹ بودند با این 
پیشنهاد مخالفت کرده بودند.اوپک، روسیه و هشت 
تولیدکننده دیگر در قالب گروه اوپک پالس در حال 
تســهیل محدودیت عرضه ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
هستند که در ماه مه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند. این 
گروه در ژانویه محدودیت عرضه خود را به ۷.۲ میلیون 
بشکه در روز تســهیل کرد که معادل هفت درصد از 

تقاضا پیش از شیوع ویروس کرونا بود.

چقدر اسکناس و مسکوک منتشر شد؟رشد فعالیت کسب و کارها در اینستاگرام با شیوع کرونا

نحوه انتقال سهام عدالت متوفیانتا پایان امسال،مراجعه به شعبه حذف می شود

سیاست نفتی اوپک پالس بدون تغییر ماندافزایش سهم زنان بیمه شده در بازار کار رسمی
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 کاهش وابستگی بودجه 
 به نفت با عملکرد 
 مجلس همخوانی
 ندارد

نوبخت: 

عملی نکردن حکم 
 دادگاه الهه

 یک تخلف دیگر 
آمریکا ست
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سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

يادداشت سه

دلیل خالی شدن 
سبد خرید خانوار

 رانت خودروی  چند نرخی

راه انحرافی رونق مسکن

سونامی قیمت مسکن در سایه 
گرانی مصالح ساختمانی

قیمت نهاده هــای دامی 
و خــوراک مــرغ افزایش 
بســیاری داشــته است و 
دلیل اصلی گرانــی ها را 

شامل می شود...

  هادی حق شناس، کارشناس 
اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو 

  منصور غیبی، کارشناس مسکن 

  فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور
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تعطیلی کارگاه های 
 ساختمانی به دلیل

 نبود سیمان

بدهی خارجی ایران 
افزایش یافت

تورم کاالهای خوراکی در زمستان تشدید شد

شتاب  رشد  قیمت   خوراکی ها 
صفحه3

صفحه3

رکود  معامالت خودرو
با ریزش قیمت ها، خودرو به سمت تک نرخی شدن خواهد رفت؟

اکثر کارگاه های ساختمانی در حالی در ده روز 
اخیر به تعطیلی اجباری رفتــه اند که گرانی و 
نبود مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، ساخت 
و ساز را در روزهای مانده تا پایان سال گران تر 
از همیشه کرده است؛ البته اگر سیمانی باشد! 
الزم نیست جداول آماری مرکز آمار را زیر و رو 
کنیم تا متوجه گرانی مصالح ساختمانی شویم، 
کافی است سراغ اندکی ســیمان یا بتن را در 
بازار مصالح فروشان بگیریم تا بفهمیم به دلیل 
تعطیلی و کاهش تولید کارخانه های تولیدی 
ازجمله ســیمان بازار آنها در ُکماست. هرچند 

جدول آماری نشان می دهد...

میزان بدهی های خارجی ایــران در پایان آذرماه 
سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دالر رسید که 
نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۳.۵ درصد افزایش 
داشته است.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، 
براســاس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی 
خارجی ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید 
اولیه بدهی ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دالر است 
که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیــون دالر آن بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون 
دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت است.این 
تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ 
بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ 

میلیارد و ۴ میلیون یورو...



اقتصاد2
ایران وجهان

رییس جمهور:
عملی نکردن حکم دادگاه الهه 

یک تخلف دیگر آمریکاست
رییس جمهور گفت: عملی نکردن حکم دادگاه 
الهه یک تخلف دیگر آمریکا در عرصه بین المللی 
است. حســن روحانی در آیین بهره برداری از 
طرح های ملی وزارت صمت با اشاره به پیروزی 
ایران در دیوان بین المللی الهــه برابر آمریکا، 
اظهار کرد: در دادگاه بین المللی الهه یک رای 
بسیار موفقی گرفتیم برخالف اینکه آنان هزاران 
حقوقدان قوی را استخدام کرده اند و آن این بود 
که آمریکا باید همه تحریم های انســانی علیه 
ایــران را بالدرنگ رفع کند و همــه ۱۱ قاضی 
عالی رتبه به اتفاق آراء آمریکا را محکوم کردند. 
البته آمریکا این حکم را عملــی نکرد ولی این 
 هم یــک تخلف دیگــر در عرصــه بین المللی 

برای آمریکاست.
رییس جمهور یادآور شــد: یک بار مرحوم دکتر 
مصدق به  این دادگاه رفت و در تاریخ ما ماندگار 
 شــد. در این دولت چندین نوبت ما بــه دادگاه 
بین المللــی رفتیم و بحمداهلل تا امــروز در همه 
مراحل پیروز بودیم. البتــه دعوای اصلی ماهوی 

راجع به این پرونده هنوز در آینده است.
وی افزود: آمریکایی ها در این مرحله خیلی تالش 
کردند که بگویند دادگاه الهه صالحیت رسیدگی 
به این پرونده را ندارد اما دیــروز این اتفاق افتاد و 
حکم هم صادر شــد و من این موفقیت را به ملت 

بزرگ ایران تبریک می گویم.
روحانی با اشاره به طرح دولت برای رساندن آب 
خلیج فارس به مشــهد تاکید کرد: مقدمات کار 
طرح انتقال آب خلیج فارس به خراسان جنوبی، 
 خراســان رضوی و مشــهد باید هر چه سریعتر 

شروع شود.
رییس جمهور یادآور شــد: دولت در صدد است 
مقدمات انتقال آب خلیج فارس به سیرجان، یزد 
و اصفهان را از طریق یک طرح دیگر انجام دهد که 
این دو طرح تحول بسیار زیادی در صنعت، معدن و 

اشتغال و آبادانی شرق کشور خواهد داشت.
روحانی گفت: دولت دو طرح بزرگ آبرسانی را در 
شرق و غرب کشور انجام داده است که براساس آن 
میلیاردها متر مکعب آب در غرب کشور استحصال 
شده و غرب کشور را از لحاظ کشاورزی و باغداری 

احیا خواهد کرد.
 رییس جمهور ادامه داد: در شرق کشور نیز برای 
این کویر خشک؛ کار بزرگی در فاز اول انجام شده و 
آن انتقال آب از سیرجان است و امیدواریم فازهای 

بعدی آن با سرعت اجرا شود.

نوبخت:
 کاهش وابستگی بودجه به نفت با 

عملکرد مجلس همخوانی ندارد
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: کاهش 
وابســتگی بودجه به نفت با عملکــرد مجلس 

همخوانی ندارد.
وی افزود:تمام سعی دولت کاهش وابستگی بودجه 
۱۴۰۰ به نفت بود که در بررسی های صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی به این میزان وابستگی 
اضافه شده و این امر با عملکرد مجلس همخوانی 

ندارد.
نوبخت ادامه داد:مجموعه منابع الیحه بودجه سال 
آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که ۱۹۹ هزار 
میلیارد تومان به درآمدهای نفتی اختصاص داشت. 
همین مبلغ مورد انتقاد برخی نمایندگان بود، این 
انتقادها در حالی بود که نه تنها آن را کم نکردند 
بلکه ۱۶ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و این 

جای تعجب دارد.
وی گفت:در حالی از دولت بخاطر وابستگی بودجه 
به نفت انتقاد می شد که وابستگی بودجه به نفت 
در الیحه ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد به ۲۳ درصد کاهش 

یافته است.
نوبخت افزود: از بخش درآمدها و واگذاری دارایی ها 
این کاهش تامین می شد که مجلس هر دو را اضافه 
کرد و حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را 

هم افزایش داد.
وی گفت:۱۶ هزار میلیارد تومــان برای واردات 
خودروهای لوکس بــه داخل در مجلس تصویب 
شد که باعث می شود عده ای که با شرایط خاص 
خودروی خارجی وارد کرده بودند به هدف خود 
برسند و از سویی از نظر جنبه اجتماعی هم از منظر 

مردم این کار قابل قبول نیست.
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۲ مجلس این شرایط که 
الیحه ای مورد تأیید کمیســیون تلفیق مجلس 
باشد و در جلسه علنی رد شود، تصریح نشده که 
به دولت برگردد و دولــت این الیحه را ۲ ماه قبل 
تقدیم مجلس کرده و حاال نظر دولت این است که 

اصالحات را کمیسیون تلیق انجام دهد.

خبر

درآمد نفتی در الیحه بودجه 
۱۹۹ هزار میلیــارد تومان 
عنوان شده بوده است که در 
کمیسیون تلفیق به صورت 
مســتقیم بیش از ۱۶ هزار 
میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شــده است. درواقع 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به دولت اجازه 
دادند ۱۶ هزار میلیارد بیشتر از میزان پیش بینی شده 
 در الیحــه پیشــنهادی از محــل فــروش نفــت 

کسب درآمد کند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران روز سه شــنبه مجلس 
کلیات الیحه بودجه کمیســیون تلفیــق را رد کرد و 
برای اصالح دوباره به دولت فرستاد. اتفاقی که چالش 
میان دولت و مجلس را افزایش خواهــد داد. از دو ماه 
پیش که دولت الیحه بودجــه را تقدیم مجلس کرد، 
نقدهای بسیاری به برنامه دخل وخرج دولت وارد شد. 
دولت مدعی بود وابســتگی به نفت در الیحه بودجه 
کاهش یافته است اما تحقیقات نشــان می داد الیحه 
بودجه به طور غیرمستقیم به نفت وابسته است. اما بعد 
کمیســیون تلفیق مجلس تغییراتی در الیحه داد که 
مشخص شد، آنها هم مقداری دیگر روی آن وابستگی 
اضافه کرده اند. آن طور کــه محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه وبودجه گفته است درآمد نفتی در الیحه 
بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان عنوان شده بوده است 
که در کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم بیش از ۱۶ 

هزار میلیارد تومان دیگر به آن اضافه شده است. درواقع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند 
۱۶ هزار میلیارد بیشــتر از میزان پیش بینی شده در 
الیحه پیشنهادی از محل فروش نفت کسب درآمد کند. 
علی قنبری، اقتصاددان، در گفتگو با سایت خبری اتاق 
تهران گفت: روز گذشته مجلس کلیات الیحه بودجه 
کمیسیون تلفیق را رد کرد. برای توضیح این وضعیت 
باید گفت که اصاًل مشــخص نیست مجلس چه کاری 
می خواهد انجام شود و البته روشــن و شفاف هم کار 

