
استاندار تهران ضمن مخالفت با بازگشایی تاالرهای عروسی 
برای برگزاری مراســم گفت: به عنوان مسئول ستاد مقابله با 
کرونا استان تهران مخالف بازگشایی تاالرها برای مراسم عروسی 
و غیره هستیم و اگر تاالری تنها برای پذیرایی و بدون برگزاری 
مراسم بازگشایی شود موافق هستیم، چراکه یکی از کانون های 
انتشار ویروس این تاالرها بودند.انوشیروان محسنی بندپی در 

حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد 
برخی نگرانی ها از افزایش قیمت کاالها اظهار کرد: آنچه مربوط 
به ذخیره اقالم است به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نسبت 
به اقالم استراتژیک وجود ندارد و به وفور تأمین است، و در مورد 
آنچه به بازگشت محدودیت ها و نگرانی بابت آن باز می شود، اگر 
صنوف و اتحادیه ها، پروتکل ها را رعایت کنند محدودیت ها باز 

نمی شود. احتمال بازگشایی تاالرهای پذیرایی از هفته آینده / 
وزارت صنعت: هفته ی آینده این مسئله در ستاد ملی مقابله با 
کرونا بررسی خواهد شدرعایت پروتکل های بهداشتی در تهران 
کاهش یافته / مصوبه ای برای بازگشــایی تاالرهای پذیرایی 
نداشتیم / اگر ماســک بزنیم و تراکم جمعیت داشته باشیم، 

ماسک فاقد ارزش است.

رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران بــا بیان اینکه 
تقاضا برای سکه و طالی آب شــده بسیار بیشتر از 
مصنوعات طال است، گفت: خریداران تمایل دارند 
که برای کسب سود بیشــتر، اجرتی را بابت خرید 
طال پرداخت نکنند به همین دلیل به ســراغ طالی 
آب شده می روند.وی افزود: رصد بازار نشان می دهد 

که تنها حدود ۲۰ درصد معامالت مربوط مصنوعات 
طال )طالی ساخته شده( است و ۸۰ درصد معامالت 
به سکه و طالی آب شده تعلق دارد.محمدولی ادامه 
داد: به دلیل رشــد قیمت طال، میزان حباب قیمتی 
سکه کاهش زیادی یافته و به حدود ۵۰ هزار تومان 
رسیده اســت.به گزارش ایرنا، قیمت هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح جدیــد در آخرین روز کاری 
هفته )پنجشنبه( هفت میلیون و ۷۷۰ هزار تومان 
و سکه طرح قدیم هفت میلیون و ۵۵۰ هزار تومان 
شد.هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۶۳ هزار تومان و هر 
مثقال طال ســه میلیون و ۳۰۷ هزار تومان فروخته 

شد.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: تنها حدود 
۲۰ درصد معامالت مربوط مصنوعات طال )طالی 
ساخته شده( است و ۸۰ درصد معامالت به سکه و 

طالی آب شده تعلق دارد.
به گزارش ایرنا، »ابراهیــم محمدولی« روز درباره 
وضعیت بازار طال، افــزود: بازار طال تحت تاثیر نرخ 

دالر و اونس قرار دارد که در روزهای اخیر هر دوی 
آنها روندی افزایشی داشته اند.

رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران با بیان اینکه 
زمانی که بازار ارز دچار نوسان می شود، اثر مستقیم 
بر سکه و طال می گذارد و قیمت ها را تغییر می دهد، 
اضافه کرد: عــالوه بر دالر، قیمــت اونس جهانی 

نیز رشــد کرده اســت. محمدولی ادامه داد: رشد 
تقاضا نیــز در افزایــش قیمت طال و ســکه نقش 
داشته اســت، به طوری برخی افراد به سراغ خرید 
و سرمایه گذاری در بازار طال و ســکه آمده اند که 
 باعث شده میزان تقاضای ســکه در روزهای اخیر 

افزایش یابد.

شــهروندان می توانند با تماس با شماره تلفن ۱۵۲۶ 
اطالعــات خانه های خالی را در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار دهند.»ســامانه ملی امالک و اسکان« از 
سوی وزارت راه و شهرســازی راه اندازی و در اختیار 
ســازمان امور مالیاتی قرار گرفته است و سازمان امور 
مالیاتی مکلف شده که اطالعات هویتی مودیان خود 
را در اختیار این ســامانه قرار دهد تا آغازی باشد برای 
شناسایی صدها آپارتمان خالی که بازار عرضه و تقاضا را 
بهم ریخته است.با این حال  در بسیاری ازمواقع مودیان 
اطالعات کامل و درســتی را در اختیار ســازمان امور 

مالیاتی قرار نمی دهند به همین دلیل بخشی از اجرای 
این مصوبه به گزارش هــای مردمی از خانه های خالی 
نیازمند است.خبرنگار  ایرنا شنبه ۳۱ خرداد در تماس 
با ســامانه ارتباط مردمی امور مالیاتی شــهر و استان 
تهران و گفــت و گو با اپراتور این مرکز مطلع شــد که 
مردم می توانند گزارش انواع فرار مالیاتی را به این مرکز 
اطالع دهند.به گفته اپراتور این مرکز، مردم باید هنگام 
گزارش خود آدرس خانه و نام صاحب ملک را داشــته 
باشند و این مرکز در تالش است تا گزارش خانه های 
خالی را به عنوان بخش مهمی از اطالعاتی که قرار است 

در سامانه ثبت شود از خود مردم بگیرند.بر اساس تجربه 
کارشناس این مرکز دریافت گزارش مردمی از فرارهای 
مالیاتی بهترین نحوه کشف است چرا که در بسیاری از 
مواقع مودیان گزارش دقیقی از وضعیت ملک خود ارائه 
نمی دهند اما انگیزه مردم برای ارائه گزارش های واقعی 
بیشتر است.»محمد اســالمی«  وزیر راه و شهرسازی 
آخرین بــار خبر داد که ۲ میلیــون و ۱۰۰ هزار واحد 
مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم در 
کشور وجود دارد که در برنامه وزارت راه برای عرضه و 

ورود به بازار مسکن قرار دارد.

