
بانک مهر اقتصاد در ادامه ســاماندهی بانک های 
نظامی، به عنوان دومین بانــک نظامی در بانک 

سپه ادغام شد.
این ادغام در پی برگزاری مجمع عمومی بانک مهر 
اقتصاد انجام شد. پیش از این، بانک حکمت نیز در 

بانک سپه ادغام شده شود.
طرح ادغام پنــج بانک و موسســه مالی نظامی 
در بانک ســپه بــا هدف ســاماندهی شــبکه 
بانکی کشــور از اواخر ســال ۹۷ آغاز شده و گام 
 به گام در حال اجراســت. قرار اســت بانک های

 انصار، قوامین، حکمت ایرانیــان، مهر اقتصاد و 
موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند 

که روند ادغام آنها در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش بانک ســپه، مدیرعامــل این بانک از 
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک مهر اقتصاد 
خبر داد و گفت: با برگــزاری این مجمع، پس از 

بانک حکمت ایرانیان این دومین بانک وابسته به 
نیروهای مسلح است که طی هفته جاری به طور 
رسمی در بانک سپه ادغام شــد.»محمدکاظم 
چقازردی« افزود: با برگزاری مجامع ادغام بانک 
مهر اقتصاد تاکنون بیش از ۷۶۹ شعبه و  افزون بر 
هشت هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل به بانک سپه افزوده 
شده و در چارچوب قوانین و مقررات ابالغی بانک 
به صورت یکپارچه آماده خدمت رسانی به آحاد 

مردم است.
وی ادامــه داد: در پــی اعالم رییــس کل بانک 
مرکزی مبنی بــر برگزاری مجامــع بانک های 
حکمت ایرانیان و مهر اقتصــاد در هفته جاری، 
بانک ســپه با هماهنگی وزارت امــور اقتصادی 
 و دارایــی، بانک مرکــزی، ســتاد کل نیروهای 
مســلح و ســازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه 
برگزاری مجامع این دو بانــک را فراهم کرد و در 
دومین گام مجامع مربوط به بانک مهر اقتصاد با 

حضور اکثریت سهامداران روز دوشنبه )دوازدهم 
خردادماه ۹۹( برگزار شد.چقازردی اظهار داشت: 
از روز سه شنبه )سیزدهم خردادماه( سال جاری 
شعب بانک ســابق مهر اقتصاد با تابلوهای بانک 
ســپه آماده ارائه خدمات به مشــتریان گرامی 
هســتند.وی اظهار داشــت: بانک ســپه همه 
تمهیدات اجرایی شــامل عملیات حوزه شعب، 
 به کارگیری نرم افزار واســط برای ارائه خدمات
 مشتریان، نصب تابلوهای بانک سپه، صدور احکام 
همه مسووالن و پرسنل شعب از سوی بانک سپه، 
ابالغ راهبردها و دستورالعمل های اجرایی بانک 
سپه متناسب با ساختار مصوب هیات  مدیره بانک 

سپه را انجام داده است.
مدیرعامــل بانک ســپه ابراز امیــدواری کرد با 
هماهنگی به  عمل  آمده مجامع ســایر بانک های 
ادغام شــونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده 

به زودی انجام شود

 تازه تریــن اظهــارات مهرداد ارونقــی - معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک ایــران - در رابطه با 
تسهیالت گمرک برای ســرمایه گذاران خارجی 
مبنی بر ورود ســه دســتگاه خودروی سواری 
برای مدت پنج سال از این حکایت دارد که ورود 
 خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی نیز امکان پذیر

 باشد.
این در حالی اســت که در ســال های گذشته و 
 با تغییر ضوابط و شــرایط واردات خودرو، ورود

 خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی ســی ممنوع شده 
بــود و طبق توافقــات انجام شــده خودروهای 
باالی ۲۵۰۰ سی ســی که اکنون وارد شــده و 
در گمرک وجــود دارند نیــز به غیــر از موارد 
استثنا، متروکه شــده و باید برای تعین تکلیف 
در اختیار ســازمان اموال تملیکی قــرار  گیرد.

معاون امور گمرکــی گمرک ایران با اشــاره به 
امکان  ورود ســه درســتگاه خودروی سواری 
برای مدت پنج ســال از سوی ســرمایه گذاران 
خارجــی گفته که منعــی جهــت ورود موقت 
خودروهای سواری باالی ۲۵۰۰ سی سی به نظر 

 نمی رسد و گمرک می تواند تضمین الزم جهت
 ورود موقت این خودروهــا را بصورت بیمه نامه 
معتبــر دریافت و اجــازه ورود موقــت را صادر 
کنــد. ارونقی در تشــریح تســهیالت گمرکی 
در نظرگرفتــه شــده بــرای ســرمایه گذاران 
خارجــی توضیــح داد: مســافران غیرمقیــم 
 ایران کــه با خــودروی شــخصی خــود وارد

 کشور می شــوند، هرگاه جواز عبور مانند کارنه 
دو پاســاژ، از کانون های جهانگردی کشورهای 
ملحق به قــرارداد گمرکی ورود موقت وســایل 
نقلیه شــخصی در دســت داشــته و به گمرک 
 ورودی ارائــه دهنــد می تواننــد تا ســه ماه، 
بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه تضمینی 
به گمرک، از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده 
کنند یا در  این مدت چندین بار با وسیله خود از 
راه های مجاز وارد و خارج شــوند؛ البته گمرک 
ایران می تواند به درخواست متقاضی در صورت 
داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه 
در داخل کشــور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار 

جواز تمدید کند.

به گفتــه وی، اســتفاده از این مزایــا منوط به 
این اســت که مجوز برای ورود وســیله نقلیه به 
ایران دارای اعتبار باشــد. همچنین مندرجات 
در جواز عبور با مشخصات وســیله نقلیه وارده 
 مطابق باشــد و در هیــچ یک از قســمت های

 مختلف جواز آثار قلم خوردگی وجود نداشــته 
باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز، اصالحی 
را که به عمل آمده با مهــر و امضای خود گواهی 

کرده باشد.
 بایــد توجه داشــت ایرانیــان مقیم خــارج از 
کشــور به شــرطی می توانند از مقــررات این 
ماده اســتفاده کنند کــه قبــل از ورود به ایران 
 حداقل ســه ماه متوالی در خارج اقامت داشــته 

باشند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: شیوه نامه 
اجرایی این تصویب نامه، به زودی پس از برگزاری 
جلســه مشــترکی فی مابین گمرک و سازمان 
ســرمایه گذاری و تأیید مراجع ذی صالح جمع 
بندی و جهت اقدام الزم به گمرکات اجرایی کشور 

ابالغ خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت زر مــاکارون، افزایش قیمت 
ماکارونی در بازار را عامل تاثیرگذار در تعویق عرضه 

اولیه این شرکت اعالم کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، »محسن 
امینی« در نشســت خبری بازدید اصحاب رسانه 
از خط تولیــد هلدینگ زر اظهار داشــت: افزایش 
قیمت ماکارونــی در بازار باعــث تعویق در عرضه 

اولیه این شرکت شد چرا که این افزایش قیمت در 
کدال ابهاماتی را شکل داد که باید بر اساس ضوابط 
سازمان بورس نسبت به آن شــفاف سازی کامل 
صورت می گرفت و با تصمیم بورس پس از انجام این 

اقدمات عرضه اولیه »غزر« انجام می شود.
وی درباره احتمال افزایش سرمایه شرکت زر پس از 
ورود به بازار سهام نیز اظهار داشت: اکنون برنامه ای 

برای افزایش سرمایه در شرکت وجود ندارد و به هر 
حال این موضوع بایــد در مجمع مطرح و اگر مورد 
موافقت قرار گرفت نسبت به افزایش سرمایه اقدام 

می شود.
امینی با اشــاره به اعالم زمان عرضــه اولیه گفت: 
زمان مجدد عرضــه اولیه نماد غــزر را بورس باید 

تعیین کند.

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد

امکان ورود موقت خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی با ضمانت گمرک

دالیل تعویق عرضه اولیه »زرماکارون«
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پرداخت یارانه متولدان 
جدید، مشروط شد
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خأل قانونی در اخذ مالیات 
از سوداگران خودرو

 گرانــی کاالهــا در بــازار 
نشان دهنده عدم مدیریت 
صحیــح و درســت دولت 
اســت. دولــت در بــازار 

کاالهای اساسی نظارت...

  مسعود دانشمند، دبیرکل 
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  فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو
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رشد   بی حساب 
و کتاب  اجاره بها

 تعیین تکلیف
 دستگاه های ماینر

 تا روز گذشته 5 میلیون و 500 هزار نفر در ماراتن  خرید خودرو ثبت نام کردند

رکورد  زنی متقاضیان خرید خودرو
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سونامی جدید   افزایش  قیمت ها
تورم کاالهای اساسی باالی ۶۰ درصد است

دولت   مقصر  گرانی   و   تورم   کاالهای   اساسی   است

در شرایطی به ســر می بریم که متأسفانه قیمت 
مســکن و اجاره بها به صــورت نجومی افزایش 
یافته و این درحالی اســت که بیشترمستأجران 
توانایی پرداخت چنین اجاره هایی را ندارند. گرانی 
قیمت ها و اجاره های سرسام آوری که این روزها 
از ســوی مشــاوران امالک و مالکان واحدهای 
مسکونی به مستأجران پیشنهاد می شود افزایش 
 چند برابری نسبت به ســنوات گذشته را نشان
 می هد. رشــد بی حســاب و کتاب اجاره منازل 
مســکونی همزمان با افزایش سرسام آور قیمت 
مســکن در ســال جاری تعداد زیادی از مردم را 
دچار ســرگردانی کرده اســت. موضوعی که در 
شرایط اقتصادی امروز، فشاری مضاعف را به اجاره 

نشین ها ...

باالخره بعد از ســال ها بگیر و ببنــدی که در حوزه 
دستگاه های ماینر وجود داشــت، امروز طرحی در 
کمیسیون اقتصادی دولت به تایید رسید که طبق آن 
ماینرها می توانند به صورت قانونی در کشور فعالیت 
کنند. در این جلسه که وزرای اقتصاد و نیرو و رئیس 
کل بانک مرکزی حضور داشتند، دستگاه های ماینر 
تعیین تکلیف شــدند؛ در حالی که پیش از این هر 
روز خبری مبنی بر کشــف این دستگاه ها به گوش 
می رســید؛ گویی فعاالن این صنعت قاچاقچی اند! 
»کســب و کار« در گفتگو با دبیر کارگروه ماینینگ 
انجمن بالکچین ایران، جزئیات این طرح را بررسی 
می کند. در ادامه گفتگوی »کسب و کار« با علی بابک 

نیا را می خوانید...



