
تقالی طال برای یافتن نیروی صعودی، در نظرسنجی هفتگی 
کیتکونیوز از پیــش بینی روند قیمت طال منعکس شــد و 

نظرات مختلفی را در بازار نشان داد.
به گزارش ایسنا، در حالی که اکثریت تحلیلگران وال استریت 
انتظار دارند هفته جاری قیمت باالتری را مشاهده کنند اما 
کمتر از ۵۰ درصد سرمایه گذاران به روند افزایشی طال خوش 

بین بودند.
این تغییــر نظر در طال در شــرایطی روی داد که ســرمایه 
گذاران غیرحرفه ای سازمان یافته از طریق شبکه اجتماعی، 
نتوانستند فشار خرید قابل توجهی در بازار نقره ایجاد کنند. 
قیمت نقره پایین ۲۷ دالر در هر اونس ایستاد که تقریبا همان 
قیمتی بود که هفته پیش بسته شده بود. قیمتها پس از این که 
روز دوشنبه به باالترین حد در هشت سال اخیر صعود کردند، 

افت چشمگیری داشتند.

به گفته برخی از تحلیلگران، ناکامی در ایجاد فشــار خرید 
در بازار نقره، ممکن اســت روی قیمت طال تاثیر بگذارد زیرا 
ســرمایه گذاران غیرحرفه ای موقتا از بازار فلزات ارزشمند 

کنار می کشند.
در هفتــه جــاری ۱۴ نفــر در نظرســنجی کیتکونیوز از 
کارشناسان وال استریت شرکت کردند که از میان آنها، ۹ نفر 
معادل ۶۴ درصد افزایش قیمت و چهار نفر معادل ۲۹ درصد 
کاهش قیمت طال را پیش بینی کردند و یک نفر معادل هفت 

درصد نظری نداشت.
در نظرســنجی آنالین کیتکونیوز از ســرمایه گذاران ُخرد، 
۱۸۲۳ نفر شرکت کردند که از میان آنها، ۸۷۳ نفر معادل ۴۸ 
درصد به افزایش قیمت طال خوش بین بودند و در مقابل، ۵۶۸ 
نفر معادل ۳۱ درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و در این 

بین، ۳۸۲ نفر معادل ۲۱ درصد نظری نداشتند.

سرمایه گذاران در نظرسنجی هفته جاری بیشترین بدبینی 
به طال را از اواخر نوامبر که این فلــز به پایین ۱۸۰۰ دالر در 
هر اونس نزول کرده بود، نشان داد. هفته گذشته هر دو گروه 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران ُخرد نسبت به رشد 
قیمت طال خوش بین بودند. اونس طال در معامالت روز جمعه 
بازار آمریکا با ۱.۲ درصد افزایش، در ۱۸۱۳ دالر بسته شد اما 
برای کل هفته حدود دو درصد کاهش داشت که بزرگترین 

کاهش هفتگی از هفته منتهی به هشتم ژانویه بود.
اوله هانســن، مدیــر اســتراتژی کاال در ساکســو بانک به 
کیتکونیوز گفت: طــال در مواجهه با باال رفتــن بازده اوراق 
قرضه، نه تنها برای یافتن نیروی صعودی تقال می کند بلکه 
فشــار خرید ناموفق در بازار نقره، در فضای بازار این فلز زرد 

تاثیر گذاشته است.
اگرچه ســرمایه گــذاران غیرحرفــه ای نســبت به قیمت 

طــال بدبینــی نشــان دادند امــا تحلیلگــران بــه صعود 
طال خوش بیــن مانــده اند زیــرا انتظــار مــی رود دالر 
 آمریــکا در معامالت هفته جاری همچنان شــاهد فشــار

 فروش باشد.
دالر آمریکا روز جمعه پس از این که آمار رســمی نشان داد 
اقتصاد این کشور در ژانویه ۴۵ هزار شغل ایجاد کرده است، با 
کاهش روبرو شد. این رقم کمتر از نصف ۱۰۰ هزار شغلی بود 
که تحلیلگران پیش بینی کرده بودند. بسیار از اقتصاددانان 
اظهار کردند گزارش اشــتغال بخش غیرکشــاورزی ژانویه 
نشــان داد برای اقتصاد آمریکا که از پیامدهای شیوع کووید 
۱۹ آســیب دیده اســت، احیای حدود ۱۰ میلیون شغل از 
دست رفته تا چه حد دشوار خواهد بود. بازار کار ضعیف، بانک 
مرکزی آمریکا را وادار خواهد کرد سیاست فوق تسهیلی خود 

را برای مدتی همچنان حفظ کند.

دارین نیوسام، رییس شرکت دارین نیوســام آناالیز گفت: 
اگرچه طال در میان مدت ضعیف به نظر می رسد اما این فلز 
ممکن است هفته جاری بهبود پیدا کند زیرا دالر به اوج کوتاه 

مدت خود رسیده است.
رابین بیهار، تحلیلگر مســتقل بــازار و تنها فــردی که در 
نظرسنجی هفته جاری رای خنثی داد، به کیتکونیوز گفت: 
جنگ بین رشد اقتصادی و تورم همچنان بر بازار طال حکفرما 
خواهد بود. با این انتظار که اقتصاد آمریکا امسال رشد بهتر 
از حد مطلوبی را خواهد داشت، بازده اوراق قرضه رشد کرده 
و این امر روی قیمت طال تاثیر گذاشــته است. اگر طال قرار 
باشد نیروی صعودی خود را بازیابد، بازار باید نشانه های رشد 
فشارهای تورمی را مشاهده کند. وی در ادامه افزود: تصور می 
کنم با اوج گرفتن فعالیت اقتصادی، تورم رشد خواهد کرد اما 

تا آن زمان طال به تحکیم قیمت ادامه می دهد.

بر اساس آمارها بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر به دلیل شیوع 
کرونا از کار بیکار شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شدند.
به گزارش ایسنا، به دنبال شــیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته 
بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی آسیب دیده و با توقف 
فعالیت روبه رو شدند.این امر ضمن ضرر و زیان به صاحبان این کسب و 
کارها، کاهش درآمد و بیکاری نیروهای کار شاغل در این کسب و کارها را 
به دنبال داشت. در این بین، دولت پرداخت تسهیالت حمایتی به صاحبان 
مشاغل و کسب و کارهای شدیدا آســیب دیده از کرونا را در دستور کار 
قرار داد و مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اســفند ۱۳۹۸ و فروردین و 
اردیبهشت ۱۳۹۹ به کارگران آســیب دیده و بیکار شده پرداخت شود. 

بر اساس اعالم مدیرکل امور بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکنون یک 
میلیون و ۲۵۱ هزار و ۹۷۵ نفر بر اثر شیوع کرونا مشمول بیمه بیکاری 
تشخیص داده شده اند که از این تعداد یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۵۳۴ نفر 
در حال دریافت بیمه بیکاری هستند. به گفته وی اعتبار پیش بینی شده 
در مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از بیکاران در دوره پاندمی کرونا، 
بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون هزار میلیارد و ۲۸۶ میلیون 
تومان از این اعتبار تخصیص یافته و هزار میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان 
باقی مانده است. وزیر کار در روزهای اخیر اعالم کرد در حوزه بیمه بیکاری 

با راه اندازی سریع سامانه درخواســت بیمه بیکاری، بیش از ۸۶۰ هزار 
متقاضی ثبت نام کردند 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 روابط کار وزارت کار گفته بود در بحث بیمه بیکاری 
کرونا حدود ۷۳۰ هزار نفر مورد حمایت قرار گرفتند و هیچ محدودیتی 
برای تدوام این حمایت برای مشمولین قانون کار و تأمین اجتماعی و بیمه 
بیکاری وجود ندارد. بر اساس آخرین آمارها مقرری ایام بیکاری کرونا برای 
یک میلیون و ۸۲ هزار نفر با مساعدت دولت پرداخت شده و حدود ۹۰ هزار 

نفر موفق به دریافت بیمه بیکاری ایام کرونا نشده اند. به گزارش ایسنا، در 
شوک نخست کرونا دست کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل آسیب دیده و 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کار بیکار شدند.

نفتاز۶۰دالرباالترنمیرود
مدیرعامل شرکت گانور که یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی نفت 
جهان است، صعود قیمت هر بشکه نفت به باالی ۶۰ دالر را بعید دانست.

به گزارش ایســنا، توربیورن تورنکوئیست، مدیرعامل شرکت گانور در 

مصاحبه با بلومبرگ گفت: با توجه به این که قیمت فعلی باعث می شود 
نفت زیادی عرضه شود، بعید اســت قیمت نفت به باالی مرز ۶۰ دالر 
صعود کند. وی در ایمیلی به بلومبرگ گفت: به محض این که نفت به ۶۰ 
دالر برسد، تولید نفت سودآور خواهد شد و انگیزه تولیدکنندگان نفت 
برای عدم افزایش تولید به سرعت از میان می رود. قیمت نفت برنت هفته 
گذشته تحت تاثیر محدودیت عرضه اوپک پالس، کاهش تولید یکجانبه 
عربستان سعودی، تقاضای قوی آسیا و ریسک پذیری در بازارها، رشد 
قوی پیدا کرد و در معامالت روز جمعه چند سنت تا مرز ۶۰ دالر فاصله 
داشت. با این حال مدیرعامل گانور بر این باور است که این رشد قیمت به 

خصوص در نیمه اول سال ۲۰۲۱ محدود خواهد بود.

قیمت نفــت در معامالت روز جمعــه تحت تاثیر 
امیدها به احیــای اقتصــادی و محدودیت عرضه 
اوپک و متحدانش، تا نزدیکــی مرز ۶۰ دالر در هر 

بشکه پیش رفت.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۵۰ 
سنت معادل ۰.۹ درصد، در ۵۹ دالر و ۳۴ سنت در 
هر بشکه بسته شد در حالی که اواسط معامالت تا 
مرز ۵۹ دالر و ۷۹ سنت پیش رفته بود که باالترین 

قیمت از ۲۰ فوریه سال گذشته به این طرف بود.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت با ۶۲ سنت 
معادل ۱.۱ درصد افزایش، در ۵۶ دالر و ۸۵ سنت 
در هر بشکه بسته شد. شاخص نفت آمریکا اواسط 
معامالت تا مرز ۵۷ دالر و ۲۹ سنت صعود کرده بود 

که باالترین قیمت از ۲۲ ژانویه سال گذشته بود.
نفت آمریکا هفته گذشته حدود ۹ درصد رشد کرد 
که بزرگترین رشــد از اکتبر بود و تا حدودی تحت 
تاثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا به پایینترین سطح 
از مارس روی داد. نفت برنت حدود شــش درصد 

رشد هفتگی داشت.
بــه گفتــه ادوارد مویا، تحلیلگر ارشــد شــرکت 
OANDA در نیویورک، نفــت برنت اکنون که 
اوپک پالس موفق شده است عمده نگرانیها در بخش 

عرضه را رفع کند و خــوش بینی به بهبود وضعیت 
همه گیری در سطح جهانی، به سطح ۶۰ دالر چشم 
دوخته است. عوامل بنیادین برای نفت قوی مانده 
اســت اما با توجه به روند صعودی اخیر، احتمال 

تحکیم قیمتها وجود دارد.
آخرین باری که نفت برنت در ۶۰ دالر معامله شد، 
هنوز همه گیری کووید ۱۹ شیوع پیدا نکرده بود، 

اقتصادها باز بودند و تقاضا برای سوخت باالتر بود.
عرضه واکسنهای کووید ۱۹ امیدها به رشد تقاضا 
برای نفت را تقویت کرده اســت امــا حتی خوش 
بینهایی مانند اوپک که انتظــار دارد بازار تا پایان 
سال ۲۰۲۱ دچار کمبود عرضه بماند، انتظار ندارند 
مصرف نفت تا سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از شیوع 

پاندمی برگردد.
به گفته بیورنار تونهاگن، مدیــر بازارهای نفت در 
شرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی، آنچه امروز به بازار 
کمک کرده و دلیل محکمتری برای رشــد قیمتی 
است که مشاهده می کنیم، یک بار دیگر مربوط به 

عربستان سعودی و شرکت آرامکو است.
آرامکو قیمت فروش رســمی نفــت عرب الیت به 
شمال غربی اروپا در مارس را یک دالر و ۴۰ سنت در 
هر بشکه نسبت به ماه پیش افزایش داد. این افزایش 

قیمت نشان دهنده اعتماد بیشتر عربستان سعودی 
به دورنمای تقاضا و تقویت حس خوش بینی است.

کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس در 
نشســت روز چهارشــنبه توصیه ای برای تغییر 
سیاست نفتی نداشتند که نشان دهنده رضایت آنها 

از وضعیت فعلی است.
در این بین، شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا که 
معیاری برای ســنجش تولید آینده است، در پنج 
ماه گذشــته به طور متوالی رشد کرده است. طبق 
گزارش شــرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، شمار 
دکلهای حفاری نفت هفته گذشــته با چهار حلقه 
افزایش، به ۲۹۹ حلقه رسید که باالترین میزان از 
ماه مه بود. شمار دکلهای حفاری گاز با چهار حلقه 
افزایش، به ۹۲ حلقه رســید که باالترین میزان از 

آوریل بود.
بر اســاس گزارش رویترز، با این حال روند بهبود 
در آمریکا آهسته بوده اســت. دولت آمریکا هفته 
گذشــته پیش بینی کرد تولید نفت این کشور تا 
سال ۲۰۲۳ به رکورد ۱۲.۲۵ میلیون بشکه در روز 
سال ۲۰۱۹ بازنخواهد گشت. تولید سال ۲۰۲۰ به 
میزان ۶.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۱.۴۷ میلیون 

بشکه در روز رسید.

بررسی عملکرد بانک ها و موسســات اعتباری کشور 
بیانگر این است که مبلغ کل تسهیالت اعطایی در آذر 
سال جاری در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد ۳۰.۸ 
درصدی داشته است. طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
بانک مرکزی تســهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتباری تا پایان آذر امسال، معادل ۲۱۰۴ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال گذشته با 

رشد ۳۰.۸ درصدی مواجه شده است.
همچنیــن، تســهیالت قرض الحســنه ۸.۷ درصد از 
کل تســهیالت اعطایی بانک ها و موسســات اعتباری 
قرض الحسنه را تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تســهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۲۵.۶ درصد و 
فروش اقساطی با ۲۵.۴ درصد است. به لحاظ عددی در 
پایان آذر سال جاری ۱۸۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از 
کل تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری کشور 
قرض الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال 

گذشته، ۵۸.۵ درصد رشد را نشان می دهد.

اوضاعبانکهــایتجــاریدرپرداخت
تسهیالت

از ســوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۳۳۶ هزار و 
۹۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که 

با رشد ۲۴.۶ درصدی مواجه شــده و سهم وام های 
قرض الحســنه از این میزان تســهیالت ۴۵ هزار و 
۲۰۰ میلیارد تومان است که اعطای این وام از سوی 
بانک های تجاری در پایان سال گذشته ۷۸.۴ درصد 

افزایش یافته است.
گفتنی است؛ ۱۳.۴ درصد از وام های بانک های تجاری 
را قرض الحسنه تشکیل می دهد. در بانک های تجاری 
کشور نیز، سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها 
و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 
۳۴.۶ درصد است که رقم آن ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد 

تومان در پایان آذر ۱۳۹۹ بوده است. 
عالوه براین، ۹.۹ درصد تسهیالت بانک های تجاری به 
رقم ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان در پایان آذر ماه به 
تسهیالت جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفند 
ســال قبل ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به 
صورت کلی، سهم عمده تسهیالت پرداختی بانک های 
تجاری در پایان آذر ۱۳۹۹ به فروش اقساطی، جعاله و 

قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانکهــایتخصصیچقدرتســهیالت
قرضالحسنهدادند؟

همچنین، بررســی عملکرد بانک هــای تخصصی در 

پرداخت تسهیالت تا پایان آذر سال جاری نشان دهنده 
این است که تسهیالت اعطایی با ۱۴.۷ درصد افزایش از 
رقم ۳۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به عدد ۳۶۸ هزار 
و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیالت 
قرض الحسنه از این میزان تسهیالت اعطایی بانک های 
تخصصی معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با 
افزایش ۵۲.۴ درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه 

شده است.
گفتنی است که پنج درصد از وام های بانک های تخصصی 

را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تسهیالت پرداخت شده در بانک های 
تخصصی کشــور مربوط به فروش اقساطی می شود؛ 
به نحوی که در پایان آذر ســال جاری ۴۴.۷ درصد کل 
تسهیالت اعطایی این بانک ها به رقم ۱۶۴ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم 
در اسفند ماه ســال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۷ هزار و ۲۰۰ 

میلیارد تومان بود.
بانک های تخصصی نیــز در بخش مشــارکت مدنی 
تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی که 
۱۴.۲ درصد کل منابع تسهیالتی این بانک ها در پایان 
آذر امسال به میزان ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در این 

بخش پرداخت شده است.

بازار طال دو به شک شد

جزییات پرداخت بیمه بیکاری کرونا

بانک ها چقدر وام دادند؟ درخشش طالی سیاه مهارناپذیر ماند
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بورس هفته را 
با چراغ قرمز آغاز کرد

آخرین قیمت 
اوراق مسکن

 کارت های 
بانکی آماده 
خداحافظی
 می شوند 

همتی:

 این هفته 
واکسیناسیون 

کرونا آغاز
 می شود 
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روحانی:

سرمقاله

یادداشت

رمزگشایی 
از گرانی مسکن

وزارت بهداشت عزمی برای 
همراهی با استارتاپ ها ندارد

سالهاســت در بازار مسکن 
صحبت هایی حــول محور 
فعالیت سفته بازان و دالالن 
شده است که اعتقاد من این 
است که به میان آمدن این صحبت ها برای کور کردن 

اصل موضع است.

بیتاهللستاریان،کارشناس
مسکن

رضاالفتنسب،عضوهیاتمدیرهاتحادیهکسبوکارهایمجازی
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اکوسیستم استارتاپی 
قربانی ناتوانی دستگاه ها  

تداوم افزایش قیمت ها 
در بازار خودرو

میانگین هزینه ساخت و ساز در شهرها به 6/5 میلیون تومان رسید

رکوردشکنی  هزینه  ساخت و ساز
صفحه3

صفحه3

خیار در  قله گرانی
 خیار 20 هزار  تومان  شد

قطع   برق   و   سرمازدگی   خیار   را   گران   کرد

ماجرای قربانی شدن کســب و کارهای اینترنتی 
داستان ادامه داری است که هرازچندی شاهد آن 
هستیم. روزی »دیوار« و »شیپور« قربانی افزایش 
قیمت خودرو می شوند و امروز قرعه به نام »اسنپ 
دکتر« افتاده اســت. »هر دم از این بــاغ بری می 
رسد!«تقابل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با 
کســب و کارهای اینترنتی داستان تازه ای نیست. 
در پرونده ای جدید وزارت بهداشــت شــکایتی را 
علیه »اسنپ دکتر« تنظیم کرده تا بر آن است تا این 
پلتفرم را از گردونه حوزه سالمت خارج کند. »اسنپ 
دکتر« که می کوشد تا خدمات سالمت و مشاوره 
پزشکی را آنالین کرده و زنجیره کرونا را قطع، این بار 
مورد تهدید قرار گرفته و با شکایت وزارت بهداشت 

روبروست؛ شکایتی که از...

بازا خودرو از ابتدای هفته گذشته وارد مسیر افزایشی 
شد و با ورود به هفته جاری کماکان در این مسیر ماند؛ 
برخی از انواع خودرو از ابتدای هفته گذشه تا امروز 
افزایش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. نگارعلی_ 
بازار خودرو از ابتدای هفته گذشته وارد مسیر افزایشی 
شد، افزایش قیمت ها در این بازار به حدی است که 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ طی هفته گذشــته افزایش قیمت 
۸ میلیون تومانی را تجربه کــرده و به قیمت ۱۹۰ 
میلیون تومان رسیده اســت؛ افزایش قیمت های 
اخیر بازار خودرو در شرایطی است که خرید و فروش 
در این بازار به حداقل رسیده است. با توجه به انتظار 
خریداران برای کاهش بیشتر قیمت ها بازار خودرو 
 رکود چشــمگیری را در روزهای پایانی سال تجربه 

می کند و حال با بازگشت...



اقتصاد2
ایران وجهان

چادرملو، لوح تقدیر شــرکت 
پیشــرو در طرح های نوآورانه 

معدنی  دریافت کرد
در مراســم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن 
استان یزد، از اقدامات نوآورانه مهندس ناصر تقی 
زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
تجلیل و لوح طرح نمونه برگزیده به سیستم کنترل 
هوشمند)دیسپچینگ( مجتمع معدنی چادرملو 
اهدا شد . گفتنی است، این سیستم برای نخستین 

بار در ایران در مجتمع معدنی  چادرملو
با هدف راهبری هوشــمند  فعالیت های معدنی 

طراحی و  و نصب گردید.                        
این سیستم مدرن وهوشمند، توسط جوانان خالق   
فارغ التحصیل دانشگاه یزد پیاده سازی و به بهره 

برداری رسید .    
با راه اندازی این سیستم هوشمند، تمامی فعالیت 
های معدن چادرملو بصورت الکترونیکی و از طریق 
نرم افزارهای رایانه ای کنترل و به صورت شبانه 

روزی نظارت می گردد.
افزایش کنتــرل و نظارت  عملیات اســتخراج 

سنگ آهن در معدن،
کنترل فرآیند تولید، و فرماندهی هوشمند تجهیزات 
و ماشین آالت  سنگین معدنی و افزایش ایمنی و 
راندمان تولید و کاهش هزینه ها از ویژگی های این 

تکنولوژی ساخت داخل است

تأکید مدیرعامــل بانک مهر 
ایران بر جلب رضایت مشتریان

مرتضی اکبری در بازدید از شعب استان کرمانشاه 
بر جلب رضایت مشــتریان و تالش براي جذب 

مشتري بیشتر تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران،  مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک در سفر 
به استان کرمانشاه از ستاد و تعدادي از شعب بانک 
بازدید کرد. وي در این بازدیدها نکاتي را براي بهبود 

روند فعالیت کارکنان مورد تأکید قرار داد.
اکبری با اشــاره به اهمیت تالش بــرای جذب 
مشتری بیشتر از ســوي کارکنان شعب، جلب 
رضایت مشتریان را نیز از مهم ترین مواردي دانست 
که الزم است کارکنان بانک مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین بر آسان گیری ضمانت براي دریافت 
تسهیالت تأکید کرد و گفت: الزم است کارکنان 
در سریع ترین زمان ممکن کار مشتریان را انجام 
دهند. اکبری به کارکنان یادآوری کرد که پیگیر 
وصول مطالبات باشــند و ســعي کنند تا جاي 
ممکن شعبه اي که در آن کار مي کنند با مطالبات 

غیرجاري روبرو نشود.
گفتنی است اکبری عالوه بر ساختمان مدیریت 
شعب استان کرمانشاه، از شــعب میدان آزادي، 
فاطمي، شــریعتي، مدرس، ولي عصر، بلوار طاق 
بستان، الله مسکن و آباداني مسکن نیز بازدید کرد.
در این سفر وکیل مشاور مدیرعامل و رئیس اداره 
کل حوزه مدیریت، نجدي مدیر امور اســتان ها و 
محمدي رئیس اداره کل حراست بانک مهر ایران، 

اکبري را همراهي کردند.

پرداخت 1700 فقره تســهیالت 
قرض الحســنه به بانوان سرپرست 

خانوار از سوی بانک توسعه تعاون
مهدیان خبر داد:پرداخت 1700 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به بانوان سرپرست خانوار از سوی 
بانک توسعه تعاونمدیر عامل بانک توسعه تعاون 
از پرداخت بیش از 718 میلیاردریال تسهیالت 
قرض الحسنه اشتغالزایی از ســوی این بانک به 
بانوان سرپرســت خانوار طی 10 ماهه نخســت 
سال جاری خبر داد. حجت اله مهدیان در تشریح 
فعالیت های حمایتی بانک توسعه تعاون با اشاره 
به اقدامات این بانک در راستای توانمندسازی و 
حمایت مالی و اعتباری از بانوان سرپرست خانوار 
گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک توسعه 
ای و اجتماعی مسئولیت اجتماعی ویژهای برای 
خود قائل است و بر همین اساس در عمل به تکالیف 

توسعه ای و حمایتی اهتمام ویژه ای دارد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: در 
ادامه اقدامات حمایتی در راستای توانمندسازی 
بانوان سرپرســت خانوار، امسال در بانک توسعه 
تعاون مقرر شد وام قرض الحسنه با معرفی معاونت 
امور تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
مجموع به مبلغ 40 میلیاردریال به ازای سرانه هر 
عضو به مبلغ 100 میلیون ریال پرداخت گردد که 
تاکنون اعطای تسهیالت به مجموع 160 تعاونی 
به مبلغ 32.110 میلیون ریال به مدیریت شعب 

استان های عامل ابالغ گردیده است.