نمی کنند. آنها دیروز الیحــه ای را رد کردند که تغییر 
کرده و درواقع از کمیسیون تلفیق که خود مجلسی ها 

در آن هستند بیرون آمده بود.
به گفته قنبری، عــدم تصویب الیحــه بودجه باعث 
می شود وضع کشور مقداری بهم بریزد. به این ترتیب 
وضع مالی دولت در یک سال آینده که شامل درآمدها و 

هزینه ها می شود نامشخص می ماند.
او ادامــه داد: برای حل این مشــکل، دو راهکار وجود 
دارد. اولین راهکار این است که دولت به الیحه بودجه 

دست نزد و با همین وضع تا نیمه دوم سال که دولت در 
اختیارش است، کار را ادامه دهد. ازلحاظ قانونی دولت 
می تواند برای سه دوازدهم که فصل اول سال ۱۴۰۰ 
می شود، این مسیر را طی کند. اما این بدترین راه حل 
است. چراکه برنامه و دخل وخرج مشخص نیست و مردم 
ضرر می کنند. از مردادماه هم که دولت بعدی بر سرکار 
می آید و روند کار نامعلوم باقی می ماند. در این وضعیت 
مردم دچار نوسانات اقتصادی می شوند و شاخص های 
اقتصادی بهم می ریزد.  به اعتقاد قنبری در این وضعیت، 
تورم باال می رود و نرخ بیکاری وضعیت نامطلوبی را طی 
خواهد کرد. همچنین سایر موضوعاتی که در بودجه 
بررسی می شود هم نامعلوم باقی می مانند و بی نظمی 
کلی حاکم خواهد شــد. او در بیان راهکار دوم تاکید 
کرد: این راهکاری بهتر و منطقی تر است. در این مسیر 
مجلس باید دست از این روش شعارگونه و پوپولیستی 
بردارد و با دولت همکاری کنند تا ۵۰ روز باقی مانده از 
سال، بودجه موردتوافق به تصویب برسد. چراکه بدون 
تصویب بودجه، وضعیت اقتصادی کشور بهم می ریزد.

به گفته قنبری طی همین دو ماهی که الیحه بودجه 
تقدیم مجلس شد و کمیســیون تلفیق روی آن کار 
می کرد، یکسری ایرادات گرفته و درست شد. اما این 
مجلس به همان الیحه کمیسیون تلفیق خودشان هم 
رأی نداد. الیحه ای که به مراتب وضعیت بودجه را بدتر از 
آن چیزی کرد که دولت ارائه داده بود. به اعتقاد او، دولت 
و مجلس با توجه به نظر مسئوالن باالتر کشور مجبور 
می شوند به تفاهم برسند و بودجه ای که کمتر به ضرر و 

زیان مردم باشد را تصویب کنند.

مجلس چطور وابستگی الیحه بودجه به نفت را افزایش داد؟

نوسانات اقتصادی  با چالش دولت و مجلس بر سر بودجه

بدهی خارجی ایران افزایش یافت
میزان بدهی هــای خارجی ایــران در پایان 
آذرماه سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون 
دالر رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل 

۳.۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، براساس 
آخریــن آمار بانــک مرکزی میــزان بدهی 
خارجی ایــران در پایان آذر ۹۹ براســاس 
سررســید اولیه بدهی ها ۹ میلیــارد و ۳۴۸ 
میلیون دالر اســت کــه ۷ میلیــارد و ۳۶۴ 
میلیــون دالر آن بدهی هــای میان مدت و 
بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دالر از 

این میزان بدهی های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایــران بر مبنای یورو نیز 
رقمی بالغ بر ۷ میلیــارد و ۶۲۲ میلیون یورو 
محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو 
از این میزان حجــم بدهی های میان مدت و 
بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو 

حجم بدهی های کوتاه مدت است.
حجم بدهی هــای خارجی ایــران در پایان 
اسفندماه ســال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ 
میلیون دالر بوده است که این آمار حکایت از 
افزایش حجم بدهی های خارجی ایران در ۹ 

ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.
بر این اســاس نســبت بدهی های خارجی 
ایران بــه تولید ناخالص داخلــی حدود ۳.۵ 
درصد است که رقم پایینی به شمار می رود. 
مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران 
به تولید ناخالص داخلی با ســایر کشــورها 
نشــان می دهد که ایران در زمره کشورهایی 
است که کمترین میزان بدهی خارجی را در 

جهان دارد.

خبر
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اگرچه همزمان با افزایش قیمت دالر تا ۲۸ هزار تومان، متوســط قیمت 
مسکن نیز تا متری ۲۷ میلیون تومان افزایش یافت، اما با کاهش نرخ ارز، 

قیمت مسکن در ارقام قبلی ثابت مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی 
در ۳ ماهه آبان، آذر و دی، شاهد ثبات نسبی نرخ ها در بازار خرید و فروش 
مسکن پایتخت هستیم؛ به خصوص در مناطق میانی و جنوبی تهران این 
ثبات قیمت ها مشهود تر است؛ حتی در آذر ماه، تورم ماهانه بخش مسکن، 

به منفی ۱.۱ درصد رسید ولی در ماه های آبان و دی رشد ماهانه متوسط 
قیمت مسکن در تهران ۱.۸ درصد )برای هر دو ماه مذکور با نرخ رشد مشابه 

ثبت شده است( اعالم شد.
این در حالی است که در ۷ ماه دیگر سال )غیر از ۳ ماه پایانی( رشد ماهانه 
قیمت مســکن با تورم عجیبی روبرو بود؛ به طوری که تورم ماهانه قیمت 
مسکن در مهر ماه امسال با ثبت افزایش ۱۰ درصدی نسبت به شهریور ماه، 

بی سابقه بوده و رکورد ۱۱ ساله از ۸۸ تا ۹۹ را به نام خود ثبت کرد.

قطعاً کنترل نوسانات قیمت ارز در ماه های اخیر، یکی از اصلی ترین دالیل 
بروز ثبات نســبی قیمت ها در بازار مســکن بود؛ اما کاهش شدید تعداد 

معامالت نیز در این ثبات قیمتی بی تأثیر نبوده است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در گزارشی 
که در پایان آبان ماه از وضعیت بازار مسکن در تهران و دیگر مراکز استان ها 
منتشر کرد، در هم آمیختگی و وجود تناظر یک به یک میان قیمت ارز و 

قیمت مسکن در ۸ ماهه ابتدایی امسال را مورد تاکید قرار داد.

چشم انداز بازار مسکن در سال آینده
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رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تک 
نرخی کردن ارز در شــرایط فعلی امکانپذیر نیست، 
گفت: در صورت اعالم یک شبه ارز تک نرخی، دقیقا 

همان اتفاقی می افتد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد.
محمد الهوتی در گفت وگو بــا مهر در خصوص تک 
نرخی شدن ارز که این روزها در محافل مختلف مطرح 
می شود، اظهار داشت: حتی این روزها در مجلس نیز 
بر ســر این موضوع چالش ایجاد شده و صحبت های 
مختلفی مطرح می شــود، اما من فکــر نمی کنم که 
هیچیک از مسئولین اقتصادی کشور و حتی مجلسی ها 
به دنبال این باشــند که بخواهنــد ارز را تک نرخی 
کنند چرا که این مســئله نیازمند مقدماتی است که 
در حال حاضر فراهم نیســت.رئیس کنفدراســیون 
صادرات ایران تصریح کرد: در حال حاضر فاصله نرخ 
ارز آزاد و ارز دولتی بسیار زیاد است، درآمدهای کشور 
با محدودیت هایی مواجه است که در صورت افزایش 

تقاضا، عرضه ارز با مشکل مواجه می شود. الهوتی گفت: 
تورم در کشور باال است و نقدینگی به شدت افزایش 
یافته و به نظر من تک نرخی کردن ارز در این شرایط 
فعاًل امکانپذیر نیســت. وی اظهار داشت: در صورت 
اتخاذ چنین تصمیم اشــتباهی و اعالم یک شبه آن، 
دقیقاً همان اتفاقی می افتد که درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی 
رخ داد؛ تک نرخی کردن ارز نیازمند شرایطی است که 
بتواند ماندگاری داشته باشد و اگر به صورت دستوری 
انجام شود، برای مدت کوتاهی دوام خواهد داشت و به 
ســرعت نرخ فاصله خواهد گرفت. رئیس کمیسیون 
تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران گفت: این تجربه 
قباًل هم وجود داشته که اگر نرخ های پایین تر از نرخ 
معقول برای ارز تعیین شــود، حتی در آن هفته های 
اول هم به نوعی محکوم به شکســت است زیرا دولت 
قادر نخواهد بود تمام تقاضاها را پاسخ دهد و بالفاصله، 

قیمت در بازار آزاد افزایش می یابد.

با تصویب شورای عالی بورس، صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی، به منظور بازارگردانی سهام 
شرکت های سرمایه گذاری استانی تاسیس می شود .

محمدعلی دهقان دهنوی اظهار داشت: در دویست 
و چهارمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
وضعیت بازار سرمایه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و 
این تصمیم در راستای اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرایی 

ساماندهی سهام عدالت اتخاذ شد.
وی ادامه داد: هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی، تامین مالی الزم جهت انجام 
عملیات بازارگردانی ســهام شــرکت های استانی و 
همچنین اجرای بند ۲ صورتجلسه مورخ ۴ مرداد ۹۹ 

شورای عالی بورس خواهد بود.  سخنگوی شورای عالی 
بورس تصریح کرد: صندوق سرمایه گذاری مشترک 
توسعه بازار سرمایه مجاز است به منظور بازارگردانی 
سهام شرکت های ســرمایه گذاری استانی ، صندوق 
سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاسیس کند  و 
دارایی های تخصیص یافته موضوع بند  ۲ صورتجلسه  
 مــورخ ۴ مــرداد ۹۹ این شــورا را بــه آن صندوق 

منتقل کند .
شایان ذکر است، در ازای انتقال دارایی های تخصیص 
یافته، واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری 
 اختصاصــی بازارگردانی مذکور به نام شــرکت های 

سرمایه گذاری استانی صادر  خواهد شد.

