
در حالی که پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت وام کرونا برای برحی 
از بنگاههای حوزه گردشــگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان تا پایان دی 
و بهمن ماه اعالم شده بود، ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت تسهیالت 
کرونایی برای هر سه بخش را تا نیمه اسفند ماه تمدید کرد.به گزارش ایسنا، بر 
اساس اعالم معاونت اقتصادی ریاست جمهوری با توجه به آنکه هنوز تمام منابع 
جذب نشــده و از طرفی امکان مراجعه به بانکها به دلیل تداوم محدودیتهای 
ترددی در دی ماه وجود نداشــته، فرصت مراجعه صاحبان بنگاهها و کسب 
و کارهای حوزه گردشــگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان به بانکها برای 
دریافت تسهیالت کرونایی تا نیمه اســفند ماه تمدید شده است.نهاوندیان 
به متقاضیان دریافت وام کرونا در هر ســه بخش تاکید کــرد که حتما برای 
دریافت وام در مهلت مذکور مراجعه کنند. شــرایط و ویژگی های استفاده از 

تسهیالت کرونا طبق آیین نامه های مختلف به تصویب رسیده و بانک مرکزی 
نیز بخشنامه های الزم را به بانکها ابالغ کرده است.پرداخت تسهیالت جدید 
کرونا در مرحله دوم با رویکرد بنگاه محوری آغاز شــده و بر این اساس معاون 
اقتصادی رییس جمهور اعالم کرده که در مرحله دوم، تسهیالت بنگاه محور 
به حوزه های صاحب اولویت پرداخت شده اســت.به گفته ویٰٰ، تسهیالت در 
حوزه فرهنگ و هنر با تشــخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شامل حال 
ناشران، مراکز نمایشی و سینمایی و تولیدکنندگان رسانه ای شده است و در 
بخش گردشــگری نیز به جهت آنکه این دسته مشاغل هم در عید سال ۹۹ و 
هم در عید سال گذشــته به دلیل وقوع حادثه سیل در مناطق مختلف کشور 
عمال امکان کســب درآمد پیدا نکردند با تشــخیص وزارت میراث فرهنگی 
و گردشــگری پرداخت تســهیالت مذکور صورت گرفته است.حوزه ورزش 

و جوانان یکی دیگر از ســه بخش مورد نظر برای دریافت تســهیالت جدید 
کرونا معرفی شده بود که بر این اساس بخشی از تسهیالت مذکور به صاحبان 
بنگاههای این بخش از جمله اماکن ورزشــی، پارکهای آبی و باشــگاههای 
سوارکاری پرداخت شده اســت.در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل و 
کسب وکارهای شــدیدا آسیب دیده از کرونا، ســتاد مقابله با کرونا پرداخت 
تسهیالت حمایتی به شاغلین و کسب و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و 
فرهنگ و هنر را تصویب کرد. در فاز نخست پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا 
افراد متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کردنــد و نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور در ۱۴ رسته 
و بیش از ۸۵۰ زیررسته پرداخت شــد.در مرحله دوم پرداخت وام کرونا، سه 
حوزه گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مورد توجه 

قرار گرفت و رقمی در حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان تســهیالت به این بخشها 
پرداخت خواهد شد که طبق مصوبات ستاد ملی کرونا ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
به بخش گردشــگری، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر و ۸۰۰ 
میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص پیدا کرده است.پرداخت تسهیالت 
حمایتی کرونا با نرخ ۱۲درصد بــوده و متقاضیان برای بهــره مندی از این 
تسهیالت ابتدا باید از طریق ثبت نام در سامانه کارای وزارت کار مراحل ثبت 
نام خود را دنبال و پس از تایید سامانه و معرفی به بانک، تسهیالت درخواستی 
را از طریق شــعب بانک دریافت کنند.به گزارش ایســنا، پیش از این موعد 
مراجعه بنگاههای مشمول دریافت تســهیالت کرونایی تا پایان دی و بهمن 
 اعالم شده بود که ستادملی مقابله با کرونا با تمدید فرصت ثبت نام متقاضیان

 تا نیمه اسفند ماه موافقت کرد.

متوسط حداقل دستمزد در کشــورهای شــرق اتحادیه اروپا معادل ۷۰۰ یورو و در 
کشورهای شــمال غرب معادل ۱۵۰۰  یورو در ماه برآورد شده است.به گزارش یورو 
استات، ۲۱ کشــور از ۲۷ کشــور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل سطح دستمزد در 
قانون کار خود هستند و تنها کشورهای دانمارک، ایتالیا، قبرس، اتریش، فنالند و سوئد 
در خصوص سطح دستمزد، یک ســطح حداقلی را در نظر نگرفته اند. متوسط حداقل 
دستمزد در کشورهای شرق اتحادیه اروپا معادل ۷۰۰ یورو و در کشورهای شمال غرب 

معادل ۱۵۰۰  یورو در ماه برآورد شده است.

کمترین سطح دستمزد
تا ماه ژانویه۲۰۲۰، کمترین ســطح دســتمزد در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به 
بلغارستان با ۳۳۲ یورو بوده است. همچنین در ۹ کشور که همگی آنها در شرق و مرکز 
اتحادیه اروپا هستند، حداقل سطح دســتمزد کمتر از ۶۰۰ یورو است که عبارتند از 
لتونی با ۵۰۰ یورو، رومانی با ۴۵۸ یورو، مجارستان با ۴۴۲ یورو، کرواسی با ۵۶۳  یورو، 

جمهوری چک با ۵۷۹  یورو، اســلواکی با ۶۲۳  یورو، لهستان با ۶۱۴  یورو، استونی با 
۵۸۴ یورو و لیتوانی با ۶۴۲ یورو.

دستمزد در سطح میانگین
در پنج کشور از ۲۷  کشــور عضو اتحادیه اروپا، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۷۰۰  تا 
۱۱۰۰ یورو در ماه بوده است. حداقل سطح دستمزد در یونان برابر با ۷۵۸ یورو، پرتغال 

۷۷۶ یورو، مالت ۷۸۵ یورو، اسلوونی ۱۰۲۴  یورو و اسپانیا ۱۱۰۸ یورو بوده است.

بیشترین سطح دستمزدها
در شش کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد باالی ۱۵۰۰  یورو در ماه بوده 
است که عبارتند از فرانســه با ۱۵۵۵ یورو، آلمان با ۱۶۱۴ یورو، بلژیک با ۱۶۲۶ یورو، 

هلند با ۱۶۸۵  یورو، ایرلند با ۱۷۲۴ یورو و لوکزامبورگ با ۲۲۰۲ یورو.
حداقل دســتمزدها در آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۰ معادل ۱۰۲۴ یورو بوده است. در 

اتحادیه اروپا حداقل سطح دستمزد در لوکزامبورگ هفت برابر دستمزد در بلغارستان 
بوده اســت، با این حال با توجه به هزینه های باالی زندگی در اروپای غربی، اختالف 
چندانی در قدرت پس  انداز ساکنان این دو کشور با یکدیگر وجود ندارد.اتحادیه  اروپا 
شامل ۲۷ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، 
لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنالند، 
بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی 

است.

صعود بیتکوین در روز ریزش رمزارزها 
بیت کوین برخالف بسیاری از ارزهای دیجیتالی موفق به حفظ روند صعودی خود شد.به 
گزارش  سی ان بی سی، بیشتر ارزهای دیجیتالی پس از ثبت سه صعود متوالی با افزایش 
فشار عرضه مواجه شدند با این حال بیتکوین موفق شد تا خود را در کانال ۳۹ هزار دالری 
تثبیت کند و بسیاری از معامله گران معتقدند باقی ماندن در این سطح باعث افزایش 

بیشتر ارزش این ارز خواهد شــد.  با افزایش مقبولیت رمزارزها، شهردار شهر میامی 
آمریکا از امکان پرداخت حقوق کارکنان سازمان متبوعش با بیت کوین خبر داده است. 
پیش از این نیز ایالن ماسک به تمجید از بیتکوین روی آورده و در اظهار نظر کم سابقه 
ای گفته است فکر می کند بیتکوین به زودی به مقبولیت عمومی گسترده ای خواهد 
رسید. وی بیتکوین را ابتکاری بسیار خوب خوانده که آن را دیر کشف کرده است.هند که 
به دلیل جمعیت باالی خود یکی از بازارهای اصلی ارزهای دیجیتالی در جهان محسوب 
می شود در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن در مجلس، خرید و فروش 
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم و دولت را موظف می کند تا چارچوبی 
برای توسعه ارز دیجیتالی ملی این کشور فراهم کند. ممنوعیت پیشنهادی شامل تمام 
ارزهای دیجیتالی خصوصی می شــود مگر موارد خاصی که بانک مرکزی هند ادامه 
قانونی باقی ماندن معامالت آن ها را ضروری تشخیص دهد.   مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱۰۶۲ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 

به روز قبل ۳.۲ درصد بیشتر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح جزئیات تولید 
واکسن کرونا در موسسه سرم سازی رازی، گفت: 
موسسه رازی در اوایلی که عالیم بیماری گزارش 
شد، به بحث کرونا ورود پیدا کرد. بر اساس ادبیات 
واکسن ســازی دنیا، موسسه رازی شــاید یکی از 
مطمئن ترین پلتفرم های واکســن سازی را برای 
تولید واکسن کرونا انتخاب کرد؛ یعنی یک واکسن 
پروتئین نوترکیب که یکی از ایمن ترین واکســن 
هاست.به گزارش ایســنا، کاظم خاوازی در آیین 
رونمایی از کارآزمایی بالینی واکسن موسسه سرم 
و واکسن ســازی رازی)کوپارس(، ضمن تشکر از 
مدافعان سالمت که یکسال با بیماری دست و پنجه 
نرم کردند، گفت: خدا را شاکرم که این توفیق را داد و 
به دلیل این پدیده علمی که امروز شاهدش هستیم 
که لطف خداوند است، جمع شدیم. این نبود جز با 
حمایت های علمانه دکتر نمکــی که رهبری این 
اقدام را برعهده داشتند.خاوازی گفت: هر زمان یک 
بیماری عفونی در جامعه شکل گرفته،  رازی دغدغه 
خاص خود را داشت و سعی کرده  در طول این ۹۶ 
ســال کاری را برای جامعه انجام دهــد. بر همین 

اساس در اسفند ۹۸ هم این اتفاق افتاد و موسسه 
رازی در اوایلی که عالیم بیماری گزارش شــد، به 
بحث کرونا ورود پیدا کرد. بر اساس ادبیات واکسن 
سازی دنیا، موسسه رازی شاید یکی از مطمئن ترین 
پلتفرم های واکسن ســازی را برای تولید واکسن 
کرونا انتخاب کــرد؛ یعنی یک واکســن پروتئین 
نوترکیب که یکی از ایمن ترین واکســن هاست  و 
بخش قابل مالحظه ای از کمپانی های دنیا همین 
مسیر را انتخاب کردند.وی افزود: ویژگی خوب این 
واکسن این است که یک تیم بسیار قوی نزدیک به 
۱۰۰ نفر از دانشمندان، داروســازان، دام پزشکان 
و کلیه رشــته های مرتبط با واکسن سازی در این 
تیم مشــارکت کردند و بســیاری از دستورالعمل 
های سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو 
با وســواس زیاد مطالعه و اقدام کردنــد.  از فاصله 
اســفند ماه تا  فروردین کار طراحی واکسن رازی 
انجام شد و از اردیبهشت ماه بحث های کارازمایی 
مطرح شد و  عمال از خرداد ماه تزریق به حیوانات 
شروع شد. به طوری که بیش از ۵۰۰ حیوان اعم از 
موش، خوکچه هندی، میمون و ...   مورد ارزیابی قرار 

گرفتند.خاوازی گفت: داشتن میمون هم در ایران 
داستان مفصلی داشت و تعداد زیادی از کارمندان 
موسسه رازی به دلیل اوردن میمون های آفریقایی 
سبز مبتال به بیماری شدند.  ۲۵ مورد از این میمون 
ها برای این اقدام استفاده شدند که این عدد معادل 
بهترین واکسن ســازهای دنیاست. بنابراین خیال 
همه مردم ایران را جمع می کنیم که این کار تحت 
رهبری وزارت بهداشت و با کار کارشناسی و دقیق 
سازمان غذا و دارو پیش رفت و فکر میکنیم از همه 
جوانب این کار کامل است. ان شاءاهلل آزمون های 
یک و دو انسانی را پشت سر می گذاریم.  وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: یکی از ویژگی های بسیار خوبی که 
در این زمینه دیدم، ایــن بود که دکتر نمکی اجازه 
ندادند که هیچ گروهی تنها بماند هم کسانی که به 
ســبک MRNA کار کردند، هم هم به کسانیکه 
روی ویروس ضعیف شده کار کردند و هم در رازی 
و پاستور، پدرانه کمک کردند.وی گفت: امیدوارم 
خداوند این کار بــزرگ را از ما قبول کند و روزبروز 
شاهد موفقیت های بیشتر باشیم و بتوانیم بیماری 

را در کشور کنترل کنیم.

