
مدیرعامل شــرکت آبفای کشور گفت: میزان هدررفت 
حقیقی شــبکه آب تهران حدود ۱۳ درصد اســت در 
حالی که ۲۴ درصد شبکه عمری بالغ بر ۲۵ سال و نیاز 
به اصالح دارد.محمدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب کشور در نشست خبری درباره میزان فرسودگی 
شــبکه آب پایتخت گفت: به طور دقیق نمی توان رقم 
نهایی را برای آن اعالم کرد امــا به طور کلی ۲۴ درصد 
شبکه آب تهران عمری بالغ بر ۲۵ ســال دارند این در 
حالی است که عمر مفید خطوط آب و فاضالب به طور 
میانگین ۲۵ سال ارزیابی می شود.وی گفت: طبق برنامه 
ریزی انجام شده آبفای کشــور باید هر ساله ۲۰ درصد 
طول شبکه آب و فاضالب کشــور در هر استان اصالح 

شــود اما در حقیقت چنین اتفاقی رخ نمی دهد چرا که 
نرخ آبی که در اختیار مردم قرار می گیرد با هزینه تمام 
شده اصلی آن اختالف فاحشی دارد. بنابراین اینکه گفته 
می شود اکثر شرکت های آبفای کشور ورشکسته هستند 
اشاره به همین حقیقت دارد.جانباز در پاسخ به پرسش 
دیگر مهر درباره سرانه آب کشور و تهران نیز گفت: سرانه 
آب مصرفی در بخش خانگی کشور در هر شبانه روز ۱۷۰ 
لیتر به ازای هر شخص است، این در حالی است که همین 
میزان مصرف آب در کشورهای توسعه یافته که میزان 
بارندگی آنها و منابع آبی شأن از ایران بیشتر است حدود 
۱۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شــبانه روز اســت.به گفته 
این مقام مسئول شرکت آبفای کشور برنامه هایی را در 

قالب سیاســت های تعرفه ای و قانونی، ترویج دهندگی 
کاهنده های مصرف آب و همچنین برنامه های فرهنگی 
و تبلیغاتی در نظر گرفته است که در سطح کشور اعمال 
شده است اما میزان مصرف آب سرانه در برخی استان ها 
مانند تهران باال و در برخی استان ها مانند مشهد و یزد 
پایین است.جانباز در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر 
درباره میزان هدررفت آب در شبکه آبرسانی پایتخت نیز 
توضیح داد: هدررفت بدون درآمد آب حدود ۲۳ درصد 
اســت و هدر رفت حقیقی حدود ۱۳ درصد است که به 
طور جد پیگیر کاهش دادن آن هستیم اما باید بدانیم که 
کاهش هدر رفت آب شبکه به رقمی کمتر از ۱۰ درصد 

امر بسیار دشواری است و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.

میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان آذر سال 
جاری نسبت به سال گذشته معادل ۴۲.۴ و ۴۷.۷ 

درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، براســاس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در 
پایان آذر ماه سال جاری، مانده کل سپرده ها به رقم 
۳۵۲۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان رسیده است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته 
معادل ۴۲.۴ و ۲۹.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

 همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۱۸۹۳ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و 

کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
معادل ۸۷۳۰ میلیارد تومان است.

عالوه براین، مانــده کل تســهیالت در این زمان 
۲۵۰۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که نسبت 
به مقطع مشــابه ســال قبل و پایان سال گذشته 
 معــادل ۴۷.۷ و ۳۲.۸ درصــد افزایــش داشــته

 است.
طبق این گزارش، بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۶۴۴ هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومــان و کم ترین مبلغ مربوط به اســتان 
کهگیلویــه و بویر احمــد معــادل ۸۷۱۰ میلیارد 
تومان است.نسبت تسهیالت به ســپرده ها بعد از 

کسر ســپرده قانونی ۸۱.۲ درصد است که نسبت 
به مقطع مشابه ســال قبل و پایان ســال قبل، به 
ترتیــب ۲.۷ و ۱.۸ واحد درصد افزایش را نشــان 
می دهد که نسبت مذکور در اســتان تهران ۹۵.۴ 
 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۲.۳ درصد

 است.
در این گزارش، یکــی از علل مهم بــاال بودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مرکزی بسیاری از شــرکت ها و مؤسسات تولیدی 
سایر استان ها در اســتان تهران بیان شده و عمده 
فعالیت هــای بانکی آنها از طریق شــعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت با تأکید بر لزوم توزیع یکپارچه سود سهام 
عدالت به سهامداران مطرح کرد: درخواست ما این است 
که سود عملکرد سهام عدالت در ســال ۱۳۹۸ فقط از 
طریق سامانه ملی سهام عدالت توزیع شود.به گزارش 
ایســنا، اکبر حیدری، ســخنگوی کانون شرکت های 
سرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالت در گفت وگو با 
برنامه »گفت وگوی اقتصادی« درباره آخرین اطالعات 
مشمولین دریافت ســهام عدالت گفت: موضوع سهام 
عدالت مربوط به قبل از ســال ۱۳۸۴ و دولت هشتم و 
آن هم بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد 
اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی کلید خورد.

سخنگوی کانون شــرکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت افزود: در طرح اولیه قرار بود که تعاونی های 
استانی نمایندگی سهام را بر عهده گرفته و مردم عضو 
تعاونی ها شوند اما بعد از بررسی های فنی و نظرسنجی 
ها، مقرر شد که ساختار سهام عدالت بر مبنای تعاونی 
های ســهام عدالت شهرستانی و شــرکتهای سرمایه 
گذاری استانی شــکل گیرد.وی گفت: تفسیر به رأی 

ها در مدیریت وقت سازمان خصوصی سازی منجر به 
اقداماتی از جمله حذف جمعیت زیادی از مردمی شد 
که سالهای قبل بر اساس تخفیف ۵۰ درصدی سود سهام 
خود را دریافت کرده بودند.حیــدری با اذعان به غفلت 
از روستانشینان به عنوان ســرمایه اجتماعی به عنوان 
عاملی برای جلوگیری از مهاجرت های بی رویه در این 
طرح گفت: مجوز هشت بندی به ویژه درمورد شناسایی 
افراد مشمول رعایت نشده و متاسفانه در گزارش وزارت 
تعاون نیز انحرافی در حــد ۲۰ میلیون نفر داریم به این 
معنا که افراد مشموِل سهام عدالت از قلم افتادند و افراد 
غیرمشمول سهام دریافت کردند.سخنگوی کانون شرکت 
های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت اظهارکرد: در 
حال حاضر ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مردم مشمول 
سهام عدالت هستند اما همین االن هم عالوه بر چالش 
حذف تخفیف ۵۰ درصــدی، بیش از ۲ میلیون نفر هم 
برگه سهام عدالت را گرفتند و در سامانه به عنوان سهامدار 
شناخته نمی شوند.وی افزود: موضوع جاماندگان سهام 
عدالت، عدم لحاظ تخفیف برای دو دهک پایین درآمدی 
جامعه و عدم رعایت ترتیبات قانونی و عدم تأییدیه در 

زمان تسویه اقساط سهام عدالت از جمله انحرافات این 
ســهام هســتند.حیدری صدور صورت حساب سهام 
عدالت به نام مردم در اواخر ســال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را از 
جمله انحرافات این سهام عنوان کرد و گفت: مردم مطلع 
نبودند که باید اقساط باقی مانده را به حساب دولت واریز 
کنند و به همین دلیل هم بیش از ۹۸ درصد مردم از باقی 
مانده سهام عدالت خود محروم شدند.سخنگوی کانون 
شرکت های سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت، از 
انحراف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به قیمت ارزش روز در 
سهام عدالت سخن گفت و افزود: یکی از دالیل تشکیل 
فراکسیون سهام عدالت در مجلس هم رسیدگی به همین 
موضوع است.وی با بیان اینکه هم اکنون بحث سود سهام 
عدالت و مطالبات تعاونی های سهام عدالت شهرستانی 
در دستور کار با فوریت قرار گرفته گفت: مجامع سرمایه 
گذاری استانی با لحاظ حقوق سهامداران باید در آینده 
برگزار شود.حیدری با تأکید بر لزوم توزیع یکپارچه سود 
سهام عدالت به سهامداران مطرح کرد: درخواست ما این 
است که سود عملکرد سهام عدالت در سال ۱۳۹۸ فقط 

از طریق سامانه ملی سهام عدالت توزیع شود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کردند 
به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، برای 
مناطقی که نــرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوســط 
کشور است مبلغ ده میلیون ریال جهت خرید واحدهای 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام 
فرزند اختصاص دهد.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان 
بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از 

بندهای تبصره ۴ و ۲ اصالحاتی اعمال کردند.

اصالحات انجام شده به شرح زیر است.
متن زیر جایگزین بند الحاقی ۴ شد:

دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ 
متولد شود، برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ 
متوسط کشور است مبلغ ده میلیون )۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
تا سقف ده هزار میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شــماره ۵ این قانون صرفاً 
جهت خرید واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری قابل 

معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی 
از جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق 
و هزینه های مرتبط به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.بر اساس اصالحات 
صورت گرفته در بند الحاقی ۳ تبصره ۲، دولت مکلف است به 
منظور تداوم و پایداری برخورداری مشمولین قانون معافیت 
پرداخت حق بیمه ســهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر 
مصوب  ۱۶/  ۱۲/ ۱۳۶۱ )براســاس فهرست کارگاههای 
مشمول، مصوب دولت(، قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، 
بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی شناسه دار مصوب  
۱۸/  ۵/ ۱۳۸۸ و ماده )۷( قانون هدفمندســازی یارانه ها 
)شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل ونقل عمومی، 
صیادان شــمال و  جنوب، مددجویان کمیتــه امداد امام 
خمینی و سازمان بهزیســتی، هنرمندان و نویسندگان، 
مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی( و قانون 
بودجه مصوب ۱۳۸۶ )خادمان مساجد، باربران و رانندگان( 
که براســاس قوانین و مقررات مربوط معــاف از پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرما می باشــند، منابع مالی مورد نیاز 
)حق بیمه ســهم درمورد تعهد دولــت( را از محل اعتبار 

پیش بینی شــده در ردیفهای )۱۱( و )۲۵( تبصره )۱۴( از 
محل سایر ظرفیت های این قانون و کسری منابع مالی مورد 
نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوق ها 
طی سال ۱۴۰۰ به ســازمان تأمین اجتماعی تأدیه نماید. 
سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری سازمان تأمین 
اجتماعی نسبت به ساماندهی مشمولین و میزان برخورداری 
آنان از حق بیمه حمایتی ســهم دولت متناسب با استقرار 
در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته، مرزی یا برخوردار و 
میزان درآمدزایی و اهمیت تولید و فعالیت اقشار و اصناف یا 
کارگاههای مشمول و لحاظ عدالت توزیعی، در قالب توافق 
نامه های سه جانبه فی مابین سازمان برنامه و بودجه، سازمان 
تأمین اجتماعی و وزارتخانه تخصصی ذی ربط با هر صنف و 
قشر حاوی تعیین تعداد مشمولین و درصد حق بیمه سهم 
دولت برای هر یک از اصناف و اقشار مشمول و بر آن اساس 
نسبت به تخصیص منابع سهم دولت طی سال ۱۴۰۰ به 
صورت فصلی )سه ماهه( اقدام نماید. منابع این بند از محل 
هشتصد و نود هزار میلیارد )۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال سهم سازمان تأمین اجتماعی مذکور در بند )و( این 

تبصره تأمین می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید براین که مدافعان سالمت، 
افسران جنگ بزرگترین چالش قرن هســتند، در عین حال نسبت به احتمال 

افزایش بار بیماری کرونا در تهران پس از تعطیالت نوروز هشدار داد.
علیرضا زالی امروز یکشــنبه در نشستی که با حضور روســا، مدیران و مدیران 
پرستاری مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی بیمارستان های تابعه برگزار شد، با 
اشاره به این که  قریب به یک سال از پاندمی کرونا می گذرد، از خدمات ارزشمند 

و ایثارگری های مدافعان سالمت در نبرد با کرونا قدردانی کرد.
وی با اشاره به این که کماکان بیم و هراس از شکل گیری پیک چهارم کووید ۱۹ 
وجود دارد تاکید کرد: جهش های ویروس کرونا خصوصا در استان های جنوبی 

نگرانی ها را دوچندان کرده است.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با اشاره به  وضعیت 
آرام و کنترل کرونا در تهران افزود: با توجه به شرایط متفاوت تهران هیچ تضمینی 

برای پایداری شرایط کرونایی در این کالن شهر پایتخت وجود ندارد و هر لحظه 
ممکن است وضعیت شیوع اپیدمی تغییرکند.

