
دولت در آستانه پرداخت اولین عیدی خود، سناریوهایی متفاوت از  گذشته 
پیش بینی کرده اســت اما توقع از تصمیم نهایی، در تــورم موجود باالی ۴۰ 
درصد کم نیست؛ عیدی که در این سال ها و در اوج تورم هم اغلب رشد ساالنه 
فقط حدود ۱۰۰ هزار تومانی داشــته است.به گزارش ایســنا، برای امسال و 
براســاس امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک میلیون و ۵۲۴ 
هزار تومان می رســد ولی این رقم معادل عیدی است که دولت سال گذشته 
پرداخته بود. این در حالی است که در هفته جاری و احتماال تا فردا )یکشنبه( 
 ســازوکار و مبلغ پرداخت عیدی در هیات دولت نهایی خواهد شد و سازمان

 برنامه و بودجه با تامیــن منابع، پرداخت را در زمــان واریز حقوق بهمن ماه 
انجــام خواهد داد ولی ظاهــرا با جریانــی متفاوت از گذشته.بررســی های 
ایســنا نشــان داده بود که برای عیدی امســال دو پیش بینی جدی وجود 

دارد؛ در یــک مــورد مبلــغ عیدی را نســبت یــک میلیــون و ۵۲۴ هزار 
تومان، تــا ۵۰۰ هــزار تومــان افزایــش داده و  دو میلیون تومــان به طور 
یکســان به تمامی کارکنان پرداخت شــود و در ســناریویی که با تاکید بر 
 پرداخت عادالنه اســت، همــان مبلغ یک میلیــون و ۵۲۴ هــزار تومان را

 برای همــه در نظــر بگیرند، با ایــن تفاوت که بــرای افراد دارای همســر 
و فرزند مبلــغ اضافه پرداخت شــود؛ به طــوری که برای همســر یک رقم 
تعیین و به هــر یــک از فرزندان هم نصــف آن.امــا در پرداخــت متغیر، 
چالــش هماهنگی با قانــون مدیریت خدمات کشــوری نیز وجــود دارد و 
ظاهرا این هم مطــرح بوده که می تــوان مازاد بر یک میلیــون و ۵۲۴ هزار 
 تومان را بــه جای نقدی، بن کارت بــرای خرید کاال ارائه کــرد که این طرح

 چندان قابل اجرا نیست.

دریافتی های آخر سال یکی نیست
این طرح هــا هنوز نهایی و بــه تصویب دولت نرســیده و هر یک ســازوکار 
خود را می طلبد و ممکن اســت مصوبه نهایــی متفاوت از این باشــد، ولی 
در این بین اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح اســت کــه حتی اگر دو 
میلیون تومان ثابت هم تصویب شــود، نســبت به شــرایط تورمی موجود، 
مورد نقد و گلــه کارکنان قــرار دارد. این را هــم باید مورد توجــه قرار داد 
که برخی ســازمان ها و دســتگاه ها در آســتانه نوروز تحت عناوین مختلف 
پرداخت هایی خــارج از عیدی مصــوب دولت به کارکنان خــود دارند ولی 
برخی دیگــر که از مزایــا و بودجه کمتــری برخوردار هســتند، این امکان 
 را نداشــته و درنهایت دریافتی هــای پایان ســال کارکنان متفــاوت رقم

 می خورد.

رشد ناچیز ساالنه عیدی در ۱۰ سال اخیر 
مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ ســال گذشــته نشــان می دهد که ســال ها 
رقم پرداختی نســبت به ســال قبل تفاوت ناچیزی داشــته و در حد ۱۰۰ 
هزار تومان اضافه شــده اســت، آن هم در شــرایطی که طی این ســال ها 
 اقتصــاد ایران نوســان زیــادی در تورم داشــته و تــا بیــش از ۵۰ درصد 

را هم تجربه کرده است. 
روند تغییر عیدی کارکنان در این سال ها نشــان می دهد که در سال ۱۳۹۰ 
مبلغ ۳۵۰ هــزار تومــان، ۱۳۹۱ ، ۴۰۲ هــزار تومــان، ۱۳۹۲ ، ۵۰۳ هزار 
تومــان، ۱۳۹۳ ، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ ، ۶۸۸ هــزار تومان، ۱۳۹۵ ، ۷۷۰ 
 هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ هزار تومان  و ســال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.

دارندگان دستگاه های کارتخوان تا پایان ماه جاری 
فرصت دارند تا نســبت به اتصــال کارتخوان های 
خود به پرونده مالیاتی اقدام کنند؛ بررسی ها نشان 
می دهد تا پایان دی ماه امســال استان های تهران، 
خراســان رضوی، اصفهــان، فارس و خوزســتان 
دارنده بیشترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال 
سیستمی هســتند.به گزارش ایســنا، در راستای 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
بانک مرکزی باید بــا همکاری ســازمان مالیاتی 
نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی 
یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.در این 
بین، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای 
ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه 
my.tax. ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی
gov.ir فهرست تمامی دســتگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی خود را 
مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی 

قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

یک هفته تا ثبت کارتخوان خود فرصت 
دارید 

از آنجا که تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده 

مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نســبت به غیرفعال 
کردن آن ها اقدام می کننــد، دارندگان کارتخوان تا 
پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات 
الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم 
را انجام دهنــد.در این زمینه، براســاس اعالم مدیر 
عامل شرکت شاپرک مدیرعامل شــرکت سازمان 
مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت 
پذیرندگی شان، دستگاه ها یا درگاه هایی که از سوی 
مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده اند را به شرکت 

شاپرک جهت غیرفعال سازی معرفی می کند.

بیش از ۴ میلیــون کارتخوان تعیین 
تکلیف شدند 

از سوی دیگر، تازه ترین اعالم ســازمان امور مالیاتی 
حاکی از آن است که تا امروز صبح، حدود دو میلیون 
و ۴۰۰ هزار پوز درخواســت اتصال به پرونده مالیاتی 
داده اند و همچنین درخواســت غیرفعال شــدن دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شــده اســت. 
بنابراین، تاکنون معادل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه 
کارتخوان در درگاه ملی ســازمان امور مالیاتی تعیین 
تکلیف شده اند. در شرایطی که طبق آمار بانک مرکزی، 
تعداد کل ابــزار پرداخت های فعال در کشــور بالغ بر 
۱۳ میلیون اســت که متعلق به حدود شش میلیون 

و ۱۵۹ هزار نفر شخص حقیقی و ۸۷ هزار نفر شخص 
حقوقی اســت که به تفکیک ۱۲ میلیون و ۲۵۵ هزار 
ابزار پرداخت برای اشــخاص حقیقی و ۷۴۰ هزار ابزار 
پرداخت برای اشخاص حقوقی است؛ آخرین گزارش 
شــاپرک در دی ماه بیانگر این اســت که استان های 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان 
دارنده بیشــترین تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال 
سیستمی هستند. همچنین، در دی ۱۴۰۰ بیشترین 
افزایش در تعداد کارتخوان فروشگاهی فعال با ۶۹۷۸ 
افزایش متعلق به اســتان خراســان رضوی است که 
همچنان بیشــترین تعداد این ابزار با اختالف زیادی 
نسبت به سایر اســتان ها، در استان تهران توزیع شده 
است.از سوی دیگر، بیشــترین تعداد سرانه کارتخوان 
فروشگاهی به ترتیب به اســتان های یزد، مازندران و 
بوشهر و کمترین آن به ترتیب به استان های سیستان و 
بلوچستان، لرستان و کرمان تعلق گرفته است. از آنجا 
که شاپرک برای انجام محاسبات سرانه ابزار کارتخوان 
فروشگاهی هر استان از جمعیت باالی ۱۸ سال کشور 
بر اساس سرشــماری سال ۱۳۹۵ اســتفاده کرده بر 
همین اساس در دی ۱۴۰۰ ،تعداد سرانه ابزار کارتخوان 
فروشگاهی در کل کشور ۰.۱۵۹۹ عدد به ازای هر فرد 
باالی ۱۸ ســال )۱۵۹۹ ابزار به ازای هر ۱۰۰۰۰ فرد 

باالی ۱۸ سال( بوده است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: سویه جدید امیکرون 
هم در شرایطی گسترش پیدا کرده که نزدیک عید است 
و حدود ۴۰ درصد فروش صنوف معموالً در همین زمان 
و در اســفند ماه اتفاق می افتد و این وضعیت می تواند 
چالش جدی برای بنگاه های اقتصــادی و اصناف ایجاد 
کند.محمدباقر مجتبایی در گفت وگو با ایسنا، اشاره به 
تعطیلی هفده ماه تاالرها، بیش از ۹۰ روزه برخی مشاغل 
گروه دو، ســه و چهار، اظهار کرد: از زمان آغاز شــیوع 
ویروس کرونا، به طور متوسط بیش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد صنفی ۳۰ تا ۴۰ روز تعطیل بودند و خسارت 
دیدند.به گفته وی از جمله خسارت های سنگین به ویژه 
در ماه های اول این بود که بیش از یک میلیون شاغل در 
واحدهای صنفی تعدیل شدند. البته بخشی از این افراد 

بعدا که شرایط عادی شد به کار برگشتند.دبیرکل اتاق 
اصناف ایران با بیان اینکه یکی از عواقب اقتصادی کرونا در 
دنیا کاهش سطح تقاضای کل بود، تصریح کرد: به عبارت 
دقیق تر مــردم هم با بیکاری و کاهش ســطح درآمدها 
مواجه شدند و هم بخاطر حفظ ایمنی، سعی در افزایش 

پس انداز خود داشتند و در نتیجه کمتر خرید کردند. 

خسارت کاهش فروش از تعطیالت هم بیشتر بود
وی با بیان اینکه تبعات کرونا گســترده و ظریف است و 
نمی توان این خسارتها را مســتقیم و دقیق برآورد کرد، 
اظهار کرد: اما آنچه مشخص است خسارت اقتصادی ناشی 
از کاهش تقاضا به مراتب و ده ها برابر بیشــتر از خسارت 
ناشی از تعطیلی های ۴۵ روز تا ۳ ماهه بوده است. مثال بر 

اساس آمار ریاست جمهوری، در ۹ ماهه اول شیوع ویروس 
کرونا، اصناف ۲۵۰ هزار میلیــارد تومان کاهش فروش 
داشتند. همچنین در اردیبهشت و آذر سال ۱۳۹۹ شاهد 
افزایش آمار چک های برگشتی بودیم.مجتبایی ادامه داد: 
با وجود این که در سال ۱۴۰۰ مردم تا حدودی به زندگی 
با کرونا عادت کردند و خرید و فروش ها بیشتر شد، اما به 
دلیل شرایط رکود همراه با تورم و همچنین بیکاری، این 
خسارت ناشی از کاهش تقاضا همچنان هم وجود دارد و 
بازار به روال عادی قبل از ســال ۱۳۹۸ برنگشته است.از 
طرف دیگر به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران سویه جدید 
امیکرون هم در شرایطی گسترش پیدا کرده که نزدیک 
عید اســت و حدود ۴۰ درصد فروش صنوف معموالً در 

همین زمان و در اسفند ماه اتفاق می افتد.

