
کمتر از یک ماه از فراهم شــدن امکان دریافت کارت اعتباری 
ســهام عدالت می گذرد اما با آماده نبودن زیرساخت های فنی 
اپلیکیشن های اعالم شده و اینکه برخی از سهامداران عدالت 
ممکن است گوشی هوشمند نداشته باشند، برای این متقاضیان 

دردسرهایی ایجاد شده است.
به گزارش ایسنا، ســرانجام از ۲۵ بهمن سال جاری این امکان 
برای سهامداران عدالت فراهم شد تا از طریق بانک های ملی و 
تجارت به صورت غیرحضوری معادل ۵۰ درصد ارزش ســهام 
خود را کارت اعتباری دریافت کنند که نیازی به ضمانت ندارد 

و کارمزد این تسهیالت معادل ۱۸ درصد است. 
در این بین، کســانی که یک ماه پس از مصــرف مبلغ کارت 

اعتباری، آن را به بانک موردنظر برگردانند، الزم نیست سودی 
بپردازند.  آنچه در راستای اعطای کارت اعتباری سهام عدالت 
برای متقاضیان چالش برانگیز شده، روش دریافت آن است که 
تعدادی از سهامداران نتوانسته اند کارت اعتباری خود را دریافت 
کنند. مسئوالن تاکید دارند با توجه به شیوع ویروس کرونا غیر 
حضوری باشد اما بستر و شرایط الزم برای آن فراهم نشده است. 
در این زمینه، تعــدادی زیادی از مشــتریان بانک ملی که به 
اپلیکیشن های این بانک همچون ایوا و نشان بانک برای ثبت 
درخواست کارت اعتباری سهام عدالت مراجعه کرده بودند، با 
خطا از سوی اپلیکیشن مربوطه مواجه شده اند و نتوانسته اند 

اطالعات خود را ثبت کنند.  

از سوی دیگر، متقاضیان دیگری نیز می گویند که اپلیکیشن ایوا 
هر بار به آنها اعالم می کند که شنبه برای ثبت نام مراجعه کنند 
و هر بار در این زمان موفق به ثبــت اطالعات و دریافت کارت 

اعتباری نمی شوند.
در این راستا، بانک ملی درباره انتقادات و مشکالت ایجاد شده 
برای مردم به منظور دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت به 
ایسنا توضیح داد که اپلیکیشــن های مربوطه بانک چون ایوا 
یکسری مشکالت فنی و زیرســاختی دارد که موجب شده تا 
مقداری ُکند عمل و خطاهایی اعالم کند اما همچنان بر روی 
ارتقا و بهبود این اپلیکیشــن کار می شود؛ به گونه ای که هفته 
پیش اپلیکیشن ایوا به روز رسانی شــد تا آخرین تغییرات در 

آن اعمال شــود که روند دریافت کارت اعتباری سهام عدالت 
تسهیل شود.  

همچنین، یکی دیگــر از انتقاداتی که بــه روش غیرحضوری 
دریافت کارت اعتباری سهام عدالت وارد شد این بود که برخی 
از مشموالن سهام عدالت گوشی هوشمند ندارند تا بتوانند به 

اپلیکیشن های مربوطه دسترسی پیدا کنند.
در این زمینه، عبــاس معمارنژاد - معاون وزیــر اقتصاد -در 
گفت وگو با ایســنا ضمن تاکید براینکه روش دریافت کارت 
اعتباری سهام عدالت تغییر نخواهد کرد، گفت: از ۸۳ میلیون 
جمعیت کشور ۷۸ میلیون نفر دارای گوشی هوشمند هستند 
و باقی افرادی که گوشــی هوشــمند ندارند هم می توانند از 

 طریق ســایت ها و با مراجعه به کافی نت ها در خواست خود را 
ثبت کنند. 

در این بین، کسانی که گوشی هوشمند ندارند یا سواد استفاده 
از اپلیکیشن های مورد نظر را ندارند باید به کافی نت ها مراجعه 
کنند که این کار، دریافت این کارت را برای آنها متحمل هزینه 
می کند؛ بنابراین، روش غیر حضوری دریافت کارت اعتباری 
سهام عدالت از طرفی به دلیل آماده نبودن زیرساخت های فنی 
اپلیکیشن های اعالم شده و از طرف دیگر به علت نداشتن گوشی 
هوشمند برخی از سهامداران عدالت برای متقاضیان این کارت 
دردسرهایی را ایجاد کرده است که نشان از عدم برنامه ریزی 

دقیق در این زمینه دارد.

قیمت نفت خام برنت برای نخستین بار از زمان آغاز 
شیوع ویروس همه گیر کرونا در ساعت های اولیه روز 
دوشنبه )۱۸ اسفندماه( بازارهای بورس آسیا بیش از 

۷۰ دالر برای هر بشکه معامله شد.
به گزارش رویترز، در پی گزارش های مخابره شــده 
درباره حمله به تأسیســات نفتی عربستان سعودی، 
قیمت نفت خام برنت در ساعت های اولیه معامالت 
امروز )دوشــنبه، ۱۸ اســفندماه( برای نخستین بار 
از زمان شــیوع ویروس کرونا مــرز ۷۰ دالر برای هر 
بشکه را پشت سر گذاشت و قیمت نفت خام شاخص 
دبلیوتی آی آمریکا باالترین سطح دو سال اخیر را تجربه 
کرد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای 
تحویل در ماه مه در ساعت های اولیه معامالت امروز 
بازار آسیا به ۷۱ دالر و ۳۸ سنت به ازای هر بشکه رسید 
که باالترین سطح از هشتم ژانویه ۲۰۲۰ )۱۹ دی ماه( 

به شمار می آید.
قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی برای تحویل در ماه 
آوریل با یک دالر و ۶۰ سنت )۲.۴ درصد( به ۶۷ دالر 
و ۶۹ سنت به ازای هر بشکه رسید که باالترین سطح 
از اکتبر سال ۲۰۱۸ است. سهم های آسیایی نیز پس 

از تصویب الیحه بسته تشویقی ۱.۹ تریلیون دالری از 
سوی سنای آمریکا افزایش یافت، در حالی که داده های 
اقتصادی مثبت ایاالت متحده آمریکا و چین به خوبی 

نشان از روند احیای اقتصاد جهانی دارند.
نیروهای حوثی یمن روز یکشــنبه )۱۷ اسفندماه( با 
هواپیماهای بدون سرنشــین و موشک، قلب صنعت 
نفت عربستان شامل تأسیسات سعودی آرامکو در پایانه 
حیاتی صادرات نفت راس تنوره را هدف قرار گرفتند، 
هرچند ریاض این اقدام را حمله ای ناموفق به امنیت 

انرژی جهان نامید.
تحلیلگران مؤسســه آی ان جی )ING( در گزارشی 
با اشــاره به اینکه حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
پس از وقوع اتفاقی مشــابه در جده در چهارم مارس 
)۱۴ اسفندماه( دومین حمله به تأسیسات این کشور 
نفت خیز به شمار می آید، اعالم کردند: در کوتاه مدت 
می توان شاهد روند افزایشی بیشــتری در بازار بود، 
به ویژه که احتمال دارد با توجه به افزایش شمار چنین 
حمله هایی بازار اکنون باید بــه نوعی برای حق بیمه 

ریسک قیمت گذاری کند.
پــس از آنکه کشــورهای عضو و غیرعضو ســازمان 

کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( موسوم به ائتالف 
اوپک پالس تصمیم گرفتند توافــق کاهش تولید را 
در ماه آوریل تا حد زیادی بــدون تغییر حفظ کنند، 
قیمت های دو شاخص نفتی برنت و دبلیوتی آی برای 

چهارمین روز معامالتی با افزایش روبه رو بوده است.
با وجود ســرعت باالی افزایش قیمت های نفت خام، 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 

درباره روند بهبود تقاضا اظهار تردید کرده است.
تحلیلگران مؤسســه ای ان زد در یادداشتی گفتند: 
تصمیم بــرای تثبیت ســهمیه های تولیــد اوپک 
پالس نشــان از هدف آنها برای کاســتن از ســطح 
ذخیره ســازی های جهانی نفت خام بدون نگرانی از 

افزایش محدودیت عرضه در بازار است.
براساس برآورد تحلیلگران مؤسسه ای ان زد، اقدام اخیر 
اوپک پالس نشان از این دارد که آنها با تهدید کمی از 

افزایش تولید در مناطق دیگر روبه رو هستند.
با این حال، دارمندرا پرادهان، وزیر انرژی هند در این 
باره گفت: قیمت های باالتر می تواند روند بهبود مصرف 
را در بعضی از کشورهایی که پیشــگام بهبود تقاضا 

شده اند به خطر بیندازد.

روز گذشــته از ۵۰۰۰ تومانی جدید با کمرنگ 
شدن چهار صفر بر روی آن و طرح آرامگاه حافظ 
پشــت آن رونمایی شــد که دارای چند ویژگی 
امنیتی چون طراحی خطی ســه بعدی، تصویر 
مکمل طرح مخفی، چاپ برجســته، ریز نوشته 
)میکرو پرینت( عالمت مخصوص روشــندالن، 
واتر مارک، نخ امنیتی پنجــره ای هولوگرافیک 

و... است.
به گزارش ایســنا، سری سوم اســکناس جدید 
۵۰۰۰ تومانی با کمرنگ شدن چهار صفر و طرح 
آرامگاه حافظ در پشت این اسکناس، توسط بانک 

مرکزی منتشر شد.
  از ویژگی های امنیتی اســکناس جدید ۵۰۰۰ 
تومانی می تــوان به طراحی خطی ســه بعدی، 
تصویــر مکمل طــرح مخفی، چاپ برجســته، 
ریز نوشــته )میکرو پرینــت( عالمت مخصوص 
روشــندالن، واتر مارک، نخ امنیتــی پنجره ای 
هولوگرافیک، نخ امنیتی پنهان و شماره سریال 

اشاره کرد.
جزئیات این ویژگی های امنیتی بیانگر این است 

که نخ امنیتــی پنجــره ای هولوگرافیک، دارای 
پوشش ویژه ای اســت که در مقابل نور و با تغییر 
زاویه دید، به صورت هفت رنگ دیده می شــود. 
  I.R.IRAN همچنین بر روی آن عبارت التین

درج شده است.
 نخ امنیتــی پنهان نیــز که به صــورت پنهان 
در خمیره کاغذ قــرار گرفته اســت، در مقابل 
نور به ســهولت قابــل رؤیت اســت و همچنین 
 عبارت التیــن I.R.IRAN بــر روی آن درج 

شده است.
 تصویــر مکمــل ویژگــی امنیتی دیگــر این 
اسکناس هاســت که ســمتی از عدد ۵ در رو و 
قسمتی دیگر از آن در پشت اسکناس چاپ شده 
که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۵ 

را به صورت کامل نمایان می سازد.
این نوع چاپ با انگشــتان دست به سهولت قابل 
لمس و شناسایی است. تصویر پرتره حضرت امام 
خمینی )ره(، عبارت بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و ارزش اسمی اســکناس به این 

روش چاپ شده اند.

تصویر ســه بعدی پرتره حضرت امام )ره( همراه 
با عدد ۵ به صورت التین که به شــکل مخفی در 
خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی 

قابل رؤیت است.
در فرایند ســاخت کاغــذ اســکناس از الیاف 
فلورســنت نامرئی استفاده شــده که در زیر نور 
ماوراء بنفش، در رنگ های آبی، قرمز، سبز و زرد 

قابل مشاهده است.
چاپ شماره ســریال ها با استفاده از مرکب قرمز 
فلورســنت انجام شــده و تحت تابش نور ماوراء 
بنفش به رنگ طالیی مایل بــه زرد تغییر طیف 

می دهند.
نوشته های بســیار ریزی که با ابزار بزرگ نمایی 
قابل رؤیت هســتند و تنها دســتگاه های چاپ 

امنیتی قادر به چاپ آن ها هستند.
نوع ویژه ای از طراحی امنیتی اســت که در آن 

نقوش به صورت برجسته به نظر می آیند.
 پیش از این نیــز، بانک مرکزی اســکناس های 
۱۰ هزار تومانی جدید را در راستای اجرای حذف 

چهار صفر از پول ملی منتشر کرده بود.

افزایش ســرمایه های جدید ورودی باعث افزایش 
قیمت ارزهای دیجیتالی شد.