استان ها

بازا خــودرو از ابتدای هفته 
گذشته وارد مسیر افزایشی 
شد و با ورود به هفته جاری 
کماکان در این مســیر ماند؛ 
برخی از انواع خودرو از ابتدای 
هفته گذشه تا امروز افزایش 10 میلیون تومانی را تجربه 
کردند. نگارعلی_ بازار خودرو از ابتدای هفته گذشــته 
وارد مسیر افزایشی شد، افزایش قیمت ها در این بازار به 
حدی است که پژو 206 تیپ 2 طی هفته گذشته افزایش 
قیمت 8 میلیون تومانی را تجربه کرده و به قیمت 1۹0 
میلیون تومان رسیده است؛ افزایش قیمت های اخیر بازار 
خودرو در شرایطی است که خرید و فروش در این بازار به 

حداقل رسیده است.

/قیمت۲۰۶ حدود ۸ میلیون باال رفت
با توجه به انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت 
ها بازار خودرو رکود چشــمگیری را در روزهای پایانی 
سال تجربه می کند و حال با بازگشت مسیر بازار خودرو 
فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت ها از این بازار پر 

کشــیده اند و به رکود در بازار خودرو دامن زده اند؛ در 
چنین شرایطی اما قیمت ها در این بازار کماکان در حال 
پیشروی هستند به طوری که از چهارشنبه هفته گذشه 

تا امروز خودرو 206 تیپ 2 از 1۹0 میلیون تومان امروز 
به قیمت 1۹1 میلیون تومان رســیده است و یا خودرو 
پژو 206 تیپ ۵ امروز 2۵7 میلیون تومان قیمت خورده 

است و پژو 207 اتوماتیک نیز امروز در حالی به قیمت 
400 میلیون تومان رســیده اســت که این خودرو در 
چهارشنبه گذشته به قیمت 3۹۵ میلیون تومان معامله 
می شده است و خودرو پژو 40۵ نیز امروز به قیمت 184 

میلیون تومان معامله می شود.
در خصوص سایر انواع مدل های خودرو موجود در بازار 
نیز وضعیت به همین منوال است و پراید 111 با افزایش 
4 میلیون تومانی از چهارشنبه گذشته تا امروز به قیمت 
127 میلیون تومان رسیده است و سایر مدل های پراید 
که عبارتند از پراید 131، 132 و 1۵1 نیز امروز به ترتیب 
107، 10۹ و 110 میلیون تومان قیمت خورده اند. در 
بین انواع خودروهای تیبا نیز تیبا 2 امروز با افزایش 1 تا 2 
میلیون تومانی به قیمت 130 میلیون تومان رسیده است 
و سایر مدل های تیبا که عبارتند از تیبا صندوقدار پالس، 
تیبا صندوقدار و تیبا هاچ  بک پالس امروز به ترتیب 127، 

120 و 140 قیمت خوردند.
قیمت سمند ال ایکس ای اف 7 نیز از 1۹8 میلیون تومان 
در چهارشنبه گذشته امروز به 202 میلیون تومان رسیده 
است و سایر انواع مدل های سمند که عبارتند از سمند 
ال ایکس ساده و سمند سورن پالس امروز به ترتیب به 

قیمت های 187 و 280 میلیون تومان رسیده است.

نوسان قیمت در بازار خودرو

تداوم افزایش قیمت ها در بازار خودرو

روحانی:
 این هفته واکسیناسیون کرونا 

آغاز می شود 
حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه خوشحالیم وضعیت کشور طوری است 
که می توانیم جلوی ایجاد موج چهارم را بگیریم، 
اظهار کرد: مردم باید خیلی مراقب باشــند. این 
ویروس قباًل سن و سال می شناخت و سراغ باالی 
60 ســال می رفت، اما االن دیگر سن  و سال هم 

نمی شناسد و سراغ هر کسی می رود.
وی افزود: همانطور که دیدیم در هفته های اخیر 
دو نفر از ورزشکاران ما آقایان میناوند و انصاریان را 
بر اثر ابتال به این ویروس از دست دادیم.روحانی با 
یادآوری اینکه نزدیک به یک سال از شیوع ویروس 
کرونا در کشــور می گذرد، گفت: آماری که هفته 
پیش در این جلسه اعالم شد نشان داد که رعایت 
پروتکل های بهداشتی کاهش پیدا کرده و به 80 
درصد رسیده و امروز نیز آمار رعایت پروتکل های 
بهداشتی به 7۵ درصد رسیده است. اگر همینطور 
روند کاهشــی ادامه پیدا کند، روند ابتال و سپس 
مرگ و میر افزایش می یابد. رییس جمهور با اشاره 
به اهمیت درمان کرونا اظهار کــرد: تا امروز این 
ویروس درمان قطعی و موثری نداشته است. البته 
آن داروهایی که در دنیا می گویند موثر است را ما در 
ایران به دنبال ساخت و سازش رفته ایم و آن ها را در 

کشور داریم و به بیمارستان ها داده ایم.
وی با اشاره به آغاز روند واکسیناسیون در جهان 
اظهار کرد: اگر قرار بود روند رســیدن به واکسن 
سیر طبیعی را طی کند احتماالً باید یک یا دو سال 
دیگر هم صبر می کردیم امــا به خاطر تلفات این 
ویروس، سازمان بهداشت مجوز اضطراری داد و 
االن 6 تا 7 واکســن معروف در دنیا ساخته شده 
است که مصرف می شــوند اما 8 میلیارد نفر را در 

دنیا بخواهیم واکسن بزنیم مدتها طول می کشد.
روحانی تاکیــد کرد: حتی اگر در هر کشــور 80 
درصد مردم بخواهند واکسن بزنند نیز باز کاری 
بزرگ و طوالنی است و مشکالت خود را دارد. ما 
هم در ایران جمعیت 80 میلیونی داریم و نیاز به 

عدد قابل مالحظه ای از واکسن داریم.

همتی:
 کارت هــای بانکــی آمــاده 

خداحافظی می شوند 
بانــک مرکزی بــه منظــور ایجاد تســهیل در 
پرداخت هــای الکترونیکی، بــه زودی از پروژه 
استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های خرید 
در فروشــگاه ها و لذا حذف تدریجی اســتفاده از 
فیزیک کارت خرید را رونمایی می کند.عبدالناصر 
همتی رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی 
اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی، به منظور 
ایجاد تسهیل در پرداختهای الکترونیکی، به زودی 
از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های 
خرید در فروشــگاه ها و در نتیجه حذف تدریجی 
استفاده از فیزیک کارت خرید را رونمایی می کند.

این روش پرداخت، با اســتاندارد های معتبربین 
المللی سازگار می باشد و به صورتی کامال امن، این 
امکان رافراهم می سازد که مشتریان بانکها بتوانند 
با  وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون 
موبایل، بدون تماس باکارتخوان، تراکنشهای الزم 
را انجام دهند.انجام تراکنشهای خرید، با استفاده 
از موبایل، عالوه برســهولت کاربری می تواند در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی 

مفید و مؤثر باشد.

بورس هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد
بازار سرمایه در نخستین روز هفته جاری روندی 
نزولی داشت و شــاخص کل این بازار بیش از 37 

هزار واحد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس با 37 هزار 
و 621 واحد کاهش در رقــم یک میلیون و 13۵ 
واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 714 
واحد کاهش یافت و در رقم 416 هزار و 134 واحد 
ایستاد. معامله گران روز شنبه 77۹ هزار معامله به 

ارزش 70 هزار و 836 میلیارد ریال انجام دادند.
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی گلگهر و معدنی 
و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
شــاخص کل فرابورس هم با 2۹4 واحد کاهش 
به رقم 17 هزار و 13۹ واحد رسید. معامله گران 
این بازار 403 هزار معامله به ارزش 46 هزار و ۵7 
میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، فوالد 
هرمزگان جنوب، سنگ آهن گوهرزمین، سرمایه 
گذاری صبا تامین، ســهامی ذوب آهن اصفهان 
و پتروشیمی تندگویان نســبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.
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ورود الیحه بودجه 1400 به مجلس تا زمانی که کلیات 
آن رد و بار دیگر بودجه به دولت برگشــت حدود 62 
روز طول کشــید، دوره ای که تغییر و تحوالت زیادی 
در اعداد و ارقام و تبصره هــای حائز اهمیت آن رخ داد 
ولی در نهایت بی نتیجه ماند و برای هیچ یک از طرفین 

راضی کننده نبود.
به گزارش ایسنا، دوازدهم آذرماه دولت الیحه بودجه 
1400 را به مجلس ارائه کــرد، اما این الیحه از همان 
ابتدا مورد نقد از ســوی کارشناسان و نمایندگان قرار 
داشت؛ موضوعی که در سال های گذشته و همواره در 
جریان ورود الیحه مطرح است، اما این بار به نوعی دیگر 
پیش رفت. به هر صورت دولت معتقد بود که الیحه ای 
کارشناسی شده از بدنه سازمان برنامه و بودجه خارج 
شده ولی مجلس نظر دیگری داشت و دست به تغییرات 
عمده ای زده شد که در نهایت در صحن علنی مجلس 

مورد توجه قرار نگرفت.
در ادامه این گزارش اهم تغییرات اعمال شده در اعداد 

و ارقام بودجه از زمان ورود تا خروج مرور شده است.

رشد تا ۵۵ درصدی در منابع
مجموع منابــع عمومی دولــت به همــراه درآمدها 
اختصاصی بودجه عمومی را تشکیل می دهد که بودجه 
عمومی به اضافه منابع بودجه شــرکت های دولتی، 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها سقف کلی 
بودجه یعنی رقم 243۵ هزار میلیاردی الیحه را شامل 
می شد ولی بعد از بررسی در کمیسیون و تلفیق با رشد 

12.7 درصدی به 2744 میلیارد تومان افزایش یافت.
منابع عمومی شامل درآمدها )مالیات و سایر درآمدها( 
و همچنین واگذاری دارایی های سرمایه ای )درآمدهای 
نفتی و فرآورده هــای آن و واگذاری امــوال دولت( و 
واگذاری دارایی های مالی )فروش سهام شرکت های 
دولتی و انتشــار اوراق( می شــود که در الیحه 841 
هزار میلیارد تومان بود و با افزایش 3۵.۹ درصدی به 
1143 هزار میلیارد تومان رســید. در بررسی الیحه 
در کمیسیون تلفیق درآمدها از 317 هزار میلیارد به 
43۹ هزار میلیارد افزایش یافت که رشد 38.4 درصدی 
داشت. واگذاری دارایی های سرمایه ای از 22۵ هزار به 
34۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵ درصدی رسید که 
در آن درآمدهای نفتی از 1۹۹ هزار به 230 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافــت. همچنین در بخش دارایی های 
مالی منابع از 2۹8 هزار میلیارد با رشد 18.۹ درصدی 
به 3۵4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما درآمدهای 
اختصاصی با رشد 7.8 درصدی از 88 هزار میلیارد به 
۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع بودجه 
عمومی دولت 33.2 درصد رشــد  کرد و از ۹2۹ هزار 
میلیارد تومان به 1238 هزار میلیارد افزایش پیدا کرد.

بودجه شــرکت های دولتی و بانک هــا هیچ تغییری 
نداشــت و در 1۵61 هزار میلیارد تومان ثابت ماند در 
حالی که مجلس معتقد بود که این بودجه شرکت ها 

دارای ریخت و پاش های بسیاری است.

تراز عملیاتی منفی تر شد
در بخش مصارف نیز با توجه به افزایش منابع رشد وجود 
داشت و مصارف عمومی دولت از 841 هزار میلیارد با 
رشد 302 هزار میلیارد تومانی به 1143 هزار میلیارد 
تومان رسید ولی رقم بودجه های عمرانی راضی کننده 
نبود و عمده افزایش به سمت هزینه های جاری رفت 
که عاملی برای منفی تر شدن تراز عملیاتی بودجه بود.

اما تراز عملیاتی که نشان می دهد چه اندازه از هزینه ها 
که عمده آن پرداخت حقوق و دستمزد است، از محل 
درآمدها )مالیات و ســایر درآمدها( تامین می کند در 
جریان بررسی الیحه افزایش یافت و از منفی 320 هزار 
میلیارد تومان با رشد 1۵7 هزار میلیاردی به منفی 477 

هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالی است که قانون برنامه  توسعه بر کاهش تراز 

عملیاتی و برنامه ریزی برای صفر شدن آن تاکید دارد.