اقتصاد2
ایران وجهان

پرداخت یارانه متولدین جدید، 
مشروط شد

هیات وزیران با تصویب آئین نامه اجرایی هدفمندی 
یارانه ها، بار دیگر وزارت کار را مکلف کرد که سه 
دهک باالی درآمدی را شناســایی و حذف کند؛ 
همچنین پرداخت یارانه به موالید جدید منوط به 

تایید وزارت کار خواهد بود.
هیات وزیران با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر 
مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و معطوف  
کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آئین 
نامه اجرایی بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه، 
موضوع منابع و مصارف هدفمنــدی یارانه ها را 

تصویب کرد.
براســاس این آئین نامه، وزارت کار موظف شد با 
کمک بانک های اطالعاتی، سه دهک باالی درآمدی 
یارانه بگیر را با ارائه دلیل و مدرک به افراد، شناسایی 
و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها معرفی کند و 
این سازمان می بایست یارانه خانوارهای اعالمی 
را در اولین نوبت حذف کند. البته در این آئین نامه 
عنوان شده که افراد می توانند نسبت به این موضوع 
اعتراض کنند و با اعالم رضایت از دسترسی وزارت 
کار به اطالعات بانکی خود اجازه بررسی اطالعات 
و مستندات را بدهد و چنانچه واجد شرایط باشند، 

یارانه آنها پرداخت می شود.

شروط پرداخت یارانه به موالید جدید
یکی دیگر از بندهای قابل توجه در مصوبه هیات 
وزیران، پرداخت یارانه موالید جدید است. به این 
صورت که پرداخت یارانه نقدی به فرزندان متولد 
شده خانوارهای یارانه بگیر، مشروط به تایید وزارت 
کار و وجود منابع است در حالی که پیش از این با 
تولد فرزند، یارانه نقدی بدون هیچ شروطی برای 

وی واریز می شد.  
هیات وزیران در ادامه وزارتخانه های نفت و نیرو را 
مکلف کرد تا از طریق شرکت های تابعه ذی ربط 
تمامی دریافتی های )منابع( مربوطه را از طریق 
حســاب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد 
بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها واریز کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های 
فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با 

هماهنگی خزانه داری اقدام کند.
همچنین خزانه داری کل کشور نیز موظف است 
سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را به حساب 
سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز کند تا 
سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب 
وزارت کشــور برای پرداخت به شــهرداری ها و 

دهیاری ها واریز کند.

بورس تغییر جهت داد
حرکت شاخص بورس روز دوشنبه روند صعودی 
داشت و معامالت بازار در حالی به پایان رسید که 

شاخص کل بیش از ۱۷ هزار واحد صعود کرد.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه معامالت بازار سرمایه 
در حالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار 
با ۱۷ هزار و ۲۷۹ واحد صعود رقــم ۹۸۷ هزار و 
۶۹۱ واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار هم 
وزن نیز ۲۶۴۳ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۲۰ 
هزار و ۹۳۰ واحد ایستاد. معامله گران این بازار یک 
میلیون معامله انجام دادند کــه ۷۱ هزار و ۲۱۷ 
میلیارد ریال ارزش داشــت. در بازار امروز صنایع 
پتروشیمی  خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
مخابرات ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
گسترش نفت و گاز پارسیان، ســرمایه گذاری 
غدیر و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و 
بانک های ملت و تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالیش نفت اصفهان، گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران و ســرمایه 
گذاری خوارزمی نمادهای پر ببینده بورس بودند.

فرابورس ۱۲۷ واحد رشد کرد
شاخص کل فرابورس نیز با ۱۲۷ واحد صعود به 

رقم ۱۱ هزار و ۳۴۴ واحد رسید.
معامله گران این بازار ۵۳۶ هزار معامله به ارزش ۳۴ 

هزار و ۸۸ میلیارد ریال انجام دادند.
سنگ آهن گهرزمین، پلمیر آریا ساسول، پاالیش 
نفت الوان، پتروشیمی مارون و سهامی ذوب آهن 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
و مدیریت انرژی امید تاب پور و سرمایه گذاری صبا 
تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 

روی فرابورس گذاشتند.
لیست نمادهای پربیننده فرابورس از سهامی ذوب 
آهن اصفهان، بانک دی، دارو ســازی تولید دارو، 
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، سیمان الر 
سبزوار، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و ریل 

پرداز سیر تشکیل شده بود.

خبر

نقدینگی در کشور ما به یک 
ابر چالش بدل شــده و طبق 
اعالم رســمی عــدد آن در 
آســتانه ۲۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. به گزارش 
اتاق بازرگانی تهران ثبت نام ۵ میلیون نفر برای حضور در 
قرعه کشی پیش خرید خودرو به نظر می رسد رکوردی 
جهانی باشد که شرکت های خودروساز ایران خودرو و 
سایپا می توانند آن را در کتاب رکوردهای گینس ثبت 
کنند. طبق اعالم مسئوالن تا روز گذشته در طرح جدید 
ثبت نام و قرعه کشی خرید خودرو بیش از ۵ میلیون نفر 
ثبت نام کرده اند به عبارتی در شــرایط فعلی به ازای هر 
۲۰۰ نفر یک خودرو در فرآیند قرعه کشی وجود دارد. اما 
نکته جالب این است که این جمعیت انبوه متقاضی خرید 
خودرو در ۵ روز این رکورد را از خود به جای گذاشته اند 
یعنی هرروز یک میلیون و هر ساعت حدود ۲۰۸ هزار نفر 
با مراجعه به سایت دو خودروساز اعالم کرده اند که توان 
خرید خودرو را دارند. عالوه بر این ها نکته جالب دیگر 
آن است که حدود نیمی از ثبت نام کنندگان یعنی ۲.۵ 
میلیون نفر متقاضی خرید پارس tu۵ بوده اند؛ خودرویی 
که قیمت کارخانه ای آن در حال حاضر ۸۵ میلیون تومان 
در سایت های مختلف اعالم شده است، اعدادی که اگر 
آن ها را در هم ضرب کنیم به عدد ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
) ۲۱ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان( می رسیم و نشان از یک 
بیماری بزرگ اقتصادی در کشــور دارد؛ ابر نقدینگی. 
نکته ای که باعث می شود باوجود انتقادهایی که همیشه 
از سوی مردم نسبت به کیفیت خودروهای ایرانی وجود 

دارد ۵ میلیون نفر به فکر خرید و ثبت نام بیفتند.
نقدینگی در کشور ما به یک ابر چالش بدل شده و طبق 
اعالم رسمی عدد آن در آســتانه ۲۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است؛ عددی که بیانگر انبوهی از پول های 
سرگردان در اقتصاد کشــور است که همچون سونامی 
دائم عمل می کنند و موج های بلند آن همیشه بازارهای 
مختلف را در هم می شکند. سونامی که چند ماه در بورس 
شاهدش هستیم و شاخص کل را به بیش از یک میلیون 

واحد می رساند و روزی بعد از بازار سرمایه خارج و سکه 
را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی می کند و حاال هم به نظر 

می رسد می خواهد سر از بازار خودرو دربیاورد.
کارشناسان اقتصادی در سال های گذشته بارها و بارها 
نسبت به رشد نقدینگی در کشــور هشدارهای جدی 
داده اند اما به نظر می رسد یا گوش شنوایی برای آن وجود 
ندارد یا کنترل آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و 
شاخص هایی همچون تورم باال و... برای مسئوالن ممکن 
نیست. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران که در چند 
سال گذشته بارها نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده 
است در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران بازهم نسبت به رشد 
نقدینگی در کشور هشــداری جدی داد و بابیان اینکه 
نقدینگی کشور به دو هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده 
است، گفت: این نقدینگی همانند بهمنی است که هر 
جا قصد رفتن داشته باشــد، می تواند آنجا را تخریب یا 
احیا کند؛ همان طور که اکنون اثــرات ورود آن به بازار 
سرمایه را شاهد هســتیم. او افزود: افزایش قیمت طال، 
سکه، ارز و خودرو اثرات افزایش نقدینگی است؛ این در 
شرایطی است که در بودجه سال ۹۹ کسری بزرگ ۱۲۰ 

هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده است که با توجه به 
وقوع پدیده کرونا و کاهش بی سابقه قیمت نفت، شرایط 
سختی در مقابل اقتصاد ایران قرارگرفته است. به اعتقاد 
کارشناســان بهمن نقدینگی عالوه بر بی ثباتی بازارها 
می توانند ضربه ای بسیار سخت به اقتصاد وارد کند که 
جبران پذیر نباشد و به نظر می رسد که هر چه سریع تر 

باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید.  

ماراتن ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در خرید خودرو
 رقابت هر ۲۲۰ نفر برای یک خودرو

مطابق اعالم دو شرکت ایران خودرو و سایپا تعداد ۲۵ 
هزار دســتگاه خودرو برای طرح فروش فوری در نظر 
گرفته شده اماشــنیده ها حکایت از آن دارد که تا این 
ساعت حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اقدام به پیش ثبت 

نام کرده اند و این آمار ساعتی در حال رکود زنی است.
طرح فروش فوری ۱۱ محصول ایران خودرو و سایپا از 
روز ۴ خردادماه به مدت ۱۰ روز تــا ۱۴ خرداد ماه آغاز 
شده است. در این طرح فروش که به صورت قرعه کشی 
و شبانه روزی اجرا می شود شروط مختلفی برای ثبت 
نام کنندگان در نظر گرفته شد تا دست دالالن و واسطه 

گران کوتاه و خودرو در نهایت به مصرف کننده واقعی 
برسد.