به گزارش سی ان بی سی، در ادامه ورود شرکت های 
سرمایه گذاری به بازار ارزهای دیجیتالی، کمپانی 
چینی میتو نیز اعالم کرد ۴۰ میلیون دالر در این 
بازار سرمایه گذاری کرده است. از این مبلغ ۱۷.۹ 
میلیون دالر صرف خرید بیتکوین و ۲۲.۱ میلیون 
دالر هم صرف خرید اتریوم شده است. شرکت کوین 
فلیپ نیز در آمریکا اعالم کرد که امکان پشتیبانی 
از رمزارز دوج کوین در خودپردازهای این شرکت 
فراهم شده است. پیش از این حدود ۱۸۰۰ دستگاه 

این شرکت از بیتکوین پشتیبانی می کردند. 
ریزش اخیر ارزهای دیجیتالی عالوه بر بسیاری از 

ســهامداران خرد باعث کاهش شدید ارزش سهام 
شرکت های بزرگی شده است که اقدام به سرمایه 
گذاری در آن ها کرده اند. بــا این حال به نظر نمی 
رسد که روند ورود شرکت های بزرگ به بازار ارزهای 
دیجیتالی متوقف شده باشد. تنها در چند روز اخیر 
ارزش سهام شــرکت مایکرو استراتژی که سرمایه 
گذاری ســنگینی در بیتکوین انجام داده، پس از 
کاهش اخیر ارزش بیتکوین از کانال ۵۶ هزار دالری 

یک سوم ریزش کرده است.  
تیم بسکتبال داالس ماوریکز که از پرطرفدارترین 
تیم های ورزشی آمریکا محسوب می شود در بیانیه 
ای اعالم کرد از این پس هواداران باشــگاه امکان 
خرید محصوالت تبلیغاتی و تجهیزات ورزشی این 

باشگاه را با استفاده از ارزهای دیجیتالی بیتکوین و 
دوج کوین خواهند داشت. هدف از این اقدام، حرکت 
در مسیر فناوری های آینده عنوان شده است. پیش 
از این نیز ایالن ماسک بارها از دوج کوین حمایت 

کرده بود.  
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در 
حال حاضر ۱۵۷۰ میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل ۴.۸۸ درصد بیشتر شده 
اســت. در حال حاضر ۶۵ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۲ درصد در اختیار 
اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بســتر بالک چین ایجاد 
شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.  

در ادامــه روند نزولی نــرخ تورم در افغانســتان، 
 این نرخ در آســتانه رفتن به زیر چهار درصد قرار

 گرفت.
به گــزارش تریدینگ اکونومیکس، متوســط نرخ 
تورم افغانســتان در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه با ۰.۹ 
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه 
قبل به ۴.۱ درصد رسید که این نرخ، کمترین تورم 
ثبت شده در این کشور در هفت ماه اخیر محسوب 

می شود.
در بیــن بخش های مختلف، تــورم در بخش مواد 
غذایی و نوشــیدنی ۱۲.۹ درصد، تنباکــو  با ۷.۱ 
درصد، لباس و پوشــاک ۹.۲ درصد بوده است.  از 
ســوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل با 

منفی ۳.۴ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ 
تورم افغانستان در ماه ژانویه ۱.۲ درصد اندازه گیری 
شده است که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ثبت شده در 

ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ تورم افغانستان در ۱۲ ماه اخیر معادل 
۷.۷۷ درصد بوده است که باالترین نرخ تورم ثبت 
شده مربوط به آوریل ۲۰۲۰ با ۸.۷ درصد و کمترین 
تورم ثبت شــده نیز مربوط به مارس ۲۰۲۰ با سه 

درصد بوده است.
از سوی دیگر نرخ تورم در یکی دیگر از کشورهای 
منطقه یعنی بحرین کاهشی بوده است. تا پایان ۱۲ 
ماه منتهی به ژانویه، نرخ تــورم در بحرین از منفی 
۱.۶ درصد در ماه قبل به منفــی ۲.۷ درصد در ماه 

ژانویه کاهش یافته است که این نرخ، کمترین نرخ 
تورم ۱۱ ماه اخیر محسوب می شود. 

مواد غذایی و نوشیدنی با ۳.۳ درصد افزایش قیمت، 
بزرگترین محرک قیمت ها در این کشور بوده است 
و پس از این بخش، ارتباطات با تورم سه درصدی در 

رده بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به فرهنگ 
و آموزش با منفی ۳۴.۱ درصد بوده و رســتوران و 
هتلداری با تورم منفی ۷.۸ درصدی در رده بعدی 
قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم بحرین در 
ماه ژانویه منفی ۱.۱ درصد اندازه گیری شــده که 
۰.۱ درصد بیشــتر از تورم ثبت شده در این کشور 

در ماه قبل است.

دردسرهای دریافت غیر حضوری کارت اعتباری سهام عدالت

جزئیاتی از ویژگی های امنیتی ۵۰۰۰ تومانی جدیدقیمت نفت برنت از ۷۰ دالر گذشت

تورم افغانستان ۴.۱ درصد!بیت کوین ۵۰ هزار دالری شد
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پاسخ به روایت اشتباه 
انتفاع صداوسیما 
از گرانی اینترنت

زیرساخت های 
الزم برای 
اجرای قانون 
چک فراهم نیست

شافعی:

واکسن به 
اندازه  کافی 
وارد خواهد 

شد
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

ارز دولتی 
منشاء گرانی ها 

نگاه کوتاه مدت 
سیاست گذار به مسکن

بخش اعظم مشــکالت در 
رابطه با قیمت گوشت و مرغ 
بــه ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی 
گردد. در یک بــازه زمانی با 
ارز دولتی قصد داشتند خوراک دام و طیور را تامین 
کنند که طبق معمول قیمت ســهمیه ای موجب 
مازاد تقاضا شد و موجبات ظهور پدیده رانتخواری 
و داللی را فراهم کرد. در چنین شــرایطی به دلیل 
وجود دالالن و رانتخواران بخشی از تولیدکنندگان 
به دلیل نبود مواد اولیــه به قیمت معقول از چرخه 

فعالیت حذف شدند... 

  حســین محمودی اصل، 
کارشناس اقتصادی

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن
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دنا پالس توربو 337 میلیون تومان

ریزش قیمت ها 
در بازار خودرو

هفت خوان نسخه پیچی 
الکترونیک در پیک کرونا

تسهیالت مسکن همچنان ناکارآمد است

کوچ  مستاجران  به  مناطق  پایین تر
صفحه3

صفحه3

آشفته  بازار گوشت  قرمز
قیمت   هر  کیلو  دام   زنده   ۶۰   هزار   تومان   شد

میزان   سرانه   مصرف   گوشت   از   ۱2   کیلو   به   4   کیلو   رسیده   است

با ریزش نرخ ارز در آغاز هفته جاری ریزش قیمت 
ها در بازار خودرو آغاز شد و همزمان کاهش حجم 
معامالت در این بازار بــه ریزش قیمت ها دامن زد. 
بازار خودرو در هفته ای که گذشت نوسانات قیمتی 
چشمگیری را پشت سر گذاشت و در حالی که روند 
نرخ ارز طی هفته گذشته کاهشی بوده است روند 
قیمت ها در این بازار افزایشی بود به طوری که برخی 
از خودروها طی هفته گذشته افزایش قیمت ۱ تا ۴ 
میلیون تومانی را تجربه کردند؛ به عنوان مثال قیمت 
تیبا ۲ از ۱۳۱ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته 
به ۱۳۴ میلیون تومان در اواخر هفته رســید. بازار 
خودرو روند دیگری را با آغاز هفته جاری در پیش 

گرفت و تداوم ریزش...

فرایند دشــوار حذف دفترچه هــای بیمه درمانی 
توسط سازمان تامین اجتماعی در حالی از روز اول 
اسفند رقم خورد که اکنون بعد از گذشت ۱۸ روز از 
زمان اجرای آن، تنها دستاوردش سرگردانی مردم 
بوده اســت و شــلوغی داروخانه ها. گویی همیشه 
مسئوالن در مواقع بحرانی همانند اکنون که در پیاده 
راه پیک چهارم کرونا هســتیم، تصمیم می گیرند 
چنین طرح بزرگی را اجرا کنند؛ طرحی که به جای 
برداشت محسناتش، معایبش را برداشت می کنیم.  
در این میان یکی از کارکنان دفتر ســوپروایزر یک 
آزمایشگاه در گفتگو با »کسب و کار« می گوید: وضع 
نسخه نویسی با گذشته تفاوت زیادی نکرده چون 
هنوز ۹۹ درصد نســخه ها کاغذی هستند و کمتر 

نسخه الکترونیکی به آزمایشگاه...



اقتصاد2
ایران وجهان

خبر خــوش مدیرعامل بانک 
صادرات ایران برای سهامداران 

بانک در روز درختکاری
طی مراسمی به مناســبت روز درختکاری با 
حضور حجت اله صیــدی، مدیرعامل بانک 
صادرات ایران، اعضای هیئت مدیره و مدیران 
ارشد این بانک، دو اصله نهال در محوطه برج 

سپهر بانک صادرات ایران غرس شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
حجت اله صیدی با بیان اینکه فصل بهار فصل 
رویش است، تاکید کرد: بانک صادرات ایران 
سال ١٤٠٠ را با شرایط به مراتب بهتری آغاز 

خواهد کرد.
وی افزود: صورت های مالی ســال ٩٩ بانک 
صادرات ایران با سود بسته خواهد شد از این 
رو بانک صادرات ایران با ساختار سرمایه بهتر و 
ترکیب مناسب تر  برای حقوق صاحبان سهام  
وارد سال ١٤٠٠ خواهد شد و بانک به مسیر 

رشد خود ادامه خواهد داد.
رضا صدیق، قائم مقام بانک صــادرات ایران 
نیز با بیان اینکه روز درختکاری مصادف با نو 
شدن طبیعت است، گفت: بانک صادرات ایران 
در ســال ١٤٠٠ با ارائه طرح های نو بانکی به 
ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک، بالندگی 
مد نظر را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

روز قرض الحسنه چگونه وارد 
تقویم رسمی کشور شد؟

سال ١۳٩۸ برای نخستین بار تقویم رسمی 
کشــور در میانه اســفند روز جدیدي را به 
خود مي دید. ١٤ اســفند به عنوان روز ترویج 
فرهنگ قرض الحســنه نام گذاري شده بود. 
شاید این پرسش ایجاد شده باشد که اساساً 
روز قرض الحسنه چگونه سر از تقویم رسمي 

کشور درآورد؟
اشــتراکبه گــزارش روابط عمومــی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، هر چند قرض الحسنه 
از دیرباز وجود داشته و پدیده جدیدي نیست، 
اما در کشور ما دو نقطه عطف مي توان براي آن 
متصور بود. یکي دهه ١۳٤٠ شمسي و تشکیل 
صندوق هاي قرض الحســنه توسط بخشي از 
بازاریان تهران که برخي از آن صندوق ها هنوز 
هم فعالیت مي کنند. دیگري ســال ١۳۸۶ و 
تأســیس بانک مهر ایران به  عنوان نخستین 
بانک قرض الحسنه کشور که باعث شد مردم 
بتوانند خدمات گســترده بانکــي و دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه را به صورت یکپارچه 

و از یک سازمان معتبر دریافت کنند.
بانک قرض الحسنه مهر ایران الگوی موفقی 
در حــوزه ترویــج فرهنگ قرض الحســنه 
است و با تأســیس آن گام هاي مؤثري براي 
توسعه بانکداري اسالمي و به ویژه بسط عقد 
قرض الحسنه برداشته شــده است. با عنایت 
به دغدغه هاي موجود در رویه و سازوکار نظام 
بانکداري کشور، بانک قرض الحسنه مهر ایران 
نخستین بانکي است که تنها در حوزه ترویج 
و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه فعالیت مي کند 
و تالش دارد تا بــا بهره گیري از ظرفیت هاي 
خیریــن جامعه براي رفع مشــکالت مالي و 
تأمین مایحتاج ضروري نیازمندان، تسهیالت 

قرض الحسنه پرداخت کند.

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:
 تســهیالت مســکن جوانان 

جذاب تر شد
مدیرعامل بانک مسکن با اعالم تصمیم جدید این 
بانک درباره یکی از حســاب های مورد استقبال 
مشــتریان، شــرایط تازه پرداخت تســهیالت 
مســکن جوانان را تشــریح کرد.محمود شایان 
درباره خبرخوش پایان سال به دارندگان حساب 
جوانان به پایگاه خبری بانک مسکن اعالم کرد: 
براســاس مصوبه جدید هیات مدیره بانک، نرخ 
سود تسهیالت حساب پس ــانداز مسکن جوانان 
برای دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله، از ٩ درصد 
به ۶ درصد کاهش پیدا کرد.حســاب پس ــانداز 
مسکن جوانان یکی از حساب های مورد توجه قشر 
زیادی از خانوارها اســت. خانوارها برای برنامه 
ریزی بلندمدت جهت خانه دار شدن فرزاندشان 
از امکانات و مزیت های حساب پس انداز مسکن 
جوانان اســتفاده می کنند به ایــن صورت که با 
ســپرده گذاری تدریجی و کم هزینــه از امتیاز 
بلندمدت دریافت تسهیالت خرید مسکن بهره 
مند می گردند. سقف و نرخ سود تسهیالت مسکن 
جوانان به گونه ای است که در پایان مدت زمان 
سپرده گذاری، تسهیالت مناسب به لحاظ قدرت 
پوششی هزینه خرید خانه به جوانان دارای این 

حساب پرداخت می شود.
مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات تصمیم 
جدید درباره تغییر کاهشی نرخ سود تسهیالت 
مســکن جوانان گفت: نرخ ســود تســهیالت 
پرداختي در قالب فروش اقساطي مسکن )اعم از 
خرید یا واگذاري سهم الشرکه ناشي از تسهیالت 
اعطایي مشارکت مدني( از محل حساب پس انداز 
مســکن جوانان با مدت بازپرداخت حداکثر 5 

ساله، از ٩ درصد به ۶ درصد کاهش یافت. 