تغییرات ارزی و تصمیم پرحاسیه ارزی
در کنار منابع و مصــارف در برخی تبصره های بودجه 
تغییرات قابل توجه بود که در اهم آن مســائل ارزی و 
یارانه ای قرار داشت؛ در بخش ارزی موضوع مورد توجه 
به تغییرات نرخ تســعیر ارز و حذف ارز 4200 تومان 
برمی گردد. این در حالی است که دولت برای چند قلم 
دریافت کننده کاالی اساســی هشت میلیارد دالر در 
بودجه پیش بینی و تصمیم گیری در مورد تغییرات 
پرداخت ارز 4200 تومان را به نوعی به مجلس واگذار 
کرد که کمیسیون تلفیق  دست به حذف این ارز از  پنج 

قلم کاالی اساسی باقی مانده دریافت کننده زد.
از سویی نرخ 11 هزار و ۵00 تومان تسعیر ارز که مبنای 
تبدیل درآمد ارزی به ریال است  حذف و در مجموع نرخ 
واحد 17 هزار و ۵00 تومان  تعیین شد  که این موضوع 
موجب درآمد حدود 106 هزار میلیارد تومانی از حذف 

ارز 4200 تومانی شد.

یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی  رفت و برگشت
بنابراین در کمیسیون تلفیق حذف آخرین مرحله از 
پرداخت های ارز 4200 تومانی که از ابتدای سال 13۹7 
در دستور کار بود اتفاق افتاد و در نتیجه درآمد ایجاد 
شده از محل حذف 4200 این مبلغ به یارانه منتقل شد.
دولت در الیحه پیش بینی کرده بود که پرداخت یارانه 
نقدی با نرخ 4۵ هزار و ۵00 تومان ادامه داشته باشد، 
اما آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد 
افزایش مبلغ یارانه بود؛ به طوری که براساس مصوبه 
کمیســیون تلفیق 3۵ میلیون نفر اول بیش از 180 
هزار تومان، حدود 23 میلیون نفــر دیگر 138 هزار 
تومان یارانه دریافت می کننــد و مابقی که حدود 20 
میلیون نفر هســتند هم ۹1 هزار تومان در ماه، یارانه 
دریافت می کنند.این تغییر در حالی اعمال شد که با 
رد کلیات بودجه و اصالحات جدید ادامه و اجرای این 
روند تضمین شه نیست و فعال مبنا همان نرخ 4۵ هزار 

و ۵00 تومان است.

تراز هدفمندی تغییر کرد
از سویی دیگر در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در 
تبصره »14« تغییراتی اعمال شد که براساس آن رقم 
منابع و مصارفی که دولت در الیحه پیش بینی کرده بود 
بالغ بر 267 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق با 
رشد 163 هزار میلیاردی به 430 هزار میلیارد تومان 
افزایش یافت. این افزایش از محــل حذف ارز 4200 
تومان و منابع ناشی از افزایش فروش فرآورده های نفتی 
در داخل و خارج و گاز طبیعــی داخلی بود. در بخش 
مصارف هدفمندی نیز این افزایش در مواردی از جمله 
رشد یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی افزایش مستمری 
افراد تحت پوشــش کمیته امام و بهزیستی، حقوق 

سربازان، یارانه دارو پیش بینی شده بود.

سهم صندوق تکان خورد
اما در بخش نفت آنچه اتفاق افتاد ترکیبی از تغییرات در 
درآمد ارزی و سهم صندوق توسعه ملی بود؛ دولت در 
الیحه فروش 2.3 بشکه در روز با نرخ تسعیر 11 هزار و 
۵00 تومان پیش بینی کرد که درآمد 1۹۹ هزار میلیارد 
تومانی را پیش بینی می کرد،از سویی پیشنهاد شد که از 
سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی 20 درصد واریز و 

18 درصد به دولت واگذار شود.
 بعد از ارائه ی درخواست رئیس جمهور از  مقام معظم 
رهبری برای اســتفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 
ایشان شرایط استفاده از منابع صندوق برای دولت را 
اعالم کردند؛ به گونه ای که  سهم صندوق توسعه ملی 
برای فروش نفت خام، معیانــات گازی و مازاد بر یک 
میلیون بشکه نفت در روز 38 درصد منظور شده و کلیه 
تسهیالت سررسید شده دولت از سهم صندوق از محل 

سهم دولت از این مازاد بازپرداخت شود.

جهش درآمدهای نفتی با گرانی دالر
در نهایت مجلس تغییراتی در منابع نفتی ایجاد کرد 
و آنچه مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت این 
بود که در ســال آینده از فروش تا سقف یک میلیون 
بشکه نفت در روز 6۵.۵ درصد سهم دولت، 20 درصد 
سهم صندوق توسعه ملی و 14.۵ درصد سهم وزارت 
نفت  است، اما  از یک میلیون نفت تا سقف 1.۵ میلیون 
بشکه ســهم دولت از صندوق توسعه ملی قطع شده 
و  47.۵ درصد سهم دولت می شــود که باید از محل 
آن  بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه که گفته می 
شود برای سال آینده حدود 3000 میلیارد تومان است 
پرداخت شــود؛ بنابراین از مازاد بر یک میلیون تا 1.۵ 
میلیون بشکه 38 درصد سهم صندوق توسعه و 14.۵ 

درصد سهم وزارت نفت خواهد بود.
برای بیش از 1.۵میلیون تا 2.3 میلیون  بشکه نفت هم 
برنامه تعیین شده اســت که از 800 هزار بشکه باقی 
مانده 47.۵ درصد سهم دولت می شود که باید برای 
معیشت، سالمت و حمایت از تولید و طرح های تملک 
دارایی حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد و مابقی نیز 

به صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت اختصاص پیدا 
می کند. این افزایش درآمدی دولت در نتیجه افزایش 
نرخ ارز از 11 هزار و ۵00 به 17 هزار و ۵00 تومان اتفاق 

افتاده بود.

ورود لوکس های مناطق آزاد
جریان واردات خودرو که بارها در سال های اخیر مطرح 
و دولت نپذیرفته بود در الیجه بودجه سر و صدای خاص 
خود را داشت، زمانی که در الیحه بودجه سال 1400 
پیش بینی شد که برای سال آینده دولت 2040 میلیارد 
تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کند، 
شائبه  هایی در مورد آزاد شدن واردات خودرو در سال 
آینده مطرح شد ولی آنچه که سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد از این حکایت داشت که این حقوق ورودی به 
معنی آزاد سازی واردات خودرو نیست و در حال حاضر 
تعدادی از خودروها به دالیلی از جمله مشکل قضایی در 
گمرک دپو مانده است که هنوز در مورد ترخیص آن ها 
تصمیم گیری نشده و ممکن است در سال آینده با رفع 
موانع ترخیص شوند، بر این اساس حقوق ورودی آن به 
عنوان یکی از محل های درآمدی دولت در الیحه بودجه 
پیش بینی شده اســت. در جریان بررسی الیحه در 
کمیسیون تلفیق ، نمایندگان پیشنهادی مطرح کردند 
که قابل تامل بود، بر این اساس جهت تنظیم بازار خودرو 
این مجوز صادر شــده که امکان واردات خودروهای 
وارداتی غیر آمریکایی مستقر در مناطق آزاد که فقط 
امکان تردد در محدوده اطراف آن را دارند با پرداخت 
حقوق ورودی و تعویض پالک به سرزمین اصلی فراهم 
شود. از این مجل حداقل 10 هزار میلیارد تومان درآمد 
برای دولت پیش بینی شد، ولی دولت با آن موافق نبود 

و نسبت به تبعات این تصمیم گیری هشدار داده بود.

حقوق بی حاشیه بود
در حالی از اهم اختالف نظرهــای دولت و مجلس در 
لوایح بودجه به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشسته 
ها برمی گردد که برای سال آینده در بودجه رشد 2۵ 
درصدی پیش بینی شــد و در نهایت هم این افزایش 
مثوب شــد، البته در مواردی از جمله همسان سازی 
حقوق اعضای هیــات علمی وزارت علوم پیشــنهاد 
دولت مورد تایید قرار نگرفــت ولی در مجموع پیش 
 بینی های دولت در بخش حقوق بــا تغییر عمده ای 
مواجه نشــد. اما در مجموع این تغییــرات به همراه 
تغییرات دیگر الیحه بودجه در تلفیق،  به ســرانجام 
نرسید و با ورود به مجلس نمایندگان نظر مخالف خود را 
اعالم در کلیات الیحه در 14 بهمن ماه رد شد و بار دیگر 

دولت بودجه اصالحی ارائه خواهد کرد.
به هر صورت هم الیحه ای که دولت ارائه کرد در برخی 
بخش ها مورد نقد بود هم آنچه تلفیق مصوب کرد و این 
گونه نبود که ایرادات بودجه برطرف شده و نسخه ای از 
تلفیق خارج شده باشد که تضمین کننده عدم کسری 

و تورم زایی و روال مناسبی در معیشت مردم باشد.

آخرین تغییرات قیمت اوراق مسکن از این حکایت دارد که زوج های تهرانی 
می توانند با پرداخت 27 میلیون و 744 هزار تومان، 240 میلیون تومان وام 
مسکن  دریافت کنند. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشان می دهد که تسه)اوراق( سال گذشته برای فروردین ۵۹ هزار 
تومان، اردیبهشــت ۵۹ هزار و 600 تومان و خردادماه نیز ۵۹ هزار تومان 
قیمت دارند. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در تیر با قیمت ۵7 هزار و 100 
تومان، مرداد  ۵۹ هزار و 600 تومان و در شهریور با قیمت ۵6 هزار و 800 
تومان داد و ستد می شود. قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته نیز ۵۹ 
هزار و 700 تومان، ۵6 هزار و 800 تومان و  ۵7 هزار و 200 تومان بوده و هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند نیز با قیمت های ۵7 هزار 

و 800 تومان، ۵7 هزار و 300 تومان و ۵8 هزار تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا دی سال جاری
همچنین برای امسال تســه فروردین ۵8 هزار و 200 تومان و اردیبهشت و 
خردادماه نیز ۵8 هزار و 700 تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت 

مسکن بانک مسکن در تیر سال 13۹۹ با قیمت ۵۹ هزار تومان، مرداد ۵7 هزار 
و ۹00 تومان و در شهریور ۵8 هزار و 600 تومان داد و ستد می شود. این اوراق 
در مهرماه ۵۹ هزار و 700 تومان، آبان ماه ۵۹ هزار و 100 تومان و در آذرماه 
۵8 هزار  تومان قیمت داشته اند. قیمت این اوراق در دی امسال نیز ۵7 هزار و 
800 تومان است که این گزارش نیز بر اساس همین قیمت نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا 140 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شــامل 100 میلیون تومان 
تسهیالت خرید مسکن و 40 میلیون تومان جعاله می شود، برای دریافت 
100 میلیون تومان تسهیالت باید 200 برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵7 هزار و 800 تومانی برابر با 11 
میلیون و ۵60 هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 40 میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن باید 80 ورق به مبلغ چهار میلیون و 624 هزار 
تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به 16 میلیون و 184 هزار 

تومان می رسد. زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 240 
میلیون تومان شامل 100 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر 
نفر و 40 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 400 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 23 میلیون و 120هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و 624 هزار تومان وام جعاله 
که برای آن باید 80 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

27 میلیون و 744هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
ســقف این تســهیالت برای مراکز استان و شــهرهای با جمعیت بیش 
از 200 هزار نفر بــه 80 میلیون تومان رســیده که بــرای آن باید 160 
برگه خریداری شــود که هزینه آن ۹ میلیون و 248 هزار تومان اســت. 
این وام برای ســایر مناطق شــهری 60 میلیون تومــان در نظر گرفته 
 شــده اســت که باید برای آن 120 برگه خریداری شــود که هزینه آن 

شش میلیون و ۹36 هزار تومان می شود.

از آمد تا رفت یک بودجه جنجالی در ۶۲ روز

آخرین قیمت اوراق مسکن

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه، طال و ارز ۹۹.۱۱.۱۸
در نیمه هجدهمین روز بهمن ماه بازار سکه و طال شاهد افزایش نرخ بود به طوری که هر سکه امامی ۱۰ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان و هر مثقال طال به عنوان مبنای قیمت گذاری ۴ میلیون و  

۶۹۷ هزار تومان ارزش گذاری شده است. در صرافی های رسمی  هر دالر آمریکا به قیمت ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان و هر یورو  نیز به نرخ ۲۸ هزار و  ۶۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین نرخ 
خرید دالر در صرافی های رسمی۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو را ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان است.

بانک ها



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2131| یکشنبه 19 بهمن ماه

I N FO@biznews. ir

رمزگشایی از گرانی مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن 

سالهاست در بازار مسکن صحبت هایی حول محور فعالیت سفته بازان و دالالن شده است که اعتقاد من این است که به میان آمدن این صحبت ها برای کور کردن اصل موضوع است. اینکه 61 درصد خانه های ساخته شده در دست سفته بازان 
است سناریوهای برنامه ریزی شده برای دامن زدن با بازار مسکن ایران است. کدام قدرت در ایران توانایی خالی نگاه داشتن 600 هزار خانه را از یک میلیون مسکن ساخته شده دارد. مشکل ما این است کمبود بسیار باالیی در حوزه مسکن داریم.

یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در کشور ساالنه باید ساخته شود اما باالترین آماری که از ساخت مسکن وجود دارد ساخت 900 هزار واحد مسکونی بوده است. تا دیروز می گفتند که آذرماه افزایش قیمت مسکن 
متوقف شد اما در حال حاضر باز اعالم می کنند مافیای مسکن دست به کار شده و افزایش قیمت ها به دلیل وجود مافیا و سفته بازان در بازار است. این سناریوها برای سرگرم کردن دولت، مجلس و مردم است تا توجه از مشکل اصلی که تولید 
مسکن است پرت شود. البته طراح این سناریوها هم معلوم نیست کیست و هدف این است که کسی به موضوع اصلی مسکن نپردازد.  نیم قرن است که بازار مسکن با این سناریوها سرگرم است. چطور ممکن است در کشوری که خانه های 
خالی دارد و مالیات ستانی از این واحدها در دست اقدام است با این میزان خانه خالی افزایش 100 درصدی قیمت مسکن افزایش را داشته باشد. خوراک های تبلیغاتی برای بازار مسکن ضربه مهلکی است و برنامه ریزی شده برای اقتصاد 
ایران است. مشکل بازار مسکن ایران نباید حل شود که اگر مشکل مسکن در ایران حل بشود باالی 80 تا 90 درصد افرادی که زیر خط فقر هستند به باالی خط فقر صعود می کنند. دستهای پنهانی در کار است که نمی خواهند مشکل مسکن 
را حل کند چراکه پس از آن تمام ایران در رفاه زندگی خواهند کرد. بنابراین مشکل مسکن نباید در ایران حل شود چراکه با وجود حل مشکل مسکن 90 درصد هزینه های خانوار حذف خواهد شد. از طرفی دیگر در تشکیالت دولت مسکن 
جایگاه چندانی ندارد. در حالی که 6۵ درصد مردم با اقتصاد ساختمان در ارتباط هستند و مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد. اما می بینیم که جایگاه مسکن را در حد یک معاونت می بینند. مسکن در وزارت راه و شهرسازی فقط 
یک معاونت دارد.  وزارتخانه ای که از حدود 20 معاونت تشکیل شده است. بر این اساس برنامه قوی و منسجمی را در حوزه مسکن نمی بینیم. معتقدم از ابتدای سال آینده ساخت و ساز افزایش می یابد و ممکن است قیمت ها نیز دچار نوسان 

شود. دیدگاه ما این است که بخش مسکن رشد خود را خواهد داشت و در سال 1400 هم احتمال جهش خطرناکی را در قیمت مسکن پیش بینی می کنیم.

بررسی هایی که در چندین 
سال گذشــته از بازار مسکن 
انجام شده نشان می دهد که 
قیمت مسکن در ایران معادل 
۳0 سال درآمد خانوار است. 
همچنین ایران از نظر گرانی مسکن در رتبه هفتم جهان 
ایستاده و این بدان معناست که خانه دار به آرزویی برای 
خانوارها بدل شده اســت. با تمام این مشکالت شاهد 

هستیم که 61 درصد مسکن ساخته شده هم در قبضه 
دالالن و سفته بازان است و این مشکل دسترسی به خانه 
را برای مردم سختتر کرده است. سفته بازان با پیش خرید 
از انبوه سازان و احتکار این واحدها منتظر گرانتر شدن 
مسکن می مانند تا به موقع برای سودآوری بیشتر آن را 
عرضه کنند.  مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت 
مسکن شهر تهران در آبان ماه 1۳99 بالغ بر 2۷ میلیون 
و 100 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه 
قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشــابه سال قبل 118 
درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش 
ماهیانه قیمت از اردیبهشت ســال جاری تا کنون بوده 

است. معامالت نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور 
محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه 1۳99 تعداد 4466 
فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در 
مقایسه با ماه قبل 48 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل 1.8 درصد افزایش پیدا کرد.فرهاد بیضایی، 
کارشناس مسکن درباره دالیل افزایش هر ماهه قیمت 
مسکن به ســوء مدیریت منابع در اقتصاد اشاره کرد و 
گفت: عرضه مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و بر گرانی آن 
دامن می زند. همچنین احتکار و عدم برخورد با متخلفان 
باعث بروز چنین مشکالتی در کشور شده که اغلب مردم 

خانه دار شدن برای شان به یک آرزو تبدیل شده است. 

هزینه ساخت و ساز در کشور افزایش یافت
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: 
میانگین هزینه ساخت و تولید ســاختمان در کشور 
متری ۵ میلیون تومان اســت. احمد خرم اظهار کرد: 
میانگین هزینه ساخت و تولید ســاختمان در کشور 
متری ۵ میلیون تومان است. وی گفت: در شهرها به طور 
میانگین 6 تا 6 و نیم میلیون تومان و در روستاها ۳ تا ۳ 

و نیم میلیون تومان به ازای هر مترمربع هزینه می شود.
خرم افزود: در دنیا ۵ تا 8 درصد هزینه ساخت ساختمان 
خرج خدمات مهندسی می شود، اما در کشورمان حتی 

یک درصد هم صرف خدمات مهندسی نمی شود.

میانگین هزینه ساخت و ساز در شهرها به 6/5 میلیون تومان رسید

رکوردشکنی هزینه ساخت و ساز
دست های پنهان و سناریو نویسی برای مسکن

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گویا قرار اســت مسئوالن 
این بار مردم را به نخریدن 
خیار و نخوردن آن تشویق 
کنند چراکــه نوبت گرانی 
رسیده است. قیمت خیار 
در مراکز عرضه سطح شــهر تهران بدلیل کاهش 
عرضه از ســوی مراکز تولید، به کیلویی 20 هزار 
تومان افزایش یافت. چندی پیش برخی متولیان در 
پی گرانی انار به مردم توصیه کردند اگر انار نخورید 
اتفاقی نخواهد افتاد. امروز شاهد هستیم که خیار 
هم به سرنوشت موز، پرتقال، آناناس، انار و... دچار 
شده اســت اما تفاوت افزایش قیمت این میوه در 
این اســت که مانند موز و آناناس وارداتی نبوده و 
مساحت زمین های زیر کشت این میوه در داخل 

کشور بسیار وسیع و قابل توجه است. 
قیمت محصوالت جالیزی ماننــد گوجه فرنگی و 
خیار در این مقطع سال افزایش می یابد اما قیمت 
هایی که امســال برای این محصوالت می بینیم، 
عجیب و غریب و دور از انتظار شــده است. فعاالن 
بخش خصوصی درباره دالیل افزایش قیمت خیار 
به کیلویی 20 هزار تومــان در بازارمی گویند که 
کمبود عرضه و افزایش قیمت خیار در چنین فصلی 
طبیعی است اما امسال فراتر از حد معمول قیمت 

این محصول گران شده است. نایب رییس اتحادیه 
باغداران تهران نیز گفت: برآورد هــا حاکی از آن 
است که طی 20 روز آینده با افزایش عرضه خیار و 
سبزی، قیمت ها در بازار کاهش یابد. مجتبی شادلو 
نایب رییس اتحادیه باغداران تهران ، با اشــاره به 
اینکه کمبودی در عرضه ســیب و پرتقال نداریم، 
اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا در برابر عرضه 
برای خرید ســیب و پرتقال، رکود بــر بازار حاکم 

است.
وی افزود: طی 2 ماه اخیر، قیمت ســیب و پرتقال 

در بازار عمده فروشی تغییری نداشته است. شادلو 
با اشــاره به دالیل گرانی خیار و ســبزی در بازار 
بیان کرد: با وجود ســرمای شــدید طی 20 روز 
اخیر در مناطق گرمســیری و نیمه گرمســیری 
که مســتعد تولید محصوالت جالیزی و ســبزی 
اســت، افت دما مزارع ســبزی و صیفی را دچار 
ســرمازدگی کرد و پیش بینی می شــود که طی 
 20روز آینده شاهد فراوانی تولید و کاهش قیمت 

در بازار باشیم. 
نایب رییس اتحادیه باغــداران ادامه داد: با توجه 

به بیماری کرونا و کاهش مراســم های عروســی 
و مهمانی، بــازار میوه در رکود به ســر می برد که 
از مســئوالن وزارت جهاد و وزارت صمت انتظار 
می رود که مازاد تولیــد 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 مشــکالت تامین نهاده برای بخش کشاورزی 
و گران شــدن ادوات و مکانیزاســیون، صادرات 
محصوالت کشــاورزی به تعادل بخشــی تولید و 

اقتصاد کمک می کند.

قطع برق و سرمازدگی خیار را گران كرد

خیار در قله گرانی
خیار 20 هزار  تومان  شد

علت گرانی میوه
اسداله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران

به طور کلی صیفی جات در فصل سرما و زمستان از سمت جنوب کشور تامین می شود و به دالیل زیادی این کمبود و گرانی برای کوتاه مدت اتفاق می افتد. اینطور نیست که گرانی در میوه به وجود بیاید و ادامه دار شود. البته در برخی از از این 
ایام که سردی هوا را داریم شاهد هستیم که گاز و برق هم قطع می شود و این مورد مزید بر علت شده تا گرانی به بازار برخی میوه ها و صیفی جات برسد. در این مقطع زمانی که هوا سرد است چون خیار از مناطق محدودی تامین می شود در 
برخی مواقع گرانی به وجود می آید اما خیار گلخانه ای تولید می شود و در روند تولید آن مشکلی ایجاد نشده است. باربری نیز یکی از مشکالتی است که این روزها برای حمل و نقل میوه ایجاد می شود. به هر ترتیب در فصل زمستان کاشت خیار 
رسمی فقط در جنوب کشور انجام می شود. در این فصل تولید خیار رسمی به ۳0 درصد کاهش می یابد و عمده خیارهای موجود در بازار در این فصل، خیار گلخانه ای است. افزایش هزینه های تولید محصوالت گلخانه ای هم دلیل دیگری برای 
گرانی خیار شده است. قیمت گازوئیل، پالستیک، دستمزد کارگران و … افزایش زیادی داشته و منجر به افزایش هزینه های تولید شده است. درباره محصوالت تره بار از جمله خیار نمی توان پیش بینی کرد چرا که همه چیز بستگی به بحث 
عرضه و تقاضا دارد. اما این روال را همه ساله داشته ایم و خیار و یا انواع تره بار به صورت مقطعی گران می شود و دوباره به حالت طبیعی خود باز می گردد. این اتفاق در همه سالها وجود داشته و این کمبود در کوتاه مدت است و رفع خواهد شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

اتاق تعاون ایران اعالم کرد که با استناد به اظهارات فعاالن 
ساختمانی، عدد شامخ ساختمان در دی ماه نسبت به ماه 
گذشته اندکی کاهش یافت؛ همچنین در این ماه بودجه 

عمرانی به طرح ها تخصیص نیافته است.
با اســتناد به اظهارات فعاالن ســاختمانی، عدد شامخ 
ساختمان در دی ماه نسبت به ماه گذشته اندکی کاهش 
یافت. دو شاخص میزان سفارشات جدید و سرعت انجام 
سفارشات نسبت به ماه گذشته کمی افزایش یافت. )البته 
در برخی کسب و کارهای این حوزه بویژه مشاغلی که 
برپایه مواد اولیه وارداتی انجام می شوند، بواسطه کاهش 
نرخ ارز و وعده های حاکمیتی در خصوص پایین تر آمدن 
نرخ ارز بویژه دالر، کارفرمایان ترجیح به تعویق بســتن 
قراردادها داشتند.( شاخص میزان مواد اولیه خریداری 
شده نیز کمی کاهش یافت. شاخص میزان بکارگیری 

نیروی انسانی تغییر چندانی نسبت به ماه قبل نداشت.
روند رشد دو شــاخص قیمت خرید مواد اولیه و قیمت 
فروش، نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. میزان کارهای 
معوق در راستای تالش برای تحویل سفارشات پیش از 
پایان سال و یا بعضاً بواسطه کاهش میزان فعالیت های 
در دست انجام در برخی صنایع ســاختمانی، کاهش 
یافت. با کاهش شــاخص میزان فعالیت ها نســبت به 
ماه قبل، شــاخص میزان مصرف حامل های انرژی هم 

کمتر شد. شاخص میزان صادرات این بخش نسبت به 
ماه گذشته تفاوت محسوســی نداشت. شاخص میزان 
فروش نیز کمتر شد. فعاالن بخش ساختمان با توجه به 
نزدیکی به پایان سال، انتظار بهبود فعالیت های کسب و 
کار خود را در بهمن ماه دارند.الزم به اشاره است، صنعت 
ساختمان براساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه 
فعالیت های اقتصادی )ISIC(، به سه گروه اصلی ساخت 
بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز تخصصی 
ساختمان دسته بندی می شــود. در یک تقسیم بندی 
دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و 

غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است.
در بخش مسکونی با توجه ثبات نسبی نرخ ارز و بدنبال 
آن رشد کمتر و یا حتی ثبات نسبی و بعضاً کاهش قیمت 
برخی مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز این بخش، طبق 
گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت معامالت مسکن 
نسبت به ماه گذشــته در تهران )به عنوان نمونه آماری 
بزرگ از کل کشور( اندکی )1.8 درصد( افزایش یافت. )8 
منطقه از 22 منطقه تهران، کاهش قیمت نسبت به ماه 
قبل را تجربه نمودند.( تعداد معامالت نیز درتهران ۳۷.6 
درصد بیشتر شــد.در بخش های عمرانی به دلیل عدم 
تخصیص بودجه عمرانی، پیشرفتی در میزان فعالیت ها 

نسبت به ماه گذشته گزارش نشد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیــان اینکه دولت 
به برنامه اتاق اصناف برای حمایت از کســب وکارها 
توجهی نکــرد، گفت: امســال به دلیــل تعطیلی 
نمایشــگاه های بهاره، جشــنواره فروش فوق العاده 
در واحدها داریم.جالل الدین محمد شــکریه درباره 
تعطیلی نمایشــگاه های بهاره، گفــت: دولت هنوز 
برنامه ای برای اصناف جهت فروش های ایام شــب 
عید اعالم نکرده است، اما مقرر شده واحدهای صنفی 
فروش فوق العاده را تحت نظارت واحدهای بازرسی 
اصناف برگزار کنند. وی افزود: در نمایشگاه به دلیل 
تجمع واحدهــا، پروتکل های بهداشــتی قابل اجرا 
نبود؛ از ایــن رو در این جشــنواره، واحدها با همان 
قیمت های نمایشگاه اجناس را می فروشند. شکریه 
درباره حمایت های کرونایی دولت از اصناف، با بیان 
اینکه اصناف از نظر کسب و کار در شرایط طبیعی قرار 
ندارند، اظهار داشت: در حال حاضر دو مشکل عمده 
شــامل کاهش قدرت خرید مردم و شیوع ویروس 
کرونا، کسب و کارهای کشور را از واحدهای تولیدی تا 

واحدهای توزیع تحت الشعاع قرار داده است.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران افزود: تســهیالتی که 
دولت برای واحدهای آســیب دیده از کرونا در نظر 
گرفته بود، به هیچ وجه قابــل توجه نبود و انگیزه ای 
ایجاد نکرد و تنها 16 تا 1۷ درصد از اصناف کشور این 
تسهیالت را گرفتند و نزدیک به 8۳ درصد اصناف از 

دریافت این تسهیالت چشم پوشی کردند. وی ادامه 
داد: بنابراین فقدان تســهیالت بانکی مناسب برای 
پوشش دادن زیان اصناف آسیب دیده از کرونا در این 
شرایط، یکی از عواملی بود که موجب شد کسب و کار 
اصناف با مشکل مواجه شود. این در حالی است که در 
سایر کشورها دولت حمایت های ویژه ای از کارگران 
و اصناف به عمل آورد البته ما انتظار نداریم همانند 
کشــورهای دیگر حمایت صورت بگیرد اما می شد 

حمایت های بهتری کرد.
شکریه گفت: اتاق اصناف برنامه مفصلی را با محوریت 
مسائلی همچون مالیات، بیمه، نظام بانکی، شهرداری، 
عوارض و… در راســتای حمایت از اصناف تولیدی، 
توزیعی و خدمات فنی ۳ ماه پیش به دولت ارائه کرد اما 
دولت هیچ توجهی به این برنامه نداشت در حالی که اگر 
بخش هایی از این برنامه نیز اجرا می شد، امروز شاهد 

این حجم از مشکل در کسب و کارها نبودیم.
وی افزود: اگر دولت به دنبــال رونق تولید و افزایش 
امنیت روانی، اقتصــادی و اجتماعی اســت باید از 
واحدهای تولیدی و توزیعی حمایت کند؛ چراکه با 
تعطیلی هر واحد کوچک بین 4 تا 60 شــغل از بین 
می رود. ما تا یک ســال و نیم و حتی شــاید دو سال 
دیگر درگیــر ویروس کرونا خواهیم بــود اگر دولت 
برنامه دقیقی برای مدیریت این اوضاع نداشته باشد، 

مشکالت بیشتر می شود.

یک مقام مســئول با بیان اینکه بی تدبیری دولت 
در برنامه ریزی برای واردات جو موجب کمبود این 
نهاده در بازار شده اســت،گفت: بخشی از جوهای 
وارداتی در بنادر از بین رفتند.کسری لشگری، بازرس 
اتحادیه های واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
با اشــاره به کمبود و گرانی جودامی در بازار گفت: 
متأســفانه زمانی که بخش خصوصی قصد داشت 
برای واردات جو اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش 
با مشکالت عدیده ای مواجه شد و مسئوالن دولتی 
اعالم کردند که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در 
اولویت قرار ندارد چرا که هم تولید داخلی انجام شده و 

هم واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.
وی تصریــح کــرد: ایــن مباحث موجب شــد تا 
واردکنندگانی که اقدام بــه واردات جو کرده بودند 
دچار مشکالت زیادی شــوند و کاالی آنها در بنادر 
رسوب کند که برخی از این محموله ها حدود یکسال 
رسوب کردند و بخشی از آنها نیز از بین رفتند.لشگری 
اضافه کرد: به دلیل افت کیفیت و حشره زدگی حدود 
10 درصد از این محموله ها از بین رفتند و وقتی که 
دولت تخصیص ارز آنها را انجام داد، کاالی کمتری 
نسبت به آنچه انتظار می رفت، ترخیص شد، بنابراین 
تأمینی که از محل واردات مورد نیاز بود، انجام نشد.وی 
تاکید کرد: ارزیابی مسئوالن از میزان نیاز کشور به جو 

دقیق و درست نبوده و به همین جهت موفق به تأمین 
جوی مورد نیاز کشور نشدند و االن با چالش کمبود 

شدید نهاده جو در بازار مواجه شده ایم.
لشگری با اشاره به توزیع قطره چکانی جوی دامی در 
سامانه بازارگاه، گفت: قیمت جو در بازار آزاد افزایش 
چشمگیری داشته و تولیدکنندگان را با چالش های 
زیادی مواجه کرده است.این فعال بخش خصوصی 
با بیان اینکه به خصوص برای گاوداری های صنعتی 
تأمین جو با قیمت های فعلی امکان پذیر نیست، افزود: 
چرا که محصول نهایی این دامداری ها توسط دولت 
قیمت گذاری شده و باید به همان نرخ مصوب شیر 

تولیدی دامداری های خود را عرضه کنند.
لشگری ادامه داد: در این میان امکان جایگزینی ذرت با 
جو برای دامداران وجود دارد که البته آن هم مشکالتی 
را برای دولت ایجاد می کند چرا که قیمت جهانی ذرت 
حدود ۳00 دالر و جو دامی حدود 260 دالر است، که 
اختالف قیمت این دو نهاده در بازارهای جهانی از محل 
ذخایر ارزی کشور کم می شــود در شرایطی که ما با 
محدودیت جدی منابع ارزی مواجه هستیم.وی تصریح 
کرد: اگر مســئوالن با درایت بیشتری اقدام به برنامه 
ریزی و واردات جو می کردند در حال حاضر با چنین 
مشکالتی مواجه نبودیم ضمن اینکه در حال حاضر 

قیمت های جهانی نهاده ها نیز افزایش یافته است.

جدیدتریــن تصمیمــات ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان حاکی از رفع 
ممنوعیت صــادرات آب ژاول و تســریع در ثبت 
سفارش ملت بلون است و همچنین برای درخواست 
ســازمان غذا و دارو مبنی بر قیمت گذاری اقالم 
ضدعفونی کننده با پایه الکلی دارای پروانه دائم با 
کاربرد در مراکز درمانی و بیمارستانی نیز شرایطی 

در نظر گرفته شده است.
بر اساس نتایج جلسه ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان درباره وضعیت تامین 
و توزیع اقــالم ضروری مبارزه با کرونا و بررســی 
درخواســت های دریافتی برای واردات و صادرات 

این اقالم، مصوب شــده که اوال با توجه به معرفی 
۵8 واحد تولیدی منتخب سازمان غذا و دارو برای 
دریافت ســهمیه ملت بلون برای تولید ماســک 
مراکز درمانی و مصرف شــهروندی، تامین پارچه 
این واحدهای منتخب با اولویت در دســتور کار 
قرار گیرد و سازمان غذا و دارو نیز ضمن پیگیری 
الزم برای ثبــت نام کلیه واحدهــای منتخب در 
سامانه جامع تجارت، فهرست واحدهای متخلف 
را که ماسک را خارج از شــبکه اعالمی یا باالتر از 
حداکثر نرخ مصوب توزیع می کنند به ســازمان 
 حمایت بــرای قطع ســهمیه و اقدامــات الزم 

منعکس کند.  

نایب رئیس اتاق اصناف مطرح كرد:

فروش فوق العاده به جای برگزاری نمایشگاه بهاره

بی تدبیری دولتی باعث كمبود جو شده است

بخشی از جوهای وارداتی در بنادر از بین رفت

جدیدترین تصمیمات مرتبط با اقالم مبارزه با کرونا

اتاق تعاون:

دولت در دی ماه بودجه عمرانی طرح ها را اختصاص نداد
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پایان عصر دفترچه بيمه كاغذی در روزگار كرونایی
قطعا حذف دفترچه بیمه فیزیکی تامین اجتماعــی و تبدیل آن به دفترچه ای 
الکترونیکی، مزایا و معایبی دارد؛ مزایایی چون حذف هزینه های چاپ دفترچه و 

نگرانی های چون کامل فراهم نبودن زیرساخت های فنی.
یکی از مسائلی که برای کارگران به نگرانی تبدیل شده، حذف دفترچه بیمه تامین 
اجتماعی است؛ نگرانی که می تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود. به گفته زهرا 
شیخی )سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس( در ابتدا قرار بر آن بود که 
دفترچه بیمه بیمه شدگان تامین اجتماعی، به دفترچه ای الکترونیکی تبدیل و از 
حالت فیزیکی خارج و به تبع آن، نسخ الکترونیکی به مردم ارائه شود. قرار بود که 
این کار از ۳۰ مهر ماه ۹۹ عملی شــود. در جلسه ای که در کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس شورای اسالمی با حضور مصطفی ساالری، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی برگزار شد، به زیرساخت ها و انجام کارهای کارشناسی که برای نمایندگان 

مجلس ابهام داشت، پرداخته شد. 
علی اکبر ربیع زاده، رئیس مرکز فناوری اطالعات، آمار و محاسبات سازمان تامین 
اجتماعی، نیز به اجرای »طرح تبادل نســخ الکترونیک«، سازمان های بیمه گر، 
شرکت های دارای نرم افزار مطب و همچنین مراکز ســرپایی اشاره کرد و گفت 
که این مراکز مکلف خواهند بود کدینگ نسخ پزشکی را در تمامی سامانه های 

نسخه نویسی سطح کشور عملیاتی کنند.
اینکه آیا موضوع حذف دفترچه بیمه برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در 
روستاها و شهرستان های کوچک نیز صدق می کند و آیا آن ها راهی جز استفاده 
از دفترچه را دارند یا خیر، دایره این معضل را گسترده تر می کند. به نظر می رسد 
که این زیرساخت هنوز برای روستانشینان فراهم نشده یا حداقل فراهم شدنش 
مقداری به طول بینجامد؛ در شرایطی که کرونا بیداد می کند و مردم به رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی تشویق می شــوند، صف های طوالنی برای اخذ دفترچه 
بیمه در مراکز تامین اجتماعی، این ویروس کشنده را تشدید می کند و شاید یکی 
از مزیت های الکترونیکی شدن دفترچه بیمه، همین خلوت تر شدن شعب تامین 

اجتماعی باشد.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به عدم 
وجود این زیرساخت ها در روستاها به ایلنا، گفت: »در کل طرح بسیار خوبی است 
اما به عنوان نماینده کارگران در سازمان، انتظار دارم که زیرساخت های این مسئله 
در کل کشور فراهم شود تا مردم دچار سردرگمی نشوند. به این معنا که معاونت 
درمانی تمامی نکات را حتما ببیند و اگر الزم باشــد آموزش هایی به بهیاران در 