شبکه بانکی تا پایان بهمن ماه امسال ملزم به پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
است که تازه ترین اعالم بانک مرکزی در این زمینه حاکی است که از ۱۰ هزار میلیارد 
تومان ابالغ شده برای پرداخت تســهیالت ودیعه مسکن برای امسال، تاکنون مبلغ 
۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شــده است.به گزارش ایسنا، 
دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشــته تصویب کرد تا به آن ها وام 
ودیعه پرداخت شود که مبلغ این وام در سال گذشــته در تهران ۵۰ میلیون تومان، 
در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شــهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما 
این میزان برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ 
میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شــهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون 

تومان شد.در این بین، مشــموالن این وام شــامل کارگران و حقوق بگیران ثابت با 
اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره، مشموالن تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرســت خانوار، زنان مجرد باالی 
۳۵ سال و خودسرپرست می شود. اما شواهد نشــان می دهد مشموالن این وام، با 
چالش های زیادی در راستای دریافت این وام دست وپنجه نرم می کنند که معرفی 
ضامن رسمی یا داشتن سابقه باالی ۱۰ سال، اعالم بانک ها مبنی بر نداشتن بودجه و 
... از جمله بیشترین مشکالت متقاضیان ودیعه مسکن است. از سوی دیگر، به تازگی 
نیز یک متقاضی ودیعه مسکن طی تماسی با ایســنا اعالم کرد که برای دریافت این 
وام به بانک رفته و با این پاسخ مواجه شده که بودجه نداریم و بانک مرکزی نیز در این 

بین حامی بانک ها شده و در پاسخ به اینکه وام اجاره مصوبه دولت است و وزارت راه 
و شهرسازی گفته باید پرداخت شود، جواب می دهد »وزارت راه و شهرسازی برای 
خودش گفته است!«.این در حالی اســت که بانک ها باید تا پایان بهمن ماه امسال 
ودیعه مسکن پرداخت کنند و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده 
که بانک ها با اینکه در روزهای پایانی سال با کمبود منابع مواجه هستند اما باید وام 
کسانی که پرونده تشکیل داده و مدارک خود را تحویل بانک داده اند، پرداخت کنند. 
با وجود مشکالتی که از ســوی متقاضیان برای دریافت کمک ودیعه مسکن اعالم 
می شــود، تازه ترین اعالم بانک مرکزی درباره پرداخت ودیعه مســکن حاکی از آن 
است که از ۱۰ هزار میلیارد تومان ابالغ شده برای پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن 

در سال ۱۴۰۰ تاکنون مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت 
شده است.همچنین، حدود ۶۰ هزار نفر به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز در 
بانک ها پذیرش شده و در مرحله اخذ این تسهیالت هستند و ثبت نام برای دریافت این 
تسهیالت طبق قانون امروز به پایان می رسد و پرداخت میزان باقی مانده از کل مبلغ 
در نظر گرفته شــده )۴۰۰ میلیارد تومان( تا پایان بهمن ماه انجام خواهد شد.عالوه 
بر این، در سال جاری بیش از ۵۷۰ هزار نفر معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان )۱۲ هزار 
میلیارد تومان بیش از سهمیه ابالغی( توسط سامانه مربوطه به شبکه بانکی معرفی 
شد و هرگونه اقدام در خصوص تعیین تکلیف سایر معرفی شدگان منوط به تصویب 

در ستاد ملی مقابله با کروناست.

حواشی اولین عیدی/قطره چکانی هر ساله در تورم!

چالش جدی بنگاه های اقتصادی با اومیکرونبیش از ۴ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند

آخرین وضعیت ودیعه مسکن/ پرداخت ۷۳۰۰ میلیارد
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وزیر اقتصاد: 
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سال آینده تورم 
بسیار کمتری را تجربه 

خواهیم کرد

آکادمی ایرانسل 
»انقالب متاورس« 
را بررسی می کند

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

سرمقاله

 مصرف تسهیالت
 در زیر مجموعه بانک ها

بخش عمــده ای از نظام 
بانکــی، بنگاه دار اســت. 
این بنگاه هــا، واحدهای 
سرمایه گذاری هستند و 
زیرمجموعه های فراوانی 

نیز دارند. بنابراین ...

  وحید شقاقی، اقتصاددان 

متن کامل  د ر صفحه3

2

3

رای کمیسیون تلفیق به 
ابقای   ارز ۴200 تومانی

 پشت پرده گرانی
 بلیت هواپیما 

بیش ا ز  70درصد از  تسهیالت  بانک ها به  بنگاه های  زیرمجموعه   اختصاص می یابد

   بانک ها     به  تولید   وام  نمی دهند
صفحه3

صفحه2

نامساعدتر شدن    محیط کسب وکار  
شاخص ملی محیط کسب وکار  در  پاییز  به ۵,۹4 رسید

بررسی آمارهای رســمی از قیمت برخی کاالها در 
آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال جاری نشان می دهد 
تورم برخی از کاالهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به آنها تعلق می گیرد، چندان تفاوتی با سایر کاالهای 
منتخب ندارد. درشرایطی که بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن بخش خصوصی از مشــکالت اقتصادی 
ناشــی از باقی ماندن ارز ترجیحــی می گویند و 
دولت ســیزدهم هم در الیحه بودجه سال آینده 
خواستار حذف بخش مهمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی ) 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای دارو و گندم( 
بود در نهایت اعضا کمیسیون تلفیق به باقی ماندن 
ارز ترجیحــی رای دادند.رحیم زارع، ســخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجه درباره جزئیات مصارف 

تبصره ۱۴بودجه سال...

به نظر می رسد فعالیت ارایه دهندگان تورهای 
نوروزی چه داخلی و چه خارجی آغاز شده است. 
هزینه هایی کالن برای مســافرت های هوایی 
که ســفر را برای نوروز ۱۴۰۱ دست نیافتی تر 
کرده اســت. در همین رابطه عضو کمیســیون 
عمران مجلس با تاکید بــر این که اجازه افزایش 
قیمت بلیــت هواپیما و قطــار را بــرای نوروز 
۱۴۰۱ نمی دهیم، خواستار نظارت وزارت راه و 
شهرسازی بر عملکرد ایرالین های داخلی شد.این 
در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
گفته اســت برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت 
هواپیما نداریم و در تالش بــرای کنترل قیمت  

بلیت هواپیما در نرخهای...



اقتصاد2
ایران وجهان

عقب نشینی کمیسیون تلفیق از واردات 50 
هزار دستگاه خودروی سواری

تغییر دقیقه 90 مصوبه خودرویی 
و جایگزینی سواری با وسایل 

نقلیه عمومی و کامیون؟
در حالی که پیش از این اعالم شده است بر اساس 
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۵۰هزار دستگاه 
خودروی ســواری وارد کشــور خواهد شد، حاال 
بررســی جزئیات مصوبه تلفیق حاکی از تداوم 

عدم مجوز ورود خودروی سواری به کشور است.
به گزارش تسنیم، حدود سه هفته قبل در جریان 
بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی، ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی 
عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در 
سال بعد خبر داده بود، بر این اساس پیش از این 
واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی 
از کاالها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با 
ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک مرکزی پیشنهاد 
شد. در خصوص این پیشــنهاد با نماینده بانک 
مرکزی مشورت و موضوع را مطرح کرده ایم. این 
پیشنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شده است و رقم 
این واردات از منابع غیروصولی انجام خواهد شد و 
مصارف آن در توسعه صنعت خودرو، ارتقای ناوگان 
کشــوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست های 

کالن کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 14۰1 کل کشور 
گفته بود، بر این اساس، به دولت اجازه داده می شود 
به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد 
خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، 
سریع السیر و قطار شــهری و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه ســازی با 
اولویت مناطق محروم و روستایی و اصالح نقاط 
حادثه خیز در جاده ها و ارتقــای مدیریت عبور و 
مرور ناوگان حمل ونقل نسبت به واردات خودروی 
سواری با رعایت سیاست های کالن نظام، از محل 
ارز غیرصادراتی )خود یا دیگران( با نظارت بانک 
مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی در ســال آینده اقدام به واردات 
۵۰ هزارخودروی سواری و 1۰ هزار ماشین آالت 
ســنگین با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت 
وزیران می رسد اقدام کند، سقف درآمدی این بند 

تا 6۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
در همین راستا علی جدی در مورد تصویب واردات 
۵۰ هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در 
کمیسیون برای واردات خودرو از محل صادرات 
خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. 
کمیسیون تلفیق نیز به طور جداگانه واردات ۵۰ 
هزار خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم 
درآمد پیش بینی کرده است. من فکر می کنم که 
واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.

نوسان اندک بورس /نماد تازه وارد در مسیر رشد

نوسان اندک بورس
نماد تازه وارد در مسیر رشد

به گزارش اقتصادنیوز، در معامالت روز شنبه، 23 
بهمن 14۰۰، شاخص کل بورس تهران با کاهش 
38 واحدی نسبت به روز چهارشنبه در رقم یک 

میلیون و 284 هزار واحد باقی ماند. 
شاخص هم وزن بورس نیز با رشد ۵1 واحدی در 
سطح 326 هزار و 299 واحدی ایستاد. همچنین 
شاخص کل فرابورس )آیفکس( 13 واحد پائین 

آمد و در سطح 17 هزار و ۵67 واحد قرار گرفت. 
در پایان معامالت  روز شنبه، 176 نماد رشد قیمت 
داشتند که 126 نماد بورسی و ۵۰ نماد فرابورسی 
بودند. همچنین 296 نماد کاهش قیمت داشتند 
که 2۰9 نماد بورسی و 87 نماد فرابورسی بودند. به 
عبارت دیگر، 3۵ درصد بازار رشد قیمت داشتند و 

۵9 درصد بازار افت قیمت داشتند. 
روز گذشته قیمت ســهام اغلب نمادهای گروه  
»اســتخراج کانه های فلزی« افزایش یافت و این 
گروه ســبزترین گروه  بازار بود. فــزر، کمنگنز، 
تجلی، کروی، ومعادن، کاما، کگل و کچاد از جمله 

نمادهای سبزپوش این گروه بودند.
گروه های »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« و 
»انبوه سازی، امالک و مستغالت« دیگر گروه هایی 

هستند که اغلب نمادهای آن ها سبزپوش شدند.

نمادهای مؤثر بر شاخص های بازار سهام
روز گذشــته نمادهــای »فــوالد«، »وبملت« و 
»نوری« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل 
داشتند و »فارس«، »فملی« و »ومعادن« بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای »زاگرس«، »غصینو« و 
»اتکای« بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل 
فرابورس داشتند و »شــراز«، »بپاس« و »وهور« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند.  

خبر

یافته هــای مرکــز آمــار و 
اطالعــات اقتصــادی اتاق 
ایران از پایــش ملی محیط 
کســب وکار در پاییز 14۰۰ 
حاکی از این اســت که این 
شاخص تحت تاثیر مولفه های نامساعد تکراری، روی 
عدد ۵,94 قرار گرفته و اندکی نسبت به تابستان بدتر 

شده است.
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار 
ایــران در پاییــز 14۰۰، رقم شــاخص ملــی، ۵,94 
)نمره بدترین ارزیابی 1۰ اســت( محاسبه شده که تا 
حدودی از وضعیت این شــاخص نســبت به ارزیابی 
 فصل گذشــته )تابســتان 14۰۰ با میانگیــن ۵.91( 

بدتر است.
در پاییز 14۰۰، همانند فصل گذشته فعاالن اقتصادی 

مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه:
1 - غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 

و محصوالت
2 - بی ثباتی سیاســت ها، قوانین و مقررات و رویه های 

اجرایی ناظر بر کسب وکار
3 - دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناســب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور 
نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی نموده اند.

بر اساس یافته های این طرح در پاییز 14۰۰، استان های 
کردستان، کرمان و گلســتان به ترتیب دارای بدترین 
وضعیت محیط کســب وکار و اســتان های مرکزی، 
آذربایجان غربی و فارس به ترتیب دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نســبت به سایر اســتان ها ارزیابی 

شده اند.
بر اســاس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی( 

واقعی )بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز 
معادل 41,33 درصد بوده که نسبت به همین میزان در 
تابستان گذشته )4۰.32 درصد(، با افزایش 1.۰1 واحدی 

مواجه شده است.
 فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر 
کسب وکار را 6,۰9 ارزیابی نمودند. الزم به ذکر است که 
شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها 
نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاســبه و 

گزارش شده اند.

شاخص استانی محیط کسب وکار
بر اســاس نتایج این پایش در پاییــز 14۰۰، وضعیت 
محیط کسب وکار در بخش خدمات )۵,89( در مقایسه 
با بخش هــای کشــاورزی )۵.72 و صنعــت )۵.81(( 

نامناسب تر ارزیابی شده است.وضعیت محیط کسب وکار 
کشور برحسب تعداد کارکنان شــاغل در بنگاه های بر 
اساس نتایج به دست آمده به صورت بنگاه های 11- 49 
کارکن )۵,96( دارای بهترین وضعیت و بنگاه های دارای 
بیشــتر از 2۰۰ کارکن )۵.۵۵( دارای بدترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تأسیس 
بنگاه اقتصادی در کارگاه های 6 تا 1۰ ســال، بدترین 
وضعیــت )6( و در کارگاه های کمتر از 2 ســال، دارای 

بهترین وضعیت )۵,۵۵( ارزیابی شده اند.