بانک ها

تغییر جهت سیاست پولی بانک 
مرکزی در حرکت به ســمت 
راهبرد هدف گذاری تورمی با 
محوریت انجــام عملیات بازار 
باز، یک تغییر رویکرد اساسی از 
هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود 
محسوب می شــود.به گزارش بانک مرکزی، یکی از ارکان 
مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف )22±2 
درصد(، مدیریت انتظارات تورمی اســت که مستلزم ارائه 
اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و 
فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا عالوه 
بر شکل گیری درست انتظارات، شرایط برای بهبود رشد 
اقتصادی نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری 
اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت 
به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در پاسخ به 
تحوالت اقتصاد کالن در بهمن ماه ١۳٩٩ به شرح زیر است.

1-تحوالت اقتصاد کالن
با کاهش التهابات در بازار ارز، تعدیل انتظارات تورمی و به 
تبع آن نمایان شدن آثار کلی آن بر تحوالت شاخص بهای 
اقالم کاالیی، روند نزولی قیمتی از آذرماه در بازار ارز، طال 
و خودرو و رشد قیمتی محدودی در بازار مسکن آغاز شد 
و تا دی ماه تداوم یافت. علی ایحال در بهمن ماه و به دنبال 
افزایش معنادار شــاخص مربوط به زیرگروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها، روند کاهشی نرخ تورم ماهانه متوقف شد؛ با 
این توضیح که کماکان کمتر از نقطه اوج خود در سال جاری 
)مهر و آبان( قرار گرفته است. افزون بر این، متوسط قیمت 
خرید و فروش مسکن نیز در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته 
افزایش یافت. این تحوالت در کنار شواهد آماری سال های 
گذشته در زمینه الگوی فصلی تورم در ماه های پایانی هر 
ســال، می تواند گویای تداوم وضعیت جاری در اسفندماه 
باشد.عمدتا با هدف کنترل نرخ تورم و مدیریت نقدینگی، 
عملیات بازار باز در بهمن ماه نیز در راســتای تثبیت نرخ 
سود بازار بین بانکی در محدوده داالن نرخ سود سیاستی از 
پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این عملیات، بانک 
مرکزی اعتبار کوتاه مدت )یک هفته تا ١٤ روز( را در فرآیند 

رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک های متقاضی 
قرار می دهد. همچنین بانک ها می توانند نیازهای اضطراری 
بسیار کوتاه مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده مند 
در نرخ سود سقف داالن تامین کنند. با افزایش سهم اوراق 
دولتی در ترازنامه بانک ها و گســترش ظرفیت استفاده از 
ابزارهای مزبور، شاهد انضباط بیشــتری در ارتباط میان 
شبکه بانکی با بانک مرکزی هستیم.نرخ بازده اسناد خزانه 
اسالمی در سررسیدهای یک و دو سال در بهمن ماه صعودی 
بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمن  ماه نسبت 
به ماه قبل افزایش ٠.۶۸ واحد درصدی داشت و از ١٩.١٤ 
درصد به ١٩.۸2 درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با 
سررسید دو ساله در بهمن ماه به 2٠.۳٤ درصد رسید که 
نسبت به  دی ماه ٠.١۳ واحد درصد افزایش را نشان می دهد. 
تغییر جهت نرخ های بازده کوتاه مدت و میان مدت از نیمه 
دوم بهمن ماه شروع شده است که می تواند منعکس کننده 
سیاست های در پیش گرفته شده برای آرامش بخشی به 
بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات تورمی باشد. الزم 
به یادآوری است که تعدیل نرخ های بازده می تواند به باثبات 
شدن شرایط پولی در اقتصاد کالن کمک کند.تغییر جهت 
سیاســت پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت راهبرد 
هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک 
تغییر رویکرد اساسی از هدف گذاری کل های پولی به سمت 
مدیریت نرخ های سود محسوب می شــود. لیکن تا زمان 
پیاده سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، 
کنترل رشد کل های پولی کماکان مورد توجه سیاست گذار 
پولی خواهد بود تا ضمن عالمت گرفتن از تحوالت آنها برای 
روند تحوالت اقتصاد کالن از عدم انباشت ریسک های منجر 

به ایجاد اختالل در مدیریت نرخ سود اطمینان حاصل شود. 
در همین راستا و هم جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در 
چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی 
و پایه پولی در پایان بهمن ١۳٩٩ نسبت به پایان سال قبل، 
به ترتیب به ۳۳.۸ و 2۳.۶ درصد رسید. الزم به ذکر است 
علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از 
شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن 
و پوشش کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و 
رویکرد فعال بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی 
کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه 
مدیریت اضافه برداشت ها بانک ها و مساعدت به دولت در 
زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری 
بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال 
گذشته )2۳.۶ درصد( بدون تغییر ماند. لیکن، شرایط خاص 
ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت های 
اقتصادی و همچنین افزایش ضریــب فزاینده نقدینگی 
متاثر از تحوالت نســبت ذخایر اضافی بانکها باعث شد تا 
رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانک 
ها در سرعت دهی به خلق داراییها که عمدتاً  از منفی تر شدن 
نرخ سود واقعی نشأت گرفته است، نقش موثری در رشد 
نقدینگی ایفا کرده و به همین دلیل بوده که بانک مرکزی 
سیاست احتیاطی مربوط به محدود کردن رشد ترازنامه 
بانک ها را در دستور کار قرار داده است. بررسی رشد اجزای 
نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول می باشد، به 
نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهر ماه 
به 5۶.٩ درصد در بهمن ماه کاهش یافته که حاکی از تقویت 
ماندگاری سپرده ها در ماه های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش 

انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت 
در بانک ها می باشد.

2-اقدامات بانک مرکزی
در بهمنماه ١۳٩٩ بــه منظور تنظیم  نرخ ســود بازار 
بینبانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر 

را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز مجموعاً بــه ارزش 252.۸ هزار 
میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ١2، 
١٤ و ١۶ روزه )مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات 

بازار باز ٩۳.۳ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است(.
استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای 
رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در 2۳ نوبت مجموعاً به 
ارزش ۳5٠.7 هزار میلیارد ریال )در پایان دی ماه مانده 
اعتبارگیری قاعدهمند ١١٩.5 هزار میلیارد ریال بوده 
است(.تامین ۳2.2 میلیارد دالر ارز به منظور واردات مورد 
نیاز اقتصاد کشور در یازده ماهه سال جاری )از این میزان 
حدود ٩.۳ میلیارد دالر با نرخ ترجیحی به منظور واردات 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص 

یافته است(.

تالش درجهت مساعدت به رشد اقتصادی و 
کاهش آثار بیماری کرونا بر تولید از طریق:

تمدید مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شهریور 
١٤٠٠ برای آن دسته از واحدهایی که تمام یا بخشی از 
آن غیرجاری شده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 

درصد از میزان بدهی و با تنفس شش ماهه
اجرایی شــدن اســتفاده از اوراق گواهی مولد )گام( با 
هدف تأمین مالی موثر بخشهای اقتصادی از مسیرهای 

غیرتورمی
تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی 
از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ١٠٤.2 هزار 
میلیارد ریال در بهمن ماه ســال جاری ) بر این اساس، 
مجموع اوراق دولتی فروش رفتــه در ۳۸ حراج برگزار 
شــده تا پایان بهمن ماه ١۳٩٩ معــادل ١٠٩١.2 هزار 

میلیارد ریال بوده است(.
با توجه به کاهش انتظــارات تورمی، ضرورتی مبنی بر 
تغییر نرخ سود بازار بین بانکی تشخیص داده نشده و بانک 
مرکزی سیاست پولی را به گونه ای اعمال کرده است که 

نرخ سود بازار به سمت نرخ سیاستی هدایت شود.

بانک مرکزی تشریح کرد

آثار تعدیل انتظارات تورمی بر اقتصاد کالن

روحانی در جریان بهره برداری از 12۷2 طرح ملی؛
واکســن به اندازه  کافی وارد 

خواهد شد
رییس جمهور گفت: سال آینده سال غلبه بر 
ویروس و رونق مشــاغل خواهد بود. البته نه 
اول سال. اما به مرور واکسن خارجی وارد می 
شود و به بازار می آید و واکسن داخلی توزیع 

می شود.
حســن روحانی در جریان بهره بــرداری از 
272١ طرح ملی خاطرنشــان کــرد: امروز 
یک طرح بســیار مهــم گندله ســازی که 
طرح بســیار مهمی هم بود بــا ارزش ٩ هزار 
میلیارد تومان به افتتاح رســید که کار بسیار 
 عظیمی بود که در این چند ســال به افتتاح 

رسید.
 در زمینه بهزیســتی کار خوبــی با کمک و 
همــت مــردم و داوطلبین انجــام گرفت و 
2٤٠٠ مرکز رونمایی و افتتاح شد.وی افزود: 
 با خدماتی که بــه خانواده ها و مــردم داده 
می شــود، حدود 5 میلیون نفر تحت پوشش 

این خدمات قرار می گیرند.
توانیــم  مــی  روز  یــک  در  اینکــه   
2٤٠٠ مرکــز مثبــت زندگــی را افتتــاح 
اجتماعــی  کنیــم کار بســیار عظیــم 

 است.
 برای همه خانواده هایی که برای توانمندی و 
آگاه سازی نیاز به کمک دارند باید اقدام کنیم 
تا رنج مردم کاهش پیدا کنــد و همه آنهایی 
که به توانبخشی نیاز دارند بتوانند توان خود 
 را از خداوند و بعد از آن از مردم و مســئولین

 بگیرند.
 روحانی گفت: میراث فرهنگی یک سند است. 
هر چقدر کتاب بخوانیم که تمدن ایران گذشته 
چگونه بوده است و هزاران جلد کتاب بخوانیم، 
اگر یک ســر به اصفهان بزنیم و میدان نقش 
جهان را ببینیم بیش از خواندن کتاب داللت 
دارد و ســخن می گوید که چه دانشمندان و 
معماران و طراحان خوبی توانستند با بهترین 
مصالح، زیباترین ســاختمان هــا را برای ما 

بسازند.

غالمحسین شــافعی در نشست شورای 
روسای اتاق های سراسر کشور

زیرساخت های الزم برای اجرای 
قانون چک فراهم نیست

رئیس اتــاق ایــران در نشســت شــورای 
روســای اتاق های اســتانی به آماده نبودن 
زیرســاخت  اجرای قانون چک و جمع آوری 
دفترچه های تامین اجتماعی اشــاره کرد و 
از پیگیری این مســائل خبر داد.در نشست 
 شــورای روســای اتاق های سراســر کشور

 گزارشــی از تلفــات ناشــی از زلزلــه 
سی ســخت و آتش ســوزی در مرز ماهیرود 
 افغانســتان، ابعــاد و زوایای آن ارائه شــد.

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
 نشســت به اقدامات اخیر مرکز پژوهش های

 اتاق ایران اشــاره کــرد و گفت: قرار اســت 
مطالعه ای درباره آنچــه در طول یک قرن بر 
اقتصاد ایران و بخش خصوصی گذشته است، 

جمع آوری شود. 
این اقدام در راســتای بررســی عملکرد اتاق 
ایران، موانع، چالش ها و موفقیت های بخش 
 خصوصــی در ایــن دوره صد ســاله انجام

 می شود.
او از روســای اتاق هــای سراســر کشــور 
خواســت تــا در تهیه ایــن پروژه بــا مرکز 
 پژوهش هــای اتــاق ایــران همــکاری

 کنند.
رئیــس اتــاق ایــران، همچنین بــه قانون 
 چک و آمــاده نبودن زیرســاخت های اولیه 
برای اجــرای آن در نظام اقتصادی کشــور 
اشــاره کرد و از مطرح شــدن ایــن موضوع 
در نشســت شــورای پول و اعتبــار و تهیه 
 و ارســال نامه ای بــا همین مضمــون خبر

 داد.
شافعی همچنین از جمع آوری دفترچه های 
نبــودن  فراهــم  و  اجتماعــی  تامیــن 
زیرســاخت های اولیه در نظام درمانی کشور 
انتقاد کرد و از انعکاس این مســئله به معاون 
 اول رئیس جمهور و درخواســت رســیدگی 

آن سخن گفت.
او همچنین به نشست اخیر روسای اتاق های 
مشــترک بــا معــاون وزارت امورخارجه و 
تصمیمات این وزارت در راستای آماده کردن 
زیرساخت صدور روادید الکترونیک و تسهیل 
روند دریافت آن به ویژه برای فعاالن اقتصادی 

اشاره کرد.

اخبار
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با ریزش نرخ ارز در آغاز هفته جاری ریزش قیمت 
ها در بازار خودرو آغاز شد و همزمان کاهش حجم 
معامالت در این بازار به ریزش قیمت ها دامن زد.