سراسر کشور و به ویژه روستاها و شهرستان ها داده شود.« 
شوکت اضافه کرد: »طرح بسیار خوبی است و جلوی بخشی از فساد و رانتی را که 
در این حوزه پشت این قضیه وجود دارد می گیرد. همچنین جلوی فسادها در حوزه 
درمان را می گیرد. بحث و نکاتی را که در حوزه درمان ممکن است اشتباه شود را 
می گیرد. به این معنا که از طریق برنامه های نوشته شده، سیستم تذکر الزم را نسبت 
به داروهای اشتباه تجویز شده می دهد. جلوی قاچاق دارو و یکسری سوءاستفاده ها 
با استفاده از این دفترچه های الکترونیک گرفته می شود. زیرا افرادی با استفاده 
از بااســتفادها از ترفندهایی از این دفترچه ها استفاده الزم را می بردند که حذف 

دفترچه جلوی آن را می گیرد.« 

اعالم ساز و كار حذف دفترچه بيمه
همچنین چند روز پیش بود که مصطفی ســاالری، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی، در جلسه ای گفت که از اول اسفند به بعد بیمه شدگان و بازنشستگانی 
که صفحات دفترچه آن ها به پایان می رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند 
و می توانند با ارائه کارت ملی به پزشــکان و مراکز درمانی اعم از طرف قرارداد و 

غیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند. 
محمد جعفری، دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت، هم اذعان 
کرد که »در طول مدت اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، زنجیره های 
متعددی به این چرخه اضافه شدند؛ از جمله پیش بینی تداخالت دارویی، اعمال 
سایر نکات ضروری برنسخه و… با این فرآیند، پس از تولید نسخه و ایجاد هزینه، 
دیگر نیازی نیست در ادارات بیمه نسخ مجددا مورد بررسی قرار گیرند و شفافیت در 
گردش مالی میان مراکز ارائه دهنده خدمت و سازمان بیمه سالمت ایجاد می شود.«

لزوم الکترونيکی شدن خدمات پرمخاطب سازمان ها
»علیرضا رئیسی« سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره آخرین تصمیمات این 
ستاد برای مقابله با کرونا اظهار داشت: در پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا که با حضور مسؤوالن برگزار شد، مباحثی از قبیل ویروس جهش یافته 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در کشور های انگلیس، ژاپن و آفریقا این ویروس مشاهده شده 
است، افزود: شیوع آن در برخی کشــور ها مانند انگلیس و آمریکا افزایش زیادی 
داشته است؛ هرچند این کشور ها واکسیناسیون را آغاز کرده اند و این موضوع نشان 

می دهد که باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: شیوع کرونای جهش یافته در ژاپن نیز 
در وضعیت قرمز قرار گرفته و ۷۰ درصد تخت های بیمارستانی این کشور پر شده 
است؛ اما کشور ما بر خالف کشور های دیگر که مشکالت زیادی دارند در شرایط 
خوبی قرار دارد و باید تا قبل از شیوع واکسیناسیون، پروتکل ها را رعایت کنیم تا 

بتوانیم عید نوروز آرامی داشته باشیم.
رئیسی بیان کرد: امسال سومین سالی است که در تعطیالت عید با پدیده های 
مختلفی روبه رو هستیم؛ خوشبختانه هنوز شهر قرمز نداریم و شهر های نارنجی که 
شامل ۱۸ بود، امروز به ۳۶ شهر رسید و شهر های زرد که شامل ۱۳۰ شهر بود به 
۱۷۸ شهر رسید؛ شهر های آبی نیز با روند کاهشی به ۲۳۶ شهر رسیده است. خیز 
بیماری در برخی از استان ها به صورت مالیم آغاز شده است و باید زدن ماسک، 

تهویه مناسب و با پرهیز از حضور در تجمعات جلوی خیز بیماری را بگیریم.
وی با بیان اینکه استان های هرمزگان، خوزستان، یزد، گیالن، مازندارن، گلستان، 
آذربایجان غربی و لرستان باید بیشتر رعایت پروتکل ها را داشته باشند، گفت: تعداد 
شهر های نارنجی به ۳۶ شهر رسیده است و استان های مختلف پراکنده شده است 
که این موضوع نشان می دهد با توجه به افزایش موارد ابتال درجه میزان همه گیری 
در آن ها افزایش داشته است. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: در دنیا یکبار 
دیگر ثابت شد که الکترونیکی کردن خدمات می تواند کمک کننده باشد و خدمات 
پرتکرار که مردم مجبورند به صورت حضوری مراجعه کنند، غیر حضوری شود 
و تا پایان سال ۱۳۹۹ دستگاه های اجرایی موظف شوند سه خدمت پر مخاطب 
را الکترونیکی کنند. وی با اشاره  به وضعیت برگزاری امتحانات دانشجویان گفت: 
امتحانات دانشجویانی که کالس عملی و امتحانات عملی دارند چنانچه بومی آن 
دانشگاه باشند و نیاز به خوابگاه نداشته باشند در شــهر های زرد و آبی با رعایت 
پروتکل ها برگزار می شود و امتحانات دیگر به صورت غیرحضوری برگزار خواهد 
بود. استان تهران و البرز همچنان در وضعیت زرد قرار دارند و این وضعیت شکننده 
است. استان های گیالن گلستان و مازندران منع تردد دارند و شهر های مسافرپذیر 

مثل اصفهان، کیش، قشم، شیراز و مشهد منع تردد برقرار است.
رئیسی افزود: اولین محموله واکسن وارد کشور شده است و بر اساس اولویت ها 
تزریق شروع می شود و محموله های بعدی به دست ما خواهد رسید. خوشبختانه 
این واکسن مورد تایید است و مجله لنست نیز تایید کرد که این واکسن ۹۱.۶ درصد 
اثربخشی دارد و برای تمام گروه های سنی قابل استفاده است. این واکسن ایمن 

است و اغلب کشور های اروپایی متقاضی دریافت واکسن هستند.

اخبار

گردشمالی۱۲۰هزارمیلیاردتوماندانشبنیانها
سورناستاری؛معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورازطرحهایدانشبنیانشهرداریمشهدمقدسرونماییکرد.ویدراینمراسماظهارداشت:جهتگیریاستان
خراسانرضویدرفناوریجایتقدیرداردوشهرداریمشهددراینحوزهفعالبودهاست.ستاریعنوانکرد:57۰۰شرکتدانشبنیانداریمکهفروشسال

گذشتهآنها۱۲۰هزارمیلیاردتومانبودهاست.

ماجرای قربانی شدن کسب و 
کارهای اینترنتی داستان ادامه 
داری اســت که هرازچندی 
شــاهد آن هســتیم. روزی 
»دیوار« و »شــیپور« قربانی 
افزایش قیمت خودرو می شوند و امروز قرعه به نام »اسنپ 
دکتر« افتاده است. »هر دم از این باغ بری می رسد!«تقابل 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با کسب و کارهای 
اینترنتی داستان تازه ای نیست. در پرونده ای جدید وزارت 
بهداشت شکایتی را علیه »اسنپ دکتر« تنظیم کرده تا بر 
آن اســت تا این پلتفرم را از گردونه حوزه سالمت خارج 
کند. »اســنپ دکتر« که می کوشد تا خدمات سالمت 
و مشاوره پزشکی را آنالین کرده و زنجیره کرونا را قطع، 
این بار مورد تهدید قرار گرفته و با شکایت وزارت بهداشت 
روبروست؛ شکایتی که از یک سازمان دولتی به مراجعی 
دولتی ارسال شده و شما بخوانید پایان ماجرا را! روابط 
عمومی »اسنپ دکتر« در پاسخ به پیگیری »کسب و کار« 
تنها به این پاسخ بسنده کرد که »از طریق مراجع قانونی 
 در حال پیگیری هستیم و متعاقبا هر نتیجه ای حاصل
 شود اطالع رســانی خواهیم کرد.«مدیرکل نظارت بر 

دارو و مواد تحت نظارت سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت 
اپلیکیشن اســنپ در حوزه خرید و فروش و توزیع دارو 
غیرقانونی است و این موسسه با شکایت سازمان غذا و 
دارو به قوه قضاییه معرفی شــده است. حیدر محمدی 

افزود: توزیع دارو بر اســاس قانون فقط باید در داروخانه 
ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شــود و فعالیت اسنپ 
در حوزه خریــد و فروش و توزیــع دارو، تخلف محرز و 
آشکار است. این تخلف باعث می شود که داروی اشتباه 

یا غیرمجاز یا دارویــی بدون نظارت مســئول فنی به 
دســت مردم برسد.»کســب و کار« در گفتگو با عضو 
 هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی، این مساله را 

بررسی می کند. 

اتحادیه كسب و كارهای مجازی صدور مجوز كسب و كارهای حوزه سالمت را طبق ضوابط اتاق اصناف آغاز می كند

اکوسیستم استارتاپی قربانی ناتوانی دستگاه ها  
تهدید كسب و كارها برای همکاری با پلتفرم های اینترنتی در حوزه فروش مکمل 

وزارت بهداشت عزمی برای همراهی با استارتاپ ها ندارد
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

براساس مصوبه هیات دولت در سال ۹۷ کمیته ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نام »کمیته رفع موانع کسب و کارهای مجازی و استارتاپ ها« تشکیل شده است. قرار شد هر بخشی از دولت اگر بخواهد شکایتی از کسب و کارهای 
اینترنتی داشته باشد ابتدا در این کمیته مطرح کند و اگر نتیجه نگرفت، شکایتش را از طریق قوه قضائیه پیگیری کند. متاسفانه وزارت بهداشت توجهی به این موضوعات نمی کند؛ همچنان که مسبوق به سابقه است. بنابراین در وهله اول برخالف 
مصوبه هیات دولت یک تخلف در هیات دولت صورت گرفته است. این موضوع نشان می دهد که به مصوبات دولت هم توجهی ندارند؛ یعنی با وجودی که دولت مقرر کرده که این موضوع در یک کمیته ای بررسی شود، وزارت بهداشت توجهی 
نمی کند. وزارت بهداشت در حال حاضر وارد شده و ادعا کرده که ابزار چگونه باید ورود پیدا کند که این از دید ما اشتباه است و این مورد را در جلسات معاونت حقوقی مطرح خواهیم کرد. ما در سیاست گذاری حوزه مراکز درمانی پزشکان اصال 
دخالتی نداریم؛ اما نوع پلتفرم ها فعالیت صنفی محسوب می شود. مثال رزرو وقت آزمایش توسط آزمایشگاه های دارای مجوز وزارت بهداشت صورت می گیرد و ما دخل و تصرفی در آنجا نداریم. صرفا پلتفرم را در اختیار آزمایشگاه و کاربر قرار 
می دهیم که آنها وقت را به صورت آنالین رزرو کنند. این اقدام ابزاری که اصال به وزارت بهداشت ارتباطی پیدا نمی کند. وزارت بهداشت دائما با دوستان با زبان تهدید و شکایت صحبت می کند. برای این وزارتخانه جای بسیار تاسف است. این 
وزارتخانه این سابقه را دارد که برخی از کسب و کارها را تا مرحله قرار بازداشت و کفالت هم برده است. به نظر می رسد وزارت بهداشت عزمی برای همراهی با استارتاپ ها ندارد. صرفا با کلیدواژه »شما می خواهید جان مردم را به خطر بیندازید« 
در رسانه ها اظهارنظر می کنند؛ درصورتی که پلتفرم ها در ایام شیوع کرونا با هدف حفظ سالمت مردم به آنها کمک کردند که به مراکز درمانی مراجعه نکنند؛ اما وزارت بهداشت چشم های خود را روی این موضوع بسته است. گزارش های 
زیادی از داروخانه هایی وجود دارد که با استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی نسخه ها را دریافت و داروها را ارسال می کنند. جای تاسف دارد که وزارت بهداشت این موارد را نمی تواند مدیریت کند؛ ولی می خواهد جلوی فعالیت سیستم 
هایی که به صورت شفاف می توانند این سرویس را ارائه دهند و آن هم با نظارت خود این وزارتخانه می تواند باشد را بگیرد. درخواست من از مسئوالن وزارت بهداشت در ماه های پایانی عمر دولت این است که به قطع زنجیره کرونا کمک کنند 
و در کنار کسب و کارها باشند. کسب و کارهای حوزه سالمت نیز باید به ارائه خدمات در چارچوب ضوابطی که ما آن را در ضوابط کسب و کارهای حوزه سالمت در اتحادیه تهیه کردیم، بپردازند. ما به هیچ عنوان در حوزه سیاست های وزارت 
بهداشت در زمینه پزشکان و مراکز درمانی دخل و تصرفی نداریم فقط بحث ساماندهی پلتفرم ها را انجام می دهیم.  در این رابطه ما نامه ای را برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کردیم و خواستیم این موضوع در کارگروه رفع موانع 
کسب و کار حتما مطرح و منتظریم این جلسه تشکیل شود. دوست داریم در یک فضای دوستانه با سایر دستگاه ها تعامل کنیم اما اینکه وزارت بهداشت تصور کند که هر آن چیزی که یک کلمه سالمت در آن بگذارد به آن وورد کند، درست 
نیست. نمونه آن اتوبانی است که در آن اتومبیل های مختلفی رفت و آمد می کنند و صرفا آن جاده باید استاندارد الزم را داشته باشد و هر کسی چه استفاده ای می کند به مقتضای خودش است. پلتفرم ها یک ابزار هستند و این شما هستید که 
در حوزه خودتان سیاست گذاری می کنید؛ یعنی می گویید فالن پزشک با این تخصص به مِن کسب و کار اعالم می کند که می تواند این مشاوره را بدهد. بعضا کسب و کارها به ما گفته اند که حتی آزمایشگاه ها و داروخانه ها ازسوی برخی از 
سازمان ها برای فروش مکمل ها اگر بخواهند با کسب و کارهای مجازی تعامل داشته باشند تهدید شده اند. امیدواریم این موضوع در معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک بار برای همیشه رفع شود و دوستان من هم باید به اصولی که مد نظر 

ذی صالح قانونی است پایبند باشند. ما هم در اتحادیه روزهای آینده صدور مجوز کسب و کارهای حوزه سالمت را طبق ضوابطی که تصویر اتاق اصناف و مرکز اصناف را دارد، آغاز خواهیم کرد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل تاکسی  اینترنتی به شکایت یکی از کاربران در 
رابطه با ارسال بسته پاسخ داد.

