
یک فعال کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد مساله 
پیچیده ای نیست و در یک جلسه هم می توان دستمزد 
کارگران را تعیین کرد، گفت: امــروز خرید میوه برای 
کارگران و بازنشستگان یک کاالی لوکس و گردش و سفر 
آمال و آرزو شده است. رحمت اله پورموسی درباره تعیین 
هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد اظهار 
کرد: برای آنکه رقم دستمزد کارگران را تعیین کنیم باید 
به واقعیتهای روز جامعه بپردازیم و آن چیزی که شفاف 
است و به عینه لمس می شود ببینیم و قیمتهای کف بازار 
و هزینه های زندگی را مورد بررسی قرار بدهیم. وی ادامه 
داد: ما معتقدیم که قانون کار در ماده ۴۱ صراحتا مالک 
تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است بنابر این مشکل 
از قانون نیست بلکه در اجرای قانون است که به درستی 
اجرا نمی شود. میزان تورم و سبد معیشت در ماده ۴۱ 
به طور مشخص اشاره شده است و اگر بر مبنای آن و به 
درستی عمل کنیم تصمیم گیری در خصوص دستمزد 
کارگران هم به شکل واقعی صورت می پذیرد. این فعال 
حوزه کار گفت: در حال حاضر بیش از ۴۸۰ قلم کاال در 
سبد معیشت کارگران گنجانده شده در حالی که شاید 

تنها ۴۰ تا ۵۰ قلم، کاالی ضروری و مورد نیاز کارگران 
باشد که شامل مسکن، اجاره بها، خوراکی ها، پوشاک و 
هزینه های درمان است و کارگران سالهای سال است که 
با گردش و تفریح و سفر بیگانه اند و جزو آمال و آرزوهای 

آنها در مقطع کنونی شده است.

خرید میوه به یک کاالی لوکس تبدیل شده است
پورموسی با تاکید بر لزوم توجه به مولفه های اصلی سبد 
معیشت کارگران در تعیین دستمزد اظهار کرد: امروز 
خرید میوه برای کارگران و بازنشستگان به یک کاالی 
لوکس تبدیل شده و قدرت خرید میوه با این قیمتهای 
نجومی را ندارند. بین حقوق یک کارگر با حقوق یک 
دکتر و متخصص در کشــورهای پیشرفته شاید ۲۵ 
درصد تفاوت باشــد و این طور نیست که کارگران در 
حداقل ترین میزان دستمزد قرار بگیرند ولی یک کارگر 
ایرانی با مزد و مزایای جانبی مزد در خوشبینانه ترین 
حالت سه میلیون تومان حقوق می گیرد که آن هم اگر 
کارفرما لطف کند حق بیمه اش را بپردازد تا از پوشش 

حمایتهای اجتماعی بهره مند شود.

تعیین دستمزد کارگران عجیب و پیچیده 
نیست 

وی با بیان اینکه تعیین دســتمزد مساله عجیب 
و پیچیده ای نیســت و قانون مــالک تعیین آن را 
مشخص کرده اســت، گفت: وقتی خط معیشت از 
ســوی بانک مرکزی ۱۰ میلیون تومان اعالم می 
شود، اعالم آمار و ارقام پایین به عنوان هزینه سبد 
معیشت کارگر جای سوال دارد؛ بنابر این اگر ماده ۴۱ 
قانون کار را به عنوان حجت قبول داریم با یک جلسه 
هم می توانیم دستمزد کارگران را تعیین کنیم و به 
اعالم اعداد پایین برای هزینه زندگی کارگران، طرح 
پیشنهادات عجیب و غریب، اتالف وقت، برگزاری 
جلسات فشرده و طوالنی در آخر سال نیاز نیست.این 
فعال کارگری در پایان ابراز امیدواری کرد: تاکید مقام 
معظم رهبری بر رسیدگی به وضع معیشت کارگران 
و بازنشســتگان مورد توجه قرار گیرد و مجلس به 
معنای واقعی به این مساله ورود کند و نسبت به بهبود 
وضع معیشت کارگران و بازنشستگان در سال آینده 

ترتیب اثری داده شود.

با افزایش نرخ ارز، بازپرداخت تسهیالت ارزی سررسید 
شده تا پایان سال جاری برای ولید کنندگان و سرمایه 
گذاران بخش خصوصی که فاقد درآمد ارزی هستند 
به صورت ریالی انجام خواهد شد.صندوق توسعه ملی 
اوایل دهه ۹۰ به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت ایجاد شد که ساالنه و بر اساس 
قانون درصدی از منابع نفتی به آن واریز می شــود تا 
در کنار ذخیره ای برای نسل های آینده بتواند از محل 

منابع آن در راستای توسعه نیز استفاده کرد.
طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن 
تسهیالت در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می شود و 
استفاده کنندگان از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، 
تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به  موسســات 

عمومی غیر دولتی هستند.
اما با توجه به ســر رسید تســهیالت ارزی پرداخت 
شــده، اخیرا هیات امنــای صندوق توســعه ملی 
دراین باره تصمیم گرفت کــه پرداخت برای برخی 
گروه ها به صــورت ارزی نبوده و ریالی انجام شــود؛ 
این تصمیم به دلیل افزایش نــرخ ارز و کاهش توان 

 بازپرداخت تسهیالت گیرندگان به صورت ارزی  اخذ 
شده است.

این در حالی است که با توجه به شرایط ارزی موجود، 
رئیس محترم جمهو در نامــه ای حضور مقام معظم 
رهبری ضمن تشریح موضوع درخواست می کند که 
صندوق توسعه ملی مجاز باشد بازپرداخت تسهیالت 
ارزی برای تولید کنندگان و ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی با واحد تولیدی فعال که با تشخیص هیات 
امنای صندوق فاقد درآمد ارزی  برای بازپرداخت ارزی 
هســتند را به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه 
معامالت الکترونیکی بانک مرکــزی در روز پرداخت 
دریافت کند، رهبری نیز با پیشــنهاد رئیس جمهور 

موافقت می کنند.
بر ان اساس هیات امنای صندوق در مهرماه امسال نحوه 
تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت 
ریالی را تصویب و شیوه نامه اجرایی مصوبه را منوط 
به تهیه هیات عامل صندوق توســعه ملی و تصویب 
کمیسیون تخصصی نمایندگان اعضای هیات امنای 

صندوق کرد که این اقدامات صورت گرفت.

این شیوه نامه در ۲۱ بهمن ماه به بانک های عامل ابالغ 
شده و بر اساس آن تسهیالت گیرندگان ارزی بخش 
خصوصی فعال از محل منابع صندوق توسعه ملی که 
اقساط سررسید شده آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و 
فاقد درآمد ارزی بر اساس تایید مراجع قانونی از جمله 
بانک مرکزی و گمرک هستند، می توانند مطابق ضوابط 
درخواست پرداخت اقساط سر رسید شده را به صورت 
ریالی و بر اساس نرخ ارز سامانه معامالت الکترونیکی 
ارز)ETS ( در روز بــاز پرداخت را به بانک عامل خود 
ارسال و موضوع را پیگیری کنند.بنابر این این امکان 
فقط  برای واحد های تولیدی فعال بخش خصوصی 
که با تاکید مراجع قانونی فاقد درآمد ارزی هستند و 
اقساط سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ است و سایر 

موارد را شامل نمی شود.
از طرح های تامین مالی شــده نیز ۳۱۴ طرح تا پایان 
سال گذشته موفق به گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ 
۳۰ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دالر شده و به ۳۰۷ طرح با 
مبلغ ۲۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دالر پرداخت قطعی 

صورت گرفته است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نشان می دهد که در ۱۰ ماهه سال جاری، از بین ۲۹ کاالی 
منتخب صنعتی، تولید ۲۰ کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 
۰.۳ تا ۵۵۴ درصد افزایش یافته، تولید انواع لوازم خانگی با ۳۹.۶ درصد 
افزایش به بیش از ۳.۵ میلیون دستگاه رسیده و مانند ماه های اخیر 
بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده است. 
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ۱۰ ماهه سال جاری بیشترین 
افزایش تولید، مربوط به الیاف اکریلیک است که با ۵۵۴.۳ درصد رشد، 
تولید آن به ۴۹۰۰ تن رسیده است. کمترین افزایش تولید نیز مربوط 
به پودر شوینده با ۰.۳ درصد افزایش تولید بوده است. الیاف اکریلیک از 
مهم ترین و پرمصرف ترین الیاف مصنوعی که در تهیه فرش ماشینی، 

پتو، لباس های زمستانی و کشباف های ضخیم استفاده می شود.

افزایش حدود ۴۰ درصدی تولید لوازم خانگی
بعد از الیاف اکریلیک، بیشــترین افزایش تولید مربوط به ماشین 

لباسشویی و انواع تلویزیون است که تولیدشان با ۵۳.۲ و ۴۴.۷ درصد 
در ۱۰ ماهه امسال به ترتیب به ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه و ۹۹۵ هزار 
دستگاه رسیده اســت. تولید این دو محصول در مدت مشابه سال 
گذشته ۵۷۴ هزار و ۶۷۰ دستگاه و ۶۸۷ هزار و ۴۰۰ دستگاه بوده 
است. تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت با افزایش ۳۰.۸ درصدی 
از یک میلیون و ۲۸۸ هزار دستگاه در ۱۰ ماهه اول سال گذشته به 
بیش از یک میلیون و ۶۸۶ هزار دستگاه در مدت مشابه سال جاری 
رسیده است. در مجموع در ۱۰ ماهه امسال تولید انواع لوازم خانگی 
با ۳۹.۶ درصد افزایش به بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
رسیده اســت. اما با وجود افزایش چشمگیر تولید لوازم خانگی در 
سال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم و اواخر شهریور 
ماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 

)صمت( در پاسخ به چرایی این روند گفته بود که برخی آمارها نشان 
می دهد میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد و وقتی 
میزان نصب کمتر است یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم 
خانگی را خریده اند و در گوشه ای احتکار کرده اند. با این حال اخیرا 
مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در یک برنامه تلویزیونی وعده داد که با عرضه اختصاصی 
ورق های فوالدی به تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور، قیمت 
لوازم خانگی در بازار کاهش می یابد. تولید کمباین نیز در این مدت 
با بیش از ۴۴ درصد افزایش تولید به ۵۱۹ دســتگاه رسیده است. 
الستیک خودرو و نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی نیز 
دو کاالیی هستند که تولیدشان بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته 
است. در این میان تولید داروی انسانی که در بیشتر ماه های سال 

گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشت، 
در ۱۰ ماهه اول سال جاری فقط ۰.۵ درصد افزایش داشته و از ۴۰ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون عدد در در ۱۰ ماهه اول ســال قبل به ۴۰ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون عدد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟
تولید ۹ کاال نیز در مدت یاد شــده کاهشــی و همانند دو ماه گذشته 
بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته شده نباتی بوده که با 
۱۸.۶ درصد کاهش از حدود یک میلیون و ۴۹۴ هزار تن در ۱۰ ماهه اول 
سال گذشته به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده 
است. کمترین کاهش تولید در مدت یاد شده نیز مربوط به انواع کاغذ 
بوده که تولید آن ۳.۴ درصد کمتر شده است. اواخر شهریورماه بود که 

عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. 
کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار کمیاب شد؛ به طوری که این 
کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به هر نفر تنها یک روغن 
فروخته می شد.  اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه قرار بود از اوایل 
دی ماه روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل شود،  اما به 
نظر می رسد این وعده به ویژه در بخش روغن جامد هنوز  عملیاتی نشده 
است؛ به طوری که مردم مجبورند برای تهیه روغن مصرفی خود یا ساعت 
ها در صف های طوالنی بایستند یا بهای گزافی پرداخت کنند یا در ازای 
خرید کاالهای دیگر روغن مورد نیازشان را خریداری کنند. در همین 
راستا همچنان گزارش هایی از فروش اجباری کاالهای دیگر برای عرضه 
روغن منتشر می شود؛ به این معنی که برخی فروشگاه ها به شرطی روغن 
را به مشتری می فروشند که کاالهای مدنظر فروشگاه را خریداری کند. 
اخیرا هم مجددا گزارش هایی از کمیاب شدن روغن مایع در بازار منتشر 
شده بود، اما اخیرا رئیس سازمان حمایت از تأمین روغن خام خبر و وعده 

داد که توزیع روغن مایع و جامد در حداقل زمان ممکن انجام شود.

نهاد ســازمان ملل متحد در گزارشی پیش بینی 
کرد احیای تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال 
۲۰۲۱ به دلیل مختل ماندن صنعت نفت تحت تاثیر 
همه گیری ویروس کرونا، دوباره ضعیف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل متحــد )آنکتاد( اعــالم کرد پــس از این که 
قرنطینه ها باعث رشد منفی ۱۵ درصدی تجارت 
جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شد، در نیمه دوم 
سال روند تجارت بهبود یافت و در سه ماهه چهارم 
در مقایسه با سه ماهه ســوم حدود هشت درصد 

رشد کرد. با این حال تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ 
رشد منفی ۹ درصدی داشت. رشد تجارت در سه 
ماهه چهارم تا حدود زیادی تحت تاثیر رشد تجارت 
کشورهای در حال توســعه به خصوص کشورهای 
شرق آسیا بود و تجارت کاالهای این منطقه در سه 

ماهه چهارم بر مبنای ساالنه ۱۲ درصد رشد کرد.
در گزارش آنکتاد آمده است: اقتصادهای شرق آسیا 
با رشد قوی صادرات و رشد سهم بازار جهانی، روند 
احیا را هدایت می کنند. اکثر بخشــهای تولیدی 
بجز انرژی و حمل و نقل در سه ماهه چهارم بهبود 

داشتند. با این حال تجارت خدمات در سطح مشابه 
سه ماهه سوم ماند و صادرات خدمات از چین و تا 
حدودی کمتری هند نسبتا بهتر از کشورهای دیگر 
بود. بر اساس گزارش رویترز، آنکتاد پیش بینی کرد 
تجارت کاال در سه ماهه نخســت سال ۲۰۲۱ در 
مقایسه با سه ماه قبلی ۱.۵ درصد کاهش پیدا می 
کند و تجارت خدمات هفت درصد کاهش خواهد 
داشــت. با این حال اعالم کرد پیش بینیهایش به 
دلیل همه گیــری و ابهامات پیرامون بســته های 

محرک مالی، مطمئن نیست.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته جاری )۲۱ بهمن  ماه( به عدد یک میلیون و ۲۱۴ هزار 
واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته حدود ۳.۴ 
درصد رشد داشت.، شاخص بورس در معامالت هفته ای 
که گذشت ۴۱ هزار واحد افزایش داشت؛ شاخص کل در 
پایان روز چهارشنبه )۱۵ بهمن ماه( در حالی با رقم یک 
میلیون و ۱۷۳ هزار واحد به معامالت پایان داد که این رقم 
در روز )سه شنبه( به یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رسید.