به گزارش خبرآنالین بازار خــودرو در هفته ای 
که گذشت نوسانات قیمتی چشمگیری را پشت 
سر گذاشت و در حالی که روند نرخ ارز طی هفته 
گذشته کاهشی بوده است روند قیمت ها در این 
بازار افزایشی بود به طوری که برخی از خودروها 
طی هفته گذشــته افزایش قیمت ١ تا ٤ میلیون 
تومانی را تجربه کردند؛ به عنوان مثال قیمت تیبا 
2 از ١۳١ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته به 

١۳٤ میلیون تومان در اواخر هفته رسید.
بازار خودرو روند دیگری را با آغاز هفته جاری در 
پیش گرفت و تداوم ریزش نرخ ارز مسیر این بازار 
را تغییر داد و از طرف دیگر شرایط بازار خودرو در 
شب عید امسال در نســبت با سال های گذشته 
بســیار متفاوت اســت و کاهش حجم معامالت 
در روزهای پایانی ســال ٩٩ به ریزش قیمت ها 

در این بازار دامن زده اســت.ریزش قیمت ها در 
بازار خــودرو از ابتدای هفته جاری آغاز شــد و 
این ریزش قیمت ها به گونه ای اســت که در بین 
انواع مدل های خودرو پراید، پراید ١١١ از ١2۸ 
میلیون تومان در هفته گذشــته امــروز به ١27 
میلیون تومان رسیده است و یا پراید ١۳١ امروز 
در حالی ١٠٩ میلیون تومان قیمت خورده است 
که طی هفته های گذشته این خودرو بر روی ١١٠ 
میلیون تومان ثابت مانــده بود و مدل پراید ١5١ 
نیز امروز کاهش قیمت ۳ میلیون تومانی را تجربه 
کرد و به قیمت ١٠۸ میلیون تومان رسید؛ در این 
بین امــا قیمت پراید ١۳2 که در هفته گذشــته 
افزایش چشمگیری داشته است کماکان بر روی 
١١7 میلیون تومان ثابت مانده است.در بین انواع 

خودروهای گروه پژو نیز ایــن کاهش قیمت ها 
دیده می شــود به طوری که پژو 2٠۶ تیپ 2 از 
١٩٤ میلیون تومان در هفته گذشته امروز به ١٩٠ 
میلیون تومان رسیده است و یا پژو 2٠۶ تیپ 5 از 
2۶٠ میلیون تومان در هفته گذشته امروز به 257 
میلیون تومان رسیده است و 2٠7 اتوماتیک اما 
در حالی امروز ٤٠5 میلیون تومان قیمت خورده 
است که این خودرو در هفته گذشته ٤٠۸ میلیون 
تومان قیمت داشته است و پژو پارس سال نیز با 
کاهش 2 میلیون تومانی از 2١5 میلیون تومان در 
هفته گذشته امروز به 2١۳ میلیون تومان رسیده 
است.در بین انواع خودروهای گروه تیبا اما قیمت 
تیبا 2 در این مدت بــر روی ١۳٤ میلیون تومان 
ثابت مانده است و مدل رینگ فوالدی این خودرو 

نیز امروز ١2۸ میلیون تومان قیمت خورده است و 
تیبا صندوقدار اس ایکس بنزینی نیز در این مدت 
ثبات قیمتی داشته اســت و این خودرو در حال 

حاضر ١22 میلیون تومان قیمت خورده است.
در بین انــواع خودروهای گروه دنــا، قیمت دنا 
معمولــی که طی چنــد هفته گذشــته بر روی 
272 میلیون تومان ثابت مانده بود امروز به 2۶٩ 
میلیون تومان رسیده است و دنا پالس توروبو نیز 
در این مدت کاهش قیمت چشمگیری را تجربه 
کرد و این خودرو از ۳55 میلیون تومان در هفته 
گذشته امروز به ۳۳7 میلیون تومان رسیده است.

در این بین اما قیمت سوزوکی گراند ویتارا در بین 
خودروهای مونتاژ 5 میلیون تومان افزایش پیدا 
کرده اســت و این خودرو از ٩55 میلیون تومان 
در هفته گذشته به ٩۶٠ میلیون تومان در هفته 
جاری رسیده است و قیمت سیتروئن سی ۳ نیز 
در این مدت بر روی ۸۶٠ میلیــون تومان ثابت 

مانده است.

پس از مدتها کشمکش باالخره تکلیف الیحه بودجه در سال 
آینده مشخص شد و دولت کار بررسی این الیحه را در آخرین 
روزهای سال به پایان رساند.به گزارش خبرآنالین، بودجه ای 
که از زمان تقدیم به مجلس بــا مخالفت ها و گمانه زنی های 
فراوان در مورد رد آن توســط مجلس انقالبی همراه بود و در 
جریان بررسی آن اظهارنظرهای فراوانی از سوی مخالفان و 
موافقان طرح شد. بررسی الیحه بودجه به ماجرایی پرجنجال 
در مجلس تبدیل شــد و پس از بررســی دو ماهه الیحه در 
کمیســیون تلفیق نمایندگان در صحن علنی نسبت به رد 

آن اقدام کردند.        
پس از رد الیحه در صحن علنی مجلس ، الیحه به دولت عودت 
داده شد و ســرانجام با اصالحات صورت گرفته بار دیگر در 

دستور کار مجلس قرار گرفت.
موضوع تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، مساله 
اعمال معافیت های مالیاتی برای قضات و کارانه پزشــکان و 
اعضای هیات علمی دانشــگاه ها، موضوع دریافت مالیات از 
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و همچنین موضوع ارز ٤2٠٠ 
تومانــی از بحث برانگیزترین موضوعات در جریان بررســی 

الیحه بودجه بود. 
 بر اساس مصوبه مجلس مقرر است اقداماتی برای حذف ارز 
ترجیحی ٤2٠٠ تومانی در دستور کار قرار گیرد . همچنین 
جرائم رانندگی به میزان 5 درصد در سال اینده افزایش خواهد 
یافت .سهم صندوق توسعه ملی از صادرات روزانه نفت از 2٠ 
درصد به ۳۸ درصد افزایش یافت در عین حال اجازه انتشار ۳5 
هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی برای سرمایه گذاری در 

طرح های نفت صادر شد.
تعیین عوارض گمرکی گوشی های وارداتی باالی ۶٠٠ دالر 
به میــزان ١2 درصد یکی از مهمتریــن مصوباتی بود که به 
گفته کارشناســان زمینه افزایش قیمت گوشــی را در بازار 

فراهم می اورد.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه 
ای الیحه بودجه ١٤٠٠، ممنوعیت کشت برنج در سال ١٤٠٠ 
را لغو کردند. این مهم با مخالفت بسیاری از کارشناسان روبرو 
شد چرا که معتقدند بحران ناشی از بی آبی تشدید خواهد شد.

سقف درآمدهای دولت در سال ١٤٠٠ مبلغ ١٠ میلیون و 5۸ 
هزار و ۶۳٩ میلیارد و 272 میلیون تعیین شد.

مهمترین مصوبات در بخش حقوق کارمندان دولت
- نمایندگان مجلس شورای اسالمی با افزایش 25 درصدی 
حقوق ها در سال آینده مشروط بر اینکه از سقف حداکثر 2 
میلیون و 5٠٠ هزار تومان تجــاوز نکند، موافقت کردند. این 
موضوع البته مخالفانی جدی داشت، برخی مخالفان معتقد 
بودند با توجه به افزایش فاصله دستمزد نخبگان در داخل و 
خارج ، این الزامات می تواند زمینه را برای مهاجرت نخبگان 

فراهم کند.
- مجلس شورای اسالمی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران و تأمین بخشــی از پاداش پایان خدمت 
کارکنان دستگاه های اجرائی از محل واگذاری سهام و اموال 

دولت در الیحه بودجه ١٤٠٠ موافقت کرد.

  مهمترین قوانین مالیاتی 1۴۰۰
-   حقوق کارمندان دولت تا سقف ٤ میلیون تومان از پرداخت 
مالیات معاف شد.بر اساس مصوبه مجلس، شرایط و نرخ اخذ 
مالیات از حقوق های کارکنان به این شرح تعیین شد؛ سقف 
معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق کارکنان ٤ میلیون تومان در 

نظر گرفته شد،

 همچنین مالیات ماهیانه حقوق های بیــن ٤ تا ۸ میلیون 
١٠ درصــد، مالیــات ماهیانه حقــوق های بیــن ۸ تا ١2 
 میلیون ١5 درصــد، ١2 تا ١۸ میلیون تومــان 2٠ درصد و 
مالیــات ماهیانــه حقوق هــای بیــن ١۸ تــا 2٤ میلیون 
تومــان 25 درصــد، مالیــات ماهیانــه حقوق هــای بین 
2٤ تــا ۳2 میلیون تومــان ۳٠ درصد و حقــوق های باالی 
 ۳2 میلیــون تومان در ماه مشــمول مالیــات ۳5 درصدی

 می شوند.
-  اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت یک 

سال تمدید شد.
-  سرمایه گذاران مردمی در پروژه های زیربنایی در سال ١٤٠٠ 

از مالیات معاف شدند.
- اینفلوئنسرها در شبکه های مجازی باید مالیات بدهند.بر 
این اساس سازمان امور مالیاتی مکلف شد نسبت به تدوین 
2 ماهه آیین نامه اخذ مالیات از اینفلوئنســرها اقدام کند.به 
این ترتیب درآمدهای کاربران دارای بیش از 5٠٠ هزار دنبال 
کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات 

بر درآمد خواهد بود.
- همچنین نمایندگان مجلس میزان دریافت مالیات از انواع 
خودروهای لوکس را مشخص کردند. خودروهایی که قیمت 
آنها باالتر از یک میلیارد تومان باشد لوکس محسوب می شوند. 
-رییس مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی الیحه 
بودجه تاکید کرد که قضات و پزشکان باید در سال ١٤٠٠ به 

میزان ١٠ درصد مالیات پرداخت کنند.
-  مشاغل آسیب دیده از کرونا مشمول معافیت های مالیاتی 

شدند.

مصوبات حمایتی مجلس 
مجلس دولت را مکلف کردند برای متولدین ابتدای ســال 

١٤٠٠، ده میلیون ریال سهام اختصاص دهند.
- براساس مصوبه مجلس قرار اســت وام 7٠ میلیون تومانی 
مسکن برای تولد فرزند سوم با اولویت مناطق محروم پرداخت 

شود.
-نمایندگان مجلس  2٠ درصد از ۳۶٠ هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده برای ساخت مسکن شهری و روستایی را به 

خانواده های دارای سه فرزند اختصاص دادند.
-نمایندگان مجلس، دستگاه ها را مجاز کردند تا یک درصد از 

بودجه خود را برای سیاست های جمعیتی اختصاص دهند.
- در عین حال در بررســی الیحه بودجه با اختصاص سقفی 
از درآمد پیامکی اپراتورها به ساماندهی معلوالن و کودکان 

کار موافقت شد.
-نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا پایان شش ماهه 
اول سال ١٤٠٠ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد 
پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سالمت و  با 

رعایت آزمون وسع اقدام نماید.
-  تعرفه آب، برق و گاز مشــترکین کم مصــرف خانوارهای 

محروم رایگان شد.
- وام ازدواج برای آن دسته از زوجینی که از اول فروردین ٩7 
تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند، 7٠ میلیون تومان برای هر 
یک از زوجین با بازپرداخت ١٠ ساله در سال ١٤٠٠ تعیین شد. 
بانک مرکزی موظف شد تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای زوج های زیر 25 ســال و زوجه های زیر 2۳ سال واجد 
شرایط دریافت تســهیالت ازدواج را تا ســقف صد میلیون 
تومان برای هر یک از زوجین افزایش دهد. بانک ها باید برای 
ضمانت صرفا یکی از ســه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن 
 و سفته و یا سهم فرد از حســاب یارانه هدفمندی را به منزله

 ضمانت بپذیرند.

مهمترین مصوبات مالیاتی، حقوقی و حمایتی در قالب بودجه 1۴۰۰

پرونده بودجه 1۴۰۰ باالخره بسته شد

دناپالس توربو 337 میلیون تومان

ریزش  قیمت ها در بازار  خودرو

گروه اقتصاد ایران وجهان
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خرید و فروش سکه در میانه کانال ۱۰ میلیون تومانی
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران روز گذشته )دوشنبه( با افزایش ۴۰ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته، به ارزش ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان معامله شد.

ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون  و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم سکه بهار 
آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 

۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۶ هزار تومان و هر مثقال طال به چهار میلیون و ۴۴۷ هزار تومان رسید.اونس جهانی طال نیز روز گذشته یک هزار و ۶۹۳ دالر و ۳۲ سنت فروخته شد.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2155| سه شنبه 19 اسفند ماه

خرید كاالهای اساسی سال 1400 آغاز شده است

اختصاص 80 جایگاه در تهران برای عرضه مستقیم میوه

نگاه کوتاه مدت سیاست گذار به مسکن
بیت اهلل ستاریان، کارشناس مسکن

نگاه سیاست گذار به بخش مسکن همواره کوتاه مدت بوده و استراتژی خاصی برای کنترل قیمت ها در این بازار نداشتند. کاهش توانایی اقتصادی مستاجران و کوچ آنها به مناطق و محالت پایین تر نیز به دلیل ناتوانی در سیاست گذاری 
صحیح در بازار مسکن است. در طول ۴۰ سال گذشته هیچ گاه اثر واقعی تسهیالت را در بخش مسکن مشاهده نکردیم و از طرفی دیگر دولت نیز به عنوان یک سیاست گذار نتوانست راهکارهای اساسی و بلندمدت را پیاده سازی کند. 

