
با توجه به اینکه روز گذشته از سامانه تراکنش های خرید بدون حضور کارت 
بانکی و از طریق موبایل رونمایی شد، برای استفاده از این سرویس بانکی جدید 
متقاضیان مشخصات کارت بانکی خود را در برنامه کاربردی که دارای مجوز 
از بانک مرکزی در خصوص ارائه خدمت در حوزه پرداخت موبایلی است، ثبت 
کنند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ از برنامک های پرداختی در این زمینه 
مجوزی نداده و پس از آزمون برنامک ها مجوزهای الزم اعطا خواهد شــد.به 
گزارش ایســنا، اوایل هفته جاری بود که رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی 
پروژه اســتفاده از موبایل برای تراکنش های خرید در فروشــگاه ها و حذف 
تدریجی کارت خرید” خبر داد که طبق گفته وی،  مشتریان بانک ها با این طرح 

می توانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل، بدون تماس 
با کارتخوان، تراکنش های الزم را انجام دهند.در این خدمت جدید بانکی که 
روز گذشته از آن رونمایی شد، به تراکنش های »حضوری بدون کارت« معروف 
هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر 
دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی 
را دارا باشد، کاربر می تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه 
کارتخوان و بدون نیاز به اســتفاده از فیزیک کارت بانکــی، وجه مورد نظر را 
پرداخت کند البته پیش از این اطالعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک های 
پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده 

باشد.در ادامه اطالعات دریافتی ایسنا از بانک مرکزی درباره جزئیات این طرح 
بیانگر این است که با توجه به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی تراکنش های 
حضوری بدون کارت به صورت تدریجی با پیوســتن بانک ها و شرکت های 
پرداخت گسترش پیدا خواهد کرد که براساس آخرین بررسی ها، بانک ملت 

برای توسعه روش های پرداخت موبایل اعالم آمادگی کرده است.  
ضمن اینکه شــرایط خرید با اجــرای این طرح هیچ تغییــری نخواهد کرد،  
تنها کسانی که از این ســرویس اســتفاده می کنند، می توانند در پایانه های 
شرکت هایی که این قابلیت را پیاده ســازی و پایانه ها را بروزرسانی کرده اند،  
استفاده کنند.همچنین، از آنجا که موضوع استاندارد EMV در تراکنش های 

با حضور کارت مصداق دارد و تراکنش کارتی محســوب می شود، این طرح 
ربطی به کیف پول الکترونیک نــدارد زیرا،  در خصوص کیف پول الکترونیک 
زیرساخت های جدید و خرید بدون دخالت کارت است و زیرساخت مجزایی 
دارد.عالوه براین،  مردم برای بهره مندی از تراکنش های بدون کارت می توانند 
مشخصات کارت خود را در برنامه کاربردی که دارای مجوز از بانک مرکزی در 
خصوص ارائه خدمت در حوزه پرداخت موبایلی است، ثبت کنند و با ثبت کارت 
خود در این برنامه کاربردی از این ســرویس بهره مند شوند اما تاکنون بانک 
مرکزی به هیچ از برنامک های پرداختی در این زمینه مجوزی نداده است و پس 

از آزمون برنامک ها مجوزهای الزم اعطا خواهد شد.

روند صعودی بورس های مهم جهانی باز هم ادامه یافت.به گزارش بلومبرگ، کاهش شمار 
مبتالیان به کرونا در بسیاری از کشورها همزمان با پیشبرد اکسیناسیون باعث امیدواری 
معامله گران به پایین آمدن تلفات و اعمال محدودیت های جدید شده است. با افزایش سطع 
عمومی فعالیت های اقتصادی جریان تجارت جهانی بار دیگر تقویت شده و حجم مبادالت 
تجاری بین کشورهای مختلف و همچنین سفارشات جدید برای کاالهای اساسی افزایش 
یافته و برای نخستین باز از زمان شیوع کرونا، شاخص ریسک سیتی گروپ در سطح جهان 
به زمان قبل از آغاز همه گیری بازگشته است.  گزارش منتشر شده از وضعیت بازار کار آمریکا 
نشان می دهد شمار متقاضایان دریافت مزایای بیکاری تا پایان ماه ژانویه به پایین ترین سطح 
خود از ماه نوامبر رسیده است که می تواند نشانه ای از آغاز مجدد روند استخدام ها در بزرگ 
ترین اقتصاد جهان باشد. انتظار می رود در ماه ژانویه اقتصاد آمریکایی موفق به اشتغال زایی 
برای ۱۰۰ هزار نفر شده باشد که در صورت تحقق بیانگر تغییر روندی محسوس پس از ماه 
دسامبر است که در آن خالص اشتغال زایی به رقم منفی ۱۴۰ هزار رسیده بود. نرخ بیکاری 
در آمریکا از زمان شیوع کرونا عموما رو به افزایش بوده است.  ژانت یلن، وزیر خزانه داری 
آمریکا در نشستی با مدیران شرکت های بزرگ مالی این کشور از ایده صدور اوراق بهادار 
با سررسیدهای بلندمدت تر در بازارهای حراج اوراق حمایت کرده است. این اقدام در کنار 
تالش های دولت بایدن برای رونمایی از یک بسته محرک نقدی دیگر یک سیگنال نیرومند از 
طرف کاخ سفید برای حمایت از بازارهای مالی تلقی می شود. همچنین برخی از منابع خبری 
اطالع داده اند گروهی از نمایندگان دموکرات به دنبال طرحی هستند که در صورت تصویب 
شدن، معافیت های مالیاتی جدیدی را برا برای شاغلینی که به دلیل کرونا با کاهش درآمد 
مواجه شده اند در نظر خواهد گرفت.   شاخص خوشبینی به اقتصاد آمریکا در ابتدای ماه فوریه 

با افزایش ۱.۸ واحدی به ۵۱.۹ واحد رسیده است که باالترین سطح ثبت شده از ماه اکتبر 
محسوب می شود. دموکرات ها که اکنون کنگره و سنا و هم چنین کنترل کاخ سفید را در 
دست دارند در تالش هستند تا بسته حمایتی جدید را با ۱.۹ تریلیون دالر اعتبار به تصویب 
رسانده و اجرایی کنند. تا پیش از این دولت قبلی حدود ۳.۵ تریلیون دالر برای مقابله با تبعات 
اقتصادی کرونا و کمک به تقویت رشد بخش های مختلف هزینه کرده بود که انتظار می رود 
این روند کماکان ادامه داشته باشد.  در شرایطی که رشد اقتصادی کشورهای جهان در حال 
افزایش است رییس بانک مرکزی اروپا از در پیش بودن یک دوره سخت دیگر خبر داده است. 
کریستین الگارد با بیان اینکه اقتصاد اروپا در یک چاله عمیق قرار دارد از تاخیر در پیشرفت 
برنامه واکسیناسیون طبق برنامه ریزی قبلی انتقاد کرده است. صندوق بین المللی پول پیش 
بینی خود از رشد اقتصادی امسال کشورهای عضو منطقه یورو را با یک درصد کاهش به ۴.۲ 
درصد رسانده است. برآورد این نهاد از رشد اقتصادی هر چهار اقتصاد بزرگ اروپایی کاهش 
یافته است.  با ادامه تحقیقات در خصوص راه های مقابله با کرونا واکسن های جدید در حال 
ورود به بازار هستند. شرکت جانسون اند جانسون اعالم کرده است واکسن جدید ساخت 
این شرکت می تواند تا ۸۸ درصد برابر کرونا ایمنی ایجاد کند. با این حال برخی از گزارشات 
حاکی از واکنش های شدید آلرژیک افراد دریافت کننده واکسن های موجود بوده است که در 
برخی از موارد حتی به مرگ فرد ختم شده است. اگر واکسن ها موفق به ایجاد ایمنی در سطح 
همگانی نشوند این نگرانی وجود دارد که شاهد جهش های مجدد ویروس کرونا و بروز آن به 
شکل نیرومندتر باشیم.  رشد اقتصادی منفی ۳.۵ درصد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ حتی 
بدتر از چیزی بود که در رکود بزرگ ۲۰۰۹ به ثبت رسید و این مساله، لقب بدترین عملکرد 
اقتصادی را از زمان جنگ جهانی دوم از آن ۲۰۲۰ می کند. سال ۲۰۲۰ برای بازار کار نیز 

سال بسیار بدی بود و ۱۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر بیکار هستند. طبق اعالم وزارت 
بازرگانی آمریکا، تنها رشد اقتصادی منفی ۱۱.۶ درصدی سال ۱۹۴۶ از عملکرد اقتصاد در 
سال ۲۰۲۰ بدتر بوده و نوار ۱۱ سال رشد اقتصادی مثبت نیز در نتیجه این اتفاق پاره شده 
است. انتظار می رود روند رو به رشد اقتصاد این کشور امسال مجددا از سر گرفته شود.  تاکنون 
بیش از ۱۰۶ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۱۵ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین 
دو میلیون و ۳۳۲ هزار و ۵۶۷ نفر جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، 
باالترین تلفات مربوط به آمریکا با ۴۷۵ هزار و ۵۷۱ نفر، برزیل با ۲۳۱ هزار و ۵۶۱ نفر، مکزیک 
با ۱۶۶ هزار و ۲۰۰ نفر، هند با ۱۵۵ هزار و ۱۷۲ نفر و انگلیس با ۱۱۲ هزار و ۷۹۸ نفر بوده است.

آرتور هوگان- تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در موسسه نشنال سکیوریتیز کورپوریشن - گفت: 
اکنون زمان آن رسیده است که توجه معامله گران و فعاالن بازار به شاخص های بنیادی جلب 
شود. اخبار مربوط به ویروس امیدوارکننده تر از قبل هستند اگرچه هنوز تا خالصی از آن 
فاصله زیادی داریم اما می توانیم ردپای بهبود تدریجی در بخش های مختلف مشاهده کنیم. 
با توجه به حضور خوب و نیرومند سیاست گذاران پولی، بازارها کمتر نسبت به کافی نبودن 

سیاست های پولی و مالی برای حمایت از رشد  اقتصادی نگران اند.

بورس آمریکا  
در وال استریت، همه شاخص ها صعودی بودند تا جایی که هر سه شاخص اصلی بورسی در 
سطح باال تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۴۹ 
درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۳۱ هزار و  ۲۹۹.۵۸ واحد بسته شد.شاخص 
»اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۳۸ درصد صعود تا سطح ۳۹۰۱.۶۸ واحدی باال رفت و دیگر شاخص 

مهم بورســی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با ۰.۶ درصد افزایش در سطح ۱۳ هزار و 
۹۴۰.۷۹ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۵۳ درصد 
افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۵۲۳.۵۳ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس 
فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۰۲ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۴ هزار و ۵۹.۹۱ واحدی 
به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با پیشروی ۰.۴۷ درصدی در 
سطح ۵۶۸۶.۰۳ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۰۵ درصد باال رفت 

و به ۸۲۱۹ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک 
کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افزایش ۲.۱۲ درصدی تا سطح ۲۹ هزار و ۳۸۸.۵۰ واحدی 
باال رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۱۱ درصد باال رفت و در سطح ۲۹ 
هزار و ۳۱۹.۴۷ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" افزایش ۱.۴۸ 
درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۵۶۴.۵۶ واحد بسته شد.در استرالیا شاخص "اس اند 
پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۵۹ درصد صعود و ایستادن در سطح ۶۸۸۰.۸۶ 
واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" 

ژاپن صعودی بود. 

قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر محدودیت عرضه کشورهای تولیدکننده 
بزرگ و خوش بینی به احیای تقاضا برای سوخت، 

صعود کرد و به باالترین حد در ۱۳ ماه اخیر رسید.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در آوریل ۴۸ ســنت معــادل ۰.۸ درصد 
افزایش یافت و به ۶۱ دالر و چهار سنت در هر بشکه 
رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در مارس با ۴۵ ســنت معادل 
۰.۸ درصد افزایش، به ۵۸ دالر و ۴۲ ســنت در هر 
بشکه رســید.هر دو شــاخص نفت برنت و وست 
تگزاس اینترمدیت به باالتریــن حد خود از ژانویه 
سال ۲۰۲۰ تاکنون رسیده اند. قیمت ماه آتی هر 
دو قرارداد روز سه شنبه برای هفتمین روز متوالی 
افزایش یافت که طوالنیترین روند افزایشی از ژانویه 

ســال ۲۰۱۹ به این طرف اســت.کاهش یکجانبه 
عرضه از سوی عربستان سعودی در ماههای فوریه و 
مارس عالوه بر کاهش تولیدی که اوپک و متحدانش 
اعمال می کنند، عرضه در بازارها را محدود کرده و 
به متعادل شــدن بازارهای جهانی انجامیده است.