زالی کارنامه درخشان کادر بهداشت و درمان و تالش های روسای بیمارستان ها 
را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: باید آمادگی الزم برای مقابله با بحران 
های احتمالی خصوصا با توجه به تعطیالت پیش روی نوروزی وجود داشته باشد.

رییس دانشگاه با بیان این که احتمال اینکه که بار بیماری با تاخیر دوهفته ای 
و بعد از پایان تعطیالت نوروزی به تهران برســد وجود دارد، گفت: به نظر می 
رسد استان تهران و خصوصا مراکز بهداشــتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشــتی به عنوان باالترین خدمت دهنده به بیماران کرونایی در سطح 

کشور، پس از پایان تعطیالت نوروزی روزهای سختی را تجربه کنند.
زالی با اشاره به ترددها و تراکم باالی جمعیت در واپیسن روزهای سال ادامه داد: 
پیش بینی می شود در ۱۰ روز اول تعطیالت لود بیماری افزایش یابد؛ چرا که به 

دلیل ماهیت ویروس کرونا و دوره نهفتگی این بیماری به نظر می رسد بیمارستان 
های تهران در هفته های اول سال جدید میزبان شمار باالتری از مبتالیان باشند.

وی خواستار آمادگی کامل تیم بهداشت و درمان در مراکز درمانی تابعه دانشگاه 
در تعطیالت نوروز شد و افزود: باید برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شود تا ارایه 

خدمات دچار نقصان و کاستی نشود.
زالی با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از زمان شیوع کرونا تا به 
امروز شهدای فراوانی در حوزه سالمت را تقدیم کرده یاد و خاطره شهید دکتر 
حبیب اهلل پیروی، دکترمحمد زارع جوشــقانی و دکترمحمد فقیهی و تمامی 

شهدای سالمت دانشگاه را گرامی داشت.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی با بیان این که سال آینده، سال 
سختی برای مراکز درمانی دانشگاه خواهد بود، گفت: در سال پیش رو و تعطیالت 
نوروزی که قطعا با بحران های کرونا همراه خواهد بود، فعالیت های بیمارستان 

ها و مراکز درمانی و بهداشتی همانند سنوات گذشــته بیشتر خواهد بود چرا 
که بخش زیادی از ارایه خدمت بر دوش بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی 

تحمیل می شود.
بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی، زالی وضعیت 
خدمت رسانی مراکز درمانی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: در شرایط فعلی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی عالوه بر ارایه خدمت به بیماران کرونایی، درمان 
و پذیرش سایر بیماران غیرکرونایی را در دستور کار دارند، این موضوع شرایط 
پیچیده و دوگانه ای را برای بیمارستان ها رقم می زند بنابراین باید تالش کنیم 

تا این بحران آسیب جدی به مراکز درمانی وارد نکند.
رییس دانشگاه در پایان ضمن قدردانی از تالش های مدیران و روسای سختکوش 
دانشــگاه خصوصا در بحران کووید، ســالی همراه با موفقیت و بهورزی برای 

مجموعه دانشگاه آرزو کرد.

مردم چقدر در بانک ها ذخیره کردند؟هدر رفت ۱۳ درصدی شبکه آب تهران 

متولدین ۱۴۰۰ سهامدار بورس می شوندانحراف ۶۰۰ هزار میلیاردی سهام عدالت

احتمال افزایش بار کرونا در تهران بعد از تعطیالت عید 
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 کندی اینترنت
  بالی جان

 2 هزار  کسب و کار 
اینترنتی

با یک بیستم 
درآمدهای نفتی،
 کشور را   اداره
 می کنیم

نوبخت: 

کاالهای اساسی و 
 ملزومات سفره 

مردم خط قرمز 
دولت است
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روحانی: 

سرمقاله

يادداشت

بی رغبتی بانک ها 
به تولید

مشاغل  اینترنتی در 
اسارت کندی اینترنت

با تمام مشــکالتی که در 
ســال جاری برای تولید 
وجود داشته بعد از ماههای 
اولیه ســال و شوک هایی 
که بخاطر کاهش ارزش پــول ملی، بازار بورس 
و بحران کرونا ایجاد شــد تولید بــه خود آمد و 
بسیاری از واحدها به چرخه فعالیت برگشتند. 

در حال حاضر تقاضا ...

  آرمان خالقــی، قائم مقام 
دبیرکل خانه صنعت و معدن

  رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی

ادامه  د ر صفحه 3

ادامه  د ر صفحه۴

2

2

چرا   رشد  اقتصادی 
مثبت شد؟

 بازار خودرو
  کساد  و بی مشتری

دالالن برای پرداخت تسهیالت به تولید تعرفه دارند

تسهیالت  تولید  در دست  دالالن
صفحه3

صفحه3

تیغ دولبه افزایش مزد
افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران کفاف هزینه ها را می دهد؟

قدرت   خرید کارگران   باید    تقویت   شود
کسب و کارهای  خرد   نیازمند   حمایت

طبق اعــالم بانــک مرکــزی تولیــد ناخالص 
داخلی کشــور در ۹ ماهه ســال جاری به ۴۸۰ 
هــزار و ۶۳۰ میلیــارد تومــان رســیده که در 
 مقایســه با ســال قبل معادل ۲.۲ درصد رشــد 
یافته است.همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی 
در بهار امســال ۲.۹- درصد بود کــه این رقم در 
تابستان و پاییز به ۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته 
است.رشــد تولید ناخالص داخلی بــدون نفت 
نیز که در بهار ســال جــاری ۰.۶- درصد بود در 
تابستان و پاییز به ۳.۲ و ۲.۹ درصد افزایش یافته 
و بر این اساس رشــد اقتصادی بدون نفت کشور 
 در ۹ ماهه ســالجاری معادل ۱.۹ درصد حاصل 

شده است.اما بررسی...

نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خودرو تهران، ضمن اشــاره به 
ثبات قیمت  خودرو در بازار طی دو هفته اخیر، 
روزهای پایانی بازار در ســال جاری را کساد و 
بی مشتری خوانده و معتقد است که سال آینده 
نیز بعید به نظر می رسد مجدد افزایش قیمت 
شــدیدی در بازار خودرو ایجاد شــود.آخرین 
روزهای ســال جاری در حال ســپری شدن 
اســت و این در حالی اســت که برخالف روال 
دوسال گذشــته و پیش از آن بازار خودرو در 
این ایام رونق چندانی ندارد. سال گذشته ظهور 
ویروس کرونا، مشتری را از بازار خودرو پایان 

سال گرفت. امسال نیز...



اقتصاد2
ایران وجهان

در راســتای حمایت از کسب و کارهای 
آسیب دیده از کرونا؛ 

تسهیالت مشاغل مرتبط با ورزش 
و جوانان از ســوی بانک توسعه 

تعاون مشمول استمهال شد
بانک توسعه تعاون در تازه ترین دور حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده از کرونا، تسهیالت بانکی ارائه 
شده به مشاغل مرتبط با ورزش و جوانان را امهال 
می کند. به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
تعاون، با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا ، پیرو برنامه های حمایتی پیشین این 
بانک در تازه ترین اقدام، تسهیالت اخذ شده توسط 
فعالیتهای مرتبط با موضوع ورزش و جوانان از سوی 
بانک توسعه تعاون مشمول استمهال خواهند بود. 
بدین ترتیب با عنایت به دستورات بانک مرکزی و 
براساس تصمیمات اخذ شده در بانک توسعه تعاون، 
نحوه شناسایی مشمولین برخورداری از استمهال 
بانکی شــامل زیرشــاخه ورزش و جوانان، شامل 
کلیه باشگاه های ورزشی دارای مجوز از کمیسیون 
موضوع ماده 5 قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و 
ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و مراکز مشاوره 
ازدواج و خانواده، مشمول برخورداری از استمهال 

بانکی می باشند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
قابلیت رمزارزها برای ورود به 

حوزه تجارت کاال
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران گفت: سود 
تسهیالت ارائه شده به صادر کنندگان توسط بانک 
توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ آن 
۱۴ تا ۱۴.5 درصد اســت. علی صالح آبادی، مدیر 
عامل بانک توسعه صادرات در ادامه بازدید از باشگاه 
خبرنگاران جوان در گفت وگو با خبرنگار این رسانه 
گفت: در حال حاضر ارز عمده کشور از منابع غیر نفتی 
مشروط بر بازگشت ارز صادراتی قابل تامین است. 
باشناختی که از حوزه تجارت خارجی دارم، می دانم 
که ما باید در مصرف ارز صرفه جویی کنیم. به این 
نحو که کاال های غیر ضروری و لوکس را وارد نکرده 
و نگاهی به تولید داخلی داشته باشیم. همچنین باید 

اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم.
وی ادامه داد: علی رغم تحریم های اعمال شــده، 
صادرات بخش غیر نفتــی در وضعیت مطلوبی 
قرار دارد. بانک توسعه صادرات در این محور سعی 
می کند ســرمایه در گردش بنگاه های صادراتی 
را تامین و ظرفیت های صادراتی کشور را توسعه 
دهد. ما در همه زمینه هــا بیش از 8 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت در قالب سرمایه در گردش و ثابت 

به بخش های صادراتی کشور پرداخت کردیم.

نقش بانــک مهر ایــران در 
گسترش قرض الحسنه

بانک قرض الحســنه مهر ایران از سال ۱۳8۶ تا 
کنون خدمات مالی چشم گیری ارائه و در کسب 
رضایت مشتریان و گسترش قرض الحسنه موفق 
عمل کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، قرض الحسنه یکی از 
موضوعات تأکید شده در اقتصاد اسالمي است. یکي 
از مباني بانکداري اسالمي نیز عقود قرض الحسنه 
است تا به این وسیله بدون دریافت مبلغي مازاد، 
به افراد تسهیالت داده شود. بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به عنوان نخســتین و بزرگترین بانک 
قرض الحسنه کشور تا کنون برنامه هاي مختلفي 

را براي اجراي این وظیفه مهم انجام داده است.
این بانک با ارائه تســهیالت با توجه به شــرایط 
متقاضیان به شــیوه هاي مختلف سعي کرده تا 
نیازهاي نقدینگي افراد را در رفع احتیاجات فراهم 
کند. یکي از شیوه هاي اعطاي تسهیالت در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران را مي توان پرداخت وام به 
افراد معرفي شده توسط اشخاص حقوقي دانست. 
در این شیوه بانک به متقاضیان معرفي شده از سوي 
اشخاص حقوقي از محل سپرده ودیعه شده ایشان 
نزد خود به متقاضیاني که این اشــخاص معرفي 

کنند، تسهیالت قرض الحسنه پرداخت مي کند.

صعود ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
روند صعودی بازار ســرمایه  روز گذشته هم ادامه 
داشت و شاخص کل بورس بیش از ۱5 هزار واحد 
افزایش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در 
معامالت روز گذشته بازار سرمایه با ۱5 هزار و ۷۶۳ 
واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۴5 هزار واحد 
صعود کرد.شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۰۲۷ 
واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۴ هزار و ۲8۶ واحد را 
ثبت کرد. معامله گران این بازار 8۳۰ هزار معامله 
به ارزش ۷5 هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال انجام دادند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
گلگهر، معدنی و صنعتی چادرملــو، ایران خودرو، 
گسترش نفت و گاز پارســیان، بانک ملت، توسعه 
معادن و فلزات نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس 
هم با ۷۳ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۲۷۱ واحد 
رسید. در این بازار 5۴5 هزار معامله به ارزش ۱۲8 

هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال انجام شد.

