
اتــاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گــزارش خود 
به بررســی وضعیت تعدادی از شــاخص های کالن 
اقتصادی ایران پرداخته و آن را با وضعیت دیگر کشورها 
مقایسه کرده است.به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی در 
ابتدای این گزارش به وضعیت شــیوع کرونا در ایران 
پرداخته که با اقدامات دولت و ســرعت گرفتن روند 
واکسیناسیون، بهبودی نســبی را در قیاس با ماه های 
قبل نشان می دهد. براوردها نشان می دهد که در یک 
ماه منتهی به ۲۶ دی ماه، حدود ۱۱۲۱ ایرانی بر ســر 
کرونا جان خود را از دست داده اند و میانگین مرگ ها 
به ۳۰ نفر در روز رسیده اســت. این عدد در مقایسه با 
ماه گذشته حاکی از کاهش ۴۳ درصدی تعداد فوتی ها 

و ۵۹ درصدی تعداد مبتالیان جدید اســت.در حوزه 
تجارت، رشد حجم تجارت کشــور از میانگین جهانی 
باالتر بوده اســت اما در عین حــال براوردها حاکی از 
آن اســت که رشــد اقتصادی در ســال های پیش رو 
قدری نسبت به امسال کاهش خواهد یافت.بررسی ها 
نشان می دهد که رشــد اقتصادی ایران در پایان سال 
۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رسید اما این عدد 
در دو ســال آینده قدری کاهش خواهد یافت. با این 
وجود رشــد اقتصادی ایران در قیاس با کشورهای در 
حال توسعه و کشــورهای منطقه منا پایین تر ارزیابی 
می شــود.در طول این مدت ترکیه رشــد اقتصادی 
۹.۵ درصدی را تجربه می کند و برای هند نیز رشــد 

۸.۷ و عراق ۷.۳ درصدی پیش بینی شــده است، هر 
چند سرعت رشد این کشورها نیز در سال های آینده 
پایین تر خواهد آمد.در حوزه تــورم اما ایران وضعیت 
بهتری پیدا کرده، هر چند هنوز نســبت به میانگین 
جهانی فاصله ای قابل توجــه دارد. تورم نقطه به نقطه 
ایران به حدود ۳۵ درصد رسیده و در میان کشورهای 
بررسی شده، تنها آرژانتین با تورم ۵۱ درصدی باالتر 
از ایران قرار دارد. پس از ایران، ترکیه با ۲۱، پاکستان 
با ۱۱.۵، برزیل با ۱۰.۷ و عراق با ۸.۶ درصد قرار دارند. 
عربستان سعودی با تورم ۱.۱ درصدی پایین ترین تورم 
 را در میان کشورهای بررســی شده به خود اختصاص

 داده است.

طبق اعالم سرپرست معاونت فنی گمرک ایران، پرونده 
ارزی شرکت واردکننده کره حیوانی همچنان در دست 
بررسی است و فعال نمی توان برآورد دقیقی از گران نمایی 
این واردات داشت.به گزارش ایسنا، واردات کره  حیوانی 
مربوط به یک شــرکت تولیدکننده محصوالت لبنی در 
مدت اخیر با حواشــی همراه بوده است، در همین رابطه 
ارونقی - معاون سابق فنی گمرک ایران- گفته بود جریان 
مربوط به بیش بود یا گران نمایی کاالی وارداتی  است که 
شائبه بیش بود ۶۰ میلیون دالری مطرح است اما موضوع 
باید مورد بررســی قرار بگیرد.چندی پیش هم گمرک 
ایران اعالم کرد که موضوع در کمیسیون حل اختالفات 
گمرکی در حال بررسی است، این در حالی است که توضیح 

عسگری- سرپرست معاونت فنی گمرک ایران- در رابطه با 
آخرین وضعیت این پرونده معاون فنی گمرک ایران نشان 
می دهد که هنوز پرونده تعیین تکلیف نشده و بررسی ها 
ادامه دارد.عسگری  گفت که بخش عمده ای از پرونده های 
مطرح در کمیسیون های رسیدگی به اختالفات گمرکی به 
بیش بود ارزش اختصاص دارد و پرونده شرکت لبنی نیز 
یکی از موارد در دست رسیدگی است.وی افزود: این کاال 
در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به ارزش حدود ۴۵۰ 
میلیون دالر  از محل ۳۴ فقره ثبت سفارش وارد  و طی ۹۴ 
فقره اظهار نامه گمرکی از گمرکات کشور ترخیص شده 
است.سرپرست معاونت فنی گمرک با بیان اینکه با ارجاع 
پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی که در 

آن نمایندگانی از بخش های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، 
وزارت  صمت، گمرک و اتاق تعاون حضور دارند، موضوع  
در دستور کار و  رسیدگی قرار  دارد ادامه داد: پس از صدور 
رای در صورت اعتراض صاحب کاال، وی می تواند ظرف ۲۰ 
روز به مرجع باالتر یعنی کمیسیون تجدید نظر که با حضور 
نمایندگان  دستگاه قضایی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، 
اتاق بازرگانی ایران و گمرک ایران تشکیل می شود، اعالم 
کند که مورد بررسی قرار گیرد که در صورت صدور رای 
کمیسیون تجدیر نظر مبنی بر تایید نظر گمرک، صاحب 
کاال می تواند ظرف مهلت یک ماه به رای صادره از لحاظ 
شکلی به دیوان عدالت درخواست رسیدگی دهد  و در غیر 

این صورت رای قطعی و الزم االجراست.

قیمت سهام صرافی ارز دیجیتال که نشان دهنده 
مســیر اصلی ســرمایه گذاران فردی برای خرید 
بیت کوین است به پایین ترین سطح سقوط کرد.به 
گزارش ایسنا به نقل از استریت، شرکت کوین بیس 
قصد دارد فراتر از یک صرافــی ارائه دهنده خرید و 
فروش ارز دیجیتال ظاهر شــود اما به نظر می رسد 
متاســفانه آینده این پلتفرم که بزرگ ترین پلتفرم 
در ایاالت متحده و رایج ترین مورد در بریتانیاست با 

رمزارز مرتبط است.
سهام این شــرکت، یکی از قربانیان وثیقه سقوط 
رمزارزهاســت که از زمان ثبت رکــورد در اوایل 
نوامبر، بیــش از ۱.۳ تریلیــون دالر را از بین برده 
است.قیمت ســهام در حال حاضر از قیمت عرضه 
اولیه سهام در آوریل گذشته ۳۱۰ دالر فاصله دارد 
زیرا در آن روز ارزش بازار  ۸۵.۶ میلیارد دالر بود و 

در کمتر از یک سال ۳۵ میلیارد دالر کاهش یافته 
است.ســرمایه گذاران کوین بیس از ژانویه، شاهد 
کاهش ۱۶ میلیــارد دالری ســرمایه در بازارهای 
ارزهای دیجیتــال بوده اند.کوین بیس بیش از حد 
به بیت کوین و اتریوم وابســته و بیشتر تراکنش ها 
در کوین بیس شامل بیت کوین و اتریوم است که در 
پنج هفته گذشته در حال ســقوط آزاد بوده اند. دو 
ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار به ترتیب ۴۸.۱ 
درصد و ۴۸.۷ درصد از باالترین سطح تاریخ خود در 

۱۰ نوامبر را از دست داده اند.
بیت کوین و اتریوم با هــم ۴۳ درصد از درآمد ۱.۱ 
میلیارد دالری کوین بیس را در ســه ماهه ســوم 
تشکیل دادند. این شرکت گفته است که عملکرد 
کوتاه مدت آن تا حد زیادی توســط قیمت کریپتو 
تعیین خواهد شــد.کوین بیس که در سال ۲۰۱۲ 

به عنوان راهی برای ســاده کردن خرید بیت کوین 
تاســیس شــد تحت عنوان محبوب ترین صرافی 
رمزنــگاری در ایاالت متحده ظاهر شــد و ارزش 
آن در کنار ارزهای دیجیتــال بیت کوین و اتریوم 
افزایــش یافت.این ســرویس در پایان ســه ماهه 
ســوم ۷۳ میلیون کاربــر دارد، در حالی که تعداد 
کاربران تراکنش ماهانه از ۲.۱ میلیون ســال قبل 
به ۷.۴ میلیون افزایش یافته اســت و درآمد خود 
را از طریــق هزینه هایی که بــرای تراکنش های 
انجام شــده توســط کاربــران دریافــت می کند 
به دســت می آورد و این درآمد بــا کاهش عالقه 
بــه رمزارزها کاهــش خواهــد یافت.کوین بیس 
یکی از محبــوب تریــن پلتفرم هــای معامالت 
 ارزهای دیجیتــال در ایاالت متحــده و از معدود

 فهرست های موجود در بورس است.

مدتی است که برای مشــترکان برق پیامکی با عنوان 
بررسی و پایش میزان مصرف برق ارسال می شود و بعضا 
این نگرانی را به وجود آورده که مشــترکان از بهمن ماه 
دچار افزایش تعرفه می شوند، آنطور سخنگوی صنعت 
برق گفته بررسی میزان مصرف کامال برای مشترکان 

مشخص است و مشترکان پرمصرف می توانند با کاهش 
مصرف مشــمول افزایش مبلغ قبض نشوند.مصطفی 
رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پیامک 
هایی که در این راستا برای مشترکان ارسال می شوند دو 
گونه هستند، اظهار کرد: به مشترکانی که میزان مصرف 

آنها زیر الگو بوده پیامکی ارسال می شود که باتوجه به 
میزان مصرف شما، افزایش تعرفه شامل حال شما نخواهد 
شد، اما آن دسته از مشــترکانی که مصرف آن ها باالی 
الگو مصرف است، به میزان مازاد بر الگو شامل افزایش 

قیمیت می شوند.

طبق اعالم بانــک مرکزی، در ۹ ماهه ســال جاری بالــغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان ســفته 
و برات در شــهر تهران فروخته شد که در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل ۷۱ درصد 
افزایش نشــان می دهد.به گزارش ایســنا، در آذرماه ســال جاری بالغ بــر ۱۴ میلیارد و 
۸۲۰ میلیون تومان سفته و برات در شــهر تهران فروخته شــد که در مقایسه با ماه قبل 
 و ماه مشــابه ســال قبل به ترتیب ۵.۲ درصــد و ۱۰۰ درصد افزایــش یافت. همچنین 
در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان ســفته و برات در شهر تهران فروخته 
شد که در مقایســه با دوره مشابه ســال قبل ۷۱ درصد افزایش نشان می دهد.همچنین، 
در نهمین ماه سال جاری معادل ۷۰۰ برگ ســفته و برات به مبلغی معادل ۴۷ میلیارد و 
۱۶۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شــده به ترتیب به اعداد ۹۲.۶ و ۲۵۵.۷ رسید که در مقایسه با ماه 
قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۲۷.۷ و ۹۶.۱ درصد افزایش داشــت و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل هر دو شــاخص مذکور، ۷۹.۸ و ۱۳۵ درصد افزایش نشان می دهد.شاخص متوسط 
مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در آذرمـــاه ۱۴۰۰ به عدد ۲۷۶.۲ رسید که 
عدد شاخص مذکور در سال گذشــته معادل ۲۱۱.۱ بوده اســت. عالوه بر این، در ۹ ماهه 
 سال جاری معادل ۵۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۲۰۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان

در شهر تهران برگشت خورد.در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سـفته و برات 

واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۹.۶ و ۱۲۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ 
تعداد ۱۰ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد.از سوی دیگر، شاخص 
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سـال ۱۴۰۰ به عدد 

۱۷۵.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل ۱۳۸.۱ بوده است.

آخرین وضعیت ثبت و صدور چک با خودپرداز بانک ها 
به منظور گسترش و سهولت دسترســی به خدمات سامانه صیاد برای ثبت، تایید و انتقال 
چک های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور ملزم به ارائه این خدمات از طریق دستگاه های 
خودپرداز و کیوسک های بانکی هستند که تاکنون چهار بانک نسبت به ارائه این خدمات 
از این بســتر اقدام کرده اند.به گزارش ایســنا، قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری 
الزم االجرا شد، ثبت و صدور چک را به ثبت در ســامانه صیاد ملزم و نقل  و انتقال چک را از 
طریق پشت نویسی ممنوع کرد. بانک مرکزی در راستای پیاده سازی این قانون، روش های 
متنوعی را برای ثبت، تأیید و استعالم چک های صادرشده تدارک دید که شامل روش های 
حضوری و غیرحضوری می شوند.روش های کاماًل غیرحضوری که همزمان با شروع توزیع 
چک های صیادی جدید عملیاتی شده اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعالم چک 
بوسیله برنامک های تلفن همراه اعم از برنامک های پرداختی، همراه بانک ها و فضای اینترنت 

بانک ها است. کاربران می توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون مراجعه حضوری به 
شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.اما از آنجا که امکان ثبت و صدور چک در سامانه صیاد به 
صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، الزم است تا یکسری برنامه ریزی ها چون فعال سازی 
خودپردازها و ارسال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که وعده رئیس کل بانک 
مرکزی حاکی از آن است که تا پایان سال جاری خودپرداز و پیامک تمام بانک ها برای ثبت، 
صدور و انتقال چک فعال می شود. در این زمینه، بررسی ها نشان می دهد که تاکنون بانک های 
ملت، صادرات، رفاه کارگران و سامان این امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده اند تا بتوانند 

چک های خود را از طریق خودپرداز ثبت، صادر و منتقل کنند. 