محیط کسب وکار بر اساس نظریه عمومی 
کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی 

محیط کسب وکار ایران در پاییز 14۰۰، عدد 6,14 )عدد 
1۰ بدترین ارزیابی است( به دست آمده است که بدتر از 
وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان 
14۰۰ با میانگین 6.۰6( است. میانگین ارزیابی محیط 
اقتصادی عدد 6.41 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 
6.33 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی 
عدد ۵.92 است که در فصل گذشته عدد ۵.83 ارزیابی 
شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی-زیر ساخت ها 
و ظرفیت های اقلیمی با عدد ۵.37 و محیط مالی با عدد 
8.22 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر 
اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. الزم به ذکر 
است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل 
مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل 

کشور برخوردار است.

محیط کسب و کار و بودجه ۱۴00
همچنین در فصل پاییز 14۰۰، میزان آســیب وارده 
بر کسب وکارها از شــیوع ویروس کرونا در استان های 
چهارمحــال و بختیــاری )7,۵1(، خراســان جنوبی 
)7.۵(، اردبیل )7.43(، بیشترین مقدار و در استان های 
آذربایجان شــرقی )4.13(، زنجــان )۵.27( و فارس 
)۵.47( کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط 
فعاالن اقتصادی ارزیابی شده اند. در نظرسنجی پایش 
ملی محیط کسب وکار در فصل پاییز 14۰۰ از فعاالن 
اقتصادی درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب 
الیحه بودجه سال 14۰1 کل کشــور توسط مجلس 
شــورای اســالمی، نظر خود را در خصوص 3 مانع یا 
خطر مهمی که مفــاد بودجه ســال 14۰1 می تواند 
برای کسب وکارشان ایجاد کند، بیان کنند. مهم ترین 
دغدغه های فعاالن اقتصادی در مورد بودجه سال 14۰1 
به ترتیب عبارت اند از:- نوسانات نرخ ارز- افزایش میزان 

مالیات- کسری بودجه و افزایش قیمت ها.

شاخص ملی محیط کسب وکار در پاییز به ۵,9۴ رسید

نامساعدتر شدن محیط کسب وکار 

رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا:
دستگاه های اجرایی به برگزاری 
اجتماعات جز در موارد ضروری 

اصرار نکنند
رئیــس جمهور بر ضــرورت توجه بــه ارائه 
آموزش های عمومی و نظارت و کنترل دقیق 
اجرای مصوبات و شــیوه نامه های بهداشتی 
در پیشــگیری از ابتال به بیماری کرونا تاکید 
کرد. به گزارش ایسنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی روز شــنبه در جلسه ســتاد ملی 
مقابله با کرونا با قدردانی از حضور حماســی 
مــردم در راهپیمایی 22 بهمن بــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی، گفت: مردم 
در سراسر کشور علی رغم شــرایط کرونایی 
و با رعایت توصیه های بهداشــتی، با حضور 
حماســی خود جلوه های زیبایی از عشــق و 
ارادت قلبی خود به نظــام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران به نمایش گذاشتند.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به ســرعت 
انتشــار ســویه جدید کرونا، ضرورت توجه 
جدی به اقدامات پیشــگیرانه را مورد تأکید 
قرار داد و اظهار داشت: صرفاً دریافت واکسن 
کفایت نمی کند و باید در کنار آن به موضوع 
ارائــه آموزش هــای عمومی بــرای اعتالی 
بهداشــت همگانی و رعایت فاصله گذاری به 
منظور پیشــگیری از ابتال به بیماری توجه 
جدی داشــت. دســتگاه های اجرایی هم به 
برگــزاری اجتماعــات و مراســم ها مگر در 
 موارد ضروری بــا رعایت اصول بهداشــتی

 اصرار نکنند.
رئیسی گفت: صدا و ســیما در اطالع رسانی 
و آمــوزش عمومــی نقش مهمی بــر عهده 
دارد و باید صدای واحدی در اطالع رســانی 
کرونا در رســانه ها منتشر شــود و در زمینه 
مصوبات و تصمیمات ســتاد ملی کرونا فقط 
سخنگوی ســتاد وظیفه اطالع رسانی دارد. 
رئیس جمهور  تاکید کرد: وزارت کشــور با 
همــکاری دســتگاه های مربوطــه موظف 
اســت بر رعایت شــیوه نامه هــا و مصوبات 
 ســتاد ملی مقابله بــا کرونا نظــارت کامل 

داشته باشد.

قیمت دالر هفته را صعودی آغاز کرد
دالر معامالت روز گذشته را با اندکی افزایش 
آغاز کرد و در بازار آزاد به 26هزار و 6۵۰تومان 

رسید.
به گزارش اقتصادآنالین ؛ بازار ارز پس شیب 
نزولی که هفته گذشــته طی کرد، اولین روز 

هفته را مثبت آغاز کرد. 
به این ترتیــب دالر آزاد کــه در آخرین روز 
معامالت هفته گذشته 26هزار و 4۰۰تومان 
معامله می شد، در این ســاعت از معامالت، 
با 2۵۰تومان افزایــش، 26هزار و 6۵۰تومان 

قیمت خورده است.
کانون صرافان نیــز قیمــت دالر را 2۵هزار 
و 1۰6تومــان بــرای خریــد و 2۵هــزار و 
4۰2تومان برای فروش قیمت زده اســت که 
نسبت به روز پنجشنبه، 3۰۰تومان افزایش 
را نشــان می دهد. کانون صرافان نیز قیمت 
دالر را 24هــزار و 77۰تومان بــرای خرید و 
 2۵هــزار و 114تومان برای فــروش قیمت 

زده بود.
همچنیــن یــورو در صرافی ها 28هــزار و 
۵71تومان برای خرید و 28هزار و 9۰7تومان 
برای فروش قیمت خورده است. روز گذشته 
یــورو در صرافی هــای رســمی، 28هزار و 
422تومان برای خرید و 28هزار و 781تومان 

برای فروش قیمت خورده بود. 
صرافــی ملی نیــز قیمــت دالر را 2۵هزار و 
294تومان برای فروش و 2۵هزار و 42تومان 
برای خرید اعالم کرده اســت که نســبت به 
روز پنجشــنبه افزایش ۵۰۰تومانی را نشان 
می دهــد. در آخرین روز هفتــه قبل دالر در 
صرافی ملی، 24هزار و 722تومان برای فروش 
و 24هــزار و 476تومان بــرای خرید قیمت 

خورده بود.
یورو نیز در تابلوی ایــن صرافی با 1۰۰تومان 
افزایش، 28هزار و 696تومــان برای فروش  
28هزار و 411تومان برای خرید قیمت خورده 
اســت. درحالی که روز پنجشنبه قیمت این 
اســکناس در تابلوی صرافی ملی 28هزار و 
۵92تومان برای فروش 28هزار  3۰7تومان 

برای خرید نمایان شده بود.
دالر هــرات نیز که روز گذشــته در محدوده 
2۵هــزار و 8۰۰تومان معامله می شــد، در 
معامالت پشت خطی دیشــب به 26هزار و 

8۰۰تومان رسیده بود.
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بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کاالها در آذرماه 
سال 96 و آذرماه سال جاری نشان می دهد تورم برخی 
از کاالهای اساسی که ارز 42۰۰ تومانی به آنها تعلق 
می گیرد، چندان تفاوتی با سایر کاالهای منتخب ندارد.

به گزارش اتاق تهران، درشــرایطی که بســیاری از 
کارشناســان و فعاالن بخش خصوصی از مشکالت 
اقتصادی ناشی از باقی ماندن ارز ترجیحی می گویند 
و دولت ســیزدهم هم در الیحه بودجه ســال آینده 
خواســتار حذف بخش مهمی از ارز 42۰۰ تومانی ) 
اختصاص ارز 42۰۰ تومانی تنها برای دارو و گندم( 
بود در نهایت اعضا کمیسیون تلفیق به باقی ماندن ارز 

ترجیحی رای دادند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره 
جزئیات مصارف تبصره 14بودجه سال آینده و مصوبات 
کمیسیون تلفیق گفته است:» 73هزار میلیارد تومان 
برای پرداخت یارانه نقدی 4۵هزار تومانی و معیشتی 
مصوب شد. همچنین در سال آینده تغییری در میزان 
پرداخت یارانه های نقدی به  وجود نخواهد آمد زیرا ارز 
ترجیحی در بودجه سال 14۰1حذف نشده و یارانه برای 
تامین کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی درنظر 
گرفته شده است. همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، 

عضو کمیسیون تلفیق هم درباره جزییات ارز ترجیحی 
درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده گفت:» بودجه 
یارانه نقدی و معیشتی رقم 73,8هزار میلیارد تومان، 
یارانه برای تامین کاالهای اساسی 1۰9هزار میلیارد 
تومان و یارانه دارو، تجهیزات پزشــکی، تکمیل بیمه 
سالمت برای افراد فاقد بیمه و تامین دارو برای بیماران 
خاص و صعب العالج 71۰ هزار میلیارد تومان تعیین 
شده است.« باتوجه به مصوبه کمیسیون تلفیق حاال باید 
دید که نمایندگان مجلس در مراحل تصویب جزییات 
الیحه بودجه سال آینده چه تصمیم نهایی برای باقی 

ماندن یا حذف ارز ترجیحی خواهند گرفت.
مخالفان تخصیص ارز ترجیحی معتقدند در سال های 
گذشته ارز 42۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت در اقتصاد 
شده و از مسیر اصلی خود که کنترل قیمت کاالهای 
اساسی بوده منحرف شده و عمال با رشد و تورم باالی 
کاالهای اساسی رو به رو بوده ایم. از سوی دیگر موافقان 
باقی ماندن ارز ترجیحی می گویند که حذف این ارز 

باعث شوک به بازارها و رشــد قیمت ها می شود. اما 
موافقان ارز ترجیحی معتقدند دولت با مدیریت بازار و 
تولید می تواند منابع ارز ترجیحی را به صورت مستقیم 
و به صورت یارانه به دهک های پایین و نیازمند جامعه 
اختصاص دهد و بخشی از شکاف اقتصادی- اجتماعی 
ایجاد شده در سال های گذشته را ترمیم کند. عالوه بر 
این کارشناسان معتقدند ادامه تخصیص ارز ترجیحی 

به تورم هم دامن خواهد زد.
براساس گزارشات رسمی در سال 1399 به میزان 1۰ 
و نیم میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاال های 
اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دالر از این رقم از 
محل فروش نفت تامین شده و ۵ میلیارد دالر دیگر نیز 
از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توســعه تامین 
شده است که اگر مابه التفاوت ۵ میلیارد دالر ارز دولتی 
را با بازار آزاد محاســبه کنیم یعنی 1۰۰ هزار میلیارد 
تومان از بانک مرکزی اســتخراج شده و این پول پایه 
پولی را افزایش داده اســت و اگر در سال 1399، هزار 

هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده 
نزدیک به 7۵۰ هــزار میلیارد تومــان آن از محل ارز 

ترجیحی اضافه شده و به جهش تورم دامن زده است.
چندی پیش سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده 
است که تورم کاالهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر 
کاالهاســت. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد 
ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت 27 برابری سهم 
دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق 
پول ناشی از این توزیع ارز یارانه ای، عامل اصلی کاهش 
قدرت خرید مردم است. میزان تورم کاالی با ارز 42۰۰ 
تومانی بیش از تورم سایر بخش هاست. بررسی آمارهای 
رسمی از قیمت برخی کاالها در آذرماه سال 96 و آذرماه 
سال جاری نشان می دهد تورم برخی از کاالهای اساسی 
که ارز 42۰۰ تومانی به آنهــا تعلق می گیرد، چندان 
تفاوتی با سایر کاالهای منتخب ندارد. این موضوع نشان 
می دهد که به طور کلــی دالر 42۰۰ صرف هر کاری 
شده اما صرف کنترل قیمت ها به شکل معنی دار نشده 
است. بسیاری از کاالهای مشمول دالر 42۰۰ از این 
قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کاالهای محدود 
نظیر ذرت، دانه   روغنی، روغن   خام، کنجاله، جو، گندم و 

دارو دالر 42۰۰ تومانی دریافت می کنند.  

