
قیمت نفت در بازارهای جهانی امــروز و با آغاز 
معامالت هفتگی با رشــد همراه شد. رشدی که 
بیش از هر چیز تحت تاثیر بهبود تقاضا و کاهش 

تولید نفت در جهان قرار دارد.
کاهش تولید جهانی نفت آنچنان سرعت گرفته 
که امیدها به بهبود قیمت هــا در بازار را افزایش 

داده است.
این کاهش تولید باعث شــده تا صــادرات نفت 
عربســتان که روزگاری بزرگترین تولید کننده 
نفت جهان بود به کمترین میزان در ۱۸ ســال 

گذشته برسد.

از سوی دیگر نشــانه هایی مبنی بر بهبود تقاضا 
برای سوخت در جهان دیده می شود که به دنبال 
کاهش قرنطینه بعد از شــیوع کرونا ایجاد شده 
اســت و این موضوع می تواند قیمــت نفت را تا 
حد زیادی تقویت کند و قیمت هــا را به پیش از 
برگزاری نشست ناکام اوپک در ابتدای ماه مارس 

برساند.
از همیــن رو امروز نفــت برنت با رشــدی ۳.۷ 
درصدی به قیمت ۳۳ دالر و ۷۲ سنت معامله شد.

نفت شاخص آمریکا اما رشــد باالتری را تجربه 
کرد تا بعد از حدود ۲ ماه به باالی ۳۰ دالر در هر 

بشکه بازگردد. نفت آمریکا ۵.۵ درصد گران تر از 
روز جمعه معامله شد و به ۳۱ دالر و یک سنت در 

هر بشکه رسید.
با این حال افزایش ذخیره ســازی ها در خشکی 
و دریــا همچنــان به عنــوان ریســک موثر در 
کاهــش قیمــت نفــت خودنمایی مــی کند. 
آمارها نشــان می دهــد ذخیره نفــت روی آب 
که در مــاه مارس حدود ۴۰ میلیون بشــکه بود 
حاال به عــدد باورنکردنی ۱۷۰ میلیون بشــکه 
 رســیده اســت و می تواند مانع از رشد قیمت ها 

در کوتاه مدت شود.

بیمــه مرکزی بــا ابالغ بخشــنامه ای اعــالم کرد: 
شرکت های بیمه موظف هستند بدون دریافت کروکی 
تا سقف ۱۱ میلیون تومان خســارت مربوط به بیمه 
شخص ثالث را پرداخت کنند. براساس بخشنامه ای 
که معاون نظارت بیمه مرکزی بــرای مدیران عامل 
شرکت های بیمه ارسال کرده، طبق ماده ۴ آیین نامه 
اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث 
سقف پرداخت خســارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ 
میلیون تومان شده است.در این بخشنامه آمده است: 
نظر به اطالع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد 
ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شــخص ثالث )مصوب 

۱۳۹۵( – موضوع پرداخت خســارت مالی وارده به 
اشخاص ثالث زیان دیده بدون نیاز به گزارش مقامات 
انتظامی- در برخی از واحدهای رسیدگی به خسارت، 
بدون وسیله اعالم می شود که بیمه گر مکلف است در 
صورت وجود شرایط الزم با دریافت مدارک، بدون اخذ 
گزارش مقامات انتظامی، خسارت زیان دیده را پرداخت 
کند.بر اساس این بخشنامه، وسیله نقلیه طرفین در 
زمان وقوع حادثه باید دارای بیمه نامه شــخص ثالث 
معتبر باشند. همچنین، از طریق روش های مطمئن 
از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان دیده به همراه 
وســیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس 

ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده 
مسبب حادثه، اختالفی نباشد.خسارت مالی وارده یا 
مطالبه شده از سوی زیان دیده باید حداکثر تا سقف 
تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشــد.

براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت 
مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان دیده )در صورت 
فراهم بودن شرایط مذکور( تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال 
نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد.با انجام 
بازرسی از واحدهای رســیدگی و پرداخت خسارت، 
در صورت مشــاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، 

برخورد جدی با متخلفین انجام می شود.

مطالعه جدید صندوق بین المللی پول، نشان می دهد 
که بعد از هر دوره پاندمی یا همه گیری بیماری، ضریب 
جینی ۱.۵ درصد افزایش می یابد. نرخ اشتغال افرادی 
با تحصیالت باال تغییر چندانی نمی کنــد اما افراد با 

تحصیالت پایین آسیب سنگینی می بینند. 
بحران کووید-۱۹ اکنون به عنوان بزرگترین فاجعه 
اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ در ســال ۱۹۳۰ 
شناخته می شــود. در ماه ژانویه، صندوق بین الملی 
پول)IMF( پیش بینی می کرد کــه درآمد جهانی 
۳ درصد رشــد کند. حاال اما پیش بینی می شود که 
۳ درصد سقوط داشته باشد؛ وضعیتی بسیار بدتر از 

بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸. 
    در تفسیر این آمار می نویسد:»IMFدر پس این اعداد 
شوم و ترسناک، یک احتمال ترسناک تر وجود دارد؛ اگر 
پاندمی های گذشته را معیار قرار دهیم، عوارض و هزینه 
این اوضاع برای افراد فقیر و آسیب پذیر جامعه به مراتب 
بدتر از همه خواهد بود. در واقع، یک نظرســنجی از 
اقتصاددانان نشان می دهد که عالم گیری ویروس کرونا، 
وضعیت نابرابری را بدتر خواهد کرد و بیشترین تاثیر آن 
روی کارگرانی با مهارت کم خواهد بود. ما دریافته ایم که 
تمام پاندمی های بزرگ قرن اخیر، نابرابری درآمدی را 
افزایش داده و به اشتغال کسانی که تحصیالت ابتدایی 

دارند، بیشتر از همه آسیب زده اند.«
صندوق بین المللی پول مطالعه خود را با تمرکز روی 

 H۱N۱« ،»۲۰۰۳ پنج همه گیری بزرگ -»سارس
۲۰۰۹«، »مــرس ۲۰۱۲«، »ابــوال ۲۰۱۴« و »زیکا 
۲۰۱۶«- انجام داده و وضعیت ناشی از هر کدام را در 

۵ سال پس از فراگیری بیماری، بررسی کرده است. 
به طور میانگین ضریب جینی، که نشان دهنده وضعیت 
نابرابری در جوامع اســت، پس از این وقایع افزایش 
چشم گیری داشته است. IMF، ضریب جینی را بر 
اســاس درآمد خالص افراد پــس از پرداخت مالیات 
بررسی می کند. نتایج مطالعه آن، نشان می دهد که 
بر خالف تالش دولت ها بــرای توزیع مجدد درآمد از 
سمت ثروتمندان به سمت فقرا، نابرابری به عنوان یکی 

از تبعات پاندمی ها، گسترش پیدا می کند. 
در هر دوره از همه گیری بیماری، ضریب جینی نزدیک 
به ۱.۵ درصد باال می رود. با توجه به اینکه ضریب جینی 
با سرعت آهسته ای در طی زمان حرکت می کند، این 
عدد نشان دهنده تاثیر بزرگی بر وضعیت نابرابری است.

آثار بلندمــدت پاندمی هــا، روی وضعیت بیکاری 
و شــوک درآمدی خود را نشــان می دهــد. حاال 
بررسی های صندوق بین الملی پول نشان می دهد 
که ســطح تحصیلی افراد با اثرپذیری شغل آن ها 
در پاندمی ها، همبستگی دارد. به عبارتی دیگر، اثر 
همه گیری بیماری ها روی افراد در سطوح تحصیلی 
مختلف که یکی از شاخص های سطح مهارت است، 

متفاوت است. 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: متاسفانه درحال 
حاضر حدود ۷۰ تا ۷۵ درصــد کاالهای خارجی 

موجود در فروشگاه ها قاچاق است.
مرتضی میری درخصوص اجرای طرح ممنوعیت 
خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه کاال گفت: 
این مسئله طرح جدیدی نیست و از سال گذشته 
مطرح بوده است. بر این اساس اتحادیه، اتاق ایران 
و ستاد مبارزه با کاال در جلسه ای به نتیجه اجرایی 

شدن این طرح دست یافتند.
وی ادامه داد: در این طرح به کاالهای خارجی که از 
گذشته در فروشگاه ها موجود و دارای شناسه کاال 
نبودند نیز توجه شد و مقرر گشت تا فروشندگان 
این کاالها را در لیست ارائه شده توسط ستاد مبارزه 
با کاال قید کند تا از متضرر شــدن آنها جلوگیری 

شود.
میری با بیان اینکه این طــرح از بعد از ماه مبارک 
رمضان آغاز خواهد شد، گفت: بعد از اجرایی شدن 
این طرح به تمام فروشگاه ها سرکشی می شود تا از 
فروش این کاالها جلوگیری شود. همچنین سامانه 
ضمانت کاال اجرایی شده است و خریداران در زمان 
خرید با شــماره گیــری *۴*۷۷۷۷# می توانند 
شناسه کاال را وارد کرده و تمامی اطالعات موجود 

کاال را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۲ ســال است که واردات 

هرگونه لوازم خانگی ســاخت داخل ممنوع است، 
گفت: متاســفانه درحال حاضر حــدود ۷۰ تا ۷۵ 
درصد کاالهــای خارجی موجود در فروشــگاه ها 

قاچاق است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگــی در خصوص افزایش 
قیمت ناشی از اجرایی شــدن این طرح نیز گفت: 
در همان زمان با اعالم طرح ممنوعیت فروش کاال 
بدون شناســه، طی نامه ای به وزارت صمت اعالم 
کردیم که این ممنوعیت باید همراه با افزایش تولید 
در داخل باشد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد قطعا در 
قیمت لوازم خانگی افزایش خواهیم داشت. بنابراین 
تولیدکنندگان باید متعهد شوند که با اجرای این 
طرح خالئی در بازار لوازم خانگی ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: توجه شــود که ما نمی توانیم سلیقه ی 
مردم را تغییر دهیــم و اگر خریداری خواهان برند 

خاصی باشد می تواند آن را در بازار بیابد.
میری در خصوص افزایــش قیمت کاالهای تولید 
داخل نیز گفت: درحال نامه نگاری با وزارت صمت 
و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده 
هستیم تا قیمت مصوب اجناس را به اعضای اتحادیه 
اعالم کنند و اگر قرار است قیمت اجناس آزاد شده 
و یا در چهارچوبی خاص باشد هرچه سریع تر آن را 
مشخص کنند تا فروشندگان و مردم از سردرگمی 

در قیمت ها نجات یابند.