چگونگی ثبت و صدور چک با خودپرداز 
بر این اساس، نحوه دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها به شرح ذیل است: 

الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز: 
صادرکننده چک می تواند با در اختیار داشــتن یکی از کارت های بانکی صادر شده ازسوی 
بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی 
فرایند احراز هویت )ورود اطالعات رمز اول کارت( و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن 
اطالعات شناسه صیادی ۱۶ رقمی مندرج در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده 

اطالعات اولیه ثابت چک، نســبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطالعات تاریخ، مبلغ و 
مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. به عنوان مثال چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر 
شده باشد، متقاضی صدور چک )صادرکننده چک( می تواند با استفاده از کارت بانکی صادره 

از بانک x و مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.

ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز: 
گیرنده چک می تواند با در اختیار داشــتن یکی از کارت های بانکی و مراجعه به خودپرداز 
)شــرط یکســان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائــه دهنده خودپرداز الزامی اســت(  
و پس از طــی فرایند احراز هویــت )ورود اطالعــات رمــز اول کارت( و مراجعه به منوی 
تایید دریافت/انتقال چــک، با وارد کردن اطالعات شناســه صیــادی ۱۶ رقمی مندرج 
در برگه چک دریافتی و مشــاهده اطالعات چک ثبت شــده به نفع خود، عملیات تائید 
دریافت دریافت چک/انتقال چک به شــخص ثالث را انجام دهــد. به عنوان مثال چنانچه 
متقاضی تائید چــک به خودپرداز بانــک x برای انجــام عملیات تائید/انتقــال مراجعه 
می کند، الزاما با اســتفاده از کارت بانکی صادر شــده توســط بانک x می تواند نسبت به 
 تائید و یا انتقال چک اقدام کنــد. این عملیات می تواند درخصوص هر چک صادر شــده

 از شبکه بانکی انجام پذیرد.

آخرین وضعیت پرونده ارزی واردات کرهتورم کدام کشور از ایران بیشتر است؟

ماجرای پیامک مشترکان پرمصرف برق چیست؟سرمایه گذاران اصلی از بیت کوین فراری شدند

بیش از ۲۰۰ میلیارد سفته و برات برگشت خورد
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وزیر اقتصاد:

خطیب زاده:

بورس  بیش از 21 هزار  واحد  ریزش کرد

 پرداخت وام های 
بدون ضامن آغاز شد

 از هر زمان دیگری 
برای رسیدن به توافق 

نزدیک تر هستیم

افت  ادامه  دار
شاخص بورس

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

اولویت
  رفع تحریم ها

ریشــه اصلــی تصمیــم 
حــذف ارز دولتــی به بی 
پولی دولــت برمی گردد. 
دولت برای جبران کاهش 

درآمدهای نفتی به...

  مرتضی افقه، اقتصاددان 
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تحمیل هزینه گزاف 
درمان به مردم

 افزایش  خریداران
 در  بازار   ارز

سرنوشت حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه ها و کارت اعتباری به کجا می رسد؟

سازوکار مبهم حذف  ارز دولتی
صفحه3
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تورم  کمرشکن  اجاره بها
مهار   رشد   اجاره بها   در دستور کار دولت  قرار گرفت

شکست  سیاست    کنترل  دستوری   اجاره بها

آمار باالی افراد و شاغالن بدون بیمه، باعث نگرانی های 
عمومی در حوزه درمان و اشتغال شده است. معاون 
بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت می گوید: 
از جمعیت افراد بیمه نشده کشور آمار متفاوتی ارائه 
می شود؛ پیش بینی ما این است که بین ۶ تا ۸ میلیون 
نفر فاقد بیمه، جزو همین جمعیت حاشیه نشین شهرها 
باشند. این افراد هم مانند سایر بیمه شدگان با داشتن 
یک کد ملی بیمه می شوند. اتباع رسمی نیز با داشتن 
شماره ای که وزارت کشــور در اختیارشان گذاشته 
است، مشــمول برقراری بیمه رایگان خواهند بود. 
همچنین میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی نیز چندی پیش اعالم کرد حدود ۶ میلیون و 
۹۰۰ هزار شاغل بدون بیمه در کشور وجود دارند. طبق 

اصل ۲۹ قانون اساسی...

بازار ارز و طال روز دوشنبه شاهد افزایش قیمت دالر 
، قیمت طال و قیمت سکه بود. ، قیمت دالر باالخره 
بعد از چند روز مقاومت توانســت  کانال ۲۸ هزار 
تومان را فتح کند. این اسکناس آمریکایی روز روز 
یک شنبه  با ۷۰ تومان افزایش خود را به نزدیک مرز 
۲۸ هزار تومان رساند اما از رسیدن به آن ناکام ماند. 
قیمت دالر در بازار روز دوشنبه توانست وارد کانال 
۲۸ هزار تومان شود  و با ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان معامله 
شود. قیمت یاد شده نســبت به روز روز یک شنبه 
۱۵۰ تومان باال تر بود. قیمت دالر در بازار متشکل 
روز دوشنبه  نوسان چندانی را ثبت نکرد و با همان 
قیمت دیروز یعنی ۲۵ هزار و ۴۶۸ تومان معامله شد. 

صرافی ملی...



اقتصاد2
ایران وجهان

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد
مهار رشد اجاره بها در دستور 

کار دولت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به 
ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه 
موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد 
بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، در این جلسه 
گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره 
مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی 
مقرر شــد ســتاد هماهنگی اقتصادی سیاست 
حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره 

بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و 
عملکرد بانک ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور 
داد بانک مرکزی سیاست های الزم برای مدیریت 
رشد نقدینگی را تدوین و در ســریع ترین زمان 

ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از وضعیت صندوق های بازنشستگی و 
مشکالت آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت 
الیحه راهکارهای مربوط به صندوق ها و مشکالت 

به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.

پالس برجامی وزارتخارجه به بازار ارز
افزایش  خریداران در  بازار   ارز

بازار ارز و طال روز دوشنبه شاهد افزایش قیمت 
دالر ، قیمت طال و قیمت ســکه بود. به گزارش 
اقتصادنیوز ، قیمت دالر باالخره بعد از چند روز 
مقاومت توانســت  کانال 28 هزار تومان را فتح 
کند. این اسکناس آمریکایی روز روز یک شنبه  با 
70 تومان افزایش خود را به نزدیک مرز 28 هزار 
تومان رساند اما از رسیدن به آن ناکام ماند. قیمت 
دالر در بازار روز دوشــنبه توانســت وارد کانال 
28 هزار تومان شود  و با 28 هزار و 100 تومان 
معامله شود. قیمت یاد شــده نسبت به روز روز 
یک شنبه 150 تومان باال تر بود. قیمت دالر در 
بازار متشکل روز دوشنبه  نوسان چندانی را ثبت 
نکرد و با همان قیمت دیروز یعنی 25 هزار و 468 

تومان معامله شد. 

قیمت دالر و یورو در صرافی ملی چند؟ 
صرافی ملی روز دوشنبه دوشنبه 4 بهمن 1400 
قیمت خرید و فروش دالر و یــورو را  اعالم کرد. 
بر این اساس قیمت خرید دالر آمریکا  25,511 
)بیســت و پنج  هزار و  پانصد و یــازده  تومان( و 
قیمت فروش دالر آمریکا 25,767 )بیست  و پنج 
هزار وهفتصد و شصت و هفت تومان( اعالم شد. 
قیمت خرید یورو روز دوشنبه   28,۹42 ) بیست 
و هشت هزار ونهصد و چهل و دو ومان( و قیمت 
فروش یورو  2۹,2۳1)بیست و نه هزار و دویست و 

سی و یک تومان( است.

نوسان اندک قیمت درهم 
قیمت درهم روز دوشنبه برخالف افزایش قیمت 
دالر نوسان چندانی راتجربه نکرد. درهم روز روز 
یک شنبه با 7 هزار  6۳0 تومان بسته شد و در بازار 
روز دوشنبه با 26 تومان رشد بر روی 7 هزارو 656 
تومان قرار گرفت. .با ضرب کردن قیمت درهم در 
نرخ تبدیل درهم به دالر )۳,67۳( عدد  28 هزارو 
120  تومان به دست می آمد که نسبت به قیمت 

دالر در بازار تفاوت چندانی نداشت. 

شوک قیمت دالر به بازار سکه 
بازار جهانی طال روز دوشنبه شاهد رشد اندک قیمت 
اونس طال بود. این فلز گران بهای جهانی در بازار روز 
دوشنبه با 18۳7 دالر معامله شــد. در بازار داخلی 
ایران هم روز دوشنبه همزمان با افزایش قیمت دالر،  
قیمت طال 18 عیار و قیمت سکه  بر مدار صعود قرار 
گرفت.  قیمت طال 18 عیار روز دوشنبه توانست 8 
هزار و 800 تومان بر ارزش خود بیفزاید و بر روی 1 
میلیون و 2۳۹ هزار و 100 تومان قرار بگیرد.  قیمت 
سکه هم روز دوشنبه 65 هزار تومان گران شد و با 12 
میلیون و 585 هزار تومان معامله شد. با احتساب 
قیمت 27 هزار و ۹50 تومان برای دالر، اندازه قیمت 
واقعی سکه 12 میلیون و 152 هزار تومان به دست 

آمد و حباب سکه نیز ۳,56  درصد بود.

پالس وزارت خارجه ایران به قیمت دالر
در بازار ارز روز دوشنبه و در میان معامله گران دالر 
روز دوشنبه اظهارات ســعید خطیب زاده درباره 
برجام برجسته بود. سخنگوی وزرات خارجه ایران 
درباره مذاکرات هسته ای گفت: آنچه که در وین 
شاهدیم، پیشرفت گفت و گوها هست و در چهار 
حوزه پیشرفت خوبی داشتیم و پرانتزها کم شده 
است.ایده ها تبدیل به کلمات شدند و مهم هست 
که همه طرف ها در وین پذیرفته اند که نباید دوباره 

شاهد خروج آمریکا از باشیم.

خبر

برخی کارشناسان اقتصادی 
معتقدند وضعیت فعلی بازار 
اجاره مســکن نشان دهنده 
شکســت قانــون مالیات بر 
خانــه های خالی اســت که 
 نتوانست ســبب عرضه خانه های خالی به بازار اجاره 

مسکن شود.
به گزارش مهــر، وضعیت کنونی بازار اجاره مســکن و 
گزارش منتشره از ســوی مرکز آمار ایران در خصوص 
تورم دی ماه که یکی از علل اصلی آن، اجاره بهای مسکن 
است، سبب شد تا امروز دوشنبه 4 بهمن حجت االسالم 
سید ابراهیم رئیسی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت دســتور ورود این ســتاد به موضوع اجاره بهای 
مسکن و تدوین سیاســت حمایتی در این زمینه را با 
 هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان، 

ارائه کند.
در سال های گذشته نیز در پی تشــدید وضعیت بازار 
اجاره مسکن، مقامات ارشد دستگاه های سیاست گذار 
بخش مسکن سیاست های مشابهی در پیش گرفته و 
دستورهایی مبنی بر لزوم ساماندهی بازار اجاره مسکن 

را صادر می کردند.

مصوبات کمک به مستأجران ستاد کرونا بی 
فایده بود

مهم ترین بسته های سیاســتی بازار اجاره مسکن در 
خرداد سال های 1۳۹۹ و 1400 تدوین و در ستاد ملی 
مقابله با کرونا تصویب و ابالغ شد که شامل تعیین سقف 
اجاره بها و همچنین اعطای تسهیالت ودیعه مسکن برای 
کمک به مستأجران با توجه به شرایط کسب و کارها در 
دوره رکود کرونایی بود. اگرچه بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی ورود دولت به هر بازاری چه به عنوان قیمت 
گذاری دستوری و یا حتی اجرای سیاست های حمایتی، 
ســبب به هم ریختن آن بازار از جمله بازار رهن و اجاره 
مســکن می دانند، اما تعیین ســقف اجاره بها در دوره 
رکود کرونایی خصوصاً در ســال 1۳۹۹ توانسته بود تا 
 حدودی از رشد اجاره بهای مســکن در سال گذشته 

جلوگیری کند.