بانک ها

طبق اعالم بانــک مرکزی 
تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور در ۹ ماهه ســال 
جاری به ۴8۰ هزار و ۶۳۰ 
میلیــارد تومان رســیده 
 که در مقایسه با ســال قبل معادل ۲.۲ درصد رشد 

یافته است.
همچنین، رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال 
۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان و پاییز به 5.۲ 

و ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
رشــد تولیــد ناخالص داخلــی بدون نفــت نیز که 
در بهار ســال جــاری ۰.۶- درصد بود در تابســتان 
و پاییــز بــه ۳.۲ و ۲.۹ درصــد افزایش یافتــه و بر 
این اســاس رشــد اقتصادی بدون نفت کشــور در 
 ۹ ماهــه ســالجاری معــادل ۱.۹ درصــد حاصل 

شده است.
اما بررســی رشــد اقتصادی ۹ ماهه امسال در رابطه 
با ســهم فعالیت هــا از محصــول ناخالــص داخلی 

بیانگر این اســت که سهم بخش کشــاورزی از ۰.8 
به ۰.5 درصــد کاهش یافته و نرخ رشــد این بخش 

نیز بــه ۴.۶ درصد رســیده اســت. ســهم نفت از 
تولید ناخالــص داخلی از منفی ۷.۷ بــه ۰.5 درصد 

 افزایش یافته و نرخ رشــد این بخش نیز ۳.۹ درصد 
رسیده است.

عــالوه براین، ســهم بخش خدمــات نیز از رشــد 
اقتصادی از صفر  به منفی ۰.۲ رسیده و افزایش یافته 
 است که نرخ رشــد این بخش به منفی ۰.۳ رسیده 

است.
از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی 
۹ ماهه سالجاری سهمی معادل ۱.5 درصد داشته اند 
که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن نیز به ۶ درصد 

رسیده است.
در آخــر، در ایــن مدت ســهم بخش ســاختمان 
۰.۲ درصــد و نســبت به ســال گذشــته کاهش 
 یافتــه اما نرخ رشــد آن مثبــت ۳.۶ درصد شــده 

است.
بنابراین، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی )رشد اقتصادی( را باید در افزایش ارزش افزوده 
فعالیت های صنعت، نفت، کشاورزی و برق، گاز و آب 
دنبال کرد به گونه ای سهم هر یک در تولید ناخالص 
داخلی ۹ ماهه اول امسال به ترتیب ۰.۹، ۰.5، ۰.5 و 

۰.۴ درصد است.

طی ۹ ماهه سال جاری

چرا رشد اقتصادی مثبت شد؟

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
کاالهای اساسی و ملزومات سفره 

مردم خط قرمز دولت است
دویست و یازدهمین جلسه شــورای هماهنگی 
اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور 
برگزار و در این جلسه وزیران صنعت، معدن و تجارت 
و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت قیمت کاالها 
در بازار و اقدامات انجام شــده برای کاهش قیمت 

اجناس ارائه کردند.
به گزارش ایســنا، رئیس جمهور پــس از ارائه این 
گزارش با بیان اینکه تامین کاالهای اساسی و معیشت 
مردم اولویت نخســت دولت بوده است، بر تسریع 
اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری از افزایش 
بی رویه قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کاالهای 
مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و مناسب تاکید کرد. 
حسن روحانی با اشاره به اینکه دستورات الزم برای 
جلوگیری از افزایش قیمت کاالها با کنترل صادرات 
و همچنین افزایش نظارت ها صادر شده است، گفت: 
معیشــت مردم، نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از 
افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت 
بیشتری برخوردار است و دستگاه های مربوطه باید 
نظارت های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را 

عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تالش ها در 
برخی زمان های مشخص از جمله روزهای پایانی 
سال برخی سوء اســتفاده ها و جوسازی ها موجب 
القای کمبود کاال و در نهایت شوک افزایش قیمت 
می شود، تصریح کرد: وزارتخانه ها و دستگاه های 
ذیربط باید با جدیت و دقت بیشتر دستور العمل های 
کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند مردم 
در چنین مواقعی با ســختی مواجه شوند ضمن 
آنکه رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز با اطالع رسانی 
دقیق می بایســت اســباب آرامش و رفع نگرانی 
مردم را فراهم کنند. مدیریت واردات مواد ضروری 
و کاالهای مورد نیــاز مردم در این ایــام از جمله 

تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی بود.
رئیس جمهور در این زمینه اظهار داشت: با توجه به 
تامین ارز مورد نیاز در سخت ترین شرایط و افزایش 
تولید، نوسانات قیمت ها پیش از آنکه نشات گرفته 
از کمبود کاال باشد برآمده از التهاب آفرینی ها، القاء 
تصور جهش قیمت های آتی و ایجاد تقاضای کاذب 
است، همچنین کاستی در هماهنگی های الزم در 
امر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع 
هم وجود دارد که وضعیتی غیر قابل قبول را درمورد 

برخی کاالها ایجاد کرده است.
براســاس گزارش قائم مقام وزیر صمــت در امور 
بازرگانی در این جلسه، توزیع گسترده میوه، گوشت 
و مرغ در دستور کار دستگاه های مرتبط براساس نرخ 

مصوب آغاز شده و تداوم خواهد داشت.
در این جلسه همچنین دستگاه های مرتبط با تولید 
و توزیع کاال نیز با ارائه گزارشی تاکید کردند که با 
اجرای برنامه ها و سیاست های اتخاذ شده، بازار میوه، 
گوشت، مرغ و روغن با وفور توزیع کاال و نظارت بر 

قیمت، متعادل خواهد شد.
در جلسه امروز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
همچنین رئیــس کل بانک مرکزی گزارشــی از 
تحوالت بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه ســال 
۹۹ ارائه کرد. به موجب این گزارش تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه سال جاری نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته با نفت ۲،۲ درصد و بدون 

نفت ۱،۹ درصد رشد داشته است.
در مدت ۹ ماهــه، ارزش افزوده گروه کشــاورزی 
۴،۶ درصد، گروه نفــت ۳،۹ درصد، گروه صنایع و 
معادن ۶ درصد رشد مثبت داشته اند و صرفا ارزش 
افزوده گروه خدمات بدلیل شیوع ویروس کرونا و 
محدودیت های ناشــی از آن، ۳ درصد رشد منفی 
داشته اســت. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 
با توجه به رشد متوالی مثبت در دو فصل تابستان 
و پاییز، با اطمینان می توان بر خروج اقتصاد از رکود 

تاکید کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت 
های امید بخش اقتصاد کشور تصریح کرد: آمارها و 
شاخص های کالن اقتصاد نشانگر مسیر مثبت و 
خنثی سازی تحریم ها و شکست قطعی سیاست 
فشــار حداکثری و بارقه های پیــروزی در جنگ 
اقتصادی است و این توفیق دقیقا در سال هایی رخ 
داده است که بســیاری از کشورها به سبب هجوم 
کرونا نرخ منفی را در رشــد اقتصادی خود شاهد 
بوده اند. روحانی افزود: این موفقیت همان چیزی 
است که دشــمنان در چارچوب اهداف شوم خود 
نسبت به ملت ایران، بدنبال کمرنگ کردن و نفی آن 
هستند و متاسفانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر 
منافع زودگذر سیاسی شده و این کامیابی ملت را 

نادیده می گیرند.
رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید ســال آینده با 
همراهی مردم و فعاالن اقتصادی ســالی پررونق و 

امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.

اخبار
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روند صعودی بازار سرمایه روز گذشته هم ادامه داشت و شاخص کل 
بورس بیش از ۱5 هزار واحد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس در معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه با ۱5 هزار و ۷۶۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۴5 هزار 

واحد صعود کرد.
شــاخص کل با معیار هم وزن هــم ۱۰۲۷ واحد افزایــش یافت و 
رقــم ۴۳۴ هــزار و ۲8۶ واحــد را ثبت کــرد. معامله گــران این 

 بازار 8۳۰ هــزار معامله بــه ارزش ۷5 هــزار و ۳۹۹ میلیارد ریال 
انجام دادند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گلگهر، معدنی و 
صنعتی چادرملو، ایران خودرو، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک 
ملت، توسعه معادن و فلزات نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس هم با ۷۳ واحد افزایش به رقم ۱۷ هزار و ۲۷۱ 

واحد رسید. در این بازار 5۴5 هزار معامله به ارزش ۱۲8 هزار و ۶۲۲ 
میلیارد ریال انجام شد.

پتروشــیمی مارون، ســرمایه گذاری صبا تامین، هلدینگ صنایع 
معدنــی خاورمیانه، فوالد هرمــزگان جنوب و ســهامی ذوب آهن 
اصفهان نسبت به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل 
 بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشــترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند.

صعود ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
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نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران، ضمن اشاره به ثبات 
قیمت  خودرو در بازار طی دو هفته اخیر، روزهای 
پایانی بازار در سال جاری را کساد و بی مشتری 
خوانده و معتقد است که سال آینده نیز بعید به 
نظر می رسد مجدد افزایش قیمت شدیدی در 

بازار خودرو ایجاد شود.
آخرین روزهای ســال جاری در حال ســپری 
شدن اســت و این در حالی اســت که برخالف 
روال دوسال گذشته و پیش از آن بازار خودرو در 
این ایام رونق چندانی ندارد. سال گذشته ظهور 
ویروس کرونا، مشــتری را از بازار خودرو پایان 
سال گرفت. امسال نیز عالوه بر این ویروس، روند 
نزولی قیمت ها که از آبان ماه آغاز شده و تاکنون 
ثبات خود را حفظ کرده است، بازاری متفاوت و 

بدون مشتری رقم زد.
در رابطــه بــا آخریــن وضعیت بــازار خودرو 
در آخریــن هفتــه ســال جــاری، نعمت اهلل 
کاشانی نســب- نایــب رئیــس دوم اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران- در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی دو هفته اخیر 
که آرامشی نسبی بازار خودرو را فرا گرفته است 
و دیگر خبری از نوسانات روزانه و بازار پرهیجان 
نیســت؛ چراکه طی دو هفته اخیر نرخ ارز نیز 
به ثبات رسیده و نوســان کمتر از 5۰۰ تومان 

داشته است.  
وی ضمن تاکید براینکه برخالف رسم هرساله 
بازار خودرو در روزهای پایانی ســال، امســال 
بازار خودرو در رکود به ســر می برد، گفت: در 
حال حاضر تنها مشتری واقعی و مصرف کننده 
واقعی که نیاز مصرفی فوری به خودرو دارد، در 
بازار وجود دارد. دیگر خریــد خودرو به جهت 
سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.  البته که خرید 
به جهت ســرمایه گذاری نیز در روزهای پایانی 
سال )به جهت سال ســاخت خودرو( منطقی 
نبوده و برای سرمایه گذار، این چند روز پایانی 

صرفه اقتصادی نخواهد داشت.  
نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
فروشــندگان خــودرو تهــران ادامــه داد: 
خوشبختانه نقش دالالن در بازار خودرو کمرنگ 

شده و سرمایه خود را از بازار خودرو خارج و در 
بازارهای دیگر مشارکت می کنند؛ در حقیقت 
بازار خودرو جذابیت ســابق را نــدارد. در حال 
حاضر فروشنده در بازار بیشتر از خریدار دیده 
می شود. بازار خودروهای خارجی در رکود کامل 
قرار گرفته و خرید و فروشی صورت نمی گیرد. 
در خودروهای داخلی هم برای مصارف واقعی 
و خودروهای با قیمــت ۱۰۰ میلیون تومان تا 
نهایت 5۰۰ میلیون تومان، بــه تعداد محدود 

معامالت صورت می گیرد.
کاشانی نسب در رابطه با میزان کاهش قیمت ها 
در بازار خودرو که از آبان ماه امســال آغاز شد، 
گفت: در خودروهــای خارجی تــا حدود ۳۰ 
درصد کاهش قیمت دیده می شــود اما بازهم 
به هیچ عنوان خریداری ندارند. در خودروهای 
داخلی نیز حــدود ۱5 الــی ۲۰ درصد کاهش 
قیمت نســبت به گذشته ایجاد شــده است، 
 افت شــدیدی رخ نداده اما خریــدار چندانی 

هم وجود ندارد.