ســرمایه گذاران همچنین به بهبود تقاضا پس از 
واکسیناسیون گســترده کووید ۱۹ امید بسته اند. 
دالر ضعیفتر هم به تقویت قیمت کاالها کمک کرده 
است.استفن اینس، استراتژیست ارشد جهانی در 
شرکت اکســی کورپ در این باره گفت: پیشرفته 
بررسی بسته کمک مالی کرونایی آمریکا و خوش 
بینی به توزیع و تاثیر واکسنها در ادامه سال ۲۰۲۱ 
و افت اندک ارزش دالر به ایــن دیدگاه که احیای 
تقاضا در پیش اســت، کمک کرده است هر چند 
که اخبار گوناگونی درباره تاثیر واکســنهای فعلی 

بر نوع ویروس شناســایی شده در آفریقای جنوبی 
وجود دارد. با این حال وی هشدار داد نمودارهای 
فنی نشــان می دهند هر دو قیمــت نفت برنت و 
وســت تگزاس اینترمدیت در وضعیت بیش خرید 
قرار گرفته اند و خاطرنشان کرد اگرچه در سطوح 
قیمت فعلی اندکی محتاط هستم اما دورنمای میان 
مدت و بلندمدت تقاضا مطلوب اســت و می توان 
تمایل به نگاه کردن ورای ابهامات کوتاه مدتی که 
برای نفت وجود دارد را درک کرد.بر اساس گزارش 
رویترز، سرمایه گذاران منتظر انتشار آمار هفتگی 
ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا هســتند. 
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند 
ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته گذشته رشد کرده 
و ذخایر سوختهایی نظیر دیزل و نفت کوره کاهش 

داشته است.

با توزیع چک های جدید از ابتدای سال آینده و اجباری 
شدن ثبت در ســامانه صیاد، چک های فعلی و موجود 
در بازار طبق روال ســابق کارســازی می شوند و بانک 
مرکزی نیز در یک زمان مشخصی اقدام به جمع آوری 
این چک ها می کند تا چک های جدید جایگزین شوند. 
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون جدید چک و 
به دلیل عدم فرهنگ سازی و آشنایی بانک مرکزی در 
ابتدا ثبت چک در ســامانه صیاد را به صورت اختیاری 
آغاز کرد. اما با توزیع دســته چک های جدید از ابتدای 
سال آینده، ثبت چک در سامانه صیاد اجباری می شود 
که در این بین تکلیف و سرنوشت چک های طرح قدیم 
مورد سوال قرار می گیرد و در این زمینه، بانک مرکزی 
در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های 
جدید جایگزین می کند که در این خصوص، فرجه زمانی 
مناسب را در اختیار مشــتریان قرار می دهد تا مشکلی 

به وجود نیاید.همچنین، تا زمان اجرایی شــدن کامل 
قانون جدید چک، چک های فعلی در شبکه بانکی کشور 
طبق روال سابق کارسازی می شوند. به عبارت دیگر، تا 
زمانی که فردی تنها یک برگ از دسته چک قدیمی هم 
داشته باشــد، آن چک طبق روال و فرآیندهای قانون 
سابق چک کارسازی می شــود. عالوه بر این، اگر تاریخ 
وصول چک طرح قدیمی برای سال آینده هم باشد، باز 
آن چک طبق روال پیشین نقد می شود و پشت نویسی 
چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد 
اما انتقال چک های جدید باید از طریق ســامانه صیاد 
انجام شــود. در حال حاضر چک های فعلی امکان ثبت 
اختیاری در سامانه صیاد را دارند تا دارندگان این قبیل 
چک ها با روال ثبت و نقل و انتقال چک در این سامانه تا 
زمان اجباری شدن آشنا شوند. از آنجا که وظیفه ثبت 
چک در سامانه صیاد برعهده صادرکننده چک است و 

ذینفع چک نیز آن باید آن را تایید کند که صادرکننده 
چک می تواند با در اختیار داشــتن یکی از کارت های 
بانکی صادر شده از ســوی بانکی که دسته چک وی را 
صادر کرده و با اســتفاده از سیم کارت متعلق به خود از 
طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطالعات شناسه 
صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور 
آن را دارد، وارد منوی ثبت چک شده و اطالعات چک 
صادره خود شــامل تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع را 
وارد کند. گیرنده چک نیز می تواند با در اختیار داشتن 
هریک از کارت های بانکی خود و سیم کارت متعلق به 
خود، از طریق برنامک موبایلی، با وارد کردن اطالعات 
شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی، 
وارد منوی تائید چک شده و اطالعات چک ثبت شده به 
نفع خود را با اطالعات مندرج در برگه چک تطبیق داده 

و مراتب تائید و یا عدم تائید خود را اعالم کند. 

چگونه بدون کارت بانکی خرید کنیم؟

بورس ها در جهان کماکان می تازند

سرنوشت چک های قدیمی چه می شود؟ قیمت نفت در اوج ۱۳ ماهه ایستاد
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احتکار و سودجویی    قیمت گل را چند برابر کرد

هر دم از این باغ بری می رسد

الیحه
 بودجه 
تا یکشنبه 
نهایی می شود

دژپسند:

 هر ساعتی که به 
تعهداتشان برگردند، 
ما هم به تعهداتمان 

عمل می کنیم
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سرمقاله

يادداشت

 بازار  ارز  
در انتظار  برجام

خرید و فروش امانی طال 
قانونی نیست

روند قیمتی نرخ ارز مربوط 
به انتظارات تورمی اســت 
و براســاس این انتظارات 
اســت که قیمت نرخ ارز 

شکل می گیرد...

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی 

  رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی

متن کامل  د ر صفحه 3
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 دالر  تا انتخابات 1400  
در فاز انتظار

زنگ خطر خروج 
نیروگاه داران 

تجدیدپذیر از ایران

شاخص به یک میلیون و 208 هزار واحد رسید

خروج بورس از شوک
صفحه2

صفحه4

خرید و فروش آنالین طال قانونی می شود
رئیس اتحادیه طال و جواهر نسبت به خرید و فروش طالی آب شده در فضای مجازی هشدار داد

صدور نخستین مجوزهای فروش آنالین طال                                                                                                                             خرید و فروش سکه به صورت آنالین همچنان ممنوع

انتظار بــازار ارز از انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا بــرای در پیش گرفتن روند کاهشــی به 
بن بست خورد. حال این بازار چشم به انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دوخته تا بتواند مسیر 
خود را برای کاهــش یا افزایــش انتخاب کند.

برخی کارشناســان اقتصادی بر این باورند که 
کاهش واقعی نرخ ارز در خرداد ۱۴۰۰ و همزمان 
با انتخابات ریاست جمهوری رقم خواهد خورد. 
این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان 
معتقدند که انتخابات ۱۴۰۰ بستری برای افزایش 
نرخ ارز خواهد بود و رشد واقعی نرخ ارز در آن در 
آن زمان مشاهده می شود. در حال حاضر مدت 
هاســت که نرخ ارز در محــدوده ۲۴ و ۲۵ هزار 

تومانی در نوسان بوده و سد...

در روزهای اخیر وزارت نیرو در حالی دســت 
خــود را روی دکمــه »ابطــال قراردادهای 
نیروگاه داران تجدیدپذیر« برده اســت که این 
سرمایه گذاراِن از همه جا رانده، اکنون از اقدام 
این وزارتخانه به شــگفت آمده اند!به گزارش 
کســب و کار نیوز، کافی اســت پای درد دل 
یکی از این نیروگاه داران بنشینید تا از سختی 
راه تولید در ســال »رونق تولید« مطلع شوید؛ 
ســرمایه گذارانی که در اوج ســال های برجام 
)همان ســال هایی که خیلی ها آن را پیراهن 

عثمان کرده اند( به امید...

 گل رز
 50هزار تومان شد



اقتصاد2
ایران وجهان

خروج خودروهای لوکس از یک 
زیان بیمه ای!

با وجود نوســان تند قیمت ها در بازار خودرو به 
استناد مصوبه بیمه شخص ثالث، تمامی خودروها 
با هر قیمتی فقط امکان پوشش بیمه ای تا سقف 
مشخصی که برای امسال ۲۲۰ میلیون تومان بود را 
داشته و مابقی مشمول پرداخت خسارت نبود که 
به زیان خودروهای با قیمت بیش از سقف تعیین 
شده )غیرمتعارف یا لوکس( تمام می شد، این در 
حالی است که بیمه مرکزی وعده داده با رایزنی 
های صورت گرفته از سال آینده تمامی خودروها تا 
سقف پوشش بیمه ای انجام شده خسارت دریافت 
کنند. به گزارش ایسنا، قبل از تصویب قانون جدید 
بیمه شخص ثالث در سال۱۳۹۵،  قانونگذار حد 
مشخصی برای مسئولیت مقصر حادثه رانندگی 
جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان 
دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس چند 
صد میلیونی دچار  خسارت می شد امکان پرداخت 
کامل خسارت وجود داشــت. اما در قانون جدید 
بیمه شخص ثالث  خودروها بر اساس معیار قیمت 
به دو نوع متعارف و نامتعارف تفکیک  و برای جبران 
خسارت مالی خودروهای نامتعارف حد تعیین شد؛ 
به طوری که خودروی متعارف خودروئی است که 
قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان 
در ماه حرام در آن سال باشد و خودرویی که قیمت 
آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف تلقی می شود.  
بر این اساس در سال جاری رقم  ۲۲۰ میلیون تومان 
معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار 
گرفت و خودروهای تا این سقف متعارف و باالتر 
از آن نامتعارف اعالم شــد. در این شرایط اگر یک 
خودروی متعارف که قیمت آن در ســال جاری 
حداکثر ۲۲۰ میلیون است در یک حادثه رانندگی 
دچار خسارت مالی شــود، میزان خسارت به هر 
اندازه ای که باشد باید توسط مقصر حادثه جبران 
شــود و هیچ محدودیتی برای پرداخت خسارت 
وجود ندارد.   اما بــرای خودروهای غیر متعارف و 
باالی ۲۲۰ میلیون تومان، با توجه به اینکه از نظر 
قانونگذار خودرو لوکس )نامتعارف( است حتی اگر 
این خودرو خسارت کلی دیده و اسقاطی شده باشد 
مقصر حادثه فقط تا حد ۲۲۰ میلیون تومان مسئول 
بوده و پرداخت خسارت بیش از این مبلغ بر عهده 
مقصر و به تبع آن بر عهده بیمه گر نیز نخواهد بود. 
در حال حاضر با تغییرات قیمت خودرو نسبت به 
سال ۱۳۹۵ این روال نمی توانست پاسخگو باشد 
چرا که اغلب خودروهای موجود با رقم بیش از ۲۲۰ 
میلیون تومان هســتند و صاحب خودرو با وجود 
پرداخت حق بیمه امکان استفاده از پوشش بیمه 
ای رابه طور کامل نداشته و صاحبان خودروهای 

باالی این قیمت متضرر می شوند.