پیش ثبت نامی های خــودرو به نزدیک 6 
میلیون نفر رسید

در روزهای نخســت ثبت نام داشتن چک صیاد و واریز 
پیش پرداخت الزامی بود اما با گذشــت چند روز این 
شروط برداشته شد و مردم با رغبت بیشتری نسبت به 
پیش ثبت نام اقدام می کنند جالب اینجاست همه می 
خواهند شانس خود را در این قرعه کشی امتحان کنند تا 

شاید در نهایت صاحب خودرو شوند.
در حال حاضر ۹ روز از اجرای طرح فروش فوری تعدادی 
از محصوالت ایران خودرو و ســایپا می گذرد  و مطابق 
اعالم دو شرکت ایران خودرو و ســایپا تعداد ۲۵ هزار 
دستگاه خودرو برای این طرح در نظر گرفته شده است 
اما شنیده های حکایت از آن دارد تا این ساعت حدود ۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اقدام به پیش ثبت نام کرده و این 
آمار ساعتی در حال رکود زنی است. مطابق این آمار در 
حال حاضر هر ۲۲۰ نفر برای یک خودرو ثبت نام کرده 
اند . البته در این ثبت نامی ها سهم خودروهای شرکت 
ایران خودرو بیش از سایپا است و به نوعی حجم زیادی 
از مردم خواستار خرید محصوالت ایران خودرو شده اند.  
متقاضیان با مراجعه به سایت شرکت های خودروسازی 
پیش ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این ســایت 
برای احراز هویت به سامانه "امتا" ورود کرده و مراحل 
الزم را انجام می دهند. پس از این مرحله دوباره به سایت 
خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید 

خودرو اعالم آمادگی می کنند.
با پایان مهلت ثبت نام همه متقاضیان، با اســتفاده از 
سازوکار قرعه کشی در حضور نهاد های نظارتی، ثبت نام 
کنندگان نهایی مشخص خواهند شد. طبق تصمیمات 
اتخاذ شده، پس از گذشت ۷۲ ساعت از اتمام دوره زمانی 
ثبت نام، فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران 
خودرو و همچنین ارســال پیامک به مشتریان اطالع 
رسانی خواهد شد.مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند 
بود تا در مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق 

سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو کنند.

 تا روز گذشته 5 میلیون و 500 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت نام کردند

رکورد زنی متقاضیان در ماراتن خرید خودرو

جهانگیری:
 باید از اعتماد مــردم به بازار 

سرمایه حفاظت شود
معاون اول رییس جمهوری از بازار ســرمایه و 
مشارکت فعال مردم در این بازار به عنوان فرصتی 
بزرگ برای اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: باید از 
اعتماد مردم به بازار سرمایه حراست و حفاظت 
شــود البته مردم باید بدانند که بازار سرمایه 
ریسک پذیر است و باید برای فعالیت در این بازار 

با کارشناسان مشورت کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس 
جمهوری،  اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی که روز دوشنبه به 
ریاست وی برگزار شــد، نقش بازار سرمایه را 
در مردمی کردن اقتصاد پراهمیت و اساســی 
دانست و اظهارداشت: حضور و فعالیت مردم در 
بازار سرمایه به معنای این است که افراد صاحب 
و مالک سهم کارخانجات بزرگ کشور می شوند.

معاون اول رییس جمهوری با اشــاره به گزارش 
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه 
در حال حاضر ۱۳ میلیون نفر دارای کد معامالتی 
هستند و در بازار سرمایه فعالیت می کنند، از دست 
اندرکاران ســازمان بورس قدردانی کرد و افزود: 
شاخص های موجود نظیر تأمین مالی، شاخص کل 
بورس،   ارزش معامالت و تعداد کدهای معامالتی 
فعال نشان می دهد که بازار سرمایه کشور بزرگ 

شده و عمق پیدا کرده است.
معاون اول رییس جمهوری، آزادسازی سهام 
عدالــت و امکان خرید و فــروش آن در بورس 
را یکــی از بزرگترین طرح هــای اقتصادی و 
اجتماعی کشور پس از انقالب اسالمی برشمرد 
و خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم 
کشور در قالب طرح ســهام عدالت، سهامدار 
کارخانجات مهم دولتی شده اند و امروز ارزش 
سهام آنها از رشــد قابل قبولی برخوردار شده 
است به گونه ای که در حال حاضر ارزش سهام 
۵۰۰ هزار تومانی بین ۷ تــا ۸ میلیون تومان و 
ارزش سهام یک میلیون تومانی بین ۱۵ تا ۱۶ 

میلیون است.
جهانگیری با اشاره به امکان مدیریت مستقیم 
و غیرمستقیم ســهام عدالت توسط دارندگان 
این ســهام گفت: البته دولت به مردم توصیه 
می کند که سهام خود را نفروشند چرا که ارزش 
آن افزایش پیدا خواهد کرد. البته شرایط برای 
کسانی که واقعا به پول آن نیاز دارند مهیا است تا 

بتوانند سهام خود را در بورس بفروش برسانند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به 
توافقات صورت گرفته برای پذیرش سهام عدالت 
به عنوان وثیقه و اعطای کارت اعتباری به دارندگان 
سهام عدالت تصریح کرد: با اجرای این طرح این 
امکان فراهم می شــود که سهام عدالت به عنوان 
وثیقه پذیرفته شود و افراد بتوانند با دریافت کارت 

اعتباری، بخشی از نیازهای خود را برطرف کنند.

معاون سازمان خصوصی سازی خبر داد:
تکذیــب خرید ارزان ســهام 

عدالت توسط بانک ها
معاون سازمان خصوصی ســازی خبر مربوط به 
خرید ۳۰ درصدی سهام عدالت توسط بانک ها با 
قیمتی کمتر از نرخ تعیین شده را تکذیب و اعالم 

کرد چنین ادعایی صحت ندارد.
از ساعاتی قبل خبری در فضای مجازی مبنی بر 
مفت خری سهام عدالت توسط برخی از بانک ها 
با قیمت ۴۵۰ هزار تومان در حال دست به دست 
شدن است که حســین عالیی، معاون سازمان 
خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا نسبت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: 
چنین ادعایی صحت ندارد و این خبر منتشر شده 
از جمله خبرهای جعلی اســت که افراد با اهداف 
مشخصی اقدام به انتشار آن می کنند. وی ادامه داد: 
فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت با قیمت تابلو انجام 
می شود، پس چطور ممکن است بانک بتواند این 

سهام را با قیمت ۴۵۰ هزار تومن خریداری کند؟
عالیی افزود: شرکت ها، بورسی و دارای قیمت تابلو 
هستند، زمانی که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام 
عدالت زده شود برمبنای قیمتی مشخص که نرخ 

تابلو است سفارش پذیرفته خواهد شد.
براساس تصمیم شورای عالی بورس، از روز شنبه 
)دهم خرداد( امکان فروش ســهام عدالت برای 

دارندگان این سهام فراهم شد.
ســهامداران عدالت که روش مســتقیم را برای 
 مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند از روز شنبه 
) ۱۰ خرداد( تا فردا )۱۳ خرداد( با مراجعه به بانک 
مرتبط به شماره شبای خود، قادر به ثبت سفارش 
فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند و باقی دارایی 
سهام عدالت تا یک ســال آینده آزادسازی و قابل 

معامله خواهد شد.

اخبار

کارگران و متقاضیان بیکار شده که بیش از سه ماه چشم انتظار دریافت بیمه 
بیکاری بودند از این هفته و طبق گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، 

مقرری بیمه بیکاری ناشی از کرونا را باالخره دریافت کردند.
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته سازمان برنامه و بودجه تخصیص 
۱۲۸۶ میلیارد تومان اعتبار از محل بخشی از منابع یک میلیارد یورویی 
صندوق توســعه ملی بابت تامین هزینه های مدیریت تبعات اقتصادی 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا را به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین 
اجتماعی ابالغ کرد که در آن عنوان شده تخصیص اعتبار مذکور به طور 
 صد درصدی و از محل حساب خاص مربوط نزد خزانه داری کل کشور قابل 
پرداخت اســت.این اعتبار به دنبال تصویب مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان 
جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری ســازمان تامیــن اجتماعی برای 

کمک به کارگران آسیب دیده از کرونا تخصیص یافت که دولت در جلسه 
اقتصادی ســتاد مقابله با کرونا به تصویب رساند. بر همین اساس وزارت 
کار از افرادی که در دوران کرونا شــغل خود را از دست دادند و کارگران 
bimebikari.mcls. بیکار شــده در ایام کرونا خواست تا در ســامانه

gov.ir که به همین منظور راه اندازی شــده مراجعه و درخواست خود 
را برای دریافت بیمه بیکاری ثبت کنند.بر اساس قانون، پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری به کســانی صورت می گیرد که به طور غیر ارادی و به علت 
حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش ســوزی و مواردی همچون 
کرونا بیکار شــده باشــند. برابر اعالم اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت کار مالک پرداخت مقــرری بیمه بیکاری به متقاضیان،  
مشــمول بودن قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری 

اســت و همه مشــمولین قانون کار که تابع قانون تامیــن اجتماعی و 
 مشــمول قانون بیمه بیکاری باشــند می توانند از مزایای بیمه بیکاری 
استفاده کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته های گذشته با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد که تمامی مقرری  بگیرانی که در اسفند سال 
۱۳۹۸ شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند، پس از دریافت پیامک 
درخواست شماره  حســاب برای واریز بیمه بیکاری با مراجعه به سامانه 
درخواست بیمه بیکاری، نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی 

از بانکهای تعیین شده در سامانه اقدام کنند.
اطالعیه وزارت کار در خصوص متقاضیان بیکار شده در اسفند سال ۱۳۹۸ 
بوده و فهرست افرادی که تاریخ بیکاری آنها مربوط به فروردین  ماه سال 

۱۳۹۹ است، توسط سازمان تامین اجتماعی در دست بررسی است.

آغاز واریز بیمه بیکاری کرونا به حساب کارگران بیکار شده
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وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لیست نهایی واجدان 
شرایط مسکن ملی، خرداد ماه نهایی می شود، از ریزش 
۵۰ درصدی ثبت نام کنندگان خبر دادو گفت: نیمی از 

ثبت نام کنندگان دارای مسکن شخصی هستند.
محمد اسالمی ، درباره آخرین وضعیت پاالیش ثبت نام 
کنندگان طرح ملی مسکن گفت: تقریباً تمام استان ها 
غربالگری انجام شده و علت طوالنی شدن آن همزمانی با 
شیوع ویروس کرونا بود. اما پاالیش و غربالگری واجدان 

شرایط به اتمام رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برنامه 
ریزی اجرای ایــن طرح اختصــاص ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی به متقاضیان طرح ملی مسکن بود ولی یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند، اظهار داشت: 
علت اینکه از ابتدای ثبت نام طرح تا کنون یک میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند این است که همزمان دو 

روش ثبت نام در سامانه و ارسال پیامک را اجرا کردیم.
اسالمی ادامه داد: در فازنخست ثبت نام ۲۳۰ هزار نفر در 
سامانه ثبت نام کردند که پاالیش واجدان شرایط فاز اول 
به طور کامل به پایان رسیده است اما در فاز دوم ثبت 
نام که هم سامانه ای و هم پیامکی بود نیاز به تکمیل 

اطالعات ثبت نام کنندگان از طریق پیامک داشتیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اگرچه هدف گذاری طرح 
اقدام ملی مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن است 
اما تفاهم نامه هایی هم با سایر دستگاه ها داریم که در 
تفاهم نامه های مذکور نیز مقرر شــده مجموعاً ۴۸۰ 
هزار واحد با مشــارکت نیروهای مسلح، وزارت رفاه و 

آموزش و پرورش ساخته شود که آنها نیز همزمان با 
طرح اقدام ملی در حال اجراست. ولی از مجموع این 
دو، یعنی از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، ۲۰۰ هزار واحد 

هم پوشانی دارند.
وی با تاکید بر اینکه لیســت نهایی واجدان شــرایط 
در خرداد ماه جاری تعیین تکلیف و نهایی می شــود، 
درباره رسیدن متوسط قیمت مســکن در تهران به 
متری ۱۷ میلیــون تومان تصریح کــرد: مردم اصاًل 
نگــران نباشــند، در ســامانه طــرح ملی مســکن 
 دســت مردم را باز گذاشــتیم تا هر کس می خواهد 

ثبت نام کند.