دی ماه 14۰۰ رئیس سازمان بورس وعده به خروج 
صندوق پاالیش یکم از زیــان داد حال کمتر از 4۰ 
روز تا پایان ســال باقی مانده، ولــی همچنان این 

صندوق در زیان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان -   سهام داران 
پاالیش یکم )دارا دوم( در بورس، روزانه پیگیر بهبود 

وضعیت این سهام یا صندوق ETF هستند.
مجید عشقی رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار  
9 دی14۰۰ وعده داد کــه صندوق پاالیش یکم تا 
 NAV( پایان ســال به ارزش ذاتی خود می رسد
هر صندوق ارزش ذاتی آن است(. این صندوق هم 

اکنون زیر nav معامله می شود.
امیر محمودی تحلیلگر بازار ســرمایه گفت: برای 
رسیدن صندوق پاالیش یکم به ارزش ذاتی خود، 
دولت می تواند ســهام جایزه برای سهامداران این 
صندوق در نظر بگیرد. راهکار دیگر حمایت از بازار 
سرمایه و رشد 4 شرکت پاالیشی شبندر، شبریز، 
شپنا و شپنا موجود در صندوق است تا پاالیش یکم 

نیز از زیان خارج شود.

ســود واحدهای صندوق پاالیش یکم 
مشخص شد

به گفته محمودی، راهکار دیگر تعیین بازارگردان 
برای این صندوق است که رئیس سازمان بورس نیز 
قول چنین اقدامی را برای دو صندوق دولتی پاالیش 
یکم و دارا یکم داده بود، ولی هنوز عملی نشده است. 
تعیین بازارگردان می تواند به واقعی تر شــدن این 
صندوق و رســیدن به ارزش ذاتی آن کمک کند. 
راهکار دیگر نیز، بازخرید از ســوی دولت است که 
این تحقق این فرایند توسط دولت کم احتمال است.

همچنین قرار اســت صندوق پاالیش یکم تقسیم 
سود کند، اما سود مجامع برخالف سایر شرکت ها 
به جای کسر از قیمت فعلی از nav کسر می شود 
که این فرایند ممکن اســت ســبب ریزش قیمت 

صندوق شود.

بهبود بازار ســرمایه به طبع صندوق پاالیش یکم 
را ســودآور می کند مهدی میرزایی تحلیلگر بازار 
سرمایه گفت: دولت با یکسری تحوالت ساختاری 
و اصالح قوانین و مقررات، می تواند بازار ســرمایه 
را محل پیوند بخش پولی و حقیقــی اقتصاد قرار 
دهد. باید در سطح سیاســت های کالن اقتصادی 
در جهت بهبود بازار ســرمایه یکسری اصالحات 
در زمینه فروش بــی ســابقه اوراق بدهی که این 
اوراق عــالوه بر لطمه به بــازار ســرمایه به دلیل 
 بهره ســنگینی که برای دولت به همراه داشــت، 

ایجاد شود.
به گفته میرزایی، با افزایــش فروش نفت و قیمت 
جهانی نفت، درآمد دولت و به طبع ســودآوری و 
ارزش سهام پاالیشی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین 
دولت در این زمینه باید اقداماتی از جمله دور زدن 
تحریم ها، فروش نفت و رشد سود آوری شرکت ها 

انجام دهد.
صندوق پاالیش یکم شــهریور 99 بــا 2۰درصد 
تخفیف پذیره نویسی شد و این صندوق از نماد های 
شتران، شپنا، شبندر و شبریز تشکیل شده است. 
حدود 4 میلیون نفر از این صندوق استقبال کردند 

و معامالت این صندوق در 11 آذر 99 آغاز شد.
اوایل آذر در قیمت 11 هزار و 9۰۰ تومان بازگشایی 
شد، ولی به مراتب ریزش هایی داشت و تا قیمت ۵ 
هزار و 1۰۰ تومان نزول کرد، ولی مجددا رشد کرد. 
در تاریخ 11 و 22 بهمن 99 نیز مجددا از زیان خارج 
شد و در 7 شهریور 14۰۰ قیمت آن تا 9 هزار و 8۰۰ 

تومان رشد کرد، ولی مجددا افت کرد.
هم اکنون صندوق پاالیش یکم با زیان 3۰ درصدی 
در قیمت 7هزار و 3۰۰ تومان معامله می شود، اما 
nav این سهم 8 هزار و 3۰۰ تومان است. کمتر از 
4۰ روز تا پایان ســال 14۰۰ باقی مانده. حال باید 
ببینیم رئیس سازمان بورس چه عملکردی را برای 
تحقق  وعده خود در پیش میگیرد. آیا وعده رئیس 

سازمان بورس محقق می شود؟

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل 
کسری بودجه و تورم بسیار جدی است و در سال آینده تورم 

بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، بیست و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه 
جمعه با حضور دکتر احســان خاندوزی- وزیر امور اقتصاد 
و دارایی کشور برگزار شــد. او در ابتدای این گردهمایی به 
ارائه گزارشی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه 
پرداخت و با بیان اینکه دولت سیزدهم در حالی دولت را به 
دست گرفت که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بی ثباتی 
کم سابقه ای قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال 14۰۰ در 
چهارمین سال متوالی به جهت رشد قیمت ها قرار داشتیم که 

االن هم وضعیت نامطلوبی را داریم.
وی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول 8۰ سال 
اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است،  تصریح کرد: 
متأسفانه سختی این مشکالت و تورم بر دوش مردم و زندگی 
آن ها قرار گرفت که بخشی از آن به خاطر تحریم ها و برخی 
از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها در مسائل دیرینه اقتصادی 
بود. ما در ســال های 1391 تا 1397 فاصله تحریمی ای را 
داشتیم که می توانستیم از این تحریم ها درس بگیریم و به 
ترمیم وضعیت اقتصادی کشور بپردازیم؛ ولی این موضوع در 
دولت گذشته اتفاق نیفتاد؛ به همین دلیل تنها پشتوانه دولت 
اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار مشــکالت اقتصادی 

زیادی شدیم.

دو معضل دولت سیزدهم در شروع به کار
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: دولت سیزدهم زمانی 
که در شهریورماه 14۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله 
مهم را در پیش داشت که از گذشته برخی مشکالت را برای 
کشور بوجود آورده بود. یکی از آن ها تامین نیازها و کاالهای 
اساسی مردم و دیگری هم تأمین حقوق و دستمزد کارکنان 

دولت بود.
وی با بیان اینکه در هر سال دولت ها می توانند بین سه تا چهار 
دهم درصد درآمد ساالنه را به عنوان تنخواه استفاده کنند،  
یادآور شد: زمانی که دولت سیزدهم کار را شروع کرد،  همه 
این درآمدهای ساالنه مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این 

زمینه وجود نداشت. عالوه براین دولت برای تأمین کسری 
بودجه می تواند 8۵ درصد اوراق مشارکت را به فروش برساند 
که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت سیزدهم استفاده 
شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو بخش به صورت 
فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار خود قرار داد تا 

بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.
خاندوزی با بیان اینکه مسئله دوم دولت، بی ثباتی و نوسانات 
قیمت ها بود که پیرو آن در بازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این 
بی ثباتی بازار  به گونه ای بود که قیمت ارز در مدتی کوتاه به 
حدود 3۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت سیزدهم با 
تالش شبانه روزی که انجام داد،  توانست در روزهای اخیر نرخ 

ارز را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد،؛ یکی کسری بودجه و 
دیگری بی انضباطی بانکی و پولی،  ادامه داد: از این رو در حال 
کنترل هر دو هستیم و مدیریت می کنیم تا کسری بودجه 
و بی انضباطی بانکی و پولــی رخ ندهد. در حال حاضر تورم 
ماهانه را کنترل کرده ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد اقتصادی 
باشیم،  این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می دهد که در 

حال رفتن به این سمت هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همیشه رویکرد دولت ها 
به وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان یک منبع تأمین درآمد 
از طریق مالیات بوده است، یادآور شد: اما پس از 1۵ سال این 
نگاه در این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ 
درصدی مالیات بنگاه های معامالتی هستیم و نتایج این نوع 
تغییر رویکرد به اخذ مالیات را در سال آینده شاهد خواهیم 
بود؛ از این منظر کــه کاهش مالیات در بهبــود بنگاه های 

معامالتی تاثیرگذار است.
وی افزود: یکی از انتقادها و گالیه هایی که مردم در سفرهای 
استانی به دولت داشتند،  مشکل مجوزهای اقتصادی است که 
در حال ساماندهی این موضوع هستیم و مقدمات آن فراهم 
شــده که مجوزها به صورت برخط صادر شود. یکی دیگر از 
گالیه های مردمی، تامین کاالهای اساسی است که از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد و 
در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامه های 

عملیاتی ای تدارک دیده شده است.

صحن مجلس درباره ارز ترجیحی تصمیمی نهایی را خواهد گرفت

رای کمیسیون تلفیق به اقبای ارز ۴200 تومانی

وزیر اقتصاد: سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کردپاالیش یکم به ارزش ذاتی باز می گردد؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان شد
میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید. همچنین میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به پنجشنبه ۵۳۷ هزار تومان رشد قیمت داشته است. نیم سکه نیز امروز با ۳۰۹ هزار تومان افزایش نسبت به روز 
پنجشنبه ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان قیمت خورد. ربع سکه با ۲۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز پنچنشبه به ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز با ۱۳۴ هزار تومان 

افزایش به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
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مصرف تسهیالت در زیر مجموعه بانک ها
وحید شقاقی، اقتصاددان 

بخش عمده ای از نظام بانکی، بنگاه دار است. این بنگاه ها، واحدهای سرمایه گذاری هستند و زیرمجموعه های فراوانی نیز دارند. بنابراین سیستم بانکی چه از کانال خلق نقدینگی چه از کانال جذب سپرده، تمام پولها را به سمت زیرمجموعه های خود 
سرازیر می کند. تمام تالش سیستم بانکی در سالهای اخیر این بوده که بخش اعظم تسهیالت به بنگاه های خود یا بنگاه های دیگر بانکها پرداخت شود. بانکها شرکتهای بزرگ مانند شرکتهای معدنی دارند که ارزش بازاری یکی از آنها به عنوان مثال 
بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان است. بانک دیگری شرکت بزرگ فلزات را حمایت می کند.  به همین دلیل تسهیالت ارزان قیمت به پروژه های خود بانکها اختصاص پیدا می کند. نرخ تورم در اقتصاد ما در 4 سال اخیر متوسط 35 درصد بوده است. 
در حالیکه تسهیالت با سود 18 درصد داده می شود. این یعنی نرخ بهره حقیقی منفی بوده است. در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی است صرفه اقتصادی پرداخت تسهیالت به زیرمجموعه های سیستم بانکی است. به عبارتی بانکها، بنگاههای 
خود را برای دریافت تسهیالت همواره در اولویت قرار می دهند.  بیش از 70 درصد تسهیالت بانکی به زیرمجموعه های بانکها اختصاص می یابد. بنگاه های در اختیار سیستم بانکی باید توسعه پیدا کرده، رشد کند و بزرگتر شود. تسهیالت ارزان قیمت 
امتیاز بسیار مناسب و در دسترسی است که به آنها داده می شود.  در این بین بخش تولید و مردم عادی سهم اندکی از نظام مالی و تامین مالی بانکها دارند. هر چقدر هم به بانکها فشار وارد شود، پرداخت تسهیالت را به تولید و عموم مردم به روش های 
مختلف دور می زنند. به عنوان مثال بانکها به دنبال روش ضربدری هم رفته اند. این یعنی دو بانک باهم تبانی می کنند و یک بانک به بانک دیگری تسهیالت می دهد. به عبارتی با تبانی دو بانک، بانکهای مذکور به زیرمجموعه های هم تسهیالت می 
دهند و نمود آن سهم ناچیز بخش خصوصی و عموم مردم از تسهیالت است. بانکها به همین دلیل سخت گیری های زیادی برای عموم مردم جهت پرداخت تسهیالت دارند. بخش خصوصی هم دسترسی به این تسهیالت ندارد. مصرف تسهیالت 
در زیر مجموعه بانکها رقم می خورد.  رقابت پذیری سالم در نظام بانکی کشور تعریف نشده و تنها رقابت در جذب سپرده های مردم و پرداخت تسهیالت ماموریت اصلی نظام بانکی تلقی شده است که این نقش، در فرایند تولید ملی و رونق آن تعریف 

شده نیست. شبکه بانکی کشور باید در فرایند تولید ماموریت کلیدی برعهده گرفته و براساس اصل بنگاه داری همچنین اصول بانکداری بدون ربا خود را در ریسک فعالیتهای اقتصادی درگیر کند.