مهرداد جمال ارونقی گفت: طبق آمار قبلی ارائه شده 
از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودروی سواری واردشده 
به گمرکات کشــور، تعداد ۷ هزار و ۱۵۳ دســتگاه 
خودرو به استناد مصوبه ۱۶/۱۰/۹۷ هیئت وزیران و 
اصالحیه های بعدی آن ترخیص و نزدیک به ۵ هزار و 
۱۰۸ دستگاه خودروی سواری در گمرکات کشور دپو 
شده بود که آخرین وضعیت این خودرو های دپوشده 
پس از صدور مصوبۀ اخیر هیئت وزیران و در آخرین 

روز مهلت مصوبه مذکور به شرح ذیل می باشد؛
طبق بررسی ها و آمار اخذشده از گمرکات اجرائی:

ـ از تعداد ۱۰۰۰ و ۴۸ دستگاه خودروی سواری  ۱ـ 
پروانه شده و ترخیص نشده تا تصویب و ابالغ مصوبه 
اخیر، همچنان نســبت به ترخیص ۱۰۰۰ دستگاه 
خودرو اقدام و ۴۸ دســتگاه از این خودرو ها به دلیل 
وجود پرونده و سایر مشکالت، تاکنون موفق به خروج 

از گمرک نشده اند.
ـ از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروی سواری اظهارشده  ۲ـ 
لیکن پروانه نشده تا پایان مصوبۀ قبلی )۱۶/۱۰/۹۷(، 
نزدیک به ۲۳۰ دستگاه خودرو ترخیص گردیده است.
ـ از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروی موجود در گمرک  ۳ـ 
خرمشهر )منطقۀ آزاد اروند( که با توجه به آمار قبلی، 
۷۳ دستگاه ســفارش آمریکا و ۱۵۴ دستگاه باالی 
۲۵۰۰ سی سی بوده اند، نســبت به ترخیص ۱۴۴ 

دستگاه خودرو جهت تردد در منطقۀ مزبور و با رعایت 
مقررات مربوطه اقدام شده است و خودروی دیگری 

ترخیص نشده است.
ـ درخصوص خودرو های موجــود در گمرکات  ۴ـ 
قبل از تاریخ ۲۳/۶/۹۳ به تعداد ۱۰۴ دستگاه، صرفا ً 
۲ دستگاه ترخیص و در خصوص مابقی، صاحبان کاال 
جهت انجام تشــریفات گمرکی ، تاکنون به گمرک 

مراجعه نکرده اند.
ـ از تعداد ۲ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی مطرح  ۵ـ 
رســیدگی در مرجع قضایی، با توجه به صدور رأی 
برای ترخیص ۶۶۸ دســتگاه خودروی سواری )در 
ســال ۱۳۹۸(، صاحب کاال جهت انجام تشریفات 
گمرکی خودرو های موصوف، نسبت به اظهار ۳۵۸ 
دستگاه خودرو به گمرک اجرایی مربوطه اقدام که 
تشریفات گمرکی مربوطه درحال انجام بوده لیکن 

صرفاً ۳ دستگاه خودرو تاکنون ترخیص شده است.
ـ از هزار و ۱۰۰ دســتگاه خــودروی فاقد ثبت  ۶ـ 
سفارش یا ثبت سفارش ابطال شده نیز امکان اظهار 
به گمرکات اجرایی مقدور نبوده و لذا اظهاری صورت 

نپذیرفته است.
من حیث المجموع از تعداد ۵۱۰۸ دستگاه خودروی 
دپوشده، تعداد ۱۳۷۹ دســتگاه خودروی سواری 

ترخیص شدند.

رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت: مسئوالن مستقیم 
اجرای رتبه بندی نظر دیگری دارند. به هر صورت از این 

پس موضوع رتبه بندی از اختیار و توان من خارج است.
روز یکشنبه وزیر آموزش وپرورش در نشست خبری خود 
در واکنش به علت عدم صدور احکام ترمیم رتبه بندی 
معلمان در هفته معلم گفت: اعمال فوق العاده ویژه و صدور 
احکام رتبه بندی معلمان در حال بررسی در دولت است 
و نیازمند مصوبه دولت است. ابتدا سازمان برنامه وبودجه 

تصور می کردند که بدون مصوبه دولت امکان پذیر است، 
اما نهاد های مسئول از جمله سازمان اداری و استخدامی 
و نهاد های نظارتی می گویند به مصوبه دولت نیاز است که 

موضوع را طرح کرده و در حال پیگیری هستیم.
حاال یک روز پس از این اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش، 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش 
از این قول ترمیم رتبه بندی و صدور احکام آن توســط 
آموزش و پرورش تا هفته معلــم را داده بود در توییتی 

اعالم کرد که از این پس موضوع رتبه بندی از توان من 
خارج است! محمد باقر نوبخت در اینباره نوشت: با ابراز 
مجدد قدرشناسی خود نسبت معلمان عزیز برای ترمیم 
رتبه بندی معلمان آن چــه را که در محدوده اختیاراتم 
بود و قولی که برای پیگیری و اجرای آن داده بودم انجام 
دادم، اما مسئوالن مستقیم اجرای آن نظر دیگری دارند.

به هر صورت از این پس موضوع رتبه بندی از اختیار و 
توان من خارج است.

عضو هیئت رئیســه مجلس از توافــق این هیئت 
و اعضای کمیســیون برنامه و بودجــه با افزایش 
 ۱۵ درصــدی حقــوق نمایندگان در ســال ۹۹

 خبر داد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به جزئیاتی از نشســت عصر 
امروز )دوشنبه، ۲۹ اردیبهشــت ۹۹( این هیئت 
با اعضــای کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس، 

گفت: در این نشســت ماده ۸۰ آیین نامه داخلی 
مجلس که مربــوط به میــزان افزایــش حقوق 
 نمایندگان در ســالجاری اســت، مورد بررســی 

قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست همچنین برخی اعضای 
هیئت رئیســه مجلس پیشــنهاد افزایــش ۲۰ تا 
۲۵ درصــدی حقوق نمایندگان در ســالجاری را 
مطرح کردنــد، کــه در نهایت پس از بررســی و 

نظر اکثریت اعضای هیئت رئیســه با افزایش ۱۵ 
 درصدی حقوق نمایندگان نســبت به ســال ۹۸، 

موافقت شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
در این جلسه مقرر شد تا دستورالعمل های اجرایی 
آن برای جبــران عقب ماندگی در حقوق فروردین 
و اردیبهشــت نمایندگان تدوین و کسورات آن به 

نمایندگان مجلس پرداخت شود.

سقف پرداخت خسارت بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شدتداوم تقویت قیمت ها در بازار طالی سیاه

۷۵ درصد لوازم خانگی خارجی قاچاق استکرونا چگونه افراد فقیر را فقیرتر می کند؟ 

افزایش ۱۵ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در سال ۹۹نوبخت: رتبه بندی معلمان از این پس از توان من خارج است
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بیشترین سهم در رشد اقتصاد دیجیتال متعلق به 
اپراتورها و بیشترین رشد برای استارت آپ هاست

پیشتازی
 استارت آپ ها  در

 رشد اقتصاد دیجیتال
رشد 2.5 برابری سهم اقتصاد دیجیتال

ثبات به 
بازارها 
بازخواهد
 گشت

همتی:

نظر  ما   این   
بود که   نقدینگی   

در  بورس  
جمع  شود
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ربیعی:

سرمقاله

يادداشت

ریشه یابی دالیل
 افزایش قیمت ارز

حرکت به سمت تجارت 
الکترونیک اجتناب ناپذیر است

دالیل افزایش قیمت در بازار 
ارز از جنبه های مختلف قابل 
بررسی است. نخستین جنبه 
از این زاویه قابل بررسی است 
که شــرایط تورمی جدیــدی را تجربه می کنیم. 
همچنین ظرف یکی، دو ماه اخیر به واسطه کرونا 
و مسائل و مشکالت دیگری که بر اقتصاد عارض 
 ،FATF شده ازجمله قرار گرفتن در لیست سیاه

مجراهای عرضه...

 کمیل طیبی، اقتصاددان

  احمد پورفالح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا
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قیمت گذاری خودرو به 
شورای رقابت واگذار شد

ورق بورس
 برگشت

بانک مرکزی با وجود افزایش روزانه قیمت ها خبر از بازگشت آرامش به بازار طال و ارز می دهد

تالطم  دوباره   بازار ارز
صفحه3

صفحه3

کالف  سردر گم  قانون
  پیش فروش مسکن

وزارت   راه   عرضه   برخی   واحدهای   مسکن   ملی
   را   از  طریق   پیش فروش  آغاز  کرده   است

 معاون امور صنایــع وزارت صمت بــا بیان اینکه 
قیمت گذاری خودرو بر اساس تصمیم ستاد تنظیم 
بازار به شورای رقابت واگذار شده است، گفت: البته 
باید اصالح قیمتها نیز بــا یک نرخ منطقی و واقعی 
اتفاق بیفتند.به گــزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مهدی صادقــی نیارکی در خصوص اعالم 
قیمت های جدید خودرو در سال ۱۳۹۹، بیان کرد: 
در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین 
دستورالعمل و اعالم قیمت ها به شورای رقابت واگذار 
شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است 
باید قیمت خودروها را اعالم کنــد.وی اضافه کرد: 
باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین 
قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعالم شوند تا 

خودروسازان بتوانند بر اساس...

بازار سرمایه که تقریبا طی هفته گذشته بر مدار نزول 
در حرکت بود، روز دوشنبه دوباره روند صعودی خود 
را از سر گرفت و بیش از ۲۴ هزار واحد صعود کرد، اما 
این صعود باعث نشد شاخص کل به رقم یک میلیون 
واحدی که پیش از این به آن رسیده بود، بازگردد. 
شاخص کل بازار سرمایه روز دوشنبه با ۲۴ هزار و 
۵۹۵ واحد رشد، در رقم ۹۹۳ هزار و ۵۵ واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۷۶۶۵ واحد رشد و 
رقم ۳۱۴ هزار و ۳۴۷ واحد را ثبت کرد. روز دوشنبه 
یک میلیون معامله در بورس انجام شد که ۱۲۷ هزار 
و ۴۸۸ میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع 
مس ایران، گروه مپنا و پتروشیمی پارس نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر...

اولتیماتوم گمرک به واردکنندگان خودرو

 هنوز 372۹ خودرو در گمرکات دپو هستند



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی:
ثبات به بازارها بازخواهد گشت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ثبات به بازارها 
بازخواهد گشــت، گفت: مردم و فعــاالن اقتصادی 
پشتیبان اصلی تالش بانک مرکزی باشند.عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز 
بازارها در اقتصاد کشــورمان حتماً سخت تر از مرداد 
و شهریور ۹۷ نیســت. در آن روزها با شروع و تشدید 
تحریم های آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر دارایی ها 
به شــدت به هم ریخت و نرخ دالر در بازار به رقم های 
بسیار باال رسید.وی افزود: با مدیریت بازارها و تدابیری 
که به کار گرفته شد، علیرغم تمامی مشکالت در مدت 
دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخ های بسیار 
پایین تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال 
۹۸ مثبت شــد.به گفته همتی، این روزها نیز به علت 
تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
سه ماهه بســیاری از فعالیت ها و کاهش قیمت نفت 
و ســایر فرآورده های نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، 
انتظارات تورمی را باال برده است. در روزهای آتی پیش 
بینی های بانک مرکزی از تورم یکســال آتی و تورم 
هدف اعالم خواهد شد.وی اظهار داشت: محاسبات و 
برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی بانک بسیار کمتر 
از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح می شود. 
همانطور که قبالً گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند 
در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبــات نیز قابل اعاده 
است.همتی ادامه داد: در روزهای اول حضورم در بانک 
مرکزی اعالم کردم همه داشــته های علمی و تجربی 
خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست و امروز نیز 
با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز، اعالم می کنم با 
تالش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی 
و نیز سایر بخش های مختلف اقتصادی، ثبات الزم در 
بازارها برقرار خواهد شد.وی اظهار داشت: همراهی مردم 
و فعاالن اقتصادی در بخش های تولید و صادرات، این بار 

پشتیبان اصلی تالش خدمتگزاران خواهد بود.

آخرین آمــار متقاضیان بیمه 
بیکاری کرونا 

مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمــه بیکاری وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت درخواســت ۸۲۲ 
هزار و ۸۶۸ نفر در سامانه بیمه بیکاری خبر داد و گفت: 
از این تعداد ۶۸۹ هزار و ۹۲ نفر مشمول دریافت بیمه 
بیکاری کرونا شناخته شدند.مسعود بابایی در گفتوگو 
با ایسنا، درباره ارسال لیســت بیمه مشموالن بیمه 
بیکاری ماه های اســفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به تامین 
اجتماعی اظهار کرد: مشخصات کامل مشمولین که 
تا پایان ۹۹.۱.۳۱ در سامانه ثبت نام کرده اند، پس از 
پاالیش توسط سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و از طریق این ادارات 
نیز به ادارات کل تامین اجتماعی استان ارسال شده 
است؛ ضمنا برای مشمولین و غیرمشمولین که تا پایان 
۹۹.۱.۳۱ ثبت نام کرده اند پیامک مبنی بر مشمول یا 

عدم مشمول بودن ارسال شده است.

تصمیم گیری درخصوص متقاضیان 
اردیبهشت در کارگروهی جداگانه

وی درباره پیــش بینی های صــورت گرفته برای 
مشموالن بیمه بیکاری اردیبهشت ماه ۹۹ نیز گفت: 
در ارتباط با مشمولین اردیبهشت ماه قرار است در 
کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت 
کشور و سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری شود.