دولت در سالهای اخیر و تقریبا در چهار سال گذشته هیچ برنامه کاملی برای مسکن پیاده نکرد که امیدی به کنترل قیمت ها در این بخش ایجاد شود. اساساً طرح هایی به اسم اجاره به مثل شرط تملیک، خانه های ویژه، مسکن های استیجاری 
و…  مربوط به زمانی است که مشکل مسکن در ایران حل شده و کشور توسعه یافته است، اما هنوز یک تعدادی از دهک های پایینی نمی توانند مسکن تهیه کنند.

امروز بزرگ ترین مشکالت بخش مسکن از دولت ناشی می شود و همواره این پرسش مطرح می شود که چرا در ایران، مسکن بخش سرمایه ای است. جواب این سوال واضح اسـت، چرا که تولیدکننده نقدینگی دولت است و این دولت است 
که قوانین را در اختیار دارد. پس هر زمان دولت می خواهد نقدینگی را افزایش می دهد و با توجه به اینکه میزان نقدینگی دولت تغییر می کند، ارزش پولی که در اختیار مردم است نیز تغییر می کند.

حضور پرقــدرت بانک ها در 
بازار مسکن موجب سختی 
خرید خانه توسط مردم عادی 
شده اســت. همچنین نفوذ 
بانک ها در ایــن بازار به کوچ 
اجاره نشین ها به مناطق و محله های پایین تر شده است. 
مهم ترین حضور و سرمایه گذاری بانک ها مربوط به بازار 
مسکن است و همین امر موجب شــده تا روند افزایش 
قیمت ها در این بازار شکل جدیدی به خود بگیرد. پس 
از تملک بنگاه های اقتصادی توســط بانک ها در حال 
حاضر بزرگترین و مهم ترین عامل افزایش قیمت مسکن 

بانک ها هستند. فعاالن بازار مسکن معتقدند که بی شک 
سازمان امور مالیاتی و همچنین وزارت راه و شهرسازی 
می دانند دولت خود بانکدار است و اغلب خانه های خالی 

از سکنه و زمین و مستغالت نیز برای بانک ها می باشد. 
در حال حاضر بانک ها عامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت 
مسکن هســتند و به گفته فعاالن اقتصادی بزرگترین 
مالکان خانه های خالی نیز شبکه بانکی است. هرچند 
نقش شــبکه بانکی در تورم بخش مسکن را نمی توان 
نادیده گرفت اما عالوه بر این مشکالت اقتصادی و داخلی 
نیز در نابسامانی بازار مسکن دخیل هستند.  در گزارش 
اخیر بانک مرکزی آمده است که قیمت مسکن در تهران 
از بهمن ماه پارسال تا بهمن امسال رشدی ۹۷.۲ درصدی 
داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 
طی بهمن ماه ســال ۱۳۹۹ تا ۲۷ میلیون و ۳۸۶ هزار 

تومان اوج گرفته است. همچنین تعداد معامالت مسکن 
در بهمن ماه امسال به ۳۵۱۵ فقره رسید، در حالی که 
این رقم در بهمن پارسال ۱۳ هزار و ۲۶۴ فقره بود. بدین 
ترتیب تعداد معامالت مسکن در تهران طی ماه گذشته 
به یک چهارم سطح بهمن پارسال سقوط کرده است. 
در همین رابطه کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
کشور با پدیده "رانش مستأجران" مواجه شده و عامل آن 
افزایش سرسام آور قیمت هاست، گفت:  متاسفانه بانک ها 
مانع از کاهش قیمت مسکن می شوند. محمدرضا عبدلی 
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی می 
گوید: بر اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت پرند ۲۰ 
هزار نفر بوده است. االن حدود ۱۴۰ هزار نفر در این شهر 
ساکن شده اند. این افزایش تصاعدی جمعیت به دلیل 
رانش مستأجران بوده است. یکی از مسائل بزرگی که ما 

را تهدید می کند افزایش تعداد مستأجران است. مستأجر 
بودن بدنیست، اما مستأجری آسیب های اجتماعی زیادی 
دارد. نزاع های خیابانی، فحشا و آسیب ساختمان هاست.  
به این دلیل که افراد توان پرداخــت ندارند، در برخی 
ساختمان ها در مناطق میانی تهران امکان ندارد مثال در 
بلوک ۴۰ واحدی طی یکماه اسباب کشی ندشته باشد. 
در بعضی ساختمان ها هر ماه اسباب کشی انجام می شود. 
طبق اعداد و ارقامی که داریم در ۹۰ درصد کالنشهرها 
نرخ اجاره نشینی بیش از یک سوم است. طبق  آخرین 
برآوردهای شــهرداری بیش از ۴۲ درصــد تهرانی ها 
مستأجر هستند و برخی آمارهای رسمی می گویند تعداد 
مستأجران تهرانی ۴۹ و ۵۰ درصد است. به عبارت دیگر از 
هر دو خانوار تهرانی یک خانوار مستأجر است. تمامی این 

تحوالت در سه، چهار سال روی داده است.

تسهیالت مسکن همچنان ناكارآمد است

کوچ مستاجران به مناطق پایین تر 
از هر دو خانوار تهرانی یک خانوار مستأجر است
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تشــکیل صف های طوالنی برای خرید کاال تمامی 
ندارد. قیمت هر کیلو گوشــت قرمز در قصابی ها به 
باالی صد هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت 
باعث شده صف های طوالنی در مراکز توزیع گوشت 
تشکیل شود که مردم ساعت ها در این صف ها برای 
دریافت این ماده غذایی با قیمتی کمتر از بازار به انتظار می ایستند. همچنین به 
علت گرانی بیش از اندازه گوشت قرمز سامانه ای برای توزیع گوشت تنظیم بازاری 
راه اندازی شد که گزارش ها حاکی است فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری هم 
۶ روز پس از اجرا متوقف شده است.  به هر ترتیب سرانه مصرف گوشت ایرانیان نیز 
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از ۷/ ۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ 
به حدود ۶ کیلوگرم در سال ۱۳۹۷ رسیده است. به لحاظ میزان تولید نیز در سال 
۹۸ حدود ۸۵۹ هزار تن گوشــت قرمز تولید شده است که برخی پیش بینی ها 
نشان می دهد این میزان در ســال جاری به بیش از ۸۸۰ هزار تن خواهد رسید. 
این در حالی است که توزیع اینترنتی گوشت تنظیم بازاری در دو استان تهران 
و البرز، در حالی که کمتر از یک هفته از آغاز آن گذشته بود، متوقف شد. فروش 
اینترنتی گوشت قرار بود در صورت موفقیت آمیز بودن به سراسر کشور تعمیم 
داده شــود. در این زمینه جمعه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹، محمد جعفری، مدیرکل 
تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گوشت 
قرمز تنظیم بازاری خبر داده و گفته بود: شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری 
یکی از فروشگاه های زنجیره ای و یک سایت اینترنتی اقدام به توزیع گوشت قرمز 

در قالب طرح تنظیم بازاری گوشت قرمز برای ایام پایانی سال کرده است. وی با 
اشاره به اینکه اجرای این طرح از ۱۳ اسفند آغاز شده است، اضافه کرده بود: توزیع 
فعالً در دو استان تهران و البرز انجام می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن برای 
سایر استان ها نیز تصمیم گیری خواهد شد. در این طرح هر پک سه کیلوگرمی 
گوشت مخلوط گوساله گرم با ترکیبات ران، سردست، گردن، سینه و قلوه گاه به 
قیمت ۲۹۶ هزار تومان عرضه می شود. وی با بیان اینکه دستورالعمل خرید این 
گوشت در سایت اینترنتی مذکور قرار داده شده است، گفت: مردم با مراجعه به این 
سایت می توانند خرید خود را انجام دهند و با انتخاب نزدیک ترین شعبه فروشگاه 
زنجیره ای در سامانه، بعد از خرید به آن شعبه مراجعه کرده و گوشت خود را تحویل 
بگیرند. در حالی که ششمین روز از اجرای طرح مذکور بوده، مردم با مراجعه به 
سایت اینترنتی مربوطه با پیام »این محصول در حال حاضر در استان شما عرضه 

نشده است« مواجه می شوند.

چرایی آشفتگی در بازار گوشت قرمز
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون در پایان 
فصل تولید هستیم، اظهار کرد: قرار گرفتن در پایان فصل تولید همراه با نزدیکی 
ایام نوروز موجب افزایش نسبی قیمت خرید دام زنده از دامداران شده است و 
هم اکنون هر کیلوگرم دام سبک با قیمت ۶۰ هزار تومان معامله می شود.افشین 
صدردادرس با بیان اینکه به طور معمول در پایان فصل تولید افزایش قیمت دام 
سبک اتفاق می افتد، اظهار کرد: اکنون نیز در پایان فصل تولید دام های سبک 

هستیم که بر عرضه و افزایش قیمت موثر است.
وی ادامه داد: پایان فصل تولید با نزدیکی به ایام نوروز همراه شده و قیمت ها 
دام زنده سبک را به طور نسبی افزایش داده است. صدردادرس قیمت خرید هر 
کیلوگرم دام سبک از دامداران را به طور متوسط ۶۰ هزار تومان اعالم کرد.وی 
گفت: این قیمت با توجه به هزینه تمام شده تولید برای دامداران همچنان به 
صرفه نیست. صدردادرس با اشاره به افزایش قیمت نهاده های دامی، یادآور شد: 
دامداران سهم کمی از نهاده های دامی با نرخ دولتی دارند و بخش عمده نهاده ها 
را با نرخ آزاد و در بازار ســیاه تهیه می کنند. وی قیمت منطقی هر کیلوگرم 
شقه گوسفندی بدون دنبه برای مصرف کننده را ۱۱۶ هزار تومان عنوان کرد. 
صدردادرس دلیل آشفتگی در بازار گوشت قرمز را نبود نظارت و گسستگی در 
زنجیره های تولید تا عرضه عنوان کرد. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک 
کشور گفت: گسستگی در زنجیره تولید تا عرضه موجب شده دامداران هیچگاه 
در بازار حضور مستقیم نداشته باشند و قیمت های بازار را کسانی تعیین کنند 
که سود بی زحمت می برند. صدردادرس ایجاد زنجیره بین دامداران با مراکز 
عمده پخش و مصرف را از راهکار موثر کاهش قیمت گوشــت قرمز در بازار 

عنوان کرد.

میزان   سرانه   مصرف   گوشت   از   12   كیلو   به   4   كیلو   رسیده   است

آشفته  بازار گوشت  قرمز 
توقف فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری ۶ روز پس از اجرا                                                                                          قیمت هر كیلو دام زنده ۶0 هزار تومان شد

ارز دولتی منشا گرانی ها 
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

بخش اعظم مشکالت در رابطه با قیمت گوشت و مرغ به ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی گردد. در یک بازه زمانی با ارز دولتی قصد داشتند خوراک دام و طیور را تامین کنند که طبق معمول قیمت سهمیه ای موجب مازاد تقاضا شد و موجبات ظهور 
پدیده رانتخواری و داللی را فراهم کرد. در چنین شرایطی به دلیل وجود دالالن و رانتخواران بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نبود مواد اولیه به قیمت معقول از چرخه فعالیت حذف شدند. برخی نیز به دلیل دریافت نهاده های دامی بسیار 
باالتر از قیمت مصوب با تولید به بهای تمام شده باالتری روبرو شدند. بدین جهت دو گروه از تولیدکنندگان یا از چرخه حذف شده و یا با افزایش شدید بهای تولید مواجه شدند که صرفه اقتصادی ادامه فعالیت وجود نداشت. در این دسته از 
تولیدکنندگان این عوامل در قیمت محصوالت نهایی تاثیر قابل توجهی گذاشته است.  بنابراین زمانی می توان گفت ارز دولتی تاثیر گذار بوده که مالک چنین تخصیصی رضایت مردم بخصوص دهک های کم درآمد جامعه باشد، در حالی 
که به شدت ثابت شد و تجربه کردیم که ارز دولتی آنچنان که باید و شاید که هدف گذاری آن طبقه ضعیف و محروم جامعه عنوان شده بود به دست یا به جیب مصرف کننده واقعی نرسید.  این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید به ۷۷ 
درصد رسیده و این نشان می دهد بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کاالها حذف شده و قرار بر این بود که به گفته رئیس جمهور آنچنان حذف شوند که مردم متوجه نشوند که بشدت متوجه شدند و بخشی دیگر نیز دچار رانتخواری و 
داللی شدند. از سوی دیگر به دلیل تفاوت قیمت موجود هم در نهاده ها و هم در قیمت نهایی دام و طیور با کشورهای همسایه، پدیده قاچاق معکوس نیز به این کمبود دامن زده است. طبیعی است تفاوت معنادار در قیمت داخل مرز و خارج 