 
کسب گواهی نامه 17025 در 5 
آزمایشگاه میکروبی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان موفق به کسب 
گواهی نامه ۱7۰۲۵ نسخه ی ۲۰۱7 ، در آزمایشگاه 
های میکروبی سمیرم، تیران وکرون، شهرضا، نجف 

آباد و تصفیه خانه آب باباشیخعلی شد.
مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب وفاضالب 
شرکت آبفا اســتان اصفهان گفت: پس از یکپارچه 
سازی شرکت های آبفا شــهری و روستایی برنامه 
هایی برای مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها در دستور 
کار قرار گرفت و پس از ممیزی کارشناسان شرکت 
مهندسی آبفا کشور از آزمایشگاه های میکروبی در 
استان اصفهان، گواهی نامه ۱7۰۲۵ نسخه ۲۰۱7 
به ۵ آزمایشگاه در سطح استان تعلق گرفت . فهمیه 
امیری در خصوص شاخص های الزم برای دریافت 
این گواهی نامه اظهار داشت: شاخص هایی مانند 
روش های اجرای آزمون ها، نوع مواد اولیه، فضای 
آزمایشگاه و تخصص کارشناسان مورد ارزیابی قرار 
گرفت و در نهایت پس از مطابقت با استانداردها، ۵ 
آزمایشگاه میکروبی در سطح استان موفق به دریافت 
این گواهی نامه شــد. وی افزود: کسب گواهی نامه 
۱7۰۲۵ هزینه بسیاری برای آزمایشگاه ها در دارد، با 
این وجود تالش می شود طی سال های آینده مابقی 
آزمایشگاه های میکروبی در سطح استان نیز بتوانند 
موفق به دریافت این گواهی نامه شوند. مدیر مرکز 
پایش و نظارت برکیفیت آب وفاضالب شرکت آبفا 
استان اصفهان مزیت دریافت این گواهی نامه را بهبود 
وضعیت آزمایشگاه از لحاظ ساختار فیزیکی و ارائه 
اطمینان به مشترکین به منظور انجام دقیق و صحیح 

آزمایش برابر با استاندارد ۱7۰۲۵ عنوان نمود. 
امیری اعالم کرد: در حال حاضر مجموعه آزمایشگاه 
های ستادی آبفا استان اصفهان نیز موفق به کسب 
گواهی نامه بین المللی در زمینــه آب و فاضالب، 
فیزیکی و شــیمیایی، میکروبی و ریزآالینده های 

مغذی شده است. 

خبر

شاخص کل بورس تهران 
در آغاز معامالت سه شنبه 
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ با رشــد 
۱۶ هزار و و ۶۶ واحدی به 
یک میلیون و ۲۰۹ هزار و 
۲۰ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 

رشد ۹۵۴ واحدی به ۴۲۱ هزار و ۴7 واحد رسید.
نمادهــای فــوالد، فملــی، تاپیکــو، فــارس، 
 شــپنا، خــودرو و شســتا بیشــترین تأثیــر را 

بر شاخص داشتند.

تغییر دامنه نوسان بورس به منفی۲ تا 
مثبت۶ از ۲۵ بهمن

رئیس جدید سازمان بورس گفت: بررسی ها نشان 
می دهد که دســتورالعمل بازارگردانــی نیازمند 
تغییراتی است و با تأکید بر نقدشوندگی، نقیصه ها 
برطرف خواهند شد تا این ابزار به کاراترین حالت 
خود اعمال شــود. محمدعلی دهقان دهنوی در 
یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به تغییرات دامنه 
نوسان و حجم مبنا از روز شنبه آینده )۲۵ بهمن( 
گفت: در خصــوص تغییر دامنه نوســان نظرات 
متفاوتی مطرح بود و شورای عالی بورس با در نظر 
گرفتن طیف وسیع نظرات و پیشنهادات محدوده 
دامنه نوســان منفی۲ تا مثبت۶ درصد را مصوب 

کرد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با 
توجه به متغیرهای اقتصــادی و همچنین برخی 
ابهامات نســبت به فضای اقتصادی، تصمیم بر آن 
شد دامنه نوســان تغییر کند. در پاسخ به چرایی 
اتخاذ این تصمیم باید گفت، تغییر دامنه نوسان در 
شرایط خاص، با ایجاد بستر زمانی مناسب مسیر 
تحلیل را هموار می کند و پیرو آن ســهامداران در 

فضای آرامتری تصمیم گیری می کنند.

تغییر دامنه نوسان سهام موقتی است
ســخنگوی ســازمان بورس افزود: ایــن تصمیم 
به صورت موقتی و به دلیل شرایط خاص بازار اخذ 
شد و روز شــنبه آینده گزارش بازار پس از اعمال 
تغییرات به شــورای عالی بورس ارسال و نتایج آن 
بررسی می شــود، همچنین در صورت رسیدن به 
شــرایط ثبات اقتصادی، دامنه نوســان می تواند 

تغییرات دیگری را نیز تجربه کند.

چرایی شناورشدن حجم مبنا
دهقــان دهنوی ابــراز کــرد: ســازمان بورس و 

اوراق بهــادار ناظــر بازار ســرمایه اســت و ناظر 
نیاز به ابزاری بــرای تنظیم بــازار دارد، از همین 
رو مقرر شــده اســت تعییــن حجم مبنــا برای 
 شرکت ها در اختیار ســازمان بورس و اوراق بهادار 

باشد.
وی با تأکید بر اینکه در مواقعی به عکس العمل های 
فوری نیاز است و ســازمان می تواند از ابزار حجم 
مبنا اســتفاده کند، اضافه کرد: در سازمان بورس 
و اوراق بهــادار اعتقاد بر این اســت کــه باید هر 
 تصمیمی با اخــذ نظر کارشناســان و اطالع بازار 

اجرا شود.

تالش برای به حداقل رساندن تغییرات و 
تصمیمات لحظه ای

سخنگوی ســازمان بورس و اوراق بهادار تصریح 
کرد: در عین حال، تالش می شود حداقل تغییرات 
اعمال شود، چراکه معتقدیم تغییرات پی درپی برای 

مدیریت بازار مناسب نیست.
وی راجع به افزایش ســطح نقدشوندگی بازار نیز 
ســخن گفت و با تأکید بر اینکــه فرآیند عملیات 
بازارگردانی نســبت به ماه گذشــته تقویت شده 
اســت و در ماه های آینــده نیز توســعه می یابد، 
افزود: بخشــی از نقدشــوندگی به ایــن موضوع 
برمی گردد که بــازار از آرامش کامــل برخوردار 
باشــد و ســهامداران بتواننــد از تصمیمــات 
هیجانــی دوری کنند، در این صــورت می توانند 
بر اســاس متغیرهای اقتصادی که چشــم اندازی 
 روشــن تر دارند، تصمیم گیری کننــد تا متحمل 

ضرر و زیان نشوند.

دســتورالعمل بازارگردانــی نیازمند 
تغییراتی است

دهقان دهنوی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد 
که دستورالعمل بازارگردانی نیازمند تغییراتی است 
و با تأکید بر نقدشوندگی، نقیصه ها برطرف خواهند 
شد تا این ابزار به کاراترین حالت خود، اعمال شود.

توسعه نهادهای مالی از برنامه های اصلی 
سازمان

رئیس سازمان بورس همچنین "توسعه نهادهای 
مالی" را جــزو برنامه های اصلی خود دانســت و 
گفت: توســعه نهادهای مالی، یــک جزء ضروری 
برای توســعه بازار سرمایه اســت. ما به دنبال آن 
هستیم که جایگاه بازار سرمایه و تأثیرگذاری آن 
در اقتصاد توسعه پیدا کند و طبیعتاً در این مسیر، 
نهادهای مالی هستند که این نقش محوری را ایفا 

خواهند کرد.
وی همچنین از تسریع و تسهیل فرآیندهایی که 
منجر به صدور مجوز فعالیت برای نهادهای مالی 
می شود، خبر داد و گفت: بســتر فعالیت های این 
نهادها را به شــکلی آماده می کنیم کــه بتوانند با 
حفظ حقوق ســهامداران، منجر به توســعه بازار 

سرمایه شوند.

افزایش عرضه های اولیه از موضوعات 
اولویت دار

دهقان دهنــوی در ادامــه، عرضه هــای اولیه را 
تســهیل کننده تولید ملی دانســت و اضافه کرد: 
از آنجــا کــه منابــع تجمیع شــده از عرضه های 

اولیــه، صــرف ســرمایه گذاری های جدیــد در 
 اقتصاد می شــود، گسترش این مســیر نیز برای 

ما اولویت دارد.
رئیس سازمان بورس در پایان تصریح کرد: تالش 
می کنیم بازار سرمایه را بر اساس حقوق سهامداران 
از دخالت های سیاسی و مقررات گذاری نادرست 

دور نگه داریم.

تغییر دامنه نوسان، برای خروج بورس از 
شوک

یک تحلیلگر بازار ســرمایه با اشاره به تغییر دامنه 
نوسان از روز شــنبه، اظهار کرد این تصمیم باعث 

میشود بازار از شوک خارج شود.
به گزارش ایســنا، تالطمات بازار سرمایه اخرین 
تصمیم شــورای عالی بورس را بر آن داشت تا در 
اقدامی بی سابقه دامنه نوسان را از حالت متقارن 
به نامتقارن تغییر دهد و قرار است دامنه نوسان از 
روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، به منفی دو درصد و مثبت 

۶ درصد تغییر کند.
در این راســتا، شــاهین احمدی، یــک تحلیلگر 
بازار سرمایه در گفت و گو با ایســنا، با بیان اینکه 
بورس ایران تجربه دامنه نوســان نامتقارن را در 
سال های قبل نداشــته اســت، اظهار کرد: البته 
تجربه محدود کردن دامنه نوســان،   را داشــته 
اســت. تغییر در زیرســاختارهای بازار سرمایه به 
دلیل این است که بازار از شــوک خارج شود و به 
نظر من زمانی که شــرایط بازار بــه حالت تعادل 
 برگشــت دامنه نوسان هم باید به شــرایط نرمال 

بازگردد.
وی درمورد تجربه دامنه نوسان نامتقارن در سایر 
بورس های جهانی توضیح داد: تجربه دامنه نوسان 
نامتقارن در بورس هــای جهانی وجود دارد. برای 
مثال دامنه نوســان در بورس شنزن در سال های 
۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ یک بار مثبــت یک و منفی پنج و 
یک بار منفــی دو و مثبت پنج نامتقارن شــد. در 
کشورهای حوزه خلیج فارس هم در سال گذشته 
به دلیل شرایطی که کرونا ایجاد کرد، این اتفاق در 

کشورهایی مانند کویت و ابوظبی افتاد.
این تحلیلگر بــازار ســرمایه درمــورد وضعیت 
بورس تا پایان ســال گفت:  ابهامات در بازار باید 
برطرف شــود. درحال حاضر وضعیــت مذاکره با 
آمریکا، قیمت دالر، قیمــت گذاری فوالد، خودرو 
و ســیمان و... در ابهام قــرار دارند و تــا این ابهام 
برطرف نشود بازار همین وضعیت را خواهد داشت. 
البتــه باید گفت بــازار کاهش چندانــی نخواهد 
 داشــت و شــاخص بیشــتر از این میزان کاهش 

نخواهد یافت.

شاخص به یک میلیون و 20۸ هزار واحد رسید

خروج بورس از شوک

روحانی:
 هر ســاعتی که به تعهداتشان 
برگردند، ما هم به تعهداتمان 

عمل می کنیم
حسن روحانی عصر سه شنبه در مراسم تبریک 
سفیران کشورها به رییس جمهوری به مناسبت 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که در سالن اجالس 
سران برگزار شد، گفت: خوشحالم که در فرصت 
سالگرد انقالب اسالمی باز هم برای من فرصتی 
فراهم شد تا با سفرای محترم کشورهای دوست در 
جمهوری اسالمی ایران سخن بگویم. وی افزود: بر 
مبنای اینکه کشورهای ۱+۴ به ما قول داده بودند 
که در زمینه این توافق علیرغم اینکه آمریکا خارج 
شده، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. بعد از یک 
ســال اجرای تعهدات یک جانبه و عمل نکردن 
کشورهای اروپایی به تعهدات خودشان ما کاهش 
تعهدات را آغاز کردیم. رییس دولت تدبیر و امید 
گفت: اولین کاهش برای مدت دو ماه و گفتیم در 
این دو ماه اگر شما به تعهدات عمل کنید ما به نقطه 
اول برمی گردیم و باز برای ۲ ماه دوم، دو ماه سوم، تا 
دو ماه پنجم و ما هم همه تعهدات برجامی را کاهش 

دادیم تا روزی که بقیه به برجام بازگردند
رییس جمهوری  در بخش دیگری از ســخنانش 
گفت: امروز کسی نمی تواند از ایران توقعی داشته 
باشد چون ایران به همه تعهدات خود پایبند بوده 
است امروز هم اعالم می کنیم هر ساعتی که پنج 
به اضافه یک به کلیه تعهدات برجامی پایبند شود 
و عمل کند، ما هم در ساعت بعد به تعهدات خود 
عمل خواهیم کرد.  اما اجرای تعهدات ما در صورتی 
است که کاماًل روشن و واضح باشد که ۶ کشور رو 

به روی ما هم به تعهدات خود عمل کرده باشند.
 وی خاطرنشان کرد: اینکه چه کسی در این راه باید 
آغازگر باشد و قدم پیش بگذارد، تردیدی نیست 
که ما از تعهد خارج نشده ایم تا گام اول را برداریم، 
کسی و کشوری که از تعهد خارج شد و به مدت سه 
سال خالف مقررات بین المللی و خالف تعهدات 
قطعنامه ۲۲۳۱ این همه ظلم بر ملت ما روا داشته 
است، امروز موظف اســت در بازگشت به برجام 
آغازگر باشد. روحانی ادامه داد: نه تنها امروز بلکه 
هر ساعتی که تأخیر کند روی قانون و تعهدات بین 
المللی پا گذاشته است و ما آماده ایم هر روزی که 
آمریکا به تعهدات کامل خود در برجام برگردد، ما 

هم همه تعهدات برجامی خود را اجرا می کنیم.
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کــرد: ایران اگر 
چیزی را امضا کرد و تعهــدی را پذیرفت با تمام 
وجود روی امضا و پیمان خود می ماند. این یکی از 
افتخارات بزرگ ملت ما در طول تاریخ و به ویژه در 
این ۴۲ سال است که هرجا تعهد دادیم و چیزی 
را اعالم و متن و سندی را امضا کرده ایم پای امضا، 

عهد و پیمان خود مانده ایم.