مخالفت استاندار تهران با بازگشایی تاالرهای عروسی

سهم اندک مصنوعات از معامالت بازار

۸۰ درصد معامالت بازار طال در اختیار سکه و طالی آب شده

مردم نشانی خانه های خالی را به ۱۵۲۶ گزارش دهند
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رسمیت  بخشیدن
 به فعالیت

 ۴۰۰ هزار ماینر

طرح مجلس  برای 
اعطای سهام به 

جاماندگان ۶ دهک اول

قطعنامه شورای 
حکام آژانس، برای ما 
غیرقابل
 قبول است

سخنگوی  وزارت  امور  خارجه:

به رغم توقف 
صادرات،

 ارز مورد نیاز را 
تامین کردیم
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 جهش  دالر  و
 آینده  نرخ سود

سرمایه اجتماعی و جانشینی 
پول در اقتصاد ایران

در شرایط سختی در حوزه 
بازار ارز قرار داریم. از طرفی 
تجارت جهانی کاهش پیدا 
کــرده و این مســاله روی 

صادرات نفتی ما تاثیر...

  کامران ندری، اقتصاددان

    رحمان سعادت،عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
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 افزایش ۵ تا ۱۵ میلیونی 
قیمت خودرو در بازار

کالهبرداری در خرید و 
فروش های تلگرامی طال

دالر وارد کانال 19 هزار  و سکه 8  میلیون  تومان شد

رکورد  شکنی  دالر  و سکه 
صفحه۴
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تقدیر از اصناف و  بازاریان

رئیس مجلس شورای اسالمی با اهدای لوحی از ابراهیم درستی، نماینده سرپرست وزارت 

صمت در اصناف و تالشگران این حوزه تقدیر کرد

متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به همراه عدم یک 
سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و 
فروش خودرو باعث شــده تا قیمت انواع خودرو این 
هفته ۵ تا ۱۵ میلیون تومــان افزایش پیدا کند.بازار 
خرید و فروش خودرو متأثــر از افزایش قیمت دالر 
شــاهد روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای 
داخلی است. این در حالی است که قرار بود با عرضه 
خودرو و اجرای طرح های فروش التهابات بازار خودرو 
کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما متأسفانه روند 
افزایشــی قیمت دالر به همراه عدم یک سیاســت 
گذاری روشــن جهت مدیریت بازار خرید و فروش 
خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۵ تا 
۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.جالب اینجاست 

که افزایش قیمت ها در حالی...

در معامالت طال در بازارهــای آنالین بار ها و 
بار ها شاهد ایجاد مشــکالت و کالهبرداری از 
مردم هســتیم که این موارد در ماههای اخیر 
افزایش بسیار زیادی داشــته و آمار شکایات 
حکایت از رشــد کالهبرداری دارد اما همواره 
این افراد به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ 
نهادی غیر از اظهار نظر و هشدار حرکت جدی 
برای مقابله با ایــن خرید و فروش ها در فضای 
مجازی نمی کنــد. کم فروشــی، فروش طال 
تقلبی، کالهبرداری هایــی همچون ماجرای 
سکه ثامن و بسیاری از این موارد، همگی ناشی 
از عدم توجــه مردم به هشــدار ها و همچنین 

برخورد جدی با فعالیت...

جناب آقای ابراهیم درستی
نماینده محترم سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور

فرا رسیدن روز ملی اصناف را به شما و  تمامی 
تالشگران این عرصه تبریک می گوییم.

وظیفه خود مــی دانم یکم تیرمــاه، روز ملی 

اصناف را به خانواده بزرگ اصناف کشور و همه 

تالشگران بی ادعا عرصه اقتصاد و بازار تبریک و 

تهنیت عرض کنم. برای حضرتعالی و کلیه دســت اندرکاران این حوزه آرزوی 
توفیق روزافزون داریم.

ابراهیم درستی نماینده سرپرست وزارت صمت و 

عضو هیات رئیسه  اتاق اصناف ایران و تهران

روزنامه کسب و کار، 

کسبینو شبکه حرفه ای کسب و کار



اقتصاد2
ایران وجهان

بهارتمام شــد؛حق مســکن 
کارگران بالتکلیف ماند

۳ ماه از ســال ۹۹ گذشته اســت و حق مسکن 
کارگران همچنان بالتکلیف اســت؛ این موضوع 
اگر در جلسه امروزی هیات دولت مطرح و تصویب 
شود، در فیش حقوقی تیرماه حقوق بگیران تامین 
اجتماعی اعمال خواهد شد. به گزارش مهر، شنبه 
شــب ۱۷ خرداد ماه پرونده دستمزد کارگران با 
تغییر پایه مزدی و اجماع نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی شورای عالی کار بر روی میزان افزایش 
۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن 