با کاهش نسبی نرخ ارز، مردم هم منتظر کاهش نسبی 
در قیمت کاالها هستند. یک کارشناس اقتصادی معتقد 
است که با کاهش نســبی نرخ ارز قیمت کاالهایی که 
رقابت در آنها زیاد است راحت تر کاهش پیدا می کند.به 
گزارش ایسنا، نرخ ارز در بازار آزاد در مهر ماه امسال از 
۳۲ هزار تومان گذشت، اما حاال در کانال ۲۳ هزار تومان 
است؛ بنابراین انتظار می رود قیمت کاالهایی که در این 
مدت رشد داشته حاال با کاهش قیمت دالر نزولی شود 
که در بعضی کاالها از جمله موبایــل، تبلت و لپ تاپ 
محقق شده است؛ به طوری که گزارش ها حاکی از افت 
۱۲ تا ۲۰ درصدی انواع موبایــل و  ۲۰ درصدی قیمت 
لپ تاپ، تبلت و قطعات در هفته های اخیر اســت، اما 
همچنان خبری از کاهش قیمت کاالهای اساسی نیست.

در این رابطه، میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی، در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در تولید هر کاالیی اگر 
رقابت بیشتر باشد، قیمت کاهش و کیفیت بهبود پیدا 
می کند، اما اگر رقابت نباشد، انگیزه ای نیست که قیمت 
و کیفیت بهتر شــود. بنابراین به گفته این کارشناس 
اقتصادی در پی کاهش نسبی نرخ ارز هم انتظار می رود 
قیمت کاالهایی که رقابت در آنها زیاد اســت راحت تر 

کاهش پیدا کند و قیمت کاالهایی هم که در تولید آنها 
رقابت نیســت کمتر کاهش پیدا کند. وی افزود: برای 
مثال وقتی واردات ذرت، شــکر، برنج و گوشت بسیار 
انحصاری و رقابت در آن بسیار پایین است، انتظار می رود 
واردکنندگان با وجود کاهش قیمــت دالر قیمت این 
کاالها را کاهش ندهند و این در حالی است که ارز دولتی 
و امکانات دیگری دریافت کرده اند؛ بنابراین هر محصول 
دیگری هم که به عنوان ماده خام از ذرت، سویا، گوشت 
و شکر استفاده می کند هم قیمتش پایین نمی آید. این 
کارشــناس اقتصادی پارامتر دیگری که در این زمینه 
تاثیرگذار است را چشم انداز و استرس صاحبان کسب 
و کار نسبت به آینده اقتصاد عنوان کرد و گفت: ریسک 
این که صاحبان کسب و کار نمی دانند آینده نرخ دالر و 
همچنین تورم چه خواهد بود، باعث می شود قیمتهای 
خود را کاهش ندهند؛ چرا که از نظرشــان این احتمال 
وجود دارد که بعدا دوباره مجبور به افزایش قیمت شوند 
و این موضوع اعتبار آنها را مخدوش می کند. وی در پاسخ 
به اینکه آیا افت ادامه دار یا ثبات نرخ ارز منجر به کاهش 
قیمت ها می شــود یا نه نیز تصریح کرد: اگر افت قیمت 
دالر مستمر باشد و افراد احساس کنند که این کاهش 

نســبی برقرار می ماند )برای مثال حدود یک سال نرخ 
دالر در کانال ۲۰ تا ۲۲ هزار تومانی باقی بماند( قیمت ها 
کاهش پیدا می کند اما کاهش قیمــت در مواردی که 
رقابت بیشتر است بیشتر خواهد بود و قیمت کاالهایی 
که انحصاری تر باشند کمتر کاهش پیدا می کند. برای 
مثال رقابت در فروش مسکن بسیار زیاد است و احتماالً 
شاهد کاهش قیمت فروش در این بخش خواهیم بود. 
اما به طور کلی به گفته این کارشناس اقتصادی، کاهش 
قیمت ارز تنها یکی از پارامترهایی اســت که بر قیمت 
کاالها و خدمات و نرخ تورم اثــر می گذارد، اما طی ۲۰ 
سال اخیر تقریباً در ۱۴ ســال قیمت دالر کامال ثابت 
بوده، اما قیمت کاالها در این سال ها هم ثابت نبوده و به 
طور مستمر افزایش داشته که علت آن رشد چاپ پول 
است. در واقع مهم ترین علت تورم هم چاپ پول است 
نه نرخ ارز؛ بنابراین وقتی از کاهش قیمت کاالها در اثر 
کاهش نرخ ارز صحبت می کنیم به معنی کاهش قیمتی 
موقتی اســت و به ســرعت به دلیل چاپ پول افزایش 
قیمت خواهیم داشت، چرا که موتور محرکه اصلی رشد 
قیمت ها چاپ پول است و تا زمانی که ماشین چاپ پول 

را خاموش نکنیم این تورم و گرانی را خواهیم داشت.

مهلت دریافت وام جدید کرونا تا ۱۵ اسفند تمدید شد

دستمزد در کشورهای اروپایی چقدر است؟

آیا کاهش نرخ ارز، ترمز گرانی را می کشد؟جزئیات  ساخت واکسن کرونا در موسسه رازی
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از  حمایــت  »قانــون  نــام  بــه   قانونــی 
 شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده ها و

 فناوری ها« وجود...

  فرزین فردیس

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

متن کامل  د ر صفحه ۴

متن کامل  د ر صفحه 3

متن کامل  د ر صفحه 3

۴

3

نگرانی دانش بنیان ها   از 
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گران فروشی  
در سایه تخفیف  ویژه

بسیاری  از  تخفیف  های  ویژه   برخی

فروشگاه های زنجیره ای غیر واقعی است

چتر معافیت های مالیاتی بر ســر شرکت های 
دانش بنیان در حالی گســترانیده شده که در 
طرح »جهش تولید دانش بنیــان« این قانون 
 احتماال دســتخوش تغییراتی خواهد شــد؛ 
نکته ای که هنوز تا طــرح آن در صحن علنی 
مجلس فاصله ای نه چندان دور و نزدیک دارد. 
در همین راستا یکی از فعاالن عرصه فناوری از 
ایجاد تغییراتی در معافیت مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان ابراز نگرانی کرد. عبدالرضا یعقوب 
زاده، مدیرعامل شــرکت دانــش بنیان تولید 
کننده ونتیالتور مراقبت های ویژه بزرگساالن 
و اطفال و برگزیده ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللی خوارزمی گفت: در حال حاضر قانون 

معافیت های مالیاتی از جمله...

با بخشــنامه جدیدی که ۸ دی ماه از سوی معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی 
ابالغ شــده اســت, افزایش دستمزد ســایر سطوح 
دســتمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید 
الزامی نیست. این بخشنامه در حالی صادر شده است 
که وضعیت معیشــت کارگران در چندین سال اخیر 
بخصوص از سال گذشته تا گنون به دلیل بروز بحران 
کرونا بسیار نامناسب شده اســت. با ادامه این بحران 
بســیاری از کارگران روزمزد کار خود را از دست داده 
و البته بسیاری از کسب و کارها نیز از گردونه فعالیت 
خارج شدند. تعطیلی کسب و کارها نیز موجب بیکاری 
خیل دیگری از کارگران شد و خســارات این بحران 

همچنان برای این قشر ...



اقتصاد2
ایران وجهان

زنگنه:
 قیمت دست ما نیست، دست خداست

وزیر نفــت گفــت: صنعت پتروشــیمی در 
جهش دوم و ســوم هم با تحریم روبه رو بود و 
پتروشیمی ها تحریم پذیر هستند اما کارکنان 
و مدیران پتروشیمی با مجاهدت و فداکاری 
تحریم را دور زدند.بیــژن زنگنه وزیر نفت با 
بیان اینکه تا ســال ۱۴۰۰ ظرفیت ناخالص 
تولید پتروشــیمی به ۱۰۰ میلیــون تن به 
ارزش ۲۵ میلیارد دالر و در ســال ۱۴۰۴ به 
ارزش ۳۳ میلیارد دالر به قیمت های سال ۹۵ 
می رسد، تصریح کرد: سیمای جهش چهارم 
پتروشیمی هم مشخص شده است و دو طرح 
در همین دولت شروع خواهد شد.وزیر نفت 
امسال را ســال طالیی صنعت پتروشیمی با 
وجود شدیدترین تحریم های بین المللی علیه 
جمهوری اسالمی دانست و گفت: قرارمان این 
بود که امسال ۱۷ طرح پتروشیمی با ظرفیت 
۲۵ میلیون تن افتتاح شــود که تاکنون ۱۰ 
طرح افتتاح شده است و باقی نیز در ماههای 
اتی افتتاح خواهد شد.زنگنه با بیان این که ۲ 
طرح در ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد 
رسید که اکثر آنها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت 
دارند و گفت: وضع طرح هایی هم که در جهش 
سوم به بهره برداری می رسند مشخص است 
و برخی از آنهــا پیشــرفت ۶۰ درصدی هم 
دارند.وی گفت: ما با ظرفیــت بیش از ۹۰۰ 
هزار بشــکه معادل نفت خام، خوراک برای 
صنایع پتروشیمی باالدستی پتروشیمی اعم 
از گاز، ان جــی ال و هیدروکربورهــای مایع 
تامین می کنیم.وی درباره اینکه، شنیده شده 
است دولت طرحی برای تخفیف نرخ خوراک 
پتروشیمی ها و پاالیشی ها تدوین کرده است 
آیا آن را تایید می کنید، افزود: هرگونه تخفیف 
اضافی برای خوراک پاالیشگاه ها نیاز به مجوز 
قانونی دارد که این مجــوز را هم مجلس باید 
بدهــد. از جانب دولت پیشــنهادی مبنی بر 
تخفیف خوراک به مجلس ارائه نشــده است.
وزیر نفت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی 
بر این که اعدادی که درباره افزایش صادرات 
نفت ایران در مجلس اعالم شــده اســت را 
تایید می کنید، گفت:هیچ عــددی را در این 
مورد تایید نمی کنم.زنگنــه درباره معافیت 
تحریمی ایــران در پروژه میــدان نفت و گاز 
رام در دریای شــمال گفت: ما در این میدان 
سهامدار هستیم. تولید این میدان در انگلیس 

مصرف می شود.