همچنین شاخص کل )هم وزن( در پایان هفته گذشته ۴۲۳ 
هزار و ۱۶۲ واحد بود که در هفته جاری این عدد به ۴۲۳ 

هزار و ۵۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲۷۶ هزار و 
۷۴۷ واحد به عدد ۲۷۶ هزار و ۶۸۰ واحد رسید.در چهار 
روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو )خگســتر(، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شســتا(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا 
)خساپا(، پاالیش نفت تهران )شــتران( و پاالیش نفت 

اصفهان )شپنا( در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
در هفته ای که گذشــت فعالیت های هنری، ســرگرمی 
و خالقانــه، فرآورده های نفتی، فلزات اساســی، خودرو 
و قطعات، فنی و مهندسی، اســتخراج کانه های فلزی، 

استخراج زغال سنگ،  شیمیایی، چند رشته ای صنعتی، 
مخابرات، بانک ها و موسســات اعتبــاری، فعالیت های 
مهندسی، تجزیه و تحلیل و آزمایش فنی، خرده فروشی، 
عرضه برق، گاز، بخــار و آب گرم، دســتگاه های برقی، 
محصوالت فلزی، حمــل و نقل انبــارداری و ارتباطات، 
محصوالت کاغذی، سیمان، آهک و گچ، واسطه گری های 
مالی و پولی، ســرمایه گذاری ها، الستیک و پالستیک، 
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واســط، کاشی و 
سرامیک، انبوه ســازی امالک و مستغالت، منسوجات، 

دارویی و رایانه باالترین درصد بازدهی را داشتند.

رشد ۳.۴ درصدی بورس در هفته سوم بهمن ماهاحیای تجارت جهانی آهسته شد
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واحدهای تولیدی 
در راه است

دژپسند:
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سرمقاله

يادداشت

بیکاری در کمین 250 
هزار کسب  و کار اینترنتی

ناکارآمدی 
تسهیالت کرونایی

کسب و کارهای اینترنتی 
 بــه دو دســته تقســیم 
می شــوند؛ دسته نخست 
 کسب و کارهای بزرگ و با 
 ســابقه اند که برندینگ خود را انجــام داده اند 

و مشتریان و... 

  عادل طالبــی، دبیر انجمن 
صنفی کسب و کارهای اینترنتی

  جالل الدین محمد شکریه، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران

متن کامل  د ر صفحه ۴

صفحه ۳

۴

۳

ضربه اینترنت ضعیف به 
کسب و کارهای اینترنتی

۲۲۷ میلیون دالر موز 
چگونه وارد شد؟

وام مسکن پاسخگوی هزینه خرید 5 درصد از واحد 80 متری هم در تهران نیست

سقوط  قدرت  خرید  مسکن
صفحه2

صفحه۳

حمایت   حداقلی   از  اصناف  کرونازده 
تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، آرایشگاه های زنانه، پوشاک و صنایع دستی بیشترین آسیب را دیده اند 

مشکالت اصناف با سازمان های پول ستان                                                                                         تنها 16 درصد از اصناف تسهیالت دولتی دریافت کردند

از  سال   گذشته   تا کنون   فعالیت   اصناف   به   دلیل  کرونا   با   خسارت های   کالنی   همراه   بوده   است

تردد خودروهای فروشگاه های اینترنتی در سطح 
شــهر در حالی چشمگیر شــده که پیش از کرونا 
رشدهای سریع ســال اخیز جزو آمال و آرزوهای 
مدیران این فروشــگاه ها بود، زیرا مردم کمتر برای 
خرید به این فروشگاه ها مراجعه می کردند اما کرونا 
روزهایی را رقم زد که مردم برای حفظ سالمت خود 
ناگزیر به این خدمات روی آوردند. آموزش آنالین، 
وبینار آنالین، فروشــگاه های آنالین، تاکسی های 
آنالین و... هر پسوند »آنالین« که در کنار یک خدمت 
قرار گیرد، همان ضرورتی است که در روزهای کرونا 
نقشی پیش از گذشــته یافته است. هرچند اندک 
بخش هایی همچون گردشــگری همچنان چراغ 
خاموش روزهای کرونایی را می گذرانند اما تجارت 

الکترونیک در کل رشدی...

واردات موز در شــرایطی تا پیــش از این ممنوع و 
مشــروط به صادرات سیب بوده اســت که در ۱۰ 
ماهه امســال بیش از ۲۲۷ مییلون دالر موز وارد و 
۲۰۸ میلیون دالر سیب صادر شده است، اما اینکه 
تمام این واردات در مقابل صادرات انجام شــده در 
ابهام قرار دارد. موز در گروه )۲۷( کاالیی با اولویت 
ارزی غیرفعال قرار گرفته  و از ابتدای ســال جاری 
ثبت سفارش و واردات آن ممنوع اعالم شد، با این 
وجود واردات موز متوقف نشده و همچنان در تمامی 
فروشگاه های سطح شــهر عرضه می شد؛ چه بر 
اساس ثبت سفارش های قبلی و یا هر طریق دیگری 
 که البته در ادامه واردات موز مشــروط به صادرات 
سیب شد. طی مدت اخیر قیمت موز در بازار به طور 

قابل توجهی رشد داشت...

در 10 ماهه امسال

تولید لوازم خانگی از ۳.۵ میلیون دستگاه گذشت

با یک جلسه هم می شود دستمزد کارگران را تعیین کرد

قانون  تعیین دستمزد به درستی اجرا نمی شود
پرداخت ریالی به نرخ روز بانک مرکزی

جزئیات بازپرداخت وام های ارزی صندوق توسعه ملی به ریال



اقتصاد2
ایران وجهان

دژپسند:
بســته تامین مالی جدید برای 

واحدهای تولیدی در راه است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بزودی بســته 
کامل تامین مالی برای توســعه و تامین سرمایه 
درگردش واحدهای تولیدی بــه کارگروه جهش 
تولید ارائه می شود.فرهاد دژپسند در حاشیه بازدید 
از شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در گفت و 
گو با خبرنگاران افزود : در چند ماه اخیر به صورت 
میدانی مشکالت واحدهای تولیدی را بررسی کرده 
ایم و متوجه شــده ایم واحدهایی که محصوالت 
آنان با ارز ترجیحی وارد کشــور می شود، با رکود 
زیادی مواجه شدند.وی با ذکر این نکته که واردات 
کاغذ با ارز ترجیحی سبب شد تا تولیدات شرکت 
های داخلی بشدت تحت تاثیر قرار بگیرد ، اظهار 
داشــت: با تدابیر دولت ، واردات انواع کاغذ نیز از 
لیست ارز ترجیحی خارج و اکنون تولید واحدهای 
داخلی اقتصادی شده اســت.وزیر اقتصاد تصریح 
کرد: برای این که بار دیگر واحدهای مختلف کشور 
به ظرفیت کامل تولیدی برســند ، بسته جدیدی 
برای تامین سرمایه درگردش و توسعه واحدها در 
راه اســت که بزودی چگونگی بهره مندی واحدها 
از این تســهیالت قابل توجه در کار گروه جهش 
تولید ارائه می شود. وی از شرکت صنایع چوب و 
کاغذ مازندران به عنوان » شرکتی بی نظیر « یاد 
کرد و گفت: به طور یقین بــا حمایت همه جانبه 
برای رساندن تولید این شرکت به ظرفیت کامل ، 
وابستگی کشور به واردات بشدت کاهش می یابد.
دژپسند با بیان این که شرکت صنایع چوب و کاغذ 
مازندران با هدف قطع وابستگی کشور به واردات 
کاغذ تحریر ، روزنامه و کتب درسی طراحی شده 
است ، بیان داشت: از سوی دیگر اشتغال حدود یک 
هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این شرکت 

برای استان مازندران بسیار مهم است .
وی افزود: اینکه چنین شــرکت هایی در کشــور 
وجود داشته باشند ، اما به دالیل مختلف از جمله 
واردات محصوالت با ارز ترجیحی با مشکل مواجه 
شوند ، اصال قابل قبول نیست.وزیر اقتصاد وضعیت 
خروج واحدهای تولیدی از رکود را در ۲ ماهه اخیر 
مطلوب تر توصیف کرد و گفت : گزارش های زیادی 
از تعطیلی شرکت چوب و کاغذ مازندران دریافت 
شده است ، اما  با حمایت دولت و بخش خصوصی 
شرایط تولید بهتر شده و اکنون تا ۴۰ درصد رسیده 
است.وی در پاسخ به طرح کمبود چوب به عنوان 
مواد اولیه شرکت چوب و کاغذ مازندران هم اظهار 
داشت: طبق برنامه مواد اولیه صنایع چوب بر باید از 
روش کاشت و زراعت چوب و واردات چوب با پوست 
تامین شود و در دولت برای هر یک از این روش ها 

برنامه ریزی دقیقی کرده است.

بانک مرکزی اعالم کرد:
کاهش ۸.۵ درصــدی تعداد 

چک های رمزدار در آذرماه
تهران- ایرنا- بررسی های بانک مرکزی نشان 
می دهد ۴۸۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش 
حدود ۹۴۱ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ 
در کل کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیــب ۸.۵ درصد و 
۱۷.۸ درصد کاهش داشــته است.براساس 
آمار بانــک مرکزی، در ماه مورد بررســی در 
اســتان تهران حدود ۱۵۴ هــزار فقره چک 
رمزدار به ارزشــی حدود ۵۷۵ هزار میلیارد 
ریال وصول شده اســت.بنا بر این گزارش در 
آذرماه، ۴۸.۴ درصد از تعداد چک های رمزدار 
وصولی در سه اســتان تهران )۳۱.۶ درصد(، 
اصفهان )۹.۱ درصد( و خراسان رضوی )۷.۷ 
درصد( وصول شده است که بیش ترین سـهم 
را در مقایسه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. 
همچنین ۷۱ درصد از ارزش چک های فوق 
در استان های تهران )۶۱.۱ درصد(، اصفهان 
)۵.۵ درصد( و خراسان رضوی )۴.۴ درصد( 
وصول شده است.چک های وصولی بر حسب 
عادی و رمزدار حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار 
فقره چــک در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشــور 
وصول شــد که از این تعداد حدود ۸ میلیون 
و ۶۰۰ هزار فقره عادی و حــدود ۵۰۰ هزار 
فقره رمزدار بوده اســت. بر این اساس درکل 
کشــور ۹۴.۶ درصد از کل تعــداد چک های 
وصولی، عادی و ۵.۴ درصد رمزدار بوده است.

بر اســاس آمار بانک مرکزی، در کل کشــور 
بالغ بر دو هزار و ۵۶۷ هزار میلیارد ریال چک 
وصول شــد که بیش از یک هزار و ۶۲۶ هزار 
میلیارد ریال چک عــادی و بالغ بر ۹۴۱ هزار 
میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در 
کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل ارزش چک های 
 وصولی، عــادی و ۳۶.۷ درصد رمــزدار بوده

 است.

خبر

اگرچه برخی کارشناســان به 
ایجاد محدودیــت های جدید 
در بازار اوراق تسهیالت مسکن 
تأکید دارنــد، اما یــک مقام 
مســئول در حوزه تأمین مالی 
مسکن معتقد است باید قیمت اوراق با مکانیزم بازار کشف 
شود. محمد علی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس 
و اوراق بهادار که سابقه عضویت در هیئت مدیره بانک عامل 
بخش مســکن را هم دارد، در ابتدای ورود به این سازمان، 
نخستین مصوبه هیئت رئیسه این سازمان در زمینه دامنه 
نوسان را تصویب و ابالغ کرد که بر این اساس، دامنه نوسان 
که تا پیش از ۲۵ بهمن مثبت و منفی ۵ درصد است، در طیف 
مثبت به ۶ درصد افزایش و در طیف منفی به ۲ درصد کاهش 
)مثبت ۶ و منفی ۲ درصد( خواهد رســید.اما طبق اعالم 
مسئوالن، این تغییر دامنه نوسان، شامل معامالت فروش 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن نشده و دامنه نوسان 
این اوراق بدون تغییر باقی خواهد ماند. این در حالی است که 
معامالت سفته بازانه در بازار این اوراق، مشکالت زیادی را 
برای دسترسی مردم به اوراق ایجاد کرده و انتظار می رفت 
تغییر دامنه نوسان مشــمول این اوراق هم بشود.تقاضای 
تعیین دامنه نوسان اختصاصی برای اوراق حق تقدم به عنوان 
ابزار دریافت تسهیالت خرید مسکن، پس از آن قوت گرفت 
که بر اساس اعالم رئیس جدید سازمان بورس، شورای عالی 
بورس با تعیین دامنه نوســان برای صندوق های سرمایه 
گذاری مثبت ۱۰ و منفی ۴ و بــرای اوراق بهادار مندرج در 
تابلوی زرد پایه فرابورس، مثبت ۳ و منفی ۲ موافقت کرده 
است.هر چند اوراق تسهیالت مسکن در زمره اوراق مورد نظر 
شورای عالی بورس نیست و با دامنه نوسان فعلی )مثبت و 
منفی ۵ درصد( قرار است معامالت اوراق مسکن ادامه یابد، 
اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تعیین دامنه 
نوسان برای اوراق تســهیالت مسکن باید به صورت خاص 
انجام شود؛ چرا که این اوراق، صرفاً ابزاری برای خرید و فروش 
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن است و نباید به ابزاری 