وزیر راه و شهرســازی افزود: نیمی از کسانی که ثبت 
نام کرده اند، فاقد مسکن نبوده اند بنابراین ۵۰ درصد 
متقاضیان به دلیل اینکه مالک واحد مسکونی بوده اند 

ریزش خواهد داشت.
اسالمی یادآور شد: ما جامعه هدف خود را شناسایی 
کرده ایم و برای این جامعه هدف متقاضی مســکن، 
دغدغه داریم و در حال فعالیت هستیم؛ بنابراین این 
افراد نباید نگران باشند چرا که صاحب خانه خواهند 

شد.
وی در مورد بازار مسکن گفت: اتفاقی که برای برخی 
کاالها رخ می دهد متأثر از شرایط اقتصادی کشور است، 
چون مردم نگران از دست رفتن ارزش پول خود هستند، 
دارایی های خود را تبدیل به اقالم سرمایه ای می کنند، 
در نتیجه خود به خود تغییــر قیمت در برخی کاالها 

صورت می گیرد که مسکن هم یکی از این اقالم است.

وزیر راه و شهرسازی:

۵۰ درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن ریزش داشته اند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

سکه در مرز ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان
طبق آخرین قیمت های اعالم شده توسط نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، بازار سکه و طال امروز هم به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش ۱۴ دالری قیمت های جهانی، افزایشی پیش رفته 

و سکه به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسیده است. محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، آخرین قیمت های معامالتی سکه و طال در بازار امروز )دوشنبه( را اینگونه اعالم کرد که با توجه به 
افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت انس جهانی، قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته است. وی افزود: بر این اساس با افزایش ۴۰ هزار  تومانی 

نسبت به روز گذشته، هر قطعه سکه طرح جدید هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم نیز با ۵۰ هزار تومان افزایش، هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دادوستد شده است.

باالخره بعد از سال ها بگیر و 
ببندی که در حوزه دستگاه 
های ماینر وجود داشــت، 
امروز طرحی در کمیسیون 
اقتصادی دولــت به تایید 
رسید که طبق آن ماینرها می توانند به صورت قانونی در 
کشور فعالیت کنند. در این جلسه که وزرای اقتصاد و نیرو 
و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند، دستگاه های 
ماینر تعیین تکلیف شدند؛ در حالی که پیش از این هر روز 
خبری مبنی بر کشف این دستگاه ها به گوش می رسید؛ 
گویی فعاالن این صنعت قاچاقچی اند! »کسب و کار« در 
گفتگو با دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بالکچین ایران، 
جزئیات این طرح را بررسی می کند. در ادامه گفتگوی 

»کسب و کار« با علی بابک نیا را می خوانید. 

؟     تعیین تکلیف دستگاه های ماینر پس از چه 
روندی اتفاق افتاد؟

با توجه به پیگیری هایی که ما در کارگروه اســتخراج 
انجمن بالکچیــن ایران از ســال گذشــته مبنی بر 
تعییــن تکلیف تجهیــزات، دســتگاه ها و ماشــین 
آالت ماینــر موجــود در کشــور داشــتیم، باالخره 
این پیگیــری جــواب داد. این دســتگاه هــا پیش 
 از این وارد کشــور شــده بودنــد و به همیــن دلیل
 ما پیگیری های زیادی را انجام دادیــم و با تایید نظر 
مسئوالن ستاد قاچاق کاال و هماهنگی ها و مساعدت 
های مســئوالن در معاونت حقوقــی  و معاونت علمی 
ریاست جمهوری و وزارت صنعت، موفق شدیم طرحی را 
در قالب طرح خوداظهاری دستگاه های ماینر تهیه کنیم.

؟   طرح خوداظهــاری در حال حاضر در چه 
مرحله قرار دارد؟

 این طــرح جهت اخــذ مصوبــه هــای الزم در 

کمیســیون هــا و کمیتــه هــای تخصصــی 
اقتصــادی هیــات دولــت مطــرح شــد و 
خــرداد  ۱۲ مــورخ  امــروز   خوشــبختانه 

 ۹۹ در کمیســیون اصلی اقتصادی هیات دولت 
با حضور تمامــی وزرای مرتبــط ازجمله وزرای 
 اقتصاد و نیرو و رئیس کل بانک مرکزی و ســایر 
دســتگاه های مربوطه بــه تایید همــه اعضای 

کمیسیون اقتصادی دولت رسید. 

؟    جزئیاتی از این طرح را بفرمایید.  
در قالب ایــن طرح که در قالب ۵ بند تهیه شــده 
وزارت صنعت متولی طرح خوداظهاری تجهیزات 
و ماشین آالت ماینر اســت. در بندهای دیگر آن 
اشاره شده که: »دارندگان جواز مربوطه از وزارت 
صنعت در حوزه استخراج رمزارز امکان این را دارند 
که به سامانه مربوطه مراجعه کنند و از طریق ارائه 
مشخصات ماشــین آالت خودشان بتوانند نسبت 

به پرداخت عوارض و تعرفــه گمرکی که متعاقبا 
برای هر دســتگاه اعالم می شــود، اقدام کنند و 
بعد از تایید این مراحل این دســتگاه ها به عنوان 
دســتگاه های دارای مجوز و به صورت قانونی در 
 فارم ها و سیستم استخراج رزارزها مورد استفاده

 قرار می گیرند. 

؟   تکلیف دســتگاه ها ماینری توقیف شده 
چیست؟

دارندگان پرونده هــای تعزیراتی هم طبق بندی در 
همین مصوبه بــا پرداخت ایــن عوارضی گمرکی و 
طی این مراحــل می توانند پرونده هــای تعزیراتی 
خود را مختومه کنند و حتی نسبت به بازپس گیری 
تجهیزات خود اقدام کنند. درنهایت این مصوبه امضا 
شد و به تایید اعضای کمیسیون رسید و منتظر طرح 
در صحن علنی هیات دولت و امضای رئیس جمهور 

هستیم. 

با تأیید طرحی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد

تعیین تکلیف دستگاه های ماینر 
میناسادات حسینی

News kasbokar@gmail.com
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افت شدید قدرت خرید مردم
مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران

گرانی کاالها در بازار نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و درست دولت است. دولت در بازار کاالهای اساسی نظارت و کنترلی ندارد و گویی این بازار به حال خود رها شده است. مشکالت دولت بسیار زیاد است و نمی تواند نظارتی بر 
دستگاههای برای کنترل قیمت ها داشته باشد و این امر موجب شده تا مردم در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکالت فراوان شوند. امروز شرایط طوری است که خانواده ها حتی برای خرید میوه نیز باید حساب و کتاب داشته 
باشند و قدرت خرید تا سطح بسیار زیادی کاهش یافته است. دولت مقصر تمام اتفاقات و مشکالت را به گردن دیگران انداخته است. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم های بین المللی را مقصر تمام آشفتگی ها می داند اما 
اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است. وضعیت به قدری پیچیده است که هیچ کس جز خود دولت نمی تواند این وضعیت را درست کند. کاهش قدرت خرید مردم به طور جدی در حال افزایش 
است و این اتفاق به ضرر دولت است. رفتار دولت با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد و مشخص نیست تصمیمات بر چه اصول و مبنایی است. به همین تصمیم دولت در مورد حذف صفرهای اسکناس دقت کنید. اصال مشخص 
نیست این طرح از کجا آمده است. در این مورد بارها به دولت هشدارهایی را داده ایم که این طرح دردی از مشکالت اقتصادی دوا نمی کند اما دولت کار خودش را می کند. به هر ترتیب نکته  مهمی که امروز دولت باید به آن توجه کند 

موضوع قدرت خرید مردم و تولید داخلی است. این دو اصل هم اکنون دچار اختالل شده که می تواند برای دولت دردسرساز شود.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
از تعیین نرخ جدید شــکر و بررسی تغییر قیمت لوازم 
خانگی خبر داد و گفت: در حــال حاضر اگر خودرویی 
بدون پالک در پارکینگ ها وجود داشته باشد تحت عنوان 
احتکار برای آن پرونده تشکیل می شود، در صورت تایید 
احتکار،  مالک خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت 
درب کارحانه عرضه کنند و اگر مالک از این روند تمکین 
نکند، خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می گیرد تا 
در قالب قرعه کشی و طرح های فروش با قیمت مصوب 
فروخته شود. عباش تابش در حاشیه جلسه ستاد تنظیم 
بازار در جمع خبرنگاران گفت: هر گونه تغییر قیمت در 
بازار حتماً باید با اطالع قبلــی و انجام فرآیندهای الزم 
باشد و هیچ کدام از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان 

حق تغییر قیمت در بازار را خارج از این قاعده ندارند.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت ماکارانی بررسی و فرآیند 
آن در سامانه ۱۲۴ درج شده است، افزود: در خصوص 
لوازم خانگی نیز هر گونه افزایــش قیمت بدون انجام 
فرآیندها مورد قبول نیســت و بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار حتما ذینفعان و متصدیان این حوزه سریعاً 

ظرف امروز و فردا به سازمان حمایت با اسناد و مستندات 
الزم مراجعه کنند و اگر تغییر قیمتی تایید شد، حتماً 
اعمال خواهد شد. اخیرا قیمت هر بسته ماکارانی ۷۰۰ 
گرمی از ۵۲۰۰ به ۷۸۰۰ تومان رسیده و علت آن افزایش 
قیمت گندم عنوان شد. رئیس سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص هرگونه  افزایش  
خودسرانه قیمت ها هشــدار داد و تصریح کرد: قیمت 
۱۰۰ قلم کاال را بصورت روزانــه رصد می کنیم اما هر 
هفته رصد ۵ قلم کاال بصورت ویژه در دستور کار بازرسان 

کل کشور است.
وی با بیان اینکه مهلــت پارکینگ ها بــرای عرضه 
خودروهای احتکار شده سوم خرداد تمام شد، اظهار 
کرد: از ایــن تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرســان و 
سایر دستگاه هایی که در این طرح همکاری می کنند 
مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پالک در 
پارکینگ ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای 
آن پرونده تشکیل می شــود، در صورت تایید احتکار 
مالک خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت درب 

کارحانه عرضه کنند.

  رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
اخیرا شــاهد بودیم مجلس)دهم( الیحه حذف چهار صفر 
از پول ملی را تصویب کرد و مقرر شــد پس از تایید شورای 
نگهبان اجرایی شــود. این اتفاق به همراه کاهش نرخ بهره 
بانکی به ۱۵ درصد و تغییرات مدیریتی در سیســتم بازار 
بورس و حضور پررنگ و تمام عیار دولت در این بازار، باعث 
رونق بی سابقه بورس در چند ماه گذشــته شد. عده ای از 
مسئولین و کارشناسان آن را به فعال نیک گرفته و تعدادی 
دیگر با چندین عالمت سوال و تعجب به این بازار می نگرند و 
آینده مطلوبی را برای این بازار متصور نیستند و معتقد هستند 
که بازار بورس نیز به مانن د سایر بازارهای کشور متورم شده 
است. برخی از شواهد و قراین حاکی از آن است شاخص کلی 
بورس مانند واحد پولی کشور دارای صفرهای اضافی شده 
است و ممکن است این صفرهای اضافی از تابلو شاخص کلی 
بورس با خروج دولت و برداشتن تیر چوبی زیر سقف کاذب 
بازار بورس فرو بریزد. تعداد کثیری از کارشناسان در خصوص 
وقوع این اتفاق نظر دارند، اما آنچه برای آنها سوال است این 
است کی و به چه شدت این پیشامد روی خواهد داد و بدنبال 

پاسخ صحیح و درست به آن هستند. 
اینکه اقتصاد ایران بازار بورس فعال داشته باشد مطلوب است 
و اینکه اقتصاد بانک محور ایران در دو دهه گذشته به سمت 
سرمایه محوری حرکت کند و پشتوانه تولید ملی شود، اتفاق 
مبارکی است. اما اینکه بازار سرمایه اقتصاد کشور به یکباره 
در عرض چند ماه عالرغم تحریم های شدید، رکود عمیق 
 و تعطیلی رســمی عید و کرونا رکود تاریخی داشته باشد، 
عالمت های سوال و تعجب زیادی را ایجاد می کند. این رونق 
بی سابقه در حالی رخ می دهد که اقتصاد ایران رکود مزمن 
و شدیدی را تجربه می کند و این رشد و رکورد ثبت شده 
در بازار سرمایه تناسبی با واقعیت اقتصادی ندارد. بنابراین 
اینکه شاخص بورس رشد زیادی داشته و مرز یک میلیون را 
رد کرده نمی تواند خوشحالی حقیقی ایجاد کند. بسیاری از 
کارشناسان معتقدند که بازار بورس هم حبابی شده است و 
به مانند پول کشور که صفر اضافی دارد، بازار بورس هم حاوی 
صفرهای اضافی شده است. انتظار می رود حباب های موجود 
در آینده نه چندان دور بترکید و اگر هم نترکد برای اقتصاد 
خاصیت عملی در تولید نخواهد داشت. این امر نوید بخش 
تحوالت واقعی و رونق زود هنگام و پایدار نیست، مگر اینکه 

همه ملزومات یک اقتصاد تمام عیار را فراهم کنیم.
اما آنچه را که در طول چند ماه گذشته می توان به عنوان 
یک اتفاق ویژه در بازار بورس محســوب کرد این است که 

مردم بخصوص افراد غیر حرفه ای به بــازار بورس اعتماد 
کردند و ســرمایه خرد یا کالن خود را به ســمت این بازار 
هدایت نمودند. به امید اینکه حامی تولید ملی در ســال 
جهش اقتصادی باشند و همچنین از این بازار ظاهرا پر رونق 
سهمی برای اقتصاد خود و خانواده برداشت کنند. بهر حال 
آنچه بیش از سرمایه افراد در این بازار اهمیت دارد، انباشت 
ســرمایه اجتماعی در بازار بورس و اعتماد مردم به بخش 
بورس کشور اســت. اگر در این میان اعتماد و سرمایه آنها 
 آسیب ببیند و تخریب شــود. به نظر می رسد به سختی 
می توان اعتماد مردم را مجدد جلب کرد و شاید سالها زمان 
ببرد که مردم اعتماد مجدد به این بخش از اقتصاد کشور پیدا 
نماید. برخالف سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، سرمایه 
اجتماعی وقتی آسیب ببیند، تجمیع مجدد آن زمان بر و 
دشوار است. مردم عموما دولت را امین و حافظ منافع خود 
می دانند، لذا دولت در ضمن رونق بخشی به حوزه سرمایه، 

باید مواظب و مراقب سرمایه های اجتماعی مردم نیز باشد.
 دولت از ســه کانال مــی تواند در ایــن خصوص یعنی 
حفظ ســرمایه اجتماعی اقدام نماید و وارد عمل شود. 
اوال با آموزش و ســاخت برنامه های متعدد آموزشی در 
خصوص فعالیت در بــازار بورس و پخــش آن از طریق 
 رســانه های مختلف بویژه رســانه ملی مهــارت تازه 
وارد ها به آن بازار و اطالعات آنها را افزایش دهد، تا با ماهیت 
این بازار پر نوسان و ریسک دار آشنا شوند و از سوی دیگر 
با اقدامات متعدد مثل ایجاد محدودیت متعدد در نوسان 
 شدید قیمت سهام و میزان معامالت، از ضرر و زیان شدید 
تازه وارد ها جلوگیری نماید و موجــب حفظ و افزایش 
اعتماد آنان در این فضای جدید اقتصادی شود. همچنین 
با تقویت صندوق های سرمایه گذاری و تبلیغ آنها، مردم را 
برای ورود به بازار از طریق این صندوق های تشویق نماید 
تا هم نقدینگی آنها در بازار بورس حفظ شود و هم اعتماد 
آنها به این بازار همچنان ادامه یابد و به نوعی هم سرمایه 
مالی و  هم سرمایه اجتماعی مردم غیر حرفه ای را حفظ 

و صیانت نماید.
 شــواهد حاکی از آن اســت که دولت و نظام عزم الزم در 
خصوص تحول اساسی در اقتصاد کشور را دارند. تغییر واحد 
پولی کشور و تحول در بازار بورس نشانه این رویکرد جدید 
است. این تحول اگر با حضور مردم همراه شود می تواند ریل 
گذاری نوین اقتصادی در ایران شود تا شاهد پوست اندازی 
موفق اقتصادی از بانک محوری و دالل محوری به ســمت 

سوی اقتصاد تولیدی در سال جهش اقتصادی باشیم.

مسئوالن در حالی از کنترل 
قیمــت کاالهــا بخصوص 
کاالهای اساســی در بازار 
صحبت به میــان می آورند 
که گزارش هــای میدانی 
خالف آن را ثابت کرده اســت. تورم و گرانی در بازار 
کاالهای اساسی در حالی اتفاق افتاده است که مردم 
نمی توانند مایحتاج خــود را به راحتی تهیه و تامین 
کنند. نوســان  نرخ ارز، تحریم ها و... به شدت مردم را 
تحت فشار گذاشته است و این در حالی است که رئیس 
جمهور و مسئوالن دولتی همچنان بر این باورند که 

بازار ثبات دارد. بسیاری از کارشناسان سیاست های 
دولت را باعث مشکالت اقتصادی کشور می دانند. 

سجاد برخورداری اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران در 
همین رابطه می گوید: نرخ تورم براساس سبد کاالیی 
مشــتمل بر بیش از ۳۶۰ کاال محاســبه می شود، از 
همین روی آنچه در تورم مردم بیشــتر آن را لمس 
می کنند مربوط به کاالهای اساســی است که تورم 
باالی ۶۰ درصدی دارند. برخورداری افزود: در حال 
حاضر نرخ تورم را براساس سال پایه ۱۳۹۳ محاسبه 
می کنند و باید این سال به ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ تغییر یابد 
چون بیشترین رشد قیمت ها مربوط به سال های ۹۷ و 
۹۸ است. به نظرم اگر اینگونه شود مردم واقعیت ها را 
بهتر احساس خواهند کرد، چون این موضوع بر اعتماد 

مردم بر سیاست گذار اقتصادی تاثیر منفی دارد.

این کارشناس سیاســت های پولی تصریح کرد: در 
شــرایطی که ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی 
در حال حذف شدن اســت و همچنین پیش بینی 
می شود تا پایان سال ۹۹ تقریبا ۳۰ درصد بر هزینه ها 
افزوده شــود که این دو عامل تاثیر تورم زایی باالیی 
دارند و روند این اســتراتژی را مختل می کنند. البته 
باید متذکر شد که اگر سیاست گذار از سیاست های 
انقباظی استفاده کند در واقع بر تعمیق رکود کمک 
کرده است، سیاستی که در دولت های پیشین نیز اجرا 
شد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع عوامل می توان 
پیش بینی کرد که شــانس موفقیت این استراتژی 

اندک است.
محمود جامساز، اقتصاددان نیز در رابطه با گرانی در 
بازارها می گوید: در حال حاضر گرانی بیداد می کند، 

گرانی ارتباط معکوس با ســطح عمومی دستمزد ها 
در کشــور دارد، اما تورم در ارتباط مستقیم با سطح 
عمومی قیمت هاســت. ممکن اســت در یک کشور 
تورم ۱۵ درصد باشد، اما قدرت خرید باال باشد و مردم 
بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند، اما ممکن است در 
کشور دیگری تورم ۱۰ درصد باشد، اما سطح عمومی 
دســتمزد ها به گونه ای باشــد که مردم توان خرید 

نداشته باشند.
این اقتصاددان ادامه می دهد: افزایش قیمت کاال های 
اساسی و سبد معیشتی که حدود سی تا چهل قلم 
کاالســت موجب کاهش رفاه خواهد شد و افزایش 
اعتراضات مردمــی را در پی دارد و بــه کارگران، 
کارمنــدان و حقوق بگیران فشــار بیشــتری وارد 

می کند.