عضــو فراکســیون کارگری مجلــس از اختصاص 
۹0 هزار میلیارد تومان برای همسان ســازی حقوق 
کارگران خبر داد.فاطمه محمدبیگی  درباره وضعیت 
همسان سازی حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: 
در کمیســیون تلفیق برای اجرای همسان ســازی 
بحث و صحبت کردیم و با توجــه به مذاکرات انجام 
شده در کمیسیون تلفیق قرار شــد در سال آینده 
هم مانند امســال ۹0 هــزار میلیارد تومــان برای 
همسان ســازی حقوق کارگران اختصاص یابد.وی 
اضافه کرد: عالوه بر آن تبدیل وضعیت ایثارگران هم 
45 هزار میلیارد تومان قرار داده شــده و در مجموع 
135 هزار میلیــارد تومان برای ارتقای معیشــت 
 کارگــران و ایثارگران در بودجــه 1401 تخصیص 

خواهد شد.
محمدبیگی ادامه داد: حمایت از اقشار ایثارگر، رزمنده 
و جانباز با توجه به نفس گرمی که این عزیزان دارند و با 
توجه به نقش آنها در در جهت حفظ ارزش های انقالب 
اسالمی و پاسداشت فرهنگ رشــادت، ایثارگری و 
فداکاری  در برهه های مختلف انقالب اهمیت به سزایی 

دارد و به همین خاطر سعی کردیم از تبدیل وضعیت 
ایثارگران حمایت کنیم.

وی یادآور شد: از طرفی کارگران قشر مظلومی هستند 
و با سختی معیشــتی و اقتصادی زیادی گریبانگیر 
هستند. به همین خاطر به هیچ عنوان اجازه ندادیم 
که ۹0 هــزار میلیارد تومان اعتبار همسان ســازی 
حقوق و دستمزد آنها در بودجه 1401 حذف شود و 
دوباره آن را احیا کردیم. نماینده مردم قزوین، آبیک 
و البرز در مجلس در بخش دیگــری از این گفتگو با 
اشاره به ضرورت تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: در فراکســیون کارگری مجلس به 
دنبال این هســتیم که دولت هر سال بدهی خود به 
تأمین اجتماعی را پرداخت کند تا هم مطالبات تأمین 
اجتماعی محقق شود و هم پرداخت های این سازمان 
به کارگــران افزایش پیــدا کند.محمدبیگی افزود: 
همچنین در حوزه حقوق و دستمزد باید پایه حقوق 
کارگران افزایش پیدا کند و برنامه مجلس این است که 
قانون همسان سازی حقوق کارگران و بازنشستگان هر 

سال با قوت بیشتری از قبل اجرا شود.

رئیس هیــات مدیره انجمن صنفــی گاوداران 
ایران با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گوشــت 
گرم درجه یک گوساله برای مصرف کننده باید 
14۹ هزار تومان باشــد، گفت: مافیای گوشت 
برای واردات زمینه چینی می کنند.سید احمد 
مقدسی با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز 
در بازار با بیان اینکه ما با یک مافیا در این حوزه 
مواجه هســتیم که در حال زمینه چینی برای 
واردات هستند، گفت: در مجموع حدود ۲000 
هزار رأس دام سبک از کشور صادر شد اما همهمه 
و سر و صدایی که دالالن به راه انداختند منجر به 

نابسامانی بازار و افزایش قیمت ها شد.
وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی تشــکل های 
خصوصی در زمینه صادرات دام از کشور افزود: 
میزان صادرات اصاًل به انــدازه ای نبود که بتواند 
در شرایط بازار تأثیرگذار باشــد و اگر این همه 
ســر وصدا نمی شــد به چنین وضعیتی دچار 

نمی شدیم.
مقدسی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگرم گوساله نر زنده برای دامدار با احتساب 
10 درصد ســود 71 هزار تومان است، گفت: تا 
دو ماه قبل دامداران هــر کیلوگرم دام خود را به 
قیمت کیلویی حدود 48 هزار تومان می فروختند 
که شــرکت پشــتیبانی امور دام ورود و شروع 
به خرید حمایتی دام ســنگین بــه قیمت 5۹ 
هزار تومان کــرد، این اقدام دولت منجر شــده 
که قیمت گوساله نر در بازار آزاد به کیلویی 55 
هزار تومان برســد که همچنان زیر قیمت تمام 
شــده تولید اســت. پس ما در حوزه دام شاهد 
افزایش قیمت نیســتیم و هیــچ اتفاقی هم در 
 بازار دام نیفتاده که قیمت گوشت تا این حد باال 

رفته است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در کنترل دالالن و 
واسطه های بازار گوشت تصریح کرد: زور دولت 
به دالالن نمی رسد و در این میان تولیدکننده و 

مصرف کننده هر دو آسیب می بینند.
مقدسی با اشاره به افزایش 40 تا 50 هزار تومانی 
قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: واقعاً مشخص 
نیســت که به چه علت قیمت گوشــت ناگهان 
از 140 هزار تومان به حــدود 1۹0 هزار تومان 

رسیده است و چه توجیهی برای این مساله وجود 
دارد؟ در حالی که دامداران در حال زیان هستند.
وی با اشاره به مازاد دام در کشور افزود: در حال 
حاضر دام سنگین روی دست تولیدکننده مانده 
و هر کس اعالم کند و متقاضی باشد ما به قیمت 
کیلویی 5۹ هزار تومــان آن را عرضه می کنیم.

مقدســی توضیح داد: وقتی که قیمت گوساله 
زنده نر کیلویی 5۹ هزار تومان باشد قیمت الشه 
کشتار شده آن نیز کیلویی 118 هزار تومان است 
و بنابرایــن قیمت آن برای مصــرف کننده باید 

حداکثر 14۹ هزار تومان باشد.
وی با اشاره به اینکه دامداران در حال حاضر دام 
را به زیر قیمت تمام شده تولید عرضه می کنند، 
پیشنهاد کرد که دولت به بازار گوشت ورود کند 
و گفت: شرکت پشــتیبانی امور دام باید دام را 
از دامداران خریداری و گوشــت حاصل از آن را 
مستقیم به بازار عرضه کند تا قیمت ها بکشند در 
این صورت واسطه ها و دالالن کنار خواهند رفت.

مقدســی ادامه داد: اگر دولت برای حفظ تولید 
و پایداری آن دام را به قیمــت کیلویی 70 هزار 
تومان از دامداران خریداری کند گوشت حاصل 
از آن را با نرخ 1۶0 هــزار تومان در هر کیلوگرم 
به مردم عرضه می کند و در این صورت عالوه بر 
اینکه دامداران از زیان خارج می شــوند، مصرف 
کننده نیز توان خرید گوشت را خواهد داشت و 
مجبور نیست با قیمت های گزاف آن را خریداری 

کند.
مقدسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره 
آخرین وضعیت تخصیص ســهمیه نهاده های 
دامی نیز گفت: از ســهمیه دی مــاه واحدهای 
صنعتی شــیری هنوز جو تخصیص داده نشده 
همچنین 40 درصــد ذرت نیز باقــی مانده اما 
سهمیه ســویا به طور کامل تخصیص داده شده 
است عالوه بر این ســهمیه بهمن ماه نیز کاًل در 
هیچ نهاده ای تخصیص داده نشــده اســت.وی 
اضافه کرد: مسئوالن مربوطه اعالم کرده اند که 
بحث تأمین و تخصیص ارز نهاده های دامی انجام 
گرفته و از هفته جاری هم ســهمیه واحدهای 
صنعتی و هم دامداری های روستایی تخصیص 

داده می شود.

رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی و شیرینی 
تهران گفــت: کارخانجات تولیــد کننده روغن 
قنادی، آن را به صورت مســتقیم بــه ما عرضه 

نمی کنند و باعث ایجاد بازار سیاه شده اند.
علی بهرمند گفت: مواد اولیه تولید شیرینی های 
مورد نیاز شب عید تامین شده است. هر چند در 
تامین شــکر و آرد مورد نیازمان با مشکالتی نیز 
مواجه شــدیم. قیمت روغن 17 کیلویی روغن 
تصفیه شده )قنادی( به 700 هزار تومان رسیده 
است. این مسئول، پیش از این افزایش قیمت نرخ 
مصوب شیرینی برای شــب عید را تکذیب کرده 

بود، اما اکنون می گوید: اگر سهمیه های مورد نیاز 
شیرینی فروشی ها به موقع تامین نشود؛ بازار سیاه 
این مواد از جمله روغن قنادی نرخ ها در شب عید 

را افزایش می دهد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت 
هر کیلو شــیرینی تر 74 هزار تومان، شــیرینی 
خشــک )زبان و دانمارکی( ۶8 هزار تومان، آرد 
نخودچی 71 هــزار تومان و انواع دســر هم به 
قیمت های مختلف در بازار به فروش می رســد 
که این رقم نســبت به روز های گذشته افزایشی 

داشته است.

رئیس ســازمان تعاونی روســتایی کشــور در 
خصوص علت نوســان قیمت اقالم اساســی در 
بــازار توضیحاتی ارائــه داد. قــادری فر،گفت: 
دلیل اصلی عدم ثبــات قیمت اقالم اساســی 
 در بازار کشــور، اختالل در نظــام توزیع و روند 

بازار رسانی است.
طبق گفته مدیرعامل ســازمان تعاون روستایی 
با توجه به ذخایر گوشــت  توزیع گوشت برای 
ثبات قیمت تا شــب عید و ماه مبارک رمضان 
ادامه خواهد داشــت.به گفته رئیس ســازمان 
تعاونی روستایی کشــور در حال حاضر ذخایر 
برنج کشور بیش از 4۶0 هزار تن و ذخایر گوشت 
کشور حدود 45 هزار تن اســت.در حال حاضر 
قیمت مصوب مــرغ در بازار هر کیلــو 31 هزار 

تومان و تخم مرغ هم شــانه ای 43 هزار تومان 
است. توزیع هوشمند )دیجیتالی( گوشت قرمز 
آغاز شده و قرار است از دوشنبه هم در 18 کالن 
شهر کشــور این روند در ســامانه بازرگام آغاز 
شــود. با توجه به التهابات بازار گوشــت، توزیع 
هوشــمند این کاال همانند برنج، سیب زمینی و 
دیگر کاال ها در راســتای تنظیم بازار آغاز شده 
است. توزیع گوشت هوشمند در حال حاضر به 
صورت منجمد انجام می شود و فعاًل زیرساخت ها 
برای توزیع گوشت گرم به صورت آنالین وجود 
ندارد. وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرده تمام 
تالش خود را طی ۲ هفته آینده به کار می گیرد 
 تا بازار کاال های اساســی در آستانه شب عید به 

پایداری برسد.