برای سفته بازی تبدیل شود.
از سوی دیگر، برخی مسئوالن بانک عامل بخش مسکن به 

عنوان مسئول تولید اوراق، با پشتوانه سرمایه گذاری از سوی 
سپرده گذاران در بانک مذکور، معتقدند اگر سود دهی اوراق 
بازار اوراق تسهیالت مســکن کاهش یابد، استقبال از این 
صندوق سپرده گذاری نیز کم شده و درنتیجه عرضه اوراق 
کاهش می یابد که اصلی ترین نتیجه آن، گرانی اوراق مسکن 
و در پی آن، کاهش منابع بانک تخصصی بخش مسکن برای 
اعطای تسهیالت خرید مسکن است.اواخر تابستان و اوایل 
پاییز امسال قیمت اوراق تسهیالت مسکن وابسته به حساب 
صندوق ممتاز بانک تخصصی بخش مسکن با نماد تسه که 
خرداد امسال در دامنه ۴۰ هزار تومانی بود، به دامنه ۹۰ و در 
مواردی تا حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی نیز با نماد تملی به دلیل نداشتن 
محدودیت های خاصی که برای اوراق با نماد تسه وجود دارد، 
در ماه گذشته تا ۲۰۰ هزار تومان در هر برگه افزایش یافت 
و تنها ابزار ناظر بازار برای جلوگیری از سفته بازی در خرید 
و فروش تملی، ابطال معامالت هــر روزه برخی نمادهای 
زیرمجموعه تملی به صورت روزانه بود.این افزایش عجیب 
قیمت اوراق تسهیالت مسکن سبب شد تا هزینه دریافت 
وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی از سوی زوجین تهرانی در 
مقاطعی از سال جاری به بیش از ۴۰ میلیون تومان برسد و 

قدرت خرید مسکن خانوارها بیش از قبل تضعیف شود.
در حال حاضر محدودیت های معامالتی اوراق گواهی حق 

تقدم تسهیالت مسکن بانک ملی بســیار محدود بوده و بر 
اساس آخرین پیغام ناظر بازار در معامالت فرابورس، اعتبار 
اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی )تملی( جهت نقل و انتقال 
)خرید و فروش( در بازار فرابــورس در نمادهای معامالتی 
»تملی ۷۱۰۱« و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح 
نماد به مدت ۳ سال و اعتبار مابقی نمادهای معامالتی اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی )تملی( جهت نقل و انتقال )خرید 
و فروش( در بازار فرابورس از روز ۱۵ ماه ذکر شده در شرح 
نماد به مدت ۲ سال است.ضمن اینکه محدودیت حجمی هر 
بار سفارش خرید )حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش( 
جهت نماد معامالتی اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از 
تسهیالت مسکن بانک ملی به تعداد ۲۴۰ ورقه تعیین شده 
است.محدودیت های معامالتی گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن بانک عامل بخش مسکن نیز پیرو مصوبات شورای 
پول و اعتبار بوده که بر این اســاس، محدودیت زمانی عدم 
فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معامالتی اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مســکن به مدت ۴ ماه خواهد بود.

همچنین محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به 
میزان حداکثر ۲۸۰ ورقه برای هر کد معامالتی در هر جلسه 
معامالتی است.یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره تعیین 
دامنه اختصاصی برای خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن 
گفت: این موضوع که آیا شورای عالی بورس قانونا می تواند 

برای اوراق تسهیالت مسکن دامنه نوسان اختصاصی تعیین 
کند یا شورای پول و اعتبار باید در این حوزه ورود کند؟، برای 
بسیاری از فعاالن بازار سرمایه هم جای سوال دارد.وی که 
خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: به نظر می رسد با 
توجه به اینکه بازار مسکن، دوره جهش های سنگین را پشت 
سر گذاشته و از سویی تسهیالت مسکن هم تکافوی خرید 
خانه برای خانوارها را نمی دهد، بعید است از اوراق تسهیالت 
استقبال گسترده ای شود.کارشناس بازار سرمایه گفت: اوراق 
تسهیالت مسکن شامل دامنه نوسان جدید )مثبت ۶ و منفی 
۲ درصد( شود و با همان دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد 
قرار است به فروش برسد.وی تأکید کرد: وام مسکن در حال 
حاضر پاسخگوی هزینه خرید ۵ درصد از واحد ۸۰ متری 
هم در تهران نیست. بنابراین به نظر می رسد سفته بازی در 
اوراق تسهیالت مسکن، دیگر تمام شده است.محمد حسن 
مرادی معاون طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن در گفت 
وگو با خبرنگار مهر درباره تخصیص دامنه نوسان جداگانه 
به معامالت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس اظهار کرد: 
چنین بحثی در خصوص اوراق مسکن مطرح نبود چون در 
خرید و فروش اوراق، محدودیت در خرید و فروش هست اما 
در معامالت سهام این محدودیت ها را شاهدی نیستیم. اگر 
کسی اوراق تسهیالت مســکن خریداری می کند، تا ۴ ماه 
امکان فروش آن را ندارد.وی ادامــه داد: زمانی که در اواخر 
تابستان و اوایل پاییز امسال قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
به کانال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسید، به دلیل ورود سفته 
بازان به این بازار بود اما این اتفاق از روی ناآگاهی خریداران 
به محدودیت های خرید و فروش اوراق مسکن رخ داد و با این 
هدف که می توانند سودی به دست بیاورند و محدودیتی در 
فروش آن ندارند، اوراق خریداری کردند؛ اما عمالً به در بسته 
خوردند و در حال حاضر به تجربه برای آنها ثابت شده که بازار 
اوراق تسهیالت مسکن، جای سفته بازی نیست.عضو هیئت 
عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: در آن مقطع زمانی، 
بازار سرمایه هیجانی شده بود و همه می خواستند هر چه در 
بازار عرضه می شود را خریداری کنند عده ای هم بدون توجه 
به عواقب خرید اوراق، اقدام به خریداری برگه های تسهیالت 
مسکن در احجام بزرگ کردند اما در حال حاضر دیگر فردی 
به نیست سفته بازی، نسبت به خرید اوراق تسهیالت مسکن 

اقدام کند.
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سقوط قدرت خرید مسکن

روحانی: 
در دولت جدیــد آمریکا هنوز 

حسن نیت و آثاری ندیدیم
رییس جمهوری بــا بیان اینکــه از دولت جدید 
آمریکا هنوز حســن نیتی ندیده ایم، گفت: دولت 
جدید آمریکا اگر در شــعارهایش راستگو است، 
بالفاصله راه جدیدی را آغاز و مشکالت را جبران 
کند. حجت االسالم و المسلمین »حسن روحانی« 
روز پنجشنبه در پنجاهمین برنامه افتتاح جهش و 
تولید در آیین بهره برداری از پروژه های بیمارستانی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: کار 
وزارت بهداشت و درمان کار بســیار ارزشمندی 
است چرا که سالمت، مساله اول در جامعه است. 
خوشحالم که امروز موفق می شویم طرح هایی را در 
زمینه بهداشت و درمان به ویژه بیمارستان هایی 
که حایز اهمیت اســت، به افتتاح برسانیم.رییس 
جمهوری گفت: من از همه کادر بهداشت و درمان 
که در طول یک سال اخیر متحمل سختی زیادی 
شدند و افتخارات بزرگی را در زمینه درمان فراهم 
کردند،  تشــکر می کنم.روحانی در ادامه با اشاره 
به تالش های وزیر بهداشت برای تامین اکسیژن 
و حل مشــکالت آن، گفت: امــروز بخش اعظم 
تجهیزات پزشکی ما در زمینه بیمارستانی، تولید 
ماسک N۹۰، سی تی اســکن و  ونتیالتور توسط 
شرکت های دانش بنیان، دانشمندان و تولیدگران 
داخلی تامین می شــود. مردم دیدند در یک زمان 
بســیار کوتاه و بسرعت ماســک به اندازه کافی و 
با قیمت مناســب به آنها عرضه شــد. وی گفت: 
امروز در برخی تجهیزات پزشکی در حد صادرات 
هستیم و نیازهای داخلی را تامین کردیم و بخش 
کادر بهداشت و درمان ما در کنار شرکت های دانش 
بنیان مشکالت مردم را حل کردند.رییس جمهوری 
با اشاره به فداکاری کادر بهداشت و درمان کشور در 
یک سال اخیر گفت: در این یکسال کادر سالمت و 
درمان فداکاری های زیادی را انجام دادند، همه جا 
شبانه روز در صحنه بودند و حتی به خاطر سالمت 
فرزندانشان به خانه های خود نرفتند.وی با اشاره 
به شروع واکسیناسیون در کشــور، اظهار کرد: از 
روز سه شــنبه برای کادر درمان واکسیناسیون را 
شــروع کردیم. از وزارت بهداشت،  بانک مرکزی، 
وزارت امورخارجه  و همه کسانی که تالش کردند 
واکســن به کشور برسد تشــکر می کنم.روحانی 
افزود: امیدواریم تا پا۱یان سال کسانی که بیشتر در 
معرض خطر هستند از این واکسن برخوردار شوند و 
بعد از آن برای سال بعد با واکسیناسیون عمومی تر 
و فعال تر و گستره تر بتوانیم مردم را از این نظر ایمن 
کنیم. رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: 
اگر ۷۵ درصد مردم جامعه واکسیناســیون شوند 
زنجیره این بیماری قطع خواهد شــد. البته عده 
زیادی هم این بیماری را گرفتند و گذرانده اند که 
در واقع به طور طبیعی واکسینه شدند، اما هرچه 
نیاز کشور باشد و وزارت بهداشت و درمان بگوید ما 
در کنار این وزارتخانه خواهیم بود.رییس جمهوری 
با یادآوری شرایط سخت مالی و ارزی برای تامین 
واکسن، گفت: البته با همه مشکالتی که داشتیم 
توانســتیم ارز را تامین کنیم. جنایتکاری در کاخ 
سفید بر سر کار بود که نمی گذاشت پول در بانک 
ها گردش کند و هفته ها مــا گرفتار این بودیم که 
پولی را از بانکی به بانک دیگر انتقال دهیم.روحانی 
ادامه داد: البته هنوز هم در این دولت جدید، آثار 
جدید و حسن نیتی ندیدیم، شاید کالمشان تغییر 
کرده است اما آنچه مهم است عمل است، بنابراین 
باید در مقام عمل ببینیــم که چه کاری انجام می 
دهند و چگونــه این جنایت را جبــران می کنند.
وی با اشاره به جنایت های ترامپ رییس جمهور 
پیشین آمریکا گفت: بیان اینکه تروریست بزرگی 
برکنار و در سطح کشور و جهان بی آبرو شده است. 
این دولت جدید باید به فکر باشــد که چگونه این 
جنایت ها را جبران کند بنابرایــن اوال که باید از 
آن راه به طور کامل برگردد چرا که مشــخص شد 
آن راه غلط بود و شکست خورده است. روحانی با 
تاکید بر این که  هیچ کس تردید ندارد که فشــار 
حداکثری به مردم ایران شکســت خورده اســت 
ادامه داد: جنگ اقتصادی نســبت به ملت ایران 
شکست خورده اســت البته هنوز رنج و مشکالت 
در میان مردم ما وجود دارد به همین دلیل من می 
گویم که دولت جدید آمریکا اگر در شــعارهایش 
راستگو است باید بالفاصله راه خود را عوض کرده و 
راه جدید را آغاز کند و آنچه در گذشته بوده تا حد 
ممکن جبران کند.رییس جمهوری با بیان این که 
بهداشت جامعه و توانمندی بدن در برابر بیماری 
جسمی و روحی هر دو مهم است، گفت: در بحث 
ســالمت مردم، وزارت بهداشت و درمان یک پایه 
مهم اســت. اما نباید آن را تنهــا بگذاریم.  وزارت 
ورزش و جوانان،  محیط زیست، آموزش و پرورش، 
 کشاورزی همه در کنار هم باید به وزارت بهداشت 

و درمان کمک کنند.
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وزیر صمت گفت: کارخانجات لــوازم خانگی در 
شرایط سخت تحریمی با فعالیت شبانه روزی بازار، 
صادرات خوبی به کشور های همسایه دارند و حتی 

به کشور های اروپایی نیز صادرات دارند.
علیرضا رزم حسینی در برنامه "در انتهای الوند" 
شبکه دو با بیان اینکه قبل از انقالب تنها دو نشان 
تجاری )ارج و آزمایش( در این حوزه فعال بودند 
افزود: اکنون با وجود همه تحریم های ظالمانه و 
خروج شــرکت های خارجی تولید لوازم خانگی 
ازکشورمان، ۵ شرکت داخلی با نشان های تجاری 
معروف در این حوزه فعال هستند که صادرات نیز 

انجام می دهند.
وی اضافه کرد: در حوزه تولید مس در اول انقالب 
ظرفیتی نداشــتیم، اما اکنون بــه ۵۱۲ هزار تن 
ظرفیت تولید در این حوزه رسیده ایم و رتبه دهم 
دنیا را داریم.رزم حسینی گفت: طرح های توسعه 
در حوزه مس در حال اجرا اســت و ساالنه حدود 

۱.۵ میلیارد دالر صــادرات در انواع محصوالت 
مس داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین ادامه داد: 
در حوزه فوالد از ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن در 
اوایل انقالب به ۵۶ میلیون تن ظرفیت تولید در 
حال حاضر رسیدیم، تا ۱۵ سال پیش وارد کننده 
فوالد بودیم، اما اکنون بــه یک صادرکننده مهم 
در این حوزه تبدیل شده ایم.رزم حسینی گفت: 
ظرفیت تولید خودرو از ۱۶۰ هزار دستگاه سالیانه 
در اول انقالب به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دســتگاه 
در حال حاضر رسیده اســت، البته ارتقاء کیفیت 

خودرو ها حائز اهمیت و در دستور است.
وی افزود: از ظرفیت تولید ۷ میلیون تنی سیمان 

در اول انقالب هم اکنون بــه ظرفیت تولید ۸۸ 
میلیون تن رسیده ایم طوری که در حوزه سیمان 
اکنون یک صادر کننده هستیم.رزم حسینی ادامه 
داد: در حوزه پتروشیمی قبل از انقالب ظرفیتی 
نداشــتیم، اما اکنون به ۷۷ میلیون تن ظرفیت 
تولید و توان صادراتی رسیدیم.وزیر صمت گفت: 
در حوزه صنایع غذایی پیشــرفت های خوبی به 
دست آمده است و صادرات ۵ میلیارد دالری در 

این حوزه داریم.
رزم حسینی به صادرات شیرینی و شکالت ایران 
به ۵۸ کشور دنیا اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه 
فقط یک شرکت تولید آشــامیدنی در خراسان 
رضوی به بیش از ۶۰ کشور دنیا محصوالت خود 

را صادر می کند.وی در ادامه با بیان اینکه قبل از 
انقالب صادرات کشــور ۵۰۰ میلیون دالر بوده 
است، ادامه داد: اکنون در همین ۱۰ ماهه امسال 
۲۶ میلیارد دالر صادرات داشــتیم و ۵۴ میلیارد 
دالر حجم تجارت خارجی کشورمان بوده است.