مدیرعامل بانک مسکن در همایش روسای 
منابع انسانی تاکید کرد

ضرورت توجه به امر شایسته ساالری
مدیر عامل بانک مســکن با تاکید بر امر شایسته 
ساالری در ارتقای شغلی، بر ضرورت چابک سازی 
و ارتقای کیفیت نیروی انسانی در این بانک تاکید 
کرد.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
محمود شایان در همایش »روسای منابع انسانی 
و مدیریت شعب سراسر کشور« با گرامیداشت یاد 
شهدا و تبریک ایام دهه فجر انقالب اسالمی ایران، 
با تاکید بر این که حوزه مدیریت منابع انســانی، 
یکی از مهمترین مباحث هر سازمان است، گفت: 
ارتباط گرفتن نزدیک با کارکنان، یکی از اولویت 
های بانک مسکن است و در این راه، اینجانب خود 
را عضوی از کارمندان بانک بزرگ مسکن می دانم 
و به طور هفته ای بازدید مستقیم از شعبات تهران 
و شهرستان ها را در دســتور کار قرار داده ام.او با 
بیان این موضوع که یکــی از چالش های کنونی، 
بحث بیماری کرونا است، اظهار کرد: سعی همه 
مدیران در بانک مســکن این بوده که کارمندانی 
که به این بیماری ابتال شدند، به شکل مستقیم از 
سوی بانک مورد حمایت قرار گرفته اند، تا دغدغه 
ای در درمان خود نداشته باشند.مدیر عامل بانک 
مسکن با تاکید بر این موضوع که در حال حاضر 
توجه به امر شایسته ساالری در ارتقای شغلی یک 
اصل در بانک مسکن محســوب می شود، تاکید 
کرد: در حال حاضر ما در یــک جنگ اقتصادی 
قرار داریم و از همه همکاران می خواهم، که با از 
خود گذشتگی و همیاری در این جنگ اقتصادی، 
بانک بزرگ مسکن را در ایفای تعهدات خود یاری 
رسانند.مدیرعامل بانک مســکن با تاکید بر این 
که باید به سمت چابک ســازی و افزایش کارایی 
نیروی انسانی حرکت کنیم گفت:  در بانک مسکن، 
کارهای بسیار بزرگی صورت گرفته که تامین مالی 
مسکن مهر و سایر پروژه ها تنها بخشی از این امور 
اســت و به یاری همکاران، پروژه های جدید را با 

موفقیت به انجام خواهیم رسانید.

خبر

بانک ها

بازار سرمایه برخالف روزهای 
گذشته روندی صعودی داشت 
و شاخص کل این بازار تا یک 
میلیــون و ۱۷۰ هــزار واحد 
افزایش یافت.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس روز گذشــته با ۳۵ هزار و ۱۵۲ واحد 
افزایش به رقم یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد رسید.شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۴۹۷۳ واحد افزایش یافت و در رقم 
۴۲۰ هزار و ۹۵۷ واحد ایستاد.معامله گران روز گذشته ۸۰۸ 
هزار معامله به ارزش ۶۹ هزار و ۴۲ میلیارد ریال انجام دادند. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، معدنی 
و صنعتی گل گهر ، معدنی و صنعتی چادر ملو و سرمایه 
گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی این بازار گذاشتند.شاخص کل 
فرابورس هم روز گذشته روندی صعودی داشت و با ۲۷۸ 
واحد افزایش در رقم ۱۷ هزار و ۴۱۳ واحد ایستاد. در این 
بازار ۵۸۰ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال 
انجام شد.پلمیر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سرمایه 
گذاری سبا تامین، سنگ آهن گهر زمین، صنعتی مینو و 
سهامی ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.حدود دو هفته است 
که بازار سرمایه با روند نوسانی هم خداحافظی کرده و فقط 
بر مدار نزول در حرکت است، اتفاقی که سیاست گذاران را 
بر آن داشــت تا برای بهبود حال این بازار، قوانین را تغییر 

دهند. در این راستا قرار است دامنه نوسان تغییر کند و از 
حالت متقارن خارج شود، اما باید دید آیا این تغییر منجر 
به بازگشت تعادل به بازار خواهد شد یا صرفا مسکنی کوتاه 
مدت برای جمع کردن صف های فروش است.به گزارش 
ایسنا، شاید کم تر کســی پیش بینی می کرد  زمانی که 
اصالح شــاخص کل بورس از مردادماه استارت خورد و تا 
آبان ماه ادامه داشت و با کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد 
به پایان رســید، این بازار  دوباره بر مدار نزول قرار بگیرد و 
در کمتر از ســه ماه، کف آبان ماه را نیز رد کرده و شاخص 

کل به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد کند.
سراشــیبی ای که درحال حاضر پیش بینــی انتهای آن 
مشکل است و صاحب نظران مهم ترین دلیل آن را سایه 
بی اعتمادی در کنار ســایر عوامل مانند نرخ دالر، قیمت 
گذاری های دستوری و... را بر ســر بازار می دانند. چراکه 
مردم به بورس دعوت شدند اما ظاهرا این بازار اماده میزبانی 
آنان نبود و درحال حاضر آنچه که روز به روز بیشتر از دست 
میرود، سرمایه های خرد و کالن آن ها است.طی این مدت 
تصمیمات مختلفی از سوی سیاست گذاران اخذ شد که 

به نظر نمی رسد هیچکدام راه گشا بوده باشند و اکنون نیز 
پرونده تغییر دامنه نوسان روی میز قرار گرفته است. دامنه 
مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می شود که 
هر سهم  در هر روز معامالتی می تواند داشته باشد. درحال 
حاضر دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران، مثبت و منفی پنج 
است و طبق اخرین تصمیمات شورای عالی بورس قرار است 
از ۲۵ بهمن ماه، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو 
درصد و مثبت شش درصد شود.درواقع درحال حاضر دامنه 
نوسان متقارن است ولی  قرار است از شنبه هفته آینده به 
حالت نامتقارن تغییر پیدا کند. انتظار می رود این تصمیم 
در انگیزه فروش تاثیرگذار باشــد و باعث کاهش سرعت 
افت بازار شود. زیرا به جای اینکه ارزش سهم ها روزی پنج 
درصد کاهش یابد، روزی دو درصد کاهش خواهند یافت 
و از طرف دیگر به جای رشد پنج درصدی در روز، ۶ درصد 
رشد خواهند کرد.باید توجه کرد که تغییر دامنه نوسان به 
تنهایی نمی تواند عامل رشد بازار باشد و شاید بتواند باعث 
شود ترمز ریزش بازار کمی کشیده شود. درواقع رشد بازار 
به چند عامل بسیار اساسی و کالن از جمله وضعیت بودجه، 
قیمت دالر و مذاکره بین ایران و امریکا بستگی دارد. باید 
گفت ابهامات موجود در موارد ذکر شده به وضعیت ریزشی 
بورس دامن زده است. بدیهی اســت که بازار سرمایه در 
شــرایط ابهام منفی، واکنش منفی نشان می دهد. شاید 
تغییر دامنه نوسان و یا حتی تزریق نقدینگی از سوی دولت 
به این بازار باعث تغییر وضعیت نزولی به نوسانی یا کمی 
صعودی بورس شود اما تا ابهامات برطرف نشده و اعتماد 
به بازار برنگردد، نمی توان توقع تعادل و رشد چشم گیری 

را از بازار داشت.

مصوبات  شورای عالی  بورس بازگشت  حقیقی ها و سبز پوشی بورس را به دنبال داشت

رشد  لرزان   بورس

رهبر انقالب: 
اگر تمامی تحریم ها را بردارند به 

تعهدات برجامی برمی گردیم
رهبر انقالب بیان کردند: ایران هنگامی به تعهدات 
برجامــی خود بازخواهد گشــت کــه آمریکا همه 
تحریم ها را در عمل و نه در حرف یــا بر روی کاغذ، 
لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران 
قرار گیرد. این، سیاســت قطعی و غیرقابل برگشت 
جمهوری اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است 
و هیچکس از آن عدول نخواهد کرد.به گزارش ایسنا، 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای فرمانــده معظم کل قوا 
صبح امروز )یکشنبه( در دیدار جمعی از فرماندهان 
نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت تاریخی 
همافران با امام خمینی)ره( در ۱۹ بهمن ۵۷ را یکی 
از شگفتی سازی های مهم و از عوامل اصلی پیروزی 
انقالب و همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی 
آمریکایی ها برشمردند و گفتند: الزمه استمرار حرکت 
پرشتاب انقالب، حضور مردم در صحنه، کار و تالش 
بی وقفه، اتحاد کلمه بخصوص میان مسئوالن، اعتماد 
به وعده الهی و افزایش مؤلفه هــای قدرت ملی در 
عمل است.رهبر انقالب اسالمی همچنین قضایای 
فضاحت بار اخیر آمریکا و سقوط ترامپ را افول آبرو، 
قدرت و انتظام اجتماعی و سیاسی آمریکا خواندند و با 
اشاره به اظهارنظر مقام های اروپایی و آمریکایی درباره 
برجام و تحریم ها تأکید کردند: آمریکایی ها و اروپایی ها 
حق هیچ گونه شــرط گذاری ندارنــد؛ زیرا تعهدات 
برجامی خود را نقض کردند و آن طرفی که باید شرط 
بگذارد جمهوری اسالمی است زیرا به تعهدات خود 
پایبند بود؛ بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی 
خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در 
عمل و نه در حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو 

تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. 
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گزارشی از عملکرد ایمیدرو به مناسبت دهه فجر منتشر شد؛

راهبری در رشد

مجموع سرمایه گذاری های ایمیدرو، شرکت های زیرمجموعه و تابعه )تحت 
راهبری( از سال ۹۲ تا پایان سال جاری از ۱۱.۶ میلیارد دالر عبور می کند. 
ایمیدرو طی این مدت ظرفیت های تولید را تا بیش از ۱۰۰درصد افزایش داده 
و در عین حال برنامه های وسیعی در اکتشاف، احیای معادن کوچک و تامین 

مالی پروژه ها داشته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(،  از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۸ ارزش سرمایه گذاری 
های ایمیدرو، شــرکت های زیرمجموعه و تابعه در بخش معدن و صنایع 
معدنی به بیش از ۹.۴ میلیارد دالر رســید که با احتساب ۲.۲ میلیارد دالر 
مجموع سرمایه گذاری امسال، رقم سرمایه گذاری ها به ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون دالر می رسد.
همچنین از سال ۹۲ تا پایان سال گذشته میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده 
به ۲۱هزار و ۶۰۰ نفر رسیده که تا پایان سال ۹۹ نیز ۳۲۰۰شغل مستقیم به 

این بخش افزوده می شود.

رشد ظرفیت تولید 
از سوی دیگر میزان ظرفیت های تولید در زنجیره فوالد، مس و آلومینیوم بین 
سال های ۹۲ تا پایان ۹۸ به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته به طوری که 
ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن با دستیابی به ۵۷.۶ میلیون تن نزدیک به 
۱۰۰درصد، گندله سنگ آهن با رسیدن به ۴۷.۶ میلیون تن ۱۱۶.۵درصد، 
آهن اسفنجی با دستیابی به ۳۵.۳ میلیون تن نزدیک به ۸۰درصد و فوالد خام 

با رسیدن به ۳۷.۵ میلیون تن ۶۶.۶درصد رشد پیدا کرده است. 
همچنین ظرفیت تولید کنسانتره مس با رسیده به یک میلیون و ۱۵۰هزار 
تن ۳۵درصد و کاتد مس با دستیابی به ۴۵۷هزار تن ۷۷درصد رشد داشته 
است. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر ۲۴۵هزار تن است اما ظرفیت تولید در 

آلومینیوم با رشد نزدیک به ۸۰درصد به ۷۷۰هزار تن رسیده است.

1400 محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی از سال ۹۳ تاکنون، ۶۵۰ هزار کیلومتر 
مربع پهنه اکتشافی را عملیاتی کرده است. از این میزان، فاز شناسایی و پی 
جویی ۴۸۰ هزار کیلومتر مربع به اتمام رسیده و به محدوده های امیدبخش 

قابل توجهی دست یافت.
با این برنامه اکتشاف ۱۴۰۰ محدوده امیدبخش به دست آمده و تاکنون، ۱۰۰۰ 
محدود برای واگذاری به بخش خصوصی در اختیار سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها قرار گرفته است. در ۴۰۰ محدوده دیگر نیز پیگیر ایمیدرو 
دریافت پروانه اکتشاف برای فازهای عمومی و تفصیلی است. از این تعداد 
محدوده، ۵۳ پروانه اکتشاف صادر شده است. همچنین، ۵ گواهی کشف صادر 

و از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار شد.

رشد تولید 
تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی طی ۹ ماه امسال تولید شمش 

آلومینیوم با رشد ۶۶درصدی، کنسانتره سنگ آهن با افزایش ۶درصدی، 
گندله سنگ آهن با رشد ۱۱درصدی، آهن اسفنجی با افزایش ۹درصدی، 
شمش فوالدی با رشــد ۸درصدی، محصوالت فوالدی با رشد ۵درصدی، 
کاتد مس با افزایش ۹درصدی و شمش طال  با رشد۱۵درصدی همراه شد. 
بدین ترتیب تولید شمش آلومینیوم به ۳۲۵هزار تن،  کنسانتره سنگ آهن 
۳۷.۵ میلیون تن، گندله سنگ آهن ۳۴.۵ میلیون تن، آهن اسفنجی به ۲۳.۳ 
میلیون تن، شمش فوالد به ۱۷.۱ میلیون تن، محصوالت فوالدی ۱۱.۲میلیون 

تن،  کاتد مس ۲۰۷هزار تن و شمش طال به ۹۹۵کیلوگرم رسید.