به نظر می رســد فعالیت 
ارایه دهنــدگان تورهای 
نوروزی چــه داخلی و چه 
خارجی آغاز شــده است. 
هزینه هایــی کالن برای 
مسافرت های هوایی که ســفر را برای نوروز 1401 
دست نیافتی تر کرده اســت. در همین رابطه عضو 
کمیســیون عمران مجلس با تاکید بر این که اجازه 
افزایش قیمت بلیت هواپیما و قطــار را برای نوروز 
1401 نمی دهیم، خواســتار نظــارت وزارت راه و 

شهرسازی بر عملکرد ایرالین های داخلی شد.
این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی نیز 
گفته است برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما 

نداریم و در تالش برای کنترل قیمت  بلیت هواپیما 
در نرخهای فعلی هســتیم. محمد محمدی بخش 
همچنین درباره رعایت کف نرخ بلیت هواپیما از سوی 
ایرالین ها گفت: کنترل کف قیمتی نباید منجر به زیان 
ایرالین ها شود و اگر شــرکتی هم کف نرخ را رعایت 
می کند باید به گونه ای باشد که سایر ایرالین ها ضرر 
نکنند. اکنون جدول نرخ بلیت هواپیما وجود دارد که 
همه ایرالین ها باید این جدول قیمتی را رعایت کنند.
اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس معتقد است 
قرار بود پس از حذف محدویت مســافر در پروازها، 
قیمت بلیت هواپیما نیز به نرخ سابق خود بازگردد، 
نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شرکت های هواپیمایی 
قیمت بلیت را نیز افزایش دادند. وی ادامه داد: طی 
هفته های اخیر قیمت بلیــت هواپیما ۲00 تا 300 
هزار تومان افزایش یافته که به هیچ عنوان پذیرفته 

نیست. وزیر راه و شهرســازی به عنوان متولی این 
حوزه بایــد با جدیت به قیمت بلیــط هواپیما ورود 
کرده و اجازه افزایش قیمــت غیرقانونی به ایرالین 

ها را ندهد.
وی تاکید کرد: علــی رغم وعده وزیــر راه مبنی بر 
ســاماندهی نرخ بلیط هواپیما ظرف مدت یک ماه، 
شاهد نابسامانی در این حوزه و افزایش قیمت بلیط 
ها هستیم. لذا اعضای کمیســیون عمران در اولین 
فرصت، جلسه ای با این موضوع برگزار خواهد کرد. 
عضو کمیســیون عمران مجلس بیان کرد: انتظار 
داریم دستگاه های نظارتی و مجموعه وزارت راه نیز 
به موضوع قیمت بلیط هواپیما ورود کرده و با تخلفات 
برخورد کنند. این افزایش قیمت نه تنها در خطوط 
هوایی بلکه ریلی و جاده ای نیز مشاهده می شود. از 
این رو با توجه به اینکه در آستانه سال نو و ایام نوروز 

قرار داریم نباید شاهد افزایش قیمت مجدد باشیم. 
اجازه نمی دهیم قیمت بلیط هواپیما و قطار در ایام 

نوروز 1401 افزایش پیدا کند.
مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی- در این باره گفت: هیچ شرکت هواپیمایی 
داخلی بلیت پروازهای خود را فراتر از نرخی که اخیرا 
تصویب و ابالغ شد، نفروخته اســت و همه ملزم به 
رعایت مصوبه شورای عالی هواپیمایی هستند. وی 
افزود: نرخ بلیت هواپیما بــرای پروازهای داخلی در 
سایت انجمن شرکت های هواپیمایی منتشر شده و 
برای عموم قابل مشاهده اســت و همه می توانند به 
نرخنامه مذکور مراجعه کــرده و اگر تخلفی صورت 
می گیرد آن را به اطالع دستگاه های نظارتی برساند تا 
با او برخورد شود. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
تاکید کرد: مسلما چنین تخلفی از سوی ایرالین های 
داخلی رخ نــداده و اگر گرانفروشــی در این زمینه 
صورت گرفته، از ســوی ســایت های فروش بلیت 
هواپیما بوده که باید با آن ها برخورد الزم صورت گیرد.
درهمین رابطه یک نماینــده مجلس در گفت و گو 
با "کســب و کار" گفت: مجلس با هر گونه افزایش 
قیمت بلیت هواپیما مخالفت است. بارها در این رابطه 
تذکر داده ایم. بلیت ها در ناوگان حمل و نقل هوایی 
گران نخواهد شد. عادل نجف زاده اضافه کرد: اینکه 
در آستانه پایان سال برنامه گرانی بلیت هواپیما وجود 
داشته باشد، اینگونه نیســت. مجلس کمیته های 
اقتصادی دارد که ظاهرا جلسه ایی نیز در همین باره 
صورت گرفته است. عزم جدی مجلس بر این است که 
در این زمینه ورود کند و پیگیر شود و به عنوان یک 
قوه ناظر در شیوه عملکرد ایرالین ها و حوزه هوایی 

کشور نظارت کند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی 
و مجموعه های هواپیمایــی زیر مجموعه وزارت راه 
هستند حتما در جریان این امر بوده است. بنابراین، 
اگر قرار باشد اتفاق جدیدی در این حوزه بیفتد قاعدتا 

باید از کانال وزارت راه رد شود.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

تامین مالی یکی از اصلی ترین 
دغدغه هــای تولیدکننگان 
داخلی است که متاسفانه در 
چند سال اخیر توجه چندانی 
به آن نشده است. از بانکها برای 
پرداخت تسهیالت گرفته تا تامین کنندگان مواد اولیه 
کارشکنی های بسیاری داشته اند و همین امر موجب 

کند شدن نبض تولید و صنعت شده است. 
از سوی دیگر اقساط باالی تسهیالت تولید که توسط 
برخی بنگاه ها دریافته شده نیز یکی دیگر از موانع رشد 
تولید شده است. بررسی ها نشــان می دهد80 درصد 
مشــکالت تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و توقف 
طرح های اقتصادی به دلیل سودهای کالن وامی است 
که بنگاه ها اخذ کردند. این در حالی است که ساماندهی 
و کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی، مهمترین مطالبه 
بنگاه های اقتصادی در طول سال های گذشته است که 

باید مورد توجه هر چه بیشتر مسووالن امر قرار بگیرد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در ۹ ماهه امسال ۲5.7 درصد متقاضیان 
تسهیالت رونق تولید و 13.3 درصد متقاضیان تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند. بر اساس این آمار 
در ۹ ماهه امســال بیش از 14 هزار میلیــارد تومان در 
قالب 3707 فقره تسهیالت برای تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک، متوســط و طرح های نیمــه تمام با 
پیشرفت باالی ۶0 درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی 
و بیش از ۲,0۶4 میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید 
و اشتغال )تبصره 18( در قالب ۲37 فقره به استان های 

مختلف پرداخت شده است.
در این مدت 14 هزار و 3۹۲ مورد ثبت نام برای استفاده 
از تسهیالت رونق تولید انجام شده که 7513 مورد برای 

دریافت بیش از 4۲ هزار میلیارد تومان تســهیالت به 
بانک ها معرفی شدند و در نهایت 3707 فقره تسهیالت 
به ارزش بیش از 14 هزار میلیارد تومان پرداخت شده 
است. یعنی حدود ۲5.7 درصد از کل ثبت نام کنندگان 

در ۹ ماهه امسال موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
همچنین در ۹ ماهه امسال 1778 مورد ثبت نام برای 
استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده 
که 34 مورد بــرای دریافت تســهیالت 557 میلیارد 
تومانــی به بانــک معرفــی شــده اند. در نهایت ۲37 
مورد پرداخت تســهیالت بــه ارزش ۲,0۶4 میلیارد 
تومان صورت گرفته اســت. یعنی حدود 13.3 درصد 
 از کل ثبــت نام کننــدگان موفــق بــه دریافت این 

تسهیالت شدند.
در همین زمینه رییس مجمع فعاالن اقتصادی کشور 
گفت: شبکه بانکی کشور تمایل چندانی به همکاری و 
همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تســهیالت 
مصوب شــده این واحدها را نیــز در زمان های طوالنی 
پرداخت می کند. محمدرضا حسینا در مورد وضعیت 

ارائه تســهیالت به واحدهای تولیــدی، اظهار کرد: در 
شرایط فعلی با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده 
واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تأمین نقدینگی 
به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که 
شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به 
همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی 
تسهیالت مصوب شده این واحدها را نیز در زمان های 

طوالنی پرداخت می کند.
رئیس مجمع فعاالن اقتصادی کشور افزود: در سالی که با 
عنوان پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده، باید 
کارها در این حوزه سرعت گیرد و روند پرداخت تسهیالت 
به واحدهای تولیــدی و صنعتی و تأمین نقدینگی این 
واحدها تسهیل شود اما متأسفانه چنین نشده و اکنون 
تعلل بانک ها در پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
باعث شــده اســت که تمامی واحدها با مشکل تأمین 
نقدینگی جهت پرداخت تمامی هزینه های جاری، مواد 
اولیه و تعهدات خود نسبت به اشخاص ثالث روبه رو شوند.
وی ادامه داد: به دالیلی همچــون افزایش هزینه های 

بین المللی و بی ثباتی های موجود در کشور، واحدهای 
تولیدی و صنعتی در سال جاری با انواع و اقسام مشکالت 
روبه رو بودند و به طور حتم در شرایط کنونی که در پایان 
سال جاری قرار داریم، مواردی همچون پرداخت حقوق 
اسفندماه، عیدی و… به پرسنل کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی می تواند فشارهای بیشتری را به تولیدکنندگان 

وارد کند.
حسینا افزود: واحدهای تولیدی دیگر توان رویارویی با 
چنین شرایطی را ندارند؛ به طوری که کمبود نقدینگی 
و سرمایه در گردش در نهایت می تواند بیکاری کارگران 
در واحدهای کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. 
همچنین این موضوع می تواند صادرات را نیز تحت تأثیر 
قرار دهد و کاهش فعالیت در حوزه تولید و کاهش سهم 

ایران در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد.
رئیس مجمع فعاالن اقتصادی کشور با بیان اینکه بانک ها 
عالقه ای به سرمایه گذاری و مشــارکت در طرح های 
تولیدی، صنعتی و معدنی ندارند و مدام از این کار طفره 
می روند، گفت: در واقع بانک ها ترجیح می دهند با تزریق 
منابع مالی و سپرده های مردم به پروژه های اقتصادی 
مختلف شرکت های تابعه خودشــان نظیر پروژه های 
ساختمانی، سود بیشتری به دست بیاورند. این در حالی 
است که این عملکرد بانک ها و استقبال آنها از سرمایه 
گذاری در پروژه های ساخت امالک تجاری، مسکونی، 
اداری و … باعث می شــود نقدینگی به جای اینکه به 
سمت تولید و صنعت برود، به سمت سوداگری حرکت 

کند و صنعت کشور فضایی برای رشد نداشته باشد.
وی اظهار کرد: بانک ها در تأمیــن مالی اقتصاد و تولید 
نقش مهمی دارند که انتظار می رود به وظیفه خود در این 
حوزه عمل کنند تا دست کم تسهیالت سرمایه در گردش 
برای پرداخت به واحدهای تولیدی با توقف روبه رو نشود، 
چراکه به طور حتم عواقب ناخوشایندی را در حوزه تولید 

و اشتغال به دنبال خواهد داشت.