رزم حسینی با اشاره به دیگر ظرفیت های توسعه 
کشــور، گفت: کشــور ما فقط نفت خیز نیست، 
بلکه کشوری معدن خیز نیز است، ۵ میلیارد تن 
معادن کشف شده در حوزه های مختلف داریم که 
باید از این ظرفیت استفاده بهینه بیشتری برای 

توسعه شود.
وزیر صنعت معــدن و تجارت با بیــان اینکه در 
حوزه های معدنی از جمله سنگ آهن، مس، سرب 
و روی به پیشــرفت های خوبی دست یافته ایم، 
اضافه کرد: در حال راه اندازی هلدینگ استخراج 
طال و فــرآوری آن در وزارت صمت بــا تعامل و 

هماهنگی بخش خصوصی هستیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم کرد: ایجاد انشقاق 
در صفوف بهم پیوسته  راهپیمایان، طرح شعارهای 
انحرافی و توهین به رئیس جمهوری منتخب ملت 
در مراســمی که نماد وحدت ملــی و یکپارچگی 
ایرانیان در مواجهه با ناظران فراملی است،  اقدامی 
به غایت غیرمســئوالنه، ضدملــی، تفرقه افکن و 
البتــه مجرمانه اســت.محمودواعظی در واکنش 
به شــعارهای توهین آمیز برخــی از راهپیمایان 
مراســم ۲۲ بهمن به رییس جمهوری در رشــته 
توییتی نوشــت: با هوشــمندی تاریخی مردم،   

میهن دوستی و ایســتادگی آنها بر سر آرمان های 
اسالم و انقالب، امسال هم مراســم ۲۲ بهمن به 
شکل باشکوهی در سراسر کشور برگزار شد. این 
مراســم نمادین که با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی انجام شــد، عرصه تجدید میثاق ملت با 
آرمان های انقالب و امام راحل)ره( بود.وی افزود: 
حضور باشکوه و هوشمندانه مردم در این مراسم 
درخوِر مباهات و قدردانی اســت و بنده به عنوان 
کوچکترین خدمتگــزار، الزم می دانــم از مردم 
عزیز و موقعیت شناس که با همه محدودیت های 

کرونایی حماســه دیگــری آفریدنــد، صمیمانه 
سپاســگزاری کنم.واعظی تاکید کرد: با این حال 
اقدام غیراخالقی شماِر معدودی از افراد در حاشیه 
راهپیمایی شهر اصفهان، مساله ای است که نباید 
به آسانی از کنار آن گذشت. فراموش نکنیم که این 
رویداد،   تنها یک هفته پــس از توصیه اکید مقام 
معظم رهبری درخصوص رعایت ادب در جامعه و 

پرهیز از بدزبانی به وقوع پیوسته است.
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: ایجاد انشقاق 
در صفوف بهم پیوسته  راهپیمایان، طرح شعارهای 

انحرافی و توهین به رئیس جمهوری منتخب ملت 
در مراسمی که نماد وحدت ملی و عرصه نمایش 
همگرایی و یکپارچگی ایرانیان در مواجهه با ناظران 
فراملی اســت،   اقدامی به غایت غیرمســئوالنه، 
ضدملی، تفرقه افکن و البته مجرمانه اســت.وی 
اضافه کرد: همه بایــد بدانیم که اگر با عامالن این 
اقدام کامال ســازمان یافته برخورد قانونی نشود و 
با عناوین ناموجهی همچون »خودســر« به آنها 
آزادی عمل داده شود،   تبعات اقدامات اینچنینی 

در آینده، غیرقابل کنترل خواهد بود.

۶۷۰ هزار نفر بیمه بیکاری کرونا دریافت کردند
وزیرکار با اشــاره به اشــتغال زایی در سال های 
اخیر گفت:در بین سیاســت های فعــال بازار کار 
در مجموع ۴۸۶ هزار شــغل طی ســه ســال در 
کشــور فراهم شــد. سیاست اشــتغال روستایی 
سیاســتی بود که در بخش ها و روســتاهای زیر 
۱۰ هزار نفر به اجرا درآمد.محمدشــریعتمداری. 
وزیرکار در مراســم رونمایــی از ۱۴۲ هزار طرح 
اشــتغال روســتایی با حضور وزیر تعــاون،کار و 
 رفاه اجتماعی گفت:ســهم اشــتغال روستایی از 
مجموع سبد اشتغال کشور از ســه به ۲۹ درصد 
افزایش یافتــه به طوری که با اجــرای طرح های 
اشتغال پایدار روستایی، متوسط درآمد حاصل از 
کار و تالش روستاییان در طی  سال های ۹۶تا ۹۹ 
از ۶۱ به حدود ۶۴ درصد رســیده است.وی ادامه 
داد:بسیار خرسندم که در این ایام مبارک، شاهد 
رونمایی از یکی از برنامه های بزرگی هســتیم که 
موجب تعادل بخشــی به سکونت گاه های کشور، 
ایجاد و افزایش قابــل مالحظه تولیــدات ملی، 

تامین امنیــت غذایی در عرصه هــای گوناگون، 
افزایش ســطح رفاه و کاهش فقر در مرکز توسعه 
ملی روستا که همان روســتاهای زیر ۱۰ هزار نفر 
هستند،  شده اســت.وی افزود: در شرایط اعمال 
تحریم هــای ظالمانه علیه کشــور، وقوع حوادث 
غیرمترقبه و خروج آمریکا از برجام که به کندشدن 
رشد فزاینده اقتصادی کشــور منجر شد، یکی از 
برنامه های دولت تدبیر و امید برای حل مســائل 
و اجرای اقتصــاد مقاومتی اعمال سیاســت های 
فعال بازار بود.شــریعتمداری تاکید کرد: در بین 
سیاست های فعال بازار کار در مجموع ۴۸۶ هزار 
شغل طی سه سال در کشور فراهم شد. سیاست 
اشتغال روستایی سیاســتی بود که در بخش ها و 
روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر به اجرا درآمد و با ابتکار 
شخص رییس جمهوری اتخاذ شد و از بهمن ماه 

سال ۹۶ در کشــور آغاز و بر مبنای این سیاست 
تالش شــد تا در سطح روســتاها اجرا شود.وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی ادامــه داد: آمارهای 
ثبتی نشان می دهد از سال ۹۶ تا ۹ ماهه اول سال 
۹۹  اجرای طرح روستایی ۲۶۲ هزار اشتغال پایدار 
در سطح روستاهای کشور و اجرای ۱۴۲ هزار طرح 
در ســطح ملی حاصل شده اســت. البته مجموع 
سیاست های فعال بازار کار اشتغال بیش از ۴۸۶ 

هزار نفر را نشان می دهد.
شریعتمداری بیان کرد: طرح آمارگیری نیروی کار 
مرکز آمار ایران نیز افزایش ۵۱۵ هزار شغل جدید 
و جمعیت شاغل جدید طی سال های ۹۶ تا ۹۸ را 
تایید می کند.وزیر تعاون، کار  و رفاه اجتماعی با 
اشاره به شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: تثبیت 
اشتغال از جمله سیاست های دولت در دوران همه 

گیری بیماری کرونا بــود و در این ایام ۸۰۰هزار 
نفر افراد بیکار در ســامانه های طراحی شده برای 
دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند و ۶۷۰هزار نفر 
در این ایام بیمه بیکاری دریافت کردند و ۴۹۰هزار 

نفر به کار بازگشتند.
وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید در حوزه 
فعالیت زیرساختی در روستاها کارنامه درخشانی 
دارد، گفت: در کنار اعمال سیاست های زیربنایی 
اقتصادی باید به موضوع اشــتغال روســتایی نیز 
می پرداختیم تا به تثبیت و رشد اقتصاد روستایی 
و مهاجرت معکوس از شهر به روستا برسیم و رونق 

در بخش اقتصادی روستا اتفاق بیفتد.
شریعتمداری افزود: با موافقت رهبر معظم انقالب 
و تصویب مجلس شــورای اســالمی و دولت ۱.۵ 
میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی به صورت 
سپرده گذاری مشــترک و ترکیبی منابع صندوق 
توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها در اختیار  طرح 
فعال بازار کار قرار گرفت و امکان پرداخت ۲۰هزار 

میلیارد تومان منابع در سطح کشور فراهم شد.
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ایران صادرکننده لوازم خانگی به اروپا شد
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قیمت سکه بهار آزادی افزایش یافت
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز پنج شنبه با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری قبل )سه شنبه( به قیمت ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله 

شد.ارزش سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۱ میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم سکه بهار 
آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 

۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان و هر مثقال طال به پنج میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید، انس جهانی طال نیز امروز یک هزار و ۸۴۴ دالرو ۲۸ سنت فروخته شد.
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80 درصد اصنــاف در دوران 
کرونا خسارت دیده اند. بحران 
کرونا بیشــترین آسیب را از 
یک سال گذشته تا به امروز 
به اصناف وارد کرده اســت. 
به گفته معاون اتاق اصناف ایران کرونا ماهیانه ۲۶ هزار 
میلیارد تومان به اصناف خسارت وارد می کند. این آمار 
در خرداد ماه سال جاری منتشر شد و به طور یقین میزان 

خسارات تا به امروز افزایش بسیاری داشته است. 
هوشــیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق 
اصناف ایران همچنین هزینه ماهیانــه اداره کردن ۲۵ 
رســته را »۱۴ هزار و ۳00 میلیارد تومان« اعالم کرده 
و افزوده هنوز برای ۳۲ گروه دیگر که خسارت واردشده 
به آنها »۱۲ هزار و ۲00 میلیارد تومان« برآوردشــده، 
تسهیالتی در نظر گرفته نشده است.  پیش از این علی 
ربیعی، ســخنگوی دولت نیز از خســارت ۱08 هزار 
میلیارد تومانی کرونا بر به ۱۳ رســته شغلی در اقتصاد 

ایران در طول ماه های اسفند و فروردین خبر داده بود. 
به هر ترتیب شیوع کرونا، تعطیلی و اعمال محدودیت 
بر کســب و کارهای مختلــف را به دنبال داشــته، در 
برخی مشــاغل، خســارت کرونا غیرقابل جبران بوده 
 است، البته برخی مشاغل نیز از شرایط کرونا بهره برده 

و رشد کرده اند.
سعید ممبینی، رییس اتاق اصناف ایران در این رابطه می 
گوید: بسیاری از واحدهای صنفی با درآمد روزانه، هزینه 
های خود را تامین می کننــد که با توجه به تعطیلی دو 
هفته ای مناطق قرمز و احتمال ادامه آن، توان پرداخت 
تعهدات مالی خود را نخواهند داشت که انتظار می رود 
دولت در این زمینه حمایت هایی از جمله تعویق وصول 
تعهدات مالی را در دستور کار قرار دهد. ممبینی با بیان 
اینکه پرداخت بیمه، مالیات و عوارض شهرداری یکی از 
مهمترین مشکالت اصناف تعطیل، است، تصریح کرد: 
برخی از مشــاغل مانند تاالرهای پذیرایی در ماه های 
گذشــته به طور کامل تعطیل بودند و برخی دیگر نیز 
از جمله آرایشگاه ها با محدودیت هایی به فعالیت خود 
ادامه داده اند که پیشنهاد کردیم برای این گروه از مشاغل 
معافیت مالیاتی در نظر گرفته شــود و بیمه و عوارض 

شهرداری نیز از اصناف مناطق قرمز مطالبه نشود. وی با 
بیان اینکه مجلس شورای اسالمی نیز حمایت از اصناف 
را در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: حمایت 
از واحدهای صنفی، حمایت از حفظ اشتغال است زیرا 

در صورت تداوم تعطیلی کارکنان در بخش های مختلف 
تعدیل و بیکار می شوند و دولت مجبور به پرداخت بیمه 
بیکاری خواهد شد در حالی که می تواند همین هزینه را 

برای اشتغال این افراد صرف کند.

از  سال   گذشته   تا كنون   فعالیت   اصناف   به   دلیل  كرونا   با   خسارت های   كالنی   همراه   بوده   است

حمایت  حداقلی  از  اصناف کرونازده 
تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، آرایشگاه های زنانه، پوشاک و صنایع دستی بیشترین آسیب را دیده اند 

مشکالت اصناف با سازمان های پول ستان                                                                                                      تنها 16 درصد از اصناف تسهیالت دولتی دریافت كردند

ضرر سنگین قنادی ها در بحران کرونا
علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران

اکثر مشاغل در بحران کرونا آسیب دیدند و قنادی ها هم از این خسارات مستثنی نبودند. در سال گذشته تولیدات 
شیرینی فروشان به فروش نرفت و خسارات بســیاری به این صنف تحمیل و صدها تن شیرینی به مراکز خیریه و 
بیمارستان ها فرستاده شد.  هیچ کمکی هم تا به امروز دولت به صنفی شیرینی فروشان نکرده است. هیچ خبری از 
تعهدات دولتی نیست و قنادی ها بسیاری از سرمایه های خود را از دست داده اند. بالغ بر بیست تا سی درصد واحدهای 
قنادی اجاره ای هستند و این در حالی است که در طول بحران کرونا دولت همکاری چندانی با این واحدهای صنفی 
نداشته است. در حالیکه بانک ها هر روز به فعالیت خود ادامه می دهند هر از چندگاهی اصناف با تعطیلی مواجه می 
شوند ومحوضوع چک های برگشتی گریبان گیر اصناف شده است. 700 هزار نفر در ۳۵ هزار واحد قنادی مشغول کار 
بودند که تمهیدات اندیشیده شده جوابگوی این آمار نبوده است. چطور باید جواب سازمان های پول ستان مانند تأمین  
اجتماعی، مالیات و دارایی، شهرداری و آب و برق را بدهیم.  در شرایطی بحران کرونا و شرایطی که تورم و هجمه های 
اقتصادی و تحریم ها به شدت قدرت خرید جامعه را کاهش داده است، صنف قنادان خواهان تعدیل مالیات ها در سال 

آینده هستند که متاسفانه جهت گیری عمومی حاکی از تسلط رکود حداکثری بر بازار خواهد بود.