مرز پدیده قاچاق را به همراه خواهد داشت. با دالر پایین تر قاچاق از خارج به داخل و با دالر گرانتر قاچاق از داخل به خارج اتفاق خواهد افتاد. 
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دبیر ســتاد تنظیم بــازار با بیــان اینکه خرید 
کاالهای اساســی مورد نیاز ســال ۱۴۰۰ آغاز 
شــده اســت، گفت: برای تنظیم بــازار میوه 
شــب عید ۸۰ جایــگاه در تهران بــرای توزیع 
میوه در نظر گرفته شــده اســت.عباس قبادی 
در جلســه ســتاد تنظیم بازار، گفت: بر اساس 
گزارشــات واصله از ســطح بــازار و همچنین 
موجودی کاالهای بنــادر و کاالهایــی که در 
 حال ورود به کشور است گزارشات بسیار خوبی 

داشتیم.
دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: خوشبختانه 
در ســال ۹۹ اتفاق  به اندازه ســال ۹۸ کاال به 
کشور وارد شده اســت و بیش از ۲۰ میلیون تن 
کاالی مورد نیاز کشور در ســال ۹۹ خریداری 
شده و از سایر کشــور و وارد کشور شده است. 
وی بیان داشــت: اکثر کاالهایی که وارد کشور 
شده مواد اولیه کاالهای واسطه ای و همچنین 
کاالهای مصرفی مــورد نیاز جامعــه از جمله 
روغن، جــو، ذرت، کنجاله ودانــه های روغنی 
بوده اســت. قبادی بــا بیان اینکــه موجودی 

بنادر کشــور نیز به همان میزان ســال گذشته 
است و کســری نداشــته ایم بیان داشت: بانک 
مرکزی همه اعتبارات الزم در سال جاری برای 
خرید کاالهای اساســی را اختصــاص داد و به 
عبارتــی ۱۰۰ درصد اختصــاص را انجام داده 
 و االن خرید کاالها برای ســال ۱۴۰۰ شــروع 

شده است.
وی افزود: در بحث میوه و مرکبات هم جلساتی 
با تمام دست اندرکاران برگزار و مقرر شد تا کاال 
به صورت مســتقیم و بدون واســطه به دست 
مصرف کننده برسد براین اســاس مکان هایی 
را در اختیــار باغداران قرار خواهیــم داد تا آنها 
بتوانند محصوالت شان را بصورت مستقیم عرضه 
کنند. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: براین اساس 
بیش از۸۰ نقطه در تهران برای عرضه مستقیم 
محصوالت باغــداران در تهــران در نظر گرفته 
 شده است. دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: 
میوه هایی که برای شــب عید توسط کارگروه 
ستاد تنظیم بازار ذخیره شده در روزهای آینده 

توزیع خواهد شد.

نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با هماهنگی وزارت 
صمت و سازمان بسیج اصناف، طرح »کاسبان امین« 
برای توزیع هدفمند و مویرگی کاالهای اساســی و 
مصرفی اجرا می شود.جالل الدین محمد شکریه در 
مورد وضعیت بازار در ایام پایانی سال، اظهار داشت: 
وزارت صمت باید پاســخگوی وضعیت تولید باشد؛ 
اگر محصول از جمله روغن به دست واحدهای صنفی 
برسد، واحدهای صنفی توزیع می کنند. اگر کمبود 
عرضه در بازار وجود داشته باشد، ربطی به واحدهای 
صنفی و کسبه ندارد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران 
افزود: با هماهنگی سازمان بســیج اصناف و وزارت 
صمت طرحی را تحت عنوان طرح کاسبان امین برای 
توزیع کاالهای مصرفی ایام عید مثل روغن، شکر، برنج 

و … از طرق واحدهای صنفی منتخب کلید زده ایم.
وی ادامه داد: ما بارها تاکید کرده ایم که توزیع کاالهای 
اساسی نباید فقط از طریق فروشگاه های زنجیره ای 
انجام شود و باید در شبکه مویرگی واحدهای صنفی 
توزیع شود تا راحت تر به دست مردم برسد؛ وقتی یک 
کاالیی در دسترس مردم نیست، نگرانی درباره کمبود 
آن بیشتر می شود؛ باید خیال مردم راحت باشد که کاال 
به ویژه روغن که این روزها در مرکز توجه قرار گرفته، 

همیشــه در واحدهای صنفی وجود دارد؛ وقتی این 
اطمینان در مردم ایجاد شد که این کاال وجود دارد، 
به اندازه مصرف واقعی خود خرید می کنند ولی وقتی 
این نگرانی هست که این کاال امروز وجود دارد و هفته 
بعد کم می شود، مردم بیش از نیازشان خرید می کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران توضیح داد: در قالب طرح 
»کاسبان امین«، کسبه امین در سراسر کشور توسط 
اتاق اصناف شناسایی می شــوند و کاالهای اساسی 
مثل روغن، شکر و مرغ جهت توزیع، در اختیارشان 
قرار می گیرد؛ ناظرین سازمان بسیج اصناف هم در 
زمان توزیع کاال در واحدها مستقر می شوند.شکریه 
تصریح کرد: این کاالها با قیمت دولتی در اختیار مردم 
قرار می گیرد؛ منتهی توزیع به صورت هدفمند انجام 
خواهد شد. وی گفت: همچنین باید با بازرسی مستمر 
از طریق اتحادیه، وزارت صمت، بازرسین نظام صنفی و 
اصناف، نظارت الزم بر روی نظام توزیع انجام شود.نایب 
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه کمبود کاال در 
کشور ادواری است، اظهار داشت: ما کمبود خاصی در 
کشور نداریم و نمی توان گفت که به عنوان مثال روغن 
و مرغ در بازار نیست؛ بلکه به دلیل بروز برخی چالش ها 

به صورت ادواری چنین کمبودهایی ایجاد می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت با بیان اینکه قیمت روغن نباتی افزایش نمی یابد، 
گفت: ذخایر روغن خام مکفی است و ۶ ماه ذخیره داریم. 
سعید صارمی در یک برنامه تلوزیونی در مورد وضعیت 
ذخایر روغن خام و تولید روغن نباتی در کشور، اظهار 
داشت: نیاز ماهانه کشور به روغن خام حدود ۱۵۰ هزار 
تن است که آذرماه امسال هر ماه ۱۸۰ هزار تن روغن 
خام به بازار ترزیق شده است و در اسفند ماه این رقم به 
۲۰۰ هزار تن افزایش یافت. لذا تا ۱۵ اسفند حدود ۱۰۰ 
هزار تن از روغن خام توزیع و تولید شده و ما بقی آن نیز 
تا پایان سال انجام می شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: عالوه بر این، 
حدود ۲۵ هزار تن هم به بخش صنف و حدود ۳۵ هزار 
تن به بخش صنعت تخصیص یافته است، لذا این نوید 

را می دهیم که روغن مورد نیاز ماه رمضان هم با همین 
برنامه ریزی تامین می شود.صارمی افزود: همچنین به 
سازمان های صمت اســتان ها اعالم شده تا نیاز کامل 
آنها تامین شود، به شرط اینکه کارخانجات تولید و در 
شبکه هایی که سازمان صمت اعالم می کند، توزیع کنند. 
لذا با ارائه تاییدیه باز هم روغن خام مورد نیازشان تامین 
می شود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت صمت گفت: اگرچه به جای ۱۵۰ هزار تن روغن 
۲۰۰ هزار تن روغن توزیع می شود، اما ترس و نگرانی 
مردم از افزایش قیمت روغن نباتــی موجب افزایش 
تقاضا شده است.صارمی تصریح کرد: قیمت روغن نباتی 
افزایش نمی یابد، ضمن اینکه ارز ترجیحی واردات روغن 
خام نیز تا سال دیگر پابرجاست. همچنین ذخایر روغن 

خام مکفی است و ۶ ماه ذخیره داریم.

رئیس ســازمان حمایت از ارســال ۱۵ هزار و 
۴۹۵ پرونده تخلف میوه فروشــان به تعزیرات 
خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده ها ۲۰۰ 
میلیارد تومان اســت.عباس تابش در جلســه 
ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ابتدای سال، 
۲۹۴ هزار بازرسی میوه انجام شده است گفت: 
 ارزش ریالی ایــن پرونده ها ۲۰۰ میلیارد تومان

 است.
وی با اشــاره به اینکه قیمت متوسط کشوری 
به عنــوان قیمت متعــارف انتخاب می شــود 
افزود: بــا واحد هایی که این قیمــت را رعایت 
نکنند، برخورد می شــود.تابش گفت: سازمان 
تعزیــرات این اهتمــام را دارد کــه در حداقل 
زمان ممکن، نسبت به صدور جرائم اقدام کند.

وی با اشاره به قیمت مرغ و مســائل مربوط به 
بســته بندی و قطعه بندی مرغ افــزود: قیمت 
مصوب مــرغ ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومان اســت و 
قیمت های مصوب بســته بندی و قطعه بندی، 
 قیمت های اعالم شده از سوی سازمان حمایت 

است.
رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولید کننــدگان گفت: همــه واحد های قطعه 
بندی یا باید اســناد خرید باالتر از قیمت های 
اعالم شــده را ارئه دهند یا به علت اینکه قیمت 
 مصوب را رعایــت نکرده اند، بــا آن ها برخورد 

می شود.

تابش افزود: این برخورد هم به عنوان اخالل در 
نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی می شود و 
هم به تعزیرات ارسال خواهد شــد.وی با بیان 
اینکه در خصــوص روغن، همــه کارخانه های 
معین که از ســوی تنظیم بازار به عنوان تامین 
کننده استان ها مشخص شــده اند باید به طور 
دقیق بر طبق مصوبات و میزان تعیین شــده از 
ســوی تنظیم بازار، روغن را تحویل اســتان ها 
 دهند گفت: ایــن موضوع به طــور دقیق رصد 

می شود.
تابش افزود: اگــر کارخانه ها بــه صورت دقیق 
عمل نکننــد به عنوان عرضه نکــردن، برخورد 
می شــود.رئیس ســازمان حمایــت مصــرف 
کنندگان و تولید کنندگان گفت: سازمان های 
صنعــت، معــدن و تجــارت در اســتان ها و 
مدیران اســتانی مکلف هســتند عرضه روغن 
را پیگیــری کنند.وی با بیــان اینکه ۱۱۰ هزار 
تن حوالــه در خصوص روغن صــادر و پول آن 
 واریز شــده اســت افزود: امــا کاال هنوز جذب 

نشده است.
تابش گفت: ۱۵۰ هزار تن حواله صادر شــده، 
اما پــول واریز نشــده و اســتان ها بر اســاس 
مصوبات تنظیم بازار مکلف شــدند نســبت به 
پیگیری و حمــل روغن اقدام کنند تــا در ایام 
 عید و ماه رمضــان، در تامین روغن مشــکلی 

نداشته باشیم.

گزارش ۲۰۰ میلیارد تومان تخلف میوه فروشی به تعزیرات از ابتدای سال

نائب رئیس اتاق اصناف خبر داد؛

اجرای طرح »کاسبان امین« برای توزیع کاالهای اساسی در ایام عید

۶ ماه ذخیره روغن داریم

روغن گران نمی شود
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پاسخ به روايت اشتباه انتفاع صداوسيما از گرانی اينترنت
پیرو انتشار مطلب با عنوان» اینترنت در سال 140 گران می شود/ اینترنت خانگی در انحصار 
مخابرات« در شماره مورخ 17 اسفند روزنامه کسب و کار، روابط عمومی رسانه ملی جوابیه ای 
صادر کرده و خواستار درج این جوابیه به دلیل شبهه ای که علیه رسانه ملی وارد شده، وفق قانون 

مطبوعات شده است. 
روزنامه کسب و کار متن این جوابیه را عینا در زیر آورده است:

 در خبری که روزنامه کسب وکار 17 اسفند با عنوان »اینترنت در سال 1400 گران می شود/ 
اینترنت خانگی در انحصار مخابرات« منتشر کرد، شبهه های آشکار علیه رسانه ملی ایجاد شده 
است. این مطلب به اشتباه یا از روی عمد، بدون مطالعه و بررسی دقیق مصوبه مجلس با لحنی 
نوشته شده که گویی سازمان صداوسیما از کل بودجه در نظر گرفته شده در این مصوبه بهره  مند 

می شود و مسئول گرانی اینترنت خواهد بود. 
مزید اطالع مخاطبان محترم این روزنامه عین بند )ی( تبصره )۶( بخش هزینه ای بودجه سال 
1400 ارجاعی به کمیسیون تلفیق مجلس به شرح زیر تقدیم می شود تا درباره آنچه گفته شد 

تصویر درستی در ذهن داشته باشند:
 »۲- حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارور )اپراتورهای( ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان 
ده درصد )٪۱۰( افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 1۳0404 نزد خزانه داری کل 
واریز می شود و کارورهای )اپراتورها( ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی 

را در سال 1400 ندارند. 
منابع حاصل مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد میلیارد)۶9.800.000.000.000( ریال در 

ردیف 1۳0404 صرف موارد زیر می شود:
 1-۲- توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه 
سرویس های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد. اینترنت ثابت پرسرعت می بایست امکان 
رقابت و مقابله با تهدیدات اینترنت ماهواره ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور 

را داشته باشد.
 ۲ -۲ -حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی.