مدیرعامل یکی از اپلیکشن های )نرم افزار( تاکسی  اینترنتی 
در واکنش به شکایت یکی از کاربران این نرم افزار در رابطه 
با مشکالت مطرح شده پیرامون ارسال بسته که در چند 
روز اخیر ویدئوی آن در فضای مجازی دست به دست شده 
است، گفت: امنیت ســفر یکی از اصلی ترین دغدغه های 
مجموعه ما است و برای حفظ این امنیت اقدامات مختلفی 
انجام می گیرد تا مسافران تجربه خوبی از سفر داشته باشند. 
بر این اساس توصیه می شود مسافران از انجام سفرهایی که 
اطالعات آن با مندرجات در نرم افزار مغایر است خودداری 

کنند و حتما مغایرت را به پشتیبانی اعالم کنند. او با ابراز 
تاسف نسبت به وقوع این اتفاق افزود: ثبت شدن اطالعات 
کاربران مســافر و راننده و مشخصات ســفرها، امکان به 
اشتراک گذاشــتن موقعیت مکانی لحظه ای، پشتیبانی 
۲۴ ساعته و احراز هویت و تایید صالحیت کاربران راننده، 
امکان وقوع جرم و هر گونه سوء اســتفاده  احتمالی از این 

بستر را به حداقل رسانده است.
مدیرعامل این کسب و کار اینترنتی تصریح کرد: قوانین 
و اساسنامه این شرکت در ســایت بارگذاری شده است و 
بندهای مهم این قوانین هم به صــورت مرتب در فضای 
مجازی به اشتراک گذاشته می شــود و از طریق رسانه ها 

منتشر می شود.او ادامه داد: جا به جایی بار تنها از طریق 
خدمات باکس امکان پذیر است و نوع قرار داد کاربران و 
رانندگان در خدمات جا به جایی مسافران و ارسال مرسوله 
متفاوت است، به همین دلیل ارسال بار از طریق قسمت 

مسافر را تائید نمی کنیم.
مدیر عامل تاکسی اینترنتی با اشاره به مشکل اخیر گفت: 
بررسی اطالعات کاربر راننده نشان می دهد که اطالعات با 
مدارک خودرو تطابق دارد اما متاسفانه یک عدد در سیستم 
به اشتباه ثبت شده اســت که به دلیل چرایی این اشتباه 
هستیم. عالوه بر این، این تاکســی اینترنتی با همکاری 
پلیس ناجا با یک اســتعالم همه جانبــه صالحیت تمام 

متقاضیان را پیش از پیوستن به ناوگان بررسی می کند. 
تمام این ویژگی ها در کنار هم به نوعی خاصیت بازدارندگی 
از جرم را ایجاد کرده اند و بنابراین جعلی بودن پالک خودرو 

صحت ندارد.
مدیرعامل این تاکســی  اینترنتی در پایان اظهار کرد: در 
صورت بروز هر گونه مشکل در سفر ها تیم امنیت سفر و 
تیم حقوقی تاکسی اینترنتی با همکاری نهاد های قضایی 
در کنار کاربران اســت و همواره خود را متعهد به یافتن 
راه حل های موثر برای تامین امنیت هر دو گروه از کاربران 
می دانیم و  تالش می کنیم تجربه  ســفر را برای کاربران 

آسوده تر و امن تر از پیش کنیم.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه 
صنایع نرم و خالق از راه انــدازی خانه های خالق در 
استان های کشور خبر داد. و گفت: این پلتفرم می تواند 
زنجیره تولید و اکوسیســتم فعالیت صنایع نرم را در 

کشور توسعه دهد.
پرویز کرمی روز شنبه در نشست خبری بررسی چالش 
ها و برنامه های آینده شرکت های دانش بنیان و خالق 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: با 

اجرای قانون شرکت های دانش بنیان در کشور، کارگروه 
ارزیابی شرکت های دانش بنیان خالق شکل گرفت و 
بر اساس آن شرکت ها باید شاخص هایی را برای دانش 

بنیان شدن رعایت می کردند.
وی بیان کرد: در این زمینه بسیاری از شرکت ها به لحاظ 
نداشــتن فناوری پیچیده در محصول خود مشمول 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان نمی شدند، 
بنابراین توسعه زیست بوم شرکت ها و صنایع خالق در 

زیست بوم اقتصاد خالق  از سوی معاونت علمی شکل 
گرفت. شرکت هایی که از فناوری نوین استفاده کرده 
و محصوالت شان از پیچیدگی خاصی برخوردار نبود، 
ولی پایه نوآوری و خالقیت را داشتند، ذیل شرکت های 

خالق قرار می گرفتند.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، گردش 
مالی صنایع خالق را در جهــان حدود ۲۷۰۰ میلیارد 
دالر اعالم کرد و گفت: متاسفانه ایران از این بازار سهمی 

ندارد، نداشــتن یک اکوسیســتم و زنجیره از ایده تا 
محصول و بعد از آن فروش محصول  از چالش های نبود 
زیر ساخت در این صنعت است که معاونت علمی در این 

زمینه ورود کرده و راهکارهایی ارایه داد.
کرمی با تاکید براینکه فرهنگ و هنر هزینه بر نیست، 
بلکه درآمدزا است، گفت: تاکنون بر اساس ارزیابی های 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۰۹۶ شرکت 

خالق در کشور مجوز دریافت کرده اند. 

یک ســاِل پیش، زمانی کــه ظهور و شــیوع ویروس 
کرونا همه ی مــا را غافل گیر کرده بود، کم تر کســی 
احتمال می داد این مهمان ناخوانده ســبک زندگی، 
کار و معیشــت مان را تماماً دگرگون سازد.آموزش و 
پرورش، یکی از بخش هایی ست که به واسطه ی شیوع 
کووید-۱۹ بیشــترین تغییرات را تجربه کرده است. 
تعطیلِی مدارس و دانشگاه ها، برپایی کالس ها به شکل 
آنالین و یا برگزاری امتحانات به صورت غیرحضوری، 
تنها گوشه ای از تیترهایی هستند که هر روز در اخبار و 
تلویزیون به چشم و گوش مان می خورند.از کالس های 
آنالین گرفته تا برگزاری آزمون ها و امتحانات آنالین، 
همه و همه تجربه های بکر و تازه ای برای نظام آموزشی 
کشورمان رقم زده اند. از این روی، به کارگیری روش ها 
و ابزارهای روزِ دنیا برای بهبود روندهای آموزشــی، به 
دغدغه ی اصلِی مسئولین آموزش، فعالین فرهنگی، 
رؤسای دانشگاه ها و اساتید و معلم ها تبدیل شده است.

آزمون های آنالین و استفاده از فناوری ها و نرم افزارهای 
فرم  ساز معتبر، مســلماً از روش های مؤثر در ارزیابی 
دانش آموزان و دانشجویان به شمار می روند. در واقع، 

سنجش آنالین خواه ناخواه بخشی از زنجیره ی آموزش 
آنالین است که با اجرای بی نقص و هدف مند آن، نیل 
به اهداف آموزشی مدارس، مؤسسات و مراکز آموزشی 
امکان پذیر خواهد بود.ســاخت آزمون آنالین به تمام 
روش های ارزیابی و پرسش و پاســخی اشاره دارد که 
در آن اثری از کاغذ و قلم و برگه ی امتحانی نیست. در 
این روش، آزمون ها تنها با استفاده از ابزارها و امکانات 
الکترونیکی و بر بستر اینترنت طراحی و اجرا می شوند. 
به این نوع آزمون ، اصطالحاً سنجش آنالین یا سنجش 
الکترونیکی یا e-assessment گفته می شود.جالب 
این است که درســت در زمانی که ما تنها به واسطه ی 
شــیوع کرونا، امکانات و ابزارهای آنالیــن را به عنوان 
گزینه ای برای گــذر از این دوران انتخــاب کرده ایم، 
مؤسسات و سازمان های بین المللی سال هاست از این 
روش به عنوان شیوه ای مؤثر در سنجش آموزش استفاده 
می کنند.از این روی، استفاده از آزمون های آنالین نه تنها 
برای تطابق با زندگی پســاکرونایی کارآمد به شــمار 
می رود، بلکه به عنوان عاملی مؤثر در بهبود فرایندها و 

نتایج سنجش ها در نظر گرفته می  شود.

چه روش هایی جایگزین مناســبی برای 
روش های سنتی آزمون هستند؟

در سال گذشــته، تعطیلی مدارس و دانشگاه ها، عده ی 
زیادی را روانه ی پیام رســان هایی مثل برنامه ی شــاد 
و واتس اپ کرد. همیــن موضوع، پرونــده ی برگزاری 
غیرحضوری و آنالین امتحانات و آزمون ها را پیش روی 
مسئولین مراکز آموزشی کشور و چه بسا خود دانشگاه ها، 
شوراهای مدارس و معلمین باز نمود.پُرس الین، نرم افزاری 
ایرانی ست که با هدف تسهیل ســاخت آزمون آنالین و 
طراحی پرسش نامه بیشتر از چهار سال است که به بازار 
وارد شده است. این نرم افزار در حوزه های مختلفی از قبیل 
طراحی نظرسنجی یا آزمون و امتحان، تحقیقات بازار و 
بازاریابی و طراحی پرسش نامه های سازمانی کاربرد دارد.
هم اکنون مراکز آموزشی معتبر زیادی از جمله دانشگاه 
عالمه طباطبایی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه جامع علمی 
کاربردی، موسسه ی آموزشــی گزینه ی دو، دبیرستان 
عالمه حلی تهــران، مجموعه مدارس ســالم، مجتمع 
آموزشی راه رشد و انتشارات بین المللی گاج از این ابزار 
استفاده می کنند.این نرم افزار توانسته چالش های زیادی 

را از مسیر برگزاری آنالین کالس ها، امتحانات میان- ترم 
و پایان -ترم و سنجش های کالسی بردارد. چند مورد از 

مهم ترین ویژگی های پُرس الین عبارتند از:

ســاخت آزمون با امــکان تعیین مدت 
پاسخ دهی

یکــی از دغدغه های سیســتم آموزشــی کشــور 
مــا در زمــان غیرحضــوری شــدن کالس هــا و 
امتحانــات، موضــوع تقلــب و جلوگیــری از بروز 
 آن بــود. در ابــزار پُرس الیــن، امــکان تعییــن

 مدت زمان پاســخ دهی برای هر آزمون فراهم است. 
همین موضوع امــکان تقلب در میان دانشــجویان و 
دانش آموزان را کاهش داده و فضای آزمون را به فضای 
واقعی امتحانات نزدیک ساخته است.هم چنین، اساتید 
می توانند با فعال ســازی آزمون در زمان مشــخصی، 
دسترســی به آزمون را در بازه ی زمانی موردنظرشان 
میسر کنند. درســت مشــابه زمانی که در امتحانات 
 حضوری، رأس ساعت مشخصی آزمون شروع و خاتمه

 پیدا می کند.

پاسخ مدیرعامل تاکسی اینترنتی به شکایت یکی از کاربران

خانه های خالق در تمام استان ها راه اندازی می شود

آیا آزمون آنالین آینده  سنجش و آموزش کشور را تغییر می دهد؟