وزارت اقتصاد اعالم کرد: در تاریخ ۱۱ الی ۱۵ بهمن ماه ۹۹ 
پس از اخذ سفارش های خرید اوراق از متقاضیان، مجموعا 

۲ هزار و ۴۰۸ هزار ملیارد تومان اوراق فروخته شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، در ادامــه اقدامات وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف 
کاهش تبعات تورمی، خزانه داری کل کشور طی ماه های 
اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده 
از روش های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسالمی 
و برگزاری سی و شــش هفته عرضه اوراق بدهی میان 
بانک ها، مؤسســات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی 
فعال در بازار سرمایه )از قبیل صندوق های سرمایه گذاری 
و شرکت های تأمین مالی( و ده مرحله پذیره نویسی اوراق 
از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیســتم مظنه یابی 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اســاس این گزارش حســب تصمیمات اتخاذ شده 
در راســتای تأمین مالی بهینه در هفته جاری ســی و 
ششمین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی 
و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسالمی درتاریخ های 
۱۱/ ۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ برگزار شــد که پس 
از اخذ ســفارش های خرید اوراق از متقاضیان یادشده 
در سامانه های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و 
مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، مجموعاً 
مبلغ ۲,۴۰۸ میلیارد تومان اوراق به شــرح جدول ذیل 
به فروش رسید. این گزارش می افزاید، با احتساب مبلغ 
مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۱۰۳.۶۳۸ میلیارد 
تومان از طریق انتشــار اوراق نقدی، حدود ۵۴ درصد از 
طریق بازار پول و ۴۶ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین 

مالی شده است.

شرایط برای تک نرخی کردن ارز فراهم نیست

تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 

فروش ۲ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در هفته جاری

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت ارز در آخرین روز هفته گذشته در بازار با کاهش روبرو شد
در صرافی های رسمی  هر دالر آمریکا به قیمت ۲۳ هزار و ۷۵۰تومان و هر یورو  نیز به نرخ ۲۸ هزار و  ۵۵۰تومان عرضه می شود. همچنین نرخ خرید دالر در صرافی های رسمی۲۳ هزار و 

۳۷۰ تومان و هر یورو را ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان است. 

شركت توزیع برق استان اصفهان

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه 

عمومي دو مرحله اي به فروشنده واجد صالحیت واگذار نماید .

ف
تاریخ بازگشایي شماره مناقصهموضوع مناقصهردی

پاكات مناقصه
ساعت بازگشایي 

پاكات مناقصه
مبلغ ضمانتنامه )ریال(

08/301.050.000.000 صبح1857/9999/12/04خرید تجهیزات زیرساختی و ارتباطی شبکه و امنیت1
مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز پنج شنبه مورخ 99/11/16 تا ساعت 12:۰۰ صبح چهارشنبه  مورخ 99/11/22 بصورت 

الکترونیکی و از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(
مدت تحویل پیشنهادات : از روز  پنج شنبه مورخ 99/11/23 تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دو شنبه مورخ 99/12/۰۴ بصورت 

الکترونیکی و از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(
محل تحویل پیشنهادات : سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(

تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 
1(ضمانت نامه بانکي معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مركزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی 
تایید شده از سوی شركت ۴(فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره ۰1۰167331۴۰۰7  بنام شركت 
توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از میزان مقرر و چك 

شخصي ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

1- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي كسب وكار و رویداد امروز  بعهده برنده مناقصه میباشد.
2- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن 13-6273۰11 3داخلي  ۴27۴ و ۴275 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمایند.
 3- اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تــداركات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir قابل دسترسي میباشد وهمچنین آگهي این مناقصه در سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس 
http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت 

شركت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
۴- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 

غلطگیر و یا پیشنهاداتي كه پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- كلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت 

اما ارسال سپرده شركت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شركت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مركز تماس121۴191۴ -دفتر ثبت نام 
 33999۸1۸

شركت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها
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دلیل خالی شدن سبد خرید خانوار
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

قیمت نهاده های دامی و خوراک مرغ افزایش بسیاری داشته است و دلیل اصلی گرانی ها را شامل می شود. با افزایش قمیت نهاده های دامی و دان مرغ تاثیر آن را بر رشد قیمت ها در اقالم اساسی مرتبط با آنها می 
بینیم. همچنین متاسفانه روغن خام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید روغن خوراکی به دلیل مشکالت ال سی وارد کشور نشده است. این در حالی است که در سبد خرید خانوارها بدون استثنا مرغ، تخم مرغ، 
روغن و برنج وجود دارد و همین مشکالت موجب شد تا قیمت این کاالها در بازار افزایشی باشد. تاثیر قیمت ارز را نمی توان در حال حاضر بسیار مهم تلقی کرد چراکه قیمت ارز نسبت به ماههای گذشته افزایشی 

نبوده و قیمت ارز کمترین تاثیر را در میان عوامل دیگر تاثیرگذار به خود اختصاص خواهد داد. 
مهم ترین مشکل در حال حاضر اخالل در تامین نهاده های کشاورزی است که تاثیر باالیی در قیمت تمام شده اقالم اساسی دارد. متاسفانه تا زمانی که تحریم ها ادامه داشته باشد وضعیت بهبود نخواهد یافت. وقتی 

کشتی حامل کاالها به ایران می رسد مالک بار می به شرط واریز پول به حساب مالک حکم تخلیه کاالها را می دهد و مشکالت تحریمی اجازه تسویه حساب را نمی دهد.
به هر ترتیب مشکالت به کاالهایی برمی گردد که از خارج از کشور وارد می شوند و واقعا تحریم های سخت و یک جانبه آمریکا بر این موضوع بسیار تأثیرگذار بوده است و کنترل چنین کاالهایی را تا حدی از دست 
دولت خارج کرده است. وقتی مراودات بانکی و تجاری در عرصه بین المللی برای ایران دچار اشکال می شود، طبیعی است که در قیمت و موجود بودن کاالهای وارداتی بحران به وجود آید. ما از اردیبهشت سال گذشته 
دچار اخالل مالی در عرصه جهانی شدیم تا حدی که کره جنوبی پول نفتی ما را بلوکه کرد یا حتی در اقالم معمولی و رایجی مانند سویا دچار کمبود شدیم زیرا دانه های آن از خارج از کشور وارد می شود یا همین 
کمبود روغن به دلیل آن است که کشتی های دانه های روغنی در بنادر لنگر گرفته اند اما ترخیص نمی شوند و حتی باید هزینه تأخیر در ترخیص هم پرداخت شود.مرغ هم به همین شکل. دانه مرغ وارداتی است و 

وقتی وارد نشود در عرضه دچار بحران می شویم که شده ایم. 

قیمــت مــواد خوراکــی 
افزایــش یافتــه و ســفره 
خانوار خالی تر شده است. با 
مقایسه کاالها در زمستان 
جاری با زمســتان ســال 
گذشته متوجه می شویم که 13 کاالی خوراکی بیش 
از دو برابر افزایش قیمت داشته اند. برنج خارجی، موز 
و تخم مرغ و... از جمله کاالهایی هستند که در دی 
ماه سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
پای ثابت گرانی ها بوده اند. ایــن اقالم در حالی در 
این مدت مذکور مشمول رشد قیمت ها شده اند که 
در تمام فصول و ماههای سال درگیر گرانی هستند. 

مرکز آمار ایران گزارشــی را در همین باره منتشر 
کرده است که بررسی های انجام شده نشان می دهد 
تورم ماهانه  5 کاال بیش از 10 درصد بوده است. اما 
بررســی نقطه به نقطه این کاالها نشان می دهد که 
13 کاال بیش از 100 درصد نسبت به موقعیت مشابه 
خود در سال گذشته گرانتر شــده اند. زمانی بهانه 
گرانی لحظه به لحظه نان، شیر، مرغ، گوشت و... باال 
رفتن قیمت ارز بود اما اکنون که ارز ثابت شده است 
دولت چه بهانه ای برای این گرانی ها دارد؟ در حالی 

که باید شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
به عقیده فعاالن بازار گرانی های بی دلیل کنونی به 
عدم نظارت موثر و عمــل نکردن وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجــارت به وظیفه قانونــی خودش ارتباط 
دارد. متاســفانه نظارت در کشــور یا وجود ندارد یا 
کامال مقطعی اســت بدین صورت که در ایام سال 

نو، ماه رمضان و شــب یلدا بر عملکرد اصناف و بازار 
نظارت و ســپس این مهم به حال خود رها می شود. 
شیوه نظارت بر بازار ایرادات بســیاری دارد چراکه 
مــردم و فروشــندگان گله مند هســتند جنس را 
گران خریداری می کنند امــا اداره تعزیرات آن ها را 
به دلیل گران فروشــی جریمه کرده و این جریمه ها 
به جیب دولت می رود و شــاید دولت چندان از این 
گران فروشــی ناراضی نباشــد. بنابراین فقط مردم 
 متضرر این ماجرا هســتند که کســی هم نیســت 

به داد آن ها رسد.
در دی ماه امسال قیمت 13 کاالی خوراکی نسبت 
به سال گذشته، بیش از دو برابر گران شده اند. در 
صدر این گرانی پرتقال با 164 درصد رکورد دار بین 
کاالهای خوراکی بررسی شــده در دی ماه امسال 
بوده اســت. تخم مرغ، برنج خارجی و موز از دیگر 

کاالهایی هســتند که در این موقعیت تورم نقطه 
به نقطه بیــش از 100 درصد را تجربــه کرده اند. 
همچنین مقایسه قیمت کاالها با ماه قبل نشان از 
تورم ماهانه این کاالها در زمان مورد نظر دارد. در 
گزارشی که مرکز آمار از وضعیت قیمتهای برخی 
کاالها در دی ماه منتشــر کرده است مشاهده می 
شود که قیمت سه کاال ارزانی قابل توجهی را نسبت 
به ماه قبل تجربه کرده اند. مرغ ماشینی با افت 23 
درصدی و گوجه فرنگی با 16.6 درصد از مهمترین 
این کاالهاهســتند. این در حالیست که در تابلوی 
گرانی قیمت ها مشاهده می شود که 5 کاال رشدی 
باالتر از 10 درصد داشته اند. در این میان موز و تخم 
مرغ بیشترین میزان گرانی را به خود اختصاص داده 
اند. رشــد ماهانه قیمت تخم مرغ در این ماه 17.6 

درصد و قیمت موز 21.1 درصد بوده است.