شرط پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار 
در عین حال شرط پرداخت مقرری بیمه بیکاری را 
مشمول بودن قانون کار، قانون تامین اجتماعی و 
قانون بیمه بیکاری دانست و گفت: کل مشمولین 
قانون کار که تابع قانون تامین اجتماعی و مشمول 
قانون بیمه بیکاری هستند می توانند از بیمه بیکاری 
اســتفاده کنند و صاحبان حرف و مشــاغل آزاد، 
اتباع خارجی، خویش فرمایان، بازنشســتگان و از 

کارافتادگان کلی مشمول بیمه بیکاری نیستند.

درخواست ۶۸۹ هزار نفر پذیرفته شد
بابایی درباره آخرین آمار متقاضیان بیمه بیکاری 
نیز گفت: تعداد کل ثبت نام کنندگان تا روز گذشته 
۸۲۲ هزار و ۸۶۸ نفر بوده کــه از این تعداد، ۶۸۹ 
هزار و ۹۲ نفر مشمول دریافت  بیمه بیکاری کرونا 
شناخته شــدند.وی  در پایان در خصوص اعتبار 
تخصیص یافته برای کمک به صندوق بیمه بیکاری 
گفت: در تاریخ ۹۹.۱.۲۳ مبلغ ۱۲۸۶ میلیارد تومان 
اعتبار از طرف سازمان برنامه و بودجه به سازمان 
تامین اجتماعی تخصیص داده شــده است که در 
حال حاضر احتماال اسفند و فروردین  ماه پرداخت 
شود ولی اعالم شده که بخش دیگری از اعتبارات 

در ماه های آتی پرداخت خواهد شد.

خبر

سخنگوی دولت تاکید کرد: 
هیچ کشوری ملزم به رعایت 
تحریم های یکجانبه آمریکا 
نیست و ما هم مایل به داشتن 
رابطه تجاری و مبادله نفت با 
ونزوئال هستیم.به گزارش ایسنا، علی ربیعی در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت دنبال افزایش قیمت ارز 
تا ۲۵ هزار تومان است، گفت: نه تنها در هیچ جلسه دولت 
بلکه در هیچ کمیته و ستادهای اقتصادی دولت بحث 
افزایش قیمت ارز مطرح نشده است. نباید بدون اطالعات 
و حتی با اطالعات غلط گفته شود که دولت بنا دارد قیمت 
ارز را گران کند. در تمام جلسات دولت از سال ۱۳۹۳ تا 
امروز بنای دولت ثابت نگه داشتن قیمت ارز بوده است. 
حتی بعضی ها دیدگاه رییس جمهور را نقد می کردند که  

شما چرا اینقدر می خواهید قیمت ارز را ثابت نگه دارید.
ربیعی یادآور شــد: بســیاری از اقتصاددانان به رییس 
جمهوری نامه زدند که شــما قیمت ارز را رها کنید و 
اینقدر ســرکوب نکنید. ولی بنای دولت همیشه بر آن 
بوده که قیمت ارز افزایش پیدا نکند اما علت واگذاری 
سهام شرکت ها در بورس این بود که به بازار سرمایه عمق 
بدهیم و شاداب نگه داریم. در این زمینه عالوه بر وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی و همه دستگاه ها کمک کردند و 
زارتخانه هایی که تولیدی داشتند و می توانستند سهم 

بفروشند کمک کردند.

 همیشه قرار نیست که بورس با یک زاویه رو 
به باال باشد

سخنگوی دولت تاکید کرد: نظر ما این بود که نقدینگی در 
اینجا جمع شود و به سمت خودرو و مسکن و ارز حرکت 
نکند اما باز می ببینیم توامان به  قیمت ارز و بورس حمله 
می کنند. البته روند بورس را باید منطقی کنیم چرا که 
همیشه قرار نیست که بورس با یک زاویه رو به باال باشد 

و افت و خیز هم دارد، اما همه کســانی که دلمان برای 
کشور می سوزد بدانند که راه حل این است که بتوانیم 
نقدیندگی مردم را به سمت حرکت سالم ببریم. بورس 
یک حرکت سالم است.وی با بیان اینکه کسری بودجه 
دولت با واگذاری سهام ساتا یا شستا ارتباطی ندارد، گفت: 
رقمی که دولت اوراق بفروشد مشخص است و براساس 
همان هم می تواند بفروشــد و ارتباطی به دستگاه های 
دیگر ندارد. ما حتی بخش ممکن خصوصی را هم تشویق 
می کنیم که سهام خود را به بورس عرضه کنند ولی نه با 
این هدفی که گفته شده است.  ربیعی تاکید کرد: اعالم 
می کنم که باال رفتن قیمت ارز نه تنها مطلوب ما نیست 
بلکه تمام تالش دولت برای آوردن به یک کانال منطقی 
به عمل خواهد آورد و با سیاست هایی که از سوی همتی 
داشــتیم بازارهای پول و ارز به رغم فشارهای سنگن 
تحریم موفق بوده است. سخنگوی دولت یادآور شد: به 
علت شیوع کرونا در ســه ماهه گذشته در فعالیت های 

اقتصادی وقفه داشــته ایم، حتی  کاهش قیمت نفت و 
فرآورده های نفتی اما با همه این ها توانستیم ثبات نسبی 
را نگه داریم و معتقدیم که بهبود شرایط و اوضاع با ثبات 
در این بازارها بوجود خواهد آمد.وی یادآور شــد: در دو 
سال گذشته هم شرایط باال و پایین رفتن و برگشتن ارز به 
یک ثبات نسبی را داشته ایم و بنای ما این است که ارز را به 
کانال پایین تر بیاوریم و بنایی بر افزایش آن نداریم و تالش 
می کنیم که ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت و کارخانه ها و 

کاالهای اساسی و حوزه درمان را تامین کنیم.

وقتی خواستیم وزارت بازرگانی ایجاد کنیم 
گفتند به دنبال وزارت رانت هستند

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که علت استفاده 
از برخی نمایندگان فعلی مجلس پس از پایان مسئولیت 
در دولت چیست، گفت: در فضای مجازی اظهاراتی در 
این زمینه شد که متاســفانه قلب واقعیت است و آنچه 

بیان شده غیر از این است. ما در دوران تحریم که زندگی 
روزمره مردم نیاز به کنترل بازار و تامین مایحتاج مردم 
داشــت وقتی قصد کردیم که وزارت بازرگانی را ایجاد 

کنیم گفتند که به دنبال ایجاد وزارت رانت هستند.
 

دستگاه ها حق بکارگیری نمایندگان سابق 
مجلس را ندارند

ربیعــی تاکید کــرد: به منظــور جلوگیری از فشــار 
دستگاه ها و باز بودن دســت آنان برای نه گفتن، دولت 
تصمیم گرفت که این مورد با تشــکیل یک کمیته در 
دفتر رییس جمهوری بررسی شــود؛ البته دستگاه ها 
حق بکارگیری نمایندگان سابق مجلس را ندارند ولی 
افرادی هم هســتند که االن نماینده اند و پس از پایان 
این دوره بــه همان کار قبلی خودشــان که کارمندی 
دولت بوده برگردند همچنین افرادی هم هســتند که 
ظرفیت های انسانی ما هستند.ربیعی در بخش دیگری 
از اظهاراتش گفت: معمــوالً بعد از هــر دوره مجلس 
 فشارها برای جذب نمایندگان زیاد می شود. من به نوبه 
خودم چــه در دوره ای که وزارت بــودم و چه در دوران 
قبل شــاهد این ماجرا بــودم که افــرادی بودند که به 
دستگاه ها و جاهای مختلف زنگ می زدند و آدم معرفی 
می کردند. شما به نهادهای عمومی و سایر دستگاه های 
اجرایی و به بنگاه هایی که در بخش های غیر مستقیم 
وزارتخانه هاســت نگاه کنید و ببینید چقــدر هر دوره 
 مجلس از این افراد پیدا می کنید. سخنگوی دولت گفت: 
این رویه مذمومی و ســنتی غلطی بــوده که ما تجربه 
هم داشــتیم و با آن مواجه بودیم. چنــد روز پیش در 
یکی از جلســات دولت گزارشاتی رســیده و مسائلی 
مطرح شــده درباره یک وزارتخانه صنعتی گزارشاتی 
بود که می خواهند فشار بیاورند و جذب شوند. دستیار 
ارتباطــات اجتماعی رییس جمهــوری اضافه کرد: به 
منظور جلوگیری از فشار بر وزارتخانه ها این موضوع در 
دولت بحث شد و مذاکره هر وزارتخانه برای جذب افراد 

ممنوع شد.

ربیعی در نشست خبری مطرح کرد

نظر  ما   این   بود که   نقدینگی   در  بورس  جمع  شود

ورق بورس برگشت
بازار سرمایه که تقریبا طی هفته گذشته بر مدار نزول 
در حرکت بود، روز دوشنبه دوباره روند صعودی خود 
را از سر گرفت و بیش از ۲۴ هزار واحد صعود کرد، اما 
این صعود باعث نشد شاخص کل به رقم یک میلیون 
واحدی که پیش از این به آن رسیده بود، بازگردد.به 
گزارش ایسنا، شاخص کل بازار سرمایه روز دوشنبه 
با ۲۴ هزار و ۵۹۵ واحد رشد، در رقم ۹۹۳ هزار و ۵۵ 
واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز ۷۶۶۵ 
واحد رشد و رقم ۳۱۴ هزار و ۳۴۷ واحد را ثبت کرد. 
روز دوشنبه یک میلیون معامله در بورس انجام شد 
که ۱۲۷ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال ارزش داشت.صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی گل گهر، 
ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا و پتروشیمی پارس 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل 
فوالد مبارکه اصفهــان و معدنی و صنعتی چادرملو 
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی 
بورس گذاشتند.بانک های ملت، تجارت و صادرات 
ایران، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش 
نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس 

ایران نمادهای پربیننده بورس بودند.

 فرابورس هم صعودی شد
شاخص کل فرابورس هم با ۲۷۳ واحد رشد، به رقم 
۱۱ هزار و ۲۲۸ واحد رســید. معامله گران این بازار 
۶۸۰ هــزار معامله انجام دادند کــه ۵۰ هزار و ۸۳۸ 
میلیارد ریال ارزش داشت. هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، سهامی ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
زاگرس، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صبا 
تامین و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فقط فوالد هرمزگان 
جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی فرابورس گذاشتند.سهامی ذوب آهن اصفهان، 
بانک دی، سیمان الر ســبزوار، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی، صنایع ماشین های اداری ایران، گروه 
کارخانجات صنعتی تبرک و س. توســعه و عمران 

استان کرمان نمادهای پربیننده فرابورس بودند.