این مؤلفه به ۳۰۰ هزار تومان، بسته شد. 
مساله حائز اهمیت در مورد حق مسکن آن است که 
این مؤلفه از سوی شــورای عالی کار صرفاً پیشنهاد 
می شــود و نهادی که باید آن را تصویب کند دولت 
اســت؛ با این حال اگرچه حدود دو هفته از مصوبه 
شورای عالی کار گذشــته و این مصوبه به دولت نیز 
ارسال شده اســت، اما هنوز دولت تصمیمی در این 
رابطه اتخاذ نکرده و این در حالی است که سومین ماه 
سال به انتهای خود رسیده است. امروز یک شنبه اول 
تیر ماه است و دولت طبق روال همیشه جلسه تشکیل 
خواهد داد و اگر موضوع حق مسکن کارگران مطرح و 
در همان جلسه تصویب شود، پس از ابالغ باید در فیش 
حقوقی کارگران برای تیر ماه اعمال شود. پیش از این 
اصغر آهنی ها، عضو شــورای عالی کار در مورد حق 
مسکن به مهر گفته بود: ممکن است عدد پیشنهادی 
شورای عالی کار برای حق مسکن که ۳۰۰ هزار تومان 
است، در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی توانیم در این 
مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به شرایط اقتصادی 
جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد. 
گفتنی است؛ طی سال های گذشته اعمال تغییر در 
میزان حق مســکن همواره با حواشی همراه بود، به 
عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ 
هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت 
دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار 
تومان در حقوق و دستمزد کارگران اعمال شد. حق 
مســکن حقوق بگیران تأمین اجتماعی تا سال ۹۷، 
همان ۴۰ هزار تومان بود و در سال ۹۸ به ۱۰۰ هزار 
تومان افزایش یافت؛ حال در صورتی که دولت مصوبه 
شورای عالی کار را تأیید کند این مؤلفه در سال جاری 

به ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

 بانک پاســارگاد از بیمــاران 
اوتیسم حمایت می کند

 اوتیســم نام یک بیماری با اختالالت اجتماعی 
اســت که عالوه بر هزینه های مالــی،  خانواده ها 
را نیز با مشــکالتی مواجه کرده اســت. اوتیسم یا 
درخودماندگی، نوعی اختالل رشــدی است که با 
رفتارهای ارتباطی و کالمی غیرطبیعی مشخص 
می شــود. عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی 
بروز می کند و علّــت اصلی آن هنوز ناشــناخته 
است. این اختالل بر رشــد طبیعی مغز در حیطه 
تعامالت اجتماعی و مهارت هــای ارتباطی تأثیر 
می گذارد. کودکان و بزرگساالن مبتال به اوتیسم، 
در ارتباطات کالمی و غیرکالمی، تعامالت اجتماعی 
و فعالیت های مربوط به بازی، مشــکل دارند. این 
اختالل، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان 
دشوار می سازد. درمان این بیماری و یا کنترل آن 
عالوه بر هزینه های فراوان، مشکالت زیادی را برای 
خانواده ها ایجاد کرده  که آنها را نیازمند به حمایت 

و همراهی از سوی سازمان ها و نهادها کرده است.

بانک توسعه تعاون 5 هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به کارآفرینان و تعاونگران 

استان مازندران پرداخت نموده است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت پنج هزار 
میلیارد تسهیالت این بانک به بخش های گوناگون 

اقتصادی استان در سال ۹۸ خبر داد.
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون صبح امروز در حاشیه نشست 
مشترک هم اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با فعاالن اقتصادی استان مازندران به خبرنگاران 
گفت: بانک توسعه تعاون طی سال گذشته به میزان 
۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت به کارآفرینان، 
تعاونگــران و بخش هــای گوناگــون اقتصادی 
پرداخت نموده است که از این میزان، سهم استان 
مازندران پنج هزار میلیارد ریال بوده اســت. وی 
بابیان هدف گذاری تسهیالت استان در سال پیش 
رو به میزان شش هزار میلیارد ریال گفت: مطمئناً 
تسهیالت پرداختی بانک در پایان سال جاری از 
این سطح باالتر هم خواهد رفت که به میزان تقاضا 
و تشــکیل پرونده های مربوط به طرح های ملی 
و همچنین تسهیالت عمومی در شعب استان و 

سیستم اعتبار دهی بانک ارتباط دارد.

خبر

کارشناس حقوق کسب و کار 
گفت: امروز مصوبه رسمیت 
بخشــیدن به ماینرهایی که 
قبــل از ۱۳ مــرداد ۹۸ وارد 
کشور شده اند در هیات دولت 
مطرح خواهد شد و در صورت تصویب، تحول خوبی را در 

این صنعت شاهد خواهیم بود.
فرهاد بیــات در گفت و گو با مهر، اظهار داشــت: یکی 
از تحوالتی که در عرصه فنــاوری رخ داد، پدیده ای به 
نام رمزارز بود که ظرفیت بســیار خوبی را برای کشور 
می توانست فراهم کند زیرا یکی از مشکالتی که ما در 
زمینه تجارت بین الملل بدلیل محدودیت ها و تحریم های 
بانکی با آن مواجه هستیم، موضوع جا به جایی پول است.

این کارشناس حقوق کســب و کار افزود: وقتی مقوله 
رمزارزها و دســتگاه های اســتخراج رمزارز )ماینر( در 
جهان مطرح شد، کشورهای مختلف مواضع مختلفی 
گرفتند؛ در کشور ما در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸، هیأت 
وزیران مصوبه ای را از نظر گذراند و تا حدودی این حوزه را 
ساماندهی کرد. یکی از مقوله ها در این مصوبه بحث مجوز 
بود. وی ادامه داد: از آنجا که دولت تولید و استخراج رمزارز 
را یک نوع صنعت تلقی کرد، صدور مجوز برای ماینرها 
را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و اعالم کرد 
کسانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، باید مجوز 
آن را از وزارت صمت بگیرند. این مصوبه در واقع رسمیت 

بخشیدن به فعاالن این حوزه بود.