احیا 206 معدن کوچک
طرح فعال سازی معادن کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور، با هدف 
فعال سازی معادن بخش خصوصی که به دلیل شرایط داخلی یا بین المللی 
نیمه فعال و یا تعطیل شده اند، از آذر ماه سال ۹۷ تعریف و در سال ۹۸ عملیاتی 
شده است. معادن کوچک و متوسط به دلیل گستردگی )۹۸.۳ درصد از تعداد 
کل معادن کشور(، اشتغال زایی و تولید دارای اهمیت به سزایی است و می 
توانند در ایجاد اشتغال پایدار در بخش معدن و توسعه متوازن کشور، نقش 
بسیار مهمی ایفا کند. در مدت ۱۰ ماه امسال در راستای این طرح، احیا، فعال 
سازی و توسعه، ۲۰۶ معدن در مناطق مختلف، احیا و فعال انجام شده است. 
این در حالی است که پیشتر احیای ۲۰۰ معدن و احداث ۲۵ واحد فرآوری در 

سال ۹۹ هدفگذاری شده بود.
از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و اولویت بندی ۸۱۲ معدن انجام شده 

و بر روی ۴۴۴ معدن اقدام کلینیکی صورت گرفته اســت. در سال گذشته 
۱۴۶معدن در مناطق کمتر توسعه یافته احیا شد. 

تقویت صندوق بیمه معدن
تقویت صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان یکی 
از نهادهای حمایتی کشــور )و زیرمجموعه ایمیدرو( به منظور توســعه 
سرمایه گذاری های خطرپذیر بخش معدن و صنایع معدنی کوچک مقیاس 
یکی از اقدامات مهمی است که در سال ۹۸ عملیاتی شده است. افزایش سرمایه 
صندوق از ۱۴۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و رسیدن 
به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری نتیجه این اقدام است. همچنین 
حمایت از ارائه تسهیالت با سود ۴ درصد برای متقاضیان استفاده از ماشین 
آالت معدنی ساخت داخل توسط صندوق بیمه انجام شده است. عملکرد 
صندوق بیمه در سال های ۹۷ و ۹۸ بیش از ۵۹۰ میلیارد تومان است که معادل 
۹۰ درصد کل عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۹۶ است. ) ۶۷۰ 
میلیارد تومان تا پایان سال ۹۶ ( همچنین طی ۱۰ ماه امسال بیمه نامه هایی به 
ارزش ۷۹۲ میلیارد تومان آماده صدور شده است که با احتساب ۳۲۵ میلیارد 
تومان بیمه نامه های صادره، کل ارزش این بیمه نامه ها تا پایان سال ۹۹ به بیش 

از ۱۱۰۰ میلیارد تومان می رسد.

مشارکت با بخش خصوصی
جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه معادن و صنایع معدنی به گونه 

ای که ۴۲ معدن به بخش خصوصی واگذار شده، طرح های الکترود گرافیتی 
و پترولیوم کک و تیتانیوم کهنوج، معادن آنومالی شمالی و میشدوان و پتاس 
خور و بیابانک و شورابه های ترود به شرکت های بزرگ بخش، برای تکمیل 
واگذار شده و در سال ۹۸ بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان منابع جهت تکمیل 
طرح های توسعه از بخش خصوصی جذب شده است. ایجاد کنسرسیوم های 
بزرگ با مشارکت بخش خصوصی با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 
از جمله شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا با هدف توسعه اکتشاف با 
مشارکت بخش خصوصی، هلدینگ سرمایه گذاری در منطقه ویژه خلیج 
فارس با هدف توسعه فوالد تا ۱۰ میلیون تن و کنسرسیوم سرمایه گذاری با 

هدف توسعه فوالد تا سقف ۱۰ میلیون تن در چابهار.

صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیدرو از ابتدای سال، سیاست بومی سازی و توسعه ساخت داخل را ابالغ 
و اهداف عملیاتی از شرکت های زیرمجموعه دریافت و پایش می کند. طبق 
برنامه ریزی انجام شده، بومی سازی بیش از ۵۰۰ میلیون دالر قطعه و فرایند 
تولید در سال جاری انجام خواهد شد که با احتساب بومی سازی هایی که در 
"طرح های توسعه" صورت می پذیرد، در سال جاری نزدیک به یک میلیارد 
دالر صرفه جویی ارزی ناشی از بومی ســازی و توسعه توان ساخت داخل 

خواهیم داشت.

حمایت از پژوهش و برگزاری 62دوره آموزش 
هزینه های آموزش، پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو مشتمل بر مصوبات 
مربوطه مبلغ  ۲۱۳۷۸۱.۳ میلیون ریال است. عملکرد بخش پژوهش و توسعه 
فناوری شامل حمایت از ۱۹ پروژه پژوهشی، ۹ پایان نامه  تحصیالت تکمیلی 
تقاضا محور دریافتی از سامانه ساتع، حمایت از ۶ همایش، کتاب و تامین اعتبار 
فرآیند حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به مبلغ ۵۰۰۰ میلیون 
ریال است.  در بخش آموزش ۶۲ دوره آموزشی برای همکاران ستاد سازمان، 
کارکنان مجتمع ها، شــرکت ها و طرح های تابعه برگزار شده که مشکل بر 
دوره های حضوری)۴دوره( / غیرحضوری)آفالیــن)۳۳دوره( / آنالین)۲۵ 
دوره(( اســت به طوری که این دوره ها بالغ بر ۵۲۲ ساعت برای ۶،۸۶۶ نفر 
فراگیر با ۵۵۱،۵۰۹ نفرساعت آموزش انجام شده است. برای کارکنان معادن 
بخش خصوصی نیز ۶۰۴ دوره آموزشی برای ۱۰۲۶۲ نفر فراگیر با ۱۹۲۲۳۰ 

نفر ساعت آموزش انجام شده است.

رشد 24درصدی امتیاز ممیزی بهداشت، ایمنی،  محیط زیست 
و انرژی

متوسط امتیاز واحدهای ممیزی حوزه بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی 
)HSEE( در سال ۹۸، به ۲۵۴ رسیده است که فراتر از هدف برنامه ریزی 
شده )رشد ۲۰ درصد( بوده و در این زمینه رشد ۲۴ درصدی داشته ایم. این در 
حالی است که از ابتدای شروع برنامه ممیزی عملکرد HSEE واحدها تابعه 

)سال۹۵( تاکنون این رشد به ۵۱ درصد رسیده است.

 اشتغال زایی 24800 نفری از سال 92 تا 99                                                         افزایش ظرفیت های تولید تا 116درصد                                                                  كشف 1400 محدوده معدنی 
رشد دسته جمعی تولیدات معدن و صنایع معدنی طی 9 ماه امسال                                                                                پیش بینی صدور 1100 میلیارد تومان بیمه نامه معدنی تا پایان 99
احیای 206 معدن در سال جاری                                                                                                                                            برنامه دستیابی به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در "تولید" و "توسعه"

 )PMI( اتاق اصناف ایران اعالم کرد: شاخص مدیران خرید
خرده فروشی در دی ماه امسال عدد ۵۴ را نشان می دهد که 
این عدد نسبت به ماه گذشته که ۴۵.۱ ثبت شده بود، بیانگر 
بهبود وضعیت بخش خرده فروشــی است.به گزارش اتاق 
اصناف ایران، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف 
 )PMI(ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید
که »شامخ« نامیده می شود را منتشر می کند. بر اساس این 
گزارش در دی ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و 
یا فرایند کار )۵۷( در دی ماه، بیشترین میزان شاخص ها در 

بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ بوده است.شاخص میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انســانی نسبت به ماه قبل بیشترین 
تغییر را داشته و با کاهش )۴۴.۶۵( درصدی به عدد )۲۷( 
نزول یافته است.شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد 
نیاز نیز با افزایش )۱۲.۹۲( درصدی منجر به افزایش عدد 
شاخص قیمت محصوالت تولید شده به میزان )۱۵.۱۵( 

درصدی نسبت به ماه قبل شده است.

تحلیل شامخ بخش خرده فروشی در دی ماه 
1۳۹۹

با بررسی های به عمل آمده و طبق اظهارات فروشگاه های 
زنجیره ای سراسر کشور، رقم شاخص بخش خرده فروشی 
در دی ماه ۱۳۹۹ به عدد ۵۷ رســیده که نسبت به رقم 
شاخص آذر ماه معادل ۱۹.۶۸ درصد افزایش یافته است. 
با توجه به عدد بدســت آمده در نگاه اول اینگونه به نظر 

می رسد که وضع خرده فروشی در کشور رو به بهبود بوده 
و چون عدد بدست آمده باالتر از ۵۰ است، لذا این واحدها 
در وضعیت رونق به ســر می برند.ولی با تحلیل برخی از 
شاخص ها می توان به این نتیجه رسید که این افزایش، 
لزوماً به معنای بهبود اوضاع این بخش نبوده اســت. به 
عنوان مثال شاخص میزان فروش کاال و خدمات نسبت 
به ماه قبل ۹.۳۳ درصد افزایش یافته در صورتی که میزان 
سفارش جدید مشتریان به میزان ۱۳.۴۴ درصد کاهش 

یافته است. 

وضعیت خرده فروشی ها در دی ماه بهبود یافت
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تبعات جلوگیری از افزایش دستمزدها
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار 

بخشنامه جدید ریاست جمهوری خطاب به سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم ضرورت افزایش حقوق سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید خالف متن قانون کار است و نمی توان دستمزد در کشور را که 
متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شده برای برخی گروهها مستثنی کرد. در این رابطه شورای عالی کار هیچ گونه تبصره و استثنایی قائل نشده و هیچ اشاره ای به جداسازی برخی کارگران از تعیین دستمزد نشده است. اگر به صورت عاقالنه 
و منطقی به موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم که قوانین تعیین دستمزد را قانونگذار تایید کرده و باید تمام حقوق بگیران شامل آن شوند چراکه همه در شرایط یکسان زندگی می کنند و محروم کردن خیل بسیاری از کارگران از افزایش 
دستمزد اجحاف بزرگی در حق و حقوق آنهاست. تمام کارگران باید مشمول قانون افزایش حقوق شوند و با توجه به رشد تورم باید حقوق و مزایای آنها افزایش پیدا کند. متاسفانه تجربه نشان داده که دستمزدهای دوگانه و چپندگانه موفق 

نخواهد بود. در دولت نهم تجربه داشته ایم که بسیاری از کارگران با اجرای چنین طرح هایی بیکار شدند و دولت به عنوان نمانده حاکمیت باید توجه داشته باشد که قوانین جدید نباید به قشر کارگر بیش از این آسیب بزند.  
اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که برای آنها مشکالتی را در تأمین معاش روزمره ایجاد کرده است. دستمزد در ایران کفاف یک زندگی متوسط کارگری را نمی دهد. با وجود آنکه در سالهای گذشته نرخ 

دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته ولی قادر نبودیم در طول سال بعد با آن دستمزد نیازهای ضروری زندگی کارگران را برآورده کنیم و از این جهت دستمزد در کشور ما همواره به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است.
آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا میکند و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مسئله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه در طی سه چهار دهه اخیر 
همیشه این مشکالت برای کارگران وجود داشته است و هر روز بیشتر  و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دالر نیست،بلکه نابسامانی و بی ثباتی است که درشرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت ها افزایش پیدا 

می کند،بدون اینکه نیازهای خانواده های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود.