زمان فروش واحدهای ETF از دو 
ماه به یکماه کاهش خواهد یافت

اخبار رسیده حاکی از آن است که به منظور افزایش 
نقدشوندگی، زمان فروش واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق مالی یکم) ETF (، از دوماه به یک ماه )به 
نصف( کاهش خواهد یافت.به گزارش مهر، دولت با 
هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان دسترسی اقشار 
مختلف کشور به بازار سرمایه، فرصت بی نظیری را 
در اختیار آنان قرار داده اســت تا بتوانند سهامدار 
شرکت های بزرگ این بازار شوند.در همین رابطه، 
پذیره نویسی واحدهای ســرمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( »واسطه گری 
مالی یکم« از روز یکشــنبه ۱۴ اردیبهشــت ماه 
۱۳۹۹ آغاز شده اســت و تا ساعت ۲۴ چهارشنبه 
۳۱ اردیبهشــت ادامه خواهد یافت.حداقل مبلغ 
پذیره نویســی برای هر یک از اشــخاص حقیقی 
دارای کد ملــی ۱۰۰ هزار ریــال و حداکثر مبلغ 
۲۰ میلیون ریــال قابل انجام اســت و محدودیت 
سنی برای متقاضیان وجود ندارد.قیمت هر واحد 
سرمایه گذاری مبلغ ۱۰۰ هزار ریال در نظر گرفته 
شده است و وجوه واریزی باید مضربی از این عدد 
باشد.از مزایای این خرید، بهره مندی هموطنان از 

حداقل تخفیف ۲۰ درصدی است.
پایان تیرماه ۹۹؛ آخرین فرصت ایفای 

تعهدات ارزی صادراتی سال ۹۸
صادرکنندگان تــا پایان تیر۹۹ فرصــت دارند تا 
تعهدات ارزی صادراتی سال۹۸ خود را ایفاکنند، 
درغیراینصورت محدودیت های بســته سیاستی 
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و نحــوه رفع 
تعهدارزی، برای آنها اجرا می شــود.بانک مرکزی 
اعالم کرد: صادرکننــدگان تا پایان تیر ۹۹ فرصت 
دارند تا تعهــدات ارزی صادراتی ســال ۹۸ خود 
را ایفا کنند، در غیر این صــورت محدودیت های 
بسته سیاستی بازگشــت ارز حاصل از صادرات و 
نحوه رفع تعهد ارزی، برای آنها اجرا خواهد شد.با 
توجه به تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از 
تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ طبق مصوبات 
هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
و بــه منظور بهره منــدی از مشــوق ها و خدمات 
دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای ذیربط، 
صادرکنندگان می باید تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ 
نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ 
خود اقدام کنند.بدیهی است در صورت عدم تعیین 
تکلیف بازگشــت ارز حاصل از صــادرات متعلقه، 
محدودیت های مندرج در "بسته سیاستی بازگشت 
ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن"، 
مندرج در پایگاه اطالع رسانی این بانک به آدرس 

www.cbi.ir برای آنان اعمال خواهد شد.
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حاال گروه خودروسازی سایپا از افزایش چشمگیر تولید 
کوییک و ساینا برای جبران توقف تولید پراید خبر داد. 
اما قیمت کوییک و ساینا نسبت به قیمت پراید برای 
خانواده هایی با درآمد پایین و متوسط رقم باالیی است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، پراید همیشــه نماد 
وسیله نقلیه طبقه کم درآمد و درآمد متوسط در ایران 
بوده است. از سال ۷۲ که پراید پا به خط تولید خودروی 
ایران گذاشــت، تا همین امروز، فراز و نشــیب های 
مختلفی را طی کرده اســت. قیمتش از یک خودرو 
متعلق به طبقه کم درآمد و حــدود ۶ میلیون تومان 
به باالی ۷۰ میلیون تومان رســید. هفته گذشته در 
سایت های مختلف اعالم شد که پراید به ۹۰ میلیون 
تومان رسیده اســت، البته که مسئوالن اعالم کردند 

قیمت ۹۰ میلیون تومانی واقعی نیست.
طی سال ها پراید عامل بیشترین تصادف ها در ایران بود 
و عکس های پراید مچاله شده براثر تصادفات همیشه در 
فضای مجازی دست به دست می شد. البته به گفته برخی 

مسئوالن دلیل اینکه پراید عامل بیشترین تصادف ها در 
ایران است، تماما به ایمنی خودرو برنمی گردد و دلیلش 
فراوانی پراید در دست مردم است. اما همچنان خیلی ها 
معتقدند این خودرو امن نیســت.حاال بعدازاین همه 
 سال تولید پراید متوقف شده است. ۶ اردیبهشت ماه، 
سید جواد سلیمانی مدیرعامل ســایپا از توقف خط 
تولید دو مدل خودرو پراید خبــر داد و گفت: با تولید 
آخرین پراید ۱۱۱ از محصوالت خانــواده X۱۰۰ در 
چهارم اردیبهشــت ماه جاری، تولید دو مدل ۱۳۲ و 
۱۱۱ از مجموع ســه مدل خودروهای سواری پراید، 
برای همیشه از سبد محصوالت ســایپا در بازار ایران 
خارج شــد. به گفته او، قرار بود تولید پراید ۱۱۱ برای 
تحویل به مشتریانی که این خودرو را پیش تر خریداری 

کرده بودند، تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد 
اما با توجه به برنامه ریزی ها و افزایش تولید در ماه های 
پایانی سال، زودتر به تیراژ موردنظر رسیدیم و حدود 
یک ماه قبل از برنامه اعالم شــده، توقف تولید پراید 
۱۱۱ را اعالم می کنیم. در خصــوص پراید ۱۳۲ هم 
همین اتفاق رخ داد. موفق شــدیم ۱۵ دی ماه ســال 
گذشته و ۱۵ روز پیش از موعد قبلی، تعهدات خود در 
قبال مشتریان انجام داده و تولید پراید ۱۳۲ را متوقف 
کنیم.مدیرعامل ســایپا بابیان اینکه مدیران پیشین 
بارها از توقف تولید محصوالت خانواده پراید به دلیل 
قدیمی بودن فناوری آن صحبت کرده بودند، اما هر بار 
به دالیلی این کار عملی نشد، ادامه داد: خروج پراید از 
خطوط تولید سایپا یکی از برنامه های اصلی ما در بدو 

ورود به ســایپا بود که آن را به صورت جدی پیگیری، 
عملیاتی و اجرایی کردیم. برنامه ریــزی کرده ایم که 
پراید ۱۳۱ به عنوان آخرین مدل خانواده پراید را تیرماه 
امسال از سبد محصوالت سایپا خارج کنیم و پرونده 
تولید پراید در ایران برای همیشه بسته شود.حاال گروه 
خودروسازی سایپا از افزایش چشمگیر تولید کوییک و 
ساینا برای جبران توقف تولید پراید خبر داد. اما قیمت 
کوییک و ساینا نسبت به قیمت پراید برای خانواده هایی 
با درآمد پایین و متوسط رقم باالیی است.امروز قیمت 
سایپا ۱۱۱ در نمایندگی ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
و در بازار آزاد ۶۷ میلیون تومان بود. درحالی که قیمت 
ساینا ساده در نمایندگی ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
و در بازار آزاد ۹۰ میلیون تومان اســت. حتی قیمت 
کوییک دنده ای، ارزان ترین نوع کوییک، در نمایندگی 
۶۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و قیمت آزاد ۹۹ میلیون 
تومان بوده اســت که اختالف ۲۰ میلیون تومانی با 

پراید دارد.

رئیس ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامه ای، 
برای مقابله با فــرار مالیاتی و ایجاد وحــدت رویه در 
رســیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی کــه اقدام به 
 صدور صورتحســاب های غیرواقعی، ۹ دستور جدید

 صادر کرد.
امیدعلی پارســا در بخشــنامه ای به امــور مالیاتی 
شــهر و اســتان تهــران و ادارات کل امــور مالیاتی 
 نحوه رســیدگی به صورتحســاب هــای غیرواقعی

 را ابالغ کرد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان 
کرده اســت که با عنایت به تصویب قانون پایانه های 
فروشگاهی و ســامانه مودیان، به منظور پیشگیری 
و مقابله با فــرار مالیاتــی و ایجاد وحــدت رویه در 
رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور 
صورتحســاب های غیرواقعی می نمایند و همچنین 
 اجتنــاب از اخــذ مالیــات مضاعف، ۹ مــورد اعالم 

می شود.

این موارد به شرح زیر است.
۱. تشکیل کمیته یژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از 
ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی
۲. در خصوص آن بخش از اعتبــار مالیاتی مودی که 
به واســطه معامالت غیرواقعی با مودی صوری مورد 
پذیرش قرار نمی گیرد، چنانچــه مودی-خریدار در 
مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی 
 فروشــنده واقعی اقدام کند، با احــراز ادعای مودی
 و پس از مطالبه و وصول مالیــات و عوارض متعلق از 
فروشــنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد 

پذیرش قرار خواهد گرفت.
۳. در صورتــی که مشــخص شــود طرف حســاب 
صورتحساب فروش صادره توســط مودی، اشخاص 
فاقد اعتبار مالیاتــی )مودی صوری( هســتند، اگر 
فروشــنده در مراحل رســیدگی یا دادرسی مالیاتی 
خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع 
و پس از صدور صورتحســاب اصالحی، ارزش بهای 
کاال و خدمت فــروش رفته به عنوان بهــای کاالی 
خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات 
و عوارض پرداخت شــده بابت فــروش مذکور نیز به 
عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کاالی 
 خریداری شــده خریدار واقعی کاال یا خدمات، مورد

 منظور خواهد شد.

۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشــند واقعی 
کاال یا خدمت توســط مودی، اداره امور مالیاتی باید 
مراتب این موضــوع را به همراه مســتندات مربوطه 
بــه دادســتانی انتظامــی مالیاتی گــزارش کند تا 
 نســبت به اقامه دعوی نــزد مراجع صالــح قضایی 

اقدام شود.
۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد 
یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار 
واقعی را معرفی کند، پس از طــی مراحل مذکور در 
بندهای ۲ و ۳، برابر مقــررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون 
مالیات های مســتقیم مربوط به مالیــات عملکرد و 
بخشنامه های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر 

ارزش افزوده، اقدام شود.
۶. اگر ادارت امــور مالیاتی در رســیدگی به پرونده 
های مالیاتی مشــکوک به انجام معامالت غیرواقعی 
با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار 
مالیاتی درج شده در ســامانه های سازمان نیستند، 
برخورد کنند موظفند جهت شناســایی و راســتی 
آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات 
 مربوط به کمیتــه ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارســال 

کنند.

۷. پس از ثبــت اطالعــات مطابق بند ۶ بــه عنوان 
مــودی فاقــد اعتبــار مالیاتی، هــر گونــه تعییر 
اطالعات در ســامانه هــای ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم، منحصرا با نظــر کمیته ویژه 
 مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی در ادارات کل مالیاتــی

 است.
۸. مودیاتی کــه برای عملکــرد یا دوره های ســال 
۹۹ بــه بعــد صورتحســاب غیرواقعی دهنــد، اگر 
فروشــنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، عالوه بر 
اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه بــا آنها رفتار می 
شــود، به عنوان مودی پررســیک نیز تلقی خواهند 
شد.   در موارد معرفی فروشــنده و خریدار واقعی، در 
 صورت تکرار صورتحســاب غیرواقعی، با آنها مطابق 

با این بند رفتار می شود.
۹. با توجه به اینکــه مودیان صــوری دارای فعالیت 
واقعــی نیســتند، در مــواردی کــه مســتندات با 
اطالعیــه ای مبنی بر فعالیــت آنها بــه ادارات امور 
مالیاتی واصل شــود، انجام بــرآورد بیــش از ارقام 
منــدرج در اطالعیه های واصله موضوعیت نداشــته 
 و باید صرفــا مســتندات واصله را مبنــای اقدامات 

مالیاتی قرار داد.

 معاون امــور صنایــع وزارت صمــت با بیــان اینکه 
قیمت گذاری خودرو بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار 
به شورای رقابت واگذار شده است، گفت: البته باید اصالح 
قیمتها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتند.به 
گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی 
نیارکی در خصوص اعالم قیمت های جدید خودرو در 
ســال ۱۳۹۹، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم 
بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعالم قیمت ها به 
شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که 
برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعالم کند.وی 
اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول 
تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعالم شوند 
تا خودروســازان بتوانند بر اســاس این دستورالعمل و 

قیمت های مرکز ملی رقابت اقدام الزم انجام دهند.

به دنبال عدالت در توزیع خودرو هستیم
معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه های 
کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد 
تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار 
خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت نام با 
هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم.
وی در خصوص این محدودیت ها ادامه داد: صرفاً هر 
کدملی مربوط به افراد باالی ۱۸ سال می تواند خرید 
داشته باشد و متقاضی در ۳۶ ماه گذشته نباید از هیچ 

کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای 
موجود تا ۳ ماه برای سرویس اولیه )گارانتی( مراجعه 

نداشته باشد گارانتی آنها لغو می شود.

سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار 
واقعی کردن طرف تقاضا است

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست 
وزارت صمت و ســتاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف 
تقاضا است و البته باید اصالح قیمت ها نیز با یک نرخ 
منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود 
نداشته باشــد و مجموعه سیاست ها سبب عدالت در 

توزیع و کاهش تقاضا می شود.

ارائه فرصت برابر به همه متقاضیان واجد 
شرایط در شیوه های جدید توزیع و فروش خودرو

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه های جدید توزیع 
و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد 
شرایط داده می شود و اطالعیه های فروش فوق العاده 
خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شــد.وی ادامه داد: 
تحویل خــودرو در فروش فوق العاده ســه ماهه و در 
پیش فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید 
یکساله و دوســاله زمینه حضور متقاضیان را در یک 
فضای عادالنــه و با رعایت حقــوق مصرف کنندگان 

ایجاد می کنیم.

کوییک 99 میلیون تومانی جایگزین پراید 67 میلیون تومانی می شود

جایگزین پراید آمد

۹ دستور رییس سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان شد
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ به ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ به ۷ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۶۳ دالر و ۱۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز 

۷۴۴ هزار و ۴۹۱ تومان است.
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سال سخت اقتصادی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

پیش بینی هایی که طی ماههای گذشته از بازار طال و ارز داشتیم گواه بر همین وضعیتی است که در بازارها حاکم شده است. به هر حال شرایطی بوجود آمده است که قیمت ها روزانه افزایش پیدا می کند و سال سختی را از نظر اقتصادی 
پیش رو خواهیم داشت. به عبارتی مشخص بود که افزایش قیمت دالر و افزایش تورم خواهیم داشت. باید در بهترین حالت توقع داشته باشیم این افزایش ها از رشد نقدینگی موجود در اقتصاد امروز فراتر نرود. در حال حاضر متناسب با رشد 

نقدینگی کشور، هم تورم و هم افزایش نرخ ارز را شاهد هستیم. 
در سال جاری با توجه به شرایطی که ایجاد شده و بحرانی که در بازارها شاهد هستیم و تعطیلی اقتصاد به دلیل کرونا، نمی توان از دولت انتظار اصالحات پایه و ساختاری داشت. همین که دولت بتواند امورات جاری را با کمترین هزینه ممکن 

پشت سر بگذارد و فشار کمتری در سال آینده به مردم وارد شود قابل قبول خواهد بود. اصالحات پایه و ساختاری در سال جاری و در شرایط حال حاضر امکان پذیر نیست.

این روزها قیمت ارزان ترین میوه باغی کمتر از ۵ هزار 
تومان نیست و نرخ برخی میوه های تولید داخل در 
سطح خرده فروشی تا ۵۰ هزار تومان باال رفته است، 
این امر منجر به از دسترس خارج شدن میوه از سبد 
برخی خانوارها شده است. در هفته های اخیر مردم 
برای خرید محصوالت باغی بــا قیمت های باالیی 
مواجه هســتند به طوری که در حــال حاضر ارزان 
ترین میوه باغی گریب فروت بــا قیمت هزار و ۲۰۰ 
تومان است که افراد در صورت داشتن شانس مناسب 
می توانند آن را از میادین میوه و تره بار شــهرداری 
خریداری کنند در غیر این صــورت برای خرید این 
محصول نیز از خرده فروشی های سطح شهر تهران 
باید ۱۰ تا ۲۵ هزار تومان هزینــه کنند.قیمت هر 
کیلوم لیمو ترش نیز بر اســاس اعالم عضو هیئت 
مدیره اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران،  ۴۵ 
تا ۵۰ هزار تومان در سطح خرده فروشی است؛ البته 
در مواردی برای خرید این محصول باید تا ۶۰ هزار 

تومان نیز هزینه کرد.
صیفی جات وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با انواع 
میوه دارند و به قیمت های مناسبی به دست مصرف 
کننده می رســد؛ هرچند که قیمــت برخی از آنها 
موجب اعتراض تولید کنندگان  بخش کشــاورزی 
است.بنابراین گزارش قیمت عمده فروشی انواع میوه 
و تره بار برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره بار، 
در فاصله زمانی ۲۹ اردیبهشت ماه تا ۴ خرداد ماه سال 

جاری اعالم شد.این نرخ ها مالک قیمت گزاری انواع 
میوه و صیفی در بازار است و بر اساس اعالم اتحادیه 
فروشندگان میوه و ســبزی تهران، خرده فروشان 
سطح شهر می توانند این محصوالت را حداکثر با ۳۵ 

درصد افزایش قیمت به فروش برسانند.
بر این اســاس، قیمت هر کیلوگرم پرتقال تامسون 
شمال و پرتقال تو ســرخ  ۶تا ۱۰ هزار تومان، خیار 
رســمی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تــا ۵۰۰ هزار تومان، 
دستنبو ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان، زرد آلو شیراز 
۲۰ تا ۳۳ هزار تومان، زرد آلو کاشان ۱۰ تا ۱۸ هزار 
تومان، سیب قرمز لبنانی ۵ تا ۱۰  هزار تومان، سیب 
زرد لبنانی ۶ تا ۱۲ هزار تومان، گریب فروت تو سرخ 
 و ســفید ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومــان به فروش 

می رسد.
قیمت هر کیلوگرم گوجه ســبز برقان ۸  تا ۲۰ هزار 
تومان، گوجه سبز شمال ۴ تا ۱۳ هزار تومان، موز ۱۴ 
تا ۱۹ هزار تومان و هندوانه هزارو ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان به فروش می رسد.بنابراین گزارش قیمت هر 
کیلوگرم پیاز در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
هزارو ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، سبزی جور ۲ تا ۴ 
هزار تومان، سبزی خوردن ۳ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، 
سیب زمینی نو ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان، سیب زمینی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ 
تومان و گوجه فرنگی بوته رس هزار و ۵۰۰ تومان تا 

۳ هزار تومان است.

طی هفته های اخیر شاهد 
افزایش شدید قیمت ها در 
بازار ارز، طال، سکه، خودرو 
و... بوده ایم. اما بیشــترین 
افزایش را در روزهای اخیر 
در بازار ارز و سکه شــاهد بوده ایم و این افزایش ها 
همچنان ادامه دارد. قیمــت دالر از ۱7 هزار تومان 
گذشته و قیمت ســکه نیز به هفت میلیون و ۵7۰ 
هزار تومان رسیده اســت. یورو نیز در بازار باالتر از 
۱۸ هزار تومان خرید و فروش می شود. به رغم ادامه 
افزایش قیمت ها برخی مســئوالن بر این باورند که 
طی روزهای آینده بازار با آرامش روبرو خواهد شد و 
روند صعودی قیمت ها در بازارها بخصوص بازار طال 

و سکه روند نزولی به خود خواهد گرفت.
به عبارتی در حالی کــه قیمت دالر از مرز روانی ۱7 

هزار تومان فاصله گرفته اســت، همتی، رییس کل 
بانک مرکزی تاکید دارد ثبــات به بازارها باز خواهد 
گشــت. رئیس کل بانک مرکزی بــا بیان "وضعیت 
امروز بازارها در اقتصاد کشــورمان حتماً سخت تر 
از مرداد و شهریور ۹7 نیســت" ابراز اطمینان کرد 
ثبات به بازارها باز خواهد گشــت. همتی ادامه داد: 
محاسبات و برآوردهای اداره بررسی های اقتصادی 
بانک بســیار کمتر از آن چیزی است که در فضای 
تبلیغاتی مطرح می شــود. همان طور که قباًل گفتم 
شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل 

مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.
در حالی افزایش نرخ ها در بازار طال و ارز ادامه دارد 
که یکی از صراف های فعال در تشریح وضعیت بازار 
ارز این طور گفته کــه در روزهای اخیر عرضۀ ارز در 
سامانه نیما تقویت شده است و به زودی آرامش در 
بازار برقرار خواهد شد. او قباًل تأکید داشت که یکی از 
دالیل افزایش قیمت ارز، کمبود عرضه در سامانه نیما 
به خاطر مشکالت صادرات ناشی از کروناست؛ ولی 

امروز به خبرنگار ما گفت که برخی از پتروشیمی ها 
نیز فروش های عمده داشــته اند که موجب افزایش 
عرضه شده است. این فعال بازار ارز همچنین با تأکید 
بر اینکه نیازهای عمده ارزی کــه در روزهای اخیر 
شکل گرفته بود به تدریج در حال رفع است، گفت: 
احتماالً تا چند روز آینده از شدت نوسانات ارزی در 

بازار کاسته خواهد شد.
اما درخواست برای خرید ارز درحالی افزایش یافته 
که به ندرت بین خریــداران، مصرف کننده واقعی 
مشاهده می شود بعبارتی اصاًل مصرف کننده ای در 
بازار نداریم و تقاضای موجود به دلیل کسب سود از 
اختالف قیمت هاست. برخی از کارشناسان بازار ارز 
بر این اعتقادند که اتفاقاتی که این روزها در بازار ارز 
رخ داده بیشتر از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد 
به دالیل روانی است. اکثر افرادی که بار دیگر وارد 
بازار ارز شده اند می گویند االن بازار سهام داغ است 
و خیلی از مردم درحال سود هستند ماهم آمدیم با 

خرید ارز، ارزش پول خود را حفظ کنیم.

بسیاری از کارشناسان خبره نیز می گویند دلیل مهم 
افزایش قیمت ها در شرایط فعلی کاهش درآمدهای 
نفتی تحــت تاثیرکاهش قیمت نفت از یک ســو و 
تحریم  های آمریکا علیه ایران از سوی دیگر است. در 
عین حال شیوع کرونا سبب شده برخی کارشناسان 
و حتی مرکز پژوهشــهای مجلس شورای اسالمی 
احتمال کاهــش درآمدهای مالیاتــی را نیز مطرح 
کنند که انتظاری دور از ذهن نیســت . هزینه های 
مهار بیماری کرونا از یک ســو و هزینه های ناشی از 
فاصله گذاری اجتماعی از سوی دیگر نیز فشار باالیی 
را متوجه بخش هزینه ای اقتصاد کرده است . همتی 
می گوید: محاسبات و برآوردهای اداره بررسی های 
اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در 
فضای تبلیغاتی مطرح می شــود. همانطور که قبال 
گفتم شرایط دشوار اســت اما در حال بهبود بوده و 
قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است. باید منتظر 
ماند و دید برگشت قیمت ها در بازار چه زمانی آغاز 

می شود. 

بانک مركزی با وجود افزایش روزانه قیمت ها خبر از بازگشت آرامش به بازار طال و ارز می دهد

تالطم  دوباره  بازار ارز
شایلی قرائی
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه 
فراهم نبودن زیرســاخت های صادراتی، صادرات را 
مشکل کرده اســت، از افزایش ۳۰۰ درصدی کرایه 
های حمل خبر داد. سیدرضا نورانی با اشاره به تولید 
انبوه سبزی و صیفی جات طی سالجاری در کشور، 
گفت: به دلیل افزایش تولید، صادرات به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیز رونق گرفته است. وی ادامه 
داد: با وجود مازاد تولید و نیاز به صادرات، متأسفانه در 
حوزه حمل و نقل دریایی و جاده ای با نابسامانی های 
گسترده ای مواجه هستیم که صادرات را قفل کرده 
است. نورانی گفت: عدم نظارت بر کار پایانه های حمل 
و نقل موجب شده که کرایه حمل حدود ۳۰۰ درصد 
افزایش یابد و این کار را برای صادرکنندگان دشــوار 

کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه محصوالت ســبزی 
و صیفی نیز ماندگاری باالیی ندارند صادرکنندگان 
مجبور به پرداخت هزینه هــای نجومی به رانندگان 
هستند. نورانی تصریح کرد: ما سال ها بحث کمبود 
کانتینرهای یخچال دار و لزوم واردات آنها را مطرح 

کردیم اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. وی اضافه 
کرد: شرایط به صورتی است که برای محصول هندوانه 
که قیمت آن کیلویی ۱,۵۰۰ تومان اســت، ۲,۵۰۰ 
تومان کرایه حمل درخواست می کنند و همین باعث 
می شود صادرات انجام نشود و محصوالت کشاورزان 

روی زمین بماند.
نورانی با بیــان اینکه تعزیرات حکومتی و ســازمان 
حمایت باید به این مســاله ورود و بر کار پایانه های 
حمل و نقل نظارت کنند، گفت: امسال وضعیت تولید 
بسیار خوب است و در حوزه تولید بسیاری از سبزی 
و صیفی جات با مازاد چشمگیر تولید مواجه هستیم 
با این شرایط باید صادرات نیز توســعه یابد در غیر 
این صورت به تولید و تولیدکنندگان خسارت جدی 
وارد می شــود. وی ادامه داد: بدون توسعه صادرات 
نمی توان شــاهد جهش تولید بود. نورانی نوسازی 
زیرساخت های جاده ای، نظارت بر کار پایانه های حمل 
و نقل، ورود ماشین آالت بسته بندی و سورتینگ، ورود 
کانتینرهای یخچال دار و… را از جمله زیرساخت های 

صادراتی عنوان کرد که باید فراهم شود.