بیش ا ز  70درصد از  تسهیالت  بانک ها به  بنگاه های  زیرمجموعه   اختصاص می یابد

   بانک ها     به  تولید   وام  نمی دهند
انحراف تسهیالت تولید به سمت بنگاهداری 

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

گرانی سرسام آور قیمت بلیت هواپیما و هزینه کالن تورهای نوروز 1401

پشت پرده گرانی بلیت هواپیما 
مقصر گرانی بلیت هواپیما در روزهای پایانی سال کیست؟

روغن قنادی، مستقیم به قناد عرضه نمی شود

علت نوسان قیمت اقالم اساسی 

زمینه چینی مافیای گوشت برای واردات

همسان سازی حقوق کارگران اجرا می شود؟
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آكادمی ايرانسل »انقالب متاورس« را بررسی می كند
این وب ســمینار، با عنوان »متــاورس؛ از بــازی و رؤیا تا واقعیــت« همراه با 
نمایشــگاه جانبی و بــا حضور کســب وکارهای فعــال این حوزه، یکشــنبه 
۲۴ بهمــن ۱۴۰۰ از ســاعت ۱۳:۳۰ تــا ۲۱ در آکادمــی ایرانســل برگزار و 
 به صورت زنــده از تلویزیــون اینترنتــی »لنز« ایرانســل، پخش می شــود.
در ایــن وب ســمینار، با تشــکیل کارگروه هــای آموزشــی و کاربــردی در 
حوزه هایی مانند متاورس، NFT، شــهر هوشــمند، امنیــت داده ها، حقوق 
قانونــی مجــازی و کســب و کارهای نویــن، ضمن بررســی ابعــاد گوناگون 
و جنبه هــای مختلــف تحــوالت جدیــد دنیای فنــاوری، تالش می شــود 
تا عالوه بــر باال بــردن ضریب آگاهــی عمومی جامعــه و آموزش افــراد، در 
 مســیر ایجاد بســتری برای شــکوفایی اقتصــاد ملی، گام برداشــته شــود.
از جمله محورهــای ارائه در این وب ســمینار، می توان به رویکرد ایرانســل در 
تحــول دیجیتــال، شــهروند دیجیتــال در متــاورس، متــاورس و تحول 
دیجیتــال، ظهور و رشــد فنــاوری و تأثیــر آن در زیســت بوم کســب وکار، 
یونیــورس در متــاورس، انــواع متــاورس بــر اســاس شــرکت های فعال، 
 شــهر هوشــمند در متاورس، مزرعه متاورس و امنیت در NFT اشــاره کرد.
دو پنل تخصصی نیز با حضور کارشناسان و فعاالن زیست بوم فناوری، با موضوع 
»متاورس، چالش ها و فرصت های پیش رو« و »انتقال تجربه عملی و کاربردی 
در متاورس«، در این وب سمینار، اجرا می شــود. بازدید از نمایشگاه تجهیزات 
 متاورس با حضور فعاالن کسب وکار نیز از دیگر بخش های این وب سمینار است.
آکادمی ایرانســل از تمامی جوانان جویای کســب تجربه های جدید مبتنی بر 
فناوری های نوین، صاحبان مشاغل و مدیران کســب و کارهایی که به آشنایی 
بیشــتر با فرصتهای پیش روی ایجاد شــده در متاورس عالقه مند هستند و به 
طور ویژه از فعاالن و عالقمندان به حوزۀ فناوری بالک چین، کســب درآمد در 
حوزۀ NFT و متاورس، فعاالن و توســعه دهندگان حــوزۀ بازی های رایانه ای، 
صاحبان مشــاغل در حوزه های صنعت، ســاختمان، واردات و صادرات و…، 
کســب وکارهای نوپای فعــال در حــوزۀ فناوری اطالعات، مدیران توســعه 
 بازار و هکرهای رشــد، برای شــرکت در این وب ســمینار دعوت کرده است.
ایــن رویداد به صــورت حضــوری و بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، 
در آکادمــی ایرانســل واقــع در ایســتگاه نــوآوری شــریف برگــزار 
 و به صورت آنالین توســط تلویزیون اینترنتی لنز ایرانســل پخش می شــود.
دریافــت اطالعــات بیشــتر و ثبت نــام در ایــن رویــداد، بــا ظرفیــت 
محــدود و بــا مبلــغ ۵۰۰هــزار تومــان، از طریــق وب ســایت آکادمــی 
اســت. امکان پذیــر   yun.ir/jbx۵re نشــانی  بــه   ایرانســل 

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ »ایرانسل لبز )Irancell Labs(« تأسیس 
شده و به بیان دقیق تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران در راه اندازی آکادمی، این اســت که برای توسعۀ جریان 
آموزشی مهارت محور، توانمندسازی مشتریان، مشــارکت در خلق روش های 
 نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ عادالنۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.
آموزش های ارائه شده در آکادمی ایرانسل، در نگاهی کلی، شامل »آموزش های 
تخصصی و نوآورانه برای توانمندســازی منابع انســانی شــرکت ایرانســل«، 
»آموزش های مهارت محــور در حوزه های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی 
نیروهای انسانی در شرکت های همکار ایرانسل«، »آموزش دیجیتال برای مشتریان 
ایرانسل در گروه های تخصصی مدیریت حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات« 
 و »آموزش استارتاپ ها و فرایند شتاب دهی و ارائه خدمات منتورینگ« هستند.
»ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آســان و عادالنه برای مشتریان«، 
»ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان ایرانسل«، »پیاده سازی 
آموزش تخصصــی و مهارت محور برای همکاران غیرمســتقیم ایرانســل در 
جهت بهبود خدمات نوین« و »احراز باالترین درجۀ رضایتمندی مشــتریان از 
 آموزش های حرفه ای و مهارت محور« از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از ســال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشــگاهی و کمک به مراکز علمی، 
اســتارتاپ ها و شــرکت های فناور و با مأموریت انجــام فعالیت های تحقیق و 
توســعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینۀ شــبکۀ ارتباطات و فناوری اطالعات 
و کســب وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشــی داخل و خارج از 
کشور، اعم از دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، اســتارتاپ ها و شرکت های 
 فنــاور، با هــدف تأمیــن نیازمندی های بازار ICT تأســیس شــده اســت.
چشــم انداز ایــن مجموعــه، پیشــگام بــودن در توســعۀ منابع انســانی و 
زیرســاخت های تحقیقاتــی اقتصــاد دانش بنیــان در حــوزۀ ارتباطــات و 
فناوری اطالعات و دســتیابی به جایگاه برترین شــرکت ملــی در زمینۀ خلق 
محصوالت و خدمــات این حوزه اســت و »بخش تحقیق و توســعه«، »مرکز 
 نوآوری ایرانسل« و »آکادمی ایرانســل«، از جمله بخش های اصلی آن هستند.
ایرانسل، نخستین ارائه دهندۀ ۵G و رکورددار سرعت اینترنت در ایران، با راه اندازی 
این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گســترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک 
زندگی دیجیتال و خلق آینده ای همگام با تحوالت دنیای دیجیتال اســت تا با 

بهره گیری از فناوری های برتر در حوزه های مختلف، خلق ارزش کند.

توقف قابليت معامالت پيشرفته بزرگترين صرافی رمزارز 
شرکت کوین بیس گلوبال )Coinbase Global( که بزرگترین صرافی رمزارز 
آمریکاست، در پی هشدار درباره یک آســیب پذیری احتمالی از سوی یک کاربر 
ناشناس در توییتر، قابلیت ترید پیشرفته ای که اخیرا راه اندازی کرده بود را متوقف 
کرد.سخنگوی شرکت کوین بیس گفت: این شرکت با این کاربر توییتر برای اطالع 
بیشتر درباره مسئله فوق در تماس است. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس به 
این کاربر توییتر پاسخ داد و اعالم کرد این شرکت مسئله مذکور را بررسی خواهد کرد.
مدت کوتاهی بعد "پشتیبانی کوین بیس" در توییتی اعالم کرد قابلیت ترید پیشرفته 
را به دالیل فنی متوقف می کند و سفارشهای جدید قابل انجام نیست. این مسئله بر 
ترید ساده در پلتفرم معامالتی اصلی کوین بیس تاثیری ندارد. سپس آرمسترانگ به 
حساب توییتر پیامی با این مضمون توییت کرد: شما فوق العاده هستید. از این که با 
تیم ما همکاری کردید بسیار متشکرم.کوین بیس نوامبر گذشته قابلیت ترید پیشرفته 
را در Coinbase.com برای شمار اندکی از مشتریانش راه اندازی کرد. این قابلیت 
برای تریدرهای باتجربه است و به آنها اجازه می دهد با دفتر سفارش، مستقیما تعامل 
کنند. بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش سهام کوین بیس روز جمعه پنج درصد نزول 

کرد و به ۱۹۴.۵۳ دالر رسید و از ضرر شاخص اس اند پی ۵۰۰ سبقت گرفت.

اخبار

بیش از ۶۰ کانال تلگرام در آلمان مسدود شدند
تلگرام ۶۴ کانال این سرویس پیام رسان را در آلمان مسدود کرد. نشریه زوددویچه سایتونگ بدون نام بردن از منبع آگاه خود گزارش کرد: اقدام تلگرام پس از درخواست دفتر پلیس 

جنایی فدرال آلمان از تلگرام برای بستن این کانالها انجام شده است. تلگرام در آلمان به دلیل کمک به ترویج نظریه های توطئه مخالفان واکسن کرونا که مطالبی را درباره خطرات این واکسن 
منتشر کرده و اعتراضات خشونت آمیزی را سازماندهی می کنند، هدف انتقاد قرار گرفته است. طبق گزارش زوددویچه سایتونگ، یکی از کانالهای مسدود شده متعلق به یک سلبریتی 

گیاهخوار بود که نظریه های توطئه را درباره ویروس کرونا برای بیش از ۱۰۰ هزار هوادارش در تلگرام پخش می کرد.

توفیقی با اشــاره به اینکه 
کارگــران از دولــت ســه 
خواســته در حوزه تعیین 
حداقل دســتمزد در سال 
آینده دارند، اظهار داشــت: 
در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دســت رفته 
کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت 
در ســال آینده باز هم کارگران با مشکالت معیشتی 
بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست 
از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال ها 
همواره شاهد بوده ایم دولت های مختلف به بهانه ها و 
دالیل گوناگون حداقل دســتمزد سالیانه را همپای 
تورم موجود در جامعه افزایــش نداده اند که همین 
موضوع باعث کاهش قدرت شــدید خرید کارگران و 

افزایش مشکالت معیشتی آن ها شده است.
براساس مصوبه شورای عالی کار سبد معیشت خانوار 
کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار 
میانگین کارگری با ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. اختالف 
این رقم با سبد معیشت سال ۱۳۹۹ گذشته ۲ میلیون 
تومان اســت. به گزارش فرارو، جلسه بعدی شورای 
عالی کار در اسفندماه خواهد بود که براساس دو معیار 
سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم ساالنه منتهی 
به پایان بهمن ماه امســال در مورد حداقل دستمزد 

کارگران برای سال آینده تصمیم گیری می شود.
این در حالی اســت که 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 دســتمزد، 
قدرت خرید مــردم را افزایش می دهــد. این روش 
بهتر از آن اســت که ۲۰ درصد حقوق را باال بردند و 
۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن 
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 مســائل اقتصادی با 
اشــاره به اینکه افزایش تنهــا ۱۰ درصدی حقوق و 

دســتمزد کارگران و کارمندان قابلیــت اجرا ندارد، 
به فرارو گفت: طی ســه ســال اخیر با تورم بســیار 
قدرتمندی روبــرو بوده ایم، که نتیجــه آن کاهش 
شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که 
الیه های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند 
و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت 

فقر مطلق حرکت کرده است.
وی افزود: بنابراین اگر دولت 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 داشت، بنابراین دولت در 
نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد ها را به مانند امسال 

بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
دینی ترکمانی بیان داشــت: اگر دولــت بخواهد با 
همین استدالل که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت ها 
را افزایش خواهد داد، سیاســت خود را اجرا کند، به 
طور قطع با مشــکالت 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 شود، دولت باید اقدامات 
دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شــود، نه اینکه 
به خاطر افزایش تورم دســتمزد ها را به میزان الزم 

افزایش ندهد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم 
شروع می شود، نه افزایش دســتمزد، اظهار داشت: 
زمانی که تورم باال می رود، دولت ناچار اســت برای 
جبران کاهش 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.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دســتمزد کانون عالی 
شورا های اسالمی کار کشــور و نماینده کارگران در 
شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به تعیین 
سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: این رقم 
۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که برمبنای 
تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعالم 
کرد و برای یک خانوار به صورت متوســط ۳.۳ نفری 

محاسبه شده است.
وی افزود: نرخ ســبد خوراکی حدود ســه میلیون و 

۲۸۶ هزار تومان و سبد اقالم غیر خوراکی ۵ میلیون 
و ۶۹۲ هزار تومان تعیین شده، این در حالی است که 
ما خواســتار اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم که بر 
مبنای آن حداقل دســتمزد کارگران در سال آینده 
باید بر پایه همین سبد معیشتی که در جلسه شنبه 
شب شورای عالی کار به امضای همه طرف ها رسید، 
تعیین شود، زیرا این ســبد معیشتی اعالم شده کف 
هزینه های خانواده های کارگری محســوب می شود 
و دستمزد کارگران بر اساس قانون نیز در سال آینده 

باید بر همین مبنا تعیین شود.
توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته 
در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، 
اظهار داشت: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از 
دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر 
این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکالت 
معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد، دوم نیز دولت 
باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی 
این سال ها همواره شاهد بوده ایم دولت های مختلف 
به بهانه ها و دالیل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه 
را همپای تورم موجود در جامعــه افزایش نداده اند 
که همین موضوع باعث کاهش قدرت شــدید خرید 
کارگران و افزایش مشکالت معیشتی آن ها شده است.