رفع نقیصه مصوبه ماینرها؛ امروز
بیات گفت: با وجود مؤثر بودن مصوبه، اما متأسفانه در این 
مصوبه هیچ بحثی در خصوص دستگاه هایی که تا قبل از 
این مصوبه وارد کشور شده بودند، مطرح نشده بود؛ همین 
مساله، مشکالتی را ایجاد کرد زیرا از یک طرف سازمان 
تعزیرات ورود کرد و بر اساس گزارش مراجع انتظامی، 
با برخی از کسانی که شــاید ماینرها را از وبسایت های 
اینترنتی خریداری کرده بودند برخورد کرد و پرونده هایی 
تشکیل شد؛ به همین دلیل کسانی که این دستگاه ها را 
خریداری کرده بودند یا از دستگاه استفاده نکردند یا اینکه 

به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه دادند.
این کارشناس حقوق کســب و کار افزود: همین مساله 
موجب شــد مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاست 
جمهوری ایــن چالــش را مطرح و پیشــنهاد حل آن 

را مطرح کند؛ بعد از پیشــنهاد مرکز، بــا تدبیر معاون 
محترم حقوقی رئیس جمهور، این معاونت هم پیشنهاد 
مشخصی را در چند بند ارائه کرد که خوشبختانه علی 
رغم محدودیت های ناشــی از بیماری کرونا با همکاری 
خوب دبیر محترم هیأت دولت، پیشنهاد معاونت حقوقی 
به سرعت در کمیسیون تخصصی، فرعی و اصلی دولت 
مطرح و مصوب شد. خالصه این پیشنهاد امروز، یک شنبه 
اول تیر ماه در هیأت دولت مطرح خواهد شد و در صورت 

تصویب، اتفاق خیلی خوبی در سطح کشور خواهد افتاد.

دارندگان ۴۰۰ هزار ماینر خوداظهاری می کنند
وی ادامه داد: در این پیشنهاد، اوالً به شهروندان فرصت 
خوداظهاری داده شــده است؛ یعنی دارندگان دستگاه 
ماینر از تاریخ اعالم وزارت صمت تا ۳۰ روز فرصت دارند 
که دستگاه خود را خوداظهاری کنند و حقوق گمرکی 
آن را بپردازند. بیات افزود: خوداظهاری چند پیامد مثبت 
دارد، اوالً باعث می شود که حقوق گمرکی که دولت از 
آن محروم شده بود، پرداخت شود که درآمدزایی خوبی 
برای دولت است؛ همچنین طبق آمار غیررسمی حداقل 
۴۰۰ هزار دستگاه ماینر در کشور داریم که بسیاری از این 
دستگاه ها یا معطل مانده و استفاده نمی شوند یا اینکه 
به صورت زیرزمینی اســتفاده می شوند. در صورتی که 
پیشنهاد مذکور تصویب شود، عماًل این فرصت ایجاد 
می شود که فعالیت های زیرزمینی شفاف شده و مشکلی 
برای استفاده مجاز از این دستگاه ها وجود نداشته باشد؛ 
مالکان این دستگاه ها می توانند این دستگاه ها را تحت 

شرایطی که در مصوبه آمده، در مراکزی که صاحب مجوز 
هستند در اختیار بگذارند و از منافعش استفاده کند.

درآمدزایی دولت از به رسمیت شناختن ماینرها
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که باید پرونده هایی که 
در تعزیرات تشکیل شده است طی دستورالعملی تعیین 
تکلیف شود تا مشکل مردم برطرف گردد؛ شفاف سازی 
خوبی در مورد تعداد دستگاه ها و درآمدزایی خوبی برای 
دولت ایجاد می شود و همچنین به تولید کمک می کند 
زیرا این دستگاه هایی که معطل مانده اند می توانند وارد 
فرایند تولید شوند و در تولید رمزارز به کار گرفته شوند 
زیرا دولت هم از سود برق یا گاز مصرفی می تواند استفاده 

کند. اشتغال خوبی هم ایجاد می شود.

معرفی سامانه برای خوداظهاری
بیات در مورد اینکه آیا غیر از روش خوداظهاری، روش 
دیگری برای شناسایی دستگاه های ماینر پیش بینی 
شده اســت، گفت: خیر، فعاًل همان روش خوداظهاری 
پیشنهاد شده است؛ در واقع بعد از تصویب مصوبه، در 
وبسایتی که وزارت صمت پیشنهاد می کند )پیشنهاد 
این بود که در سایت بهین یاب این اتفاق بیفتد ولی اختیار 
تعیین ســامانه به وزارت صمت داده شده است( مردم 
می توانند مراجعه کرده و دستگاه های ماینر خود را اظهار 

کرده و حقوق گمرکی آن را بپردازند.
وی افزود: اگر آمار غیررسمی را در نظر بگیریم که حداقل 
۴۰۰ هزار دستگاه در کشور است؛ اگر میانگین قیمت هر 

دستگاه را بطور متوسط یکهزار دالر در نظر بگیریم یعنی 
۴۰۰ میلیون دالر سرمایه اکنون یا بالاستفاده مانده یا 

اینکه به صورت زیرزمینی استفاده می شود.