۳-۲- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات، 
مصوب شــهریور 1۳99 با اولویت بومی ســازی تجهیزات و خدمات امنیت و ســالم سازی، 

ذخیره سازی و پردازش کالن داده ها. 
4- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است اقدامات مشخص شده را در سند طرح 

کالن و معماری شبکه ملی اطالعات را در افق 1400 محقق نماید.
5-۲-مسولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر 
عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( سازمان صدا و سیما است و متناسب 
با توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پر سرعت، سازمان صدا و سیما موظف به ارائه محتوای تولیدی 

در قالب تلویزیون تعاملی خود در این بستر است.
 ۶- ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید که توسعه 
اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطالعات دارای مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت 

به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطالعات باشد.«
با توجه به متن مصوبه، امیدواریم این بازی روانی برای اینکه این طور جلوه داده شود که گرانی 
اینترنت ارتباطی به بودجه صداوسیما دارد و ... همین جا خاتمه یابد؛ زیرا اوال در متن مصوبه، 
نمایندگان نه تنها مجوزی برای گرانی اینترنت صادر نکرده اند، بلکه آن را منع کرده اند؛ ثانیا در 
هیچ کجای این مصوبه، ادعای عجیب دال بر اینکه تمام این حق السهم به حساب صداوسیما واریز 
می شود، دیده نمی شود. امید است با دوری از حاشیه سازی و ورود به بازی هایی که دیگران برای 

رسانه ها طراحی می کنند، روند روزنامه نگاری حرفه ای بیش از این آسیب نبیند.

مذاكره وزارت ارتباطات با واتس اپ و اينستاگرام
با نظر شورای عالی فضای مجازی مذاکره با ۳ پلتفرم مهم گوگل واتس اپ و اینستاگرام 
برای تمکین از قوانین ایران کلید خورد.به وزارت ارتباطات مجوز داده شده که با گوگل، 
اینستاگرام و واتس اپ وارد مذاکره شود تا آن ها به مقررات ما تمکین کنند. این صحبت 
شنبه شب دبیر شورای عالی فضای مجازی، بار دیگر سواالت و ابهامات را درباره مدیریت 
پیام رسان های خارجی و داخلی، در ذهن ها زنده کرد و نیاز به پاسخ کارشناسی درباره این 

موضوع مهم را بیشتر. سواالت در این حوزه بسیار است، از جمله این که:
اساسا امکان مذاکره و تمکین شرکت هایی مثل گوگل و واتس اپ از مقررات داخلی ما 

وجود دارد؟
تجربه کشورهای دیگر در این حوزه چیست؟

فیلترکردن پلتفرم های خارجی کار درستی است؟
با انحصار یک پیام رسان غیربومی چه باید کرد؟

دکتر »مهدی انجیدنی« مدیرعامل پیام رسان گپ، به این سوال ها پاسخ داده است.

شرکت های خارجی باید پاسخگو باشند 
انجیدنی در پاسخ به سوال اول و ضرورت پاسخگویی پلتفرم های خارجی می گوید: از سال 
۲01۳ تقریبا همه پلتفرم های بین المللی مثل گوگل و اینستاگرام موظف شدند در کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا،دفتر و نماینده تام االختیار داشته باشند که نسبت به عملکرد خود پاسخگو 
باشند. به همین دلیل است که گاهی می شنویم کشورهایی مثل ترکیه، استرالیا و اسپانیا از 

گوگل یا اینستاگرام شکایت کرده اند و آن ها را تهدید به مسدود شدن می کنند.

استراتژی بین المللی: حذف انحصار پلتفرم ها
حمایت از پیام رسان های داخلی هم موضوع مهمی است که مدیر عامل گپ درباره اش 
چنین می گویــد: از ســال ۲010 طبق راهبرد جهانــی و مصوبات ســازمان اقتصاد 
جهانی)WTO( همه کشورهای دنیا در حال تالش اند که پلتفرم های غالب کشورشان 
بومی باشد و از پلتفرم های بین المللی به عنوان کمکی استفاده می کنند. به همین دلیل 
است که اکنون بسیاری از کشــورها از جمله ترکیه، هند و پاکستان پیام رسان، موتور 

جست وجو و حتی سیستم عامل ملی دارند.

امنیت داده  ها در سایر نقاط جهان
او به نکته مهم دیگری هم اشاره می کند: برای همه کشورها، به ویژه اروپایی ها مسئله 
امنیت داده های اطالعاتی کشورشان مهم است و به هیچ وجه اجازه نمی دهند یک شرکت 
خاص خارجی یا حتی داخلی، در این حوزه انحصاری عمل کند؛ چون معتقدند هر نوع 
انحصار می تواند به حوزه هایی مثل اقتصاد و امنیت آن ها ضربه بزند، بنابراین سعی می کنند 

ترکیبی از پلتفرم های داخلی و خارجی را در کنار هم داشته باشند.

رویایی که فعال باید فراموش کرد
شنیدن درباره تجربه کشــورهای اروپایی جذاب است؛ اما آن طور که انجیدنی توضیح 
می دهد، کشور ما حاال حاال امکان تجربه آن را نخواهد داشت. او می گوید: مسئوالن ما به 
خوبی می دانند که با شرایط فعلی، هیچ گاه شرکتی مثل گوگل حاضر نخواهد شد در ایران 
دفتر نمایندگی و نماینده تام االختیار داشته باشد، چرا که ظرفیت های بومی ما در حدی 

نیست که بتوانیم چنین رویکردی اتخاذ کنیم.

تجربه پیام رسان های بومی در روسیه و ترکیه
این توضیحات انجیدنی هم استدالل هایش را تکمیل می کند: »نمی شود وابستگی 
صددرصدی به یک سرویس خارجی داشته باشی و در مقابل بخواهی برایش قانون 
هم بگذاری. اگر می بینیم کشوری مثل روسیه برای گوگل قانون می گذارد، دلیلش 

این است که خودش موتور جست وجوگر »یاندکس« را دارد. 

جوابيه

اخبار

۲۵سازمانازدولتالکترونیکجاماندهاند
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبااشارهبهاهمیتراهاندازیدولتالکترونیک،ازدستگاههایجاماندهازدولتالکترونیکخواستکهبهسرعتخدماتالکترونیکیخودراتوسعه

دهند.ویبااشارهبهسامانهحدنصابواستعالمات،تصریحکرد:۲۵دستگاهوسازماندیگرازدولتالکترونیکجاماندهاند.

فرایند دشوار حذف دفترچه 
های بیمه درمانی توســط 
ســازمان تامیــن اجتماعی 
در حالی از روز اول اســفند 
رقم خورد کــه اکنون بعد از 
گذشــت 18 روز از زمان اجرای آن، تنها دستاوردش 
سرگردانی مردم بوده است و شلوغی داروخانه ها. گویی 
همیشه مسئوالن در مواقع بحرانی همانند اکنون که در 
پیاده راه پیک چهارم کرونا هستیم، تصمیم می گیرند 
چنین طرح بزرگی را اجرا کننــد؛ طرحی که به جای 

برداشت محسناتش، معایبش را برداشت می کنیم. 

۹۹ درصد نسخه ها کاغذی هستند
در این میان یکــی از کارکنان دفتر ســوپروایزر یک 
آزمایشــگاه در گفتگو بــا »کســب و کار« می گوید: 
وضع نسخه نویســی با گذشــته تفاوت زیادی نکرده 

چون هنوز 99 درصد نســخه ها کاغذی هســتند و 
کمتر نســخه الکترونیکی به آزمایشــگاه می آید که 
در این موارد اگر بتوانیم به ســامانه تأمین اجتماعی 
متصل شــویم به بیماران یــا متقاضیــان، خدمات 
مــورد نظــر را ارائه می دهیــم. وی ادامــه می دهد: 
ســرعت پایین اینترنت و اتصال دشــوار به ســامانه 
 تأمین اجتماعی دو مشــکل اساســی اجــرای طرح

 هستند. 

کار پزشکان بر دوش داروخانه ها
در این میان تعداد بســیار کمی از پزشــکان از طرح 
نسخه نویســی الکترونیکی اســتقبال کرده اند. حتی 
بعضــی از پزشــکان به جــای اینکه هویــت بیمار و 
اعتبار دفترچه اش را احراز و بعد نســخه را به صورت 
الکترونیکی به داروخانه ارســال کنند کد ملی بیمار 
را روی نسخه کاغذی نوشــته، ُمهر می کنند و تحویل 
داروخانه می دهنــد تا داروخانه آن را به شــکل فایل 
الکترونیکی در ســامانه ذخیره کنــد. یعنی کاری را 

که پزشــکان باید انجام بدهند بــر دوش داروخانه ها  
می اندازند، ایــن موضوع موجب می شــود داروخانه 
ها برای تحویل دارو به مشــتریان بیشــتر به زحمت 
بیفتنــد و وقت بیشــتری صرف کنند کــه این خود 

 به نارضایتــی مشــتریان و ازدحــام در داروخانه ها
 منجر می شود.

»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، مشکالت 
اجرای طرح نسخه الکترونیک را بررسی می کند. 

»كسب و كار« از سرگردانی و ازدحام مردم در داروخانه ها گزارش می دهد

هفت خوان نسخه پیچی الکترونیک در پیک کرونا

مشکالت اجرای ناقص نسخه الکترونیک و معطلی مردم در داروخانه ها
بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران 

طرح نسخه الکترونیک طرح بسیار خوبی است؛ اما مشکالت و موانعی اجرای این طرح را با دشواری همراه کرده است.در این طرح بایستی ابتدا پزشک نسخه را در بستر الکترونیک تولید کرده و مراکز پاراکلینیک اعم از داروخانه 
و آزمایشگاه، نسخه تحت وب را رویت کنند و  نسخه پیچی انجام و دارو تحویل بیمار شود. این در حالی است که در حال حاضر در کشور، این کار برعکس انجام می شود یعنی به جای پزشک، داروخانه باید نسخه او را  وارد سامانه 
کند چون پزشکان این کار را انجام نمی دهند. در این میان درمجموع در تهران تنها درصد کمی از پزشکان نسخه الکترونیک تولید می کنند. در واقع در حال حاضر تنها چاپ دفترچه حذف شده است و دفترچه چاپ نمی شود و 

داروخانه ها و آزمایشگاه ها باید با سربرگ پزشکان،  برای بیمارانی که برگه دفترچه آنها تمام شده، نسخه را پذیرش کنند. این فرایند در کشور تا اجرای نسخه الکترونیک به صورت استاندارد بسیار فاصله دارد .
اکثر داروخانه ها از ابتدای دهه 80 از طرف سازمان های بیمه گر ملزم به تجهیز به سیستم کامپیوتری شدند و عمال عالوه بر اسناد کاغذی، فالپی و دیسک نسخ را به مراکز درمانی و بیمه ها تحویل می دهند .

در این میان مشکل بعدی قطعی برق در همه شهرهاست. به طور مثال در استان های جنوبی  در پیک گرمای تابستان معموال در روز برق قطع می شود. بنابراین بیمار باید برای دریافت نسخه ساعت ها در داروخانه معطل شود تا 
برق بیاید و نسخه او پیچیده شود. هیچ سندی هم در دست بیمار نیست که داروخانه بداند داروهای تجویزشده چیست  و یا سرعت اینترنت و پهنای باند ...

بحث های مالی اجرای این طرح مشکل بعدی نسخه الکترونیک است. بیمه ها نمی خواهند هزینه اجرای این کار را ببینند. در حال حاضر بعد از راه اندازی این طرح می گویند هزینه ای برای داروخانه ها می بینیم در حالی که باید 
هزینه و تمام موارد در آن دیده و بعد طرح به این بزرگی در سطح کشور اجرا شود.

اجرای این طرح برای داروخانه ها هزینه بسیار زیادی داشته است. نسخه حذف شده و بیمه شدگان نیاز به سند دارند که آن را به بیمه های تکمیلی ارائه کنند و طبق قانون باید تمام بیمه های تکمیلی به این سامانه لینک شوند 
در حالی که همه بیمه ها متصل نیستند. 

مشکل دیگر به روزرسانی و قطعی سایت تامین اجتماعی است. گاهی کاربر سازمان تامین اجتماعی در میانه روز سامانه را به روزرسانی می کند و بیماران مجبورند در داروخانه معطل  شوند.
مشکل بعدی عدم آموزش فراگیر است. پیش از آغاز این طرح نیاز بود به مردم،  پزشکان، داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک در مورد این طرح اطالع رسانی شود ولی متاسفانه این کار بسیار اندک انجام گرفت.

از طرفی سازمان تامین اجتماعی ادعا می کند که این طرح را به صورت پایلوت اجرا کرده؛ اما این در حالی است که این طرح در مراکز تامین اجتماعی اجرا شده نه بخش خصوصی. فهرست دارویی این مراکز بسیار محدود است و 
بسیاری از داروها شامل بیمه نیست. بنابراین ما در پرداخت هزینه ها و چاپ اقالم دچار مشکل می شویم.  پیشنهاد ما به عنوان انجمن داروسازان این است که این طرح مرحله به مرحله جلو برود یعنی در فاز اول بیماران سرطانی، 

در فاز دوم بیماران ام.اس و... تا ایرادات  سیستم در عمل و اجرا  مشخص شود.
چالش مهم دیگر، زمان اجرای طرح است. اسفند امسال همزمان شده با پیک چهارم کرونا و شلوغی داروخانه ها و مراکز درمانی. زمان شروع این کار زمان بسیار بدی بود و کاش از ابتدای اردیبهشت که کرونا کمی کنترل می شد، 

فاز به فاز جلو می رفت تا این طرح ارزشمند با ضریب اطمینان و درصد باالیی موفقیت انجام شود.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مشاور اقتصادی هیات رئیســه مجلس از فعاالن 
معامالت رمــزارز و صرافی های رمــزارزی که از 
درگاه پرداخت داخلی برای مبادله رمزارز استفاده 
می کنند خواست که تا مدتی فیتیله فعالیت خود را 
پایین بکشند تا برای این حوزه قانون گذاری شود.