قانون پیش فروش ساختمان 
از ســال ۱۳۸۹ تصویب و در 
سال ۱۳۹۳، آیین نامه اجرایی 
آن به تصویــب هیات دولت 
رسید و ابالغ شد. اکنون پس 
از ده سال از تصویب این قانون نه تنها دولت تن به اجرای 
آن نداده بلکه زمزمه هایی مبنی بر پبش فروش ساختمان 
ها توسط وزارت راه و شهرسازی نیز به گوش می رسد. 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای این قانون 
می بایســت مجری این قانون باشد و جلوی تخلفات را 
در این بخش بگیرد. اما قانون پیش فروش ســاختمان 
۱۰ سال است که صرفا بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی 
نشده و وزارت راه هم از عرضه برخی واحدهای مسکن 
ملی از طریق پیش فروش خبر می دهد. به گزارش مهر، 
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی و همچنین حبیب اهلل طاهرخانی مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای 
مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان 

خبر داده اند.
از طرفی دیگر در حالیکه قانون پیش فروش ساختمان 
تصویب  شــده هنوز به صورت عملی در دفاتر اســناد 
رسمی اجرا نمی شود و اغلب قراردادهای پیش فروش 
آپارتمان به صورت مبایعه نامه نامه عادی در دفاتر امالک 

تنظیم می شــود؛ به طوری که اتحادیــه امالک در این 
خصوص برگه های چاپی تنظیم کرده که پس از امضای 
طرفین معامله، کد رهگیری صادر می شود. برابر قانون 
پیش فروش آپارتمان، قرارداد مربوطه باید در دفاتر اسناد 
رسمی تنظیم شود و این قرارداد، سند رسمی محسوب 
می شود و بر اســاس آن مالک نمی تواند یک ملک را به 

چند نفر بفروشد.
هنوز هم بسیاری از پرونده های پیش فروش ساختمان 
که در دهه 7۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه 

دار شدن، دارایی ها، طالهای همسر و دختر یا حتی فرش 
زیر پای خود را فروختند و به اصطالح انبوه سازانی دادند 
که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای 
پروژه های خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده 

باقی مانده است.
سال هاست که موضوع پیش فروش ساختمان با اسامی 
پروژه های شکســت خورده ای چون نگیــن غرب در 
منطقه ۲۲ تهران، پدیده شاندیز در خراسان رضوی یا 
کاسپین در استان قزوین که ظاهراً فعالیت عمرانی بود 

اما در عمل برای کاله برداری برنامه ریزی شده بود، گره 
خورده که اصلی ترین بهانه اطاله دادرسی این پرونده ها، 
نبود قانون پیش فروش ســاختمان ذکر می شــد. این 
پرونده های بزرگ و الینحل، منجر شــد تا قانون پیش 
فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رسید ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین 
نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین 
و تصویب و به دستگاه های اجرایی مربوطه از جمله وزارت 
خانه های کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابالغ شود.

وزارت راه عرضه برخی واحدهای مسکن ملی را از طریق پیش فروش آغاز كرده است

کالف  سردر گم قانون  پیش فروش مسکن

بی توجهی به قانون پیش فروش ساختمان
هادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس 

به منظور جلوگیری از تخلفاتی که در بازار خرید و فروش مسکن انجام می شود قانونی با عنوان قانون پیش فروش ساختمان به تصویب رسید که چندی بعد از آن هم اصالحیه هایی برای آن تنظیم شد. متاسفانه در طول چند سال 
گذشته و با گذشت ده سال از این اتفاق این قانون اجرایی نمی شود و تخلفاتی در این حوزه دیده شده است. دولت نتوانست در رابطه با اجرای این قانون موفق عمل کند و مشکالتی مرتبط با همین قانون دست دولت را برای اجرای 
آن بست. متاسفانه طی این سال ها حتی یک مورد قرارداد پیش فروش ساختمان نیز مطابق با این قانون در کشور صورت نگرفته علی رغم اینکه نیاز وجود داشته است. این قانون در دوره هشتم مجلس شورای اسالمی به تصویب 

رسید و سه تا چهار سال هم زمان برد تا آئین نامه اجرایی این قانون تدوین و ابالغ شود.
اما آمار و اطالعات نشان می دهد قانون مزبور فاقد کارایی و اثر بخشی الزم بوده و کسی از این قانون استقبال نکرده است. متاسفانه مولفه های مورد پیش بینی در این قانون بسیار پیچیده و دستگاه ها و مردم را در اجرا سردرگم کرد. 
نگاه این قانون بیشتر نگاه پیدا کردن مقصر بود تا اینکه زمینه سرمایه گذاری و ورود مردم به استفاده از این قانون را در جامعه فراهم کند. به طور حتم این کالف سردرگم قانون پیش فروش ساختمان، با طرح مجلس باز می شود اما 

دولت و وزارت راه و شهرسازی هم باید با جدیت به این موضوع ورود کنند تا مجلس بتواند تصمیمی در راستای بهبود وضعیت بازار مسکن بگیرد. 

گروه مسکن
News kasbokar@gmail.com

قوانین دست وپا گیر شروع کسب وکار یکی از موانع 
بهبود محیط کسب وکار است که با تغییرات ایجاد 
شــده در صدور کد اقتصادی، حذف گواهی ارزش 
افزوده برای ثبت شرکت و ایجاد پنجره واحد فیزیکی 
در آینــده نزدیک، می توان مقــداری برای ارتقای 
شاخص سهولت کسب وکار در کشور امیدوار بود. 
قوانین و روندهای اداری تمام نشدنی دست اندازی 
برای شور و انگیزه متقاضیان شروع کسب وکار ایجاد 
می کند که در پی باال و پایین رفتن مکرر از اداره ها و 
سازمان ها برای اخذ یک مجوز یا صدور کد اقتصادی 
و... با صرف هزینه و زمان زیاد از ســرعت و قدرت 
این انگیزه در جهت ایفا نقشی در تولید و پیشرفت 

اقتصادی کشور، می کاهند و آن را از بین می برند. 
به این مجموعه ای ازعوامل، سیاســت ها، شرایط 
حقوقی و مقرراتی که بر فعالیت های کسب وکار حاکم 
است و مدیران و مالکان بنگاه ها نمی توانند آن ها را 
تغییر داده با بهبود بخشند، محیط کسب وکار گفته 
می شــود که بهبود آن به دلیل نقش مهم و موثری 
که در توســعه اقتصادی و جهش تولید دارد، مورد 
توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است؛ به گونه ای 
که کارشناسان معتقدند در پی محیط کسب وکار 
نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی افزایش 
پیدا می کند و انگیزه سرمایه گذاران از بین می رود تا 
در نهایت موجب عقب ماندن تولیدکنندگان کشور 

از رقبای جهانی خود می شود. 
متاسفانه کشور ما براســاس اطالعاتی که از سوی 
بانک جهانی منتشر شــده رتبه و شاخصی درخور 
توجه ای در ایــن زمینه ندارد کــه هیئت مقررات 
زدایی و مرکز مطالعات و پاالیش فضای کسب وکار 
در وزارت اقتصاد از جمله ســازمان های تاثیرگذار 
در ارتقای شاخص کشور در این زمینه هستند که 
براساس آخرین گزارش بانک جهانی نتوانسته تاثیر 
چندانی بر شاخص سهولت کســب وکار در کشور 
بگذارند.  اما رئیس مرکز مطالعات و پاالیش بهبود 
محیط کسب وکار در وزارت اقتصاد معتقد است که 
معادل ۱۹ تا ۲۰ مورد از اطالعاتی که از ایران درباره 
کسب وکار به بانک جهانی ارسال شده، اشتباه بوده 
که حتما باید اصالح و به بانک جهانی اعالم شود که 
بانک این را از بخش خصوصی می پذیرد و اکنون ما 

داریم این موضوع را بررسی می کنیم.
این روزها، خبرهای خوش و امیدوارکننده ای برای 

بهبود محیط کسب وکار شــنیده شد و به تصویب 
رسید که ایجاد پنجره واحد فیزیکی در آینده نزدیک، 
تغییرات در صدور کد اقتصادی و حذف گواهی ارزش 
افزوده از جمله این خبرها هستند.  طبق گفته رئیس 
مرکز اطالعات و بهبود محیط کسب وکار، تاکنون 
ایجاد دو پنجره واحد تأثیرگــذار در بهبود محیط 
کسب وکار در دســتور کار گرفته که یکی از آن ها 
مربوط به شروع کسب وکار و دیگری مرتبط با صدور 
مجوزها است. شروع کسب وکار به مواردی همچون 
صدور کد اقتصادی، گواهی ارزش افزوده، دفاتر پلمب 
شده مالیاتی، کد کارگاهی و... نیاز دارد که تحقق این 
موارد در ایران معادل 7۲.۵ روز کاری طول می کشد و 
ایجاد پنجره واحد فیزیکی می تواند این زمان را به سه 
تا چهار روز کاهش بدهد که علی فیروزی قول ایجاد 

آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داده است.
مالیات نیز از دیگر عوامل موثر در زمان طوالنی شروع 
کسب وکار است که با ابالغ بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد 
در این زمینه تغییراتی در صدور کد اقتصادی و حذف 
گواهی ارزش افزوده ایجاد شد و براساس آن دیگر 
نیاز نیست که مردم پس از ثبت شرکت خود برای 
کد اقتصادی اقدام کنند بلکه پس از ثبت شرکت و 
دریافت شناسه ملی آن، همان شناسه ملی به عنوان 
کد اقتصادی محسوب خواهد شد. همچنین از این 
پس ثبت شرکت ها دیگر نیازی به دریافت گواهی 

ارزش افزوده ندارند.
با این تغییرات هم از زمان و هزینه زیاد برای شروع 
کسب وکار صرفه جویی خواهد شــد و این زمان و 
هزینه صرف ارتقا کیفیت و تولیدات آن کسب وکار 
می شود. اما الزم است که گفته شــود با وجود این 
اقدامات هم از بهبود کامل محیط کسب وکار فاصله 
زیادی داریم و هیئــت مقررات زدایی باید نظارت و 
برنامه دقیقی در این زمینه داشته باشد؛ به گونه ای 
که بهنام ملکی - یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد 
کرد که برای بهبود محیط کسب وکار نیازمند قانونی 
هستیم که مبتنی برآن همه سازمان هایی که درگیر 
تولید هســتند، اگر توانستند حداقل های شاخص 
کسب وکار را کســب یا ارتقا دهند، بودجه خود را 
دریافت کنند و در صورت مثبت بودن عملکردها به 
آنان پاداشی هم داده شود. در صورت عدم موفقیت 
در اصالح و ارتقای شاخص کسب وکار، بودجه آن ها 

کاهش داده یا قطع شود.