الیحه بودجه تا یکشنبه نهایی 
می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن اصالحیه 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، تا یک شنبه هفته آینده 
)۲۶ بهمن( خبر داد. فرهاد دژپسند در پایان مراسم 
بهره برداری از طرح های دهه فجر گرگان در جمع 
خبرنگاران با اشاره به درآمد ۸۰ هزار میلیارد ریالی 
امسال ایران از فروش نفت گفت: افتتاح طرح های 
اقتصادی در کشــور ثمره مقاومت و تالش مردم 
در مقابل زیاده خواهی و فشــار دشمنان است و 
نباید فراموش کنیم که مردم در این ســختی ها 
و مشــکالت با همدلی و وحدت، دشمن را به زانو 
درآوردند. وی درباره وضعیت حاکم بر بورس نیز 
افزود: بازار سرمایه تکیه گاه بخش خصوصی برای 
تأمین منابع مالی اســت و دولت هیچ وابستگی 
به درآمدهای آن ندارد؛ مردم از بورس اســتقبال 
خوبی کردند، اما مداخله غیرحرفه ای حقوقی ها 
باعث ایجاد تبعات و نوسان در بازار سرمایه شد و 
سهام داران حقیقی را دچار مشکل و نگرانی کرد. 
دژپســند اضافه کرد: نگاه مردم به بورس باید در 
قالب برنامه میان مدت و بلند مدت باشد و اگر این 
رویکرد در بازار سرمایه مورد توجه قرار نگیرد فشار 

و بار روانی شدیدی ایجاد خواهد کرد.

تاکنون 7۶.5 درصد بودجه عمرانی 
کشور تخصیص یافته است

وی در ادامه به اختصاص بودجه عمرانی کشــور 
اشــاره کرد و گفت: با وجود کاهش درآمد نفتی و 
اعمال تحریم های ظالمانــه آمریکا تاکنون 7۶.۵ 
درصد بودجه عمرانی کشور به بخش های گوناگون 
پرداخت شــده و مابقی آن نیز تا پایان سال مالی 

اختصاص خواهد یافت.
دژپسند افزود: بودجه عمرانی امسال کشور ۸۰۰ 
هزار میلیارد ریال بود که تاکنون ۶۱۰ هزار میلیارد 

ریال آن تأمین و پرداخت شد.

اخبار
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وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشــار جداول 
آماری وضعیت قیمت برخی کاالهای اساسی را در 
دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
بررســی کرد که دامنه درصد نرخ هــا باالترین 
 در ســطح ۱۲۹.۴ درصد و کمتریــن ۲7 درصد 

است.
براســاس آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی )غیر از 
»هومالی«( در دی ماه امسال به صورت میانگین 
به ۱7 هزار و ۵۶۲ تومان رســید که نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۱۲۹.۴ درصد رشد را 

نشــان می دهد. برپایه آمارهای ایــن وزارتخانه، 
در یک ماه منتهی به دی ماه امســال نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته، قیمت هر کیلوگرم 
برنج پاکســتانی باســماتی )درجه یک( با رشد 
۱۲۳.۵ درصد بــه ۲۴ هــزار و ۳۹۶ تومان، برنج 
طارم اعالء با رشــد ۴7.۲ درصد بــه ۳۳ هزار و 
7۰۳ تومــان و برنــج داخلی هاشــمی )درجه 
 یک( بــا رشــد ۴۵.۳ بــه ۳۳ هــزارو ۶ تومان 

رسید.
همچنین بهای هر کیلوگرم گوشــت گوســاله 
بــا رشــد ۳۱.۴ درصــد بــه ۹7 هــزارو ۲۹۵ 

تومان، گوشــت گوســفندی )مخلوط( با رشد 
۲7 درصــدی بــه ۱۱۰ هــزار و 7۸۶ تومــان 
و گوشــت مرغ تازه با رشــد ۶۲.۳ درصد به ۲۰ 
 هــزار و ۴۹۰ تومان نســبت به ســال گذشــته 

رسیده است.
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید در دی ماه 
۹۹ به هشت هزار و 7۶۲ تومان و قیمت هر بسته 
شکر ۹۰۰ گرمی هشت هزار و ۶۲۴ تومان رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
۶۸.۱ درصد و ۵۴.۵ درصد رشد داشته است. طبق 

آمارها در دی ماه ســال ۹۸، قیمت هر کیلوگرم 
برنج تایلندی )غیــر از هومالی( هفت هزار و ۶۵۶ 
تومان، برنج پاکستانی باسماتی )درجه یک( ۱۰ 
هــزار و ۹۱۶ تومان، برنج طارم اعــالء ۲۲ هزار و 
۸۹۳ تومان، برنج هاشمی )درجه یک ( ۲۲ هزار 
و  7۰۹ تومان، گوشت گوسفندی )مخلوط( ۸7 
هزار و ۲۵۸ تومان، گوشــت گوســاله 7۴ هزارو 
۶۸ تومان، گوشــت مــرغ تازه ۱۲ هــزار و ۶۲۳ 
تومان، شکر سفید پنج هزار و ۲۱۳ تومان و شکر 
 بســته ۹۰۰ گرمی پنج هزار و ۵۸۲ تومان ثبت 

شده بود.

بعد از واکنش جامعه کارگری نسبت به نامه معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری مبنی بر اینکه" افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, 
در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیســت", این معاونت 

توضیحاتی ارائه داده است.
هشــتم بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهــور، نامه ای خطاب به 
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی ارســال که در صورت اجرا می 
تواند تبعات بدی را داشــته باشــد, با اجرای این نامــه  همه اصول و 
بایدهای عرصه ی روابط کار  مخدوش می شود ,چراکه افزایش ساالنه 
سایر سطوح مزدی و پرداخِت پایه ســنوات کارگری را کاماًل از میان 

برمی دارد.
پایگاه خبری اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران، 
سیزدهم بهمن، یعنی درســت دو روز بعد از صدور این نامه حقوقی 
نوشــت: »پیگیــری دبیرخانه کمیتــه حمایت از کســب وکار، نظر 
موافق معاونت حقوقی ریاســت جمهــوری درباره انعقــاد قرارداد 
جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شــده در 
مصوبه شــورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصالح 
 نرم افزار محاســباتی حق بیمه ســنواتی ســازمان تأمین اجتماعی

 اعالم شد.
الزام ســازمان تأمین اجتماعی بــه اعمال افزایش حقوق ســالیانه 
شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان 
توافق بین کارفرمــا و کارگر برای تمدید قــرارداد همکاری با رعایت 
حداقل مزد فراهم نباشــد، به گونــه ای که حتی اگــر کارگر رضایت 
داشــت که با دریافت مزد ســابق نزد کارفرما ادامــه همکاری دهد، 
 نرم افزار ســازمان تأمین اجتماعی این امکان را بــه کارگر و کارفرما 

نمی دهد.
این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که 
مترصد حفظ یا کاهش هزینه های حقوق و دســتمزد خود هستند، 

به جای توافق بــا کارگران در تمدیــد قرارداد همکاری، به ســمت 
قطع همــکاری و تعدیل نیرو پیــش بروند و امــکان توافق دوجانبه 
بین کارگر و کارفرما از ایشــان گرفته شــود. ازاین رو موضوع انعقاد 
قــرارداد جدید با کارگــران با رعایــت حداقل مزد تعیین شــده در 
مصوبه شــورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دســتمزد در سایر 
 سطوح مزدی در جلســات کمیته حمایت از کسب وکار مورد بررسی 

قرار گرفت.« 
امــا کارگــران معتقد هســتند که بخشــنامه ی معاونــت حقوقی 
رئیس جمهــور، به عبارتی  رســمیت بخشــیدن به مــزد توافقی و 
تشــویق به عقد قراردادهای موقت اســت.  این در حالیســت که به 
گفته ی فرامرز توفیقی ؛رئیس کمیته دســتمزد شــورای اســالمی 
کار، این بخشــنامه نه تنها ضررهای بســیاری را متوجــه کارگران 
قراردادی می کنــد، بلکه آخرین میــخ را بر تابوت ســازمان تامین 
اجتماعــی می کوبــد چراکــه آزاد گذاشــتن دســت کارفرمایان 
 برای پرداخت مــزد توافقی، یعنی کاســتی گرفتن هرچه بیشــتر 

ورودی های سازمان.

توضیحات معاونت حقوقی رئیس جمهوری
پژمــان محّمدی, معــاون هماهنگــی و برنامه ریزی امــور حقوقی 
دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با برخی 
واکنش ها نســبت به  نظر ایــن معاونت درخصــوص موضوع اصالح 
نرم افزار های محاســباتی ســازمان تأمین اجتماعی دربارة حق بیمه 

سنواتی گفت:
اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده )۱۲( قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشــور مبنی بر ضرورت اصالح نرم افزار محاسباتی حق بیمه 
ســنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص 
موضوع، بررســی الزم را انجام و نامه ای درخصوص موضوع ضرورت 

هوشمندسازی نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین 
اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال نموده است.

بنا به بروز برخی واکنش های رسانه ای نســبت به مضمون این نامه و 
صرف نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری ها 
مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون 

نامه این معاونت می باشد.

چند نکته دربارة مکاتبة یاد شده مطرح می شود:
۱- برخــالف مطالب انعکاس یافتــه در اخبار مذکــور، این معاونت 

بخشنامه ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است.
۲- مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده )۱۲( 
مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصالح نرم افزار 
محاسبه حق بیمه ســنواتی و تبدیل نرم افزار به نرم افزار هوشمند و 
اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و 
جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ 
شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه 

قابل دریافت، بوده است.
بنابراین، منظــور نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، ملزم دانســتن 
سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعالم کارفرما و بررسی دقیق 
وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و 
خودداری از اعمال خودکار ضرایب نســبت به همه بیمه شدگان بوده 

است.
بدیهی اســت همان گونه که نرم افزار باید هوشــمند و با ترتیب اثر به 
تغییر وضعیت کارگر باشــد، تسویه حســاب صوری و با هدف فرار از 
اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی شود و تنها تسویه 
حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها 

دانسته می شود.

آمار قیمتی کاالهای اساسی در دی ماه ۹۹

چراغ سبز دولت به کارفرمایان برای حذف قراردادهای دائم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افت و خیز سکه در میانه کانال ۱۱ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید )سه شنبه( با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی نسبت به دیروز ۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد. ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 

۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. عالوه براین، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان و هر 

مثقال طال به چهار میلیون و ۹۴۵ هزار تومان رسید، انس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۴۵ دالرو ۳۲ سنت فروخته شد.

استان ها
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احتگار و گرانفروشی گل توسط سودجوها 
اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه گل فروشان تهران

به دلیل کاهش تولید گل نسبت به سال گذشته بازار این محصول دچار کمبود شده است. بسیاری از تولیدکنندگان گل از فعالیت در این عرصه خارج شده اند و به کاشت خیار، ریحان و سبزی می پردازند. تولید گل به نصف سال گذشته 
رسیده است و عده بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل کرونا کاشت گل را ادامه نداده اند. در زمستان گل ها از شهرهای جنوبی ایران تأمین می شود و تولیدکنندگان ضرر زیادی دیده اند.