صنف تاالرداران به نابودی کشانده شد
خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی

متاسفانه یکی از بزرگترین اصنافی که بیشترین خسارت را از بحران کرونا دید تاالرهایی پذیرایی بوده اند. چنذدین 
ماه تعطیلی مداوم هزاران تاالر پذیرایی را تعزیل کرده و خسارت هنگفتی بر روی دست دارندگان آنها گذاشته 
است. تغییر کاربری تاالرهای پذیرایی و ورشکسته شدن آنها تنها جنبه ظاهری این بحران است. تعطیلی ۱0 
ماهه، صنف تاالرداران را به نابودی کشــاند. همواره از دولت و مسئوالن درخواست داشته ایم با اتخاذ تدابیری 
برای بازگشایی تاالرها اقدام کنند تا هم این صنف از نابودی کامل نجات پیدا کند و هم مانع از برپایی مراسم در 
محیط های غیربهداشتی و فاقد صالحیت شوند. البته در مدت اخیر مجوزهایی برای بازگشایی برخی تاالرها با 
یک سوم ظرفیت داده شده است. متاسفانه خسارات وارد شده به صاحبان تاالرهای پذیرایی بسیار کالن است. این 
بحران موجب ورشکسته شدن بیش از ۶0 درصد تاالرها و خسارت ۵00 میلیون تا چند میلیاردی به این واحدها 
شده است. این در حالی است که فعاالن این صنف کمک زیادی هم دریافت نکردند. تسهیالت ۱۲ میلیون تومانی 
برای تاالرهای پذیرایی مناسب نبود، چرا که اگر یک تاالر پذیرایی هفت کارگر هم داشته باشد با متوسط حقوق 

سه میلیون تومان فقط هزینه ماهانه کارگران ۲۱ میلیون تومان است.

جنبه تبلیغی حمایت های کرونایی دولت
جالل الدین محمد شکریه، نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران

در طول شیوع بیماری کرونا و ادامه آن تا به امروز تسهیالتی که از سوی دولت به واحدهاس صنفی ارایه شد بسیار محدود بوده 
و راهگشا نبوده است. الزم است سود تسهیالتی که در این قالب برای جبران خسارات اصناف در نظر گرفته می شود تک رقمی 
باشد. اصناف مطالباتشان را از دولت نگرفته اند. تسهیالتی ۱۲درصدی هم برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از سوی دولت 
در نظر گرفته شد که مورد استقبال اصناف قرار نگرفت. بسیاری ثبت نام نکردند و بسیاری دیگر هم در میانه فرایند دریافت وام با 
مشکالتی مواجه شده و این تسهیالت را دریافت نکردند. تا به امروز از کل مجموعه های صنفی تنها ۱۶ درصد از اصناف تسهیالت 

دولتی را دریافت کرده اند و به طور قطع تاثیرگذاری تسهیالت بسیار ناچیز بوده است. 
بر اساس نتایج نظرسنجی اتاق اصناف ایران از اصناف بزرگ ترین عامل عدم استقبال از این تسهیالت، متناسب نبودن میزان 
تسهیالت با خسارات وارده بوده است. همچنین درخواست وثایق بانک ها، تاخیر در عملیاتی شدن وعده دولت در پرداخت وام و 
باالبودن سود نرخ تسهیالت، عمده ترین دالیل عدم استقبال از تسهیالت دولت برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بوده اند. 
قرار بر این بود که چک های واحدهای صنفی و اصناف خسارت دیده از بحران کرونا در مدت زمانی که نعیین شد برگشت نخورد 
اما طرح هوشمند چکاوک برای برگشت زدن چک به کار خود ادامه داد و مشکل بر مشکل اصناف اضافه شد. تسهیالت مالیاتی 
و تامین اجتماعی هم بیشتر جنبه تبلیغی داشت و به تعویق افتاد در حالی که این تسهیالت باید جنبه ترغیبی داشته باشد. در 
مجموع رضایت چندانی از تسهیالت در نظر گرفته شده برای این حجم از اصناف خسارت دیده و این میزان از خسارت وجود 
ندارد.  بحران کرونا موجب شد تولیدات تولیدکنندگان به فروش نرسد و کل سال 99 را این بحران به سر شده است. قنادی ها، 
فروشندگان و تولیدکنندگان کفش و کیف، پوشاک، ظروف آشپزخانه، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها و کافی شاپ ها، آبمیوه 
فروشان و هر صنفی که وجود دارد به نوبه خود خسارات سنگینی را متحمل شده است. بخصوص در بهمن ماه که از سال گذشته 
نیز اصناف خود را بری فروش شب عید آماده می کنند خسارات بسیاری به واحدهای صنفی و تولیدی وارد شد. در سال جاری نیز 
این روزها در سالهای بدون کرونا پر از رفت و آمد و خرید شب عید بوده که امسال نیز خبری از آن هیاهو نیست. تمام اصناف به نوبه 

خود درگیر خسارت بحران کرونا شدند و مراجعات مردمی به شدت به واحدهای صنفی کاهش پیدا کرد. 
در این بین افزایش نرخ ارز هم مزید برعلت شد. در زمان کرونا و نیز با افزایش نرخ ارز صنوف با مشکالت بسیاری رو به رو شده و 
برخی از صنوف سرمایه هایشان به یک پنجم تقلیل پیدا کرد. نظام بانکی هم که باید در خدمت تولید باشد اینگونه عمل نکرد. 
متأسفانه اکنون نظام بانکی بیش تر به دنبال منافع شخصی خود بوده و به نحوی در این حوزه بیش تر از بانکداری شاهد بنگاه داری 
هستیم. در ایام کرونا ما از این شرایط و حمایت ها بهره مند نبودیم و همچنین در گذشته نیز نظام بانکی حمایت چندانی را از بخش 
صنوف نداشته است. اکنون که چرخش پول در بانک ها با گستره زیادی توسط بخش خصوصی در حال شکل گیری است به دلیل 

چرخش پولی است که توسط بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ در بخش صنوف در بانک ها بوجود آمده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیــس کل گمرک گفت: گوشــت های فاســد 
شــده موجود در گمــرک، مربوط به ســنوات 
گذشته اســت.مهدی میراشــرفی افزود: زمانی 
که این کاال می توانســته به گمرک اظهار شود، 
 به علت نداشــتن اســناد مالکیت، مستعد اظهار

 نبوده است.
وی اضافه کرد: زمانی که این گوشت ها به گمرک 
اظهار شــده، مدت ماندگاری کمتر از دو ســوم 

داشــته و غیر قابل ترخیص بوده و بحث متروکه 
شدن این کاال پیش آمده است.میراشرفی گفت: 
این گوشت ها به علت متروکه شــدن یا استفاده 
برای مصارف ثانویه، تحویل سازمان جمع آوری 
 شــده که اخیراً مجوز مصارف ثانویــه آن گرفته 

شده است.
وی میزان این گوشت های فاسد شده را ۳۲0 تن 
بیان کرد و افزود: در همــان ابتدا و بعد از متروکه 

شدن، این کاالها تحویل سازمان جمع آوری شد و 
این سازمان می تواند این اقالم را به مصارف ثانویه 
و یا ســایر مواردی که مجوزها و مقــررات اجازه 
می دهد استفاده شود.میراشرفی تصریح کرد: در 
حال حاضر با تولیدی که در کشور صورت می گیرد 
چندان نیاز به واردات گوشت احساس نمی شود 
مگر برای ذخایر راهبردی یا گوشتی که مصارف 

صنعتی داشته باشد.

بر اساس اعالم وزارت راه و شهرســازی در دهه فجر 
حدود ۳۱ هزار واحد مســکن مهر آماده بهره برداری 
شــده که با احتســاب واحدهای تکمیل شده قبلی، 
مجموع افتتاحات به ۲ میلیون و 7۶ هزار واحد می رسد.

از ۲ میلیون و ۲00 هزار واحد مسکن مهر ۲ میلیون و 
۴۵ هزار واحد افتتاح و ۳0 هزار و ۶۶۶ واحد در دهه فجر 
به مرحله بهره برداری رسیده است. طبق آخرین اعالم 
وزارت راه و شهرســازی، ۳0 هزار و ۶۶۶ واحد مسکن 

مهر و ۲۱۳ پروژه در این بخش با اعتبار 9۴9 میلیارد 
تومان در حال افتتاح است. از مجموع ۳0 هزار و ۶۶۶ 
واحد مسکونی مهر ۲97۴ واحد در شهرهای باالی ۲۵ 
هزار نفر جمعیت، ۱80۳ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار 
نفر جمعیت و ۲۵ هزار و 889 واحد در شهرهای جدید 
به بهره برداری می رسد. واحدهای مسکونی مهری در 
شهرهای باالی ۲۵ هزار نفر جمعیت شامِل ۵0۴ واحد 
به شکل اجاره داری 99 ســاله در آذربایجان شرقی، 

۶۱ واحد اجاره داری حرفه ای و ۲۲8 واحد به شــکل 
تفاهم نامه ســه جانبه در بوشــهر، ۴۶۲ واحد اجاره 
داری99 ساله و 9۶ واحد به شکل تفاهم نامه سه جانبه 
در خراسان شمالی، ۱۲۶ واحد اجاره داری 99 ساله و 
۳0۶ واحد به شکل تفاهم نامه سه جانبه در قزوین، ۱۲7 
واحد به شکل اجاره داری 99 ساله و ۱8۶ واحد به شکل 
تفاهم نامه ســه جانبه در گیالن، و 7۲ واحد به شکل 

اجاره داری 99 ساله در استان مرکزی است.

معاون امور صنایع وزارت صمــت از جهش تولید 
در ۲0 زنجیره صنعتی از بین ۲9 محصول منتخب 
صنعتی خبر داد.مهــدی صادقــی نیارکی که در 
شــورای هم خانواده ادارات تابعــه وزارت صمت 
در اســتان قم ســخن می گفت، خاطر نشان کرد: 
طرح های صنعتی بزرگی در کشور به بهره برداری 
رســید و در دهه مبارک فجر نیز بنگاه های بزرگی 
به چرخــه تولیــد اضافه شــدند و خوشــبختانه 
ظرفیت های صنعتی خوبی در سراســر کشــور با 
 همــکاری فعــاالن اقتصــادی در کشــور ایجاد 

شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش 
شیفت های کاری در واحدهای صنعتی بیان کرد: 
در سال جاری تقاضای تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
تولید افزایشی بوده و تالش بر این است که بر اساس 
امکانات موجــود، مواد اولیه مــورد نیاز واحدهای 
صنعتی کشور به شــکل عادالنه ای تأمین و توزیع 
شود که این هم نوید بخش رشــد در بخش تولید 

است.وی یادآور شــد: یکی از موضوع های مهمی 
که از ســوی وزارت صمت و ســازمان های صمت 
در هر اســتان از جمله قم و همچنین شرکت های 
صنعتی دنبال می شــود موضوع احیای واحدهای 
راکد و نیمه فعال است.وی افزود: امسال برای احیا و 
بهره برداری مجدد ۱۵00 واحد هدف گذاری شده 
که طبق آخرین آمار بالغ بر ۱۳00 واحد غیرفعال 
به چرخه تولید بازگشتند و قم نیز هدف گذاری که 

داشته محقق شده است.
صادقی نیارکی توجه به توســعه و تعمیق ساخت 
داخل را به عنوان یکی از طرح های تعریف شــده از 
سوی وزارتخانه متبوع خود نیز مورد توجه قرار داد و 
گفت: هدف از اجرای این طرح، افزایش خوداتکایی 
صنعتی در کشور، افزایش نوآوری، کاهش وابستگی 
و افزایش عمق ساخت داخل است که بر اساس آن 

باید ۳.۲ میلیارد دالر داخلی سازی صورت بگیرد.
وی ادامــه داد: طبق آخرین گزارش ارائه شــده از 
طرف مرکز ساخت داخل وزارت صمت خوشبختانه 

۲ میلیارد و ۲00 میلیــون دالر از هدفی که برای 
اســتان ها تعریف کــرده بودیم با بهره بــرداری از 
طرح های ایجادی و توسعه ای و پروژه های ساخت 

داخل محقق شده است.
صادقی نیارکی خاطرنشــان کــرد: در مجموع با 
اتفاق هایی که در صنعت کشور افتاده موضوع رشد 
صنعتی را تا پایان ســال محقق خواهیم کرد و این 
مســیر در آینده نیز تداوم پیدا می کند.معاون امور 
صنایع همچنین با اشاره به اهتمام وزارت صمت به 
مقوله مدیریت واردات کاال به کشــور گفت: وزارت 
صنعت به دنبال این اســت کــه واردات کاالهای 
غیر ضروری، کاالهــای مصرفی و مصرفی با دوامی 
که مشابه ساخت داخل دارند که امکان تأمین آن 
در داخل وجــود دارد را مدیریت کند.وی گفت: در 
مجموع ما سیاست هایی که سیاست های محوری 
نظام است را در قالب اقتصاد مقاومتی، درون زایی 
اقتصاد و برون گرایی که به رشــد و توسعه و تعالی 

صنعتی منجر خواهد شد، را دنبال می کنیم.