سیاست تعیین سقف اجاره بها؛ مؤثر یا ناموفق؟
در مجلس دهم هم طرح تعیین سقف اجاره بها از سوی 
تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد که با مخالفت 
وزارت راه و شهرسازی به دلیل آنچه مداخله مضّر دولت 
در بازار مسکن نامیده می شد، روبه رو شد که درنتیجه 

این طرح هرگز اعالم وصول نشد.
حال برخی کارشناســان سیاســت مورد نظر ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت را احتماالً »تعیین ســقف 
اجاره بها« یا تشدید ابزارهای مالیاتی که به افزایش عرضه 
مسکن به بازار اجاره از جمله مالیات بر خانه های خالی 

و نیز اعطای تسهیالت ودیعه مسکن عنوان کرده اند.
سیاست هایی که بارها پیش از این مطرح و حتی آزموده 
شــده بود اما ضریب موفقیت آن از دید کارشناســان 
اقتصاد مسکن چندان باال نبوده یا بعضاً متمایل به صفر 

بوده است.

مرکز آمار: اجاره بها؛ از عوامل اصلی تورم دی ماه
بر اساس آنچه مرکز آمار ایران به عنوان وضعیت شاخص 
قیمت ها و تــورم دی مــاه اعالم کرده، »اجــاره بهای 
مسکونی« بیشترین میزان رشد قیمت را در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« داشته و از علل اصلی 

تورم دی ماه 1400 بوده است.

کارشناس اقتصاد مسکن: تعیین سقف اجاره 
بها، قراردادهای صوری اجاره مسکن را در پی دارد
در همین ارتباط محمود اوالد کارشناس اقتصاد مسکن 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سیاست های دولت 
در بازار اجاره بهای مسکن اظهار کرد: دولت در هر بازار 

مداخله کند، وضعیت بدتر می شود.
وی افزود: سیاست تعیین سقف اجاره بها که به خاطر 
شــیوع کرونا، تصویب و ابالغ شد، ســقف اجاره بهای 
مسکن در سال های 1۳۹۹ و 1400 را 25 درصد برای 
تهران تعیین کرده بود، اما آمارها نشان داد میزان اجاره 
بها بسیار بیشــتر از این رقم بوده و کمتر موجری آن را 

اجرا کرده است. 
کارشــناس اقتصادی ادامه داد: تعیین سقف اجاره بها 
سبب می شــود موجرانی که کمتر ریسک می کنند، 
برای در امان مانده از سیاست های تنبیهی دولت برای 
موجرانی که این سقف را رعایت نمی کنند، از بازار اجاره 
مسکن خارج شوند که در نتیجه میزان عرضه واحدهای 

اجاری کمتر می شود.
وی یادآور شــد: از دیگر نتایج تعیین سقف اجاره بهای 
مسکن، رواج قراردادهای زیرمیزی و صوری رهن و اجاره 
است و موجران و مستأجران به سمت دو قرارداده شدن 
می روند؛ یکی برای آنکه در سامانه امالک و مستغالت 

درج شود و دیگری رقم واقعی اجاره بها خواهد بود که 
موجر از مســتأجر اخذ خواهد کرد. اوالد تصریح کرد: 
در حال حاضر که اجاره بها افزایش داشته، مستأجرانی 
که از پس هزینه های اجاره بها برنمی آیند، به شهرهای 
حاشیه ای می روند اما وقتی اعالم شود که موجران حق 
ندارند باالتر از یک رقمی، واحد خود را اجاره دهند، بار 
دیگر آنها هم به تهران برمی گردند؛ آن هم در شرایطی 
که هنوز عرضه واحدهای اجاری افزایش نداشــته ولی 
تقاضای مسکن اجاری ناگهان رشد می کند که بار دیگر 

التهاب در بازار اجاره مسکن تشدید می شود.

چرا قانون مالیات بر خانه های خالی شکست 
خورد؟

وی درباره اینکه آیا اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی 
توانست بازار اجاره مسکن را ساماندهی کند یا خیر؟ گفت: 
اخذ مالیات از خانه های خالی طرحی شکست خورده است 
چون اوالً امکان تعیین خانه های خالی بسیار سخت است و 
ثانیاً بانک اطالعاتی سامانه امالک و اسکان مناسب و کامل 
نیست. بارها وزارت راه و شهرسازی یا با تهدید یا با پیامک 
و درخواست، از مردم خواسته تا خود اظهاری در سامانه 
اســکان را تکمیل کنند؛ چرا باید یک مستأجر وضعیت 
سکونتی خود را به سود موجر در سامانه اسکان اعالم کند؟ 
اوالد اظهار کرد: مالیات خانه های خالی در کشورهایی که 
اجرا شــده و احتماالً جواب داده است، به عنوان عوارض 
شهرداری ها و مالیات های دولت های محلی اجرا شده است.

وام ودیعه مسکن به بازار اجاره کمک می کند؟
وی درباره اعطای تسهیالت ودیعه مسکن گفت: حتی 
اگر هم معتقد باشیم که بانک ها منابع دارند و قصد دارند 
این تسهیالت را پرداخت کنند، اعطای وام ودیعه مسکن 
سبب افزایش تقاضای مسکن اجاری بدون افزایش عرضه 

آن خواهد شد و لذا اجاره بها افزایش می یابد.
کارشناس اقتصاد مسکن تأکید کرد: تا زمانی که مشکل 
کمبود عرضه مسکن اجاری برطرف نشود، نرخ ها کاهشی 
نخواهد شد؛ در حال حاضر اگرچه مازاد مسکن لوکس 
در برخی مناطق گران قیمت تهــران داریم، اما کمبود 
مســکن مصرفی و مورد نیاز مردم به شــدت احساس 
می شــود لذا اجرای مالیات های بخش مسکن، به این 

کمبود ضربه می زند.

ورود رئیس جمهور به بازار اجاره مسکن

شکست مالیات بر خانه های خالی

خاندوزی:
پرداخت وام های بدون ضامن 

آغاز شد
وزیر امور اقتصادی و دارائی از آغاز پرداخت بدون 
ضامن تسهیالت زیر 100 میلیون تومان از سوی 
بانک های زیرمجموعه ایــن وزارتخانه به افراد 
حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری 

مناسب خبرداد.
به گزارش سید احســان خاندوزی، در توئیتر 
نوشت: الوعده وفا؛ با بخشــنامه وزارت اقتصاد 
و پیرو جلســه هفته قبل آقای رئیس جمهور، 
بانک هــای زیرمجموعــه ایــن وزارت مکلف 
شدند تسهیالت زیر 100 میلیون تومان افراد 
حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری 
مناسب )از بانک محل دریافت حقوق خود( را 

"بدون ضامن" انجام دهند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور 
هفته گذشته در نشست با تیم اقتصادی دولت 
و مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی به 
بانک ها دستور داد که نوع وثیقه گذاری وام های 
زیر 100 میلیون تومان را به گونه ای تغییر دهند 
تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیالت 

ُخرد را آسان تر دریافت کنند.

خطیب زاده:
 از هر زمان دیگری برای رسیدن 

به توافق نزدیک تر هستیم
امروز نزدیک به یک ماه اســت از دور هشــتم 
گذشته و در این چند هفته چند تنفس داشتیم 
ولی گفت وگوها در سطوح مختلف ادامه یافت و 
دیروز روسای هیأت های مذاکره کننده در فرمتی 
غیر از کمیسیون مشترک جلسه داشتند. مادامی 
که این موضوعات به نقطه ای نرسیده که نیازمند 
بازگشت همه هیأت ها باشــد همین دور ادامه 
می یابد و اگر به نقطه ای برســیم برای تصمیم 
گیری های خاص دور هشتم پایان می یابد ولی 
در یک ماه گذشته مسیر پیوسته و آهسته رو به 
پیشرفت بوده است و از هر زمان دیگری به توافق 

رسیدن نزدیک تر هستیم.
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت خارجه  درباره 
مذاکرات وین  بیان کــرد:  امروز نزدیک به یک 
ماه است از دور هشتم گذشــته و در این چند 
هفته چند تنفس داشتیم ولی گفت وگوها در 
ســطوح مختلف ادامه یافت و دیروز روســای 
هیأت های مذاکــره کننــده در فرمتی غیر از 
کمیسیون مشترک جلسه داشتند. مادامی که 
این موضوعات به نقطه ای نرسیده که نیازمند 
بازگشت همه هیأت ها باشــد همین دور ادامه 
می یابد و اگر به نقطه ای برســیم برای تصمیم 
گیری های خاص دور هشتم پایان می یابد ولی 
در یک ماه گذشته مسیر پیوسته و آهسته رو به 
پیشرفت بوده است و از هر زمان دیگری به توافق 

رسیدن نزدیک تر هستیم.
سخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری نشست 
منطقه ای ۳+۳ گفت: این فرمت یک جلســه 
داشته اســت و این به عنوان فرمت مورد قبول 
پیگیری شده اســت ولی هنوز درباره نشست 

بعدی تصمیمی اتخاذ نشده است.

طبق آمار؛
رشد پایه پولی کاهش یافته است

رشــد پایه پولــی در پایان هفتــه منتهی به 
1400.10.16 نســبت به هفته مشــابه سال 
گذشته، رقم ۳6.2 درصد را ثبت کرده و نسبت 

به ماه گذشته کاهش یافته است.
به گزارش بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان 
هفته منتهی به 1400.10.16 نسبت به هفته 
مشابه سال گذشــته، رقم ۳6.2 درصد را ثبت 
کرده است؛ این در حالی است که رشد دوازده 
ماهه پایه پولی در پایان آذر 1400 معادل ۳7.6 

درصد بوده است.
این آمار به این معناست که در هفته های اخیر 
به طور نسبی از رشــد پایه پولی کاسته شده 
و صرفاً ترکیب اجزای پایــه پولی تغییر یافته 
اســت؛ به طوری که کاهش خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی به واسطه افزایش 
سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی جایگزین شده 

است.
به دنبال انتشــار برخی گزارش ها درخصوص 
افزایش اضافه برداشــت بانک ها و مؤسســات 
اعتباری از بانک مرکزی و تحلیل های صورت 
گرفته در این راستا درخصوص آثار این اضافه 
برداشت در رشد پایه پولی، این گزارش ضمن 
بررســی تحلیلی آمارهای رســمی مرتبط با 
تغییــرات پایه پولی، به بررســی و تحلیل این 

موضوع پرداخته است.

اخبار
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بازار ســهام روز گذشــته نیز در حالی نظاره گر 
معامالت بی رمق بود که تصمیم ســازی ها در 
کمیسیون تلفیق مجلس بر ســر لوایح بودجه 
 ســال آینده کشــور همجنان دغدغــه فعاالن

 بازار است.
دوشــنبه چهارم بهمن ماه 1400 شاخص کل 
قیمت و بازده نقدی بــورس تهران با کاهش 21 
هزار و 824 واحدی بــه رقم یک میلیون و 2۳4 

هزار واحد رسید.
شــاخص کل هــم وزن نیز بــا افت 4 هــزار و 
27۳ واحدی عــدد ۳2۳ هــزار و ۹7۳ واحد را 
بــه نمایش گذاشــت. شــاخص بــازار اول اما 
با 18 هــزار و 670 واحد کاهش بــه رقم ۹۳4 
هــزار و ۹۳2 واحــد دســت یافت و شــاخص 
بازار دوم نیــز با ۳5 هــزار و 644 واحد کاهش، 
 عــدد 2 میلیون و ۳۹1 هــزار واحــد را تجربه 

کرد.
در بــورس تهران روز گذشــته 4 هــزار و 7۹1 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳05 
هزار و 16۹ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ 

بر ۳ هزار و 416 میلیارد تومان را در برداشت.
در فرابورس نیز شــاخص کل این بــازار با 112 
واحد کاهش به رقم 17 هزار و 242 واحد دست 

یافت.
در این بــازار روز گذشــته 4 میلیــارد و 61۳ 
میلیــون ســهم و اوراق مالی قابــل معامله به 
ارزش 156 هــزار میلیــارد تومــان معاملــه 
شــده که از این رقم مبلغ 155 هــزار میلیارد 
تومــان مربــوط بــه معامــالت عملیــات باز 
 بانک مرکــزی در بــازار اوراق مالی اســالمی 

بوده است.