با بخشنامه جدیدی که 8 دی 
ماه از سوی معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری به سازمان 
تأمین اجتماعی ابالغ شــده 
است, افزایش دستمزد سایر 
سطوح دســتمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و 
جدید الزامی نیست. این بخشنامه در حالی صادر شده 

است که وضعیت معیشــت کارگران در چندین سال 
اخیر بخصوص از سال گذشــته تا گنون به دلیل بروز 
بحران کرونا بســیار نامناسب شده اســت. با ادامه این 
بحران بســیاری از کارگران روزمزد کار خود را از دست 
داده و البته بســیاری از کســب و کارها نیز از گردونه 
فعالیت خارج شدند. تعطیلی کسب و کارها نیز موجب 
بیکاری خیل دیگری از کارگران شــد و خسارات این 
بحران همچنان برای این قشــر آسیب پذیر ادامه دارد. 
اکنون جامعه کارگری بــا دغدغه های عدیده ای مانند 
قراردادهای سفیدامضاء، عدم امنیت شغلی، خالی بودن 

سفره و شرمنده از خانواده و کار در شرایط  کرونا ویروس 
مواجه هستند.

فعاالن بازار کار می گویند که در حال حاضر متوســط 
پرداخــت دســتمزد در یک ســاعت در کشــورهای 
توسعه یافته ۱۰ دالر است. در ایران اما زیر ۱ دالر است. 
این  فاصله پرداخت دســتمزد در ایران و در کشورهای 
توسعه یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش 
کشوری اســت که کمترین دســتمزد را به نیروی کار 
پرداخت می کند. موضوع بعدی این اســت که همین 
دستمزدهایی که تا قبل از تشدید تحریم ها برای کارگران 

تصویب می شــده، خودش کمتر از یک سوم دستمزد 
واقعی کشــورها بود. حاال بعد از تورم این مدت چقدر 
توانستیم دستمزد را اضافه کنیم؟ ما دستمزدی اضافه 
نکردیم. دولت و مجلس با همه هیاهویش، متوسط ۱۵ تا 
۱۷ درصد به دستمزد حقوق بگیران در کشور اضافه کرد. 
در حالی که تورم بیش از ۶۰ درصد و در برخی از کاالهای 
اساسی که مستقیما روی خانواده ها فشار ایجاد کرده 
است مثل اجاره مســکن و خودرو بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
درصد بوده است. طی همین چند ماه گذشته در کاالهای 

مختلف بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتیم.

افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای كار مدت موقت و جدید متوقف می شود؟

دیوار  کوتاه  کارگران
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

چگونگی ارایه تخفیف ها در 
فروشــگاه هــای زنجیره ای 
مدت هاست برای مردم سوال 
اســت. به گفته برخی دست 
انــدرکاران، فروشــگاههای 
زنجیره ای به علت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و 
حجم باالی خرید می توانند از تولیدکننده ها تخفیف 
بگیرند و آن را به مشتریان ارائه کنند و دلیل ارزان تر بودن 
برخی کاالها در این مراکز خریــد عمده از تولیدکننده 
است. این در حالی است که مواردی دیده شده که قیمت 
روی کاال از قیمت چاپ شــده در فاکتور پایین تر است. 
کارشناسان معتقدند که بعید است تولیدکنندگان برای 
خرید حجم باالی کاال به این فروشگاهها تخفیف بدهند 
و فرآیند تامین مبالغ باالی کاالهای سفارش داده شده 
ابهام دارد.  در این رابطه رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم 
مهندسي در ارتباط با عملکرد فروشگاه هاي زنجیره اي 

و خسارات ناشي از رشد قارچ گونه آنها بیان داشت: تعداد 
فروشگاه هاي زنجیره اي آنقدر زیاد شده است که توان 
ماندن را از فروشــگاه هاي مویرگي گرفته است. موسي 
فرزانیان گفت: در ابتدا که موضوع فروشگاه هاي زنجیره 
اي مطرح شد، بنا بود به تعداد کم و در محدوده هاي از 
شهر که فروشگاه ها و مغازه هاي خرده فروشي کمتري 
بود، تاسیس شــود و آن هم براي رفاه حال شهروندان. 
کلیات این طرح در حالي تصویب شد که به زیان اصناف 
تمام شــد. او در ادامه بیان داشــت: طي سال هایي که 
موافقت شد فروشــگاه هاي زنجیره اي تاسیس شود تا 
کنون، نه تنها محدود نشد بلکه بقدري توسعه پیدا کرد 
که قارچ وار بر سر هر کوچه اي یک فروشگاه زنجیره اي 
تاسیس گشت. چگونه مي توان با این شرایط توقع داشته 
باشیم که فروشگاه هاي مویرگي در سطح شهر توان ماندن 
داشته باشند. این حرکت از سوي هر سازماني، مغایر با 
اشتغال زایي است. سود این منافع به جیب عده اي خاص 
مي رود و نه تنها مردم منتفع نشدند بلکه این فروشگاهها 
مانع از اشتغالزیي گردیده اند. فرزانیان تاکید کرد: عمده 
اشکالي که به این فروشــگاه ها وارد است، عدم نظارت 

دقیق و قوي است. هیچوقت نظارت کامل و دقیقي بر این 
واحدها نیست در حالي که اتحادیه ها کامال بر اعضاي خود 
نظارت دارند و اجازه تخلف نمي دهند. الگو برداري حتي 
اگر از کشورهاي پیشرفته دیگر هم باشد، مشاهده شده که 
در آن کشورها نیز پس از مدت بسیاري از فعاالن مویرگي 
طي زماني کم از دور خارج شــده و کســب و کار شان 
 مختل گردیده لذا این موضوع باید بیشتر مورد بررسي 

قــرار گیــرد. وي گفت: از ســوي دیگر بــراي هر یک 
از این فروشــگاه هــا مانند هایپــر با آن ابعاد وســیع 
 و گســترده، تنها یک ممیز مالیاتي مســئول اســت 
مي دانیم بعضا در برخي از فروشگاه ها بیش از ۱۰۰ واحد 
فعال است، یک ممیز براي این تعداد، براي سازمان هم 
هزینه کمتري دارد هم اینکه سود آورتر مي باشد، باید 

شرایطي ایجاد کرد که مغازه هاي خرد آسیب نبینند.

بسیاری  از  تخفیف  های  ویژه  برخی فروشگاه های زنجیره ای غیر واقعی است

گران فروشی  در سایه تخفیف  ویژه
افشای دلیل برخی تفاوت قیمت ها در فروشگاه های زنجیره ای

ضرورت نظارت بر فروش های فوق العاده
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

به طور کلی فرآیند فعالیت فروشگاههای زنجیره ای نگران کننده است. همواره این عالمت سوال وجود دارد که چطور تخفیف می دهند. اگر قراردادهای این فروشگاهها را ببینید ممکن است عالمت سوال های بیشتری در ذهن هر کسی ایجاد شود. 
فعالیت این فروشگاه ها بدین گونه است که قیمت ها با تولیدکنندگانی که با آنها همکاری می کنند دستکاری می شود و در  سفارش هایی که می دهند در مورد قیمت ها تغییراتی رخ می دهد. 

برخی اجناس را همان قیمتی که در شبکه مویرگی توزیع می شود خریداری می کنند و بعضی را با قیمت ها باالتر اما با ارایه تخفیف به دست مصرف کننده می رسانند. ممکن است برخی تولیدکننده ها برای سفارش برخی کاالها به این فروشگاه ها 
تخفیف بدهند که از نظر بنده بعید است و یا پول تامین کاال را از بانک ها تهیه می کنند که باز هم دارای شبهه است. اما اشکال این جریان این است که هیچ گونه استعالم و نظارتی برای حراجی ها و فروش های فوق العاده وجود ندارد. در حال حاضر در 
کیش برای حراجی باید استعالم شود و برفرآیند این حراجی ها نظارت وجود دارد. اما در دیگر شهرها اینطور نیست و در تهران با افزایش قیمت ها و کم کردن آن عنوان حراجی را به آن می دهند. به طور کلی تامین پول کاالهای فروشگاه های زنجیره 
ای فرآیند مشکوکی است. می تواند حتی پولشویی هم باشد. یعنی پول هایی که در خارج قادر به نگهداری آنها نیستند و نمی توانند جایی داشته باشند با خرید فروشگاه های بزرگ این اتفاق را پوشش می دهند. بنابراین این موضوع استعداد این واقعیت 
را دارد. اما به هر حال مصرف کننده به دنبال جنس ارزان قیمت است و اگر صحت این قیمت گذاری ها تایید شود برای مردم خوب است. اگر فروشگاههای زنجیره ای متهم به پولوشویی و کم فروشی شوند باید پاسخگو باشند و اگر متهم نشوند شیوه 
فروش خوب است اما به شرطی که از این موضوع رفع اتهام شود.  همان طور که مقام معظم رهبری هم تاکید کردند و به وضوح هم در بازار مشخص است، قیمت های بازار، قیمت های غیرواقعی هستند. در سطوح مختلف همانند خودرو، بورس، افزایش 
قیمت کاالها و... باید دولت وارد عرصه شود و به مردم توضیح بدهد که چرا وضعیت اقتصادی کشور به چنین آسیب های دچار شده است. نکته قابل توجه این است که متاسفانه وزارتخانه های مختلف دولت همانند اقتصاد، صنعت یا رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور، هیچ گونه اظهار نگرانی نمی کنند. این مساله اکنون موجب بی اعتمادی ای گسترده در سطح جامعه شده است که البته به آسانی نیز قابل بازگشت نخواهد بود. 
در رابطه با شبکه مویرگی هم انتقاداتی وجود دارد. به عنوان مثال راه اندازی بقالی و سوپرمارکت به صورت قارچ گونه اتفاق افتاده است و نمی توان برای این حجم از شبکه مویرگی دل سوزاند. شبکه مویرگی کشور زیادی گسترده شده است. به عنوان 
مثال مشاوران امالک در خیابان ها مانند قارچ رشد کرده اند و در این رابطه سایت ها و اینترنت را رقیب خود می دانند که آنها را از کاسبی انداخته اند در صورتیکه وجود قیمت ها برای انتخاب بهتر الزم است. سوپرمارکت ها هم همین طور هستند. شبکه 

مویرگی فروش فرش نیز همین مصداق را دارد. هر از چند گاهی در رابطه با فعالیت فروشگاه ها و هایپرهای عرضه کننده فرش اعتراض دارند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی 
کشوری از ابالغ بخشنامه این سازمان به شرکت های 
هواپیمایی در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت بلیت 
در پروازهای نوروز ۱۴۰۰ خبر داد. ابوالقاســم جاللی 
درباره قیمت بلیــت پروازهای داخلی در ســفرهای 
نوروزی ۱۴۰۰ گفــت: قیمت بلیــت هواپیما برای 

سفرهای نوروزی پیش رو افزایش نمی یابد.
وی افزود: با انجمن شــرکت های هواپیمایی صحبت 
شده تا افزایش قیمت بلیت هواپیما در نوروز نداشته 
باشــند. این موضوع به دفاتر فروش بلیــت نیز ابالغ 
شده است.معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری درباره تخلف احتمالی ایرالین ها 
در فروش بلیت پرواز با قیمت باالتر از نرخ مصوب ادامه 
داد: ما در سال های گذشته نیز تجربه این گونه مسائل را 
داشته ایم. اگر شرکت هواپیمایی نسبت به رعایت نرخ 

بلیت اقدامات الزم را انجام ندهد، سازمان هواپیمایی به 
تعلیق پرواز موردنظر اقدام خواهد کرد. مردم نیز اگر 
شکایتی داشته باشند به سازمان هواپیمایی کشوری 

اطالع دهند.
جاللی درباره رعایت سقف فروش ۶۰ درصد پروازها 
گفت: ایــن محدودیت فــروش بلیــت در خصوص 
پروازهای داخلی است و به پروازهای بین المللی تسری 
داده نشده است. در حال حاضر نیز در همه پروازهای 
داخلی رعایت می شود.وی تأکید کرد: با این حال اگر 
ایرالینی به دلیل نقص فنی درخواست افزایش ظرفیت 
فروش بلیت به سازمان هواپیمایی ارائه دهد، به صورت 
موردی بررسی خواهد شد.معاون سازمان هواپیمایی 
کشوری درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال 
جاری گفت: در آبان ماه امسال با افزایش ۱۰ درصدی 

قیمت بلیت موافقت شد.

معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن ۴۰ میلیون دالر 
کاالهای گروه ۲۷ در معرض فساد و یا متروکه شدن خبر 
داد و ضمن تشریح ابعاد و تبعات دپوی این قبیل کاالها، 
تاکید کرد که یکسری سیاست ها و تصمیمات اخذ شده 
در مورد ممنوعت برخی کاالها نه تنها مانع از خروج ارز 
نشده بلکه با ورود کاال از کانال قاچاق، موجب محرومیت 
دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو الزم است 
دستگاه های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع 

وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
این مقام مسئول در گمرک ایران با اعالم اینکه در حال 
حاضر حدود ۴۰ میلیون دالر کاالی گروه ۲۷ با اولویت 
ارزی غیرفعال با حدود ۴۰۰ اظهارنامه وارداتی در گمرک 
وجود دارد، گفت: با توجه به این که این کاالها به گمرک 
اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام 
و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص 
هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال 
اند کد رهگیری)ساتا( از سوی بانک برای تائید منشاء ارز 

آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.
وی افزود: این حجم از کاال در آستانه فاسد شدن قرار دارند 
و با توجه به زمان طی شده از اظهار و عدم تعیین تکلیف، 
طبق قانون امور گمرکی و مصوبات ابالغی، باید متروکه 
اعالم شوند که با این اقدام از ســوی گمرک و اعالم  به 
سازمان اموال تملیکی، نسبت به انجام تشریفات مزایده 
یا فروش آنها اقدام می شود. باید توجه داشت اگر در هنگام 

تنظیم اظهارنامه متروکه این کاالها، عنوان ممنوعه به آنها 
اتالق شود، به صاحبان کاال فرصتی جهت مرجوع کردن 
کاال داده می شود و در صورت عدم اعاده کاال به خارج از 

کشور به ضبط قطعی دولت در می آیند.
ارونقی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۱ آئین نامه 
اجرایی مقررات صادرات و واردات وقتی کاالیی مشمول 
افزایش سود بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت 
شود اگر شرایط الزم را داشته باشد باید نسبت به ترخیص 
آن با شــرایط قبل از ممنوعیت اقدام شود، افزود: براین 
اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، برای 
تعیین تکلیف کاالهای مذکور صورت گرفت، ترخیص 

این کاالها با رعایت سه شرط، مجاز و بالمانع اعالم شد.
معاون فنی گمرک ایران توضیحات بیشتری در این رابطه 
ارائه کرد و گفت که یکی از شــروط ترخیص این کاالها 
موجود بودن آنها در گمرک است که گمرک مکلف شد 
تا آن را احراز و به وزارت صمت اعالم کند. در این راستا 
لیست اقالم و اظهارنامه ها توسط گمرک ایران و گمرکات 
اجرایی در حداقل زمان ممکن احصاء و در اختیار وزارت 
صمت قرار گرفت. از سویی این وزارتخانه باید با مطابقت 
مشخصات این کاال با شرایط مندرج در ماده ۱۱ آئین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشــخص می 
کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را 
دارا است یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت 

انجام شد.

تا کنون حدود ۱۳8 هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام 
ملی مسکن واریز وجه داشته اند که مجموع مبالغ 
واریز شده به بانک مســکن از سوی این افراد ۵8۷۶ 

میلیارد تومان بوده است.
تا کنون ۱۹8 هزار و ۴۱ نفر برای واحدهای طرح اقدام 
ملی مسکن افتتاح حساب کرده و ۱۳8 هزار و ۵۶۳ 
نفر واریز وجه داشــته اند. این آمار تا روز سوم بهمن 
ماه ۱۳۳ هزار و ۶۲8 نفر بود. با وجود آنکه بعضا ضرب 
العجلهایی از طرف وزارت راه و شهرسازی برای واریز 
وجه از سوی متقاضیان واجد شرایط ارایه می شود 
اعداد و ارقام گویای آن است که فرصت برای تکمیل 
موجودی هیچ وقت به اتمام نمی رسد؛ زیرا همواره 
بر تعداد افرادی که افتتاح حساب کرده یا واریز وجه 

داشته اند افزوده می شود.
طبق اعالم بانک مســکن مبلغ واریز شده از سوی 
متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن تا کنون ۵ هزار 
و 8۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده اســت. تا 
کنون تاکنون تعداد ۳۶۶ پــروژه به تعداد ۲۷ هزار و 
۹۰۶ واحد به بانک معرفی شــدند. همچنین تعداد 
واحدهای ارسال به دفترخانه جهت انعقاد قرارداد نیز 

۳ هزار و 888 واحد است.
به گفته محمدحســن علمداری، تعداد واحدهای 
قرارداد منعقد شــده ۵ هزار و ۲۳۱ واحد است.وی 
سهم الشرکه پرداخت شده از محل تسهیالت را ۲۷ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برشمرد و توضیح داد: 
سهم الشرکه میزان قسطی است که بر اساس پیشرفت 
فیزیکی به پروژه های در حال پیشرفت طرح های اقدام 
ملی مسکن پرداخت می شود.طبق برنامه حدود ۳۰۰ 
هزار واحد اقدام ملی مسکن در مناطقی بجز بافتهای 
فرسوده احداث می شود که با توجه به آمار موجود تا 
کنون دست کم ۱۰۲ هزار نفر افتتاح حساب نکرده 

اند. از کسانی هم که حساب باز کرده اند ۶۰ هزار نفر 
واریز وجه نداشته اند. این در حالی است که حدود ۱۷ 
ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مســکن 

می گذرد.
با توجه به اینکه بســیاری از افراد واجد شــرایط از 
طرح اقدام ملی اســتقبال نکرده یا قــادر به تامین 
نقدینگی حدود ۴۰ میلیون تومان اولیه نیســتند، 
مدلهای مشــارکت، واگذاری زمین و تفاهم نامه با 
دستگاههای دولتی راهکارهای جایگزین برای وزارت 
راه و شهرسازی محسوب می شود. البته تفاهم نامه با 
دستگاههای دولتی قرار بود مازاد بر ۴۰۰ هزار واحد 
ثبت نامی باشــد اما ظاهرا دولت آمار هر دو گروه را 
یک کاســه اعالم می کند.در مراحل اول و دوم ثبت 
نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مســکن حدود ۱.۶ 
میلیون نفر نام نویسی کردند که ۴۶۰ هزار نفر واجد 
شرایط شناخته شدند. از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر در 
لیست رزرو قرار دارند و طبیعتاً این امکان را دارند که 
جایگزین بدحساب ها شوند. از طرف دیگر برای مرحله 
سوم ثبت نام که بین روزهای ۱8 تا ۲۵ دی ماه انجام 
گرفت ۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد در نظر گرفته شد که البته 
۲۲۳ هزار نفر نام نویسی کردند. طبق آخرین آمار تا 
کنون ۵۵ هزار و 8۷8 نفر از متقضیان مرحله سوم ثبت 
نام طرح اقدام ملی مسکن حائز شرایط شناخته شدند. 
۹۱ هزار و ۴۹۲ متقاضی نیز فرم »ج« ناقص داشتند 
که باید نسبت به اصالح آن اقدام کنند. از این تعداد 
تاکنون ۵۵ هزار و ۷۰۴ نفر به اداره کل راه و شهرسازی 
استان محل ســکونت خود برای بررسی فرم »ج« و 
اصالح وضعیت مراجعه کردند. تاکنون ۲۰ هزار و 8۳۱ 
متقاضی درخواست شان رد شده یا انصراف داده و از 
مشارکت در این طرح حذف شدند. پاالیش همچنان 

ادامه دارد و نهایی نشده است.

با توجه به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
تعیین ضوابط بهداشتی و مراقبتی برای مسافران ورودی 
از کشورهای پرخطر، باید دید آیا پروازهای مسافری از 
ایران به مقاصدی مانند انگلســتان دوباره از سر گرفته 
خواهد شــد؟ اوایل دی ماه بود که خبرهایی در فضای 
مجازی و رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه نخستین 
مورد از ابتالی کرونا ویروس نوع انگلیســی در برخی 
کشورها مشاهده شده است و به همین سبب حرکت 
قطارها و هواپیماهای از کشورهایی مانند بلژیک و هلند 
به انگلستان لغو شده اســت. در همین راستا و پس از 
پیگیری ها درباره شرایط جدید پروازهای مسافری ایران 
به مقاصد مختلف انگلیس، شهرام آدم نژاد - معاون حمل 

و نقل وزیر راه و شهرسازی - در این باره گفت: با توجه به 
شرایط پیش آمده جدید در ابتال به بیماری کووید ۱۹ در 
انگلستان، به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و با هدف جلوگیری از انتقال بیماری و تالش 
برای حفظ سالمت مردم پروازهای بین تهران و مقاصد 

کشور انگلستان به مدت دو هفته تعلیق می شود.
البته این ممنوعیت تا امروز ادامه پیدا کرده و به صورت 
مستمر تمدید شده است و تا پایان بهمن ماه تمدید شده 
است اما پنجشنبه هفته جاری قرار است پروازی فوق 
العاده توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر البته با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و قرنطینه، مسافران ایرانی را از 

انگلستان به کشور بازگرداند.

ورود قاچاق و تبعیض ارزی در ترخیص

۴۰ میلیون دالر کاال در آستانه فساد و متروکه شدن

واریز ۵۹۰۰ میلیارد تومان به حساب مسکن ملی

ممنوعیت پروازهای انگلیس از سر گرفته می شود؟

بلیت پروازهای نوروزی افزایش نمی یابد

لغو پروازهای ایرالین متخلف
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سهم كمتر از يك درصدی اقتصاد دانش بنيان در 
توليد ناخالص ملی

مدیرعامل هلدینگ فناپ در پنل اقتصاد دانش بنیان در همایش »راهبردهای 
توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی« به فاصله میان سهم اقتصاد دانش بنیان 
در تولید ناخالص داخلی ایران )کمتر از یک درصد( با این سهم در کشورهای 