اقدامات بسیاری انجام شد تا قیمت گل برای روز مادر افزایش پیدا نکند اما به دلیل کاهش تولید کمی دچار کمبود گل رز شدیم. به دلیل اینکه بازار گل در روز مادر خوب بود بعضی مناطق دچار کمبود گل شد.  ما در هیچ روز سال به اندازه 
روز مادر تقاضا نداریم به طوریکه در این روز میزان تولید و عرضه پاسخگوی نیاز بازار نیست و با کمبود گل مواجه می شویم؛ به این ترتیب با رشد تقاضا قیمت ها نیز افزایش می یابد.

در حال حاضر نیز از لحاظ اماکن برگزاری ولنتاین ممنوع است و گل فروشی ها مناسبتی به این عنوان برای فروش گل نخواهند داشت. در حال حاضر هم چون عرضه و تقاضا زیاد شده عده ای دالل و سودجو گلها را جمع آوری کرده اند و 
کمبود گل ایجاد کرده اند تا قیمت باالتر رود. البته قیمت گذاری توسط اتحادیه انجام شده و گل رز درجه یک 25 ،30 و 35 هزار تومان است. اما همانطور که اشاره شد سودجوها گلها را در سردخانه ها احتکار کرده اند و با قیمت های باالتر 
به فروش می رسانند. پیشنهاد کردیم برای تنظیم بازار گل واردات انجام شود که اجازه این اقدام هم داده نشد و بازار گل با آشفتگی روبرو شده است. همچنین امسال به دلیل وجود بیماري کرونا دید و بازدیدها کمتر شده و تقاضا در بازار گل 

نسبت به سال کاهش چشمگیري داشته است.
اگر دولت پشتیبانی کند بازار گل و گیاه ما شاید از نفت هم بهتر باشد. مگر هلند چه دارد که به همه جای دنیا گل صادر می کند. ما چهار فصل را داریم و وضعیت خاک و انرژی مان خوب است اما تسهیالت وام و پرداخت نکردن یارانه ای انرژی 

هایی که گلخانه ها نیاز دارند و همچنین باال رفتن قیمت دالر و گران شدن پالستیک، کود، سم و انرژی های حامل باعث شده که کاالی ما تا حدودی گران در بیاید. اگر به این صنعت توجه شود می توان ارز آوری باالیی از آن داشته باشیم.

گــزارش کســب و کار از 
سطح شــهر تهران حاکی از 
این موضوع اســت که لوازم 
ولنتاین طبق روال هرساله 
با نزدیک شدن به این مراسم 
افزایش قیمت بسیاری داشته اند. گل رز ممتاز که البته 

تفاوت چندانی با گلهای رز موجود در بازار ندارد در بخی 
نقاط تهران بخصوص شمال پایتخت شاخه ای 50 هزار 
تومان به فروش می رسد. این اتفاق در روزهای گذشته 
و به مناسب روز مادر نیز رقم خورد. با افزایش تقاضا در 
مناسب های خاص بســیاری از فروشندگان اقدام به 
گرانفروشی می کنند. به گفته فعاالن بازار گل، گل رز 
ممتاز در حال حاضر در نحدوده قیمتی 30 تا 35 هزار 

تومان به فروش می رسد. 
قیمت بادکنک های طرح قلب قرمز که این روزها در 

ســر چهارراه ها خودنمایی می کنند و تزئینات خیره 
کننده ای دارنــد محدوده قیمتی هر عــدد 50 هزار 
تومان تا 200 هزار تومان دارند و بر اساس گفته های 
فروشندگان آنها این بادکنک ها به هیچ عنوان خالی 
از هوای پر شده نخواهند شد و ماندگار هستند. البته 
این تزئینات چند بادکنک در داخل هم که چندسالی 
است مد شده در مغازه ها و فروشگاهها بسیار گرانتر به 
 فروش می رسند و تا 2 میلیون تومان و حتی بیبشتر نیز 

سفارش دارند. 

اما به دلیل شــیوع بیماری کرونا بازار ماسک نیز سکه 
است. ماسک های مخصوص ولنتاین با طرح های قلب و 
خرس و گل هم به بازار آمده و به دلیل رشد تقاضا بسیار 
گرانتر از ماسک های پارچه ای ساده به فروش می رسد. 
در تماس خبرنگار کسب و کار با یکی از فروشگاه های 
تولیدکننده این ماسک ها مشخص شد که تولید این 
ماسک ها به صورت سفارشــی با پارچه های متنوع از 
تترون گرفته تا ابریشم از 30 هزار تومان تا 200 هزار 

تومان قیمت گذاری شده اند. 

احتکار و سودجویی    قیمت گل را چند برابر كرد

گل رز  50 هزار تومان شد
هر دم از این باغ بری می رسد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

انتظار بــازار ارز از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا 
برای در پیش گرفتن روند 
کاهشی به بن بست خورد. 
حال ایــن بازار چشــم به 
انتخابات ریاســت جمهوری 1400 دوخته تا بتواند 

مسیر خود را برای کاهش یا افزایش انتخاب کند. 
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش 
واقعی نرخ ارز در خرداد 1400 و همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری رقم خواهد خورد. این در حالی است 
که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که انتخابات 
1400 بستری برای افزایش نرخ ارز خواهد بود و رشد 
واقعی نرخ ارز در آن در آن زمان مشاهده می شود. در 
حال حاضر مدت هاست که نرخ ارز در محدوده 24 و 
25 هزار تومانی در نوسان بوده و سد مقاومتی شکسته 
نشده است. به هر ترتیب می توان انتخابات 1400 را 
نیز گزینه ای مهم برای رقم خوردن نرخ جدیدی از 
ارز چه در زمینه کاهشی و چه افزایشی به شمار آورد. 
به هر حال اقتصاد ما دچار پیش واکنشــی شــدید 
شده اســت. به این معنا که اتفاقات منفی قیمت ها 
را به ســمت پایین و اتفاقات مثبــت قیمت ها را به 

ســمت باال می برد. در حقیقت این نوسانات قیمت 
هم محدودیت دارد و اینطور نیســت که مثل قبل 
رشد کند، درحال حاضر انتخابات ایران را به زودی 
در پیش داریم که اثرگذار نیز خواهد بود. نکته مهم 
این است که دولت نســبت به باال رفتن قیمت  دالر 
مقاومت دارد و درحال تالش است که چنین اجازه ای 
ندهد، اما متاسفانه تا به امروز این هدف محقق نشده 
اســت. از ســوی دیگر اعالم نرخ ارز محاسباتی در 

بودجه 1400 و تأکید وزیر صمت بر حذف ارز 4200 
نشان دهنده عزم جدی دولت برای تک نرخی شدن 
ارز در ارقام بسیار پایین تر از نرخ ارز آزاد است. زمان 
اندک باقی مانده تا انتخابات سال 1400 این تصمیم 
مهم را حساسیت برانگیزتر کرده است. حال باید دید 
معامله گران تا انتخابات ریاست جمهوری در بازار ارز 

چگونه معامله کنند. 
 سجاد بوربور کارشــناس بازار ارز در این رابطه می 

گوید: با دید کوتاه مدت تا انتخابات ایران دالر را بین 
20 هزار تومان تا 2۶ هزار تومان می بینیم و اگر به 20 
هزارتومان برسد، فرصت خرید برای طال و سهم های 
دالرمحور به وجود خواهد آمد، به دلیل اینکه بیشتر 
تاثیر می پذیرند. به گفته وی، پیش بینی  می شود قبل 
از انتخابات قیمت  شرکت های دالرمحور مثل فوالد، 
فملی و پتروشیمی ها خود را با دالر 20 هزار تومان 

هماهنگ کنند.

انتظارات از انتخابات آمریکا برای كاهش نرخ ارز به بن بست خورد؟

دالر  تا  انتخابات 1400 در فاز انتظار

بازار  ارز  در انتظار  برجام
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی 

روند قیمتی نرخ ارز مربوط به انتظارات تورمی است و براساس این انتظارات است که قیمت نرخ ارز شکل می گیرد. بعد از این فاکتورهای ذخایر و موجودی ارزی کشور دخیل هستند که مجموعه این عوامل در تعیین 
نرخ ارز تاثیرگذار هستند. البته نمی توان تاثیر انتخابات آمریکا را هم انکار کرد چراکه اگر ترامپ مجدد قدرت را در دست می گرفت با ادامه کارشکنی ها و چالش ها نرخ ارز بسیار افزایش پیدا می کرد اما در حال حاضر 
 شاهد هستیم که انتخاب بایدن موجب شد تا نرخ ارز نوسان زیادی نداشته باشد هرچند شرایطی که ایران تعیین و آمریکا تعیین کرده اند اندکی کار تفاهم را مشکل تر کرده و برای همین است که این آیتم نیز تاثیرگذار 

می شود. 
اگر ذخایر ارزی مناسب باشد و تحریمی هم در کار نباشد میزان عرضه و دخالت دولت در بازار می تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. البته گاهی دولت ها برای ایام نزدیک انتخابات سعی می کنند با تزریق مناسب منابع 
رضایت عمومی در جهت جذب آرای مردمی برای تیم خود را در دستور کار قرار دهند. اما در این دوره به این دلیل که نیازهای اساسی از جمله کاالهای اساسی هم تحت تاثیر کمبود منابع ارزی است به همین جهت 

شرایط کشور از مسائل بین المللی حول برجام و لغو تحریم ها شکل خواهد گرفت. 
بنابراین تحوالت ناشی از نزدیکی به انتخابات ایران چندان تاثیرگذار نخواهد بود چراکه آیتم مربوط به لغو تحریم ها و برجام بسیار اساسی تر و تاثیرگذار تر است. از سوی دیگر سوم اسفند ماه به عنوان زمان الزام دولت 
به کاهش بازرسی های ذیل پروتکل الحاقی هم می تواند بر روند تصمیمات و روند بازار ارز تاثیرگذار باشد و با توجه به اخبار مختلف مثبت و منفی در خصوص برجام نرخ ارز شکل خواهد گرفت. البته در صورت کاهش 

اثرات ناشی از کرونا و افزایش صادرات غیرنفتی با تزریق منابع ارزی دست دولت برای تامین منابع اندکی باز خواهد شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه 
حذف قیمت گذاری دستوری، انگیزه برای تولید 
را افزایش داده، گفت: در 10 ماه امسال 250 هزار 
و 5۷1 تن تایر تولید شد که نسبت به پارسال 20 

درصد رشد دارد.
مصطفی تنهــا در مورد وضعیــت تولید تایر در 
کشــور، اظهار داشــت: مجموع تولیــدات تایر 
سواری کشور طی 10 ماه ســال جاری به 225 
هــزار و 2۶۹ تن رســید که در قیــاس با مدت 
مشابه ســال گذشــته افزایش 20 درصدی را 
نشــان می دهــد کــه بــا احتســاب تایرهای 
دوچرخه، موتور و تیوب میــزان تولید به 250 
هــزار و 5۷1 تن بوده اســت؛ کــه در قیاس با 
 مدت مشابه ســال قبل بیانگر رشد 21 درصدی 

تولید است.
ســخنگوی انجمن صنفی صنعت تایــر ایران 
افزود: این حجم از تولید در حالی اســت که در 
سال های گذشــته در 12 ماه ســال 250 هزار 
تن تایر در کشــور تولید می شــد.وی ادامه داد: 
یکی از دالیلی که تولیدکننــدگان انگیزه برای 
افزایش تولیــد پیدا کرده انــد، واگذاری قیمت 
گذاری بــه تولیدکننــدگان بود؛ زیــرا در یک 
دوره زمانــی، بــه خصوص در بخــش تایرهای 
 ســنگین، تولیدکننــدگان با زیان بســیاری 

مواجه بودند.
تنهــا گفت: البتــه قیمت گــذاری ظاهــراً به 
تولیدکننده واگذار شــده و در نهایت در تعامل 
طرفیــن قیمت ها تعییــن می شــود؛ در واقع 
تولیدکننده پیشــنهاد می دهد و در نهایت باید 
به تأیید دستگاه های مربوطه دولتی برسد اما اگر 