واردات موز در شــرایطی تا پیــش از این ممنوع 
و مشــروط به صادرات ســیب بوده است که در 
۱0 ماهه امســال بیش از ۲۲7 مییلون دالر موز 
وارد و ۲08 میلیون دالر سیب صادر شده است، 
اما اینکه تمــام ایــن واردات در مقابل صادرات 
انجام شــده در ابهام قرار دارد. موز در گروه )۲7( 
کاالیی بــا اولویت ارزی غیرفعال قــرار گرفته  و 
از ابتدای ســال جاری ثبت ســفارش و واردات 
آن ممنوع اعالم شــد، با این وجــود واردات موز 
متوقف نشــده و همچنان در تمامی فروشــگاه 
های سطح شــهر عرضه می شــد؛ چه بر اساس 
ثبت ســفارش های قبلی و یا هر طریق دیگری 
 که البته در ادامه واردات موز مشروط به صادرات 

سیب شد.
طی مدت اخیر قیمت موز در بــازار به طور قابل 
توجهی رشد داشــت و تا بیش از ۶0 هزار تومان 
هم رســید که در این بین موضــوع ممنوعیت 
واردات و واردات انحصاری ایــن کاال با توجه به 

شرایط تعریف شده مطرح بود، تا اینکه در نتیحه 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار واردات موز آزاد شد.

بر این اســاس در جلسه کارگروه ســتاد تنظیم 
بازار در رابطه با واردات مــوز در گمرکات مرزی 
و لزوم تعیین تکلیف آن، مجوز ترخیص موزهای 
وارده و دپو شــده در گمرکات و محموله های آن 
به شرط تائید منشــا ارز حاصل از صادرات سیب 
در سال جاری و ثبت سفارش معتبر وزارت صمت  

صادر شد.
به عبارتی شــرط واردات موز در مقابل صادرات 
ســیب پابرجا بوده و وارد کنندگان می توانند با 
توجه به شرایط تعیین شده نسبت به واردات این 
کاال اقدام کنند.بررســی وضعیت تجارت این دو 
کاال بر اساس آماری که لطیفی-سخگوی گمرک 
ایران- به ایسنا اعالم کرده نشان می دهد که در 
۱0 ماهه امســال ۳۳۳هزار و ۶۳۲ تن موز وارد 
شــده که ارزش ایــن واردات ۲۲7میلیون و ۵۴ 
هزار و ۲۶7دالر بوده است.همچنین در این دوره 

صادرات سیب ۵۵۱ هزار و ۲۱0 تن به ارزش ۲08 
میلیون و ۳۵۳هزار و 8۳۲ دالر گزارش شده است.
عمده این واردات موز در زمــان ممنوعیت ثبت 
سفارش صورت گرفته و تائید منشا ارز شده است 
و این آمار به معنی این نیســت که تمامی ۲۲7 
میلیون دالر مــوز وارد شــده در مقابل صادرات 
۲08 میلیون دالری صادرات سیب بوده در عین 
حال که میزان تجارت ایــن دو کاال چه از لحاظ 
وزنی و ارزشی متفاوت اســت.این در حالی است 
که اخیرا مسئوالن گمرک ایران اعالم کرده بودند 
محموله هایی از موز به گمرکات آمده و درخواست 
ترخیص وجود دارد که برخی از آنها با وجود ثبت 
سفارش و تائید منشا ارز ، ســیبی در مقابل آن 
صادر نشده اســت.حال اینکه آیا واردات موز در 
دوران ممنوعیت تا چه اندازه بر اســاس صادرات 
ســیب صورت گرفته و یا به چه نحوی بوده است 
موضوعی اســت که توضیح آن به سازمان های 

مربوطه بر می گردد.

رئیس كل گمرک:

ماجرای گوشت های فاسد شده در گمرک چه بود؟
افتتاحات مسکن مهر به 2 میلیون و ۷6 هزار واحد رسید

بهره برداری از ۳۱ هزار مسکن مهر در دهه فجر

معاون امور صنایع وزارت صمت اعالم كرد:

 بازگشت بیش از ۱۳۰۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید
اوضاع تجارت سیب- موز

۲۲۷ میلیون دالر موز چگونه وارد شد؟

تجارت ایران با اوراســیا با کلید خوردن توافقنامه تجاری، در 
۱0 ماهه ابتدای امســال ۱0۴ درصد رشد داشته که موید آن 
است که این توافقنامه می تواند یک فرصت بی نظیر برای بی 
اثرکردن تحریم ها باشــد. روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک 
اظهار داشت: حجم مراودات تجاری ایران با اورآسیا در ده ماهه 
امسال ۲ میلیارد و 700 میلیون و ۳7۳ هزار و ۵8۱ دالر به وزن 
7 میلیون و ۲9۳ هزار تن است که از این مقدار ۲ میلیارد و 87 
میلیون و ۴09 هزار و ۳۶۳ دالر به وزن ۵ میلیون و ۳۶۶ هزار و 
۲70 تن مربوط به تجارت ایران با کشور روسیه است که بیش از 
90 درصد واردات و ۴9 درصد از صادرات به کشورهای اورآسیا 

را تشکیل می دهد.
وی ادامه داد: کشــور ارمنســتان با ۲70 میلیون و ۵98 هزار 
و 99۶ دالر به وزن ۱ میلیون و ۱۲9 هزار و ۱97 تن، کشــور 
قزاقســتان با ۲۶8 میلیون و ۴8۶ هزار و 8۳ دالر به وزن 7۶۲ 
هزار و 97۱ تن، کشــور بالروس با ۳9 میلیون و 9۶7 هزار و 

۴۵۴ دالر به وزن ۱۵ هزار و ۱۶۶ تن و کشور قرقیزستان با ۳۳ 
میلیون و 9۱۱ هزار و ۶8۵ دالر به وزن ۱9 هزار و ۳9۱ تن در 

جایگاه بعدی تجارت ایران با اوراسیا قرار دارند.
سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه مجموع صادرات ایران با 
اورآسیا 8۲۳ میلیون و 77۶ هزار و 8۴۲ دالر به وزن ۲ میلیون 
و ۱9۴ هزار و 870 تن است، اظهار کرد: در زمینه صادرات ایران 
با کشورهای اورآسیا نیز کشور روسیه در جایگاه نخست قرار 
دارد. صادرات ایران به این کشــور ۳8۶ میلیون و 8۵8 هزار و 

9۴۳ دالر به وزن 809 هزار و ۴9۱ تن است.
وی افزود: کشور ارمنستان با ۲۶۴ میلیون و 7۲۴ هزار و ۵78 
دالر به وزن ۱ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۲8۴ تن، کشور قزاقستان 
با ۱۲۵ میلیون و 7۱۲ هزار و ۵۵۴ دالر بــه وزن ۲۳8 هزار و 
70۵ تن، کشور قرقیزستان با ۳۱ میلیون و ۵78 هزار و ۳۶۶ 
دالر به وزن ۱7 هزار و ۴0۲ تن، کشــور بالروس ۱۴ میلیون 
و 90۲ هزار و ۴0۱ دالر بــه وزن ۴987 تن، در جایگاه بعدی 

تجارت ما با کشورهای اور آســیا قرار دارد.لطیفی عنوان کرد: 
عمده کاالی صادراتی ایران به اورآســیا، گاز مایع، مشــتقات 
نفتی و پتروشیمی، میوه، ســبزیجات، صیفی جات و خشکبار 
 اســت که در میوه ها پســته، ســیب، کیوی، هندوانه از همه 

جلوتر است.
وی با بیان اینکه مجموع واردات ایران با کشورهای اورآسیا، ۱ 
میلیارد و 87۶ میلیون و ۵9۶ هزار و 7۳9 دالر به وزن ۵ میلیون 
و 98 هزار و ۱۲۶ تن است، بیان کرد: کشور روسیه با وارد کردن 
۱ میلیارد و 700 میلیون و ۵۵0 هزار و ۴۲0 دالر کاال به وزن 
۴ میلیون و ۵۵۶ هزار و 779 تن، کشور قزاقستان با واردکردن 
۱۴۲ میلیون و 77۳ هزار و ۵۲9 دالر کاال به وزن ۵۲۴ هزار و 
۲۶۶ تن، کشور بالروس با وارد کردن ۲۵ میلیون و ۶۵ هزارو ۵۳ 
دالر به وزن ۱0 هزار و ۱79 تن، کشور ارمنستان با وارد کردن 
۵ میلیون و 87۴ هزار و ۴۱8 دالر کاال به وزن ۴ هزار و 9۱۳ تن 
و کشور قرقیزستان با وارد کردن ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۱9 

دالر به وزن ۱989 تن در جایگاه اول تا پنجم مبدا وارداتی ایران 
از کشورهای اورآسیا قرار دارد. لطیفی ادامه داد: عمده واردات 
ایران از کشورهای اورآسیا، کاالهای اساسی )نهاده دامی، دانه 

روغنی و روغن( و ماشین آالت تولید است.
وی خاطر نشــان کرد: حجم صادرات ایران و اورآسیا تا قبل از 
کرونا ۱0۴ درصد نسبت به قبل از امضای تفاهمنامه رشد داشته 
است. این رشد محسوس است اما بازهم پتانسیل اضافه شدن 
دارد. تجار ما باید ورود علمی داشته باشند و بازار را بشناسند 
قوانین آن کشورها را بدانند، حمل و نقل را باید جدی بگیرند 
و بر اساس ذائقه بازار ورود کنند.سخنگوی گمرک ایران خاطر 
نشان کرد: بیش از ۳80 کاالی ایرانی و بیش از ۵00 قلم کاالی 
اعضای اتحادیه به ایران، تعرفــه ترجیحی دارد در حال حاضر 
آسیب شناسی که انجام شده این است که برخی از این کاالها 
می تواند تغییر کند تا این دو طرف از مزیت اتحادیه بهره ببرند.

وی ادامه داد: ما از ۵ آبان 98 به مدت سه سال فرصت داریم که 

به عضویت این اتحادیه پذیرفته شویم. در آن صورت همه کاالها 
تعرفه ای ثابت بین خود دارند که بین همه مشترک است. عمده 
کشورهای اورآسیا کشورهایی هستند که در بلوک روسیه قرار 
دارند که بیش از ۱80 میلیون نفر جمعیت دارد و ۱۴0 میلیون 

نفر نیز مربوط به کشور روسیه است.
لطیفی عنوان کرد: واردات روسیه ۵۵۲ میلیارد دالر بوده اما ما 
تنها ۳7۳ میلیون دالر صادرات کرده ایم اگر این کاالها با هزینه 
کمتری برود می توانیم بازار بیشــتری را به دست بیاوریم.وی 
با بیان اینکه منطقه آزادی بین ایران و اورآسیا در حال شکل 
گیری است وبه زودی ایران عضو دائمی اورآسیا می شود، گفت: 
این عضویت تمرینی اســت تا بتوانیم عضو ســازمان تجارت 
جهانی شــویم.وی درپایان گفت: کل تجارت ده ماه کشــور 
۵9 میلیارد دالر که بیش از ۲8 میلیارد صادرات و بیش از ۳0 
میلیارد دالر واردات است که ۲.87 میلیارد دالر آن با کشورهای 

اورآسیاست.

رشد ۱۰۰ درصدی تجارت ایران با اورآسیا
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فروش اسباب بازی های 22 ميليونی در سايت ديوار 
مدیر روابط عمومی سایت دیوار، از دالیل افزایش بی حد قیمت برخی از اسباب بازی در 
فروشگاه های اینترنتی می گوید. با توجه به افزایش تبلیغات اسباب بازی های گران قیمت 
در فروشگاه های اینترنتی، کاربران فضای مجازی با انتشار توئیت هایی، اعتراض خود را 
به این موضوع نشان دادند.فعاالن توئیتر خواستار حذف چنین تبلیغاتی با قیمت های 
سرسام آور شده اند. زیرا افزایش بدون کنترل قیمت ها در فروشگاه های اینترنتی تورم 
خودســاخته ای را ایجاد خواهد کرد و کار را برای خریداران واقعی این اجناس سخت 
می کند.مهدی امیرپور، مدیر روابط عمومی سایت دیوار در رابطه با فروش اسباب بازی های 
دست دوم گران قیمت در فروشگاه های اینترنتی گفت: برای فروش اسباب بازی ها قیمت 
مصوبی وجود ندارد که ما بتوانیم قیمت کارشــده این وسایل را تخمین بزنیم. اگر این 
اسباب بازی ها مانند ماشین و تلفن همراه قیمت خاصی داشتند، ما فقط می توانستیم 
قیمت آن را کنترل و براساس قانون، تبلیغ فروشندگان را از روی سایت حذف کنیم. اما 
در حال حاضر دلیل قانع کننده ای برای حذف این تبلیغات وجود ندارد.وی در ادامه به 
باال رفتن قیمت  اسباب بازی ها در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به قیمت های سایت 
آمازون، پول گمرکی که برای ورود این اسباب بازی های خارجی به کشور گرفته می شود، 
قیمت آن حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان تخمین زده می شود، پس در این شرایط قیمت 
کارکرده این اسباب بازی ها می تواند بستگی به سالم بودن آن وسیله از نصف قیمت به 

باال قیمت گذاری شود.