اصلی ترین نمادهــای تأثیر گذار بر شــاخص 
کل بورس تهــران روز گذشــته نمادهای ملی 
مس ایران با 2۳01و احد و صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس با 2082 واحد و چادرملو با 1582 
واحد کاهــش بودنــد در مقابل امــا نمادهای 
معامالتی ایران خودرو بــا 2۳۳و احد، پاالیش 
نفت تهران با 1۹۹ واحد و گروه صنعتی ســایپا 
با 58 واحــد افزایــش بیشــترین تأثیر مثبت 
 بر روی شــاخص کل بورس تهــران را به خود

 اختصاص دادند.
به گزارش مهر، بورس تهران ایــن روزها بیش 
از آنکه دغدغــه باال و پایین شــدن نماگر های 
منتخب خود را داشته باشــد چشم به متولیان 
بازار ســرمایه دوخته تــا ببینــد در نهایت چه 
برنامــه ای بــرای این بــازار در حســاب دخل 
 و خــرج مملکــت بــرای ســال 1401 چیده 

می شود. 
شــاید برخی تصور کنند شــرکت های عمدتاً 
صادرات محور بازار ســرمایه که به لطف نوسان 
قیمت ارز داخلــی، نرخ های جهانــی و تورم به 
درآمدهای اتفاقی سرشاری دست پیدا کرده اند، 
باید سهم خود را از بابت خوراک مصرفی ارزانی 
که از دولــت می گیرند در روزهایی که دســت 
 دولت برای تأمین مخارج خود زیر سنگ است، 

بدهند.
در ایــن زمینــه رئیس ســازمان بــورس که 
از عمر حکم ریاســت وی بر این نهــاد نظارتی 
خود انتفاع تا کنون ســه ماه گذشته، همچنان 
نامه نگاری با نهادها و ســازمان های باالســری 
 را راهــکار مؤثــر بــرای اســتیفای حقــوق 

سهامداران می داند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی و 
ســندیکاهای برزیل روابط خود با ایران را در دوران 

تحریم نه تنها حفظ کردند بلکه افزایش دادند.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی 
در سمینار فرصت های تجاری ایران و برزیل با تأکید 
بر اینکه برزیل برای ایران از گذشته اهمیت ویژه ای 
به خصوص در تأمین کاالهای اساسی و مواد غذایی 
داشته است، بیان کرد: وسعت و جمعیت برزیل آن را به 
یک بازار جذاب برای ما تبدیل کرده است، اگرچه تنها 
چهار سال از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
برزیل می گذرد اما اولین اتاقی بود که در کشور مقصد 

دفتر خود را تأسیس کرد.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران با بیــان اینکه روابط دو 
کشور پیشینه بیش از صد ساله دارد و روابط تجاری 
چند میلیارد دالری توازن اقتصاد و سیاست را به نفع 
اقتصاد بر هم زده است، ادامه داد: گروه های ذی نفوذ 
در اقتصاد برزیل مانند بخش خصوصی و سندیکاها به 
حفظ ارتباط با ایران در دوره تحریم تأکید داشتند. 
آن ها روابط خــود را در دوران تحریم نه تنها حفظ 

کردند بلکه افزایش دادند.
شافعی با این توضیح که با توجه به حجم قابل توجه 
تجارت بین دو کشور در سال ۹6 اتاق مشترک ایران و 
برزیل را تشکیل دادیم، گفت: در سال 2020 واردات 
مستقیم ایران از برزیل 1.15 میلیارد دالر بوده اما در 
مقابل صادرات به این کشور تنها 116 میلیون دالر 
بوده اســت. همچنین در 10 ماهه سال 2021، 1.7 

میلیارد دالر واردات مستقیم از برزیل داشته ایم.
به گفته وی، مهم ترین اقالم وارداتی ایران شــامل 
کاالهای اساسی، ذرت، سویا، روغن، شکر، گوشت و 
قهوه بوده است و ظرفیت های معدنی و صنعتی برزیل 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

شافعی با بیان اینکه واردات ایران از برزیل 55 درصد 
کاهش و صادرات 110 درصد افزایش را تجربه کرده 
اما هنوز توازن مناسبی بین واردات و صادرات وجود 
ندارد، تأکید کرد: جاده تجارت باید جاده ای دوطرفه 
باشد. ما می توانیم همکاری هایی در حوزه پتروشیمی، 
صنعت دارو، حمل ونقل، پزشکی و حوزه دانش بنیان 
داشته باشیم. امیدواریم بستر مناسب برای این اتفاق 

فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت تهاتر بین 
دو کشور گفت:  مقامات باید زمینه های تهاتر بین ایران 
و برزیل را ایجاد کنند؛ اگر پتروشیمی صادر می کنیم، 
می توانیم خوراک دام بیاوریم. شافعی تأکید کرد: برای 
توسعه صادرات به برزیل دو مانع اصلی وجود دارد؛ 
اولین مانع حمل ونقل است. متأسفانه بارگیری مجدد 
در کشور ثالث بخشی از مزیت رقابتی کاالی ایرانی را از 
بین برده و هزینه تمام شده صادرات را افزایش می دهد. 
در این زمینه راه اندازی خط مســتقیم کشتیرانی و 
خط هوایی تهران-سائوپائولو می تواند تا حد زیادی 
این مانع را برطرف کند.وی ادامه داد: مانع دوم عدم 
وجود موافقت نامه پایه تجاری از جمله اجتناب از اصل 
مالیات مضاعف، تجارت ترجیحی و آزاد بین دو کشور 
است. مبنای تجارت بر اســاس موافقت نامه هاست. 
متأسفانه ما هیچ گونه موافقت نامه ای با برزیل نداریم و 
این موضوع باید در دستور کار دو کشور قرار گیرد که 

می تواند تحولی در روابط ایران و برزیل باشد.
شافعی با اشــاره به اینکه اتاق ایران با کنفدراسیون 
صنایع برزیل موافقت نامه ای را به امضا رساند، بیان 
کرد: درخواست ما از سفیر برزیل در ایران احیای این 
موافقت نامه اســت و امیدواریم که با حمایت دولت 
مانند امضای موافقت نامه ها و تالش اتاق های مشترک 

شاهد توسعه روابط تجاری ایران و برزیل باشیم.

طبق اعالم سرپرست معاونت فنی گمرک ایران موجودی و 
دپوی کاالی اساسی در گمرک و بنادر با کاهش دو میلیون 
تنی در ماه های اخیر همراه بوده و طی پیگیری های انجام 
شده درصورت موافقت بانک مرکزی 100 درصد کاالهای 

اساسی بدون کد رهگیری بانک ترخیص خواهد شد.
به گزارش ایســنا، با افزایش دپوی کاالهای اساســی در 
ابتدای سال جاری که عمدتا به دلیل عدم تمدید مصوبه 
ترخیص ۹0 درصدی اتفاق افتاده بود، با بررســی های 
گمرک و دستور رئیس جمهور در پایان اردیبهشت ماه، 
بار دیگر جریان ترخیص کاال و تخلیه آن از گمرک نسبت 
به قبل تسهیل شد؛ به طوری که در اهم مصوبات، با تمدید 
مجوز ترخیص درصدی، وارکننده کاالی اساسی می تواند با 
اعالم بانک، ۹0 درصد کاال را بدون صدور کد ساتا ترخیص 
کرده و 10 درصد باقی مانده بعد از تامین ارز و صدور کد 

بانک قابل ترخیص اســت. این در حالی اســت که روند 
موجودی و دپو در چند ماه اخیر نشان داده بود که در اواخر 
فروردین ماه حدود 5.2 میلیون تن، اواخر اردیبهشت ماه 
5.8 میلیون، اواسط خردادماه 5.6 میلیون، اواخر تیرماه 
6.4 میلیون تن و در اوایل شهریورماه سال جاری حدود 
6.1 میلیون تن کاالی اساسی به عنوان موجودی و آنچه که 
در شناورها وجود داشته است، اما گزارش هشتم آبان ماه از 
این حکایت داشت که میزان موجودی و کاالهای موجود در 
شناورها به حدود هفت میلیون تن رسیده است که از این 
میزان حدود ۳.7 میلیون  تن در بنادر موجود و مابقی که به 
حدود ۳.2 میلیون تن بود در شناورهای در حال تخلیه و یا 

منتظر در لنگرگاه قرار داشت. 
موجودی و دپوی کاالی اساسی به پنج میلیون تن رسید

اما بررســی آخرین وضعیت دپوی کاالهای اساسی در 

گمرک و بنادر  و اعالم گزارش فرود عسگری -سرپرست 
معاونت فنی گمرک ایران- به ایسنا، نشان از کاهش حدود 
دو میلیون تنی دپو در فاصله نیمه آبان ماه تا سوم بهمن 
ماه دارد. سرپرست معاون فنی گمرک ایران با اشاره به آمار 
مربوطه تا سوم بهمن ماه اعالم کرد که مجموع موجودی 
در بندر و همچنین کاالهای موجود در شناورهای پای 
اســکله و یا منتظر در لنگرگاه به حــدود پنج میلیون و 
70 هزار تن رسیده است که از این رقم ۳77 هزار تن در 
شناورها در کنار اسکله قرار دارند و یک میلیون و 610 هزار 
تن دیگر در لنگر گاه منتظر هستند و مابقی نیز مربوط به 

موجودی کاال در انبارها است.
وی با اشاره به موجودی بنادر نیز گفت که بندر امام با دو 
میلیون و 275 هزار تن بیشترین موجودی کاال را در اختیار 
داشته و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن بندر امیر آباد با 

252 هزار و 667 تن و بندر شــهید رجایی با 251 هزار و 
۹66 تن در رده سوم قرار دارد. این مقام مسئول در گمرک 
ایران در رابطه با دالیل کاهش دپوی کاال در گمرک و بنادر 
توضیح داد که به هر صــورت در ماه های اخیر ترخیص با 
سرعت بیشتری انجام شده است که در همین رابطه گمرک 
امام خمینی)ره( از مدتی پیش به صورت 24 ساعته فعالیت 
می کند و در گمرک شهید رجایی نیز در خروج واردات و 
ترانزیت امور بندری  و واحد ایکس ری به صورت شبانه روز 
فعال است. وی ادامه داد: کاالهای اساسی در مسیر سبز 
تعریف شده اند و دیگر نیازی نیست که منتظر کارشناس 
های مجازی باشــند و به محض اعالم و در حداقل زمان 
ممکن مورد بررسی قرار گرفته و فرایند ترخیص آنها انجام 
می شود. در عین حال که تمرکز و رصد اظهار نامه ها شتاب 

بیشتری گرفته و ایستایی کمتر شده است.

بورس  بیش از 21  هزار  واحد  ریزش کرد

افت  ادامه  دارشاخص بورس
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

برزیل در تحریم ها ایران را تنها نگذاشت

رایزنی برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کاالهای اساسی بدون کد رهگیری بانک

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۳۴ هزار تومان
روز گذشته در بازار آزاد، قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله می شود. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان و قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۲ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بود. همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد. قیمت طالی ۲۴ عیار در هر گرم یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طال، ۵ میلیون و ۲۵۴ 

هزار تومان ارزش گذاری شده است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1400روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2405|  سه شنبه 5 بهمن ماه

اولویت رفع تحریم ها 
مرتضی افقه، اقتصاددان 

ریشه اصلی تصمیم حذف ارز دولتی به بی پولی دولت برمی گردد. دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال راه حل می گردد و حذف ارز دولتی به عنوان یکی از منابع جبرانی در نظر گرفته شده است. اما افراد آگاه و اشخاصی که به 
اصالح در بطن ماجرا هستند از تبعات اقتصادی و سیاسی حذف ارز 4200 تومانی اطالع دارند. شرایط اقتصادی به گونه ای رقم خورد که دولت سیزدهم نیز قادر به تحقق بسیاری از وعده های خود نبوده است. به هر ترتیب این آگاهی وجود 

دارد که حذف این ارز تبعاتی خواهد داشت. بنابراین این موضوع بین دولت و مجلس پاسکاری می شود و هر نهاد سعی دارد مسوولیت را به دوش دیگری بیندازد. 
البته این نهادها برای حذف ارز دولتی مصمم هستند اما نمی خواهند زیر بار مسوولیت بروند. یک بار اعالم می کنند افزایش درآمد ناشی از حذف ارز دولتی صرف افزایش یارانه دهک های پایین می شود. از طرفی دیگر اعالم می شود کارت 
اعتباری خرید کاال در نظر گرفته شده است. یک بار اعالم می شود یارانه دهک های باال حذف می شود. ریشه تمام این سردرگمی ها ناشی از تبعات اقتصادی و سیاسی افزایش قیمتها به دنبال حذف ارز 4200 تومانی است. درست است که 

اعالم شده ارز دولتی رانت و فساد داشته و تاثیری بر روی کاهش قیمتها نداشته اما همین نگرانی از افزایش قیمتها نشان می دهد ارز دولتی تا اندازه ای قیمتها را پایین نگاه داشته است. 
در شرایط فعلی، هدف دولت تامین درآمد است و با کسری بودجه شدید، مواجه است زیرا به دلیل تحریم ها نمی تواند نفت خود را بفروشد و به دنبال مسیرهایی است که درآمد خود را افزایش دهد. در حال حاضر دولت در بحث حذف ارز 
ترجیحی سردرگم است و هر مسوولی مطلبی را عنوان می کند که علمی و منطقی نیست. به نظر می رسد تنها راهی که دولت می تواند در پیش بگیرد، این است که در کوتاه مدت سراغ مسئله تحریم ها برود و بتواند راه حلی برای برداشتن 
تحریم ها پیاده کند. در غیر این صورت در داخل هیچ اقدامی در کوتاه مدت نمی توانند انجام بدهند. کسری بودجه دولت را به تنگنا انداخته که متأسفانه با افزایش قیمت ارز می خواهد کسری را حل وفصل کند. قطعاً موفق خواهد شد، ولی 