تورم كاالهای اساسی باالی ۶۰ درصد است

سونامی جدید   افزایش  قیمت ها
دولت مقصر افزایش قیمت ها و تورم كاالهای اساسی است

شایلی قرائی
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سازمان توســعه تجارت پس از گمانه زنی هایی که در 
هفته های گذشته درباره امکان صادرات اقالم بهداشتی 
مطرح شده بود، فهرست کاالهایی که امکان صادرات 
ندارند را منتشــر کرد.پس از شــیوع کرونا در ایران و 
جهان، صادرات غیر نفتی بسیاری از کاالها تحت تاثیر 
دستورالعمل های دولتی در محدودیت تردد در مرزها 
متوقف شد یا به شدت کاهش یافت و این امر تاثیری 
جدی بر عملکرد تجاری تمام کشــورها گذاشت.در 
ایران نیز با توجه به اهمیت تداوم صادرات غیرنفتی به 
منظور تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی 
به کشور، تالش شد از روزهای ابتدایی شرایط برای از 
سرگیری فعالیت ها در مرزها بررسی شود و در کنار آن 
گزینه های موجود برای جایگزین کردن اقالم صادراتی 

گذشته نیز بررسی شود.
هرچند در روزهای ابتدایی اسفند و تحت تاثیر شوک 
ابتدایی ورود کرونا به ایران، بــازار برای چند روزی بر 
هم ریخت و دسترسی به اقالم بهداشتی دشوار شد اما 
با برنامه ریزی دولت و فعال شدن ظرفیت های بخش 
خصوصی در هفته های بعد آرامش به این بازار بازگشت 
و نیازهای بهداشتی مردم تامین شد.به دنبال رسیدن به 
این شرایط  سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که می توان 
به صادرات اقالم بهداشتی پیشگیری و مقابله با کرونا به 
عنوان جایگزین سبد صادراتی کشور در این ایام فکر 
کرد و زیرساخت های الزم برای این امر فراهم است. البته 
اصلی ترین شرط سازمان برای پیگیری این سیاست، 

تضمین تامین کامل نیازهای داخلی کشور بود.
با گذشت بیش از سه ماه از ورود کرونا به ایران، سازمان 
توسعه تجارت اعالم کرده که با تصمیمات اتخاذ شده 
از سوی کارگروه بررســی پیامدهای اقتصادی ناشی 

از ویروس کرونا و همچنین ســتاد لجستیک مقابله 
با بیماری کرونــا، ضوابط صادرات اقالم بهداشــتی و 
تجهیزات پزشکی تا پایان شهریور امسال نهایی شده 
است. براساس تصمیمات اتخاذ شده، صادرات ماسک 
N۹۵ بدون محدودیت بالمانع خواهد بود اما صادرات 

ماسک سه الیه ممنوع است.
صادرات ونتیالتور به شــرط تامین تعهــدات وزارت 
بهداشت و عدم خرید این محصول از سوی این وزارت 
خانه مجاز خواهد بود. البته صادرات این محصول نباید 
بیش از ۵۰ درصد از کل تولید داخل باشد.در صادرات 
دستگاه مانیتور عالیم حیاتی نیز به شرط آنکه تا پایان 
سال ۴۰۰ دســتگاه تعهد تولیدی داخل کشور نهایی 
شود، امکان صادرات مازاد با تایید وزارت صمت وجود 

خواهد داشت.
دســتگاه اکســیژن خانگی نیز باید در ابتدا به میزان 
تولید مورد نیاز در مصارف داخلی برســد و ســپس با 
تایید وزارت صمت امکان صــادرات آن وجود خواهد 
داشت. صادرات دستگاه اکسیژن ساز صنعتی تا اطالع 
ثانوی ممنوع است.در حوزه کیت های تشخیص کرونا، 
صادرات کیت های تشخیص استخراجی مجاز است اما 
صادرات کیت تشخیص مولکولی ممنوع خواهد بود. 
کیت تشخیص سرولوژی نیز به شرط تامین نیاز وزارت 
بهداشت بالمانع خواهد بود. در حوزه صادرات محلول و 
ژل های ضدعفونی نیز در صورت واردات الکل به صورت 
ورود موقت، مجوزهای الزم صادر خواهد شد.بر اساس 
اعالم سازمان توسعه تجارت، صادرات مواد اولیه ماسک، 
لباس یکسره، موادضدعفونی کننده و ژل ممنوع است. 
 ،N۹۵ همچنین ثبت سفارش ماسک سه الیه، ماسک

لباس یکسره و الکل تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود. 

در شرایطی به سر می بریم 
که متأسفانه قیمت مسکن 
و اجاره بها به صورت نجومی 
افزایش یافته و این درحالی 
است که بیشترمستأجران 
توانایی پرداخت چنین اجاره هایــی را ندارند. گرانی 
قیمت ها و اجاره های سرســام آوری که این روزها از 
سوی مشاوران امالک و مالکان واحدهای مسکونی به 
مستأجران پیشنهاد می شود افزایش چند برابری نسبت 
به سنوات گذشته را نشان می هد. رشد بی حساب و 
کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام 
آور قیمت مسکن در سال جاری تعداد زیادی از مردم 
را دچار سرگردانی کرده است. موضوعی که در شرایط 
اقتصادی امروز، فشاری مضاعف را به اجاره نشین ها 

وارد می کند.
در همین رابطه محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید: قیمت ملک 
زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که تسهیالت ۷۰ 
درصد هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن 
را به خریداران منتقل کنند تا با ۳۰ درصد نقدینگی هم 
امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در 
زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره ۲۰ تا 
۳۰ درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ 

گاهی از ۱۰۰ درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می رود.
هرچند در سالهای گذشته گذشته مسئوالن و مدیران 
کالن کشور وعده های بسیاری برای کاهش قیمت ملک، 
کنترل اجاره بهای مسکن و تحقق رویای خانه دار شدن 
همه اقشار جامعه داده اند اما همچنان اجاره بهای مسکن 
گوی سبقت را از سایر کاالها و خدمات ربوده و حسرت 
خرید یا اجاره یک چهار دیواری محقر که با دخل و خرج 

ساکنان آن جور در بیاید را به دل آنها گذاشته است.

واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره 
بها وجود ندارد واجاره همه خانه ها در محله های مختلف 
بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است و با 
وجود این همه مشکالت در زمینه افزایش فراوان اجاره  بها 
سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره  
بها، مستاجران چه حقوقی دارند و صاحبان مسکن تا چه 

حدی می توانند اجاره مسکن را باال ببرند؟
به هر ترتیب نگرانی درباره قیمت مسکن و اجاره بها در 

سال ۹۹ به اوج رسیده است. این در حالی است که تنها 
در اسفند ۹۸ قیمت ملک در تهران، ۷ درصد نسبت به 
بهمن ۹۸ افزایش یافت در حالی که انتظار می رفت بازار 
مسکن حداقل در شش ماهه نخســت ۹۹ با تغییرات 
اندکی مواجه شود. براســاس گزارشی که از بنگاه های 
امالک سطح تهران کسب شده قیمت ملک و اجاره در 
اردیبهشت امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است و این 

گرانی ها همچنان ادامه دار است. 

نرخ اجاره در ایران گاهی از 1۰۰ درصد درآمد افراد هم بیشتر است

رشد  بی حساب  و کتاب  اجاره بها

دولت به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند
افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن

برای بازار مسکن و اجاره بها باید راهکاری بلندمدت و قطعی پیدا کرد تا قشر بسیاری از مستاجران از کابوس پرداخت اجاره بها نجات پیدا کنند. متاسفانه سیاست های غلط در بازار مسکن موجب شده تا گرانی و تورم در این بازار حاکم 
شود و مستاجران که اکثر آنها افرادی کم درآمد هستند گرفتار مشکالت ناشی از آن شوند. در حال حاضر با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دچار دآن شده بازار مسکن نیز گرفتار گرانی بی سابقه و رکود شده و مطلع هستیم که 

معامالت در آن به حداقل رسیده است. لزوم ارایه راهکارهای بلندمدت برای رهایی بازار مسکن و اجاره بها از این مشکالت سالهای سال است که احساس می شود. 
متاسفانه مستاجران در کشور به دلیل تورم باال مدام در حال ضرر هستند چرا که بیش از نیمی از درآمد آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود. حال اگر اصل ما در سیاست گذاری مسکن اصل استیجاری باشد راه را به اشتباه رفته ایم و 
دولت باید برای حل مشکل به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد نه بازار مسکن و نه بازار اجاره بها متعادل نخواهد شد اما این تعادل بازار نیز منوط به این باید باشد که از سوداگری در این 
بخش به شکل ویژه کاسته شود. از طرفی دیگر ساخت واحدهای استیجاری نیز نمی تواند به کمک بازار اجاره بیاید. عرضه مسکن استیجاری مشکل را حل نمی کند چرا که در فرهنگ ایرانی از سالها قبل مالکیت به نوعی برای مردم 

ایران ارزشمند بوده و هست. رفتن به سمت گسترش واحدهای استیجاری که برخی معتقد هستند این روش مشکل مستاجران را حل خواهد کرد غلط است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عرضه خودروهای احتکار شده به قیمت مصوب

چهار صفر اضافی در بورس ایران و مسئله سرمایه اجتماعی

صادرات کدام کاالهای بهداشتی ممنوع است؟

يادداشت
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مديرعامل آبفــای البرز با امام 
جمعه كرج ديدار كرد