ســال آینده نیز بعید است افزایش 
قیمتی در بازار خودرو ایجاد شود

این مقام صنفی سال آینده بازار خودرو را اینگونه 
پیش بینی کرد: باتوجه به اینکه اقتصاد کشور و 
عوامل وابسته به نرخ ارز چندان قابل پیش بینی 
دقیق نیستند، پیش بینی دقیقی از روند قیمتی 
خودرو در بازار برای ســال آینده نمی توان ارائه 
داد، اما بسیار بعید به نظر می رسد که قیمت ها 
بخواهد مجدد روند افزایشــی در پیش گیرند. 
باتوجه به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاســت، 
چنانچه روند افزایش تولید خودروسازان بزرگ 
ادامه دار باشــد و تیراژهای تولید بــاال روند، با 
افزایش عرضه اتوماتیک وار تقاضا پایین خواهد 
آمد. در اینصورت به دنبال کاهش تقاضا، بازار به 

سمت رقابتی شدن حرکت خواهد کرد.
کاشانی نسبت در رابطه با آخرین قیمت ها برای 
پرتیراژهای داخلی اعالم کرد: همانطور که اشاره 
شد، قیمت ها طی دو هفته اخیر تغییر چندان 
محسوسی نداشــته و نهایت با نوسان یک تا دو 

میلیون تومان باال و پایین  شده است.

در حالی که برخی نوسان گیران و دالالن اوراق 
تسهیالت مســکن بار دیگر بخت خود را برای 
صعود قیمت اوراق تســهیالت مسکن به کانال 
۶۰ هزار تومان آزمودند، اما رکود بازار مســکن 
نرخ ها را ثابت نگه داشــت. طــی معامالت روز 
گذشته )شــنبه ۲۳ اســفند( فرابورس، قیمت 
برخی نمادهای زیرمجموعه اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مســکن به بازه ۶۰ هزار تومان 
افزایش یافت اما در معامالت امروز )یکشــنبه 
۲۴ اسفند( قیمت اوراق تســهیالت مسکن به 
کانال 5۰ هزار تومانی بازگشت.اگرچه در برخی 
معامالت امروز اوراق تســهیالت مســکن نیز 
قیمت تعدادی از برگه ها تا حدود ۶۳ هزار تومان 
رســید، اما میانگین قیمت تقریباً همه نمادها 
 زیر ۶۰ هزار تومان و از 5۷ تــا 5۹ هزار تومان 

در نوسان بود.

شکست نوسان گیران در مقابل رکود 
بازار مسکن

این در حالی اســت که برخی نوسان بگیران و 
دالالن اوراق تســهیالت مســکن در معامالت 
امروز سعی داشتند تا برگه های مورد نظر خود 
را تا حدود ۷۰ هزار تومــان قیمت گذاری و به 
فروش برسانند اما با توجه به اینکه بازار مسکن 
در حدود ۳ ماه گذشته با حداقل تعداد معامالت 
مواجه شده، به نظر می رسد رکود این بازار مانع 
از ســودجویی دالالن اوراق تسهیالت مسکن 
شده اســت. گزارش های اخیر بانک مرکزی از 
وضعیت ماهانه بازار مســکن حاکی از افت ۷۰ 
درصدی تعداد معامالت مســکن در بهمن ماه 
امسال نسبت به بهمن ســال گذشته دارد؛ در 
حالی رشــد قیمت مســکن افزایش حدوداً دو 
برابری داشــته اســت که هم قدرت خرید تازه 
واردها به بازار مسکن را به شدت کاهش داده و 
هم قدرت رقم فعلی وام مســکن در برابر ارزش 

ملک را تقریباً بی اثر کرده است.
در حال حاضر با توجه به میانگین قیمتی متری 
۲8 میلیون تومان در پایتخت که سبب شده تا 
یک واحد 5۰ متری به ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
تومان برسد، وام مســکن ۲۴۰ میلیون تومانی 

تنها توانایی پوشــش حدود ۶ متر از واحد 5۰ 
متری را دارد.

تابلوی تسه سرخ پوش شد
همچنین علی رغم آنکه تابلوی امروز معامالت 
اوراق تسه ســرخ پوش بود، با این حال ریزش 
قیمت ها در هیچیــک از نمادهای زیرمجموعه 
تسه بیش از منفی ۳ درصد نبوده و صرفاً در نماد 
تسه ۹8۰5 )اوراق مســکن مرداد ۹8( ریزش 
منفی ۳.8 رخ داد.؛ در سایر نمادهای معامالتی 
اوراق تسهیالت مسکن، کاهش قیمت ها منفی 

یک تا ۲ درصد بود.

عقب نشــینی خریداران مسکن و 
دارندگان تسه از بازار اوراق تسهیالت

تعداد برگه های به فروش رســیده نیــز در اکثر 
نمادهای معامالتی اوراق تســهیالت مســکن با 
کاهش شدید نسبت به روزهای رونق بازار مسکن 
مواجه شده است؛ بیشــترین برگه های فروخته 
شــده به نماد تســه ۹۹۱۱ )اوراق مسکن بهمن 
امســال( با ۱۷ هزار برگه و سپس به تسه ۹۹۱۰ 
)اوراق مسکن دی ماه امســال( با ۱۲ هزار برگه 
اختصاص داشت. در سایر نمادها هم تعداد فروش 
اوراق مسکن کمتر از هزار برگه بود؛ به نظر می رسد 
هم دارندگان این برگه ها به رونق بازار مسکن در 
سال آینده امیدوارند و از همین رو، از بازار اوراق 
تسهیالت عقب نشینی کرده اند و هم متقاضیان 
خرید مسکن به ادامه روند کاهشی قیمت مسکن 
در سال آینده امید بسته اند که همین موضوع به 

کاهش معامالت اوراق تسهیالت دامن زده است.

هزینه دریافت وام مسکن؟
با در نظــر گرفتــن میانگین قیمــت هر برگه 
تسهیالت مســکن تا 58 هزار تومان، زوجین 
تهرانی متقاضــی دریافــت وام ۲۴۰ میلیون 
تومانی خرید مسکن می بایست برای خرید ۴8۰ 
برگه 5۰۰ هزار تومانی گواهی حق تقدم استفاده 
از تسهیالت مسکن، ۲۷ میلیون و 8۴۰ هزار و 
 وام ۱۴۰ میلیون تومانی فردی خرید مســکن، 

۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان هزینه کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را درباره 
بودجه، یارانه، جریمه های کرونایی اعالم کرد.

به گزارش ایســنا، محمدباقر نوبخت در حاشــیه 
همایش ســاالنه فرماندهان پلیس راهــور ناجا با 
حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت بودجه 
سال ۱۴۰۰ گفت: با یاری خدا بودجه تقریبا با توافق 
نسبی بین دولت و مجلس تهیه شده است مواردی 
هم که مشابه سنوات گذشته از منظر شورای نگهبان 
یا با قانون اساسی مغایرت داشته یا مباینتی با شرع 
مقدس داشته است اعالم شد. انتظار داریم تا پایان 
هفته مجلس فرصت کند تا این ایرادهای شــورای 

نگهبان را برطرف کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به نظر 
می رســد با اصالحاتی که برای تامین نظر شورای 

نگهبان روی مصوبات مجلــس در بودجه صورت 
می گیرد ما بتوانیم تا پایان سال یعنی تا پایان هفته 
بودجه را به عنوان قانون داشــته باشیم، گفت:این 
فرصت هم برای دولت خواهد بود تا بتوانیم ضوابط 
اجرایــی و آیین نامه های اجرایی و مالــی را تهیه 
کند تا بودجه بعد از تعطیالت نــوروز برای اجرا به 
همه دستگاه ها ابالغ شود. نوبخت درباره وضعیت 
پرداخت یارانه در بودجــه ۱۴۰۰ نیز گفت: یکی از 
احکام مرتبط با افرادی است که شایستگی دریافت 
یارانه را دارند منتهی بنا بر هر دلیلی استفاده نکرده 
اند با همان ســاز و کاری که قانون مشخص کرده 
است و آیین نامه  اجرایی آن در دولت در تبصره ۱۴ 
نوشته شده ما ان شاءاهلل بتوانیم بازماندگان را نیز به 
جمع یارانه بگیران اضافه کنیــم. وی ادامه داد: در 

حال حاضر نیز دو یارانه در دو روز مشخص و معین 
ماه پرداخت می شود در تاریخ دهم یارانه حمایت 
معیشتی و بیستم هم یارانه های جاری که از پیش 
وجود داشــت پرداخت می شــود.به گفته نوبخت 
خوشبختانه آمارها نشان از موفقیت پلیس راهور در 
حفظ جان مردم است عالوه بر این که از نظر امنیت 
و نظم در جاده هــا و خیابان ها و در همه شــرایط 
حضور دارند خوشــبختانه تعداد کشــته شدگان 
ناشــی از تصادفات با تالش و مســاعی و مدیریت 
ویژه صورت گرفته کاهش پیدا کرده است. سازمان 
برنامه و بودجه به نیابت از دولت وظیفه خود می داند 
تا جایی که ممکن است نیازمندیهای پلیس راهور 
را برای اینکه بتواند آمار کاهش مرگ و میر را حفظ 

کرده و بکاهد، آماده کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از جرایم کرونایی 
به راهور هم تعلق می گیــرد؟ گفت: انچه که برای 
برخورداری پلیس راهور از پاداش اســت ما بدون 
ارتباط بــا مباحث جریمه می بینیــم و تالش می 
کنیم اقدام خودمان را در پاســخ به زحمات پلیس 
راهور انجام دهیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که 
آیا این جرایم برای وزارت بهداشت است؟ تصریح 
کرد: این جرایم مربوط به وزارت بهداشــت نیست 
وزارت بهداشت هم یکی از استفادکنندگان از منابع 
کروناست. رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره 
تجهیز پلیس در راستای هوشمندسازی گفت: در 
واقع برنامه از سوی پلیس راهور ارائه شده و سازمان 
برنامه و بودجه حسب توافقی که با سردار فرماندهی 

راهور داشتیم اقدامات خوبی انجام می شود.

برای دریافت وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟بازار خودرو  کساد  و بی مشتری

توضیحات نوبخت درباره جریمه های کرونایی و بودجه

با یک بیستم درآمدهای نفتی، کشور را اداره می کنیم

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۲۴اسفند ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ده میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال 
در بازارهای جهانی ۱۷۲۸ دالر و ۲۱ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۳۶۷ تومان است.

خبر



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2159| دوشنبه 25 اسفند ماه

میزان دستمزد تعیین شده قانع کننده نیست
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. در این شرایط اقتصادی قابل تایید نیست که کارگاهی نیروی انسانی زیادی داشته باشد و ممکن است با افزایش دستمزدها کارفرمایان مجبور شوند کارگران خود را تعدیل کند. 
زیرا همیشه این مساله مطرح بوده است اگر افزایش دستمزدها معقول نباشد ممکن است تا ۳0 درصد نیروی انسانی کارگری در کارگاه های صنعتی و اقتصادی کشور تعدیل شوند. با توجه به تورم افسار گیسخته و خط فقر 10 
میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از 4.5 دریافت کنند زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران 40 درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکالت کارگران قانع کننده نیست. علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می 

شود و مالکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است. اما تاکنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود. نتوانسته است هزینه های کارگران را پوشش دهد. 