در صورت عدم خوداظهاری، ماینر کشف 
شده به تعزیرات ارجاع می شود

بیات در مورد اینکه اگر فــردی خوداظهاری نکند، چه 
برخوردی صورت خواهــد گرفت، تصریــح کرد: اگر 
خوداظهاری صورت نگیرد، چنانچه دســتگاه کشــف 
شود پرونده به تعزیرات ارجاع می شود؛ اما فکر می کنیم 
که خوداظهاری صورت می گیرد زیرا وقتی کسی یک 
دستگاه ارزشمند داشته باشد، می ارزد که ۴ درصد حقوق 
گمرکی را بدهد و سپس با خیال راحت و آرامش از این 
دستگاه استفاده کند. وی افزود: در حال حاضر عده ای به 
دلیل ترس از تعزیرات یا از دستگاه استفاده نمی کنند 
و یا به صورت زیرزمینی و با ترس و اضطراب اســتفاده 
می کنند. پیش بینی می کنیم تعــداد قابل توجهی از 
مالکان ایــن ۴۰۰ هزار ماینر، از فرصتــی که دولت در 

اختیارشان قرار خواهد داد، استفاده کنند.

احتمال تهیه مصوبه تعدیل نرخ برق و گاز 
برای ماینرها

این کارشناس حقوق کســب و کار ادامه داد: البته این 
مصوبه، یک مصوبه تکمیلی دیگــری هم دارد که بحث 
تعرفه برق است. در مصوبه ۱۳ مرداد سال ۹۸ تعرفه ای که 
برای برق و گاز مصرف ماینرها تعیین شده بود، به اذعان 
بخش خصوصی زیاد است و احتمال اینکه این تعرفه در 
آینده تعدیل شود زیاد اســت. اما فعاًل مصوبه ای که قرار 
است امروز در هیأت دولت مطرح شــود، صرفاً موضوع 
تعیین تکلیف دستگاه هایی اســت که قبل از تاریخ ۱۳ 
مرداد ۹۸ وارد کشور شده اند. وی افزود: بعد از این مصوبه، 
احتمال می دهیم که مصوبه ای در مورد تعدیل نرخ برق و 
گاز مصرفی صنعت ماینر داشته باشیم تا از ظرفیت های این 
صنعت به خوبی استفاده کنیم، زیرا با توجه به منابع گازی 
که در کشور داریم قابلیت استفاده از این فناوری تبدیل به 
یک مزیت رقابتی خواهد شد و با توجه به وضعیت تحریمی 

که داریم یک فرصت خوب تلقی می شود.
بیات یادآور شد: رئیس جمهور در سخنانشان در اجالس 
کواالالمپور بر ضرورت استفاده از ظرفیت های این صنعت 
تاکید کرده بودند و امیدواریم با تصویب پیشنهاد معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری در دولــت، نقیصه مصوبه 

۹۸.۵.۱۳ برطرف شود. 

دولت از به رسمیت شناختن ماینرها درآمدزایی می کند

رسمیت بخشیدن به فعالیت ۴۰۰ هزار ماینر

در معامالت روز گذشته رقم خورد
بــورس بر قلــه ۱میلیــون و 

۲۷۰هزار واحدی ایستاد
شاخص کل بورس در معامالت روز شنبه با رشد 
حدودا ۴۱ هزار واحدی، برای نخستین بار در قله ۱ 

میلیون و ۲۷۰ هزار واحدی ایستاد.
شاخص کل بورس در معامالت شنبه ۳۱ خرداد 
ماه توانست رکورد رشــد ۴۰ هزار و ۹۲۸ واحدی 
را ثبت کرده و برای نخستین بار در قله ۱ میلیون 
و ۲۷۰ هزار و ۶۲۰ واحدی بایســتد. شاخص هم 
وزن نیز در معامالت روز شنبه بازار سرمایه، رقم 
۴۰۹ هزار و ۲۴۲ واحدی را تجربه کرده است؛ این 
شاخص رقم بی سابقه ۱۰ هزار و ۴۹۱ واحد را به 
ثبت  رساند. ارزش بازار در معامالت روز گذشته ۴ 
هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان بود اما ارزش معامالت به 
طور بی سابقه ای رقم ۱۱ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان 
را ثبت کرد. ضمن اینکه تعداد ۱ میلیون و ۴۹۰ 
هزار فقره معامله انجام شد. نماد فوالد با رشد مثبت 
۳ هزار و ۱۸۰ واحد، فملی با ۲ هزار و ۷۶۰ واحد و 
فارس با ۲ هزار و ۶۸۱ واحد، مؤثرترین نمادهای 
معامالتی در مثبت شدن شاخص کل معامالت 
روز گذشته بودند. بازار فرابورس نیز با رشد ۳۷۰ 
واحدی، به شاخص کل ۱۴ هزار و ۱۷۶ واحد رسید 
و ارزش کل بازار اول و دوم فرابورس برای نخستین 
بار به ۱ میلیارد تومان نزدیک شده و ۹۳۰ میلیون 

و ۸۳۰ هزار تومان را به ثبت رساند.

سرکشی بازار خودرو با گرانی دالر
 افزایش 5 تا ۱5 میلیونی قیمت 

خودرو در بازار
متأسفانه روند افزایشی قیمت دالر به همراه عدم 
یک سیاست گذاری روشــن جهت مدیریت بازار 
خرید و فروش خودرو باعث شــده تا قیمت انواع 
خودرو این هفته ۵ تــا ۱۵ میلیون تومان افزایش 
پیدا کند. بازار خرید و فروش خودرو متأثر از افزایش 
قیمت دالر شاهد روند صعودی قیمت ها در انواع 
خودروهای داخلی اســت. این در حالی است که 
قرار بود با عرضه خودرو و اجرای طرح های فروش 
التهابات بازار خودرو کاهش و رونــق به این بازار 
باز گردد اما متأســفانه روند افزایشی قیمت دالر 
به همراه عدم یک سیاســت گذاری روشن جهت 
مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شــده 
تا قیمت انواع خودرو این هفتــه ۵ تا ۱۵ میلیون 
تومان افزایش پیدا کند. جالب اینجاست که افزایش 
قیمت ها در حالی هر روز در بــازار اتفاق می افتد 
که تقریباً کمتر معامله ای انجام می شــود و فقط 
فروشندگان برای سود بیشتر قیمت های باالتری 
را برای محصوالت خود پیشنهاد می کنند.  در بازار 
امروز پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۳۶ میلیون تومان، 
پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۶۷ میلیون تومان، سمند 
ال ایکس با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ با 
قیمت ۱۲۴ میلیون تومان به فروش می رسد. عالوه 
بر این پژو ۲۰۰۸ با قیمــت ۵۷۰ میلیون تومان، 
ســراتو با قیمت ۵۱۰ میلیون تومان، پژوپارس با 
قیمت ۱۴۹ میلیون تومان، تیبــا ۲ با قیمت ۹۱ 
میلیون تومان، استیپ وی با قیمت ۳۱۰ میلیون 
تومان، تیبا معمولی ۷۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ 
با قیمت ۸۰ میلیون تومان و پراید ۱۳۱ با قیمت ۷۳ 

میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

عرضه ارز صادراتی در نیما از ۳۰ 
میلیارد یورو فراتر رفت

سامانه نیما با بازگرداندن بیش از ۳۰ میلیارد یورو از 
ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نقش مهمی 
در تامین ارز مــورد نیاز واردکننــدگان و برقراری 
تعادل در بازار ارز داشته است.   پس از التهاب بازار 
و نوسان های شــدید نرخ ارز در سال های ۹۶ و ۹۷ 
که گاه به چند هزار تومان در یک روز می رســید، 
سیاســت ها و ابزارهای متعددی توسط دولت به 
کارگرفته شد تا تعادل به بازار بازگردد که از مهمترین 
آنها سامانه نیما بود. سامانه نیما از طریق ساماندهی 
عرضه و تقاضای ارز در بخش تجارت خارجی توانست 
آرامش را به بازار ارز بازگرداند. بر این اساس، نیما با 
شناسایی و ثبت نیازهای ارزی واقعی واردکنندگان، 
جلوی تقاضاهــای کاذب و غیرواقعــی را گرفت. 
این سامانه از نیمه نخست سال ۹۷ پس از تعدیل 
سیاست های ارزی دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ 
خرید و فروش حواله های ارزی تعیین شد. بررسی 
آمار سامانه نیما توسط ایرنا نشان می دهد، مجموع 
عرضه ارز صادراتی در این سامانه از ابتدای راه اندازی 
این سامانه در نیمه نخست ۹۷ تا ۳۰ خرداد ۹۹ در 
مجموع ۳۰ میلیارد و ۷۵ میلیون یورو در سامانه نیما 
برای فروش عرضه شده است. حجم معامالت خرید 
در این سامانه نیز ۲۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون یورو 
بوده است. در سال نخست فعالیت این سامانه )مرداد 
تا اسفند ۹۷( در مجموع ۱۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون 

یورو ارز در نیما عرضه شد.

اخبار
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نمایندگان مردم در مجلس طرحی را تدوین کرده اند 
که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان 
دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی 

قرار دارند تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.
به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طرحی را با عنوان طرح ساماندهی سهام عدالت تقدیم 
هیئت رئیســه مجلس کرده انــد. در دالیل توجیهی 
این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع 
آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکالت موجود 
در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز و کارهای قانونی 
پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، 
عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توســط مشموالن و 
وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت 
پیش بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که 
تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات 
بازار سرمایه و منافع مشموالن را در پی داشته باشد و نیز 
رفع و پاره ای از ابهامات قانونی که سازمان های ذی ربط 
در اجرای طرح آزادســازی سهام با آن مواجه هستند، 

طرح زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:
ماده یک: کلیه اصطالحات به کار رفته در ماده یک قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران، قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصالحات 
بعدی آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در 
راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی، به همان معانی و سایر اصطالحات مندرج در 

این قانون در معانی مشروح زیر به کار رفته است:

مشمولین: مشمولین سهام عدالت که در این قانون به 
اختصار مشمولین نامیده می شوند.

شرکت های سرمایه پذیر: شــرکت هایی که بخشی از 
سهام آنها به طرح توزیع سهام عدالت اختصاص یافته 
است و در این قانون به اختصار شرکت نامیده می شوند.

ماده ۲: اشخاص در قید حیات و وراث متوفیانی که سهام 
عدالت آنها تعیین تکلیف شــده و اسامی آنها به عنوان 
ثبت نام شدگان نهایی در سامانه اینترنتی سهام عدالت 
مستقر در سازمان خصوصی ســازی درج شده است، 
مشمولین سهام عدالت محسوب می شوند. وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی موظف است فهرست افراد ۱۴ سال 
به باال را که در شش دهک اول درآمدی قرار داشته اما 
دارای سهام عدالت نیستند، ظرف مدت دو ماه از اجرای 
این قانون به سازمان خصوصی سازی ارسال کند. این 
افراد مشمولین جدید سهام عدالت تلقی شده و دولت 
موظف به اعطای ســهام عدالت به این دسته از افراد تا 

سقف ۵ نفر برای هر خانوار است.
دولت موظف اســت از محل باقیمانده سهام دولت و 
شرکت های دولتی در شــرکت های بورسی گروه های 
یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام 
عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید. روش و چگونگی 
شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از 
سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه ای است که 
حداقل ظرف مدت دوماه از تصویب این قانون به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.

ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امکان 
فروش سهام عدالت با روش ذیل را برای مشمولینی که 
روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند 
فراهم نماید. در این روش اشخاص حقوقی مورد تأیید 
ســازمان بورس و اوراق بهادار می توانند در تاریخ های 
مشخصی که از پیش اعالم خواهد شد، پیشنهاد خرید 
یا تهاتر میزان مشخصی از ســهام عدالت را به تمامی 
مشمولین ذکر شده در قیمت های مشخص ارائه کنند 
تا مشمولینی که تمایل به تهاتر یا فروش سهام خود در 
قیمت های مذکور دارند بتوانند در این فرایند شرکت 
نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ 
تصویب این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد 

رسید.
ماده ۴: تعاونی های شهرستانی سهام عدالت حداکثر 
ظرف یک ســال پس از تصویب ایــن قانون مکلف به 
اصالح اساسنامه و اتخاذ تصمیم با نظر مراجع ذیربط 
قانونی خود برای تداوم فعالیت بــا موضوع جدید و یا 
انحالل احتمالی خواهند بود. با ســپری شدن مدت 
مذکور، فعالیت این تعاونی ها غیر قانونی محســوب 
خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه کمک از سوی دولت 
و شــرکت های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت 
خدمات کشوری به تعاونی های مزبور در راستای تداوم 
فعالیت فعلی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال 

دولتی است.
تبصره ۱: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور 
موظفند در خصوص اموال عمومی در اختیار شرکت های 

سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی های مذکور 
و صورت های مالی شــرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت حسابرسی و بازرســی کرده و اموال عمومی در 
اختیار آنها را محاسبه نمایند. در صورت عدم همکاری 
هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت در ارائه اطالعات مطابق قانــون با آنها برخورد 

خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتی که در روند حسابرسی و بازرسی 
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، تخطی 
از ســوی هیئت مدیره شرکت های ســرمایه گذاری 
استانی احراز شود، افراد خاطی به قوه قضاییه معرفی 

خواهند شد.
ماده ۵: شرکت های ســرمایه گذاری استانی موظفند 
به منظــور اعمال مدیریت در هر یک از شــرکت های 
سرمایه پذیر، مشترکاً یک نماینده معرفی کنند. نماینده 
انتخاب شده توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی 
باید دارای تخصص و ســابقه کاری در حوزه فعالیت 
شرکت ســرمایه پذیر مربوطه بوده و به تأیید سازمان 
بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد. 
در غیر اینصورت نماینده مذکور حق شرکت در مجامع 
شرکت های فوق را نخواهد داشت. آیین نامه اجرایی این 
ماده شــامل تعیین حداقل معیارهای مورد نیاز برای 
نماینده های شرکت های سرمایه گذاری استانی ظرف 
ســه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای 
عالی بورس و شــورای عالی اجرای سیاست های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.

رییس جمهوری از آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها 
در روز ۱۵ شهریورماه خبر داد و گفت: ممکن است نیاز باشد 
مدارس از اول یا هفتم شــهریور باز باشند و دست آموزش 
و پرورش در این زمینه باز اســت اما ما مبنا را روز پانزدهم 
شهریورماه می گذاریم. رییس جمهوری با بیان اینکه اکنون 
زمان پایان مقابله و مواجهه با کرونا نیست، اظهار داشت: نه دنیا 
و نه نظام بهداشت و  درمان زمان خاصی را برای پایان بیماری 
اعالم نکردند. واکسن و درمان قطعی نیست، رفتار این ویروس 
کمی در حال تغییر اســت و تغییر کامل و ثابتی هم ندارد. 
آنگونه هم که اعالم کرده اند، خود به خود هم از بین نخواهد 
رفت لذا ما خودمان را برای یک مقابله بلندمدت آماده کنیم.
قبلی و کارهایی که در این مدت انجام شده است تشکر کنیم.

به رغم توقف صادرات، ارز مورد نیاز را تامین کردیم
روحانی افزود: با این که می دانم مردم در بخش اقتصاد و 
معیشت هنوز هم مشکل دارند، اما می خواهم از مسئوالن 

این بخش نیز تشکر کنم.

تامین ارز برای کاالهای مورد نیاز ما در این 
مدت انجام شده و ادامه هم خواهد داشت 

رییس جمهوری به بســته بودن مرزها و توقف تجارت و 
بازرگانی در دوران کرونا اشاره کرد و گفت: در فروردین 
و اردیبهشت ۹۹، صادرات کاال نداشتیم، مرزها بسته بود 
و صادرات قطع بود؛ در شرایط کرونا و تحریم همین که 
توانستیم ارز را برای کاالهای ضروری و اساسی و مواد اولیه 
تا امروز تامین کنیم و باز هم تامین می کنیم و همین که 
ریال مورد نیاز کشور، تامین شده است کار ساده ای نیست.  
روحانی گفت: ما در این دوران حقوق  کارکنان را سر موقع 
پرداخت کردیم، یارانه ها و بسته های معیشتی را در زمان 
تعیین شــده به مردم  پرداخت کردیم، پرداخت بسته 
حمایتی ویژه دوران کرونا به افراد بیکار و ۳ میلیون خانوار 
که در شرایط مناسب نبودند در طول ۴ ماه کار ساده ای 

نبود، پشت این اتفاقات کارهای زیاد و بزرگی قرار دارد که 
در بخش اقتصاد انجام شده است.  

سال تحصیلی ۱۵ شهریور آغاز می شود
روحانی درباره مصوبات جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
درباره آموزش نیز بیان کرد: تصمیم گرفته شد دانشگاه ۱۵ 
شهریور فعالیت خود را آغاز کند. این آغاز فقط حضوری 
نیست بلکه بخشی در فضای حقیقی و بخشی به شکل 

مجازی است البته با کالس خلوت و خوابگاه خلوت.
رییس جمهوری با بیان اینکه کالس و خوابگاه شــلوغ 
می تواند مشکل ایجاد کند، یادآور شــد: کسانی که در 
شهر دیگری قبول شدند، می توانند در دانشگاه شهر خود 
تحصیل کنند تا از این طریق، امکان شکل گیری خوابگاه  و 

کالس خلوت فراهم شود.