خبرهای خوش برای کسب وکار در کنار آسیب های کرونا 

فقدان نظارت برپایانه های حمل ونقل

افزایش ٣٠٠ درصدی کرایه های حمل

میوه های لوكس با قیمت های لوكس تر

میوه ارزان تر از ۵ هزار تومان در بازار نیست
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احداث کارخانه نوآوری در قم 
مهرداد غضنفری معاون استاندار قم با اشــاره به نام گذاری شعار سال و لزوم 
تالش در جهت رسیدن به مطالبه مقام معظم رهبری، به هدف گذاری کاهش 
یک درصدی بیکاری در برنامه های اســتان در سال گذشته اشاره کرد وگفت: 
ظرفیت های بخش های مختلف اســتان در حوزه کشــاورزی، گردشگری و 
صنعت شناسایی شده و پروژه هایی برای هر بخش تعریف که منجر به تحقق 
هشت درصدی از این هدف گذاری شد که اگر اتفاقات شیوع بیماری کرونا نبود 
قطعاً محقق شده بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم مبانی تعریف 
پروژه های اقتصادی را استفاده بهینه و بهره ورانه از ظرفیت های استان دانست 
و افزود: یکی دیگر از برنامه های استان داشتن نگاه نوآورانه در بخش تولید بوده 
تا با تولید معنادار و صرفه جویی در منابع به تولید حداکثری با رویکرد جهشی 
در استان دســت پیدا کنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از 
تأمین فضا برای برنامه های نوآورانه خبر داد و تصریح کرد: شهرک شهاب برای 
فعالیت های نوآورانه، دانش بنیان و احداث کارخانه نوآوری اختصاص داده شده، 
اما در تأمین منابع با توجه به پیگیری هایی که انجام شده مشکالتی داریم که 
امیدواریم با همکاری و حمایت معاونت فناوری ریاســت جمهوری حل شود.
غضنفری به ۸۰ فرصت شناسایی شده در استان نیز اشاره کرد و اگفت: صدور 
مجوز بی نام یکی از کار های بدیع در کشور بوده که در سال گذشته با شناسایی 
۸۰ فرصت سرمایه گذاری در استان انجام شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری قم ۵۰ درصد این فرصت ها را در مرحله نهایی صدور مجوز بی نام اعالم 
و تصریح کرد: این فرصت ها آماده معرفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بوده و انجام کار های مقدماتی توسط دستگاه های اجرایی به جای سرمایه گذار، 
می تواند در تشویق سرمایه داران نقش بسزایی داشته باشد. غضنفری فرصت 
انتخاب ظرفیت های سرمایه گذاری در استان را یکی از امتیازات این طرح عنوان 
و بیان کرد: سرمایه گذاران تنها باید زمینه سرمایه گذاری و حوزه کاری خود را 
انتخاب کرده و وارد چرخه تولید شوند و تمام مراحل زمان بر صدور مجوز از قبل 

طی شده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:
عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی مراجعان 

سبب بازگشت محدودیت ها به آرامستان می شود 
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با تاکید بر رعایت فاصله گذاری 
در مراسم های یادبود از سوی مردم گفت: عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی از 
سوی مراجعان در آرامستان سبب بازگشت محدودیت ها خواهد شد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، احمدرضا مرادی با اشاره به اینکه در راستای 
تاکید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رعایت پروتکل و دستور العمل 
های بهداشتی به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا و با توجه به مراجعات همشهریان 
برای انجام مراسم خاکسپاری و زیارت اهل قبور نیاز به رعایت موارد بهداشتی بیش از 
پیش وجود دارد، اظهار کرد: در ایام هفته به ویژه روزهای پنج شنبه و جمعه ضرورت 
دارد مراجعان برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا از هرگونه تجمع و ازدحام 
به ویژه در محیط های سربسته جداً خودداری کنند. وی ادامه داد: همچنین رعایت 
فاصله گذاری اجتمایی در مراســم ها و تجمعات الزامی است.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان افزود: برگزاری مراسم ها و حضور افراد در محوطه 
آرامستان و همچنین زیارت اهل قبور باید در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد 
و  اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک و دستکش حتما رعایت شود.وی تصریح 
کرد: توزیع هرگونه مواد خوردنی و آشامیدنی در قالب پذیرایی، خیرات و نذورات نیز 

ممنوع است.

مدیرعامل تاصیکو در جلسه ویدیو کنفرانس مدیران روابط عمومی: 
اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش را به جامعه 

منتقل کنید
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین گفت: توان روابط عمومی شرکت 
ها در زمان مبارزه با ویروس کرونا و پوشش اخبار و گزارش های مجموعه اقدامات 
شرکت ها در زمینه های مختلف قابل تقدیر است اما تاکید ما همچنان به انتقال 
موج امید به جامعه ادامه دارد.  غالمرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین در نشست روابط عمومی های شرکت های تابعه و وابسته صدر تامین 
از جمله ذوب آهن اصفهان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، ضمن تبریک 
روز ارتباطات و روابط عمومی، بر انعکاس اخبار و گزارش های مثبت و امید بخش 
تاکید کرد.وی گفت: شناخت نیازها و توقعات جامعه محلی، انعکاس گزارش های 
بومی سازی در سطح ملی،  ارتقای تکنولوژی بخصوص فعالیت شرکت شتابدهنده 
و سایر دستاوردها از جمله وظایف اصلی روابط عمومی هاست.سلیمانی تاکید کرد: 
مجموعه روابط عمومی ها پیگیر آخرین وضعیت تعاونی مسکن و مصرف کاگران 
باشند و در جلسه 11 تیرماه گزارش های خود را در نشستی که با حضور نمایندگان 
کارگران برگزار می شــود اعالم کنند.وی همچنین خواستار همراهی مدیران 
عامل شرکت های تابعه در راستای توســعه واحد های روابط عمومی شد و بیان 
داشت: حضور روابط عمومی در تمامی جلسات نشان از اهمیت این واحد در سطح 
شرکت ها دارد و ما این مهم را در دستور کار قرار خواهیم داد بنابراین همکاران ما 
در شرکت ها نهایت همکاری را با روابط عمومی مجموعه ها داشته باشند.حسن 
محمدی، مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز در این 
جلسه گفت: شورای مشورتی شستا تا به امروز تالش داشته است تا سیاست های 
مدیرعامل شستا را به همکاران روابط عمومی منتقل و سیاست ها را اجرایی کند 
بر این اساس همکاران روابط عمومی در شرکت های تابعه نیز در این خصوص با 

تمام توان حاضر شوند. 

استان ها

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید 
ناخالص داخلی )GDP( در 
حالــی رشــد ۲.۵ برابری را 
پشت سر می گذارد که آمارها 
نشان می دهد ما در خیلی از 
زیربخش های آن با مشکل روبه رو هستیم. اجازه بدهید 
تنها ساده ترین قسمت تجارت الکترونیک را یک فرایند 
ساده که سال ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال 
استفاده اســت و تمام زیر و بم آن شناخته شده، در نظر 
بگیریم و آن، خرید کاال و خدمات از طریق شبکه اینترنت 
است. برای این منظور پلتفرم ها و شبکه فروش اینترنتی 

راه اندازی شد که خیلی از این فروشگاه ها و کسب و کارها 
از آزمون کرونا سربلند بیرون نیامدند. گرچه رشد فروش 
اینترنتی در روزهای آغازین شــیوع کرونا نشان داد ای 
پلتفرم ها می توانند مردم را از رفت و آمد در کوچه پس 
کوچه های شهرهای کرونایی رها کنند اما دیری نگذشت 
که سبد خرید این فروشــگاه ها محدود و اقالم بسیاری 
نایاب شد. هنوز که هنوز است اگر جزو کسانی باشید که 
این پلتفرم ها را برای خرید استفاده می کنید، متوجه در 
دســترس نبودن خیلی از اقالم خواهید شد. البته باید 
گفت همین کسب و کارهای اینترنتی بودند که در زمان 
شیوع کرونا، برخالف بسیاری از کسب و کارها به جذب 
نیرو پرداختند. »کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، 
فرصت و تهدید تجارت الکترونیک در روزهای شیوع این 

بیماری را بررسی می کند. 

حرکت به سمت تجارت الکترونیک اجتناب ناپذیر است
احمد پورفالح، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور عالی رئیس اتاق ایران 

واقعیت این است که در دهه های اخیر، اغلب رشته های صنعتی در ارتباط با بهره وری سرمایه، شرایط مطلوبی نداشتند و پایین بودن بهره وری نیروی کار هم به آن افزوده شد. بنابراین این مشکالت منحصر به زمان 
کرونا نیست؛ ولی کرونا آن را تشدید کرد. برخی از فعالیت های اقتصادی توانستند به صورت دورکاری و از فضای دیجیتال استفاده کنند؛ ولی این مساله شامل خیلی از رشته ها نمی شود و شامل حداکثر 1۵ درصد از 
رشته های صنایع یا خدمات می شود. بنابراین بسیاری از صنایع ما امکان دورکاری ندارند. این مساله در رابطه با برخی از خدمات ممکن است؛ ولی در ارتباط با محصول و صنایع غیرممکن. در مورد خدمات نیز تنها در 

قسمت هایی مثل تدارکات، روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی ممکن خواهد بود؛ ولی شامل تامین تجهیزات و مواد اولیه نمی شود.
با شیوع کرونا، 3۰ تا صددرصد صنایع ما آسیب دیدند؛ یعنی صنعتی نداریم که زیر 3۰ درصد آسیب دیده باشــد. وقتی کرونا آمد، تصور ما این بود که در شرایطی که همه رشته ها آسیب دیدند، کارگران کارخانه ها 
فروردین را کار نکردند یا بعد از فروردین هم به صورت دوره ای و شیفتی کار کردند و از تمام ظرفیت ها استفاده نشد، دولت در این شرایط از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت و عقب ماندگی ها و فشارهای اقتصادی 
که به خاطر حفظ سالمت کارکنان و به طور کلی خانواده آنها و نهایتا جامعه به وجود آمده بود را به یک شکلی جبران می کند. از یک طرفی قبول داشتیم که در بدترین شرایط این اتفاق افتاده؛ یعنی مقطعی که خود 
دولت حدود 3۰ درصد کسری بودجه دارد، از طرفی قیمت نفت سقوط کرد و تحریم ها نیز تشدید شد و عمال نه تنها از نظر نفت ما درآمدی نداشتیم، بلکه صادرات غیرنفتی نیز تحت الشعاع تحریم های بیشتر قرار 
گرفت و همچنین بحث کرونا. در این شرایط برخی از تشکل های دیجیتالی مثل خرده فروشی های آنالین توانستند شرایط مطلوب تری را پیدا کنند چون مردم به خرید از فضای مجازی روی آوردند؛ ولی خیلی از 
رشته های دیگر ازجمله صنایع نساجی، لباس، لوازم خانگی، کفش و ساختمان به شدت آسیب دیدند. بنابراین خیلی خوب است که حداقل دنیا که به طرف فضای دیجیتال رفت و ما در این زمینه به جز بحث بانکی 
مان در بقیه بخش ها غافل بودیم، بتوانیم به تجارت الکترونیک توجه کنیم و به دلیل این نیاز مجبور شویم که به طرف استفاده از فضای دیجیتالی و فضای مجازی رویم؛ ولی قبول کنیم و دولتمردان نیز بپذیرند که همه 
رشته ها نمی توانند از این طریق محصول خود را به مصرف کننده برسانند یا محصول خود را حتی به تولید برسانند. بنابراین باید برای آنها فکری کرد که در این شرایط بیش از پیش صدمه نخورند. آمارها نشان می داد 
ما در شهرک های صنعتی قبل از تحریم ها ۵۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل بودند، ۲۰ تا 3۰ درصد مابقی نیز با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کردند، 1۰ تا ۲۰ درصد از صنایع ما می توانستند رکوردهای حدود ۸۰ تا 
9۰ درصدی تولید را داشته باشند. به طور کلی صنایع ما به شدت در سال های اخیر صدمه خورد. هرچه دولت ضعیف تر شد امکان جذب تکنولوژی جدید، به روزرسانی با توجه به سرعت و کیفیت در دنیا عقب افتاد. 
به هر حال فضای دیجیتال می تواند برخی از رشته ها را سر پا نگه دارد ولی نه همه را. درصد بسیار کمی را می تواند شامل شــود که یا به خاطر آن سرویسی که می دهند بتوانند از این فضا استفاده کنند یا بتوانند با 