رقم دستمزد کارگران برای 
سال 1400 مشخص شد که 
براساس آن حداقل دستمزد 
کارگــران در ســال آینده با 
افزایش ۳٩ درصــدی به 4 
میلیون و ٢00 هزار تومان برای خانواده ۳ نفری رسید. 
بالخره پس از برگزاری جلســات متعدد، نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی و دولت برای افزایش ۳٩ درصدی 
نرخ دستمزد برای سال 1400 به توافق رسیدند. هرساله 
چانه زنی های بســیاری برای افزایش حقوق کارگران 
طی جلسات متعددی انجام می گیرد که نتیجه آن نیز 

نارضایتی کارگران از میزان افزایش دستمزدهاست.
شورای عالی کار با افزایش ۳٩ درصدی حداقل دستمزد 
سال 1400 کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران 
را از یک میلیون و ٩1٢ هزار تومان به بیش از دو میلیون 
و ۶50 هزار تومان افزایش داد. جلسه تعیین دستمزد 
کارگران پس از حدود شــش ســاعت مذاکره فشرده 

سرانجام با تصویب افزایش ۳٩ درصدی حداقل دستمزد 
1400 به پایان رسید. اعضای شورای عالی کار همچنین 
با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر 
این اســاس بن خواربار کارگران را به ۶00 هزار تومان 
افزایش دادند. کمک هزینه مســکن کارگــران نیز با 
تصویب شورا به 450 هزار تومان افزایش یافت. البته حق 
مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای 
اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در 
فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود. از دیگر 
مصوبات شــورای عالی کار افزایش ٢۶ درصدی سایر 
سطوح مزدی به اضافه رقم ثابت ۸٢۷۸ تومان و ماهانه 

٢4۸ هزار و ۳50 تومان بود.
همچنین پایه ســنوات برای کارگران قرارداد موقت و 
دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه 140 
هزار تومــان و حق اوالد نیز  ۳45 هــزار تومان تعیین 
شد.دویســت و نود و هفتمین نشست شــورای عالی 
کار که از ســاعت 1۷ با حضور وزیــر کار، نمایندگان 
گروههای کارگــری و کارفرمایــی و معاونین وزرای 
اقتصادی بــه منظور تعیین حداقل دســتمزد 1400 
آغاز شده بود سرانجام با تصویب افزایش ۳٩ درصدی 

حداقل دستمزد به پایان رسید تا از فروردین ماه 1400 
و به دنبال ابالغ بخشــنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق 
کارگران با افزایش ۷45 هزار تومانی به ٢ میلیون و ۶50 
هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن )در 
صورت تصویب( و سایر مزایای جانبی مزد به بیش از 4 
میلیون تومان افزایش یابد.در این رابطه اما رئیس مجمع 
نمایندگان کارگران اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه 
انتظار داشتیم دستمزد سال 1400 خط فقر را پوشش 
دهد، گفت: متاســفانه طی دو دهه اخیر کارگران در 
افزایش دستمزد سالیانه به حق خود نرسیده اند ولی به 
هر حال این انتظار هنوز وجود دارد. عباس عظیمی با ابراز 
این عقیده که گویا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ حتی 
با برخی کارفرمایان در رقابت است که رقم دستمزد را 
افزایش ندهد، اظهار کرد: افزایش ۳٩ درصدی دستمزد 
کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چرا که 
دولت باوجودی که عدد سبد معیشت را ۶ میلیون و ٩00 
تومان اعالم کرده، شب گذشته حداقل دستمزد را برای 
کارگران ٢ میلیون و ۶55 میلیون تومان اعالم می کند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه دولت در افزایش ۳٩ درصدی مزد سال 

1400 نقش داشته است، افزود: اعالم این رقم نشان می 
دهد با ترکیبی فعلی شورای عالی کار، حتی کارفرما نیز 
در این شورا تعیین کننده نیست.ترکیب شورای عالی 
کار به گونه ای است که هیچ زمانی، کارگری نخواهد شد 
و سود و مزیتی برای این قشر نخواهد داشت. وی تاکید 
کرد: دولت براساس اهداف خود نرخ مزد را مشخص می 
کند این درحالیست که در طول سال و طی چند نوبت 
تولیدات داخلی افزایش قیمت داشته اند، درحالی که 
تنها یک بار در سال دســتمزد کارگران اعالم و اندکی 

افزایش می یابد.
عظیمی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد، مبالغ 
اعالم شده برای مزد سال 1400 اصال نمی تواند کفاف 
زندگی کارگران را بدهد، اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر 
هزینه های بن، مسکن و ... برای مزد سال آینده تحت 
الشعاع رقم حداقل دســتمزدی است که شب گذشته 
دولت اعالم کرد و باید دید بن ۶00 هزار تومانی کجای 
زندگی یک کارگر را می گیرد. وی تصریح کرد: اگرچه 
دولت رقم سبد معیشت را ۶ میلیون و ٩00 هزار تومان 
اعالم کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی 

10 میلیون تومان است.

افزایش 39 درصدی حقوق كارگران كفاف هزینه ها را می دهد؟

تیغ دولبه  افزایش مزد
شایلی قرائی
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بانک ها به بزرگترین عامل 
برای زمین گیر شدن تولید 
در سالهای اخیر بخصوص 
ســال ٩٩ که یک هفته تا 
انتهای آن فرصت باقی است 
تبدیل شده اند. بروکراسی دریافت وام به عالوه تمایل 
این نهادها برای همکاری با مشتریان قدیمی و تزریق 
منابع بانکی به پروژه های کالن برای سودآوری بیشتر 
موجب شده تا دست تولیدکننده خالی بماند و چاره 
ای برای همکاری با دالالن برای دریافت وام خارج از 

نوبت نداشته باشد.
به گفته عضو خانه صنعت و معدن دالالن مرتبط با 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان 
تعرفه دارند و 4 یا ۷ درصــد از مبلغ وام را طلب می 

کنند. آمار منتشر شــده از ســوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ٩ ماهه 
امســال حدود ٢5 درصد از کل ثبــت نام کنندگان 
 دریافت تسهیالت رونق تولید و حدود ۳٩ درصد از 

ثبت نام کنندگان تســهیالت برنامه تولید و اشتغال 
)تبصره 1۸( موفق به دریافت آن  شده اند.

در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان گفت: 
امروز معضل تولید به موضوعی الینحل تبدیل شده 

تا جایی که فعاالن این عرصه به دنبال راه نجاتی برای 
خروج از گرداب بی مسئولیتی متولیان هستند. عضو 
سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: 
یکی از مشکالت اساسی در بحث تولید کشور اعمال 
محدودیت علیه تولید است یعنی اینکه تولید کننده 
علی رغم مصوبات و ابالغیه ها نمی تواند به راحتی و در 
اسرع وقت از نهاد ها و سازمان های مرتبط تسهیالت 
دریافت کند. وی تصریح کرد: اکنون ســنگ اندازی 
نظام بانکی مقابل تولید دیگر موضوع نادیده و ناچیز 
نیســت بلکه به یک بحران بزرگ و همه گیر تبدیل 

شده است.
به گفتــه صدیقی، واحد هــای تولیدی بــه ناچار با 
توجه به شــرایط رکود و شــیوع ویــروس کرونا در 
بالتکلیفی قرار گرفته اند؛ از یکسو به دنبال راهی برای 
فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز تولید هســتند و از 
ســوی دیگر نمی توانند جوابگوی سود های هنگفت 

تسهیالت دریافتی باشند.

سنگ اندازی بانک ها، برخی تولیدكنندگان را مجبور به تبانی با  دالالن برای دریافت وام می كنند 

تسهیالت  تولید  در دست  دالالن
چرا تسهیالت به بخش تولید نمی رسد؟ 

بی رغبتی بانک ها به تولید 
آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن

با تمام مشکالتی که در سال جاری برای تولید وجود داشته بعد از ماههای اولیه سال و شوک هایی که بخاطر کاهش ارزش پول ملی، بازار بورس و بحران کرونا ایجاد شد تولید به خود آمد و بسیاری از واحدها به چرخه فعالیت برگشتند. در حال 
حاضر تقاضا در بازار وجود داشته و دارد وبه دلیل اینکه تامین کننده خارجی هم اشباع شده است بنابراین برخی از واحدهای تولیدی از کار افتاده هم تاحدودی به چرخه کار بازگشته اند. البته هرچند فضا مقداری برای تولید باز شد اما هنوز 
هم قدرت خرید مردم کم و ناچیز است و مشتری برای کاالهای تولید شده کم است. در رابطه با ارایه تسهیالت تولید هم همانطور که بارها اشاره کرده ایم بانک ها پاسخگو نبوده و نیستند و تمایل برای تزریق منابع بانکی به پروژه های کالن و 
سودآوری در مقیاس باال بوده است. منابع بانکی کم است و همان میزان هم با واسطه گری به سمت بخش های غیرتولیدی سوق داده می شود.  همچنین بانک ها معموال با مشتری های قدیمی و خاص خود کار می کنند و برای پذیرش مشتری 
جدید گارد دارند. متاسفانه در سالی که در هفته پایانی آن قرار داریم توزیع منابع برای بخش تولید نسبت به دیگر بخش ها خیلی تغییر محسوس و مفیدی نداشته و حتی کمتر هم شده است. بر اساس آخرین آمار از 100 درصد تنها ٢٩ درصد 
از کل منابع به تولید پرداخت شده و هیچ سالی باالتر از ۳5 درصد نرفته است. این در حالی است که عطش تولید برای دریافت تسهیالت کم نمی شود و نیازمند دریافت این حمایت ها است.  متاسفانه به دلیل نبود منابع و عدم اختصاص مناسب 
منابع بانکی دالالن وارد سیستم شده اند و فساد و رانت به تولید نیز ورود کرده است. ایرادات بیشمار  برای دریافت تسهیالت هم مزید بر علت شده تا تولیدکننده چاره ای برای تبانی با دالالن نداشته باشد و حتی درصدی را هم برای افرادی که 
وام را درست می کنند اختصاص دهد. متاسفانه تا وقتی که صف برای گرفتن کاال و خدمات وجود داشته باشد رانت و فساد و دالالن نیز حضور خواهند داشت. فرقی نمی کند صف برای خرید مرغ و گوشت باشد یا دریافت وام. در صف ماندن 
برای دریافت وام به دلیل اینکه سازوکار مشخصی وجود ندارد، منابع بانکی کم است و خود بانک ها نیز تمایلی برای همکاری با تولید ندارند برای تولیدکننده که نیاز اساسی به مواد اولیه و هزینه های بسیار باالی تولید دارد صرف نمی کند برای 
همین دالالن پا به این عرصه نیز گذاشته اند. این در حالی است که بیش از ٢ هزار واحد تولیدی به وسیله بانک ها تملک و تعطیل شده و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بالتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است تعطیل شوند. بانک ها زمانی 
که می خواهند تسهیالت را تمدید کنند باقیمانده را مانند تسهیالت جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیالت ابتدایی محاسبه می کنند. بر این اساس، چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته اند می توانند قانون را 
دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می کنند. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قراردادهای تسهیالت بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانک ها با فرمول خودشان سود این تسهیالت 
را محاسبه می کنند.  به طور کلی چرخ اقتصاد کشور امروز به هر سختی در حال چرخیدن است اما امیدی که رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدنشان برای روان شدن چرخیدن این چرخ داده بودند، محقق نشده است. مهم این است که 
قدرت خرید مردم باال تر برود، وضعیت اقتصاد کالن با ثبات باشد و مشکالت اقتصادی به حداقل برسد ولی در عمل می بینیم که هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است. البته بخشی از مشکالت مربوط به تحریم ها بود ولی بخش دیگری از این 

مشکالت را باید در جای دیگری جستجو کرد و اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی را مانند آن چیزی که در بازار ارز، بورس و… اتفاق افتاد بررسی کنیم به نقش مسائل داخلی هم در مشکالت اقتصادی پی می بریم.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

5 هزار تن میوه روی دست بارفروشان ماند. عضو هیات 
مدیره اتحادیه بارفروشان با تائید این خبر گفت: بیش 
از پنج هزار تن میوه در میدان موجود است و کسی هم 
میوه نمی خرد.»بار میوه روی دست بارفروشان مانده 
است.  میوه گران اســت و قدرت خرید مردم ضعیف 
شده و مجبورند میوه را دانه ای بخرند.« این جمله ها 
بخشی از صحبت های اکبر یاوری، عضو هیات مدیره 
اتحادیه بارفروشان است.هفته گذشته بارفروشان به 
مردم قول دادند شنبه موز ارزان می شود. هر چند که 
موز در میادین اصلی میوه کیلویــی 10 هزار تومان 
ارزان شده است، اما میوه فروشان در سطح شهر موز را 
هنوز کیلویی 50 تا 5۳ هزار تومان می فروشند! به گفته 
یاوری، میوه فروشان به سود صد در صدی قانع نیستند 

بلکه موز را با سود ۳00 درصدی می فروشند.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان همچنین گفت: 
اسفند ماه سال گذشــته مردم میوه می خریدند، اما 
امسال بیشــتر از پنج هزار تن میوه در میدان موجود 

است و کسی هم میوه نمی خرد.