مشــاور اقتصادی هیات رئیســه مجلس، محمد 
اسکندری در جلسه ای که در کمیسیون فینتک 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار شده 
بود در جمــع فعاالن حوزه رمــزارز و بالک چین 
گفت: »مجلس هیچ مخالفتی با رمزارز و تجارت 
نسبت به آن ندارد، با بالک چین که اصال مخالفتی 
ندارد؛ اما باید توجه داشت که بدون قانون گذاری و 
مقررات گذاری این فضا نمی توان فعالیت کرد.« او 
تاکید کرد: »باید در حوزه تجارت به صورت جدی 
تصمیم گیری کنیم و در ایــن میان بورس، بانک 
مرکزی و وزارت صمت باید هر چه سریع تر تکلیف 

این حوزه را مشخص کنند.«
هفته گذشته شــاپرک طی نامه ای شرکت های 
پرداخت یاری را از ارائه خدمــات به فعاالن حوزه 
رمزارز منع کرده بود و فعالیت پلتفرم های خرید و 
فروش رمزارز را یک فعالیت غیر قانونی عنوان کرده 
بود همین امر موجب اعتراض بسیاری از فعاالن این 
حوزه شد.مشــاور اقتصادی هیات رئیسه مجلس  
پیشــنهاد داد که یکی از راه حل ها برای خروج از 
این وضعیت، ایجاد یک سازمانی شبیه فرابورس با 

سهامداری تمامی فعاالن رمزارزی است تا امکان 
عرضه و تقاضا در این بازار فراهم شود و تقریبا این 

بازار مقررات گذاری شود.
گفته اسکندری در مورد» پایین کشیدن فیتیله 
معامالت رمزارزی از طریــق درگاه  های پرداخت 
داخلی« مورد انتقاد فعاالن حوزه حاضر در جلسه 
قرار گرفت. حاضران در این جلسه با مخاطب قرار 
دادن مشاور اقتصادی هیات رئیسه مجلس اعالم 
کردند که اگر ما میــزان فعالیت خود را کم کنیم، 
طبیعی است که کانال های غیر قانونی فعالیت خود 

را بیشتر خواهند کرد.
تمامی حاضران در این جلســه اعــالم کردند که 
طی ۲ سال گذشته به صورت مرتب با بخش های 
مختلف جلســات متعددی برگزار کردند، حتی 
به متن مشــخصی برای تصویب نیز رســیده اند 
اما هیچ کس و هیچ مقامی حاضــر به امضا کردن 
آن نشــده اســت. فعاالن این حوزه اعالم کردند 
که بانک مرکزی در این دوره گذشــته اقدامی در 
جهت رگوالتــوری این بازار انجام نداده اســت و 
با وجود اینکه بارها آنها خواســته اند که مقررات 
مشخصی برای این حوزه وضع کند اما در این حوزه 

منفعالنه برخورد کرده است.اما اسکندری تاکید 
کرد که مجلس در این زمینه مطالبه گر است و از 
دستگا های مســئول در این زمینه می خواهد که 
ســریع تر این حوزه را رگوله کند. مجتبی توانگر 
رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتــال مجلس نیز که 
چندی پیش طی نامه ای از بانک مرکزی خواسته 
بود تا درگاه های پرداخت را روی فعاالن رمزارزی 
ببندد در این جلسه به فعاالن این حوزه گفت: »این 
نامه یک نامه موقت بود و در خواست دائمی برای 
بستن درگاه های پرداخت به روی فعاالن این حوزه 
نبوده اســت.«او تاکید کرد که مجلس به دنبال 
قانون گذاری برای این حوزه است و می خواهد در 
این حوزه شفافیت به وجود آورد. او در این جلسه 
اعالم کرد که کمیسیون فین تک سازمان از همین 
لحظه می تواند بازوی مشــورتی مجلس در حوزه 
رمزارزها باشــد و در این حوزه به مجلس مشاوره 
ارائه دهند.رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس 
گفت: »در نامه ای که من ارســال کردم رویکردم 
سلبی نبود؛ بلکه می خواستم امکان قانون گذاری 
برای این حوزه فراهم شود.« او تاکید کرد که اگر 
متن مکتوبی برای بررسی در مجلس وجود دارد 

حتما حاضران در این جلســه بــرای نمایندگان 
مجلس ارسال کنند تا آنان با بررسی آن راهکاری 
برای فعاالن این حوزه بیابند. حاضران در این جلسه 
تاکید کردند که متن مکتوب قانون برای این حوزه 
آماده است و آن را به بانک مرکزی نیز ارائه کرده اند.

حاضران در این جلســه تاکید کردند که آنان به 
دنبال دریافت مجوز از بانک مرکزی نیستند؛ بلکه 
آنها می خواهند که چارچوبی بــرای فعالیت آنها 
تعیین شود. فعاالن این حوزه اعالم کردند که اگر 
نام آنها به عنوان فعال حوزه trade در سایت بانک 
مرکزی اعالم شــوند، آنان به عنوان کســانی که 
تحریم ها را دور می زنند هنگام خارج شدن از کشور 
با مشکل مواجه می شوند.آنها با اشاره به اینکه هم در 
داخل کشور با مشکل مواجه هستند و هم در خارج از 
کشور به مشکالت ایجاد شده برای برخی از مدیران 
پلتفرم های ارائه دهنده خدمات خرید و فروش رمزارز 
اشــاره کردند. طی روزهای گذشــته برخی از این 
فعاالن دستگیر شده اند.در این جلسه جواد جاویدنیا، 
معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی 
دادگستری تهران نیز اعالم کرد که معموال تا مشکلی 
پیش نیاید در صدد رفع آن بر نمی آییم. او از فعاالن و 
حاضران در این جلسه درخواست کرد که اگر متنی 
در خصوص رمزارزها آماده کرده اند به قوه قضائیه و 
معاونت وی ارائه دهند تا بتوانند بســترهای قانونی 

فعالیت آنان را هموار کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  
گفت: در گذشته اپراتورها ۲8 درصد از سودشان را بابت 
حق الســهم دولت می پرداختند که این سهم با تصمیم 
مجلس شورای اســالمی به ۳8 درصد، یعنی 10 درصد 
بیشــتر افزایش یافت.مهــدی طغیانی در مــورد طرح 
هزینه کرد درآمد دولت از حق السهم اپراتورها اظهار کرد: 
مجلس حق االمتیاز و حق السهم دولت از درآمد اپراتورهای 
تلفن را افزایش داد. در گذشته اپراتورها ۲8 درصد سودشان 
را بابت حق الســهم دولت می پرداختند که این ســهم با 
تصمیم مجلس شورای اســالمی به ۳8 درصد، یعنی 10 
درصد بیشتر افزایش یافت؛ البته برخی اپراتورهای کشور که 
قراردادشان با دولت تا سال آینده منقضی نمی شود مشمول 
این قانون نمی شوند که در حال حاضر تنها اپراتور ایرانسل 
باید مشمول این قانون شود.وی افزود: طبیعتاً اپراتورها پس 
از افزایش حق االمتیاز و حق السهم دولت، تعرفه خدماتی 
خود را افزایش خواهند داد که بر همین اساس بعد از مطرح 
شدن این موضوع و این که ممکن است به مردم از جهت 
افزایش تعرفه ها فشار وارد شود، پیشنهاد شد که قسمتی 
به قانون الحاق شــود که مانع از افزایش تعرفه ها شــود. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  
گفت: من با این تصمیم مخالف بودم چرا که سیگنال بدی از 
طرف حاکمیت به بخش خصوصی سرمایه گذاری می دهد 
که نباید روی تصمیمات و قول و قرارهایی که می گذاریم، 

حساب کنید و هر لحظه بخواهیم تغییرش می دهیم که 
این به معنی بی ثباتی در سیاستگذاری است؛ ضمن اینکه 
قیمت گذاری ثابت کاالها و خدمات، کار حاکمیت نیست و 
قبالً هم تجربه شکست در این زمینه را داشته ایم. اگر برای 
اپراتورها هم هزینه بتراشی و بعد در نهایت مجبورشان کنی 

تعرفه را باال نبرند، از سرعت و کیفیت کم می کنند.

پیش به سوی انحصار اینترنتی بعد از انحصار 
خودرویی

۳ هزار میلیارد پول قرار است به صداوسیما و مخابرات ایران 
برسد. اوال صداوسیما در تمام این ســال ها چه گلی به سر 
جامعه زده اســت که حاال عهده دار نظارت باشد. اگر این 
صداوسیما کار خود را به درستی انجام می داد و صدای عده ای 
خاص نبود که االن نگران شــبکه های اجتماعی و ماهواره 
نبودید. واقعا فکر می کنید با توسعه شبکه خانگی می شود 
با اینترنت ماهواره ای رقابت کرد؟ نکند همانطور که پراید با 
بنز رقابت می کند به دنبال خواباندن مچ رقبا هستید؟ یکی 
از عالیق مجلس یازدهم، اینترنت اســت. آنها به هر شکل 
ممکن به دنبال پیاده ســازی تفکر خود در مورد اینترنت و 

فضای مجازی هستند.با شناختی که از نمایندگان مجلس 
وجود دارد و البته با توجه به حرف هایــی که در این مدت 
زده اند، هویداست که اهالی پارلمان، زیاد از فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی خوششان نمی آید و دوست دارند به 
لطایف الحیل، نسخه شبکه های اجتماعی را بپیچند.آخرین 
نمونه تالش های آنها هم افزایش 10 درصدی حق الســهم 
پرداختی شــرکت های اینترنتی است. ســه هزار میلیارد 
تومان درآمد حاصل از این اقدام نیز به »صداوسیما« برای 
»نظارت« بر محتوای فضای مجازی به »شرکت مخابرات 
ایران« برای توسعه اینترنت خانگی برای »مقابله« و رقابت 
با اینترنت ماهواره ای SpaceX و همینطور تولید محتوا در 
فضای مجازی تخصیص خواهــد یافت.همچنین بندی از 
این تبصره که قبال در مجلس تصویب شده بود و بر اساس 
آن هرگونه افزایش قیمت اینترنت را ممنوع اعالم کرده بود، 
از مصوبه حذف شد.نمایندگان مجلس می گویند که با این 
طرح اینترنت گران نخواهد شد. که البته بیشتر یک حرف و 
شعار است. آذری جهرمی که وزیر ارتباطات است، می گوید 
با این طرح قطعا اینترنت گران خواهد شد. فیروزآبادی، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی هم گفته است:» مصوبه مجلس 

حتما روی قیمت بسته های اینترنت اثر خواهد گذاشت.«
فکر می کنم بهتر است نمایندگان محترم پارلمان، لقمه را 
دور سرشــان نچرخانند و بدون هیچ حرف اضافه ای رسما 
وارد هدف مورد نظر خود شــوند و فضای مجازی را آنگونه 
که می خواهند مدیریت کنند. بعضی شبکه های اجتماعی 
را فیلتر کنند، بودجه صداوسیما را به هر بهانه زیاد کنند و 

تولید محتوا کنند. چرا دیگر از جیب مردم هزینه می کنند؟
مردم در این روزها به شدت دچار مشکل اقتصادی هستند و 
توان چرخاندن چرخ های زندگی را ندارند، از این به بعد باید 
نگران پول اینترنت و حواشی آن هم باشند.واقعا فکر می کنید 
با توسعه شبکه خانگی می شود با اینترنت ماهواره ای رقابت 
کرد؟ نکند همانطور که پراید با بنز رقابت می کند به دنبال 
خواباندن مچ رقبا هستید؟ همانطور که ایران خودرو و سایپا 
با انحصار یکه تازی می کنند، مخابرات ایران هم می تواند از 
همین روش برای خارج کردن رقبا از صحنه رقابت استفاده 
کند. البته بماند که اینترنت ماهواره ای می آید و کاری هم 
از دســت کســی بر نمی آید.نکته جالب تر اختصاص پول 
برای تولید محتــوا در فضای مجازی اســت. کدام محتوا 
دقیقا؟ در تمام این ســال ها چه کار شاذی انجام شده است 
که می  خواهید بودجــه هم به آن اختصــاص دهید. البته 
اگر منظور دوستانی هســتند که در شبکه های اجتماعی 
 بدون نام و نشــان فعال هســتند، که دیگــر حرفی باقی

 نمی ماند.

درخواست مشاور اقتصادی هيات رئيسه مجلس از فعاالن معامالت رمزارز:

فعاالن رمزارز فیتیله مبادالت رمزارزی را مدتی پایین بکشند

با توجه به مصوبه مجلس

اپراتورها سرعت اینترنت را کم می کنند