تورم كاالهای خوراكی در زمستان تشدید شد

شتاب رشد قیمت  خوراکی ها 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

شــورای رقابت در حالی 
وعــده تک نرخی شــدن 
قیمــت خــودرو را بــا 
افزایــش تولید توســط 
خودروسازان می دهد که 
کارشناســان خودرو بر این باورند کــه نه تنها در 
حال حاضر بســتر این اقدام فراهم نیســت بلکه 
ادعای شورای رقابت نمایشــی مانند تمام نمایش 
 های اجرا شــده ناموفق برای کنترل بازار خودرو 

است.
 ادعای شــورای رقابت در حالی مطرح شــده که 
ظرفیت تولید صنعت خودرو در ایران یک میلیون 
و 600 هزار دستگاه است و اکنون خودروسازان ۸ 

میلیارد دالر ضرر مالی دارند.
متاســفانه شــرایطی در بازار خودرو ایجاد شده 
است که از خودروهایی که با قیمت درب کارخانه 
تحویل داده می شــود، خیری به مردم نمی رســد 
یا تنها عده ی محدودی از مردم و دالالن از ســود 

تفاوت قیمــت کارخانــه ای و بازار نفــع می برند. 
چرا برخــی به صورت رندوم با فشــردن یک کلید 
در برخــی مواقــع بیش از صــد میلیــون تومان 
ســود به دســت می آورند و در مقابــل فردی که 
 در این طرح ها برنده نشــده از این ســود محروم 

می ماند. 
فعــاالن بازار خــودرو بر ایــن باورند کــه قیمت 
خــودرو بایــد تــک نرخــی و مابــه التفــاوت 
قیمــت واقعــی و قیمــت فــروش در بــازار به 

صــورت مالیــات از تولیدکننــده پــس گرفته و 
 در ســایر محل ها هزینه شــود. می توان از محل

 اعتبارات به دست آمده از تک نرخی شدن قیمت 
خودرو برای اشــتغالزایی، نوســازی حمل و نقل 
عمومی، افزایــش حقوق کارمنــدان، تولید ارزان 
قیمت محصوالتی مانند لوازم خانگی و... استفاده 

کرد. 
در حال حاضر بسیاری از کاالها از جمله ارز، خودرو 
و... چند نرخی اســت، این وضعیت فسادزا بوده و 

خیر آن نه تنها نصیب تولیدکننده و مصرف کننده 
 نمی شــود، بلکه تنها جیب دالالن و ســوداگران

 را پــر می کنــد، بــا تــداوم ایــن رونــد قدرت 
خریــد مــردم کاهــش یافتــه و منابــع دولتی 
 بــدون آنکــه منفعتی بــه مــردم برســاند کم

 می شود.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروســازان با 
اشــاره به تاثیرات فرمول شــورای رقابت بر بازار 
خودرو، گفت: هر تصمیم شورای رقابت باعث شود 
قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت کند، باید 

لغو شود. 
در حــال حاضر بایــد روشــی را انتخــاب کنیم 
 تــا خــودرو تــک نرخــی شــود. او بیــان کرد: 
بار ها به مجلــس و اعضای شــورای رقابت گفته 
شده اســت که باید قیمت خودرو درب کارخانه و 
بازار یکی شود در این شــرایط رانت، فساد و قرعه 
کشــی از بین خواهد رفــت، یعنی بایــد بگذاریم 
خــودرو در حاشــیه بــازار فروخته شــود. بحث 
اقتصادی می گویــد قیمت هر کاالیــی را عرضه 
 و تقاضا مشــخص می کند کســی هــم منکر این 

موضوع نیست.

با ریزش قیمت ها، خودرو به سمت تک نرخی شدن خواهد رفت؟

رکود  معامالت  خودرو

 رانت خودروی چند نرخی
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

درست است که قیمت ها در بازار به صورت نامحسوس منفی شده است اما رکود، معامالت را درگیر کرده و در حالی االن که خودرو در حال ریزش قیمت حتی به مقدار کم است که مسئوالن عنوان می کنند به دنبال افزایش تولید هستند. این ادعای شورای 
رقابت بعید است تحقق پیدا کند و این شورا به دنبال تک نرخی کردن قیمت خودرو باشد.  این مشکالتی که در طول 14 سال بخصوص در سه سال اخیر در بازار خودروی کشور ایجاد شده ماحصل مدیریت نادرست شورای رقابت است. در این دوره چندین 
ساله با تشکیل شورای رقابت بازار خودرو رنگ آرامش را ندید. وجود شورای رقابت تا به االن موجب زیان 190 هزار میلیارد تومانی در صنعت خودروی کشور شده است. البته تاثیر متغیرهای اقتصادی را نباید در رشد قیمت خودرو و کاهش قیمت خودرو 
ندید بگیریم اما اقدامات شورای رقابت مزید بر علت شده است. اقدامات این شورا کل ماهیت اقتصاد ایران را از بین برده است. اصال ورود به حوزه قیمت گذاری و تعیین نرخ در شرح وظایف شورای رقابت نیست و این شورا باید موانع انحصار را رفع کند. 14 سال 
است که شورای رقابت تشکیل شده و هیچ اقدامی برای رفع انحصار نکرده است. امروز که شرکت های خودروسازی از لحاظ حسابداری مداوم در حال ثبت زیان هستند افزایش تولید رشد بحران را شدت خواهد داد. در طی روزهای گذشته باز هم دست و 

دلبازی بانک مرکزی را برای خودروسازان شاهد بودیم. رئیس کل بانک مرکزی 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت به این شرکت ها اختصاص داده که خود این حمایت مالی تورم و رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت. 
حل مسائل اقتصادی صنعت خودرو با آزادی مدیریت در این شرکت تحقق پیدا می کند. آزادی نه فقط در قیمت گذاری بلکه در همه موارد اعم از انتخاب نیروی انسانی، ثبت سفارش ها و... که باید دست مدیریت در انجام آنها باز گذاشته شود. اگر بنا است مشکل 
بازار خودرو را حل کنیم باید به دنبال آزادسازی منابع مدیریتی برویم. شاخص های آزادی اقتصادی را رشد دهیم. امروز ایران رتبه 165 ام را از نظر آزادی شاخص های اقتصادی در جهان دارد که باید آن را به رتبه های بسیار پایین تر و به عنوان مثال رتبه سی 
ام جهان برسانیم. باید یک تغییر اساسی در صدور مجوزها ایجاد شود. بازار داخلی دیگر هیچ جذابیتی برای سرمایه گذاران ایرانی و خارجی ندارد. امروز صنعت خودروسازی با با یک بحران بیشتر از 10 برابری موسسات مالی و اعتباری در کشور روبرو است. 
خودرو باید تک نرخی شود. هر چیز دو نرخی یعنی فساد و در مورد خودرو هم همین مصداق را دارد. کاالی چند نرخی هیچ معنایی به جز فساد و رانت ندارد. امروز ببینید چه کسی می تواند خودروی  206 بخرد. سه سال است قرعه کشی می کنند و افرادی 
می توانند خودروی رانتی بخرند که خودشان انتخاب می کنند. مردم را از حلقه رانت قرعه کشی خودرو حذف کرده اند و به آنها قبوالنده اند که این اتفاق از بدشانسی آنهاست که خودرو به اسمشان در نیامده است. متاسفانه اقتصاد کشور توسط مدیران به 
درستی مدیریت نمی شود و همین شده که اقتصاد متورم است. در نتیجه همواره شاهد این هستیم که هزینه زایی در کشور می شود. به طور مثال نمایندگان مجلسی که قیر مجانی،  سبد معیشتی و غیره گردن دولت می گذارند، حقیقت را هم به مردم بگویند 
که تورم ۸0 تا 90 درصدی متعلق به همین مسائل است. اینکه رئیس کمیسیون بودجه دولت حرف عجیبی می زند و می گوید کسری بودجه نداریم، می خواهد با این حرف ها کشور مدیریت هم بشود. تمام این رفتارها نتیجه اش این اقتصاد بیمار شده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

بر اساس گزارش ها ســهم زنان بیمه شده تامین 
اجتماعی در ســال های اخیر افزایش یافته و این 
امر از رشد ســهم زنان در بازار کار رسمی حکایت 
دارد.افزایش ســهم زنان از پوشش حمایت های 
اجتماعی نظیر بیمه تامین اجتماعی نشانگر بهبود 
فضای کســب و کار برای جامعه زنان است.عالوه 
بر افزایش نرخ مشارکت رســمی زنان در اقتصاد 
عوامل متعدد دیگری هم هســتند که باعث باال 
رفتن سهم زنان از پوشــش تامین اجتماعی شده 
و یکی از این عوامل بیمه هایی اســت که مختص 
زنان تعریف شده است.کارشناسان معتقدند بیمه 
شــدگان خاص یکی از علل افزایش درصد نسبی 
زنان در گســتره جمعیتی تحت پوشــش تامین 
اجتماعی به شمار می روند که درصد باالیی از آنها 
را زنان تشکیل می دهند.به زعم آنها، برخورداری 
از بیمه تامین اجتماعی برای زنان که آسیب پذیری 
بیشتری در مقابله با حوادث و  بحران هایی همچون 
پیری و از کارافتادگی یا بیماری دارند، نوعی امنیت 
زیستی و شغلی بیشتر برای زنان و بهبود کیفیت 
آنها به شــمار می رود.آنطور که مشاور امور زنان 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته "سهم زنان 
در بین بیمه شــده های ورودی جدید حدود 35 
درصد اســت که بیانگر روند رو به رشد سهم بیمه 