فروشــندگان می گویند میوه گران شده است و مردم 
میوه نمی خرند. اکبر یاوری هم معتقد اســت قدرت 
خرید مردم پایین آمده و حتی مردم پول خرید میوه 
شب عید را هم ندارند.او به کاهش شدید قدرت خرید 
مردم اشاره کرد و گفت: اگر به میوه فروشی ها سر بزنید 
اشکتان در می آید؛ وقتی که می بینید شهروندان تهرانی 
میوه را دانه ای می خرند.به گفته یاوری، بارفروشی که 
روزی پنج ماشین میوه می فروخت امروز در شب عید 
توانسته یک ماشین میوه بفروشد. علت این است که 
مردم از میوه فروشی ها میوه نمی خرند و میوه فروش هم 

از بارفروش سفارش نمی گیرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان با اشاره به قیمت 
انواع میوه گفت: قیمت پرتقال خونی در میدان اصلی 
بین 11 تا 14 هزار تومان است. پرتقال تامسون مجلسی 
با قیمت هشت تا 10 هزار تومان فروخته می شود. خیار 
گلخانه ای هفت تا هشت هزار تومان داد و ستد شد و هر 
کیلوگرم سیب سرخ هم با قیمت پنج تا 1٢ هزار تومان 

فروخته می شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی به اندازه مورد نیاز مرغ تولید نکرده است، 
گفت: اما معتقدم که ستاد تنظیم بازار نیز در کنترل 
گرانی موفق عمل نکرده است.عباس قبادی با بیان 
اینکه در حدود ٢۶0 نقطه میوه با کیفیت و قیمت 
مناسب عرضه می شود، گفت: در حال حاضر حدود 
۷0 درصد مردم میوه مورد نیاز خــود را از میادین 
میوه و تره بار تهیه می کنند که در این میادین قیمت 
میوه ۳5 تا 40 درصد کمتر از قیمت میوه در سطح 

شهر است. 
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه توزیع میوه برای 
تنظیم بازار شب عید از روز گذشته آغاز شده است، 
افزود: بهترین پرتقال در میادین میوه و تره بار تهران 
11 هزار و ۸00 و سیب ۸ هزار و ٩00 تومان است. 

وی در مورد بازرسی ها و رسیدگی به تخلفات گران 
فروشی بیان داشت: در دو ماه گذشته 15 هزار و 450 
پرونده تخلف به ارزش ٢00 میلیارد تومان تشکیل و 

به تعزیرات ارسال شده است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت گفت: برای 
تامین بازار شب عید حدود 40 هزار تن میوه ذخیره 
سازی شده است ضمن اینکه استانداران و کارگروه 
های تنظیم بازار اســتانی هر مقدار که درخواست 
داشته باشند ارسال و توزیع می شود. وی در مورد 
وضعیت تنظیم بازار مرغ نیز بیان داشت: برای تامین 
نیاز کشــور باید 110 تا 1۳0 میلیون قطعه جوجه 
ریزی انجام شود که برای تامین مرغ مورد نیاز کشور 
از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کرده بودیم تا 

این میزان جوجه ریزی را انجام دهد. 

رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی تهران 
می گویــد تجربــه ارز 4٢00 تومانی در ســال های 
گذشــته باید به ما نشــان می داد که با این سیاست 
نمی توان قیمت مواد غذایــی مصرفی مردم را پایین 
نگه داشت. احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: آنچه که با 
قاطعیت می توانم از آن صحبت کنم این است که تمام 
تشکل های بخش خصوصی واقعی در هر حوزه ای که 
فعالیت می کنند به شکل یک صدا با تداوم تخصیص 
ارز 4٢00 تومانی مخالفند و این موضوع را در ماه های 
گذشته در هر جلسه و موقعیتی که ممکن بوده بیان 
کرده اند. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم 
تخصیص ارز ترجیحی در ســال آینده و قرار گرفتن 
نهاده های طیور در فهرست کاالهای دریاف کننده این 
ارز، آیا می توان به کاهش قیمت مرغ امیدوار بود؟ پاسخ 
داد: متاســفانه خیر. الاقل صرف اجرای این سیاست 
نمی تواند کمکی به کاهش قیمت مرغ کند. ما بارها 
گفته ایم که ارز دولتی تنها به افزایش فساد و رانت و عدم 
شفافیت در اقتصاد ایران کمک می کند و جز آن گره ای 
باز نخواهد کرد اما متاسفانه به نظر می رسد نهادهای 

تصمیم گیر نظر دیگری دارند.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران، با بیان 
اینکه عملکرد دقیق این ارز را تنها دولت و بانک مرکزی 

در اختیار دارند، اظهار کرد: ما در بیان آمارها باید میان 
دو موضوع ارز تصویب شده و ارزی در که واقعیت تامین 
شده است فاصله بگذاریم. اینکه بانک مرکزی بگوید که 
ما میزان ارز 4٢00 تومانی برای مرغ را افزایش دادیم، 
لزوما به معنی افزایش تامین قطعی در بازار نیست و 
برای آنکه مشخص شود چه میزان ارز به چه افرادی 

رسیده باید اطالعات به شکل شفاف ارائه شود.
فرشچیان درباره صحبت های اخیر رییس جمهور که 
نبود وزارت بازرگانی را عامل بــر هم خوردن نظم در 
توزیع برخی کاالها دانســته بود نیز بیان کرد: در این 
زمینه نیز ما باید دســت به عصا برخورد کنیم؛ یعنی 
صرف تفکیک وزارتخانه ها در یک چارچوب تحلیل 
شود و اینکه ما از این تفکیک چه انتظاری داریم در یک 
چارچوب دیگر. وی خاطرنشان کرد: از نظر من ایجاد 
وزارت بازرگانی می تواند به چاالک شــدن ساختار، 
تخصصی شدن تصمیمات و ســرعت گرفتن انتقال 
خواسته ها از بخش خصوصی به مدیران دولتی کمک 
کند و ما در جلسات ماه های گذشته نیز موافقت خود با 
این موضوع را اعالم کردیم اما اینکه توقع داشته باشیم 
با صرف تاسیس یک وزارتخانه ناگهان تمام مشکالت 
حل شود و بازارها نظم پیدا کنند این طور نیست و باید 

چاره کار را در دیگر بخش ها نیز جست و جو کرد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه مسئوالن به 
مردم دروغ نگویند، گفت: واقعیت این است که در مرغ 
و روغن کمبود وجود دارد بنابراین با دروغ گفتن مردم 
را در صف های خرید قرار ندهیم.قاسم نوده فراهانی با 
بیان اینکه باید واقعیت ها را در مورد وضعیت تولید  و 
توزیع مرغ به مردم اطالع داد، گفت: در روز ٢۳ اسفند 
ماه میزان تحویل مرغ به میدان بهمن 1۳0 تن و میزان 
تحویل مرغ در میدان تهران پــارس حکیمیه ۷5 تن 
بوده است بنابراین چیزی بیش از ٢00 تن مرغ به این 
دو میدان تامین کننده مرغ تهران، مرغ تحویل شــده 
است در حالی که نیاز تهران روزانه 100 تن مرغ است. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به میزان کسری مورد 
نیاز مرغ بیان داشت: چرا باید بگوییم که مرغ به اندازه 
کافی هست.  وی افزود: این وضعیت در حالی است که 
مشاهده می شود مرغ زنده با قیمت هر کیلو ٢4 هزار 
تومان بفروش می رسد بنابراین این سوال به ذهن متبادر 
می شود که این مرغ از کجا می آید؟ من این این سوال را 
مقامات مسئول وزارت جهاد کشاورزی می پرسم زیرا 

تولید مرغ بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
نوده فراهانی با اشاره به جلسه چند روز قبل در استانداری 
تهران اظهار داشــت: مقامات مســئول وزارت جهاد 
کشاورزی در آن جلسه مدعی شــدند که مرغ تهران 
را تامین می کنند اما برای این منظور سهمیه اصناف 
را قطع کردند و در اختیار فروشــگاه های زنجیره ای و 
میادین قرار دادند.  وی بیان داشت: آیا با این کار وضعیت 
توزیع مرغ اصالح شد و مشکل مرغ حل شد؟ اگر کمبود 

هســت که ما هم آن را قبول داریم چرا به مردم دروغ 
بگوییم و چرا مردم را به خودمان بدبین کنیم. من تخلف 
در اصناف را رد نمی کنم و مواردی از تخلف ممکن است 
در بین اصناف باشد اما همین اصناف بودند که در قبل 
و انقالب و ۸ سال دفاع مقدس همواره پای کار بوده اند 
و اکنون که مرغ کم شده برخی اصناف را دزد قلمداد 
می کنند، آیا حق اصناف این است؟ نوده فراهانی گفت: 
واقعیت را به مردم بگویید و اعالم کنید که مرغ کم است 
مردم هم قطعا مراعات می کنند . مردم طی 41 سال بعد 
از انقالب و در دوران جنگ با تمام ناسازگارها ساخته 
اند لذا درست نیست که برخی مسئوالن اصناف را دزد 
خطاب کنند، سوال من این است که شما در اختیار آنها 
سهمیه مرغ قرار داده اید که اصناف آن را دزدیده باشند؟ 
رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: واقعیت کمبود مرغ 
را به مردم بگویید و نگویید مرغ هست تا در این شرایط 
مردم در صف بایستند و وسیله ای برای بیگانگان فراهم 
کنیم تا فیلم صفوف مردم بــرای خرید مرغ را پخش 
کنند.وی بیان داشت: این وضعیت و ایستادن برای مردم 
برای خرید مرغ در شان نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران نیست. 
رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: روغن هم همین 
وضعیت را دارد و  در مورد روغن نیز کمبود وجود دارد.  
وی افزود: مســئولین دائما اعالم می کنند  مواد اولیه 
روغن به اندازه کافی هست اما سوال این است که اگر 
روغن هست پس چرا این مواد اولیه برای تبدیل به روغن 

خوراکی وارد کارخانه ها نمی شود. 

سهمیه مرغ اصناف را به فروشگاه های زنجیره ای دادند

چرا مواد اولیه روغن به کارخانه ها تحویل نمی شود؟

تمام تشکل های بخش خصوصی واقعی با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفند

دبیر ستاد تنظیم بازار: در كنترل گرانی موفق عمل نکردیم

وزارت جهاد هم به اندازه کافی مرغ تولید نکرد

عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان:

۵ هزار تن میوه روی دست بارفروشان ماند
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 کسب و کار

ازسوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی
نخستين مجوز فعاليت پلتفرم های ديجيتال حوزه 

سالمت صادر شد
عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی از صدور نخستین مجوز 

فروش آنالین طال خبر داد.
رضا الفت نسب در گفتگو با »کسب و کار« گفت: کسب و کاری از بوشهر 
نخستین مجوز فروش طال را دریافت کرد. این در حالی است که در تهران 

نیز اولین مجوز روز گذشته صادر شد. 
وی ادامه داد: در چند روز آینده اتحادیه کســب و کارهای مجازی صدور 

چهار مجوز فروش آنالین طال را در دستور کار دارد.  
عضو هیات مدیره اتحادیه کســب و کارهای مجازی در ادامه در پاسخ به 
سوال »کسب و کار« مبنی بر اینکه سرنوشــت پلتفرم های دیجیتال در 
حوزه سالمت به کجا کشید، گفت: درحوزه اقالم سالمت روز گذشته بعد 
از سال ها تالش اولین مجوز در بحث خدمات حوزه سالمت در مورد نوبت 

پزشک صادر شد. 