همین اصالحات قیمتی هم صورت نمی گرفت 
امروز شاهد افزایش تولید نبودیم.وی افزود: البته 
مشــکالتی از جمله قطع برق و گاز کارخانه ها، 
تولید را بــا چالش مواجه کرده اســت اما به هر 
حال تولیدکنندگان توانســتند، جهش خوبی 

داشته باشند.
وی با اشــاره به لزوم صادرات تایر، اظهار داشت: 
با توجه بــه افزایش تولید، نیاز اســت که مجوز 
صادرات تایر بدهند تا در سال آینده این محصول 
صادر هم بشــود زیرا در حال رسیدن به سقف 
کشش بازار کشــور هســتیم و مجوز صادرات 
می تواند انگیزه مضاعفی به تداوم شــتاب تولید 

بدهد.
وی تصریح کرد: البته در مــورد تایرهای باری و 
سنگین وضعیت بازار به شــکلی شده که تقاضا 
مثل ســابق نیســت؛ البته دو نوع تایر سنگین 
شــامل تایرهای بایاس و رادیــال داریم که در 
مورد تایرهای بایاس مازاد مصرف داخلی وجود 
دارد و هر میزان که کشش بازار باشد، می توانیم 
تولید کنیم اما در مورد تایرهــای رادیال تولید 
فعاًل پاسخگوی مصرف نیســت؛ چراکه در این 
بخش یک میلیون تا یک میلیــون و 200 هزار 
حلقه نیاز کشور اســت که در حال حاضر 400 
هزار حلقــه در یک کارخانه تولید می شــود اما 
با توجه به اینکه از یــک کارخانه دیگر با همین 
میــزان ظرفیــت بهره برداری شــده اســت و 
به زودی تولیــد در این واحد نیز آغاز می شــود 
می توان گفت در این بخــش 30 درصد کمبود 
 خواهیم داشت که می توان با واردات تقاضاها را 

پاسخ داد.

طبق مصوبه ســتاد تنظیــم بــازار، صادرات 
رب گوجه فرنگی تــا پایــان فروردین 1400 
تمدیــد شــد.بر اســاس مصوبــه 1۸ بهمن 
13۹۹ کارگروه ســتاد تنظیم بــازار صادرات 
 رب گوجه فرنگی تا پایــان فروردین 1400 را 

تمدید کرد.
در ایــن مصوبه آمده اســت بنا به درخواســت 
ســازمان توســعه تجارت ایران )نامه شــماره 
۹۹.100.35404( مــورخ ۹۹.10.20 و وزارت 
جهاد کشــاورزی در خصــوص تمدید مهلت 
صــادرات رب گوجه فرنگی در جلســه طرح و 
صــادرات رب گوجه فرنگی در احجام و بســته 
بندی مختلف )مطابق شــرایط قبلی( تا پایان 

فروردین ماه 1400 تمدید شد.

در این مصوبه همچنین به بررســی مشــکالت 
واحدهای تأمیــن کننده تیشــو و محصوالت 
ســلولزی بهداشــتی و ارائــه راهکارهــای 
پیشــنهادی برای برون رفت از آن اشــاره شد 
و در ایــن مصوبه آمده اســت که بــا توجه به 
 گزارشــات ارائه شــده در خصــوص تقاضای 
انجمن صنفی صنایع ســلولزی در مورد نحوه 
تأمین و قیمت تیشــو که از مــواد اولیه مورد 
نیــاز در صنعت محصوالت ســلولزی اســت 
مقرر شــد تا با توجه بــه تغییــر و بازنگری در 
قیمت محصــول مذکور تا پایــان فروردین ماه 
ســال 1400 نســبت به تولید و عرضه مکفی 
 محصــوالت مــورد نیاز اســتان ها بــا قیمت 

مصوب اقدام شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران  میهن گفت: برآورد ها 
حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان سال به 
یک میلیون و 100 هزار تن برسد.هدایت اله اصغری 
مدیر عامل اتحادیه مرغداران  میهن درباره آخرین 
تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون قیمت 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغــداری 14 هزار تومان 

معادل شانه ای حداکثر 2۸ هزار تومان است.
او با انتقاد از نرخ باالی تخم مــرغ در مغازه ها افزود: 
علی رغم آنکه هر شانه تخم مرغ با قیمت 31 تا 32 
هزار تومان باید به دســت مصرف کننده برسد، اما 
متاسفانه به علت سودجویی واحد های بسته بندی 
هر شانه تخم مرغ با نرخ باالی 43 هزار تومان در بازار 

عرضه می شود.
اصغری تولید روزانه تخم مرغ را 2 هزار و ۸00 تن تا 3 
هزار تن اعالم کرد و گفت: در شرایط فعلی با احتساب 

میزان داخل، 300 تا 400 تن از این میزان مازاد بر نیاز 
و صرفا برای بحث های تنظیم بازار است که متاسفانه 
به علت مشکالت شــبکه توزیع و رانت هایی که در 
واحد های بسته بندی ایجاد شده، تخم مرغ با نرخ 

مصوب به دست مصرف کننده نمی رسد.
مدیرعامل اتحادیه مرغــداران  میهــن ادامه داد: 
برآورد ها حاکی از آن است که تولید تخم مرغ تا پایان 
سال به یک میلیون و 50 تا یک میلیون و 100 هزار 
تن برسد. او در پایان درباره آخرین وضعیت نهاده های 
دامی در بازار تصریح کرد: گرچــه معاونت امور دام 
وزارت جهاد اذعان می کند کــه 100 درصد نهاده 
دامی مرغداران تامین شده، اما تولیدکنندگان توزیع 
نهاده را جوابگوی نیازشان نمی دانند که متاسفانه 
 امکان رصــد و کنترل صحت و ســقم این موضوع 

وجود ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان 
اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست 
عقب مانده،گفت:طبق برآوردها، هزینه ســبد 
معیشت برای خانوار کارگری با 3.3نفر جمعیت، 
10 میلیون تومان اســت.فتح اهلل بیات در مورد 
انتظارات جامعه کارگــری از دولت برای تعیین 
حداقل دستمزد سال آینده اظهار داشت: طبق 
ماده 41 قانون کار، دستمزد باید بر اساس تورم 
و هزینه سبد معیشــت تعیین شود؛ امروز طبق 
برآوردهای انجام شــده، هزینه ســبد معیشت 
برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت 3.3 نفر، 
10 میلیون تومان اســت در حالی که دریافتی 
کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به 3 میلیون تومان 
می رسد. این د رحالی است که تحت تأثیر تورم 
شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته و سفره 

کارگران خالی شده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: 
از شــورای عالی کار به خصوص دولت به عنوان 
کارفرمای بزرگ انتظار داریم که به این مســاله 
با دقت ورود کرده و حداقل دستمزد سال آینده 
مشموالن قانون کار را به گونه ای تعیین کند که 
کمک حال کارگران باشد. ما نمی گوییم همان 

10 میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، 
به عنوان دستمزد تعیین شود اما حداقل حقوق 

باید به این عدد نزدیک باشد.
بیات تصریح کرد: آیا دولت می تواند قدرت خرید 
را به ۶ ســال قبل بازگرداند؟ قطعــاً جواب این 
سوال منفی است بنابراین باید دستمزد به اندازه 
کافی افزایش یابد. دســتمزدهای کنونی باعث 
شــرمندگی کارگران در برابر خانواده هایشــان 
شده است.وی ادامه داد: از ســال ۶۸ به بعد که 
دیگر جنگ نبود، اما متأسفانه حقوق و دستمزد 
کارگران متناســب با تورم ساالنه رشد نکرد و ما 
چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم 
و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می گیریم 
به شــکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد 
کارگران ۶0 درصد فاصله وجود دارد.بیات گفت: 
این وضعیت در حالی است که 50 درصد جمعیت 

کار کشور کارگر هستند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: 
کارفرما می گوید من مقروضم و دولت باید حمایت 
کند و دولت می گوید وظیفه کارفرماست. جنگ 
بین کارفرمای خصوصــی و دولتی موجب این 

وضعیت شده است.

با مصوبه ستاد تنظیم بازار؛

صادرات رب گوجه فرنگی تا پایان فروردین ۱۴۰۰ تمدید شد

تولید تخم مرغ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن می رسد

هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۱۰ میلیون تومان است

اصالح قیمت گذاری انگیزه تولید را باال برد

رشد ۲۰درصدی تولید تایر
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ورود وزارت كشــور به تامين 
امنيت تاكسی های اينترنتی

معاون امنیتــی و انتظامی وزارت کشــور از مداخله 
وزارت کشــور و برگزاری جلســه ای با شرکت های 
تاکسی اینترنتی در جهت نظارت برای تامین امنیت 
و پاسخگویی این شرکت ها در حوزه امنیتی تا پیش 
از پایان سال جاری خبر داد.حسین ذوالفقاری ایسنا 
در خصوص امنیت تاکسی های اینترنتی و نظارت بر 
آنها گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر 
امروز را با گذشته در حوزه مسافرکش های شخصی 
تطبیق دهیم مشاهده می کنیم که در گذشته از نظر 
امنیتی مشکالت بسیاری وجود داشت. به شکلی که 
اگر فردی در کنار خیابان برای جابجایی" مسافرکش 
شخصی" مقابل او می ایستاد شاید اتفاقات ناگواری را در 
گذشته شاهد بودیم اما با ورود تاکسی های اینترنتی و 
ساماندهی افرادی که به عنوان مسافرکشهای شخصی 
فعالیت می کنند، وضعیت بسیار بهتری رقم خورده 
است و امروز بسیاری از اتفاقات گذشته جلویش گرفته 
شده است.وی افزود: بنده هم کلیپی که ظرف روزهای 
گذشــته در فضای مجازی در خصوص سرقت بار و 
همچنین پالک سرقتی خودروی یکی از شرکتهای 
تاکسی اینترنتی منتشر و اعالم شده کسی پاسخگو 
نیست، دیده ام. در همین راستا موضوع را به واحد رصد 
خود اعالم کردیم تا جلســه ویژه ای در حوزه بررسی 
اعتبارسنجی افرادی که می خواهند در این شرکتها 
فعالیت کنند برگزار شود. بی تردید با گسترش بی رویه 
این حوزه مخالف هستیم و باید سامانه این شرکتها به 
پلیس برای تشخیص اصالت خودرو و صالحیت فردی 
متصل شود تا این موارد به صورت دقیق بررسی شود. 
همچنین مســئولیت مدیرعامل و افرادی که در این 
حوزه فعالیت می کند باید مشخص و ما در این حوزه 
تصمیم گیری خواهیم کرد و تصمیم نهایی تا پیش از 
پایان سال انجام خواهد شد.معاون وزیر کشور در بخش 
دیگری از صحبتهای خود در ارائه گزارشی از عملکرد 
۷ ساله وزارت کشور در حوزه های امنیتی به موضوع 
حفاظت از مرزهای کشور اشاره کرد و افزود: ظرف این 
۷ سال با اعتباراتی که از سوی دولت و مجلس به وزارت 
کشور اختصاص پیدا کرده حدود ۳۰۰ کیلومتر انسداد 
مرزی انجام شده و ۲۲۷ پایگاه و پاسگاه مرزی احداث 
شده و از ســوی دیگر حدود یک هزار کیلومتر جاده 
های خط مرزی به همراه آب رسانی، برق و گازرسانی 
به ۳۲۵ باب پاسگاه مرزی انجام شده است.وی ادامه 
داد: در شرق کشور با پیگیری های وزارت کشور کار 
ویژه مرزی انجام شد و با تامین اعتبار ویژه ای در جهت 
کنترل مرز در شرق کشور اقدام شده که این کار از طریق 
ستاد کل نیروهای مسلح در حال اجرایی شدن است.

وی تاکید کرد: در حوزه صید ماهی نیز از سوی وزارت 
کشور دستورالعملی تهیه و به دولت ارسال شد که در 
آن مصالح و منافع مرز نشینان در نظر گرفته شده است.