شدگان زن در سال های آتی است.
به گفته وحیده نگین، سهم زنان بیمه شده سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان نماد بازار کار رسمی که 
۸2 درصد کل بیمه شده های کشور تحت پوشش 
این سازمان هستند، از 1۸.9 درصد در سال 1392 
به 20.3 درصد تا پایان شــهریور 1399 افزایش 
یافته و نشان دهنده افزایش ســهم زنان در بازار 
کار رسمی اســت. وی با بیان اینکه نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در سال های اخیر همواره صعودی 
بوده اســت می گوید: این نرخ از 13.4 درصد در 

سال 1392 به 15.5 درصد در سال 139۸ ارتقاء 
یافته اما در نیمه اول ســال 1399 به دلیل شیوع 
ویروس کرونا این نرخ به 14.1 درصد کاهش یافته 
است. ترجیح کارفرمایان برای تعدیل نیروی کار 
زن یکی از دالیل کاهش بیشتر اشتغال زنان نسبت 
به مردان به واسطه شوک کرونا بوده و کارفرمایان 
از این جهت که مردان مســئول تامین معیشــت 
خانوار به شمار می روند، ترجیح می دهند در زمان 
رکود، تعدیل زنان را در اولویت قرار دهند.از سوی 
دیگر، حضور بیشتر زنان در بخش های خدماتی 
و اثر پذیری این بخش از شــیوع ویرس کرونا و از 
سوی دیگر حضور بیشتر زنان در بخش های غیر 
رسمی و اشتغال پاره وقت از جمله دالیل آسیب 
اشتغال زنان در زمان همه گیری کرونا به شمار می 
رود. امروزه بهره مندی بافندگان زن و زنان شاغل 
در فعالیتها و کسب و کارهای خانگی  از بیمه های 
اجتماعی و مواردی از این دســت، یکی از عوامل 
موثر در افزایش سهم زنان در بازار کار است.با این 
حال هستند زنانی که در قالب دستفروشی یا کار 
در کارگاه های زیرپله ای مشــغول کارند ولی به 
دلیل نداشتن کارفرما یا عدم بهره مندی از مزایای 
بیمه در زمره اقتصاد غیر رســمی قرار می گیرند. 
در حال حاضر قوانین کشــور شرایط خوبی برای 
اشتغال زنان فراهم کرده است به نحوی که طبق 
قانون اساســی و قانون کار اعمال هرگونه تبعیض 
میان زن و مرد ممنوع بــوده و کارفرمایان نباید 
در شرایط یکســان کاری به لحاظ حقوق و مزایا 
میان زن و مرد تبعیض و تفاوتی قائل شوند؛قانون 
همچنین انجام کارهای سخت، خطرناک و زیان 
آور را برای زنان ممنوع کرده است.بی تردید فراهم 
شدن شرایط مناسب کار برای زنان، هم به افزایش 
آمار اشــتغال زنان در جامعه کمک می کند و هم 

تعداد بیمه شدگان زن را افزایش می دهد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 
برای تنظیم بازار گوشــت قرمز از ابتدای اســفند، 
گوشت گوساله منجمد وارداتی با قیمت 70 تا 75 
هزار تومان توزیع می شود گفت: قیمت مرغ و تخم 
مرغ درچند روز آینده به نــرخ مصوب خود خواهد 
رســید.محمدرضا طالیی امروز با اشاره به وضعیت 
مناســب تامین نهاده های دامی در کشــور گفت: 
3 میلیون تن نهاده با 41 کشــتی از بنادر جنوبی و 
74 کشتی از بنادر شمالی کشــور برای تامین نیاز 
مرغداران و دامداران وارد شــده اســت.مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: در 4 ماه ابتدایی 
سال جاری مشــکالتی برای تامین ارز نهاده های 
دامی داشتیم و حتی بانک مرکزی هیچ ارزی را به ما 
اختصاص نداد اما از مرداد ماه وضعیت تامین نهاده ها 
نسبتا مناسب شد.طالیی تصریح کرد: این شرکت از 
تمام ارزهای اختصاصی بانک مرکزی حتی ارزهای 
مربوط به کشــورهای عمان، اراک، هند و روســیه 

استفاده کرده و کاالی مورد نیاز را وارد کرده است.
وی در ادامه در ارتباط با وضعیت تامین جو در کشور 
گفت: با توجه به کمبودهای مقطعی که وجود داشت، 
شرکت پشــتیبانی امور دام ذخایر خود را در بازار 
عرضه کرد همچنین شرایطی فراهم آورد که واردات 
این محصول برای واردکنندگان به صرفه باشــد تا 
ظرف مدت کوتاهی بتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین در 
ارتباط با دالیل عدم واردات جو از کشور عراق تصریح 
کرد: بر اســاس نمونه برداری های انجام شده از جو 
عراقی مشــکالت کیفی در محصوالت آنها وجود 
نداشته است اما با این وجود مسئولین عراقی باید به ما 
اجازه بدهند تا این نهاده ها را به طور کامل و کامیون 
به کامیون به تایید سازمان دامپزشکی و استاندارد 
برسانیم که هم اکنون در حال چانه زنی هستیم.وی 
افزود: قیمت جو عراقی مناسب است و در صورتی که 
به توافق برسیم از این کشور وارد خواهیم کرد.طالیی 
با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ تا چند روز دیگر 
به نرخ مصوب خود خواهد رسید، عنوان کرد: از روز 
شنبه قیمت مرغ به نرخ مصوب خود در تمام فروشگاه 
ها خواهد رسید و قیمت تخم مرغ نیز به زودی به نرخ 

مصوب خود می رسد.

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام تاکید کرد: 
برای کنترل بازار مرغ و تخم مرغ در کشور اقدام به 
تنظیم بازار این محصول در تهران می کنیم که این 
امر خود منجر به تنظیم بازار شهرستان ها خواهد 
شد. هر چند که به صورت موردی در برخی از استانها 
نیز محصوالت تنظیم بازاری عرضه می شود. وی در 
ارتباط با وضعیت تولید مرغ بــرای روزهای پایانی 
سال گفت: 120 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام 
شده است که با توجه به افزایش مصرف در تعطیالت 
نوروزی، میزان جوجه ریزی در ماه بهمن و اسفند به 
130 میلیون قطعه خواهد رسید.طالیی در واکنش 
به احتمال حذف ارز 4200 تومانی برای تامین نهاده 
های دامی، گفت: دولت تا بــه امروز هیچ برنامه ای 
برای حذف ارز 4200 تومانی به ما اعالم نکرده و ما 
نیز تمام برنامه ریزی های خود را بر اساس همین نرخ 

ارز انجام می دهیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: در صورتی 
که برنامه ای برای حذف این ارز وجود داشته باشد 
لزوما نباید منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ یا 
گوشت در بازار شود زیرا دولت از محل این آزادسازی 
یارانه در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار 
می دهد.وی گفت: از ابتدای اسفند گوشت منجمد 
وارداتی به قمیت 70 تــا 75 هزار تومان در میادین 
میوه و تره بار توزیع می شــود تا به کاهش قیمت 
این محصول کمک کند.طالیی در پاســخ به اینکه 
چرا تنظیم بازار نرخ 120 هزار تومانی برای گوشت 
قرمز منجمد وارداتی تعیین کرد و این امر خود منجر 
به افزایش قیمت ها در بازار می شود گفت: بنده نیز 
موافق این موضوع هســتم و این موضوع در تنظیم 
بازار مطرح و مصوبه یاد شــده اصالح شد و از این به 
بعد قیمت گوشت وارداتی بر اساس مدارک مثبته 

تعیین می شود.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام در ارتباط 
با قیمت تخم مرغ تصریح کــرد: قیمت مصوب هر 
شــانه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار 30 تا 32 
هزار تومان و به صورت بسته بندی 36 هزار تومان 
به فروش می رسد. همچنین قیمت مرغ 20 هزار و 
400 تومان است که این محصوالت بدون محدودیت 

عرضه می شوند.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت:برآورد ها 
حاکی از آن اســت که طی 20 روز آینده با افزایش 
عرضه خیار و سبزی، قیمت ها در بازار کاهش یابد.

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران 
با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه سیب و پرتقال 
نداریم، اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا در برابر 
عرضه برای خرید سیب و پرتقال، رکود بر بازار حاکم 
است.وی افزود: طی 2 ماه اخیر، قیمت سیب و پرتقال 

در بازار عمده فروشی تغییری نداشته است.
شادلو با اشاره به دالیل گرانی خیار و سبزی در بازار 
بیان کرد: با وجود ســرمای شدید طی 20 روز اخیر 
در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری که مستعد 
تولید محصوالت جالیزی و ســبزی است، افت دما 

مزارع سبزی و صیفی را دچار سرمازدگی کرد و پیش 
بینی می شود که طی 20روز آینده شاهد فراوانی تولید 

و کاهش قیمت در بازار باشیم.
نایب رئیس اتحادیه باغداران ادامــه داد: با توجه به 
بیماری کرونا و کاهش مراسم های عروسی و مهمانی، 
بازار میوه در رکود به سر می برد که از مسئوالن وزارت 
جهاد و وزارت صمت انتظار می رود که مازاد تولید را 
صادرکنند چرا که این امر ضمن کمک به تولید، ارز 
آوری مناسبی برای کشور در بردارد.شادلو در پایان 
تصریح کرد: با توجه به مشکالت تامین نهاده برای 
بخش کشاورزی و گران شدن ادوات و مکانیزاسیون، 
صادرات محصوالت کشاورزی به تعادل بخشی تولید 

و اقتصاد کمک می کند.