دورکاری این اتفاق را رقم بزنند. 
هنوز در رابطه با آموزش مجازی نیز بحث است. زمانی که برنامه آموزشی به صورت حضوری در مدارس و دانشگاه ها انجام می شد بحث بر سر این بود که سطح کیفی آموزش ما ناکافی است؛ نه به این دلیل که معلمان 
یا اساتید ما مشکل داشتند، بلکه به دلیل شرایطی بود که ما نمی توانستیم از توان آنها به طور کامل استفاده کنیم. حاال این آموزش ها در فضای مجازی انجام می شود ولی کیفیت کار و تاثیرگذاری آن پایین خواهد 
آمد. هنوز ما می بینیم که خیلی از دانش آموزان تبلت یا موبایل هوشمند ندارند که بتوانند از این فضا استفاده کنند. بعضی صحبت ها قشنگ و شعاری است ولی برای پیاده کردن آن در عمل احتیاج به زیرساخت ها 
و برنامه ریزی بیشتر است. حداقل انتظار ما از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان این است که برای آینده برنامه ریزی کنند که اگر خواهر کرونا گذرشان به این طرف ها افتاد ما بتوانیم برخورد مناسبی داشته باشیم و 

مثل همیشه که مسائل فورس ماژور و غیرمترقبه پیش می آید و ما غافلگیر می شویم، این دفعه غافلگیر نشویم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

يادداشت

  کمیل طیبی، اقتصاددان
دالیــل افزایش قیمــت در بــازار ارز از جنبه هــای مختلف 
قابل بررســی اســت. نخســتین جنبــه از این زاویــه قابل 
 بررســی اســت کــه شــرایط تورمــی جدیــدی را تجربه

 می کنیم.
  همچنین ظــرف یکــی، دو مــاه اخیر بــه واســطه کرونا
  و مســائل و مشــکالت دیگری که بر اقتصاد عارض شــده

 ازجمله قــرار گرفتن در لیســت ســیاه FATF، مجراهای 
عرضه ارز بســته شــده و هــم زمــان ارز موجــود در بازار 
 نتوانســته حتی تا حــدودی پاســخگوی تقاضا بــرای ارز

 باشد. 
 عالوه بــر اینکــه خــود ریــزش ارزش ریــال به واســطه 
 قیمت و بــار روانی کــه دوبــاره در بــازار ارز ایجاد شــده،

 باعث شده نرخ ارز افزایش یابد. 
به نظر می رســد بانک مرکزی که پیش از این می توانســت 
بــازار را هماهنــگ و ســاماندهی کنــد، کار دشــوارتری 
 پیــش رو دارد و این کار مقداری ســخت تر شــده اســت.

 فشــار روانی که در حال حاضر در بــازار وجــود دارد، ارائه 

دیدگاه هــای مختلف که مثال نــرخ ارز یــا دالر باید قیمتی 
بیــش از آن چیزی کــه در بازار هســت، باشــد و همچنین 
 یــک ســری عوامــل روز و جــاری باعــث شــده افزایش

 نرخ ارز اتفاق بیفتد.
 همین طــور در رابطه با بــازار طال گفتنی اســت که چون 
 یک نوع گرایش به طال بــه عنوان ایجاد دارایــی وجود دارد 
که البتــه این ایجــاد دارایــی را در ســطح جهان شــاهد 
هســتیم، افزایــش قیمــت طال هــم مــی توانــد در این 
 شــرایط یــک رابطــه مثبتــی را بــا نــرخ ارز بــه وجود

 بیاورد.
 اگرچه در گذشــته برعکس این مســاله بود؛ ولی مهم ترین 
عامل امــروزه درخصــوص افزایش نــرخ ارز، همان فشــار 
 تورمی، ازکارافتادن یک بخشــی از فعالیت هــای اقتصادی

 کــه تامیــن کننــده منبــع ارزی بــود )مثــال صــادرات 
غیرنفتــی و صادرات خدمــات کاهش پیدا کــرده یا تعطیل 
شــده( باعث شــده تا بخشــی از منابع عرضــه ارز محدود 
 شــود و طبیعتــا فشــار آن روی قیمــت ارز اتفــاق افتاده

 است. 

ریشه یابی دالیل افزایش قیمت ارز

مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان 
گفت: »کرونا تاثیر بســیار منفــی روی صادرات 
زعفران و بازار داخلی این محصول داشــته است. 
در اواخر سال در ماه های بهمن و اسفند کرونا اوج 
گرفت و ســفرها ممنوع و حرم مطهر رضوی بسته 
شــد و پروازها کاهش جدی پیدا کــرد و مهمانی 
ها کنسل شــد. کاهش پروازها و محدودیت هایی 
که در بازارهای مختلف ازجملــه بازار اروپا، چین و 
کشورهای عربی به وجود آمد قاعدتا مصرف محصول 
زعفران که متاســفانه از دید مصرف کننده تا حد 
زیادی یک محصول لوکس محســوب می شود را 
به حاشــیه برد و مصرف این محصــول به نظر می 
رسد آن طور که باید و شــاید روال خود را از دست 
داده چون توجه مردم هــم در داخل و هم در خارج 
از کشور به موضوع امنیت غذایی به مفهوم عام تر و 
کالسیک آن که غذای پایه است جلب شده، مهمانی 
ها کاهش پیدا کرده و محصولــی مثل زعفران که 
لوکس تر و تشریفاتی و تزئینی است علیرغم اینکه 
نوع مرغوب و درجه یک آنقدر تغییر قیمتی در غذا 
 به وجود نمی آورد مصرف زعفران هم کمی کاهش 

پیدا کرده است.«
علی شریعتی مقدم در گفتگو با »کسب و کار« افزود: 
»کسب و کارهای خرده فروشی نیز در بحران کرونا 
با مشکل جدی روبه رو شده اند زیرا بسیاری از آنها 
وابســته به حجم زیاد زوار حضرت رضا هستند که 
در تعطیالت نوروز و ماه های اســفند و فروردین به 

مشهد سفر می کنند. چند صد فروشگاه به مسافران 
سرویس می دهند.«

مدیرعامل گروه نوین زعفران در پایان افزود: »مجموع 
اینها باعث شد که تعطیلی این فروشگاه ها بازار خرده 
فروشی را کاهش داد. ادامه بحران کرونا در ماه رمضان 

به رکود در این بخش تاثیر گذاشت. 
چون مهمانی ها و ضیافت های افطاری در ایران و 
اقصی نقاط جهان روی مصرف زعفران تاثیر منفی 
گذاشته است. به نظر می رســد بخش خصوصی 
با کمک دولت بایــد به فکر راهکارهــای جبرانی 
باشــند که با توجه به افزایش تولید کــه ما در رنج 
۵۰۰ هزار کیلو در سال تولید می کنیم کشاورزان 
 بتوانند برای فصل آتی زعفران، خسارات را کاهش

 دهند.«

کرونا صادرات زعفران ایرانی را کاهش داد
 عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسالمی گفت: مجلس و دولت هنوز نسل نو )استارتاپ 
و دانش بنیان ها( بــاور نکرده اســت؛ در حالی که این 
شرکت ها کارهای بزرگی می توانند انجام دهند؛ همانطور 
که نســل قبلی توانســت جنگ را اداره کند این نسل 
هم می تواند در حــوزه اقتصاد،صنعت و تولید قدم های 
خوبی بردارد.سیدجواد حسینی کیا عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی درباره شعار 
سال تحت عنوان جهش تولید اظهار کرد: تحقق شعار 
سال 99 که از ســوی رهبر معظم انقالب به نام جهش 
تولید نامگذاری شده، نیازمند مشارکت قوای سه گانه 
مجریه، قضاییه و مقننه اســت. همچنین انجام برخی 
اقداماتی که منتــج به حلقه وصل دانشــگاه و صنعت 
شود.به گزارش ایسکانیوز، وی تصریح کرد: جهت دهی 
منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال، هدایت نقدینگی 
جامعه به سمت تولید و اشتغال، تســهیل امور اداری 
سرمایه گذاری و ایجاد کار تولیدی و اشتغال، حل موانع 
و تسهیل صادرات کشور، مبازره جدی با قاچاق کاال از 
سوی دیگر تسهیل صدور مجوز موضوعاتی هستند که 
به تحقق این شعار کمک می کند.حسینی کیا با تأکید 
بر اینکه دولت باید برای فعال سازی واحدهای تولیدی 
مشــکالت مالیات و بیمه ای را حل و قوانین دست و پا 
گیر را برطرف کند تا دغدغه سرمایه گذاران و کارفرمایان 
این مسائل نباشد، گفت: با حل این معضل می توان گام 
بلندی در جهش تولید برداشت، بنابراین یکی از اقداماتی 
که دولت و مجلس می تواند انجام دهد از واردات کاالهای 

مشابه به کشور جلوگیری کند در این راستا کمیسیون 
صنایع تالش های زیادی کرد تا ۵۰ درصد ظرفیت تولید 
کاالیی که در کشــور وجود دارد وارداتش را منع کرد تا 
واحدهای تولیدی بتوانند افق بهتــری را برای جهش 
تولید ببینند.وی تأکید کرد: دولت باید همه واحدهای 
راکد و نیمه فعال را به چرخه تولید بازگرداند تا جهش به 
معنای واقعی محقق شود. همچنین باید شرایطی ایجاد 
شود تا واحدهای تولیدی بتوانند با تمام ظرفیت جنس 
و کاالی رقابت پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور تولید 
کنند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید در بخشی از 
موارد کارساز بوده و به تولید و سرمایه گذاری کمک قابل 
توجهی کرده است، گفت: هنوز در اجرای قانون رفع موانع 
از تولید برخی خال های قانونی وجود دارد، برخی الزامات 
برای دولت کمرنگ است؛ دولت نباید خود را رقیب بخش 
خصوصی بداند بلکه به بخش خصوصی اجازه عرض اندام 
بدهد. متاسفانه وارداتچیان گاهی اوقات به دلیل مافیایی 
که دارند یا روابطی که با برخی دستگاه ها ودولتمردان 
دارند دســت به واردات می زند و این امر مهم به صنعت 
آسیب می زند. به عنوان مثال کفش چینی که در بازار 
زیاد شده است درحالی که صنعت کفش کشور ظرفیت 
باالیی دارد، نباید در این حوزه دســت به واردات زد و یا 
جاهایی که خال وجود دارد مثل چادر مشکی؛ که حدود 
96درصد وارداتی است یک بازار بزرگی وجود دارد که 
سرمایه گذاران می توانند در این عرصه سرمایه گذاری 

کنند. 

دولت و مجلس توانمندی استارت آپ ها و دانش بنیان ها را باور ندارند

)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت دوم مرحله اول

شهرداری کالردشت در نظر دارد عملیات تهیه و اجرای آسفالت سطح شهر را به مبلغ برآورد اولیه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بر مبنای فهرست بهای سال 99 و 
بدون تعدیل به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری می توانند از زمان درج آگهی  
در روزنامه ظرف مهلت 1۰ روز  به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در مدت زمان تعیین شده 

در متن آگهی در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- مدت اجرای پروژه حداکثر 4 ماه می باشد.
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 4.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار ۲ ماه و قابل تمدید و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق 

به حساب شماره ۰1۰9719436۰۰۰ سپرده شهرداری نزد بانک صادرات کالردشت ارائه شود.
- در صورتی که نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد. 

- هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

نجم الدین پورعلی - شهردار کالردشت

سرمقاله

بیشترین سهم در رشد اقتصاد دیجیتال متعلق به اپراتورها و بیشترین رشد برای استارت آپ هاست

پیشتازی استارت آپ ها در رشد اقتصاد دیجیتال
رشد 2.5 برابری سهم اقتصاد دیجیتال 
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نمایندگان تصویب کردند:
 احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می شود

نمایندگان مجلس در بررسی الیحه »اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز«، رمزارزها را به عنوان ارز واقعی شناخته که براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به 
قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می شود.
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