ذوالفقاری بااشاره به اســترداد ۱۵۰۰ نفر از زندانیان 
ایرانی در کشورهای منطقه همچون ترکیه، پاکستان ، 
آذربایجان و ... به کشور گفت: این افراد به کشور مسترد 
شدند تا محکومیت خود را در کشور بگذارند. همچنین 
در حوزه پاک سازی زمینها از حیث وجود مین اولویت 
بندی و برنامه ریــزی انجام شــد و نهایتا حدود یک 
میلیون هکتار زمین پاکسازی و برای فعالیت تحویل 
کشاورزان شد. در همین حوزه ۴۹۷ نفر از شهروندانی 
که در حوزه مرزهای مشترک با کشور عراق روی مین 
رفته بودند مجموعا ۹۵ پرونده به عنوان شهید و ۴۰۲ 
مورد به عنوان جانباز تشکیل شده است.معاون وزیر 
کشور در ادامه به موضوع پدافند غیر عامل اشاره کردو 
افزود: فرهنگ پدافند غیر عامل در ســطوح مختلف 
نهادینه شده اســت و تاکنون ۲۵ هزار دوره آموزشی 
در کشور انجام شده و ۵۰۰ نفر مربی با تسلط در این 
حوزه در حال انجام کار آموزشــی هستند.وی ادامه 
داد: ظرف ۷ سال گذشته در حوزه همکاری های بین 
المللی ۱۱ سند امنیتی انتظامی با کشورهای همسایه 
به امضاء رساندیم. بی تردید ارزیابی امنیت کشور باید 
متناسب با میزان تهدیدات، در نظر گرفته شود. امروز 
شاهد تهدیدات بسیاری در حوزه اقتصادی ، اطالعاتی ، 
گروههای تروریستی وسرویس های اطالعاتی دشمن 
هستیم، ولی در مجموع با شرایط موجود نسبتا امنیت 
کشور جزو مولفه هایی است که از نظر مردم مطلوب 
است؛ البته این مهم محصول کار جمعی مردم ، وزارت 
اطالعات و ارتش، بسیج، شورای تامین استانها، نیروی 

انتظامی، مرزبانان و .... است.
ذوالفقاری در خصوص تامیــن امنیت راهپیمایی 
یوم اهلل ۲۲بهمن که مقرر شــده به صورت موتوری 
و خودرویی برگزار شود نیز گفت: مدل تامین امنیت 
این نوع از راهپیمایی متفاوت است بر همین اساس به 
شوراهای تامین استان ها پیش بینی های اطالعاتی 
و امنیتی ابالغ شده و بی تردید فردا تجمع به صورت 
مردمی نداریم و در این راستا نیروی انتظامی و سپاه 
و بسیج و اطالعات تمام رصدها و کنترل ها را انجام 

می دهد.
وی در خصوص تامین امنیــت انتخابات نیز گفت: 
قطعا امنیت تعطیل بردار نیســت. تمامی برآوردها 
و ارزیابــی ها را در حوزه های سیاســی و اجتماعی 
انجام خواهیم داد . در مورد پروتکل های بهداشتی 
دو جلسه کارشناسی انجام شد و دستورالعمل ویژه 
برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی در حال طراحی 
است. این پروتکلها در مراحل مختلف شامل ثبت نام 
، رای گیری ، حضور مردم و شمارش ، تا دو هفته دیگر 
به صورت دســتورالعملی جامع برای پروتکل های 
انتخابات با نگاه سالمت و مشارکت آماده خواهد شد.

اخبار

هشدار به کاربران تاکسی های اینترنتی
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی به کاربران سرویس  تاکسی های اینترنتی هشدار داد که به سرویس حمل مسافر، بار تحویل ندهند. این صحبت ها بعد از آن است که در 

روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر دزدیده شدن بار مسافران تاکسی اینترنتی منتشر شده بود. رضا الفت نسب اظهار کرد: در این اتفاق هم کاربر راننده و هم مسافر مقصر بودند و شرکت 
هم باید دقت بیشتری می کرد. البته شرکت در حال تالش برای جلب رضایت کاربر مسافر است و شرکت همچنان پیگیر این موضوع است تا بتواند راننده را پیدا کند و احتماال از کمک نیروی 

انتظامی هم استفاده خواهد شد، چراکه راننده فرد فعالی در سایت نبود.

خرید و فروش آنالین 
مصنوعــات طــال در 
حالی در میــان مردم 
افزایش یافته که بستر 
این کار طی چند روز 
آینده صــورت قانونی به خــود خواهد گرفت. 
اتحادیه کسب و کارهای مجازی که این روزها با 
شیوع کرونا در بستر فضای مجازی و ساماندهی 
کســب و کارهای این حوزه یکه تازی می کند، 

اکنون پا در کفش اتحادیه طالفروشــان کرده و 
می رود تا این صنف را روی گوشی های موبایل 

کوچک سازی کند. 
بنا به گفته عضو هیات مدیره کســب و کارهای 
مجازی، طی چند روز آینده شاهد فعالیت سایت 
هایی در زمینه خرید و فروش این فلز ارزشمند و 

نقره خواهیم بود. 
رصد »کســب و کار« از بازار این صنعت نشان 
می دهد کــه هر زمــان به دلیــل محدودیت 
های کرونایی، بــازار طال به تعطیلی کشــیده 
مــی شــود، مردم بــه طــور چشــمگیری به 
فضای مجــازی روی می آورنــد و طالی مورد 

نیاز خود را خریــداری می کننــد. هرچند در 
 روزهای عادی نیز این بازار طرفــداران خود را 

دارد. 
از طرفی رئیــس اتحادیه طــال و جواهر تهران 
در گفتگــو بــا »کســب و کار« از خریــد و 
 فروش آنالین طالی آب شــده اظهــار نگرانی

 کرد. 
»کســب و کار« در گفتگو با رضا الفت نســب، 
عضــو هیات مدیــره اتحادیه کســب وکارهای 
مجــازی و ابراهیم محمدولــی، رئیس اتحادیه 
 طــال و جواهر تهــران، چند و چــون این خبر

 را بررسی می کند. 

در روزهــای اخیــر وزارت نیرو در 
حالی دســت خــود را روی دکمه 
»ابطال قراردادهــای نیروگاه داران 
تجدیدپذیــر« برده اســت که این 
ســرمایه گذاراِن از همه جــا رانده، 
اکنون از اقدام این وزارتخانه به شــگفت آمده اند!به گزارش 
کســب و کار نیوز، کافی اســت پــای درد دل یکــی از این 
نیروگاه داران بنشینید تا از ســختی راه تولید در سال »رونق 

تولید« مطلع شــوید؛ ســرمایه گذارانی که در اوج سال های 
برجام )همان ســال هایی که خیلی هــا آن را پیراهن عثمان 
کرده اند( به امید روزهای بهتر این کشور، پا در مسیر اخذ مجوز 
نیروگاه داری گذاشتند و پس از چند سال نه تنها سرمایه خود 

را باختند، که قربانی خواسته های وزارت نیرو شدند.

پشــت پرده ابطال قراردادهــای نیروگاه های 
تجدیدپذیر

قضیه از این قرار است که در روزهای اخیر وزارت نیرو به منظور 
عدم پرداخت زیان سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر دسِت 
پیش گرفته و در روزهایی که امید می رود سرمایه گذاران خارجی 

بار دیگر به کشور برگردند، قراردادهای این نیروگاه ها را ابطال 
می کند؛ آن هم به بهانه عدم اجرایی شدن!یکی از سرمایه گذاران 
نیروگاه های تجدیدپذیر با بیــان اینکه »این کار ظلمی در حق 
نیروگاه دارانی است که سرمایه خود را در این راه فدا کرده اند«، 
می گوید: »دو ســال طول کشــید تا مجوزهــای مربوطه را از 
دستگاه های مختلف استانی بگیریم، پس از آن زیرساخت ها را با 
هزینه های فراوان فراهم کردیم، زمانی که قرار بود سرمایه گذار 
خارجی ما پنل خورشیدی را وارد و در نیروگاه جای گذاری کند، 
به ناگاه آمریکا از برجام خارج شد و دســت ما در پوست گردو 
ماند.«مدیرعامل شــرکت »آریانا انرژی« در گفتگو با »کسب و 
کار« ادامه داد: »ما از ابتدای کار با وزارت نیرو قراردادی ۲۰ ساله 

داشتیم که طبق آن می بایست برق تولیدی را با نرخ تضمینی از 
ما خریداری و سرمایه نیروگاه را پس از چند سال به همراه سود 
به ما برگردانند. ولی به دلیل برجام سرمایه گذار کره ای ما قادر به 
انتقال پول نشد و سرمایه ای که ما برای زیرساخت نیروگاه کردیم 
معطل ماند.«این فرد ادامه داد: »ما در این مدت پولی بابت این 
قرارداد از وزارت نیرو نخواستیم اما انتظار داریم در روزهایی که 
می رود تا برجام دوباره سر و سامانی بگیرد، قراردادهای ۲۰ ساله 
ما را بی بهانه ابطال نکنند تا شاید ســرمایه گذاران خارجی بار 
دیگر پا به ایران بگذارند و خواب سرمایه ما بیدار شود!«»کسب و 
کار« پای صحبت های یکی از این نیروگاه داران نشسته که سال 

هاست سرمایه خود را به امید روزهای بهتر قربانی کرده است.

رئيس اتحاديه طال و جواهر نسبت به خريد و فروش طالی آب شده در فضای مجازی هشدار داد

خرید و فروش آنالین طال قانونی می شود
صدور نخستين مجوزهای فروش آنالين طال

خريد و فروش سكه به صورت آنالين همچنان ممنوع

چرا وزارت نيرو با بهانه های واهی قراردادهای نيروگاه داران تجديدپذير را ابطال می كند؟

زنگ خطر خروج نیروگاه داران تجدیدپذیر از ایران

خرید و فروش امانی طال قانونی نیست
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

بعد از حدود گذشت دو سال از تدوین ضوابط خاص رسته فروش آنالین طال در فضای مجازی ازسوی اتاق اصناف، ماه گذشته این ضوابط از سمت مرکز 
به اتحادیه کسب و کارهای مجازی ابالغ شد. کسب و کارهایی که قصد خرید و فروش طال در فضای مجازی را دارند، باید در صورت دارا بودن شرایط 
اعالمی، در اتحادیه تشکیل پرونده بدهند. افرادی می توانند مجوز فعالیت بگیرند که در اولویت اول صاحب پروانه کسب فروش طال در فضای فیزیکی 
باشند و یا قرارداد محضری ۵ ساله با دارنده پروانه کسب طال در فضای فیزیکی منعقد کنند. افراد زیادی در چند روز گذشته برای دریافت پروانه کسب 

اقدام کردند و ما در مراحل صدور مجوزها هستیم.
یکی از مولفه های اصلی در حوزه فعالیت این کسب و کارها این است که حتما طالیی که مشتری خریداری می کند باید توسط فروشگاه ارسال شود؛ 

یعنی ما طالیی به نام »طالی امانی« نداریم که به صورت امانی یا کاغذی خرید و فروش شود. 
همچنین مسئولیت عیار و کیفیت طالی عرضه شده با فردی است که صاحب پروانه کسب طال در فضای فیزیکی است. 

از طرف دیگر فروش سکه به صورت مجازی براساس مصوبه سال های گذشته شورای پول و اعتبار کامال ممنوع است. فقط فروش طال و مصنوعات آن 
و نقره و طالی آب شده از این طریق مجاز است. نکته دیگر اینکه سایت هایی که در این میان شروع به فعالیت می کنند باید نماد اعتماد الکترونیک را 
دریافت کرده باشند.  موضوع این است که ما مسئولیت را به عهده فردی که تخصص فروش طال دارد گذاشتیم؛ یعنی هر فردی نمی تواند مجوز بگیرد. 
این فرد، فردی است که جواز کسب به نام او صادر شده یا مسئولیت کامل قبول کرده و یک قرارداد محضری امضا کرده است. مکان این فرد همان مغازه 

ای است که جواز طالفروشی دارد یعنی همه اقدامات اقداماتی است که در فضای فیزیکی دارد صورت می پذیرد. 
در ضوابط تعیین شده که عیار طال عنوان شود. همچنین اگر کد دارد باید جزئیات آن نوشته شــود. این روند در رصد کامل اتحادیه کسب و کارهای 

مجازی قرار داد. فروش آنالین طال تجربه بسیار جدیدی است که می تواند الگوی کسب و کارهایی که در برابر آنالین شدن مقاومت می کنند، باشد. 
اتحادیه با اقداماتی که صورت داده سطح نظارت را روی این کسب و کارها به شدت افزایش داده است و به همین دلیل احتمال تخلف بسیار کاهش می 

یابد. بیشتر کسانی که برای دریافت مجوز مراجعه کرده اند خودشان صاحب پروانه اند. 
اتحادیه اطالع رسانی الزم را به فروشندگان طال انجام داده، ضمن اینکه قبل از اینکه پروانه صادر شود تعداد زیادی کسب و کار متقاضی بودند که به آنها 

هم اطالع دادیم و در حال حاضر در چرخه تکمیل مدارک و صدور مجوز هستند. 