افزایش سهم زنان بیمه شده در بازار کار رسمی

قیمت مرغ و تخم مرغ تا چند روز آینده به نرخ مصوب می رسد

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

كاهش قیمت خیار و سبزی طی 20 روز آینده در بازار

کمبودی در عرضه سیب و پرتقال نداریم



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2130| شنبه 18 بهمن ماه 1399
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

ریز
:  گل

پ
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ت: 

ساي
ب 

و
ne

w
sk

as
bo

ka
r@

gm
ai

l.c
om

ي: 
يك

رون
كت

س ال
در

آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
13

ه  0
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

39
ه 9

ن ما
هم

1 ب
8  |

به
شن

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ی،
يز

ن پال
يدا

ی،م
مال

ی ش
رد

رو
سه

ن 
يابا

ن، خ
هرا

ي: ت
شان

ن
  5

ك 0
 پال

م، 
ده

 یاز
چه

 كو
ش 

ی،نب
ند

ن  ق
يابا

خ
 1

55
79

17
11

3 :
تي

پس
كد

 
كار

ب و 
كس

ع:  
وزي

ت
w

w
w

.k
A

S
B

O
k

A
R

N
E

w
S

.iR
ی :  

ه ا
رف

ق ح
خال

ه ا
 نام

ين
آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

آخر
 کسب و کار

توسط شبکه تبادل فناوری
2۵0 مشكل صنعت توسط دانش بنيان ها حل شد

مدیر شبکه تبادل فناوری با بیان اینکه در این شبکه طی ۵-۴ سال گذشته ۳ هزار نیاز 
صنعتی شناسایی شده است، گفت: ۲۵۰ پروژه توسط شرکت های دانش بنیان موفق 
بوده و نیاز صنعت را برطرف کرده اند.رضا سلطانعلی زاده با بیان اینکه شبکه تبادل فناوری 
در سال ۹۴ جهت شناسایی ظرفیت ها، حمایتگری و تسهیل گری، مدیریت و پیگیری 
در فرایند تبادل فناوری ذیل ستاد توسعه فناوری نانو ایجاد شد، گفت: این شبکه با ارائه 

خدمات به ۳۰۰ شرکت نانویی و ارائه راه حل برای مسائل صنعتی کار خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه این شبکه تبادل صرفاً در حوزه نانو فعالیت می کرد و شرکت های نانو به 
صنایع برای رفع نیازشان معرفی می شدند، افزود: از ابتدای امسال این رویکرد به دستور 
معاون علمی و فناوری به کل شــرکت های دانش بنیان تعمیم داده شد.وی افزود: این 
شبکه از بدو تأسیس تا نیمه دوم سال ۹۹ بیش از ۳۰۰۰ نیاز صنعتی را از ۱۳۰۰ واحد 
صنعتی شناسایی کرده است و با اســتفاده از ابزارهایی همچون برگزاری رویدادهای 
تبادل فناوری، شرکت در نمایشگاه های تخصصی، همکاری با مشاوران خبره صنایع 
گوناگون و کارگزاران تبادل فناوری و شناســایی تیم ها و افراد دارای پتانسیل در قالب 
برنامه چالش فناورانه و نوآورانه و همچنین حمایت از هســته های فناور، بیش از ۲۵۰ 
پروژه موفق حل مســاله و بیش از ۵۰۰ پروژه در جریان در کارنامه دارد.به گفته وی از 
این رو با رصد و شناسایی نیازهای صنعت و شناختی که روی شرکت های دانش بنیان 
داریم این دو طرف را به یکدیگر معرفی می کنیم.مدیر شبکه تبادل فناوری خاطر نشان 
کرد: ارتباط با مشاوران خبره صنایع گوناگون و کارگزاران تبادل فناوری یکی ابزارهایی 
است که با استفاده از آنها پروژه های دانش بنیان در صنعت اجرایی می شوند و نیاز همان 
صنعت برطرف خواهد شد.وی با بیان اینکه برخی مواقع صنعت نیاز به محصول یا خدمتی 
داشته که هیچ شرکت دانش بنیانی هم در این زمینه ها فعال نبوده گفت: در این صورت 
چالش های فناورانه برگزار می شد که در هر صورت شرکت ها و استارت آپ ها در راستای 
رفع نیاز آن صنعت دستاوردهای خود را ارائه دهند.مدیر شبکه تبادل فناوری عنوان کرد: 
تاکنون در این زمینه ۵۰ چالش برگزار شده که ۱۷ چالش خاتمه یافته موفق بوده و به 
غیر از ۵ چالش ناموفق، مابقی در جریان است که در نهایت به رفع نیاز صنعت منجر شود.

سلطانعلی زاده گفت: تالش ما در سال ۹۹ این بوده که حمایت بیشتر از پروژه ها را داشته 
باشیم.وی افزود: چالش فناوری و نوآوری شــبکه تبادل، متولی برگزاری یک رقابت یا 
مسابقه با هدف توسعه نوآورانه راه حل های فناورانه برای حل نیازهای بنگاه های صنعتی 
یا توسعه محصوالتی است که در حال حاضر شرکت های موجود فناور توان پاسخگویی به 
آن نیاز را ندارند.مدیر شبکه تبادل فناوری افزود: مجموعه چالش های فناوری و نوآوری 
تاکنون توانسته است اقدام به برگزاری ۵۰ چالش کند. در این راستا تعداد ۱۶۰۰ طرح 
ارسال شده مورد بررسی قرار گرفته است که پس از داوری و راستی آزمایی آنها تعداد ۱۴۲ 
مورد به مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی راه یافته است. در نهایت تعداد 
۲۴ چالش با موفقیت خاتمه یافته است. چالش های اجرا شده توسط این مجموعه در 
حوزه های مختلف صنعتی از قبیل کشاورزی، خودرو، سالمت، نفت و … است.وی افزود: 
اکنون شبکه تبادل فناوری با گسترش فعالیت های خود در زمینه توسعه بازار محصوالت 
و خدمات بیش از ۵۰۰۰ شرکت دانش  بنیان و همچنین در برگیری برنامه چالش های 

فناورانه و نوآورانه فعالیت دارد.

نارضايتی كاربران از صرافــی ديجيتال ارزجو در 
شبكه های مجازی

ارزجو یکی از وبسایت هایی است که در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال فعالیت داشته 
و اخیراً نارضایتی کاربران آن در شبکه های اجتماعی باال گرفته است.شرکت ارزجو از 
زمســتان ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد و حاال در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال 
مانند بیت کوین، اتریوم و ... مشغول به فعالیت اســت. باوجود آنکه چیزی در حدود ۳ 
سال از فعالیت این کیف پول مجازی می گذرد، ارزجو هنوز نتوانسته رضایت کاربران را 
به همراه داشته باشد. شکایت هایی که کاربران از این کیف پول داشته اند متنوع و گاها 
از نوع خطرناک بوده است.به عنوان مثال، یکی از کاربران توئیتر در یک رشته توئیت از 
نکات عجیبی که در تجربه کار با اکسنچنج ارزجو داشته، پرده برداری کرده به کاربران 
دیگر توصیه کرده است که از آن استفاده نکنند. او گفته است که فرایند فروش ارزجو بدین 
صورت است که بعد از ارسال بیت کوین باید آدرس فرستنده، شماره تراکنش و تصویری 
از صفحه نهایی ارسال برای آنها فرستاده شود. این در حالیست که در خرید و فروش بیت 
کوین، چیزی تحت عنوان آدرس فرستنده وجود ندارد، مگر آنکه کل ورودی تنها از یک 
آدرس باشد.مورد عجیب دیگر ارسال عکس  از کیف پول برای اثبات اینکه از کیف پول به 
ارزجو تراکنش زده شده است. این در حالیست که لزوما تمامی کیف پول ها، ارزش گیرنده 
را نمایش نمی دهند و از طرف دیگر انجام این مرحله به نوعی زیر سوال بردن امنیت حساب 
شخص است.کاربران دیگری نیز بودند که از عدم دانش کافی برای اداره این کسب و کار 
در ارزجو و حتی میزان کارمزد باالی تراکنش ها در این صرافی ابراز نارضایتی کرده بودند. 
اما شاید بزرگترین مشکل این صرافی نکته ای باشد که کمتر کسی به آن توجه کرده است. 

یعنی نداشتن نماد اعتماد ملی.

چرا ارزجو نماد اعتماد ملی ندارد؟
وبسایت هایی که فعالیت آنها در زمینه تراکنش مالی باشد، موظف به تهیه نماد اعتماد ملی 
هستند. نمادهای اعتماد حداقل ۲ ستاره می تواند به کاربران این اطمینان را بدهد وبسایت 
مورد نظر تحت نظر قوانین کشور مشغول به فعالیت بوده و در صورت بروز مشکل احتمالی 
کاربر قادر خواهد بود، از نظر قانونی پیگیر ماجرا باشد.پلیس امنیت سایبری نیز همواره 
تأکید کرده است که کاربران موظفند در زمان انجام تراکنش یا فعالیت در مجموعه ای به 
داشتتن نماد اعتماد ملی توجه داشته باشند. از طرف دیگر، وبسایت هایی که کاربری مالی 
داشته و فاقد نماد اعتماد باشند، دسترسی به درگاه پرداخت پول نخواهند داشت.ارزجو 
یکی از معدود و شاید تنها وبسایتی باشد که در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال و مسائل 
مرتبط با پول فعالیت دارد اما در وبسایت آن خبری از هیچ نشان اعتماد ملی نیست. اینکه 
چگونه چنین مجموعه ای می تواند بدون داشتن نشان اعتماد از درگاه های پرداخت داخل 
کشور استفاده کند، نکته بسیار عجیبی است. اما موردی که کاربران باید به آن دقت داشته 
باشند، اینست که بدون داشتن نشان اعتماد ملی، در صورتیکه مشکلی برای آنها پیش آید 
و ناخواسته این موضوع به تراکنشات مالی ارتباط پیدا کند، ممکن است نتوانند حق خود 
را دریافت کنند. چراکه مراجع قانونی اعالم کرده اند به وبسایت هایی که چنین نمادی در 

آنها وجود ندارد، نباید اعتماد کرد.

ارائه ســه هزار و 600 ميليارد تومان تسهيالت به 
شركت های فناورانه كشور

مدیر امور مجلس و ذینفعان صندوق نوآوری و شــکوفایی کشور گفت: در سال جاری 
تاکنون سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان کشور ارائه 
شده است. مهدی خالقی تعداد صندوق های نوآوری را در کشور ۲۷ صندوق بیان کرد 
و گفت: ۵۹۷ میلیارد تومان تسهیالت به این صندوق ها برای ارائه به شرکت های دانش 
بنیان داده می شود.وی با تاکید برتمرکز زدایی و ارائه منابع به صندوق های پژوهش و 
نوآوری گفت: در سال جاری چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش 
بنیان داده می شود که تاکنون سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت داده شده است.
خالقی ضمانتنامه را از دغدغه های شرکت های دانش بنیان بیان کرد و گفت: طی دو سال 
اخیر سه هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان ضمانتامه برای شرکت های دانش بنیان صادر شده تا 
بتوانند ۱۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان پروژه پیمانکاری و اجرایی را انجام دهند.مدیر امور 
مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور گفت: در سال جاری قرار بود هزار و۵۰۰ میلیارد 
تومان ضمانتنامه صادر شود که تاکنون هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان ضمانتنامه صادر شده 

که بیش از برنامه پیش بینی شده بوده است.