پرسش این است که تبعات جامعه و معیشت مردم را چگونه می خواهد حل کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران اظهار داشت: تا زماني که خودرو وارد بازار نشود، 
فرکانس مثبتي که بازار نسبت به آن انتظار دارد رخ 
نخواهــد داد. اگر به دي ماه ســال ۱۳۹۷ برگردیم، 
متوجه خواهید شــد که فاصله قیمت خودرو هاي 
داخلي از کارخانه تا بازار، بهاي بسیار کمي داشتند. 
اما اکنون محصولي مانند پژو 20۶ اختالف بها آن به 
۱20 تا ۱۳0 میلیون تومان در بازار رسیده است. سعید 
موتمني، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران اظهار داشت: اگر خودرو به اندازه کافي 
تولید یا عرضه شود، فاصله قیمتي آن کاهش خواهد 
یافت. این نابساماني که اکنون در بازار مشاهده مي 

کنیم حاصل عرضه کم و انحصار در بازار است.
وي افزود: از نظر رواني براي کاهش قیمت خودرو باید 
توجه داشت که چه خودرویي با چه برندي وارد بازار 
مي شود، خودروها شامل چه سگمنت کالسي از نظر 
قیمت خواهد بود. اگر خودروهاي ارزان قیمت وارد 
بازار شــود، تاثیر آن را در محصوالت مونتاژي مانند 
جک وجود خواهد داشت. اگر خودروهاي لوکس وارد 
شود، تاثیري در خودروهاي مونتاژي نخواهد داشت. 
اکنون بازار خودرو به سمت بازار مصرفي حرکت کرده 
و تقاضا کاذب براي آن روبه کاهش است. مشتریاني که 
نیازمند خودرو هستند، خرید خود را انجام مي دهند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران گفت: اگر قیمت خودروهاي مونتاژي را بررسي 
کنید قیمت آن نسبت به بهاي جهاني باالتر است، هایما 
و جک خودروهاي با ضعف لوازم یدکي در کشور هستند. 
موتمني در خصوص بازارخودروهاي چیني بیان داشت: 
در دو هفته گذشته با روند کاهشــي ارز، خودروهاي 
چیني مانند برند جک حدود ۵ درصد کاهش قیمت را 
تجربه کردند. اگر قیمت خودروهاي مونتاژي را بررسي 
کنید قیمت آن نســبت به بها جهاني باالتر است. این 
مسئله نیز به دلیل انحصار در کشور رخ مي دهد. وي در 
پیش بیني بازار خودرو در دو ماه پایاني سال جاري بیان 
داشت: طي دو هفته گذشته خودروهاي تولید داخل ۳ 
درصد و محصوالت مونتاژي ۵ درصد کاهش قیمت را 
تجربه کردند. در زمان رصد قیمت ها مي توان به کاهش 
آن رســید، اگر در بازار عرضه به اندازه کافي وجود مي 

داشت، فاصله قیمتي کاهش مي یافت.
وي در ارتباط با بحث واردات ۵0 هزار دســتگاهي 

خودرو و درخواست نمایشــگاه داران از دولت گفت: 
نمایشــگاه داران از ســال ۱۳۹۷ که واردات خودرو 
کاهش یافت، با ضعف کسب و کار مواجه شدند. زماني 
که خودرو به کشور وارد مي شد، مشتریان هر سال 
اقدام به تغییر خودرو و تهیه محصول جدید مي کرد. 
اکنون مالک خودرویي که هیونداي سانتافه دارد، نمي 
تواند آن را تعویض کند. از سویي براي نمایشگاه داران 
سهمیه خودرویي در بحث واردات در نظر گرفته نشده 
است. اگر عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلي 
افزایش یابد، کسب و کار نمایشگاه داران نیز افزایش 
خواهد یافت. خودروســازان نیز باتوجه به سرمایه 
گذاري که کردند، قیمت محصول را براي سود دهي 
مشخص مي کنند. موتمني در چرایي تردید برخي 
از مشتریان نسبت به خرید خودروهاي چیني مانند 
محصوالت جک گفت: به طور کلي خودروهاي چیني 
با ضعف خدمات پس از فروش و کمیابي لوازم یدکي در 
بازار مواجه هستند که به عنوان مثال مي توان به برند 
هایما و جک اشاره کرد. البته قطعات را مي توان یافت، 
اما هزینه خرید آن براي مالک بسیار زیاد خواهد بود. 
هر شرکتي که به کشور خودرو وارد مي کند، وظیفه 

دارد ۵ سال خدمات پس از فروش را ارائه دهد.
وي در میزان رانت موجود در بازار خودرو بیان داشت: 
این مورد را مي توان از مقدار ثبت نام خودرو دریافت 
کرد، تقاضا در بازار آزاد وجود ندارد بلکه تقاضا کاذب 
در خودروســاز وجود دارد. اگــر فاصله قیمتي یک 
محصول از کارخانه تا بازار ۵ تا 20 درصد باشد، تقاضا 
کاذب براي خودرو ایجاد نمي شد. تعداد و درخواست 
ثبت نام ها به دلیــل رانت موجــود در نظام فروش 
خودروسازان است که مشتري تمایل به ثبت نام دارد. 
اگر تولید و عرضه را افزایش دهند، بحث تقاضا کاذب 
کاهش خواهد یافت. زماني خودرو از کاال مصرفي به 

سرمایه اي تبدیل مي شود که عرضه آن کاهش یابد.
وي در پاســخ به اینکه گاهي شــنیده مي شــود 
تقاضاي کاذب براي خودرو بــه دلیل ثبت نام دالل 
ها و فروشندگان خودرو ایجاد شده است بیان داشت: 
تقاضــا کاذب در هر کاال زماني ایجاد مي شــود که 
محصول دچار کاهش عرضه شود. زماني که واسطه 
ها احساس کنند که سود قابل توجهي از یک محصول 
ایجاد خواهد شد، با دخالت در عرضه محصول سود 

اندوزي خواهند کرد.

رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران با اشاره به دالیل افزایش قیمت 
گوشــت در روزهاي اخیر گفت: با عرضه بیشتر 
گوشت به بازار، روند کاهشــي قیمت آغاز شده 
و روز گذشته ۵ هزار تومان در هر کیلو از قیمت 
افزایش یافته قبل، عقب نشیني کرد. علي اصغر 
ملکي، رئیس اتحادیه تهیــه و توزیع کنندگان 
گوشت گوسفندي گفت: قیمت در روزهاي اخیر 
افزایش یافته بود؛ اما با عرضه بیشــتر محصول 
روند کاهشي قیمت آغاز شــده و ۵ هزار تومان 
در هر کیلو از قیمت افزایــش یافته قبل، عقب 

نشیني کرد.
وي در پاسخ به اینکه قیمت گوشت چقدر است؟ 
گفت: الشه گوســفند را به قیمت کیلویي ۱40 
تا ۱4۵ هزار تومان به مغــازه داران مي دهند و 
آنها هــم ۱0 تا ۱2 درصــد روي این قیمت مي 
کشــند. با این حســاب قیمت هر کیلو گوشت 
 شــقه گوســفندي ۱۵4 تا ۱۶۸ هــزار تومان 

مي شود.
رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت 

گوسفندي تهران مهمترین دلیل افزایش قیمت 
را یخبندان ها و سرماي اخیر عنوان کرد و افزود: 
این شــرایط باعث اختالل در عرضه گوشت به 
بازار شده است به طور مثال یخبندان هایي که 
در کردستان وجود داشت مانع شد تا عرضه دام 
از این اســتان به بازار عرضه شود. وي همچنین 
گفت: دلیل دوم این اســت که به علت سرماي 
زمستان مصرف در این فصل باالست و تقاضا به 

رشد قیمت کمک کرده است.
به گفته ملکــي، صادرات دام زنده عامل ســوم 
براي رشد قیمت گوشت شــده است، اما از نظر 
من اکنون فصل صادرات نیست و باید در فصل 
زایش در ماه هاي خرداد و تیر صادرات دام زنده 
انجام شود. ملکي در پاسخ به اینکه آیا تولید دام 
در کشور به اندازه اي است که ما صادرات کنیم؟ 
گفت :تولید دام خوب است؛ اما در این فصل نباید 
انجام شــود. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندي 
افزود: تولید کنندگان با فشاري که به مسئوالن 
آوردند آنها را مجبور کردند که در این فصل مجوز 

صادرات دام زنده را صادر کنند. 

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس دولت ها 
ســهام اندکی )کمتر از ۶ درصــد( در صنعت 
خودروسازی دارند، اما ۱20 درصد اعمال قدرت 
می کنند و این باعث می شود خودروسازی آسیب 
ببیند. معصومه پاشایی بهرام  می گوید: ساخت 
داخل برخــی قطعات توجیه اقتصــادی ندارد 
به همین دلیل مجبور به واردات آنها هســتیم.  
پاشــایی می گوید: دولت باید در جایگاه تنظیم 
گری بنشــیند و قیمت را در بازار تنظیم کند. 
جایی که نیاز به واردات است، واردات را آزاد کند 
و  در جایی که نیاز است در ها بسته باشد، در ها 

را ببندد و قیمت را تعدیل کند. عزت اهلل اکبری 
تاالرپشتی، رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اســالمی گفت: دو خودروساز 
بزرگ سال هاســت که حیاط خلــوت دولت ها 
شــده اند. دولت ها دخالت های بسیاری در این 
حوزه دارند که البته مختص این دولت نیست و 
دولت سیزدهم بنا دارد این امور را اصالح کرده و 
دخالتی در این حوزه نداشته باشد. افزایش تولید 
خودرو وعده ایست که فاطمی امین، وزیر صمت 
از ابتدای روی کار آمدن خود داده و معتقد است 

با این روند، بازار خودرو آرام خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
گفت: به دلیل فصل سرما و قطع برق و گاز برخي 
واحدهاي فــوالدي قیمت تیرآهــن و میلگرد 
افزایش پیــدا کرد؛ چرا که با قطــع برق، تولید 
کاهش پیدا کرده اســت. حمیدرضا رســتگار، 
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد تهران 
توضیح داد: البته قطع بــرق و گاز اکنون نباید 
تاثیــري در افزایش قیمت تیرآهــن و میلگرد 
داشــته باشــد. چرا که به دلیل کاهش تقاضا، 
تیرآهن و میلگرد در ماه هاي گذشته تولید و در 
کارخانه ها دپو شده و بنابراین نباید تاثیري در 

بازار بگذارد.

او بیان کرد: با توجه به قطع برق و گاز واحدهاي 
فوالدي تولیــد تیرآهن و میلگــرد هم کمتر از 
روزهاي گذشته شده اســت. این محدودیت ها 
در روند عادي تولید کارخانه ها و تغییر قیمت 
تیرآهن و میلگرد تاثیر گذار اســت. بررســي 
ها نشان میدهد روز ســوم بهمن ماه، هر کیلو 
میلگرد بدون احتســاب ارزش افــزوده درب 
کارخانه با قیمت ۱۳ هزار و ۷00 تومان فروخته 
شده اســت اما در بازار با قیمت ۱4 هزار و ۹00 
تومان معامله شــد. همچنیــن قیمت هر کیلو 
تیرآهــن در بازار به قیمت بــه ۱۵ هزار و ۷00 

تومان رسیده است.