دلسردی نیروگاه داران تجدیدپذیر به دلیل تصمیمات وزارت نیرو
پیمان حسین قلمبر، مدیرعامل شرکت »آریانا انرژی« و سازنده نیروگاه های تجدیدپذیر

توافق پاریس که با نام »پیمان پاریس« شناخته می شود و در مورد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییر اقلیم است، در واقع سازوکاری در امور مالی است که از سال ۲۰۲۰ شروع می شود. متن توافق از سوی نمایندگان ۱۹۵ کشور در کنفرانس تغییر اقلیم 
۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس مذاکره و با اجماع در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ تصویب شد. سپس در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ )روز زمین( در مراسمی در نیویورک برای امضا معرفی شد. تا سال ۲۰۱۷، ۱۹۵ عضو، این پیمان را امضا کردند و ۱۴۷ کشور آن را به تصویب 
مجلس خود رساندند.براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه ) ۱۴۰۰- ۱۳۹۶( دولت باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای آن به حداقل ۵ درصد برساند.ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه های 
تجدیدپذیر و پاک را با اولویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه )سال ۱۴۰۰( به  حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.همچنین براساس تصویب نامه هیات وزیران در 
سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران مقرر شده وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شهرداری ها، براساس فهرستی که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده، وظیفه دارند در دو سال حداقل ۲۰ درصد از 
برق مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند.انرژی تجدیدپذیر انرژی ای است که از منابع تجدیدپذیر یا بازگشت پذیر مانند نور خورشید، باد، باران، موج، جزر و مد و گرمای حرارتی زمین به دست می آید و می توان آن را در مدت زمان 
کوتاهی توسط منابع طبیعی جایگزین کرد.استفاده از این نوع انرژی می تواند عالوه بر تولید برق پاک مانع از انتشار آالینده های زیست محیطی شود. برنامه ششم توسعه که شروع آن از سال ۹۶ بوده و تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد، دارای بندی است که بر این 
اساس ۵ درصد ظرفیت کل نیروگاه های کشور باید نیروگاه تجدیدپذیر باشد.برآوردها نشان می دهد حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت کل نیروگاه های کشور است که براساس قانون برنامه ششم توسعه می بایست حدود چهار هزار مگاوات از نیروگاه ها تبدیل به 
نیروگاه تجدیدپذیر می شد؛ اما متاسفانه اکنون چیزی بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در بخش خورشیدی و بادی تا پایان دی ماه ۹۹ در کشور وجود ندارد.رویکرد فعلی وزارت نیرو و ساتبا بیانگر آن است که عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد 
و جبران آن نیازمند حمایت های دولتی و تغییر نگرش مسئوالن وزارت نیرو و سازمان بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر )ساتبا( است .در حال حاضر سوخت نیروگاه های حرارتی تا حدودی رایگان است و عالوه بر آن، این نیروگاه ها بابت آلوده ساختن 
محیط زیست هزینه ای پرداخت نمی کنند. بنابراین می توانند به راحتی بر سر راه ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر مانع ایجاد کرده و چه بسا مدیران فعلی با نگاه و رویکردی انتقام جویانه وارد عرصه شوند .ایران یک کشور نفت خیز است و اقتصاد نفتی دارد لذا 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر سخت است. عالوه بر این، نوسان های ارزی، قیمت تجهیزات مورد نیاز انرژی های تجدیدپذیر را افزایش داده است. توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیاز به حمایت های ویژه دولتی دارد زیرا اگر کسی بخواهد با سرمایه شخصی 
خود اقدام به راه اندازی و ساخت نیروگاه های خورشیدی کرده و برق تولیدی را به همان نرخی که برق تولیدی با سوخت های فسیلی دارند به فروش رساند نمی تواند در این رقابت نابرابر به جایی برسد.با افزایش نرخ ارز، قیمت تجهیزات مورد نیاز برای ساخت 
نیروگاه های تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر که بیش از ۷۰ درصد آن وارداتی است و در کشور تولید نمی شود توجیه اقتصادی نداشته و در یک سال اخیر نرخ ارز به صورت افسارگسیخته افزایش یافته و ما شاهد سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر نخواهیم 
بود، خرید تضمینی برق تولیدی از سوی دولت با ضمانت ۲۰ ساله به دلیل عدم تطابق نرخ ارز و قیمت خرید تضمینی و تاخیر در پرداخت صورتحساب ها و مطالبات بخش خصوصی موضوعیت احداث نیروگاه را فاقد جذابیت های سرمایه گذاری در این بخش 
برای سرمایه گذاران کرده است .هزینه خرید تضمینی انرژی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر از مشترکان پرمصرف در قالب عوارض و مالیات دریافت می شود؛ ولی متاسفانه در کمیسیون بودجه با تاخیر های طوالنی گاها شش ماهه و یکساله به نیروگاه داران 
پرداخت می شود .خرید تضمینی برق برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است که در سال های اخیر با اجرای خرید تضمینی توفیق مناسبی در مشارکت بخش خصوصی به منظور راه اندازی نیروگاه های تجدیدپذیر حاصل نشده است.نوسانات 
نرخ ارز بسیاری از قراردادهای منعقدشده نیروگاهی را از توجیه اقتصادی خارج کرده و وزارت نیرو )ساتبا( به دلیل مشکالت مالی و مدیریتی هنوز برای اصالح این قراردادها اقدامی نکرده است.کمبود منابع برق در کشور در سال جاری ۵ هزار مگاوات کسری برق 
در شبکه توزیع اعالم شده است که با توجه به رشد مصرف این کسری در سال آینده به ۸ هزار مگاوات می رسد؛ از اینرو انرژی های نو به دلیل زودبازده بودن می تواند راهکار مناسبی برای جبران این کسری باشد. در صورت عدم تعدیل و تمدید قراردادهای خرید 
تضمینی برای نیروگاه های احداث نشده وزارت نیرو با بخش خصوصی به زودی شاهد خروج همه فعاالن و سرمایه گذاران از این حوزه خواهیم بود.سال های گذشته رشد مناسبی در این بخش صورت گرفت؛ اما از سال ۹۶ به دلیل مشکالت ارزی و تحریم ها و 
خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام سرعت پیشرفت این طرح ها در کشور کاهش یافت تا افت محسوسی را در این زمینه شاهد باشیم.عدم تمدید قراردادها ازسوی وزارت نیرو )ساتبا( و نگاه یکسویه به عدم پیشرفت فیزیکی که سازندگان هیچ نقشی در به وجود 
آمدن آن نداشتند و شرایط سیاسی پیش آمده توسط ایاالت متحده آمریکا و خروج از برجام تمامی سرمایه گذاران خارجی را در حالت شک و تردید نگاه داشته و اگر چنانچه شرایط بتواند به حالت قبل بازگردد می توان شاهد ساخت و احداث پروژه های نیروگاهی 
بود .در بحث رگوالتوری برق و انرژی با وجود تالش انجمن بهینه سازی و سندیکای برق هنوز توفیق چندانی در این حوزه به وجود نیامده است.در حالی ضریب ظرفیت انرژی های نو در ایران ۱۸ تا ۲۲ درصد است که این مهم در کشورهای اروپایی سهمی حدود 
۱۵ تا ۱۷ درصد را به خود اختصاص داده است. در بخش های مرکزی کشور با ۳۰۰ روز آفتابی به همراه شهرهای بادخیز می توان همپای منابع نفتی، برای کشور درآمدزایی کرد.جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر با انرژی های فسیلی نه تنها می توانست از 
نظر اشتغال آفرینی برای کشور بسیار سودمند باشد، بلکه می توانست از عوامل مهم در کاهش روزافزون آلودگی های محیط زیست هم به حساب بیاید.مطرح کردن مشکالت زیست محیطی و ناآشنایی مسئوالن استانی با قوانین احداث نیروگاهای خورشیدی، 
فرایند اخذ مجوزها را بسیار طوالنی و فرصت سوزی های تکراری و خود تحریمی ها راه را دشوارتر کرد.نیروگاه های تامین برق که با سوخت فسیلی فعالیت می کنند، عالوه بر مشکالت زیست محیطی و آلودگی هایی که دارند، به دلیل مصرف باالی آب برای خنک 
سازی، منابع آبی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهند. نیروگاه های گازی به علت استفاده از چاه آب باعث لطمات به بخش کشاورزی نیز شده است .به دلیل مشکالت موجود در تامین منابع مالی و دریافت اعتبارات بانکی، روند احداث نیروگاه های تجدیدپذیر 
با تاخیر مواجه شد .تا سال ۹۶ زمان بازگشت سرمایه حدود ۵ سال بود و پس از آن به سودهی می رسید؛ اما به دلیل تصمیمات اخیر وزارت نیرو این زمان به ۹ سال افزایش یافته که باعث دلسردی و عدم استقبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه 
شده است.هزینه های احداث هر کیلووات نیروگاه خورشیدی تقریبا ۸۰۰ یورو و نیروگاه بادی ۱۲۰۰ یورو است که با توجه به افزایش نرخ ارز و تامین تجهیزات ۷۰ درصدی از خارج، نیاز است درآمدها متناسب با نرخ ارز افزایش یابد.مشکالت موجود در زمینه 
تعدیل نرخ قراردادهای منعقدشده وزارت نیرو با بخش خصوصی بیانگر آن است که وزارت نیرو مکلف بوده که در صورت افزایش قیمت ارز این نوسان را در قراردادها اعمال کند اما اکنون با تغییر قراردادها به زمان بهره برداری از نیروگاه، عمال پوشش ریسک توسط 
وزارت نیرو کاهش یافته است؛ از اینرو به دلیل زمانبر بودن تامین منابع مالی بسیاری از هزینه ها افزایش یافته و بخش خصوصی با مشکالت فراوانی مواجه شده است. بنابراین رسیدن به هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۰ غیر قابل تصور است .

این در حالی است که با توجه به هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه به منظور رسیدن به ۵ هزار مگاوات انرژی نو، برای احداث سالیانه هزار مگاوات نیاز به یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در سال است.

موافق خرید و فروش طالی آب شده نیستیم 
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران

ما به هیچ عنوان با فضای مجازی مخالف نیستیم و نمی توانیم مخالف هم باشیم چون دنیا 
به این سمت پیش می رود.

 فضای مجازی در یک سری مسائل خوب اســت؛ اما در بحث طال به خصوص در بحث آب 
شده ما اعتقاد نداریم که این کاال بخواهد در فضای مجازی با این شکل و با این روش خرید 
و فروش شود چون طالی آب شده تنها به درد افرادی که در صنعت طال فعالیت می کنند، 
می خورد و تنها دستاوردی که خواهد داشــت، ایجاد نوسان و التهاب در بازار است؛ همان 
گونه که در ۵، ۶ ماه گذشته شاهد این التهابات بودیم. از اتحادیه کسب و کارهای مجازی می 
خواهم که تمام جوانب را در نظر بگیرند که یک سری اهرم ها و مقررات و تضمین ها گرفته 
شود که فردا روزی اتفاقی نیفتد که هیچ کسی نتواند پاسخگو باشد. چون فلز طال تمام انسان 

ها را به سمت خود می کشاند.
 باید کار را از ابتدا منطقی و اصولی و در چارچوب واقعــی جلو ببریم و اهرم های قانونی را 
داشته باشیم که اگر کسی به فکر خطایی افتاد به راحتی بشود جلوی آن را گرفت و رصد 
کرد چون خریداران در این فضــا از کل ایران ۸۰ میلیون نفری هســتند. نمونه های بارز 
آن را در گذشته داشــتیم که برخی با خرید آنالین طال متضرر شــدند و هنوز به پولشان 
 نرســیده اند. در بحث طال باید دقت بیشــتری شــود و مقررات قوی تری وجود داشته

 باشد. 
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