اخبار

دستگیری باند 4 نفره کالهبرداری در سایت دیوار با شگرد رسیدساز جعلی
رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از کشف یک فقره پرونده با موضوع کالهبرداری با شگرد رسیدساز جعلی برنامه پرداخت آنالین خبر داد.احسان بهمنی در تشریح این خبر اظهار داشت: 

جمعی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا مدعی شدند با رسیدساز جعلی از آنها کالهبرداری شده است،بر همین اساس مراتب به صورت ویژه برای پیگیری در دستور کار پلیس فتا استان 
قرار گرفت.

هــای  کارگاه  اکثــر 
ســاختمانی در حالی در 
ده روز اخیر بــه تعطیلی 
اجباری رفته اند که گرانی 
و نبود مصالح ســاختمانی 
به ویژه سیمان، ساخت و ساز را در روزهای مانده تا 
پایان سال گران تر از همیشه کرده است؛ البته اگر 
سیمانی باشد! الزم نیست جداول آماری مرکز آمار 
را زیر و رو کنیم تا متوجه گرانی مصالح ساختمانی 
شویم، کافی است سراغ اندکی ســیمان یا بتن را 
در بازار مصالح فروشان بگیریم تا بفهمیم به دلیل 
تعطیلی و کاهــش تولید کارخانه هــای تولیدی 

ازجمله سیمان بازار آنها در ُکماست. 

تولید سیمان کارخانه جات به صفر رسید
هرچند جدول آماری نشان می دهد که در پاییز امسال در 
بازار مصالح ساختمانی آشوبی برپاست و بخش در و پنجره 
پیشــتازی می کند و تورم نقطه به نقطه این گروه ۱۶۳ 
درصد شده؛ اما در روزهای اخیر به گفته سازندگان مسکن 
و انبوه سازان، قیمت سیمان در بازار پاکتی ۶۰ هزار تومان 
و باالتر رسیده که این موضوع در مقایسه با ماه های گذشته 
رشد چند برابری داشته است.بعد از آن تاسیسات مکانیکی 
و انواع عایق حرارتی ، ایزوگام و قیر و گونی و آســفالت، 
سنگ، سیمان، بتن، شن و ماسه، چوب تاسیسات برقی 
و کاشی و ســرامیک رکورددار گرانی هستند. تورم نقطه 
به نقطه همه این مصالح بیشــتر از صددرصد بوده است؛ 
یعنی نسبت به پاییز سال ۹8 بیشــتر از دو برابر شده اند. 
در همین رابطه سید عباس حسینی، مدیرعامل شرکت 
سیمان تهران، با انتقاد از قطع گاز از هفته گذشته تاکنون 
گفت: کارخانه سیمان تهران، روزانه بیش از ۱۴ هزار تن 

سیمان به بازار مصرف، عرضه می کند که در پی قطع گاز 
کارخانه، اکنون میزان تولید و عرضه سیمان به صفر رسیده 

است.»کسب و کار« نبود ســیمان و تاثیر گرانی آن را بر 
قیمت تمام شده مسکن بررسی می کند. 

»كسب و كار« از سونامی افزايش قيمت مسكن به دليل گرانی مصالح ساختمانی گزارش می دهد 

تعطیلی کارگاه های ساختمانی به دلیل   نبود سیمان
مصالح ساختمانی در قله افزايش قيمت

راه انحرافی رونق مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن 

اقتصاد کالن متاثر و تجمیع تمام ریزمجموعه اقتصادهای تشکیل دهنده و شاخص های مربوط به آن است که نمایانگر رشد اقتصاد ملی است. گردش معیوب در حوزه اقتصاد گاها خود را در قطعه ای از یک خودرو یا در 
مصالح ساختمانی نشان می دهد و قیمت تمام شده آن محصول را زیر و رو می کند. طبیعتا اقتصاد مسکن هم از این فضا دور نیست و هر تاثیری روی نهاده ها و عوامل تشکیل دهنده محصول نهایی، آپارتمان را گران تر 
خواهد کرد. در حال حاضر یک سری عوامل بیرونی ممکن است در کوتاه مدت منجر به گرانی مسکن شود. به طور مثال عوارض شهرداری ۵۰ درصد گران تر شده یا ارزش معامالتی آن ملک به لحاظ منطقه ای افزایش 
یافته و خروجی خود را در عوارض تمام شده پروانه ساخت و ساز نشان می دهد. در نتیجه سازنده همین رقم را روی قیمت آپارتمان می کشد. در این میان ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه ساختمان منهای قیمت زمین و خدمات 
فنی و مهندسی و نیروی انسانی و کارگر به مصالح و ابزارآالتی که خریداری می شود و در ساختمان آن را به عنوان ساختار تحکیم یافته برای تولید نهایی ساختمان مورد استفاده قرار می دهیم، بستگی دارد. اگر هرکدام 

از مصالح ساختمانی ازجمله سنگ، سرامیک و... تابع تغییرات اقتصادی کالن کشور قرار بگیرد و به هر دلیل افزایش پیدا کند، این فضا باعث می شود که قیمت تمام شده ساختمان باال برود. 
مطالعات میدانی نشان می دهد که قیمت محصوالتی مانند سیمان بسیار افزایش یافته است. نکته اصلی این است که ضریب افزایش قیمت سیمان در قیمت تمام شده ساختمان ممکن است یک دهم باشد؛ ولی بار 
روانی اعالم خبر »افزایش قیمت مصالح ساختمانی« تاثیر بسیار زیادی دارد که به تنهایی ضریب »یک دهم« را به »یک« افزایش می دهد. نگرانی ما در حوزه ضریب مربوط به »یک« است. در واقع شوآفی شکل می 
گیرد و ملک را که تا دیروز A تومان بود، به میزان زیادی افزایش می دهد. این فضا نگران کننده است؛ وگرنه در ۴۰ سال گذشته ما چند بار افزایش قیمت خدمات، افزایش عوارض و افزایش قیمت مصالح را تجربه کردیم؟ 
قیمت تمام شده مصالح به تنهایی و به عنوان یک شاخص موثر نمی تواند قیمت مسکن را از متری ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ ولی شوآف افزایش قیمت مصالح ساختمانی، در جامعه ایجاد نگرانی می 

کند و باعث افزایش قیمت می شود. در این افزایش قیمت حال چه کاذب و سوداگرانه و چه واقعی، خشک و تر با هم می سوزند و تشخیص آن سخت است. 
افزایش قیمــت مصالح ســاختمانی باعــث ایجاد یک ســری تکانــه هایی در قیمــت خواهد شــد و به تبع مــردم برای خریــد ملک هجوم مــی آورنــد. در جامعه مــا وقتی فضا بــرای خرید فراهم اســت 
همه در انتظــار کاهش قیمت انــد؛ در حالی که این کاهش بســیار کمتر از میزان افزایشــی اســت که پیــش از این رخ داده اســت. در نتیجه مــردم را در فــاز انتظار قرار مــی دهند و هدف از ایجاد شــوآف 
 و فرصــت هــای این چنینــی این اســت کــه مــردم را بترســانند و وارد معاملــه کننــد. این خــود تبدیل بــه یک تکانــه خریــد و فــروش و رونق می شــود. همــه اینهــا نشــان از ســوءمدیریت بازار 

در حوزه اقتصاد کالن جامعه ما دارد. 

سونامی قیمت مسکن در سایه گرانی مصالح ساختمانی
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور

۴ فاکتور اصلی در قیمت تمام شده مسکن دخیل هســتند: زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و نرخ خدماتی که ســازمان ها و ارگان مختلف پیرامون صنعت ســاختمان از بخش تولیدکننده مسکن دریافت می 
کنند مثل عوارضی که منتج می شود به صدور پروانه ساختی که در حال حاضر بسیار افزایش یافته است. همچنین هزینه بیمه، مالیات و بســته های خدمتی که سازمان نظام مهندسی و مهندسان ارائه می دهند. 
اینها نمونه ای از موضوعاتی است که در قیمت تمام شــده ای که بخش تولید باید هزینه ها را پرداخت کند دخیل می شوند تا کاالیی مانند مسکن وارد بازار شود و نوســان در هرکدام از این حوزه ها در قیمت تمام 
شده مسکن تاثیر خود را خواهد گذاشت. بخشی از هزینه هایی که به مصالح ساختمانی مرتبط هستند، در حالی دستخوش ســوداگری و عوامل بیرونی است که دستگاه های متولی می توانستند روی آنها کنترل و 
نظارت کنند. در این میان با یک جهش سونامی وار و افزایش قیمت بیش از صددرصدی در قیمت سیمان ظرف ده روز گذشته روبرو شــدیم در حالی که خود تولیدکننده سیمان هستیم و ۷۴ کارخانه تولیدکننده 
سیمان در کشور داریم. سیمان جزو مصالح بسیار اســتراتژیک در تولید مسکن است. االن کارگاه های ساختمانی در آستانه تعطیلی هستند. ۱8 درصد اشتغال کشــور ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان دارد که 
تمام این زنجیره به بخش انبوه ساز و تولیدکننده مسکن متصل می شــوند. وقتی تولیدکننده بخش مسکن متوقف می شود به تبع ۱8 درصد اشتغال کشــور تقریبا درگیر می شوند و نظم و انضباط آنها به هم می 
خورد. امروز اتفاقی که افتاده تعطیلی کارگاه های ساختمانی به علت نبود سیمانی است که ظرف ۱۰ روز گذشته رخ داده است. در این میان کارخانه های سیمان آدرس غلط می دهند و می گویند ما دخیل نیستیم 
و شــرکت گاز و توزیع نیروی برق، برق و گاز را قطع کرده اند و ما نمی توانیم تولید کنیم و توقف تولید این کارخانه ها باعث شــده که سازندگان با کمبود سیمان مواجه شــوند. ما جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان 
سیمان در دنیا هســتیم. به عنوان مثال خوزستان ســه کارخانه تولید ســیمان دارد که دو کارخانه به علت قطع برق و گاز از مدار تولید خارج شده و کارخانه سوم روی صادرات متمرکز اســت و برای نیاز داخل، با 
کمترین ظرفیت ســیمان تولید می کند. لذا وقتی در اقتصاد تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد منتج به نوسانات و شوک های بزرگ اقتصادی در کشور می شــود. ما در حال حاضر با پتانسیل کارخانه ها می توانیم 
اقدام به صادرات کنیم اما در بازار داخلی، تولیدکننده بخش خصوصی مســکن در رنج برای تامین سیمان اســت. همین وضعیت در فوالد نیز صادق اســت. با اینکه در بخش فوالد جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان 
فوالد هستیم اما رانت و فســادی که در این توزیع رخ داده باعث شــده که ما قیمت فوالد و ســیمان را به صورت نجومی در بازار رصد کنیم و شــوربختانه اینکه دســتگاه های نظارتی مثل وزارتخانه های صمت و 
مسکن یا قوه قضائیه و سازمان بازرســی در این قضیه کوتاهی کرده اند. دو ماه پیش نایب رئیس مجلس اعالم کرد که فوالد باید کیلویی ۹ هزار تومان باشــد؛ اما در حال حاضر در بازار کیلویی ۱۵ هزار تومان توزیع 
 می شود. اساسا این رانت و فساد دســتگاه های نظارتی و مجلس را به استهزا می گیرد. مادامی که هیچ کســی در کشــور عزمی بر کنترل قیمت نهاده های تولید ندارد صحبت از کاهشی شدن قیمت مسکن تنها 