آمار باالی افراد و شاغالن بدون 
بیمه، باعث نگرانی های عمومی 
در حوزه درمان و اشتغال شده 
است. معاون بیمه و خدمات 
سالمت سازمان بیمه سالمت 
می گوید: از جمعیت افراد بیمه نشده کشور آمار متفاوتی 
ارائه می شود؛ پیش بینی ما این است که بین ۶ تا ۸ میلیون 
نفر فاقد بیمه، جزو همین جمعیت حاشیه نشین شهرها 

باشند. 
این افراد هم مانند سایر بیمه شــدگان با داشتن یک کد 
ملی بیمه می شوند. اتباع رسمی نیز با داشتن شماره ای 
که وزارت کشور در اختیارشــان گذاشته است، مشمول 
برقراری بیمه رایگان خواهند بود. همچنین میرهاشــم 
موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز چندی 
پیش اعالم کرد حدود ۶ میلیون و ۹00 هزار شاغل بدون 

بیمه در کشور وجود دارند. 
طبق اصل 2۹ قانون اساسی، تامین اجتماعی حق همگانی، 
عمومی و تکلیف دولت عنوان شده و از این رو حق دسترسی 
بیمه شدن نباید محدود شود و هیچ مانعی برای این حق 

همگانی نیست. به هر ترتیب مهدی رضایی، معاون بیمه 
و خدمات سالمت سازمان بیمه ســالمت درادامه درباره 
برقراری پوشش بیمه ای برای حاشیه نشینان شهرها، گفت: 
حدود 2020 منطقه در کشور تحت عنوان حاشیه شهرها 
شناسایی کردیم که این مناطق کم  برخوردار بوده و دارای 
محدودیت های نسبی هستند. یکی از خدمات مهم مورد 
نظر برای این افراد، حوزه سالمت است که گام اول دستیابی 

راحت به خدمات با بیمه کردن افراد محقق می شود.
وی افزود: علی رغم اینکه در قوانین باال دستی تمهیداتی 
اندیشیده شــده بود که این افراد می توانســتند خود را 
بیمه کنند، اما متاسفانه از خدمات استفاده نکرده بودند. 
یکی از ویژگی های این طرح در این است که ما به صورت 
فعال به مناطق می رویم و افراد فاقد بیمه را با کمک سایر 
دستگاه های اجتماعی یا امدادرسان شناسایی می کنیم و در 
همان محل افراد را تحت پوشش بیمه می بریم. او ادامه داد: 
در گام دوم با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی برای این 
افراد در آن نقطه  حاشیه ای پزشک محله و پزشک خانواده 
تعیین می کنیم تا بتوانند حداقِل خدمات را دریافت کنند و 
سپس بتوانند با ارجاع پزشک خانواده در سطوح بعدی هم 

خدمت دریافت کنند.
رضایی، تاکید کرد: این طرح کشوری است و در محالت 

کم برخوردار اجرایی می شود. در پایتخت نیز 24۳ محله 
کم برخوردار برای برقراری پوشش بیمه افراد درنظر گرفته 
شده است. از جمعیت افراد بیمه نشده کشور آمار متفاوتی 
ارائه می شود؛ پیش بینی ما این است که بین ۶ تا ۸ میلیون 
نفِر فاقد بیمه، جزو همین جمعیت حاشیه نشین شهرها 
باشند. او ادامه داد: این افراد هم مانند سایر بیمه شدگان 
با داشتن یک کد ملی بیمه می شوند. اتباع رسمی نیز با 
داشتن شماره ای که وزارت کشور در اختیارشان گذاشته 
است مشــمول برقراری بیمه رایگان خواهند بود. طرح 
مورد نظر با همکاری وزارت کشور و استانداری ها صورت 
می گیرد و هر فردی که از سوی وزارت کشور به رسمیت 
شناخته شود، بیمه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه افراد 
مشــمول در طرح کامال رایگان بیمه خواهند شد، اظهار 
کرد: همچنین این افراد بر اساس قواعد بیمه پایه فرانشیز 
پرداخت می کنند یعنی در بخش بستری ۱0 درصد و در 
بخش سرپایی ۳0 درصد ملزم به پرداخت فرانشیز هستند.

در همین رابطه یک کارشــناس اقتصادی در گفت و گو 
با "کســب و کار" گفت: هزینه دارو، درمان و سالمت در 
سبد خانوار نادیده گرفته شده است. همچنین کرونا باعث 
شد مردم از امکانات بهداشتی و درمانی که سالمت آنها را 
تهدید می کند محروم شوند. حمید حاج اسماعیلی اضافه 

کرد: وقتی کرونا غلبه پیدا می کند بیماری های دیگری از 
خود بیماری های روانی گرفته تا مشکالت جسمی که افراد 
در حوزه بهداشت دهان و دندان تا نیازهای جراحی که برای 
خانواده ها و برای بچه ها در مسیر رشد هستند پیدا می شود، 
خانواده هایی که  به صورت طبیعی نیازمند مشاوره های 
پزشکی و بهداشتی هستند محروم شده اند. حتی تهیه یک 
قرص دیابت برای کهنساالن و مستمری بگیران با گرانی ها 

و تورم کنونی به شدت سخت شده است.
وی اظهار داشت: در دهه اخیر، میزان آگاهی مردم باال رفته 
و مردم آگاهند که باید از خدمات بهداشتی و بازنشستگی 
استفاده کنند. موضوع بعدی، اما خأل تشکل های مدنی و 
صنفی برای همکاری برای استفاده از خدمات بیمه ای در 
کشور است. در حوزه کارگری برای پوشش بیمه ای همه 
کارگران، باید بتوانیم ابزار و امکانات را در کنار تشکل های 
صنفی کارگران داشته باشیم. اینکه چنین تشکل هایی 
به صورت اســتاندارد و فراگیر در ایران فعالیت کنند، هر 
کارگری را تحت پوشــش قرار دهند و راهنمایی کنند. 
متأسفانه تشکل های کارگری ایران ضعیف و غیراستاندارد 
هستند و وظیفه دولت است که بستری فراهم کند تا این 
تشکل ها در همه کارگاه ها شکل بگیرند و شریک دولت 

برای کار های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شوند.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

اظهارنظرهای متفاوت از سوی 
مسووالن نشان می دهد دولت 
هنوز برای حذف ارز دولتی و 
پرداخت مابــه التفاوت آن به 
مردم در قالب کارت اعتباری 
یا افزایش یارانه نقدی، در بالتکلیفی و سردرگمی به سر 
می برد. دولت و نمایندگان مجلس همواره با اشــاره به 
رانت گسترده ای که در اثر توزیع این نوع ارز ایجاد شده و 
تشکیل بازارهای سیاه نهاده و سایر اقالم، خواستار حذف 
فوری آن هستند. مباحث متعددی نیز در این زمینه مطرح 
و گفتگوها همچنان ادامه دارد اما تــا به امروز نتیجه ای 

حاصل نشده است. 

در جدیدترین اظهارنظرها، رحمت اله نوروزی، نماینده 
مجلس گفته است کمیسیون تلفیق به دنبال مکانیسمی 
اســت تا کارت های اعتباری ارزاق را جایگزین پرداخت 
نقدی یارانه ها کند. این در حالی است که دیگر نماینده 
مجلس نیز اعالم کرد کمیســیون تلفیــق در مصوبه ای 
وزارت تعاون را موظف به حذف یارانه نقدی و معیشــتی 
خانوارهای پردرآمد کرد. رحیم زارع افزود: کمیســیون 
تلفیق مصوب کرد که وزارت تعاون،  کار و رفاه اجتماعی 
با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر ظرف سه 
ماه پس از ابالغ این قانون ضمن دهک بندی درآمدی کلیه 
خانوارهای یارانه بگیر نســبت به حذف یارانه معیشتی و 

نقدی خانوارهای پردرآمد اقدام کند. 
میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق اما می گوید: فقط 

بودجه دو یارانه نقدی و معیشتی بنزین به صورت نقدی 
پرداخت می شود و مجلس برای کمک به خانوارها یارانه 
کاالیی در نظر گرفته اســت، این یارانه به صورت کارت 
خرید کاال در اختیار خانوارها قرار می گیرد که هر ماه شارژ 
می شود. اگر زیرساخت های اعطای یارانه کاالیی فراهم 
نباشد، این یارانه به طور موقت به صورت نقدی به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود. اما به محض این که بتوان 
یارانه کاالیی پرداخت کرد واریز نقدی آن حذف می شود. 
پرداخت یارانه کاالیی مشروط به حذف دالر 4200 تومانی 
است. به احتمال زیاد مجلس با حذف دالر 4200 تومانی 
موافق اســت که پرداخت یارانه جدید در ســال آینده را 

تصویب کرده.
براساس الیحه بودجه در مجموع ۷۳ هزار میلیارد تومان 
منابع برای پرداخت یارانه های نقدی 4۵ هزار تومانی و یارانه 

معیشتی در نظر گرفته است که نشان می دهد دولت دو 
یارانه را حذف و منابع آن را ادغام می کند. ین بودجه شامل 
انواع یارانه پرداختی از جمله یارانه نان و دارو، نهاده های 
دامی، تولید می شود. در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی 
معتقد اســت اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، حقوق و 
عوارض کاالهای وارداتی بر مبنای 2۳ هزار تومانی محاسبه 

می شود و این مسئله تورم را افزایش خواهد داد
مسعود دانشمند، اظهار داشت: حقوق و عوارض کاالهای 
وارداتی تا االن بر مبنای ارز 4200 تومانی اســت. حذف 
ارز 4200 تومانی تعرفه موثــر واردات کاال را به 40 هزار 
تومان می رساند. آثار تورمی این موضوع روی زندگی مردم 
زیاد است. وظیفه اتاق بازرگانی است که این موضوع را به 
کمیسیون تلفیق مجلس تذکر دهد و جلوی تاثیر گذاری 

این موضوع روی کاالی صادراتی را بگیرد.

سرنوشت حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه و کارت اعتباری به کجا می رسد؟

سازوکار مبهم حذف  ارز دولتی
شایلی قرایی

News kasbokar@gmail.com

آغاز روند کاهشي قيمت گوشت

۶ تا ۸ میلیون نفر در کشور فاقد بیمه درمانی هستند

تحمیل هزینه گزاف درمان به مردم
بدون واردات خودرو؛ فرکانس مثبت مورد انتظار در بازار رخ نخواهد داد

کاهش ۴۰ درصدي عرضه خودرو 

دخالت دولت ها در بازار خودرو کمتر شود

افزايش قيمت تيرآهن و ميلگرد با قطع برق



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2405|  سه شنبه 5 بهمن ماه1400
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

تم
  تک

پ:
چا

30
00

48
00

ك:
يام

پ
w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR  :

ت
ساي

ب 
و

ne
w

sk
as

bo
ka

r@
gm

ai
l.c

om
ي: 

يك
رون

كت
س ال

در
آ

كار
ب و 

كس
ي 

صاد
 اقت

ي و
هنگ

 فر
مه

ز نا
رو

   2
40

ه  5
مار

 | ش
تم

هش
ل 

 سا
|1

40
ه 0

ن ما
هم

 5  ب
ه| 

شنب
سه 

ش
رنو

 مه
ينا

ر م
دكت

ل: 
سئو

رم
دي

 و م
ياز

امت
ب 

اح
 ص

ئی
 بابا

ریم
ر: م

ردبي
س

انه
رس

ن 
یرا

مد
 و 

تی
دول

ير
  غ

ای
ه ه

نام
وز

ی ر
صنف

ن 
جم

و ان
عض

ش،
مای

 آز
 پل

د از
، بع

مد
ل اح

ل آ
جال

راه 
زرگ

ن ب
يابا

ن، خ
هرا

ي:ت
شان

ن
م  

سو
قه 

،طب
ع(

ضا )
م ر

 اما
ان

ختم
 سا

ی،
نوب

ز ج
سب

سر
ن 

يابا
ی خ

رو
روب

 1
55

79
17

11
3 :

تي
پس

كد
 

كار
ب و 

كس
ع:  

وزي
ت

w
w
w
.k
A
SB

O
kA

RN
Ew

S.
iR

ی :  
ه ا

رف
ق ح

خال
ه ا

 نام
ين

آي

w
w

w.
ka

sb
ok

ar
ne

w
s.i

r :ر
 كا

ب و
كس

ی 
خبر

اه 
ايگ

پ
88

26
10

37
ر : 

 كا
ب و

كس
مه 

زنا
رو

88
26

04
47

س: 
فاك

09
12

39
06

05
ه  4

زاد
ت 

ريع
د  ش

عو
مس

ت: 
يغا

 تبل
ی و

گه
ا، آ

ن ه
ستا

ور ا
ی ام

نگ
ماه

ه

آخر
 کسب و کار

از سوی یک شرکت تراشه ساز؛
فناوری وای فای 7 با سرعت 2 برابر بيشتر از نسخه 

قبلی از راه رسيد
یک شرکت تراشه سازی ادعا می کند استاندارد جدید وای فای ۷ را برای 
عده ای از مشتریان کلیدی و همکارانش نمایش داده. سرعت این فناوری 
بسیار باالتر از استاندارد وای فای ۶ است. هرچند به نظر می رسد وای فای 
۶ نسل جدید اینترنت باشد، اما اکنون وای فای ۷ نیز درحال توسعه است و 
شرکت تراشه سازی مدیا تک اعالم کرده نخستین دموهای این فناوری را 
نمایش داده است. به نظرمی رسد سرعت نسل جدید وای فای بسیار بیشتر 

از تصورات کاربران باشد.
دستگاه های مجهز به وای فای۶ در ۲۰۲۱ میالدی وارد بازار شدند، بنابراین 
بســیاری از کاربران از میزان ارتقای سرعت و فناوری نسبت به نسل های 
پیشین رضایت دارند. اما این رضایت گذرا اســت زیرا شرکت های عضو 
»وای فای آلیانس« مشغول توســعه فناوری جدیدی هستند که سرعت 

بیشتری دارد.
وای فای۷ در حوزه فنی استاندارد IEEE۸۰۲ نام دارد. وای فای آلیانس 
ادعا می کند حداکثر ظرفیت پذیرش سیستم جدید حداقل ۳۰ گیگابیت 
بر ثانیه)Gbps(است که نسبت به ظرفیت پذیرش ۹.۶ گیگابیت برثانیه 
وای فای ۶ بسیار باالتر است. البته باید توجه داشت این آمار در تحقیقات 
علمی اعالم شده اند بنابراین نمی توان انتظار داشت در حالت واقعی، کل 
یک فصل سریال تلویزیونی را در چند ثانیه دانلود کرد. در واقع سرعت نسل 

جدید وای فای ۲.۴ بار بیشتر از نسل قبلی خواهد بود.
در حال حاضر وای فای آلیانس مشــغول بررســی هایی است تا جزئیات 
استاندارد جدید را مشخص کند، مدیا تک) یکی از شرکت های عضو آن( 
اعالم کرد فناوری وای فای ۷ را برای مشــتریان کلیدی و همکارانش در 

صنعت به نمایش گذاشته است.
به گفته این شرکت سیستم آزمایشــی می تواند به حداکثر سرعت اشاره 
شده در استاندارد دست یابد. بخشی از این آزمایش شامل فناوری عملیات 
چند پیوندی یا MLO بود که به طور همزمان چند کانال را در باندهای 
فرکانس مختلف گسترش می دهد. این امر نشان داد سیستم مذکور می 

تواند حتی در صورت تداخل یا ترافیک نیز سرعت ثابتی را حفظ کند.
عالوه بر آنچه گفته شــد وای فای ۷ دارای کانال هایی با پهنای باند ۳۲۰ 
مگاهرتز است و به این ترتیب می تواند داده بیشتری را از آنتن ها مخابره 
کند. این امر در کنار فناوری MLO و چند ارتقای دیگر ســبب می شود 
وای فای ۷ قادر به انتقال داده بیشــتر و برای نمایش ویدئوهای ۴K و در 
آینده ۸K، فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده مناسبتر باشد. 
مدیاتک پیش بینی می کند محصوالت مجهز به استاندارد وای فای ۷ اوایل 
سال آینده میالدی وارد بازار شوند. هرچند این تخمین کمی خوش بینانه 
است، زیرا وای فای آلیانس اســتاندارد جدید را تا قبل از ۲۰۲۴ میالدی 

تایید نمی کند.