افزايش پهنای باند برای رشــد اقتصاد ديجيتال و 
معيشت مردم ضروری است

نتایج یک افکارسنجی آنالین نشان داد: ۷۳.۲ درصد از افراد شرکت کننده در این پژوهش 
مجازی افزایش پهنای باند را برای رشد اقتصاد دیجیتال و بهبود معیشت مردم ضروری 
می دانند.مدتی است افزایش پهنای باند اینترنت توجهات را به خود جلب کرده است. 
رییس جمهوری چندی پیش  با ســخنانی مبنی براینکه » آموزش در فضای مجازی، 
کسب وکارهای الکترونیکی، دسترسی آزاد به اطالعات و مبارزه با فساد نیازمند پهنای 
باند کافی است که باید از اقدامات آذری جهرمی در این راستا تشکر کنیم. « وزیر ارتباطات  
را مورد حمایت خود قرار دادند. در این راستا  اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا 
بر آن شد تا  در مدت هفت روز  نظرات کاربرانش را در خصوص افزایش پهنای باند مورد 
سنجش قرار دهد. پرسش های این نظرسنجی در روزهای ۱۵  تا ۲۱ بهمن  ماه بر روی 
سایت ایرنا قرار گرفت و در مجموع حدود ۳ هزار و ۵۰۰  نفر در این پژوهش آنالین شرکت 
کردند.در این نظرسنجی چهار سوال؛ ۱- به نظر شما، افزایش پهنای باند برای رشد اقتصاد 
دیجیتال و بهبود معیشت مردم چقدر ضروری است؟  ۲- به نظر شما، مهمترین پیامد 
انسداد احتمالی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام چیست ؟۳- به نظر شما، بهترین 
راهکار برای ارتقای امنیت اخالقی – اجتماعی شهروندان در فضای مجازی چیست؟و 

۴- تا چه اندازه از اقدام دولت برای افزایش پهنای باند حمایت می کنید؟  مطرح شد.
در پاسخ به سوال »به نظر شما، بهترین راهکار برای ارتقای امنیت اخالقی – اجتماعی 
شهروندان در فضای مجازی چیست؟«  ۶۱.۸ درصد مخاطبان »آموزش سواد رسانه ای 
و نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی« را بهترین راهکار اعالم کردند. »تولید محتوای 
مناسب در فضای مجازی برای ترویج آموزه های اخالقی« با ۱۷.۷ درصد، » برخوردهای 
قاطع قضایی« با ۱۱ درصد  و » ایجاد محدودیت در پهنای باند« با ۹.۵ درصد در مراتب 
بعدی قرار گرفتند.۳۱.۹  درصد پاسخگویان این افکارسنجی معتقدند مهمترین پیامد 
انسداد احتمالی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام »تعطیلی برخی کسب و کارها 
و افزایش بیکاری« است. » امن تر شدن فضای مجازی « با ۲۳.۳ درصد، » بروز ناامنی 
بیشتر در فضای مجازی به دلیل اســتفاده از فیلتر شکن ها« با ۲۳.۲ درصد و »کاهش 
فضای شفافیت و مبارزه با فساد در جامعه « با ۲۱.۵ درصد، از دیگر پیامد انسداد احتمالی 

شبکه های اجتماعی از سوی مخاطبان مطرح شده است.
 

دانشگاه های ايران و جهان و دشواری های آموزش 
آنالين

ویروس هزارچهره کرونا با گذشت ماه ها همچنان در جهان و در اقصی نقاط کشورمان 
جوالن می دهد و بروز این مساله سبک جدیدی از زندگی را در ابعاد مختلف موجب و در 
این میان آموزش عالی نیز دستخوش تغییرات شده است و اینک دانشجویان با بازگشایی 
دانشگاه ها با چالش های مختلف آموزش مجازی در روزگار کرونایی مواجه هستند.بر 
اساس گزارش کیواس تعطیلی موقت پردیس های دانشگاهی به دلیل شیوع ویروس 
کرونا باعث شده است که مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به »فناوری های 
آموزشی« اعتماد کنند.با محدودیت ایجاد شده در تماس حضوری استادان و دانشجویان، 
دانشگاه های سراسر جهان اکنون به »فناوری های آموزشی« وابسته شده اند تا آموزش 
عالی از راه دور را با کیفیت مناسب به دانشجویان ارائه دهند.در حالی که همه گیری کرونا، 
سرعت پذیرش نوآوری های مختلف در »فناوری های آموزشی« دانشگاه ها را تسریع 
کرده است، کارشناسان پیش بینی می کنند که آموزش عالی مدتها پس از پایان کرونا 
هم می تواند ارزش استفاده از این نوآوری ها را مشاهده کند.به گفته »پینسنت ماسون« 
کارشناس آموزش عالی؛ دانشگاه ها و سایر ارائه دهندگان آموزش عالی این فرصت را دارند 
که از چالش هایی که از طریق بحران کرونا با آن روبرو هستند به عنوان سکوی پرشی برای 
تحول یادگیری آنالین برای دانشجویان اســتفاده کنند. به عبارت دیگر، دانشگاه های 
آینده نگر می توانند از این موضوع برای تأمل در یادگیری آنالین و ارزش آن در بلند مدت 
استفاده کنند.بر اساس اعالم مجمع جهانی اقتصاد، ۳.۷ میلیارد نفر در سراسر جهان 
به اینترنت دسترسی ندارند و تحقیقات یونسکو نشان می دهد که در جنوب صحرای 
آفریقا ۸۹ درصد از زبان آموزان به کامپیوترهای خانگی دسترســی ندارند و برای فقط 

یک گیگابایت داده، تقریباً باید ۴۰ درصد از دستمزد متوسط ماهانه خود هزینه کنند.

وضعیت دانشگاه های ایران چگونه است؟
ضعف در کیفیت ارتباطات اینترنتی در برخی مناطق کشور، کمبود سرعت و پوشش 
خدمات اینترنتی، باال بودن هزینه های خدمات اینترنتی، فیلترینگ و محدودیت های 
موجود در استفاده از نرم افزارها و شبکه های اجتماعی خارجی و نیز آشنایی کم برخی 
استادان با آموزش های الکترونیکی از جمله برخی موانع موجود در این طرح بود.همچنین 
فراهم شدن ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان برای همه اتصاالت خانگی، تسهیل مناسبی را 
در اختیار دانشجویان در جهت کاهش هزینه ها و بهبود ارتیاطات اینترنتی قرار داده و عالوه 
بر آن از سوی دیگر وزارت ارتباطات برای دانشگاه ها نیز در حال محاسبه میزان ترافیک 
اضافه تحمیل شده اســت تا آنها از ترافیک رایگان بهره مند شوند.بر اساس نتایج اعالم 
شده از سوی معاونت اموزشی وزارت علوم، با تشکیل »کارگروه تخصصی آموزش های 
الکترونیکی« و همراهی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در کمترین زمان ممکن 
ارتباط مناسبی بین مراکز آموزشی برقرار شد و فرآیند آموزش های غیرحضوری دانشگاه ها 
عملیاتی و اجرایی شد.دانشــگاه های مختلف روش های متنوعی را به صورت همزمان 
برای سرعت بخشیدن و ارائه متنوع خدمات در پیش گرفتند که عبارتند از: ارائه دروس 
الکترونیکی مهیا شده قبلی و قرار دادن آن در اختیار سایر دانشجویان دوره های حضوری، 
برگزاری کالس های زنده از راه دور )برخط(، ضبط آموزش ها و کالس ها توسط استادان و 
در اختیار گذاشتن آن خارج از وقت و بدون محدودیت زمانی برای دانشجویان )برون خط( 
و معرفی راه های تعامل استاد و دانشجو.در نخستین هفته صدها کالس درسی در چندین 
دانشگاه مختلف به صورت زنده و هم زمان برگزار شد و هم زمان تا بیش از ۱۰۰۰ دانشجو 
به صورت برخط و همزمان از طریق اینترنت در کالس ها شرکت کردند. برخی نیز تعداد 
زیادی از دروس را ضبط کرده و به صورت برون خط و بدون محدودیت زمانی در دسترس 
دانشجویان قرار دادند. از طرفی دانشگاه هایی که پیشتر هم ارائه خدمات به دانشجویان 
دوره های الکترونیکی را در برنامه داشتند، دوره های خود را بدون هیچ وقفه ای همچنان 

ادامه داده و گسترش بخشیدند.

اخبار

فروش اجباری تیک تاک در آمریکا مسکوت شد
 با اقدام دولت بایدن برای بازبینی ریسکهای امنیت ملی مرتبط با فعالیت شرکتهای فناوری چینی که تحت دولت ترامپ مطرح شده بودند، فروش اجباری سرویس 

ویدیویی تیک تاک به شرکتهای والمارت و اوراکل به مدت نامعلومی مسکوت شد.

تردد خودروهای فروشــگاه 
های اینترنتی در سطح شهر 
در حالی چشــمگیر شــده 
که پیش از کرونا رشــدهای 
سریع سال اخیز جزو آمال و 
آرزوهای مدیران این فروشگاه ها بود، زیرا مردم کمتر 
برای خرید به این فروشــگاه ها مراجعه می کردند اما 
کرونا روزهایی را رقم زد که مردم برای حفظ سالمت 
خود ناگزیر به این خدمات روی آوردند. آموزش آنالین، 
وبینار آنالین، فروشــگاه های آنالین، تاکســی های 
آنالین و... هر پسوند »آنالین« که در کنار یک خدمت 
قرار گیرد، همان ضرورتی اســت که در روزهای کرونا 
نقشی پیش از گذشته یافته است. هرچند اندک بخش 
هایی همچون گردشــگری همچنان چراغ خاموش 
روزهای کرونایی را می گذرانند اما تجارت الکترونیک 
در کل رشدی چشمگیر داشته اســت؛ چنانکه سهم 
بازار خرده فروشــی اینترنتی که پیش از کرونا حدود 
۳ درصد بود، در حال حاضر بین ۷ تا ۱۲ درصد برآورد 
می شود؛ یعنی دو تا سه برابر شــده است. نکته مهم 
این اســت که مردم با خرید اینترنتی آشــنا شــدند.
آمارها نشان می دهد که در شش ماهه نخست سال، 
تمایل به راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و صدور 
 پروانه تاسیس کسب و کارهای آنالین افزایش داشته
 و تداوم شــیوع کرونا در این زمینه اثرگذار بوده است. 
در نیمه دوم سال نیز ۸۶ درصد مجوزهای صادره برای 
کسب وکارهای مجازی متعلق به مردان و ۱۴ درصد 
متعلق به زنان بوده اســت. بررسی روند اعطای مجوز 
کسب وکارهای مجازی حاکی از آن است که سهم زنان 
از کسب پروانه کار در مقایسه با پاییز سال گذشته رشد 
سه درصدی داشته و تمایل زنان به راه اندازی کسب و 
کارهای آنالین افزایش یافته است.در این میان موانع و 
مشکالت بر سر راه کسب و کارها همان مورد مغفولی 
است که کمتر به آن پرداخته شده وگرنه در روزهای 
شیوع کرونا کشــور ما بیش از اینها برای رشد تجارت 
الکترونیک ظرفیت داشــت. موانع و مشکالت موجود 
بر سر راه کســب و کارهای اینترنتی در ادامه بررسی 

می شود.

ســرعت کم و امکان قطعی اینترنت، هک 
شدن سایت، اختالل در سرور

سرعت پایین اینترنت، در ایران یک مشکل جدی برای 
کســب و کار های اینترنتی به حساب می آید. خیلی 
اوقات کاربران اینترنتی در طی خرید خود دچار قطعی 

اینترنت می شــوند و این موضوع در روند خرید آنها 
اختالل ایجاد می کند. هک شدن توسط افراد سودجو 
نیز برای تمامی کسب و کار های آنالین چه بزرگ و چه 
کوچک تهدید به حساب می آید. اختالل در سرور نیز 
یکی دیگر از مشکالت پیش رو تجارت آنالین است که 

در سرورهای بی کیفیت بیشتر اتفاق می افتد.

 پراکندگی قانونی و وجود خألهای قانونی
نهادهای متفاوت و متنوعی در حوزه تجارت الکترونیک 
اقدام به تصویب قانون می کنند که در برخی از موارد 
این امر ســبب به وجود آمدن تعارض و اختالف میان 
قوانین مزبور یا تعارض این مقررات با قوانین باالدستی 
می شود. به عنوان مثال در حال حاضر قوانین مصوب 
مجلس شورای اسالمی، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران، ریاست قوه 

قضائیه و – در این حوزه مجری هستند. 

بی اطالعی برخی از مســئوالن از مقررات 
موجود در حوزه تجارت الکترونیکی 

در بسیاری از دســتگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی 
نظیر دستگاه قضایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین 
اجتماعی، شهرداری ها و… اطالع دقیقی از قوانین موجود 
در حوزه تجارت الکترونیکی وجود ندارد و این امر سبب 
ورود ضربه های سنگین و گاهی از اوقات محکومیت های 

قضایی برای صاحبان کسب  وکار می گردد.

تعدد مجوزهای موردنیاز در حوزه کسب و 
کارهای اینترنتی

در حوزه کسب و کارهای اینترنتی نهادهای مختلفی وارد شدند 
و هر کدام مدعی صدور مجوزهای فعالیت و تأسیس هستند. 
از آن جمله وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و– 
با توجه به وجود مجوزهای متعدد و پراکنده، فعاالن این حوزه 
 ناگزیر از صرف وقت و هزینه زیادی بــرای اخذ این مجوزها

هستند.

 مداخله بخــش دولتــی در امور بخش 
خصوصی 

در بسیاری از موارد دیده می شــود، نهادهای دولتی 
و حاکمیتی پس از شــروع فعالیت کســب و کارهای 
اینترنتی، خارج از چارچوب قانونــی با مداخله در امر 
فعالیت این شــرکت ها و ایجاد موانع پیش روی آنها و 
صدور دستورات یا تقاضاهای غیر قانونی مانع از رشد و 

پویایی و گاهی فعالیت آن کسب وکار می شوند.

 وجود رویه های ضد رقابتی در برخی اعمال 
و تصمیمات دستگاه های دولتی 

پس از رشــد تجارت الکترونیکی در کشور از گوشه و 
کنار دستگاه های دولتی و حاکمیتی شاهد راه اندازی 
سیستم های مشابه )به صورت مستقیم و غیر مستقیم( 
در رقابت با بخش خصوصی هستیم یا در بسیاری مواقع 
قوانینی تصویب می شوند که اجرای آن ها مغایر با اصول 
و مقررات مربوط به حقوق رقابــت و رویه های رقابتی 

سالم است.

تحریم های ظالمانه
یکی دیگر از مشــکالتی که کســب وکارهای آنالین 
با آن مواجه هســتند موضــوع تحریم هاســت. در 
این مورد شــرکت ها مجبورند بــرای فعالیت اقدام 
به خریــد دامنه و یک ســری ابزاهــای خارجی و یا 
برای معرفی خود و تبلیغ در ســایت هــای خارجی  
از پرداخــت های دالری اســتفاده کنند کــه در این 
مورد بعلت تحریم ها نمی توانند مســتقیم و با هویت 
ایرانی خود فعالیت کنند و مجبور هســتند از طریق 
شخص ثالث دیگری فعالیت نموده که همین موضوع 
 سبب افزایش هزینه های کســب وکار اینترنتی شده

 است.