نسخه نویسی الکترونیکی و تخلف داروخانه ها
تخلفات فقط به داروخانه ها ختم نمی شــود و این قصه سر دراز دارد. این 
روزها بسیاری از پزشکان سعی می کنند برای خودشان مجهزترین مطب 

را داشته باشند و صفر تا صد کارهای بیمارشان را خودشان انجام دهند
در حالی که برخی از داروخانه ها از ناآگاهی بیماران سوءاستفاده می کنند و 
برای یک نسخه هم از بیمار و هم از سازمان تامین اجتماعی پول می گیرند، 
سازمان تامین اجتماعی همزمان با طرح اجرای نسخه نویسی الکترونیک 
و توســعه خدمات غیرحضوری از ابتدای اســفندماه اعــالم کرده دیگر 
دفترچه های بیمه درمان کاغذی صادر نمی شوند.برای دومین بار است که 
به داروخانه مراجعه کرده است. دفعه اول که داروهایش را خریده و مدارکش 
را برای بیمه تکمیلی برده، کارشــناس بیمه دوباره او را برگردانده چرا که 
تمام داروهایش غیربیمه ای و خارج از تعهد بوده اند اما داروخانه، برگ سبز 
دفترچه بیمار را به او نداده است، به عبارتی پول داروهایش را آزاد حساب 
کرده و با استفاده از برگ سبز دفترچه بیمه اش، یک بار هم همان پول را از 
بیمه می گیرد؛ تخلفی که کمتر کسی متوجه آن می شود چون درباره اش 
آگاهی ندارند. بیمار هم خودش چیزی نمی دانسته و کارشناس بیمه جریان 

را برایش توضیح داده است.
در کنار ناآگاهی بســیاری از مردم، کارشناســان بیمه شاهد تخلف های 
بسیاری در این باره و در طول یک روز هستند. یکی از همین کارشناس ها 
که با تخلفات اینچنینی روبه رو است و هر بار تالش می کند حق بیماری را 
به او برگرداند، می گوید:»این روزها بیشتر داروها آزاد محاسبه می شوند. 
حتی اگر دو قلم دارو آزاد و بقیه داروهای بیمار تحت پوشش بیمه تامین 
اجتماعی باشند، داروخانه ها می توانند برگ سبز دفترچه بیمه بیمار را جدا 
کنند اما زمانی که به بیمار فاکتور می دهند و جلوی داروها نوشــته شده 
»غیربیمه ای و خارج از تعهد« یعنی داروخانه هزینه داروها را به صورت آزاد 
از بیمار گرفته است بنابراین حق ندارد برگ سبز دفترچه را جدا کند چون با 
این کار هم از بیمار و هم از بیمه پول می گیرند. معموال داروخانه ها برگ های 
سبز دفترچه بیمه ها را ماهانه جمع می کنند و برای بیمه تامین اجتماعی 
می فرستند و پولش را می گیرند. به عبارتی در عین حال که از مشتری پول 
می گیرند، می توانند با فاکتورسازی از بیمه هم پول بگیرند. موارد اینچنینی 
بسیارند و من هم همین شــرایط را برای بیمه شده توضیح می دهم و او را 
دوباره به داروخانه ای که داروهایش را تهیه کرده می فرســتم تا برگ سبز 
دفترچه اش را پس بگیرد چون اگر این برگ نباشد، بیمه تکمیلی هم هزینه 
داروها را پرداخت نمی کند.«او در ادامه می گوید: »مثال بیمه شده ای مراجعه 
کرده بود که حدود ۳۰۰ هزار تومان برای یک قلم دارو پرداخت کرده بود. 
کل مبلغ هم آزاد حساب شده بود. وقتی بیمار برای دومین بار به داروخانه 
مراجعه و اعتراض کرد، حدود ۸۰ هــزار تومان از پولش را گرفت. برخی از 
بیمه شــدگان هم می گویند این روزها که ۸۰ هزار تومان پولی نیست در 
حالی که اگر چندین مورد مشــابه در یک روز اتفاق بیفتد، می دانید برای 
داروخانه چه مبلغی می شود؟ گاهی اوقات بیمه شده تا داروخانه می رود و 
دست خالی برمی گردد و مجبور می شوم خودم با داروخانه تماس بگیرم و 
مشکل را مطرح کنم که تقریبا همه آنها قبول می کنند فاکتوری که دست 
بیمار داده اند اشتباه شده اما حاضر نمی شوند بپذیرند که تخلف کرده اند و 
در نهایت می گویند کارمندی که این کار را انجام داده تازه وارد و ناشی بوده 
است. گاهی پیش آمده دو ماه از تاریخ نسخه بیمار گذشته و من با داروخانه 
تماس گرفته ام و گفته اند نســخه ها را برای بیمه تامین اجتماعی ارسال 
کرده اند. بیمار هم مجبور شده دوباره به پزشک مراجعه کند، دوباره پول 
ویزیت بدهد تا جزئیات داروهایش نوشته شود و دوباره به داروخانه برود تا 
برگ سبزرنگ را تحویل بگیرد. حساب کنید همین پروسه چقدر وقت و 

انرژی یک بیمار و خانواده او را می گیرد.«

افزایــش تعرفه ویزیت منوط به اجرای نســخه نویســی 
الکترونیک است

رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت با اشاره به اینکه تعرفه مصوب 
پیشنهادی به دولت با توجه به مصارف و منابع حدود 2۸.5 درصد است، 
گفت: براساس تصمیم اتخاذ شــده افزایش تعرفه ویزیت منوط به اجرای 
نســخه نویســی الکترونیک است.سید ســجاد رضوی در حاشیه جلسه 
تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی 14۰۰ که با حضور سازمان های 
بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی در محل سازمان بیمه سالمت ایران 
برگزار شد، بیان کرد: با توجه به اسناد باالدستی در تعرفه سال آینده یکسان 
سازی جزء حرفه ای یا حق فنی بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار 
گرفت به نحوی که در بخش دولتی عمدتــا افزایش ها مربوط به ویزیت و 
جزء حرفه ای و بخش خصوصی نیز مربوط به هتلینگ و جزء فنی بود که 
امیدواریم با تغییبرات رخ داده بتوانیم براساس افزایش حقوق و دستمزد و 
تورم موجود در کشور تعرفه های حوزه سالمت به واقعیت نزدیک باشد.دبیر 
و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت ادامه داد: تاکید همه اعضا این 
است که با تغییرات ایجاد شده پوشش بیمه افزایش و سهم پرداخت از جیب 
مردم کاهش یابد به نحوی که در این خصوص اجزا به طورکامل مشخص 
شده تا پس از تصویب و ابالغ سرانه از سوی هیات دولت و ابالغ  آن به حوزه 
بهداشت و درمان اجرایی شــود.وی افزود: امیدواریم بتوانیم تا آخر سال 
جاری یا اوایل سال آینده تعرفه ها به موقع ابالغ شود و از سردر گمی حوزه 
سالمت در بحث تعرفه ها جلوگیری کنیم.رضوی به تعرفه منطقی اشاره 
کرد و گفت: تعرفه ها در برخی بخشــ  ها از جمله دارو منطقی است ولی در 
برخی موارد کمتر از میزان واقعی است. خوشبختانه  تعرفه ویزیت نزدیک 
به واقعیت شده ولی در قســمت تخت روز و حق فنی با واقعیت نزدیک به 
5۰ درصد فاصله دارد که امیدواریم در سالهای آینده به تدریج این موضوع 
اصالح شود.وی با بیان اینکه براســاس تصمیم اتخاذ شده افزایش تعرفه 
ویزیت منوط به اجرای نسخه نویسی الکترونیک است، گفت: در صورتی که 
نسخه نویسی انجام نشود این افزایش ها امکان پذیر نخواهد بود چرا که باید 

براساس  قانون نسخه نویسی الکترونیک اجرا شود.

اخبار

مراقب دام کالهبرداران در خریدهای اینترنتی شب عید باشید
رئیس پلیس فتا استان همدان در خصوص خریدهای اینترنتی پایان سال به هموطنان توصیه کرد: از فروشگاه های اینترنتی معتبر و دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید کرده و در 

هنگام واریز وجه حتما از اصالت درگاه پرداخت بانکی اطمینان حاصل کنند.

فروشــگاه های اینترنتی که 
روزی بــرای جــذب مردم 
هزینه های سنگین بازاریابی 
می دادند با کرونا روی غلتک 
افتادند و کســب و کارشان 
سکه شد؛ اما در میانه تجارت شــان، سرعت نفسگیر 
اینترنت بالی جان آنها شــده اســت؛ چراکه اعصاب 
ضعیف مردم در شرایط سخت اقتصادی تحمل صف 

کشی در اینترنت همچون پشت در مغازه ها را ندارد. 
این بدترین پایان بندی برای سال پر از اختالل اینترنتی 
اســت. در حالی گالیه ها از کیفیت اینترنت به امری 
دائمی بدل شــده و به دلیل وجــود انحصار در برخی 
بخش ها حداقل در کوتاه مدت امکان بهبود شــرایط 
وجود نــدارد که به تازگی اتفاق جدیدی کلکســیون 

اختالالت اینترنت کشور را کامل کرده است.

مدتی است که کاربران اعالم می کنند شب ها از ساعت 
۹ به بعد، کیفیت اینترنت به صورت جدی افت می کند 
و با کندی و قطعی مکرر اینترنت مواجه می شوند. در 
این راستا و درحالی که پیش تر اطالعیه ای در این باره 
اعالم نشده بود، روز جمعه، مدیر کل دفتر حفاظت از 
حقوق مصرف کنندگان اعالم کرد که علت افت کیفیت 
اینترنت در مدت اخیر، قطعی مسیر ارتباطات اینترنت 
بین الملل زیرســاخت از طریق قطر بوده اســت. وی 
تاکید کرد: در پی این اتفاق، چند هفته ای اســت که 
۸5۰ گیگابیت از ظرفیت اینترنت زیرساخت از دست 

رفته است.

تاثیر منفی اینترنت بر فروش کسب و کارها
کندی اینترنت قطعاً روی کسب و کارهای مجازی تأثیر 
منفی گذاشته و به دلیل دسترســی مطلوب نداشتن 
مردم به اینترنت این کسب و کارها دچار خسارت های 
زیادی می شــوند، به طوری که ارائه خدمات و فروش 

بسیار کاهش می یابد و خسارت ها قابل بیان نیست.

در این میان سرویس های داخلی دارای کیفیت باالیی 
نیستند و با هجوم کاربران امکان سرویس دهی ندارند. 
»کســب و کار« در گفتگــو بــا عضو هیــات مدیره 

اتحادیــه کســب و کارهای مجــازی، آثــار کندی 
 اینترنت بر کســب و کارهــای اینترنتی را بررســی

 می کند. 

قطعی مسير ارتباطات اينترنت بين الملل، كلكسيون اختالالت اينترنت كشور را كامل كرد

کندی اینترنت بالی جان 2 هزار کسب و کار اینترنتی

مشاغل  اینترنتی در اسارت کندی اینترنت
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی

آمار رسمی از کسب و کارهای آنالین فعال در کشور وجود ندارد. تعدادی از کسب و کارهای اینترنتی در شبکه های اجتماعی فعال اند و تاکنون 6۰ تا 7۰ هزار نماد اعتماد الکترونیک داده شده که 4۰ تا 5۰ هزار مورد آنها کسب و 
کارند. در اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز به حدود 2 هزار کسب و کار اینترنتی، مجوز داده ایم. به طور قطع پاشنه آشیل تمامی کسب و کارهای آنالین اینترنت است که اگر قطع شود یا هر اختاللی در آن به وجود بیاید، کسب 
و کار آنها دچار اختالل می شود. نمونه این امر در فضای حقیقی یک بستنی فروشی است که اگر مرتبا برق این مغازه قطع و وصل شود، بستنی های آن از بین می رود. متاسفانه بحث سرعت اینترنت و قطعی هایی که دارد از زمان 
پیدایش اینترنت در کشور همیشه در همه دولت ها و همه زمان ها بوده؛ اما در شرایط حال حاضر که خرید و فروش های اینترنتی در زندگی مردم جای خود را یافته، موجب پسرفت به عقب است زیرا در زمان کرونا و با توجه به 
اینکه در این یک ساله رفتار مردم نسبت به استفاده از خدمات اینترنتی و خرید اینترنتی تغییر کرده، بسیاری از افراد در ساعات مختلف شبانه روز سعی می کنند از این خدمات استفاده کنند. بنابراین نوعی وابستگی به وجود آمده 
است. این کاربران، کاربرانی هستند که تازه به خرید اینترنتی روی آورده اند و اگر کندی و قطعی اینترنت ادامه داشته باشد، احتمال این است که در شرایط عادی عادت خود را ترک کنند و خرید اینترنتی در اولویت بعدی آنها قرار 
بگیرد. بنابراین سرعت اینترنت نبض تجارت این کسب و کارهاست و اگر با کندی و قطعی همراه باشد کسب و کار دچار مشکل و این بستر دچار تزلزل می شود زیرا خریداران و مردم دیگر رغبت نمی کنند اینترنتی خرید کنند. 