رئیس صندوق نوآوری خبر داد؛
توسعه ظرفيتهای صندوق نوآوری در قانون جهش 

توليد دانش بنيان
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان 
به توسعه ظرفیت های صندوق نوآوری اشاره شده که در توسعه و تقویت 
اکوسیستم فناوری کشــور حائز اهمیت است. به گزارش صندوق نوآوری 
و شکوفایی، دکتر علی وحدت در نشســت بانوان مدیرعامل شرکت های 
دانش بنیان با رئیس مجلس شورای اسالمی که در سالروز والدت حضرت 
فاطمه زهرا)س( برگزار شد، نقش  زنان در اکوسیستم فناوری کشور را نقش 
محوری عنوان کرد و گفت: قابلیت های زنان در حوزه دانش بنیان مشهود 
است و این بخش از جامعه، نقشی اساسی در این اکوسیستم ایفا کرده است.

وی در مورد قانون جهش تولید دانش بنیــان گفت: بنده نه عنوان رئیس 
صندوق نوآوری و شــکوفایی که وظیفه تامین مالی اکوسیستم فناوری 
کشور را برعهده دارد، بلکه به عنوان یک شهروند بابت تصویب این طرح از 
کمیسیون آموزش و تحقیقات و نیز دکتر دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس تشکر می کنم. نسخه نهایی مصوب این قانون با نسخه 
اولیه آن که پیشتر به دست ما رســیده بود، قابل مقایسه نیست و در طرح 
جدید که به تصویب رسید بسیاری از آرزوهایی که برای ارتقای حوزه دانش 
بنیان داشتیم لحاظ شده است. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره 
به اهمیت داخلی سازی در صنایع مختلف کشور، گفت: ماشین سازی پایه 
حوزه صنعت است و با تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان به طور قطع 

شاهد تحولی جدی در این حوزه خواهیم بود.
وحدت در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر ضرورت پرهیز دستگاه ها 
و سازمان های دولتی در ســرمایه گذاری برای تولید داخل محصوالت به 
خصوص در حوزه دانش بنیان گفت: بهتر اســت این سازمان ها در قالب 
هم سرمایه گذاری با صندوق نوآوری به توسعه تولید داخل کمک کنند. وی 
با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه نوآوری، محدودیت ندارد، بیان کرد: 
صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان مهمترین نهاد تامین مالی اکوسیستم 
نوآوری، بر اســاس قانون مصوب مجلس در کنار نهاد سیاستگذاری قرار 

گرفته است، لذا تامین مالی نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی در ادامه با تاکید بر اینکه تامین مالی 
حوزه نوآوری از طریق روش های عادی محقق نمی شــود، گفت: صندوق 
نوآوری مهمترین نهاد تامین مالی نوآوری در ایران است که بودجه اولیه 
آن سه هزار میلیارد تومان بود و قرار بود ساالنه نیم درصد از بودجه عمومی 
دولت به سرمایه صندوق اضافه شــود، در حالی که تاکنون کل مبلغی که 
طی سال های گذشته در اختیار صندوق قرار گرفته، ۲۶۰۰ میلیارد تومان 
است. البته ما در این مدت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان خدمات مالی و 
تسهیالت با همکاری شــبکه ای از بازیگران شامل بانک ها و دستگاه های 
اجرایی در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به شرکت های دانش بنیان 
اعطا کردیم.وحدت در ادامه با بیان اینکــه ضریب نفوذ خدمات صندوق 
نوآوری و شکوفایی در اســتان ها تا پیش از سال ۹۷ حداکثر به ۱۰ درصد 
می رسید، اما امروز این ضریب نفوذ با کمک و پیگیری نمایندگان مجلس 
به حدود ۷۰ درصد رسیده است، اظهار کرد: در قانون جهش تولید دانش 
بنیان به توســعه ظرفیت های صندوق نوآوری اشاره شده که در توسعه و 

تقویت اکوسیستم فناوری کشور حائز اهمیت است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان از همه سازمان ها و دستگاه ها 
خواست برای شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد دانش بنیان همکاری تنگاتنگی 
با شرکت های دانش بنیان و فناور داشته باشــند و برای حمایت از آنها از 
محصوالت این شــرکت ها خریداری کنند و تصریح کرد: هفته گذشته ما 
رویداد »تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه« را با همکاری بیمه مرکزی 
و شرکت های بیمه گر برگزار کردیم. در این رویداد تاکید شد که می توان 
با استفاده از ظرفیت های شرکت دانش بنیان ضریب نفوذ بیمه در کشور 
که هم اکنون ۲.۵ درصد را به ۷ درصد که در قانون نیز به آن اشــاره شده، 

برسانیم.

اخبار

مکالمات رومینگ ملی به ۲۰ میلیون کاهش یافت
در سه ماهه  سوم سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۰ میلیون مکالمه از طریق رومینگ ملی صورت گرفته، بدین ترتیب که درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، از آنتن اپراتور دیگر استفاده 

شده است. رومینگ ملی نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، 
سیم کارت مشترکان آنتن نداشت، آن ها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۷، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور 

روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد. 

حمیــد حاجی اســماعیلی 
کارشــناس مسائل کارگری 
با اشــاره به اینکه استدالل 
دولت در رابطه عدم افزایش 
نرخ دستمزد به میزان کافی 
به این علت که باعث رشد تورم می شود، به هیچ عنوان 
این موضوع محلی از اعراب نــدارد، تصریح کرد:، زیرا 
ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، در حال 
حاضر سیاست های کالن اقتصادی که دولت چندین 
سال گذشته به کار بســته، خود محل اصلی افزایش 
میزان تورم بوده، از ســوی دیگر در حال حاضر میزان 
نقدینگی از مرز ۴.۵ هزار هزار میلیارد تومان گذشته و 
با توجه به داللی و سوداگری که در بازار های مختلف 
شاهد هســتیم روزانه بر حجم این نقدینگی افزایش 

پیدا می کند.
مقامات دولت و مجلــس با این توجیه کــه افزایش 
حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دســتمزد کارگران 
و کارمندان در ســال آینده، باعث افزایش تورم و رشد 
بیشــتر قیمت کاال ها می شــود، قصد دارند، تنها ۱۰ 

درصد میزان دستمرد ها را در سال آینده باال ببرد.
به گزارش فرارو، مســعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد 
میزان افزایش حقوق و دســتمزد می گوید: دولت به 
جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید 
مردم را افزایش می دهد. این روش بهتر از آن است که 
۲۰ درصد حقوق را باال بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور 
افزودند. وقتی بدون داشــتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ 
درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در 
جیب محرومان جامعه می کنیم و آن ها باید هزینه این 
تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه 
شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش 

برداشته شده است.
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره 
به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دســتمزد 
کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد، گفت: طی سه 
سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده ایم، که 
نتیجه آن کاهش شــدید قدرت خرید اکثریت جامعه 
بوده، به طوری که الیه های مختلف طبقه متوسط به 
زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودســت که زیر خط فقر 

قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولــت بخواهد با وجود چنین 
تورمی، دستمزد ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این 
موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهد و تبعات 

اجتماعی سنگینی خواهد داشــت، بنابراین دولت در 
نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد ها را به مانند امسال 

بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشت: اگر دولت بخواهد با همین 
استدالل که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت ها را افزایش 
خواهد داد، سیاســت خود را اجرا کند، به طور قطع با 
مشکالت زیادی روبرو خواهد شد، زیرا مبنای نظری 
چنین تئوری ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم 
است که افزایش پیدا می کند که بعد از آن دستمزد ها 
بیشتر می شــود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام 
دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم 

دستمزد ها را به میزان الزم افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بــر اینکه بازی از افزایش تورم 
شروع می شــود، نه افزایش دســتمزد، اظهار داشت: 
زمانی که تورم بــاال می رود، دولت ناچار اســت برای 
جبران کاهــش قدرت خرید مردم، دســتمزد ها را به 
صورت نسبی و در قیاس یا تورم، باال ببرد، اما اگر دولت 
چنین کاری انجام ندهد، توده های مردم با فقر بسیار 
بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع 
تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه 

خواهد داشت.
حمید حاجی اسماعیلی عضو سابق شورای عالی کار با 
اشاره به اینکه دولت به لحاظ قانونی نمی تواند حداقل 
دســتمزد کارگران را به صورت یکجانبه تعیین کند، 
گفت: درحالی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دولت، 
کارگران و کارفرمایان باید به صورت سه جانبه حداقل 
مزد را تعییــن کنند، اما دولت به جــای این که نقش 
حداقلی و نظارت کننده داشــته باشد، همیشه نقشه 
حداکثری را بر عهده می گیــرد و نمایندگان کارگری 
را وادار می کند که مصوبه تعیین حداقل دســتمزد را 

امضا کنند.
وی افزود: این عمل خالف قانون دولت هر سال تکرار 
می شود و به جای اینکه دولت نقش خود را در اینباره 
کم کند و بگذارد کارگران و کارفرمایان در مذاکرات و 
چانه زنی ها بر سر مزد با یکدیگر گفتگو کنند، خود نقش 
اصلی را دارد، البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که 
دولت با توجه به ابعاد بزرگی که دارد خود، بزرگترین 
کارفرما است و یکی از دالیلی که اجازه نمی دهد حداقل 
حقوق و دســتمزد به اندازه تورم افزایش یابد، همین 
موضوع به شــمار می رود که نمی خواهد هزینه هایش 

بیشتر شود.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد باید 
بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، 
اظهارداشــت: با توجه به آمار رسمی که در این زمینه 
بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می کنند، شورای عالی 
کار باید حداقل دســتمزد را تعیین کند، اما متاسفانه 

همواره نرخ دستمزدی که اعالم می شود، به هیچ عنوان 
با واقعیت تطابق ندارد، ازسوی دیگر مرکز آمار نیز هر 
ساله نرخ تورمی را که در استعالم شــورای عالی کار 
اعالم می کند به هیچ عنوان واقعی نیست، به بیان دیگر 
دولت در تعیین حداقل دستمزد یک نرخ را به صورت 
دستوری اعالم می کند و آن را مبنای قرار می دهد. در 
این زمینه نیز کارگران به دلیل اینکه از تشکل های قوی 
مستقل کارگری و و سندیکای صنفی برخوردار نیستند 

نمی توانند در برابر دولت اقدامی را انجام دهند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه باید خط فقر و نرخ 
مالک عمل شــورای عالی کار قرار بگیرد، اضافه کرد: 
متاسفانه در این رابطه شاهد هستیم دولت نمی خواهد 
زیر بار افزایش دســتمزد ها به میــزان افزایش تورم و 
همگام با خط فقر اعالمی برود، از سویی به نظر می رسد 
در دولت جدیــد نیز رویه دولت گذشــته ادامه یابد و 
ما شاهد افزایش حداقلی دســتمزد کارگران در سال 

آینده باشیم.