در حکم فکاهی است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

معــاون دبیر شــبکه تبــادل و انتقــال فناوری 
کشورهای گروه دی هشت از معرفی ۲۴ استارتاپ 
ایرانی به ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی در 
ســومین رویداد ســرمایه گــذاری فنــاوری ) 

TIM۲۰۲۱( خبر داد.
میالد صدرخانلو روز پنجشــنبه افزود: امسال در 
سومین دوره این نشســت، ۱۲ استارتاپ ایرانی، 
طرح های خود را به ۴۰ سرمایه گذار خارجی  از ۲۱ 
کشــوربه صورت ترکیبی مجازی و حضوری ارایه 
می کنند. وی بیان کرد: در سال گذشته در دومین 
رویداد نشســت ســرمایه گذاران فناوری شاهد 
حضور اســتارتاپ های خارجی بودیم اما به دلیل 
شیوع کرونا در دنیا و رعایت فاصله اجتماعی برای 
مقابله با این ویرس، برخی از برنامه های جانبی این 

رویداد به صورت مجازی برگزار می شود.
معاون دبیر شبکه تبادل و انتقال فناوری کشورهای 

گروه دی هشت ادامه داد: در برگزاری این دوره از 
نشست با توجه به اینکه برگزاری رویداد به صورت 
مجازی نیاز به هماهنگی بیشــتری دارد بنابراین 
تصمیم بر این شــد که تمرکز ما برای مشارکت 
نیروی های بین المللی در حوزه ســرمایه گذاران 
باشد و در بخش استارتاپ ها، انتخاب  استارتاپ 
ها  از بین اســتارتاپ های ایرانی صورت گیرد تا 
اشــراف کامل به این امر داشته باشیم. صدرخانلو 
یادآور شد: در فراخوان این رویداد، چند استارتاپ 
خارجی به دبیرخانه نشســت معرفی شدند اما به 
دلیل نداشتن کیفیت باال در فناوری آنها را در این 

رویداد مشارکت ندادیم.
وی خاطرنشــان کرد: ۲۴ استارتاپ حاضر در این 
رویداد همه ایرانی هستند، ۱۲ استارتاپ به صورت 

حضوری از ســوی نمایندگان خود به ســرمایه 
گذاران داخلی و خارجی معرفی خواهد شد و ۱۲ 
استارتاپ دیگر اطالعات آنها به صورت مجازی در 

اختیار سرمایه گذاران قرار داده خواهد شد.
وی افزود: ۲۴ استارتاپ در سومین  رویداد سرمایه 
گذاری فناوری معرفی می شوند و امیدواریم دیگر 
اســتارتاپ ها در رویدادهای آینده درصورتی که 
بتوانند کیفیت خود را باال ببرند به سرمایه گذاری 

معرفی شوند.
معــاون دبیر شــبکه تبــادل و انتقــال فناوری 
کشــورهای گروه دی هشــت تصریح کرد: ۳۰ 
درصد این استارتاپ ها در حوزه سالمت هستند، 
همچنین در حوزه فین تک)فنــاوری مالی(، آی 
سی تی، هوش مصنوعی نفت و گاز و پتروشیمی 

استارتاپ ها حضور دارند، ما امیدواریم کمک کنیم 
یک اتفاق مثبت در حوزه سرمایه گذاری برای این 
اســتارتاپ ها بیفتد. صدرخانلو همچنین گفت: 
شاخص اصلی در انتخاب استارتاپ ها در این دوره 
از نشست وجود سابقه بین المللی و ظرفیت حضور 

در بازار های بین المللی بوده است.
نشست سرمایه گذاری فناوری یکی از رویدادهای 
جانبی شــبکه تبــادل و انتقال فنــاوری گروه 
هشت کشور اســالمی در حال توسعه )گروه دی 
هشــت( اســت که دبیرخانه دائمی آن در ایران 
و در پارک فنــاوری پردیس قرار دارد. ســومین 
 Technology( "رویداد سرمایه گذاری فناوری"
Investment Meeting( ۲8 تا ۲۹ بهمن ماه 
)۱۶ الی ۱۷ فوریه( در محل پارک فناوری پردیس 
به صورت ترکیبی )مجازی و حضــوری( برگزار 

می شود.

مدیر عامل ســازمان بیمه سالمت ایران گفت: در 
کل کشور ۹۵ درصد مطب ها به سامانه الکترونیک 
متصل شده اند و حدود ۵۰ درصد هم نسخه نویسی 
الکترونیکی شــروع کرده اند ولی در کل کشــور 
که نسخه نویســی را انجام دهند به زیر ۱۰ درصد 

می رسد.
محمدمهدی ناصحی،  امروز در جمع خبرنگاران 
آذربایجان شــرقی اظهار داشــت: بیمه سالمت 
بزرگترین بیمه درمانی کشور است و بیش از ۴۲ 
میلیون از جمعیت کشــور را در ۵ صندوق تحت 
پوشــش قرار می دهد. وی با بیان اینکه صندوق 
روســتایی با جمعیت ۲۱ میلیون نفر بیشــترین 
جمعیت تحت پوشش بیمه ســالمت را در خود 
جای داده است، گفت: نزدیک ۵۱ درصد از جامعه 
کشور را بیمه ســالمت پوشــش می دهد. مدیر 
عامل ســازمان بیمه ســالمت ایران افزود: افراد 

تحت پوشش بیمه سالمت بیشتر از بین جمعیت 
آســیب پذیر اســت و این وظیفه ما را دو چندان 
می کند. وی با اشــاره به چندیــن عملکرد بیمه 
ســالمت برای افراد نیازمند، افزود: توقف ارزیابی 
وسع، سقف بستری، نحوه پرداخت در بیمارستان 
و مراکز روستایی، رفع بخشی از تعدیالت از جمله 

این کارهاست. 
ناصحی با تاکید بر اینکه بدهی از ســال ۹۵ تا ۹8 
وجود داشــت که همه آنها پرداخت شد، گفت: تا 
چند هفته دیگر از لحاظ پرداخت به موسســات 
خصوصی به روز خواهیم شد. وی خاطرنشان کرد: 
تقویت برنامه های پرداخت بــروز، اعطای مبلغی 
برای پزشکانی که نسخه نویسی الکترونیکی انجام 

دهند از جمله برنامه های پیش بینی شده است. 

مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران ابراز داشت: 
ماهانه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای بخش 
خصوصی پرداختــی وجود دارد که بــا اعتبارات 
گرفته شده تا اواسط اسفند تمام مطالبات پرداخت 
خواهد شد. وی متذکر شد: در کل کشور ۹۵ درصد 
مطب ها به ســامانه الکترونیک متصل شده اند و 
حدود ۵۰ درصد هم نسخه نویســی الکترونیکی 
شروع کرده اند ولی در کل کشور که نسخه نویسی 

را انجام دهند به زیر ۱۰ درصد می رسد. 
ناصحی در خصوص عملکرد بیمه سالمت در کرونا 
گفت: ۹۰ درصد هزینه های بیماران مبتال به کرونا 
در بخش بســتری و ۷۰ درصــد هزینه در بخش 

سرپایی را بر عهده دارند.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر پرداختی به طب 

سنتی، گفت: هر مصوبی که شــورای عالی بیمه 
مصوب کند ما هم پرداخت می کنیم و اگر  با این 
اقشار قراردادی باشد قطعا ما موظف به پرداخت 
خواهیم بود. مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران 
در خصوص ســئوالی مبنی بر تائید واکسن های 
کرونا، توضیح داد: رشــته من نورولوژی اســت و 
تخصصی در واکسن ندارم ولی قطعا متخصصان 
کشور در این زمینه صالح کشــور را می خواهند 
و نباید در این موضوعات دســت به انتشار نظرات 
شخصی و شــایعات پرداخت چراکه نظر نهایی را 

وزیر بهداشت اعالم خواهد کرد. 
وی با تاکید بر اهمیت پزشک خانواده، گفت: نظام 
ارجاع و پزشک خانواده از اصلی ترین وظایف ماست 
و اگر فرآیند پزشک خانواده را نتوانیم انجام دهیم و 
نظام پزشک خانواده در کشور ایجاد نشود نمی توان 

یک نظام هوشمند درمانی داشت.

معرفی ۲۴ استارتاپ ایرانی به سرمایه گذاران خارجی

50 درصد نسخه ها الکترونیکی شدند