اگر کاربران نتوانند سرویس و خدمات مناسبی از کسب و کارهای اینترنتی بگیرند و اینترنت مدام قطع شود خرید حضوری مجددا جایگزین خرید اینترنتی خواهد شد. 
طی ۳ سال و نیم گذشته، اتحادیه کسب و کارهای مجازی بیش از 2 هزار مجوز داده اســت. در طول این مدت اتحادیه هر 6۰ روز یک بار این وب سایت ها را بررسی می کند. اگر وب سایتی غیرفعال باشد و نمایش داده نشود، با 

صاحب پروانه ارتباط می گیریم و از او می خواهیم تعیین تکلیف کند. بنابراین سایت باید سرویس بدهد یا تعیین تکلیف کند یعنی نامه ای مبنی بر عدم فعالیت در زمان مشخصی بدهد و پس از آن شروع به کار کند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

گسترش ماینینگ خانگی به یکی از دغدغه های 
متولیان برق کشور تبدیل شــده است. به اعتقاد 
نایب رئیس کمیسیون رمزارز سازمان نظام صنفی 
رایانــه ای، این موضــوع به دلیــل بی تدبیری ها 
گســترش زیادی یافته اســت و میــزان مصرف 
غیرمجاز برق در ماینینگ خانگی، به حدود 1۰۰ 
تا 2۰۰ مگاوات در ســاعت می رســد.مقام های 
مسئول، هر از گاهی از برخورد با کسانی می گویند 
که بدون مجوز در حال استخراج رمزارز هستند. 
چندی پیش محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل 
شــرکت توانیر اعالم کرد که مصرف برق صنعت 
ماینینگ در کشور، به 5۰۰ تا 6۰۰ مگاوات می رسد 
که بر اساس قراردادهای موجود، تنها نیمی از آنها 
مجاز است.موضوع استخراج غیرقانونی در مراکزی 
مانند مرغداری ها و ســوله های صنعتی از مدتی 
پیش مطرح بود. اما این روزها هشــدارها در مورد 
ماینینگ خانگی افزایش یافته است. به گونه ای که 
چندی پیش روزنامه همشهری به نقل از مصطفی 
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این مورد 
هشدار داد. این روزنامه از خطر وقوع آتش سوزی 
به دلیل استفاده از تجهیزات فرسوده، افزایش بار 
مصرف برق و ورود آســیب به لوازم خانگی برقی 

نوشت.

گسترش نگران کننده ماینینگ خانگی
سیدامید علوی، نایب رئیس کمیسیون بالک چین 
و رمزارز ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز 

میزان گسترش ماینینگ خانگی را نگران کننده 
می دانــد. او میزان مصرف غیرمجــاز برق در این 
بخش را حدود 1۰۰ تا 2۰۰ مگاوات در ســاعت، 
برآورد می کند.این فعال حوزه رمزارزها می گوید: 
به هیچ عنــوان نمی توان انجــام فعالیت صنعتی 
را در محیــط خانگــی تایید کرد، اما متاســفانه 
 اکنــون این موضــوع به شــدت افزایــش یافته

 اســت.اما دلیــل؟ او ســخت گیری نهادهــای 
دولتی، به خطر افتادن ســرمایه افــراد به دلیل 
تصمیم گیری هــای لحظه ای و به ویــژه رویکرد 
وزارت نیرو را عامل اصلی زیرزمینی شدن ماینینگ 
در کشور می داند.این فعال حوزه رمزارزها معتقد 
است، زمانی که حاکمیت فضای امنی را برای کسب 
و کارها ایجاد نکند، مردم به سمت راه های دیگری 
می روند. اکنون وزارت صنعت شرایط مناسبی را 
برای اخذ مجوز و فعالیت ماینرها در شهرک  های 
صنعتی فراهم نکرده؛ از سوی دیگر وزارت نیرو نیز 
با اعمال تعرفه برق صادراتی و افزایش قیمت تمام 
شــده برای ماینرها، باعث رونق ماینینگ خانگی 

شده است.

ترجیح خطر آتش ســوزی بر ریسک فضاهای 
رسمی

به گفته علوی، فردی که به اســتخراج رمزارز در 
خانه رو می آورد، مزاحمت های ناشــی از ســر و 

صدا، افزایش هزینه برق و ریســک اتفاقاتی چون 
اتصالی و آتش سوزی را می پذیرد.به عبارت دیگر 
او حاضر است ســالمت روانی و جســمی خود و 
خانواده را به خطر اندازد ولــی فعالیت در خانه را 
به حضور در شهرک های صنعتی ترجیح می دهد.

او دلیل این موضوع را ریسک فعالیت در فضاهای 
رســمی می داند و می گوید: سخت گیری شرکت 
شــهرک های صنعتی برای صدور اجازه فعالیت 
یــا خاموشــی های دوره ای برق مــزارع، مانع از 
گسترش قانونی این صنعت شده است.البته این 
مقام صنفی معتقد اســت تجهیــزات ماینینگ 
خانگی فرســوده نیســتند؛ چرا کــه ماینرها به 
تعداد اندکی دســتگاه نیاز دارند و می توانند آنها 
را از میــان بهترین ها انتخاب کنند؛ اما دســتگاه 
ماینینگ مصرف برق باالیی دارد و سیم کشی های 
خانگی برای چنین مصارفی طراحی نشــده اند، 
 بــه همیــن دلیــل خطــر آتش ســوزی دور

 از ذهن نیست.

وزارت نیرو، ماینینگ را زیرزمینی کرد
این فعال حوزه رمزارز، مقصــر اصلی زیرزمینی 
شدن ماینینگ را رویکرد نادرســت وزارت نیرو 
به این صنعت می داند و می افزاید: شرکت برق از 
هر ترانســی که در کوچه ای نصب می کند، به هر 
خانه ای مقدار مشخصی انشعاب اختصاص می دهد 

و پیش بینی هایی از میزان مصرف هر خانه دارد.
علوی می گوید: نصب دســتگاه ماینینگ مصرف 
یک خانه را بیش از حد افزایش می دهد. این میزان 
محاسبه نشده، به شبکه فشار وارد می کند و بدون 
شک در تابســتان ســال آینده برای وزارت نیرو 
بحران ایجاد می کند. مقصر این شــرایط هم خود 

وزارتخانه است.

چالش های کشف ماینینگ خانگی
او در عیــن حال معتقد اســت، ماینینگ خانگی 
چندان قابل ردگیری و کشــف نیســت؛ چرا که 
کنتورهای نصب شــده در منازل قدیمی هستند. 
ضمن اینکــه اســتخراج رمــزارز در خانه  ها، به 
دلیل بی تدبیری های موجود، گســترش زیادی 
پیدا کــرده اســت؛ در ایــن شــرایط نمی توان 
 همــه آنهــا را شناســایی و بــا افــراد برخورد 

کرد.
البته این فعال حوزه رمزارز، می گوید که ماینینگ 
غیرمجاز در بخش صنعتی و کشاورزی، به راحتی 
قابل شناسایی است؛ چرا که بیشتر صنایع کشور، 
کنتور دیجیتال دارند؛ این کنتورها رفتار مصرف 
کننده را لحظه به لحظه برای وزارت نیرو مخابره 
می کنند و از روی نمودار مصرف، مشخص می شود 
که احتمال ماینینگ وجــود دارد.عالقه مندان به 
این موضوع می توانند این گزارش ها را نیز مطالعه 
 کنند: استخراج بیت کوین و آلودگی هوا و تاسیس

 مزرعه بیت کوین.

نمایندگان مجلس صدا و سیما را موظف کردند در 
راستای حفظ ارزش های ایرانی- اسالمی و نظام 
خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه ای در فضای 

مجازی نظارت کند.
 نمایندگان مجلس شورای اســالمی در نشست 
علنی یکشنبه 24 اســفند قوه مقننه و در جریان 
بررسی گزارش کمیســیون تلفیق مجلس درباره 
اصالح الیحه بودجه سال 14۰۰ جهت تأمین نظر 
شورای نگهبان با اصالح بند )ب( تبصره )6( این 
ماده واحده موافقت کردند.در بند اصالح شــده 
ب تبصره 6 آمده اســت: به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده 
می شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده های 
مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 
1۳۸7 تا 1۳۹7، که اظهارنامه های خود را در موعد 
مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار 
نگرفته اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد 
سازمان امور مالیاتی کشــور ظرف یک ماه بعد از 
ابالغ قانون تهیه می شــود و به تصویب وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می رســد، بدون رســیدگی، 
قطعی نماید.همچنین نمایندگان در جریان این 
بررسی جزء الحاقی بند )ح( را بدین شرح اصالح 
کردند: کلیه صاحبان حرف و مشــاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آن ها 
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه 
اشخاص شاغل در کسب و کار های حقوقی اعم از 
وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه 

فروشگاهی استفاده کنند.
همچنیــن نمایندگان با اصالح بنــد )ی( جزء 2 
تبصره 6 این مــاده واحده به منظــور تامین نظر 

شورای نگهبان به شرح زیر موافقت کردند.
2- حق االمتیاز و حق الســهم دولت از کارور های 
ارائه دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد 
فعلی آن ها به میــزان ده واحد درصــد )۱۰%( 
افزایش یافته و به حســاب درآمد عمومی ردیف 
1۳۰4۰4 تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار 
و ســیصد میلیارد )12۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود منابع 
درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف 
بیست هزار میلیارد )2۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال با نظــارت مرکز ملی فضــای مجازی صرف 
توســعه زیرســاخت همان کارور در بستر شبکه 
ملی اطالعات می گــردد و کارور های ارائه دهنده 
خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را 

در سال 14۰۰ ندارند.
منابع حاصل از حق الســهم دولــت از کارور ها و 
شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات اینترنــت 
مازاد بر شــصت و نه هــزار و هشــتصد میلیارد 
)6۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال در ردیــف 

1۳۰4۰4 صرف موارد زیر می شود:
1–2- توسعه زیرساخت 5 میلیون پورت اینترنت 
ثابت پرسرعت توسط شــرکت مخابرات ایران که 
امکان ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را 

داشته باشد.
2–2- حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی

2-۳- پروژه ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی 
تحت نظــارت و راهبرد مرکز ملی و در راســتای 
مصوبات شــورای عالی فضای مجازی به خصوص 
»طرح کالن و معماری شــبکه ملــی اطالعات« 
مصوب شــهریور 1۳۹۹ با اولویت بومی ســازی 
تجهیــزات و خدمــات امنیت و تولیــد محتوا و 
سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کالن داده ها 
حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه 
و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرســاخت مرجع 
ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای 
سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور 

فراهم شود.
4– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف 
است اقدامات مشخص شــده در طرح سند کالن 
شبکه ملی اطالعات در افق 14۰۰ را محقق نماید.

5– 2- مســؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر 
عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر 
)ساترا( سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو 
سیما موظف است در راســتای حفظ ارزش های 
ایرانی – اســالمی و نظام خانواده بر تمام مراحل 
تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی نظارت نماید 
و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در 

جامعه جلوگیری به عمل آورد.
6– 2– وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف 
اســت به نحوی سیاســتگذاری نماید که توسعه 
اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطالعات دارای 
مزیت های مالی و اقتصادی قابل توجه نســبت به 

توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطالعات باشد. 
کارور های ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه 

اینترنتی مصرفی را در سال 14۰۰ ندارند.
نماینــدگان در جریان بررســی اصالحات الیحه 
بودجه به منظــور تامین نظر شــورای نگهبان با 
اصالح بند »ل« جزء 2 تبصــره 6 این ماده واحده 

بدین شرح موافقت کردند.
در معامــالت پیمانکاری کارفرما موظف اســت 
همزمان با هر پرداخت، مالیــات بر ارزش افزوده 
متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی 
که کارفرما مالیات بــر ارزش افزوده را به پیمانکار 
پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور 
موظف اســت ضمن پاسخ به اســتعالم بانک ها و 
مؤسســات مالی و اعتباری، دفاتر اســناد رسمی 
و ســایر دســتگاه های اجرائی حق مطالبه آن از 
پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکــرد از وی را نخواهد 
داشــت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار 
به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می شود در 
صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است 
این اوراق را عیناً به ســازمان امور مالیاتی کشور 
تحویل دهد. ســازمان امور مالیاتی کشور معادل 
مبلغ اســمی اوراق تحویلــی را از بدهی مالیاتی 
پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل 
کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف 
اســت معادل مبلغ اسمی اســناد خزانه تحویلی 
را به عنوان وصولی مالیات منظــور کند؛ بنابراین 
گزارش همچنین نماینــدگان با حذف بند »ف« 

جزء 2 تبصره 6 این ماده واحده موافقت کردند.

استخراج رمزارز در منازل امکان پذیر است؟

مجلس اختیار نظارت بر تولید آثار حرفه ای در فضای مجازی را به صداوسیما داد

يادداشت