وی با اشاره به اینکه برای تغییر رویه در رابطه باید سه 
اقدام انجام شود، ادامه داد: در وهله اول باید قانون کار 
مورد اصالح قرار گیرد و نقش دولت در این زمینه بسیار 
کاسته شود، در وهله دوم نیز باید به شرکای اجتماعی 
دولت یعنی کارفرمایان و کارگران بها داده شود و آن ها 
خود بتوانند حداقل دستمزد سالیانه را تعیین کنند، 
در وهله سوم نیز باید با استفاده از ابزار، امکانات و آمار 
رســمی که در کشــور وجود دارد، خط فقر و حداقل 
دستمزد تعیین شود، همچنین میزان دستمزدی که 
تعیین می شود باید تامین کننده یک زندگی متوسط 
و به نوعی حداقل معیشت باشــد، زیرا در حال حاضر 

معیشت کارگران با اوضاع بسیار وخیم روبرو است.
حاجی اســماعیلی با اشــاره به اینکه دولت بنا دارد 

دســتمزد کارمندان خود را به صورت متوســط ۱۰ 
درصد افزایش دهد، بیان داشــت: به نظر می رســد 
برنامــه برای تعییــن حداقل دســتمزد کارگران نیز 
همین باشــد و دولت نمی خواهد بیشتر از ۱۰ درصد 
حقوق و دســتمزد را افزایش دهــد، در حالی که در 
این موضوع نیز دولــت خالف قانــون عمل می کند 
 و همگام با افزایــش نرخ تورم نرخ حداقل دســتمزد 

کارگران را افزایش نمی هد.
این کارشــناس مســائل کارگری با اشــاره به اینکه 
استدالل دولت در رابطه عدم افزایش نرخ دستمزد به 
میزان کافی به این علت که باعث رشد تورم می شود، 
به هیچ عنوان این موضوع محلی از اعراب ندارد، تصریح 
کرد: زیرا ریشه تورم افزایش دستمزد کارگران نیست، 
در حال حاضر سیاست های کالن اقتصادی که دولت 
چندین سال گذشته به کار بســته، خود محل اصلی 
افزایش میزان تورم بوده، از سوی دیگر در حال حاضر 
میزان نقدینگی از مرز ۴.۵ هزار هــزار میلیارد تومان 
گذشته و با توجه به داللی و سوداگری که در بازار های 
مختلف شاهد هســتیم روزانه بر حجم این نقدینگی 

افزایش پیدا می کند.
وی خاطر نشــان کرد: در این رابطه دولت خود خالق 
اصلی تورم است، در این رابطه حقوق های نجومی که 
مدیران دولتی دریافت می کنند، نیز از دیگر ریشه های 
رشــد تورم اســت، بنابراین دولت نمی تواند به بهانه 
افزایش تورم حقوق و دستمزد را تنها ۱۰ درصد افزایش 
دهد، این در حالیســت که امروز معیشت کارگران با 
تهدید بسیار جدی روبرو شــده و اگر قرار باشد دولت 
حداقل دستمزد را مطابق با تورم ۴۵ درصدی افزایش 
ندهد، در سال آینده ســفره کارگران کوچکتر شده و 
قدرت خرید آن ها نیز بــه کمترین میزان خود خواهد 

رسید.

افزايش تنها 10 درصدی حقوق قابليت اجرا ندارد

حداقل دستمزد چگونه باید تعیین شود؟
News kasbokar@gmail.com

مرکز طرح های کالن ملی فناوری اعالم کرد: توجه 
به اهمیت باالی علوم بنیادی و کارکردهای فراوان 
آن، ۲۶۰ میلیارد تومــان حمایت برای ۵ طرح این 
حوزه در نظر گرفته شد. علوم بنیادی شاید در نگاه 
اول، نقش مستقیمی در توســعه اقتصاد مبتنی بر 
دانش ایفا نکند اما بررسی کشــورهای برتر دنیا در 
حوزه رقابت پذیری نشان از توجه ویژه آنها به حوزه 
دانش های بنیادی دارد.درواقع چنین دانش هایی 
به مثابه زیرساخت های دانشی قابل اتکاء به منظور 
توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها عمل می کنند. 
زیرساختی ضروری که امکان خریداری کردن آن 
وجود نداشته و صرفاً بایستی به شکل بومی توسعه 

داده شود.
به دلیــل اهمیت ایــن موضوع، معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تالش می کند با توجه به 
زیرســاخت های مورد نیاز، راه را برای ورود نوآوری 
به حوزه دانش های بنیادی با ایجاد بســتری برای 
به کار بســتن قابلیت هــای فناورانه همــوار کند.
مرکز طرح های کالن ملی فنــاوری با هدف تحقق 
اهداف این معاونت، اقدام به شناســایی و حمایت 
از طرح های فناورانه این حوزه در ســه بخش اصلی 
ذرات و شــتابگرها، علوم و فنون هسته ای و نجوم و 

کیهان شناسی کرده است.بررسی ها نشان می دهد 
از مجموع ۶ طرح حمایت شــده از زمان آغاز به کار 
مرکز طرح های کالن ملی فناوری، ۵ طرح در بازه 
زمانی سال های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ مود حمایت قرار 

گرفته است.
مجموعاً در حــدود ۲۶۰ میلیارد تومــان اعتبار به 
منظور حمایت از طرح ها مصوب شــده است که از 
این میزان، رقمی در حدود ۱۱۷ میلیارد تومان سهم 
معاونت بوده اســت. همچنین بر مبنای پیشرفت 
پروژه و شــاخه های کلیدی عملکرد تعیین شــده، 
تاکنون اعتباری در حــدود ۱۰۱ میلیارد تومان از 

سهم معاونت پرداخت شده است.
تحلیل هــا بیانگــر آن اســت از مجمــوع ۵ طرح 
حمایت شــده، بخش نجوم و کیهان شناســی، ۳ 
طرح را به خــود اختصاص داده اســت.همچنین 
بررسی نسبت توزیع ریالی حاکی از آن است که از 
مجموع ۲۶۰ میلیارد تومــان اعتبار مصوب، بخش 
نجوم و کیهان شناســی با رقمــی در حدود ۲۴۶ 
میلیارد تومان، بیشــترین میــزان ریالی حمایت 
را به خود اختصــاص داده اســت.تاکنون تمام ۵ 
 طرح سرمایه گذاری شــده در این حوزه، با موفقیت

 همراه بوده است.

در نمایشگاه اکسپوی دبی از سوی کشورهای توسعه 
یافته و در حال توســعه در کنــار نمایش فرهنگ و 
فناوری و معماری بر نقشی که در پیشرفت های آتی 
بشریت و سیاره زمین دارند تاکید ویژه ای شده است. 
نمایشگاه اکسپو که از اول اکتبر ۲۰۲۱ آغاز شده و تا 
۳۱ مارس ۲۰۲۲ ادامه دارد، بزرگ ترین رویداد جهانی 
برای به نمایش گذاشــتن توانمندی های کشورها و 
گردهمایی برای به اشتراک گذاری ایده ها محسوب 
می شود.این نمایشگاه که امســال به میزبانی کشور 
امارات در شهر دبی برگزار شــده به ۳ محور فرصت، 
تحرک و پایداری نگاه ویژه داشــته و نزدیک به ۲۰۰ 
کشــور با توجه به این محورها، توانایی ها، برنامه ها 
و اهداف میان مــدت و بلندمدت خــود را در قالب 
پاویون های ملی در معرض دیــد همگان قرار دادند. 
در این رویداد که کشــورها را برای ساخت آینده ای 
بهتر دورهم جمع کرده است، فرصتی برای یادگیری، 
شکل گیری ایده های خالقانه و راهکارهای نوآورانه 
فراهم شده است و کشورها می توانند نقاط قوت خود 
در زمینه های همچون فناوری، نوآوری و معماری را به 
تصویر بکشند.در اکسپوی دبی کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه در کنار نمایش فرهنگ و فناوری و 
معماری بر نقشی که در پیشرفت های آتی بشریت و 

سیاره زمین دارند تاکید ویژه ای داشتند.امارات اولین 
کشــور در خاورمیانه محسوب می شود که طی ۱۵۰ 
سال عمر اکسپو میزبان این رویداد جهانی شده و در 
این نمایشگاه با تاکید بر شعارهایی از جمله نوآوری، 
فرهنگ و معماری از ربات های خدماتی، ماشین های 
هیدروژنی، پنل های خورشیدی و غیره استفاده کرده 
است.در همین حال بزرگترین صفحه پروژکتور ۳۶۰ 
درجه ای جهان در اکســپوی دبی به نمایش گذاشته 
شده است.در این رویداد کشورهای مختلف راهکارها 
و ایده هــای نوآورانه خود را در خصوص شــهرهای 
هوشمند، هوش مصنوعی، رباتیک، ارتباط دیجیتالی، 
اکتشاف، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، تغییرات 
اقلیم و تنوع زیستی و مدیریت منابع به تصویر کشیده 
اند.برج »موبیلیتی« در نمایشــگاه اکســپو یکی از 
ســازه های منحصر به فرد به لحاظ زیبایی و عملکرد 
اســت که با محوریت تحرک پذیری، توسعه پایدار و 
خلق فرصت برای آینده به نمایش درآمده است. این 
پروژه که توسط کشور امارات در اکسپوی ۲۰۲۰ دبی 
ایجاد شده به موضوع اتصال، حرکت و پرورش ذهن 
با نگاهی به آینده نگاه ویژه دارد و شعار ایجاد بستری 
برای تقویت خالقیت، نوآوری و همکاری در ســطح 

جهانی را ترویج می کند.

گزارشــی از ۳۰۷ مورد خدمت ارائه شده توسط 
مرکز ماهر در دی ماه منتشــر شــده که نشــان 
می دهد بیشترین فراوانی رخدادهای رایانه ای با 
بیش از ۱۲۰ مورد مربوط بــه آلودگی به بدافزار 
و بات بوده است. گزارشــی از ۳۰۷ مورد خدمت 
ارائه شــده توســط مرکز ماهر )مدیریــت امداد 
و هماهنگی رخدادهــای رایانــه ای( در دی ماه 
ســال ۱۴۰۰ در گراف هــای زیر قابل مشــاهده 
است. خدمات ارائه شــده شــامل فراوانی و نوع 
رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش های 
دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شــدن 

مرکز از این رخدادها است.
طبق این اطالعات، بیشــترین فراوانی رخداد به 
ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ 
سایت های خارجی، فیشینگ سایت های داخلی، 
شناسایی آســیب پذیری،  درخواســت ارزیابی، 
گزارش های خبری، افشای اطالعات، درخواست 
مشاوره، دیفیس سایت، منع ســرویس داخلی، 

باج افزار و منع سرویس خارجی بوده است. معنای 
فیشینگ )معنی phishing( یک اصطالح برای 
تشریح دزدی از فرد یا گروهی از کاربران، با استفاده 
از فرستادن ایمیل یا ایجاد صفحات مسموم است.  
این ایمیل ها و صفحات، برای جمع آوری طالعات 
شــخصی کاربران مانند اطالعات حساب بانکی، 
اطالعات اکانت های ایمیل و دیگر اطالعات کاربران 
ایجاد می شوند. نحوه مطلع شــدن مرکز ماهر از 
رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشــان می دهد 
بیشــترین آمار از طریق مراجع بین المللی به این 

مرکز رسیده است.
بیشــترین اطالع رســانی از طریق منابع داخلی 
به ترتیب از گــزارش آپاها، ســامانه هوشــیار، 
میانگین روزانه پویش ســرور ویرا، ســامانه بینا، 
گــزارش مردمی، ســامانه تله بدافــزار، گزارش 

نهادهــای حاکمیتی، گــزارش بخش خصوصی، 
کارشناسان مرکز ماهر و سامانه دانا رسیده است. 
همچنین بخش هــای دریافت کننــده خدمات 
از مرکز ماهر شــامل دســتگاه های حاکمیتی، 
اپراتورها، بخش خصوصی، بانک ها و موسســات 
مالــی و مراجع بین المللی می شــود کــه تعداد 
 دریافت ایــن خدمــات در نمــودار زیــر آمده

 است.
در نمودار بخش های حاکمیتــی دریافت کننده 
خدمات از مرکز ماهر هم در ابتــدا قوه قضائیه و 
به دنبال آن وزارت عتف، وزارت بهداشت، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، ریاست جمهوری و 
به دنبال آن، وزارت راه و شهرساری، وزارت اقتصاد 
و امور دارایی، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، وزارت ورزش 

و جوانان، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت کشور 
قرار دارد.

با توجه به اهمیت پاســخگویی بــه رخدادهای 
فضای تبادل اطالعات و ایجاد مراکز پاسخگویی 
به حوادث فضــای مجازی که در اکثر کشــورها 
تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز 
ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال ۱۳۸۷ 
ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای 
پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطالعات 

به عهده دارد. 
این مرکز در حوزه فعالیت های امداد و واکنشــی 
موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی 
بر اساس درخواست ســازمان ها است. همچنین 
در حــوزه فعالیت های پیشــگیرانه نیز این مرکز 
وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعالنات، مخاطرات 
و ضعف های ســامانه ها در ســطح ملی و انتشار 
بســته های راهنما برای مقاوم ســازی سامانه ها 

بپردازد.

از سوی معاونت علمی؛

۵ طرح کالن ملی فناوری در علوم بنیادی حمایت شد
تازه ترين ها از اكسپوی دبی

نمایش سفر به آینده با هوش مصنوعی

آلودگی به بدافزارها در صدر رخدادهای رایانه ای