علیرضا نصیرمنش- اســتان البرز: مهندس مهدی زاده 
مدیرعامل این شرکت در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کرج گزارشی ازفعالیتها و اقدامات صورت گرفته 
درحوزه آب وفاضالب وهمچنین یکپارچه سازی و ادغام 
آبفای روستایی وشهری ارایه کرد.مهندس مهدی زاده با 
اشاره به ۱۷ شــهر و ۱۶۵ روستای زیرپوشش در استان 
البرز ولزوم صرفه جویی ازسوی شــهروندان درشرایط 
افزایش مصرف بخاطر شیوع کرونا و نیز درخصوص جایگاه 
معنوی ودینــی آب دربین شــهروندان مومن وخداجو 
ونقش مهم ائمه محترم جمعــه درمدیریت مصرف آب 
گفت: مجموعه آبفــای البرزنیازمند یاری ائمه جمعه با 
استفاده ازتریبون نمازعبادی سیاسی جمعه هستند تا 
مسئله حیاتی کمبود آب ولزوم صرفه جویی ومدیریت 
بهینه مصرف برای نمازگزاران تشریح وتبیین شود. وی 
درخصوص یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی به 
این موضوع اشاره کرد که با این اقدام دیگرموازی کاری 
صورت نپذیرفته و ادغام باعث تمرکز ومدیریت بهترفعالیت 
ها خواهد شــد. ضمن اینکه تالش الزم وشــبانه روزی 
کارکنان آبفا به منظور تأمین آب شرب ومقابله با ویروس 
کرونا کماکان انجام خواهد شد تا شهروندان دغدغه ای 
نداشته باشند.آیت اهلل حسینی همدانی نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه کرج نیزبیان داشت: مسئله آب و رسیدگی به 
مواردی که برگشت آن به آب است، حساس و از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به کاهش منابع آبی 
در ایران، بیان داشت: متأسفانه حفرچاه های غیرمجاز، 
استفاده بی رویه ازمنابع آبی وساخت وسازهای غیرمجاز 
درشهرها ازعوامل کاهش منابع آبی هستند. امام جمعه 
کرج با تأکید برجلوگیری از آب غیرمجاز درسطح استان، 
خاطرنشان ساخت: دادستانی ودستگاه قضایی استان باید 
قاطعانه ازحفرچاه وساخت وسازهای غیرمجازجلوگیری 
کنند. آیت اهلل حســینی همدانی با بیان اینکه آب جزء 
مباحات اولیه اســت وکســی مالک آن نیست، عنوان 
کرد: با اینکه کســی مالک آب نیست ومردم در استفاده 
از آن آزادند اما برطبق روایات ودستورات اهل بیت علیهم 
السالم اسراف و استفاده بی رویه از آن خالف شرع است. 
وی با تأکید بر اینکه کسی با پرداخت هزینه آب بهاء مالک 
آن نمی شود، عنوان کرد: مردم صرفاً هزینه آبرسانی را 
پرداخت می کنند وکسی تحت هیچ عنوانی اجازه اسراف 
آن را ندارد. نماینده ولی فقیه در اســتان البرز با تأکید 
برجلوگیری ازهدر رفت آب درسیستم های شبکه توزیع، 
اظهار داشت: میزان هدر رفت آب درشبکه های توزیع آب 
شهری کشور ۲۵ درصد می باشد که باید با نشت یابی و 
اصالح سیستم های توزیع از آن جلوگیری شود. آیت اهلل 
حسینی همدانی در ادامه بر ارزیابی سیستم دوگانه توزیع 
آب جهت مدیریت مصرف آن تأکید کرد وخاطرنشــان 
ساخت: باید مزایا ومعایب شبکه های دوگانه توزیع آب 
بررسی و به صورت پایلوت دربخشی از استان پیاده سازی 
شود تا کارآمدی آن بررسی شود. وی درپایان با تأکید بر 
استفاده ازمشارکت های مردمی جهت تفکیک آب شرب 
از آب مصارف بهداشتی، گفت: می توان با فرهنگ سازی 
و در اختیار گذاشتن تسهیالتی مشترکان را جهت پیاده 

سازی سیستم دوگانه توزیع آب تشویق کرد.

استان ها

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شــهر پروژه مندرج درجدول ذیل را ازطریق مناقصه 

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

رتبه مبلغ سپرده به ریالمبلغ برآورد کل به ریالشرح عملیاتردیف
  ٪ 50
نقدی
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 یا 5 راه وترابری

۱- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبارداشته وقابل تمدید 
باشد و یا واریزفیش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷00۷8۶948۶۲3 بانک شهر. ۲- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هریک ازپیشــنهادها مختار است. 4- مبلغ ۵00/000 ریال به 
عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۷00۷8۵3۱3۷9۵ نزد بانک شهرشهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مي توانند ازتاریخ 
انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان توحید- بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
۶- درهرصورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اســناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح اینکه به غیر ازسپرده شرکت 
درمناقصه کلیه اسناد ومدارك مربوط به پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن 
رتبه مربوطه وتاییدیه صالحیت درسایت sajar.mporg.ir وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، 
روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادي الزامي میباشد. 9- شرکت کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد 
درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. ۱0- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه مندرج 
است. ۱۱- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك وممهور به مهرشرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان 
وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/3/۲۷ به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱۲- پیشنهادات 
رسیده درمورخ 99/3/۲9 درکمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفترشهردار( مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.

درضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۵89۲4۱8- 3۵89۲4۲۱-0۲۶ تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت در حالی خبر 
از جلوگیــری از ورود دالالن و 
ســوداگران در بازار خــودرو داد 
که به اعتقاد کارشناسان، راهکار 
درنظر گرفته شده برای این کار، راهگشا نیست. شاید راهکار 
درنظرگرفته شــده مصداق ضــرب المثلی باشــد که »آمد 
ابروشو درست کند، زد چشــمش رو هم کور کرد!«صحبت 
صادقی نیارکی از اینجا شــروع می شود که برای آنکه جلوی 
سوداگران در این بازار گرفته شــده، اعمال مالیات بر عایدی 
سرمایه در دستور کار قرار گرفته است. اما این در حالی است 
که کارشناسان این صنعت معتقدند خودروهای نوشماره در 

دست دالالن نمی ماند که از آن مالیات بر سرمایه اخذ شود و 
این مردم هستند که درنهایت متضرر خواهند شد زیرا خودرو 
به عنوان یک کاالی مصرفی بادوام در دست مردم یا آن راننده 
زحمت کشی می ماند که از آن به عنوان ابزار کار استفاده می 
کند. مهدی صادقی نیارکی تاکید کرد: »این نشان می دهد 
که وزارت صمت هم برای طرف عرضه و هم طرف تقاضا برنامه 
الزم را مدنظر دارد و در همین چارچوب یکسری مباحث کالن 
اقتصادی نیز که متوجه صنعت خودروسازی کشور است و از 
سوی دولت محترم مواردی در حال پیگیری است که از جمله 
آن ها می توان به موضوع تنظیم و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد که 
می تواند به این صنعت کمک کند و اعمال مالیات به صورت 
جدی مورد توجه قرار گرفته و وزارت اقتصاد برای کسانی که 
وارد این بازار شده اند و هدفشان سوداگردی است طرحی را 
مدنظر قرار داده و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در دستور 

کار قرار گرفته است.«

معاون وزير صمت خبر از اعمال ماليات بر عايدی سرمايه در خريد و فروش خودرو در آينده نزديك داد

آدرس غلط وزارت صنعت برای جلوگیری از داللی خودرو
پروپاگاندای خودروسازان

خأل قانونی در اخذ مالیات از سوداگران خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو

در مورد مالیات بر عایدی سرمایه در خرید و فروش خودرو باید توجه داشت که دالالن خودروها را نگه نمی دارند که مالیات بر عایدی سرمایه گریبان آنها را بگیرد. این در حالی است که قانون مالیات بر درآمد وجود دارد. اینکه چرا سازمان امور 
مالیاتی نمی تواند دالالن را شناسایی کند جای سوال دارد. چرا بانک مرکزی چشمش را به روی این افراد بسته است یک مساله دیگر است. کسی که کارش خرید و فروش خودرو است که این خودروها را نگه نمی دارد که بخواهد مالیات بر عایدی 
بدهد. او خودرو را فروخته و رفته و کسب درآمد از این راه کرده است. ما مالیات بر درآمد داریم. مالیات بر عایدی سرمایه را آن راننده اسنپی مجبور می شود بدهد که خودرویش را ۱0 میلیون تومان خریده و در حال حاضر می خواهد خودروی خود 
را نو کند و آن را 40 میلیون می فروشد وگرنه به آن کسی که به قول آقایان سوداگری می کند که اصال ماشین را نگه نمی دارد که بخواهد چنین مالیاتی از او دریافت شود. مالیات خرید و فروش که همچنان مثل سابق برقرار است. اصل داستان 
این است که افراد هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و سیستم مالیاتی و بانک مرکزی آنها را نمی بیند. همان الیحه های پولشویی که آقایان می گفتند اگر آنها را انجام بدهیم مشکل ساز می شود در اینجا به کار می آید. یعنی در واقع ما چون 
لوایح پولشویی نداریم و اجازه نداریم به حساب افراد سرکشی کنیم، این خأل قانونی باعث می شود ما نتوانیم این افراد را کنترل کنیم. سوداگران دارند کسب درآمد می کنند چون مالیات بر دارایی یعنی شما از دارایی که دارید استفاده می کنید 
به واسطه افزایش قیمت آن باید مالیات بدهید. این قانون بسیار قانون خوبی است و در جهان اجرا می شود. آن مالیاتی که نمی گیرند و مشــکل در آن وجود دارد، مالیات بر درآمد است و قانون آن هست. فرد دالل ماشین را می خرد و آن را یک 
سال نگه نمی دارد که مالیات بر ثروت و سرمایه بدهد چون مالیات بر ثروت سالیانه است. مالیات بر درآمد نیز سالیانه است. فرد دالل ماشین را نگه نداشته که شما بخواهید از او مالیات بر سرمایه بگیرید. ولی حساب بانکی مشخص می کند که 
این پول آمده و رفته است. نتیجتا مالیاتی که باید بر این افراد اعمال شود مالیات بر درآمد اســت که قانون آن وجود دارد ولی اجرا نمی شود. مشکل بدنه دولت این است که مسئوالن قوانین را به درستی نمی دانند. چرا افراد می توانند در بازارها 

معامالت وسیع کنند بدون اینکه یک قران مالیات بدهند؟

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

15 تا 20 درصدی قیمت های اسنپ
فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ  از افزایش قیمت در این تاکسی اینترنتی خبر داد و گفت: »هدف اصلی ما در قیمت گذاری این است که تمامی درخواست ها را به سفر تبدیل کنیم. در حال 
حاضر، برای تبدیل درخواست ها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش 

قیمت مصوب سرویس های حمل ونقل عمومی است.«

يادداشت

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: رئیس اتاق 
بازرگانی استان البرز با بیان اینکه بانک ها 
وسازمان ها موظف به اجرای مصوبات ستاد 
کرونا درحوزه صنعت و در راستای حمایت 
ازتولید هستند، گفت: قوه قضاییه می تواند 
درصورت استنکاف بانک ها ازمصوبات ستاد 
کرونا در راستای اجرای صحیح ورود کند.