توسعه یافته )بیش از 20 درصد( اشاره کرد.
شــهاب جوانمردی گفت: در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ســال 20۱۸، 
بر ســه روند الزامی در فعالیت های اثربخش و کالن در اقتصاد جهانی تأکید 
شده است. این روندها عبارتند از اینکه فعالیت های اقتصادی باید به کاهش 
فاصله طبقاتی در جوامع منجر شوند. همچنین رفع تعارض متداول میان رشد 
اقتصادی و حفظ محیطزیست باید مد نظر قرار گیرد و در نهایت اینکه مسائل 
جامعه کثیری از مخاطبان را نمی توان فقط با مشــارکت بخشی از افراد حل 
کرد. از این رو در حل مسائل آحاد جامعه، بایدمشارکت عموم آنها را طلبید.او 
ادامه داد: توجه به این روندها ترجمه های متعددی دارد که یکی از مهمترین 
آنها توجه به اقتصاد دانش بنیان اســت. دکتر جوانمردی افزود: در کشور ما، 
آمارهای سال ۱۳۹۸ از سهم 5 درصدی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص 
داخلی حکایت دارد. در سال۱۳۹۹ نیز در مصاحبه های مسئوالن، به سهم ۱ 
تا 2 درصدی  این حوزه در GDP اشاره شده است. با این حال، به نظر می رسد 
که سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور کمتر از ۱ درصد است. برخی بررسی ها 
سهم اقتصاد دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته را تا حدود ۴0 برابر سهم آن 
در اقتصاد ایران برآورد می کنند. به گفته او نکته اخیر به معنای فاصله بسیار 
زیاد وضع فعلی با نقطه مطلوب در کشور اســت. در کنار این آمارها، به سهم 
۱۱ میلیارددالری اقتصاد دانش بنیان در GDP و سهم۱0 درصدی فناوری در 
صادرات کشور نیز اشاره شده است.مدیرعامل هلدینگ فناپ افزود: موارد اخیر 
نیز همچون اعداد و ارقام قبلی، بر تخمین و برآورد متکی اند، اما همگی به سهم 
اندک تولیدات اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران نسبت به قابلیت های کشور و 
نیز در مقایسه با سایر کشورهای مطرح در جهان اشاره دارند. دکتر جوانمردی 
ادامه داد: در دو دهه اخیر، ســرمایه گذاری های دولتی در حوزه دانش بنیان 
تقریباً بدون اولویت گذاری بوده اســت. اولویت های یاد شده در نقشه جامع 
علمی بسیار متنوع اند؛ آنچنانکه می توان گفت در واقع،اولویت نیستند، بلکه 
مجموعه ای از حوزه های فعالیت اند که باید از میان آنها، اولویت هایی را برگزید. 
ستادهای توسعه فناوری نیز در زمینه های متنوعی تشکیل شده اند. در نتیجه، 
بودجه های دولتی و همچنین، تالش های معاونت علمی و نهادهای مرتبط با آن 
در جهات مختلف توزیع شده و نمی تواند اثربخشی الزم را داشته باشد. او گفت: 
بنابراین برای جهت دهی اقدامات و اثربخشی بیشتر، باید اولویت هایی را بدون 
سوگیری انتخاب کنیم. روشن است که در این مسیر، منابع دولتی اعطاشده به 
برخی از حوزه ها محدود خواهد شد، اما اگر اولویت گذاری قابل دفاع باشد، این 
تغییرات در مجموع به نفع کل جامعه خواهد بود.او در ادامه با اشاره به اینکه 
برای تعیین اولویت ها باید به سه موضوع مشکالت و چالش های ملی، فرصت 
های پیش رو و همچنین توانمندی های کنونی به عنوان نقطه عزیمت توجه 
کرد، افزود: از حوزه هایــی که در حال حاضر توانمندی نســبی در آنها داریم 
می توانیم به حوزه پزشکی و فاوا اشــاره کنیم. در عین حال، بررسی دقیق تر 
وضعیت کنونی و نقاط قوت  مان یکی از گام های کلید در هر تالشی برای تعیین 
اولویت هاست.او افزود: سیاست های حمایتی موجود عمدتاً سیاست های طرف 
عرضه هستند. در تمامی این سال ها، به سیاست های طرف تقاضا مانند خرید 
دولتی، استانداردگذاری و حمایت از نوسازی در صنایع بخش خصوصی کمتر 
توجه نشان داده شده است. باید تعادلی میان سیاست های طرف عرضه و طرف 
تقاضا ایجاد شود. او در ادامه به یکی از مشکالتی که بر تصمیم گیری نهادهای 
دانشگاهی اثرگذار است اشــاره کرد و افزود: تمرکز بر شاخص هایی نامناسب 
)یا برجسته کردن شاخص هایی نامناسب( مانند تعداد مقاالت یا حتی تعداد 
پتنت ها و افزایش نمایشی این شاخص ها با مشوق ها یا ابزارهای آیین نامه ای 
یکی از مشکالتی است که بر تصمیم گیری های نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی 
چه در سطح سازمانی و چه در سطح فردی به شدت تأثیر می گذارد. باید توجه 
داشته باشیم که این شــاخص ها در نهایت در یک تصویر کالن، شاخص های 

.)impact( هستند و نه شاخص های اثربخشی )output( عملکردی

ستاری: 
با استارتاپ ها تحولی جدی در انتظار حوزه بيمه است

پنج استارتاپ فعال در حوزه کارگزاری بیمه آنالین پروانه فعالیت خود را از معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس سازمان بیمه مرکزی دریافت کردند.

مراسم اعطای پروانه استارتاپ های کارگزاری رسمی آنالین بیمه با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، علیرضا سلیمانی امیری رئیس 
کل بیمه مرکزی و جمعی از استارتاپ های فعال در حوزه خدمات بیمه برگزار 
شد. ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم با بیان اینکه 
تحول اساسی در حوزه بیمه به کمک استارتاپ ها رخ داده است، گفت: باهمکاری 
نزدیک بیمه مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تحولی جدی و 
ارزشمند در حوزه خدمات بیمه و با کمک استارتاپ ها محقق شده است.وی با 
بیان این که توسعه، مفهومی فرهنگی و مستلزم ترویج و همکاری تمامی بخش ها 
برای حمایت شرکت های دانش بنیان و خالق است، ادامه داد: در روزهای نخست 
تصور می کردیم مفهوم توسعه و تحول سخت افزاری است، اما دیری نپایید که 
دریافتیم توسعه امری نرم افزاری است. ضرورت هایی چون حمایت از کاالی ایران 
ساخت، حمایت از کارآفرین داخلی شــرکت های خالق و اهمیت بخشیدن به 
دارایی های فکری، ضرورتی فرهنگی است و باید فرزندانمان را با فرهنگ سازی و 
ترویج، به نوآوری و اقتصاد دانش بنیان توجه دهیم.معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری، استارتاپ های آنالین حوزه مالی و بانکی را نمونه موفقی از  خدمات 
ارزنده استارتاپ ها برای جامعه دانست و افزود:  فین تک ها امروز به خوبی جای 
خالی خدمات در دســترس و کارآمد مالی را پر کرده و بــا میلیون ها تراکنش 
روزانه بدون خطا، ارزش گذاری و اعتماد به استارتاپ ها را به خوبی پاسخ گفتند. 
کسب و کارهای سنتی بیمه نیز باید استارتاپ های خالق نوآور و فعال این حوزه 
را حمایت کند.وی با بیان اینکه استارتاپ های حوزه بیمه خدمات را کارآمد و 
در دسترس می کنند، ادامه داد: به مدد اســتارتاپ ها زمان دسترسی آسان به 
خدمات مورد نیاز  ارزان و کارآمد رسیده است.رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره 
به نقش دانشگاه ها در تربیت جامعه ای تحول آفرین و نوآور، گفت: نقش و رسالت 
دانشگاه ها از ابتدای راهشان، تحول آفرینی و تغییر در جامعه بود، اما دانشگاهی 
که نتواند با جامعه پیرامونی خود ارتباطی اثربخش برقرار کند، نمی تواند ایفاگر 
چنین نقشی باشد. بنابراین، برای رسیدن به جامعه ای خالق و  نوآور، دانشگاه ها 
باید نقش راهبردی خود یعنی تربیت جامعه نوآور و حامی خالقیت را ایفا کنند.

وی با تاکید بر این که باید با حمایت از این استارتاپ ها راه به بازار رسیدن ایده های 
نوآورانه را هموار کنیم، ادامه داد: نمی توان راه نوآوری را سد کرد و انتظار داشت 
جوانان خالق کشور در کشور ماندگار شوند. باید با حمایت از نوآوری ها، خدمات 
دسترس پذیر، کارآمد و ارزان را ارمغان جامعه کرده و راه را برای  ایجاد اشتغال 
نوآورانه هموار کنیم. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشــاره به تنوع 
ظرفیت های اســتارتاپی در حوزه بیمه، عنوان کرد: بیمه کاالهای دانش بنیان 
یکی از محورهایی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمادگی 

دارد از استارتاپ های بیمه ای فعال در این زمینه حمایت کند.

اخبار

خیز مدیریت شهری برای ایجاد شهرک های استارتاپی
یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ایجاد الیه فعالیت های دانش بنیان و نوآورانه در شهر تهران با رأی مثبت اکثر شورای شهری ها به تصویب رسید و مدیریت شهری خیز تشکیل 

شهرک های استارتاپی را برداشت.

چتر معافیت های مالیاتی بر 
سر شرکت های دانش بنیان 
در حالی گسترانیده شده که 
در طرح »جهش تولید دانش 
بنیان« این قانــون احتماال 
دســتخوش تغییراتی خواهد شد؛ نکته ای که هنوز تا 
طرح آن در صحن علنــی مجلس فاصله ای نه چندان 

دور و نزدیک دارد. 
در همین راستا یکی از فعاالن عرصه فناوری از ایجاد 
تغییراتی در معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان 
ابراز نگرانی کرد. عبدالرضا یعقــوب زاده، مدیرعامل 
شرکت دانش بنیان تولید کننده ونتیالتور مراقبت های 
ویژه بزرگســاالن و اطفال و برگزیده سی و چهارمین 
جشــنواره بین المللی خوارزمی گفت: در حال حاضر 
قانون معافیت هــای مالیاتی از جمله قوانینی اســت 
که ایجاد شده و شــرکت های دانش بنیان از آنها بهره 

می برند اما امسال این قانون در حال تغییر است.
یعقوب زاده اظهار کرد: تغییر قوانین از عواملی است که 
باعث عدم پیشرفت شرکت های دانش بنیان می شود؛ 
در حال حاضــر قانون معافیت هــای مالیاتی از جمله 
قوانین اســت که ایجاد شده و شــرکت ها از آنها بهره 

می برند اما امسال این قانون در حال تغییر است.
وی افزود: همچنین بخش خصوصی باید انگیزه های 
کافی را برای رقابت داشته باشــد و اگر بخش دولتی 
بخواهد با انتقال تکنولــوژی و واردات محصوالتی که 
توانایی تولید آن در شرکتهای دانش بنیان وجود دارد، 
موافقت کند، می تواند انگیزه محققان کشور را کمتر 
کند.وی افزود: در واقع این اقــدام بخش دولتی مانع، 
سونامی و عامل ضد انگیزه بزرگ برای شرکت هاست 

که نباید این اتفاق بیفتد.آنچــه در میان این کلمات 
واضح و مبرهن است، اینکه قانون »جهش تولید دانش 
بنیان« که می رود تا تســهیل کننده فعالیت شرکت 
های دانش بنیان باشد، نقاط ضعفی دارد که قطعا نیاز 
است تا مورد بازنگری قرار گیرد. در همین راستا شهاب 
جوانمردی، عضو کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان 
اتاق ایران می گوید: »واقعیت این است که این قانون 
در مقــام عملیاتی کمک ویژه ای به کســب وکارهای 

دانش بنیان نخواهد نکرد. باید مبادی حضور در زنجیره 
ارزش افزوده جهانی برای کسب وکارهای دانش بنیان 
فراهم شود. باید قاعده گذاری درســتی انجام شود و 
باید قوانین و سیاست های کلی منجر به تسهیل حضور 
شرکت ها در زنجیره تولید جهانی باشد ولی از این طرح 
چنین انتظاری نمی رود.»کســب و کار« در گفتگو با 
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال 

اتاق تهران این مساله را بررسی می کند. 

طرح »جهش توليد دانش بنيان« با نقاط قوت و ضعف فراوان در نوبت ارسال به صحن قرار دارد

نگرانی دانش بنیان ها   از تغییر معافیت های  مالیاتی
برخورد سليقه ای با ماليات شركت های دانش بنيان غيرمستقر در پارک علم و فناوری 

بلوغ دانش بنیان ها زیر چتر اعتبارهای مالیاتی  
فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

قانونی به نام »قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده ها و فناوری ها« وجود دارد که مربوط به ۱0 سال است. هرچند این قانون، قانون بسیار پیشرویی است؛ ولی بعد از ۱0 سال نیاز به بازنگری در برخی 
از حوزه ها داشته است. طرح »جهش تولید دانش بنیان« در همین راستا تنظیم شده است. البته یکی از ضعف های این طرح نگاه و رویکرد آن است. در این طرح نگاه، نگاه خودکفایی است و بعد هم بیشتر شرکت های زایشی 
و دانشگاهی و برگرفته از دانشگاه دیده می شوند. در حالی که خألیی که امروز داریم، لکوموتیوهای اقتصادی است که به عنوان پیشروهای اقتصاد در داخل خود فناوری و نوآوری را استفاده کنند و همراه با خود استارتاپ ها و 
شرکت های کوچک را بکشند. توجه به شرکت های بزرگ و پیش قراوالن اقتصاد در این طرح بسیار کم رنگ است. بحث دیگر هم این است که اولویت هایی که برای حمایت و کمک دیده شده اند بیشتر بحث خودکفایی بوده تا 