نماینده کارگران در شــورای عالــی کار اضافه کرد: 
دســت آخر نیز دولت بایــد با اقداماتــی که صورت 
می دهند نتیجه اش کنترل قیمت ها و تورم باشــد، 
در غیر اینصورت باز هم شاهد تالطم های قابل توجه 

در بازار کاال های اساســی و مایحتاج ضروری مردم 
خواهیم بود و به تبع ایــن موضوع نیز تورم با افزایش 
بسیار زیادی روبرو خواهد شد، بنابراین دولت باید از 
طریق برنامه ریزی منسجم و ابزار هایی که در اختیار 
دارد بازار کاالی مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم 

قابل مهار باشد.
وی همچنین در واکنش به اظهارات میرکاظمی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت میزان 
حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده 
را به میزان تورم افزایش نمی دهد، زیرا این کار باعث 
رشد تورم خواهد شد، پاســخ داد: دولت باید افزایش 
تورم را در عملکرد خود جستجو کنند، بانک ها طی 
این ســال های نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل 
کرده اند، دولت باید به این وضعیت رســیدگی کند، 
ازسویی ما همچنین شاهد سفته بازی و فعالیت های 
سوداگرانه در بازار های مختلف هستیم خود از عمده 
دالیل افزایش تورم طی همه این ســال ها بوده، اما 

دولت عمال در اینباره کار مثبتی را انجام نداده است.
توفیقی ادامه داد: بنابراین اگر دولت می خواهد بازار 
را کنترل کند، باید رو به راهکار های اصالحی بیاورد، 
زیرا با این بهانه ها تورم کنترل نمی شــود، بلکه مهار 
گرانی راهکار درســت و عملی می خواهد، در نهایت 
اگر قرار باشد، همین رویه ادامه پیدا کند، در سال های 
آینده سفره کارگران کوچکتر شده و آن ها با مشکالت 
معیشتی بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد، زیرا 

از قدرت خرید آن ها بسیار کاسته می شود.
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معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: آمار 
شــکایت کاربران از خدمات اپراتورهای ارتباطی 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته 
اما در مورد کیفیت اینترنــت، نارضایتی کاربران 

افزایش داشته است.
مجید حقــی در خصوص میزان ثبت شــکایات 
کاربران در ســامانه پاســخگویی به شــکایات 
۱۹۵ و نارضایتــی کاربران از کیفیت و ســرعت 
اینترنت، با تاکید بر اینکه ما در ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطــات رادیویی هیچ شــکایتی را 
کوچک نمی شماریم و تمامی شــکایات کاربران 
را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می کنیم، 
اظهار داشت: روند پیگیری شــکایات کاربران از 
خدمات اپراتورهای ارتباطی به این صورت دنبال 
می شود که در ابتدا با استعالم از اپراتور، نتیجه را 
برای شاکی ارسال می کنیم اما اگر قانع نشد و آن 
را نپذیرفت، شکایت مجدداً برای بررسی به اپراتور 

ارجاع می شود.
وی ادامه داد: حتــی این امکان وجــود دارد که 

ناظرین مناطــق رگوالتوری را اعــزام کنیم تا به 
صورت حضوری شــکایت کاربر را بررسی کرده و 
نتیجه این بررسی را به شاکی اعالم می کنیم. حتی 
اگر در این مرحله نیز کاربر از پاسخ شکایت خود 
قانع نشد، موضوع در یک کمیته متشکل از اعضایی 
در خارج از رگوالتوری با نگاهی کالن و جامع مورد 
بررسی قرار می گیرد و مجدداً نتیجه به کاربر ارسال 
می شود. معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با تاکید بر اهمیت دادن به شکایات ثبت 
شده مشترکان در ســامانه ۱۹۵ خاطرنشان کرد: 
نتایج بررســی شــکایت، مرتب به اطالع شاکی 
رسانده می شود و فرآیند بررسی و نتیجه از طریق 

کارتابل سامانه ۱۹۵ قابل دریافت است.
وی با اشاره به اینکه در راســتای اهمیت بررسی 
شــکایات کاربــران از خدمــات ICT ، اداره 

کل حفاظــت از حقوق مصرف کننــده به چارت 
رگوالتوری اضافه شده است، تاکید کرد: هدف از 
افزودن این چارت، تمرکز بیشتر به بحث شکایات 
و اســتیفای حقوق مصرف کننده بوده اســت. بر 
این اســاس تمامی موارد در حوزه تعرفه، کیفیت 
و پوشش را از سمت کاربر و مصرف کننده نظارت 

می کنیم.
حقی در پاســخ به این ســوال که میزان شکایت 
کاربران از کدام خدمات بیشــتر بوده و آیا سامانه 
۱۹۵ در هفته های اخیر با افزایش میزان نارضایتی 
مشــترکان از کیفیت خدمــات اینترنت مواجه 
بوده اســت، گفت: میزان ثبت شکایات در سامانه 
۱۹۵ امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
با کاهش همراه بوده است. به این معنی که میزان 
شکایت در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با ۱۰ ماهه 

سال گذشته، حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: اما در مورد ثبت شکایت کاربران از 
کیفیت خدمات اینترنت، آمارها نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته، از حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش 

حکایت دارد. 
معاون رگوالتوری با اشــاره به اینکــه با توجه به 
قانون بودجه ۱۴۰۰ و ثابت ماندن تعرفه اینترنت، 
میزان شــکایت کاربران در خصوص موضوعات 
مربوط به تعرفه کاهش محسوســی داشته است، 
گفت: چون قیمت ها در نوســان نبوده، اعتراض 
کاربران نیز به مراتب کاهش یافته اســت. اما در 
بحث پوشش شبکه، همچنان با شکایت مشترکان 
روبرو هســتیم. چرا که در هیچ نقطه ای از زمان 
نمی توانیم بگوییم که پوشش شبکه ۱۰۰ درصد 
شده و شکایتی از ســوی کاربران ثبت نمی شود. 
بر این اســاس موضوع شــکایت از پوشش شبکه 
اســتمرار دارد و شــبکه ای که داینامیک است 
 به هــر ترتیب به دالیــل مختلف ممکن اســت

 دچار اختالل شود.

شــورای ناشــران اروپایی به دلیل کســب و کار 
تبلیغات دیجیتال از گوگل شــکایت کرده است. 
این امر تحقیقات مارگرت وســتاگر، کمیسیون 
آنتی تراســت اتحادیه اروپا در مورد این موضوع  
را تقویت می کند.گوگل در ۲۰۲۰ میالدی ۱۴۷ 
میلیارد دالر از تبلیغات آنالین درآمد داشــت که 
این مقدار بیش از درآمد هر شــرکت دیگری در 
دنیا است. حدود ۱۶ درصد از این درآمد مربوط به 
کسب و کار نمایش یا شبکه است که در آن شبکه 

های اجتماعی دیگر از فنــاوری های گوگل برای 
فروش تبلیغات به وب ســایت ها و اپ های دیگر 

استفاده می کنند.
کمیســیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن تحقیقاتی 
درباره آن آغاز کرد که آیا گوگل سرویس فناوری 

تبلیغات نمایش آنالین خود را بر تبلیغ کنندگان و 
ناشران آنالین دیگر ترجیح می دهد و به آنها ضرر 
می رساند یا خیر.انجمن ناشران تجاری که اعضای 
آن از جمله آکسل اسپرینگر و نیوز یوکی، شکایت 
خود را به کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرده و ادعا 

می کنند گوگل برای ناشران مطبوعاتی محدودیت 
تبلیغاتی ایجاد می کند.

کریســتین ون تیلو مدیر این شــورا در بیانیه ای 
اعالم کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا کمیسیون 
اتحادیه اروپا اقداماتی علیه گوگل وضع کند که به 
جای به چالش کشیدن رفتار شرکت، آن را تغییر 
دهد. گوگل به کنترل سراســری زنجیره ارزش 
فناوری تبلیغات دست یافته و سهم اش از بازار به 

۹۰ تا۱۰۰ درصد رسیده است.

مقامات فرانســوی اعالم کردند که فرانسه و آلمان هر 
کدام یک میلیارد یورو به صندوق جدیدی برای حمایت 
از اســتارت آپ های فناوری کمک خواهند کرد و از این 
طریق می خواهنــد فناوری اروپا را بــا میلیاردها یورو 
تقویت کنند. این صندوق برای گرفتن سهام به صندوق 
سرمایه گذاری اروپا متصل می شــود و سرمایه گذاران 

خصوصی معرفی مــی کند که انتظــار قهرمانی آینده 
فناوری اروپا و جهان را فراهم خواهند کرد. امروزه تنها 
دو صندوق در اتحادیه اروپا با بیش از یک میلیارد یورو 

وجود دارد که در شــرکت های فناوری سرمایه گذاری 
می کنند.ســرمایه گذاری ناقص باعث عقب نگه داشتن 
اســتارت آپ های اروپایی در مقایســه با رقبایشان در 

ایاالت متحده می شود که بسیاری از صندوق های سهام 
خصوصی در بخش فناوری ســرمایه گذاری می کنند.

سدریک او، وزیر امور دیجیتال فرانسه، پس از کنفرانس 
دو روزه درباره استقالل فنی اروپا گفت: ما خواهان یک 
صنعت ســرمایه گذاری ریســک پذیر اروپایی به اندازه 

صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر آمریکا هستیم.

نرم افزار آســیب شناســی جاده هــا و محورها، 
مبتنی بر اقلیم ایــران طراحی شــد و به کمک 
ایمن سازی مسیرهای مواصالتی آمد.به گزارش 
معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
 ســیامک احمــدی مدیرعامــل یک شــرکت 
دانش بنیان با اشاره به هوشمندی نرم افزار طراحی 
شــده برای ارتقای ایمنی جاده هــا، عنوان کرد: 
تبدیل شــدن خودرو به جزئی جدایــی ناپذیر از 
زندگی مردمان امروز و نیاز به توســعه شبکه راه 
ها در تمامی جهان باعث بروز شــرایط و ریسک 
های بالقوه بســیاری در زندگی افراد شده است. 

عدم توجه به ایمنی و ســالمت در جــاده ها در 
بسیاری از کشــورها منجر به جرح و فوت تعداد 
زیــادی از افراد می شــود.وی افــزود: در همین 
 راســتا، ایمن ســازی جــاده ها در دســتور کار

 قرار گرفت و نرم افزاری طراحی شد که می تواند 
نقاط حادثه خیز هــر محور را شناســایی کند و 
نحوه ترمیــم نقطه حادثه خیز را به کاربر نشــان 
دهد.به گفته احمدی، نرم افــزار ایمنی راه ها، از 
ابزارهایی برای تحلیل و ارزیابی ایمنی عملکردی 

تحت تاثیرات طراحی هندســی بــر روی راه ها 
تشکیل شده اســت و در واقع نوعی ابزار کمکی 
برای تصمیم گیــری طراحان جهت طراحی بهتر 
خواهد بود.مدیر شــرکت خاطر نشــان کرد: نرم 
افزار ایمنی راه بــا امکان پیش بینــی تصادفات 
برآوردهایــی را از عملکرد ایمنــی و عملکردی 
طراحی بزرگــراه و یا راه مورد نظــر را فراهم می 
کند و بدینوسیله می توان قبل از اجرا راه در مورد 
میــزان تصادفات و محل های نقــاط حادثه خیز 

بررسی های الزم را انجام داد.وی با بیان اینکه نرم 
افزار ایمن سازی محورهای مواصالتی این قابلیت 
 را دارد تا بــه ارگان های مربوطــه اطالعاتی ارائه

 دهــد تاخودورهــای امــدادی و اورژانــس در 
کدام قســمت محور قــرار گرفتــه و چگونه می 
توان یک جــاده را ایمن تر کرد، گفــت: این نرم 
افزار، نمونه خارجی ندارد و از ســوی دســتگاه 
های مرتبــط با راه کشــور نیز مــورد تایید قرار 
گرفتــه و در صورتی که منابع مالی تامین شــود 
 مــی تــوان آن را در تمامــی محورهای کشــور

 به اجرا درآورد.

كاهش آمار شكايت كاربران از خدمات ارتباطی

افزایش ۴ درصدی نارضایتی از کیفیت اینترنت

كاهش آمار شكايت كاربران از خدمات ارتباطی

ناشران اروپایی از فناوری تبلیغاتی گوگل شکایت کردند

کمک ۲ میلیارد یورویی به استارت آپ های فناوری

ایمنی جاده ها با یک محصول »ایران ساخت« ارتقا یافت