خالء قانونــی در حمایت از کســب وکار 
اینترنتی

مشکل دیگر وجود خال قانونی در زمینه کسب وکارهای 
اینترنتی است به طوری که از ســال ۱۳۸۲ که قانون 
تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شده اســت تا به امروز این قانون هیچ تغییری نکرده 
است و متاسفانه هیچ عزمی هم برای تغییر این قانون 
وجود ندارد و با توجه به سرعت پیشرفت فضای مجازی 
و کسب وکارهای نوین و آنالین نیاز به بازنگری قانون 

وجود دارد.

نوسانات نرخ ارز
وجود نوسانات شدید نرخ ارز از مشکالت دیگر کسب 
وکارهای اینترنتی است. تغییرات ارزی، تغییرات قیمت 
را به همراه داشته که تغییر و اصالح قیمت در فروش 
اینترنتی به مراتب سخت تر از  درج قیمت و تغییر آن 

در تجارت سنتی است.

بیمه اجباری
یکی دیگر از موانع توسعه کســب وکارهای اینترنتی 
سدی به نام تامین اجتماعی است. این سازمان اصرار 
دارد با توجه به شرایط کسب وکار سنتی فعاالن شاغل 
در حوزه مجازی هم می بایست از سوی شرکت ها بیمه 
شوند که قدری شرایط را ســخت کرده است. زیرا در 
برخی کســب وکارهای اینترنتی فرضا یک گرافیست 
یا طراح موردی همکاری مــی کند که امکان بیمه آن 

وجود ندارد.

عدم شناخت بدنه دولت از کسب وکارهای 
اینترنتی

نبود شناخت کافی از کسب وکارهای اینترنتی در بدنه 
سازمان های دولتی از مشکالت دیگر این بخش است 
و همین موضوع به دلیل تعــدد مراجع صدور مجوز و 
دخالت دستگاهها کار را برای کسب وکارهای اینترنتی 
سخت کرده است بطوریکه برای اخذ مجوز یا استعالم 
باید به دســتگاه های مختلف و بعضا مــوازی کاری 
مراجعه کرد که هم زمان زیادی و هم هزینه زیادی در 
بر خواهد داشــت و گاها برخی از این دستگاهها هنوز 
با ماهیت کســب وکارهای اینترنتی آشنایی چندانی 
ندارند.»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، موانع 
و مشکالت موجود بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی 

را بررسی می کند. 

سهم بازار خرده فروشی اينترنتی كه 3 درصد بود در حال حاضر بين 7 تا 12 درصد برآورد می شود

ضربه اینترنت ضعیف به کسب و کارهای اینترنتی
گاليه كسب و كارهای اينترنتی از سرعت اينترنت                                             كارت پايان خدمت برای دريافت اينماد اجباری شد

سنگ اندازی سازمان های دولتی بر سر راه آنالين ها

بیکاری در کمین 250 هزار کسب  و کار اینترنتی
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

کسب و کارهای اینترنتی به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته نخست کسب و کارهای بزرگ و باسابقه اند که برندینگ خود را انجام داده اند و مشتریان و مخاطبان زیادی دارند. دسته دوم کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند؛ چه آنهایی 
که در حال ورود به بازارند و چه آنهایی که از قبل بودند ولی بزرگ نبودند. در دوران شیوع کرونا، اقبال نسبت به کسب و کارهای آنالین بیشتر شد. در این میان کسب و کارهایی که از قبل برندینگ انجام داده و آماده بودند، در رقابت با دسته 
دوم برنده شدند؛ اما کسب و کارهای کوچک و متوسط جدید یا قدیمی ها تحت فشار قرار گرفتند چون عمال نمی توانند با دسته اول رقابت کنند. بحث دیگر اینکه در دوران شیوع کرونا نقش اینستاگرام بسیار پررنگ شد. به جرات می توان 
گفت طی امسال اینستاگرام ۲ تا ۳ برابر اهمیت سال های قبل را پیدا کرد. از یک طرف برخی شبکه های اجتماعی فیلتر بودند و از طرفی کسب و کارهای آفالین به سمت فضای آنالین و بخش قابل توجهی به اینستاگرام روی آوردند. بنابراین 
استفاده از این پلتفرم جدی شد و به همین دلیل این نگرانی هست که اگر این پلتفرم فیلتر شود، بیکاری در کمین ۲۵۰ هزار کسب و کار اینترنتی خواهد بود. یکی از مشکالت جدی در دوران شیوع کرونا بحث حمل و نقل و لجستیک است زیرا 
شرکت پست برخی از نیروهای خود را به دلیل کرونا از دست می دهد و همین مساله باعث شده بسته های پستی با تاخیر به دست مشتریان فروشگاه های اینترنتی برسد. در این میان فروشگاه های اینترنتی ای که خود لجستیک و سیستم 
حمل و نقل نداشتند بسیار متضرر شدند چون مشتریان تاخیر ایجادشده را از چشم فروشگاه های اینترنتی می بینند. مشکل اینترنت و قطع و وصلی های آن هم مثل همیشه وجود داشته و دارد. اخیرا در روند درگاه دادن به کسب و کارهای 
جدید نیز مشکالتی ایجاد شده است. همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم با اعمال قانون دارا بودن »کارت پایان خدمت« مالک کسب و کار، روند دریافت اینماد را دشوار کرده است.   قانونی داریم که طبق آن برای یک سری از فعالیت 
ها مالک کسب و کار باید کارت پایان خدمت داشته باشد. پیش از این اینماد به این بند کاری نداشت و توجه نمی کرد. تا یکی، دو ماه پیش دانشجویی که هنوز سربازی نرفته بود نیز می توانست کسب و کاری راه بیندازد و اینماد بگیرد؛ اما با 
اجباری شدن کارت پایان خدمت ازسوی اینماد بخش قابل توجهی از این کسب و کارها از گردونه خارج می شوند چون قسمت عمده کسب و کارهای اینترنتی ازسوی جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال راه اندازی می شود که ممکن است کارت پایان 
خدمت نداشته باشند.پیش از این یک دانشجو در کنار درس می توانست یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کند و یک سری خدمات ارائه دهد و از طریق وب سایت خود درآمد کسب کند؛ اما در حال حاضر با اجرایی شدن این بند از قانون و 
تسری آن به کسب و کارهای اینترنتی اینها منتفی شده است. گرچه این کار قانونی است ولی مانع پا گرفتن کسب و کارهای جدید اینترنتی شده است. قضیه از این قرار است که بندی مربوط به راه اندازی کسب و کار در قانون وجود داشته 
که ربطی به حوزه آنالین هم نداشته ولی قابل اعمال و تسری بوده است. این در حالی است که هرچند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فرایند اعطای نماد را تسریع کرده اما این در شرایطی است که این سازمان دستورالعملی دارد که طبق آن 
نیاز به مدارکی است که فراهم کردن این مدارک به آسانی ممکن نیست. زیرا جواز کسب می خواهند که گرفتن آن برای یک جوان که در فکر راه اندازی یک کسب و کار نوپاست مشکل است. به طور مثال من می خواهم یک ویدئوی آموزشی 
تولید کنم و روی بستر اینترنت بفروشم، اتحادیه کسب و کارهای مجازی به من جواز کسب نمی دهد و باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرم. ارشاد دریافت مجوز رسانه دیجیتال را پیش پای من می گذارد و زمانی که این مجوز را می گیرم، بعد از 
ساخت ویدئوی آموزشی دوباره برای تایید به وزارت ارشاد باید مراجعه کنم. بعد از آن به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باید برای دریافت مجوز مراجعه کنم که این اتحادیه می گوید من به آموزش اصال جواز کسب نمی دهم. اخیرا سازمان 
تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر هم مدعی شده که باید از این سازمان نیز برای یک ویدئوی آموزشی باید مجوز گرفت. دی ماه هم وزارت ارشاد برای تبلیغات دوباره یک آیین نامه و دستوالعمل صادر کرده است. این دستورالعمل مقرر 
می کند »کانون ها و انتشاردهندگان تبلیغات ضمن ایجاد دسترسی رصد و پایش برای دفتر تبلیغات، موظف به ایجاد سازوکار نظارتی برای پذیرش و انتشار آگهی هستند.« تجربه نشان می دهد که نظارت وزارت ارشاد در مورد نظارت بیش از 
حد سختگیرانه عمل کرده و این موضوع مشکالتی را برای کسب و کارها ایجاد می کند. دستورالعمل صادر شده بسیار مبهم است و هر تفسیری را می توان از آن کرد.بدین ترتیب هر سازمانی چوبی الی چرخ کسب و کارهای اینترنتی می گذارد.  
تعدد مجوز هم زیاد است. من می خواهم فروشگاه کتاب راه اندازی کنم. اتحادیه کتابفروشان مدعی است که باید از این اتحادیه مجوز بگیرم و صحبت او قانونی است و از طرفی اتحادیه کسب و کارهای مجازی می گوید من هم باید مجوز بدهم. 
از طرفی مشکل تحریم ها مثل سابق پابرجاست و ابزارهای مورد نیاز برای گسترش یک کسب و کار مجازی در اختیار ما نیست. یک ایرانی نمی تواند دامنه بین المللی یا پرداخت ارزی داشته باشد تا به تمام دنیا خدمات بدهد چون تحریم 
هستیم. در این میان یک سری از کسب و کارهای آنالین همچون کسب و کارهای حوزه گردشگری همچنان در روزهای شیوع کرونا نمی توانند پا بگیرند و فعال نمی تواند اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد. گرچه مشتریان این حوزه حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد برگشته اند اما باز هم با حالت عادی فاصله داریم. یک سری از کسب و کارها نیز با شیوع کرونا به صورت خودکار رونق گرفتند؛ نمونه آن کسب و کارهای فعال در حوزه فروش محصوالت است. در این روند بخشی از مردم با خرید 
اینترنتی آشنا شدند و این فرهنگ در میان خانوارها به وجود آمد. گرچه کسب و کارهایی که زودتر وارد این فضا شده بودند از آن منفعت بردند. در این میان سهم بازار خرده فروشی اینترنتی که حدود ۳ درصد بود در حال حاضر بین ۷ تا ۱۲ 
درصد برآورد می شود؛ یعنی دو تا سه برابر شده است. نکته مهم این است که مردم با خرید اینترنتی آشنا شدند. کرونا با همه بدی هایش بحث »وی .او.دی« )VOD( و آموزش آنالین را جدی کرد و رشد بسیار زیادی را در این حوزه داشتیم. 
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رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه تاکنون سازو کار های 
مشخصی برای "رمز ارزها" در کشور تعیین نشده و از سوی 
نهادهای مسئول درحال بررسی است، گفت : تاکنون برای 
هیچ وب سایت اینترنتی در این حوزه مجوز قانونی صادر نشده 
است.سردار " سیدکمال هادیانفر" اظهار داشت: امروزه برخی 
از افراد و شــرکت های خارجی با راه اندازی فناوری "بالک 
چین" اقدام به تولید "رمز ارزها" کرده و در صرافی های آنالین 
اینترنتی در جهان که تحت سلطه ایاالت متحده آمریکا نیز می 
باشند و اجازه دسترسی به کاربران ایرانی را نیز نمی دهند، با 
عناوین "کریپتو کارنسی" اقدام به خرید و فروش می کنند  که 
این عناوین در ایران به ارزهای دیجیتال معروف شده است.
وی با بیان اینکه  فناوری "بالک چین" در حوزه های مختلف 

نظیر اقتصاد، تامین منابع مالی ، صنایع پزشکی و ... کاربرد 
دارد، افزود:گرچه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان روشی آسان 
برای پرداخت هزینه ها، خرید آنالین و آفالین، سرمایه گذاری، 
معامله گری و نقل و انتقال پول بین طرفین  رواج یافته اند و 
می تواند فرصتی برای برخی از کشــور ها نیز باشد ولی آزاد 
بودن شــبکه "رمز ارزها" بویژه "بیت کوین" به معنای آن 
است که این ها متمرکز نیستند و به تعبیر دیگر صاحب ندارند 
و در برخی از اخبار منتشره برای مردم جهان اعالم شده است 

که هیچ گونه کنترل و نفوذی در این حوزه وجود ندارد.رئیس  
پلیس فتا ناجا ادامه داد:  باید دقت داشت که این "رمز ارزها"  
بدون پشتوانه بوده، عدم وجود نفوذ و کنترل بر این ارزها نیز 
معنا ندارد به طوری که دستکاری در قیمت ها )ایجاد  نوسانات 
بسیار باال در قیمت این ارزها در صرافی ها ( و حمایت از تحریم 
 UN Security Council Sanctions های موسوم به
list and OFAC  و همچنیــن تحریم کاربــران ایرانی و 
قطع دسترسی آنان توسط کشــورهای صاحب نفوذ در این 

حوزه نشان دهنده نفوذ و کنترل بر "رمز ارزها" بوده و موجب 
افزایش فوق العاده ریسک برای فعالیت های سرمایه گذاری و 
سفته بازی در حوزه رمز ارزها شده است.سردار هادیانفر  اضافه 
کرد: مردم عزیزمان، شرکت های خصوصی و دولتی مراقب 
اپلیکیشن ها، نرم افزار ها،  وب سایت های اینترنتی، ربات های 
تلگرامی، فیشینگ وب سایت ها و ایمیل ها، تبلیغات سئو وب 
سایت ها، افزونه های مرورگرها که برخی افراد سودجو تحت 
عناوین مختلفی اعم از استخراج و دریافت بیت کوین و ایردراپ 
های رایگان و امثالهم با استفاده از بدافزارهای آلوده اقدام به سوء 
استفاده از سیستم های رایانه ای و سرور های شرکت ها برای 
استخراج  رمز ارزها می کنند، باشند و هرچیزی را بدون دانش 

و اطالع از آن دانلود و استفاده نکنند.

رئيس پليس فتا: 

وب سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال مجوز قانونی ندارند