رحیم بنا موالیی ، با اشاره به برگزاری جلسه 
شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی 
با حضورهمه اعضا، اظهارداشت: با توجه به 
شــیوع بیماری کرونا ومتضررشدن برخی 
مشــاغل مقررشــد حمایت هایی ازجمله 
تعویق درپرداخت اقســاط وحمایت های 
مالی ازصنایع انجام شود. وی با بیان اینکه 
هرتصمیمی که درســتاد مرکزی مبارزه با 
ویروس کرونا انجام شود، بانک ها وسازمان ها 
ملزم به اجرای آن هستند، درغیر این صورت 
قوه قضاییه پیگیری می کند، افزود: دولت 
مبلغ خوبی جهت حمایت ازمشــاغلی که 
در این ایام در اســتان البرز متضررشــدند 
اختصاص داده اســت که باید در راستای 
شناسایی افراد واقعی کمیته راهبردی عدالت 
محور در استان تشــکیل شود. رئیس اتاق 

بازرگانی استان البرز، بیان کرد: در این ایام 
یک ســری بدعت های غلط کنارگذاشته 
شــد وخرید وفروش آنالین موجب صرفه 
جویی درهزینه و زمان  شد. بنا موالئی بیان 
اینکه اتاق بازرگانی درجهــت اجرای این 
تعامالت آنالین پیش قدم می شود، عنوان 
کرد: در راســتای تحقق دولت الکترونیک 
و ایجاد پنجره واحد اتاق بازرگانی اســتان 
البرز پیش قدم شــده اما دولت نیز باید در 
اینجا زیرساخت ها را ازنظر شبکه و امکانات  
انجام دهند. وی  با اشاره به اینکه مقام معظم 
رهبری یکی ازموانع را درکسب وکارنداشتن 
پنجره واحد عنوان کرده است، تصریح کرد: 
می توان بحث پنجره واحد در استان انجام 
داد که سازمانها ونماینده  هایی که مراجعه 
می کنند بتوانند بــا اختیارکامل خدمات 
ارائه دهند. رئیس اتاق بازرگانی استان البرز 
با بیان اینکه یکی دیگر ازبحثمطرح شــده 
در این شورا بازگشــایی نمایشگاه بود که 

توانمندی های اســتان درآنجا به نمایش 
گذاشته شــود، عنوان کرد: مقررشد برای 
چند ســال آینده نیازهای استان وکشور را 
بررسی کنیم ویک نمایشگاه درکنارنمایشگاه 
تولیدات بعنوان معرفی نیازهای استان به 
استارت آپ ها، شــرکت های دانش بنیان، 
سازمان صنایع ودانشــگاه ها ارائه شود که 
با برنامه ریزی به سمت خودکفایی برویم. 
بنا موالیی با عنــوان اینکه اســتان البرز 
ازظرفیت های بسیارخوبی برخوردار است 
و باید صــادرات را به صورت گســترده با 
کشورهای همسایه  آغاز کنیم، خاطرنشان 
کرد: بانک مرکزی باید پول ملی کشــورها 
را با پول ملی ما به صــورت برابری تعریف 
کند که مجبورنشویم با دالر و یورو فعالیت 
کنیم، تحقق این مهم سبب توسعه فروش، 
سرمایه گذاری و افزایش صادرات می شود. 
وی با بیان اینکه با انجام اینکار رونق وجهش 
درتولید محقق می شود، گفت: اتاق بازرگانی 

درنظردارد سفرای کشــورهای مختلف را 
جهت بازدید ازتوانمندی های استان دعوت 
کرده وبرای اینکه بتوانیم برای توسعه روابط 
تجاری با کشورهای همســایه قدام کنیم 
که این کمــک بزرگی به اقتصاد اســتان 
وکشور اســت. رئیس اتاق بازرگانی استان 
البرز درپایان با بیان اینکه باید تالش کنیم 
تا بتوانیم با این فعالیتها اقتصاد نفتی را به 
غیرنفتی تبدیل کنیــم، افزود: باید بتوانیم 
بهره وری را افزایــش داده و روحیه رقابت 
درکارها را بین کارآفرینان ونوآوران به وجود 
بیاوریم که به سمت کسب وکارهای نوین 

برویم.

بهروزنصیرمنــش- اســتان البرز: مدیرعامل شــرکت 
گازاستان البرزگفت: سال گذشــته 9 پروژه گازرسانی 
در استان البرز انجام شــده وهمچنین ۵0 پروژه نیز در 
دست اجرا است.حسین تقی نژاد اظهارداشت: درحوزه 
گازرسانی پروژه های خوبی اجرا شــد و نیزبرخی دیگر 
دردست اجرا است. وی افزود: ســال گذشته گازرسانی 
به 9 روستا انجام شد واکنون بالغ بر۵0 پروژه گازرسانی 
ویژه روستاها را دردســت اجرا داریم که این پروژه ها در 
روستاهای شهرســتان های مختلف درحال اجرا است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان البرزبیان کرد: تعداد پروژها 

به ترتیب در شهرستان های طالقان 3۷ پروژه، ساوجبالغ 
۷ پروژه، نظرآباد 3 پروژه، کرج و اشتهارد نیز هرکدام یک 
پروژه اســت. تقی نژاد عنوان کرد: میزان شبکه گذاری 
اعم ازتغذیه وتوزیع گازرســانی در اســتان البرز بالغ بر 
۶ هــزار و 3۶4 کیلومتر بوده کــه ۱94 کیلومترمربوط 
به شــبکه گذاری صنعتی و ۶ هزار و ۱۶9 کیلومتر دیگر 

نیزمربوط به شبکه گذاری شهری و روستایی بوده است. 
وی درپایان گفت: تعداد کل صنایع مصرف گازرســانی 
اعم ازمشمول مصوبه شــورای اقتصادی وصنایع جدید 
ازسال 9۵ الی 99 تعداد ۵9۵ مورد بوده که تا پایان سال 
گذشته 33۲ مورد آن محقق شــده و ۱40 مورد آن نیز 

درحال انجام است.

علیرضا نصیرمنش- استان 
البرز: دکترحســین کریم، 
رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی البــرز درجمع 
شهرداران اســتان البرز که 
بــا حضوردکترشــهبازی 
ر  ا ند ستـــــــــــــا ا
شــد  ر ا گز بر ر هسا کو ر د
گفت: ازهمیاری وهمدلی 
بسیارخوب شهرداری ها استان دربحث مقابله با کرونا قدردانی 
می کنم چرا که با کمک وهمراهی شــهرداری های اســتان 
توانستیم به خوبی مقابله با کرونا را مدیریت کنیم و یک وضعیت 
قابل قبول وخوبی درکشورداشــته باشــیم. وی افزود: کرونا 

درکشــورهای دیگر وحتی پیشــرفته بحران های زیاد ومرگ 
ومیر زیادی را ایجاد کرد اما خوشــبختانه با تمامی مشکالتی 
که کشورمان با آن مواجهه بود ازجمله تحریم توانست به خوبی 
با یک همت وهمیاری همگانی مســئولین، مردم و رســانه ها 
کرونا را درکشــورمدیریت کند. دکترکریــم ادامه داد: درحال 
حاضرتعداد کمی از استان ها در وضعیت هشدار و قرمزهستند 
و اکثر شهرها و اســتان ها به یک وضعیت ثبات و رو به کاهش 
هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشــکی البرز با اشاره به شرایط 
ویژه استان خاطرنشان کرد: البرز به سبب تراکم جمعیتی باال، 

همسایگی با استان هایی که شــیوع کرونا در آنها باال بود، راه 
های مواسالتی و راه های ترانزیتی وحاشیه نشینی می توانست 
با بحران جدی مواجهه شــود که خوشبختانه با همکاری همه 
دستگاه ها و با هماهنگی استانداری این بحران به خوبی مدیریت 
شد. وی خاطرنشان کرد: باالترین میزان بستری و اشغال تخت 
در استان به ۵00 تخت رسید ومرگ ومیر ناشی ازکرونا مثبت 
قطعی 340 نفر در استان می باشــد که این تعداد درمقایسه با 
دیگر اســتان ها وجمعیت موجود یک موفقیت محسوب می 
شــود. دکترکریم رمزموفقیت دربحران کرونا را پای کاربودن 

همه مسئوالن ودستگاه های در اســتان ازجمله سپاه، بسیج، 
نهادهای مردمی، شهرداری ها، دادگستری، نیروی انتظامی و 
...  دانست و اظهارداشت:  تاکنون بحرانی مانند کرونا در استان 
نداشتیم وهمدلی وهمیاری مســئوالن در این امر مثال زدنی 
اســت. دکترکریم درخصوص وضعیت کنونی کرونا دراستان 
تصریح کرد: درحال حاضر روزانه تعداد بستری ها دربیمارستان 
ها به  زیر 30 نفر رسیده اســت. رئیس دانشگاه ازعادی شدن 
وضعیت درمقابله با کرونا ابرازنگرانــی کرد و افزود: کرونا ازبین 
نرفته هنوزوجود دارد شــاید کمی ضعیف شــده باشد حداقل 
آمارها در استان البرز این را نشــان می دهد درحال حاضر در 
وضعیت بحرانی قرار نداریم  اما باید هوشیاری خود را درمقابله 
با این ویروس همچنان حفظ کنیم کــه روزانه آمارمراجعان به 

بیمارستان ها ومراکز بهداشتی رصد می شود.

بهروزنصیرمنش- اســتان البرز: تئاتر 
شــهرکرج به عنوان یک زیرســاخت 
فرهنگ-هنــری می توانــد فرصت 
گردهمایی هنرمندان و رشــد تعالی 
فرهنگ و هنرشهرکرج را به دنبال خود 
داشته باشد.علی کمالی زاده درخصوص 
اهمیت توجه هنر درمدیریت شــهری 
کرج، گفت: به واسطه حمایت اعضای 
شــورای پنجم ازمســاله هنر، این امر 
امــروزه درمدیریت شــهری به عنوان 
یک دغدغه مطرح شــده است. وی با 
اشاره به لزوم بهره مندی بیشتر ازتوان 

هنرمندان بنام درکــرج، افزود: امروزه 
بســیاری ازهنرمندان مطرح درسطح 
ملــی وبین اللملــی درکرج ســاکن 
هســتند که باید از این پتانسیل بهره 
برد. این مسئول با بیان اینکه توجه به 
زیرســاخت های هنری درسطح شهر 
ضــروری اســت، ادامه داد: ســاخت 
ساختمان تئاتر شهرکرج فرصتی است 

تا امکان گردهمایــی هنرمندان بویژه 
 اهالی تئاتر را فراهــم آورد و این مهم 
می توانــد تأثیر به ســزایی بر رشــد 
فضای هنری در شهرداشــته باشــد. 
شهردارکالنشــهر کرج افــزود: برای 
طراحی وســاخت ســاختمان تئاتر 
شهرتیم بسیارحرفه ای ازدانشگاه تهران 
درحال انجام مطالعات ومقدمات اجرای 

کار است و امیدواریم با این اقدام بتوانیم 
سهم اندکی در رشــد وتعالی فرهنگ 

وهنر شهرمان داشته باشیم.

رئيس اتاق بازرگانی استان البرز گفت:

اجرای مصوبات ستاد کرونا در حوزه صنعت الزامی است

مديرعامل شركت گاز استان البرز گفت: 

۵۰ پروژه گازرسانی روستایی در استان البرز درحال اجرا است

با حضور استاندار البرز؛

نشست رئیس دانشگاه علوم پزشكی البرز با شهرداران استان برگزار شد

شهردار كرج گفت:

برای رشد هنر باید زیر ساخت ها فراهم شود


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4