شکوفایی یک سری نوآوری ها و فناوری های جدید در کشور. 
گرچه این طرح محاسنی هم دارد که امیدوارم در رفت و برگشت های مجلس حذف نشود. یکی از این محاسن این بوده که یک سری اعتبار مالیاتی برای شرکت هایی که روی فناوری سرمایه گذاری می کنند، دیده شده است. 
البته قسمت های مختلف مجلس روی این بند نظر متفاوتی دارند؛ ولی ما به عنوان مثال در کمیسیون اقتصاد دانش بنیان اتاق ایران با نظر مثبت از این بند یاد کردیم و اگر همین گونه به صحن بیاید، مطلوب ماست زیرا اعتبارهای 
مالیاتی یکی از مهم ترین مشوق هایی است که اوال کارکردهای فسادزای آنها نسبت به سایر مشوق ها کمتر است و نکته دوم اینکه تشویق کننده است به دلیل اینکه باعث می شود افرادی که در بنگاه های اقتصادی تصمیم می 
گیرند، با دید مثبت تری نسبت به هزینه کردهای مالی و مالیاتی خود نگاه کنند. ضعف دیگری که در این گونه طرح ها دیده می شود، این است که معموال صندوق ها و نهادهای جدید اضافه می کنند که ما توصیه کردیم که هر 
کارکردی که در کشور قرار است اتفاق بیفتد از طریق صندوق های موجود یا نهادهای توسعه ای و حمایتی موجود اتفاق بیفتد. اتفاق بدی که تعدد صندوق و نهادهای حمایتی و توسعه ای می تواند رقم بزند سردرگمی و بروکراسی 
اضافه است و همچنین ممکن است فسادزا باشد. حسن دیگری که در طرح وجود دارد، این است که برای اینکه اطالعات آماری مربوط به فضای دانش بنیان در کشور منظم تر و منسجم تر در اختیار عالقه مندان و سرمایه گذاران 
قرار بگیرد نهادهایی را در معاونت علمی، گمرک و سایر ارگان ها موظف کرده اند که گزارش های آماری منظم بدهند. به طور مثال از واردات محصوالت دانش بنیان به کشور یا از صادرات شرکت های دانش بنیان به خارج از کشور 
و تعرفه های خاصی که داده شود یا تنظیم سالنامه آماری و گزارش آماری سالیانه مربوط به عملکرد حوزه دانش بنیان کشور توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنظیم شود. مورد اخیر جزو نکات بسیار خوبی است 

که در این طرح با توجه به خألیی که در کشور داریم و اطالعات و آمار در این حوزه کم است می تواند کمک کند که از هدررفت منابع جلوگیری شود. 
اعتبار مالیاتی که در این طرح مقرر شده، به عنوان یک مشوق کمک می کند که اگر بنگاه های اقتصادی در فناوری های نوین پولی را هزینه می کنند و آن هزینه کرد را حسابرس معتمدشان تایید کند آن را به عنوان یک اعتبار 
پرداخت مالیات بتوانند محسوب کنند. مشابه آن هزینه را اگر بنگاه های اقتصادی به مجموعه های خیریه اختصاص می دادند، در قانون برای آنها یک سری معافیت ها و مشوق هایی دیده شده بود. در این پیش نویس نیز گفته 
شده که اگر بنگاه ها هزینه ای در این حوزه انجام بدهند و به تصویب و تایید حسابرس آنها برسد با معیارها و آیین نامه ای که قرار است منتشر شود، به عنوان یک اعتبار مالیاتی دیده خواهد شد. برخی نگران هستند که اگر اعتبار 
مالیاتی دیده شود، معافیت مالیاتی حذف می شود. بنگاه های دانش بنیان نباید نگران حذف معافیت مالیاتی باشند. وقتی بنگاه ســود می کند و عملکرد مثبتی دارد باید مالیات آن را هم پرداخت کنیم. اینکه بخواهیم تا ابد با 
معافیت رشد کنیم که نشان می دهد ما خیلی هم رقابت پذیر نیستیم. معافیت های مالیاتی هرچند در سال های ابتدایی فعالیت خوب است؛ ولی از جایی به بعد یک بنگاه باید به میزانی ارزش افزوده ایجاد کند و ثروت بیافریند و 

برای خودش و سهامدارانش سود ایجاد کند که نگران پرداخت مالیات نباشد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

اســتارت آپ های حوزه ســالمت در دوره همه 
گیری کرونا، خوش درخشیدند اما با چالش های 
قانونی رو به رو شــدند. اکنون این استارت آپ ها  
می تواننــد از اتحادیه کســب وکارهای مجازی 
مجوز بگیرند. براساس اطالعاتی که در نامه مرکز 
 اصناف و بازرگانــان ایران به ایــن اتحادیه آمده، 
خدمات کســب وکارهــای نوپا در شــاخه های 
ســالمت،  خدمات  خارج از قوانین مشمول امور 

پزشکی و دارویی  شامل می شود.
»براساس ضوابط مشــخص شده در رسته شغلی 
حوزه سالمت، منظور از ســامانه  آنالین ارائه کاال 
و خدمات ســالمت، سامانه ای اســت مشتمل بر 
انواع بســتر فضای مجازی )ســایبری( که ارائه 
کاال و خدمات یــا ایجــاد ارتبــاط و توافق بین 
متخصص و مصــرف کننده یا کاربــر خدمات در 
حوزه ســالمت را برای کاربران این سامانه فراهم 

می کند. خدمات قابل عرضه در رســته شــغلی 
سالمت عبارت است از خدمات و محصوالتی که 
در حوزه سالمت از شــمول قوانین و مقررات امور 
پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی و 
آیین  نامه های مذکور در قانون فوق، خارج است و 
 نیاز به ارائه خدمت یا کاال توسط متخصص نیست

 یا هرگونه محصول یا خدمت در حوزه ســالمت 
که با توجه بــه قوانین و مقررات ایــن حوزه باید 
توســط متخصص به مصــرف کننده یــا کاربر 
ارائه شود. این رســته های شــغلی باید بر بستر 
فضای مجازی ) ســایبری( از قبیل اپلیکیشــن 
 یــا وب ســایت فعالیــت کننــد. ســامانه باید

 امکان نمایش اطالعات موثر متخصص را فراهم 
کنــد و محل ذخیره ســازی اطالعــات کاربران 
مقیم ایران باید در داخل کشــور صورت گیرد«.

به گزارش اتاق بازرگانی تهــران، محمود نجفی 

عرب، رییس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتاق 
تهــران در این باره گفــت:»در شــرایط امروز، با 
 توجــه به همــه گیری کرونــا، اســتارت آپ ها

 می توانند ارائــه خدمات درمانی و ســالمت به 
مردم را تسهیل کنند با این حال وزارت بهداشت 
و درمان و ســازمان نظام پزشــکی، باید در کنار 
اتحادیه و وزارت صمــت در این زمینه اعمال نظر 
کند. به نظر می رســد امروز به آییــن نامه ای در 
خصوص فعالیت استارت آپ های حوزه سالمت 
نیــاز داریم«.نجفی عرب گفت: »بــه طور کلی با 
حضور استارت آپ ها در اقتصاد سالمت موافقم، 
 اما فعاالن این حــوزه باید با وزارت بهداشــت و 
درمان بــه عنوان رگوالتور در فضای این کســب 
وکار به جمع بندی و توافق برســند تا فعالیت آن 
ها متضاد بــا قوانین حاکم بر این حــوزه قلمداد 
نشــود. از طرف دیگر، انتظار داریــم اگر ضعفی 

در قانون در زمینــه اســتفاده از فرصت فعالیت 
استارت آپ ها در اقتصاد ســالمت کشور داریم، 
برطرف شــود«.این عضــو هیئــت نمایندگان 
 اتاق تهران با اشــاره به مقاومت اولیــه در دولت 
درباره فعالیت استارت آپ ها گفت:» این مقاومت 
اولیه به معنــای توقف کارها نیســت. اگر فعاالن 
اســتارت آپی حوزه ســالمت، مســیر مذاکره با 
وزارت بهداشت و درمان را از اتاق بازرگانی دنبال 
کنند، به نتایج خوبی می رســند. اتحادیه فضای 
کســب وکارهای مجازی می تواند بــا همکاری 
اتاق بازرگانی مســیر را برای این فعاالن باز کند. 
بــه هرحــال در مواجهه با هــر پدیده تــازه ای 
مقاومت هایی وجــود دارد، اما اکنــون که بحث 
نســخه الکترونیک هــم در اقتصاد ســالمت به 
 میان آمده، باید فرصت را مغتنم شــمرد و مسائل

 دیگر را هم مطرح کرد«.

مدیرعامل تاکســی اینترنتی اســنپ در واکنش 
به ادعای تخلف یکــی از رانندگان این تاکســی 
اینترنتی، گفــت: با همکاری مقامــات قضایی و 
 تیــم حقوقی اســنپ در حال پیگیری مشــکل

 هستیم.
یکی از کسبه بازار چند روز قبل با انتشار ویدیویی 
از خود، اعالم کرد بسته ای را به یکی از رانندگان 
اسنپ تحویل داده اما پس از این که بسته به محل 
نرسیده و آن را پیگیری کرده، متوجه شده راننده 
در دسترس نیست. این مرد در ویدیوی خود اعالم 
کرد بر اساس اســتعالم هایی که به دست آورده، 
شماره پالک خودرو جعلی است و همین مسئله 

ماجرا را کمی پچیده تر از قبل کرد.
این شــهروند اضافه کــرد: تماس با پشــتیبانی 
اســنپ هم نتوانســته به او کمکی کند، چرا که 
آن ها گفته اند بر اســاس قوانین نباید به خودرو، 

بســته ای را برای حمل تحویل داد.پس از این که 
ویدیوی موردنظر دست به دســت چرخید و در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شــد، مدیرعامل 
 اســنپ با انتشــار ویدیویی به این اتفاق واکنش

 نشان داد.  
»محمد خلج« مدیرعامل اسنپ با تاکید بر این که 
مسافران نباید از وسیله نقلیه ای که مشخصات آن 
با مشخصات درج شده در اســنپ مغایرت دارد، 
برای تردد یا حمل بار اســتفاده کننــد، گفت: از 
مشــکلی که به وجود آمده متاسف هستم اما تیم 
پشتیبانی اسنپ همیشه در تالش است که کنار 
کاربرانش باشــد و در مواردی که طبق قوانین و 
مقررات در حوزه پشــتیبانی اسنپ قرار می گیرد 
پایبند بماند.وی افزود: قوانین و مقررات اسنپ در 
سایت و اپلیکیشن ما قرار داده شده و بندهای مهم 
این قوانین به طور مرتب از طریق کانال های اسنپ، 

شــبکه ها و صفحات مخلتف در فضــای مجازی 
اطالع رسانی شده است. براساس همین قوانین، 
 جا به جایی بار فقط از طریق سرویس باکس مجاز

 است.
خلج تصریح کرد: نــوع قرارداد کاربــران راننده 
با سرویس ارســال مرسوله در اســنپ متفاوت 
است و به همین دلیل ارســال مرسوله را از طریق 
سرویس مسافر تایید نمی کنیم.او درباره مشکلی 
که برای این کاربــر به وجودآمده اســت، افزود: 
بررســی های مدارک کاربر راننده نشان می دهد 
که اطالعات پالک خودرو با کارت خودرو مطابقت 
دارد اما یــک رقم از آن به اشــتباه در سیســتم 
اسنپ به ثبت رســیده اســت. در حال پیگیری 
علت به وجــود آمدن ایــن اتفاق هســتیم. این 
 اطالعات با دســتور قضایی در اختیار مسافر قرار 

خواهد گرفت.

مدیرعامل اسنپ با تاکید بر این که موضوع جعلی 
بودن پالک صحــت ندارد، افــزود: راننده تمامی 
مراحل مربوط به احراز هویت را گذرانده و دارای 
تاییدیه نیروی انتظامی اســت. اسنپ همیشه به 
کاربران خود توصیه کرده است که حتما اطالعات 
خودرو با مشــخصات ثبت شــده در اپلیکیشن 
مطابقت بدهند و در صــورت مغایرت از انجام آن 
سفر خودداری کنند و مسئله را به تیم پشتیبانی 

ما گزارش دهند.
خلج تاکید کرد: روزانه بیش از ۱00 هزار مرسوله به 
سالمت با سرویس حمل بار اسنپ جا به جا می شود 
و به طور قاطع اعالم می کنم که ما از کوچک ترین 
اشتباه نیز به سادگی نمی گذریم. به شما اطمینان 
می دهم که با همــکاری مقامــات قضایی و تیم 
حقوقی اسنپ این مشکل را پیگیری  و نتیجه آن را 

اعالم خواهیم کرد.

سرمقاله

برای فعاليت استارت آپ های حوزه سالمت

اتاق بازرگانی می تواند مسیر مذاکره با وزارت بهداشت را هموار کند

مديرعامل اسنپ :

تخلف راننده اسنپ از سوی مقامات قضایی پیگیری می شود