ممکن است تعطیلی پنجشنبه های مدارس 
حذف شود

روحانی با اعالم آغاز به کار و افتتاح کالس های آموزش و 
پرورش در ۱۵ شهریور عنوان کرد: ممکن است نیاز باشد 
مدارس از اول یا هفتم شهریور باز باشند و دست آموزش 
و پرورش در این زمینه باز است اما ما مبنا را روز پانزدهم 
شــهریورماه می گذاریم. به وزارت آموزش و پرورش این 
اجازه داده شد که از ابتدای شهریور، به تناسب استان ها 
آموزش خود را آغاز کند. با توجه به اینکه ممکن اســت 
تصمیماتی در مورد تعطیلی یک روز در میان کالس ها 
یا خلوت تر شدن کالس ها گرفته شود، تعطیلی روزهای 

پنج شنبه هم حذف می شود.  
وی ادامه داد: آخرین نکته ای که تصویب شــد در مورد 
کمیته تبلیغات بود تا آنهایی که مساله پایان کرونا را مطرح 
کرده و می کنند که کرونا تمام شــد یا مردم را مضطرب 
می کنند. مقرر شد صدا و سیما و رسانه ها بیشتر در این 

رابطه به فعالیت پرداخته و مردم را آگاه می کنند.

جزئیات طرح ساماندهی سهام عدالت در مجلس

طرح مجلس برای اعطای سهام به جاماندگان ۶ دهک اول

روحانی: 

سال تحصیلی ۱۵ شهریور آغاز می شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

صعود سکه به ۸ میلیون تومان در آخرین روز فصل بهار
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران )شنبه( با رشد ۲۱۰ هزار تومانی به نرخ هشت میلیون تومان فروخته شد. عامل اصلی رشد قیمت سکه و طال در معامالت 

امروز، ادامه افزایش قیمت دالر است. نرخ دالر امروز به ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان صعود کرد که این موضوع به جهش قیمت ها در بازار طال دامن زد.  بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۳ روز شنبه هشت میلیون تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شد. همچنین نیم سکه نیز 

چهار میلیون تومان، ربع سکه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.

بانک ها
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رئیس اتحادیه آهن با اشــاره به افزایــش ۵۰ تا ۱۰۰ 
تومانی قیمت میلگرد در بازار ، اظهار داشت: این افزایش 
قیمت ها در حالی در بازار اتفاق افتاده است که تغییری 
در مصرف به وجود نیامده است.حمیدرضا رستگار با 
اشاره به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی قیمت میلگرد در 
بازار، اظهارداشت: این افزایش قیمت ها در حالی در بازار 
اتفاق افتاده است که تغییری در مصرف به وجود نیامده 
اما بعضی از افراد متأثر از تغییرات قیمتی تمام کاالها 

عطش خرید در بازار آهن را دارند.
وی با بیان اینکه عده ای در بــورس بیش از نیاز خود 
محصول خریداری و آنها را در بازار آزاد با قیمت های 
باالتر به فروش می رســانند، افزود: چندین بار اعالم 
کرده ام که نظام توزیع ایراد دارد و همین ایرادات باعث 

شده برخی از این خال ها سوء استفاده کرده و کاالها را 
چندین ماه نگهداری و بعد با قیمت های باالتر به فروش 

می رسانند.
رئیس اتحادیه آهن تصریح کرد:  چرا فروشندگان باید 
با چندین واسطه کاال را در اختیار بگیرند، برای ما سوال 
است چه کسی قیمت ها را تعیین می کند که بازار با 
وجود عدم رونق مدام با نوسان قیمت روبه رو است. وی 
با انتقاد از اینکه چرا باید نظام توزیعی آهن و فوالد اصالح 
نشود، افزود: وجود واسطه ها در بازار باعث شده تا رانت 
ایجاد شود و قیمت ها به صورت غیر منطقی مدام تغییر 
کنند. برای حل این موضوع نامه نگاری های متعددی 
با وزارت صنعت انجام داده ایم اما هیچ توجهی به آنها 

نشده است.

معاون گمــرک ایران اعالم کرد کــه با پذیرش 
پیشــنهاد گمــرک ایــران توســط مراجــع 
ذی صــالح، ترخیــص ۹۰ درصــد از کاالهای 
اساســی، ضروری و فســادپذیری کــه دارای 
ثبت ســفارش بانکی بــوده و در صــف تأمین 
 ارز بانکــی قــرار گرفته انــد، انجــام خواهــد 

شد.
مهرداد جمال ارونقی با بیــان اینکه با مصوبات 
ابالغی به گمرک اجازه داده شــده نســبت به 
ترخیص درصدی از کاالهای دارای اولویت یک 
و دو گــروه کاالیی موجــود در اماکن گمرکی، 
مناطــق آزاد و ویژه یــا آنهایی که بــه اماکن 
مذکــور وارد می شــوند، دارای ثبت ســفارش 
بانکی بــوده و در صــف تأمیــن ارز بانکی قرار 
گرفته اند، اقدام کند، گفــت: گمرک در تعیین 
درصد آن، شــاخص هایی از قبیــل مأخذ کاال، 
اهلیت و ســوابق قبلی واردکننده، ماهیت و نوع 
 کاال و گروه بنــدی کاالیی را مــالک عمل قرار 

می دهد.
وی افــزود: براســاس مکاتبات انجام شــده و 
پیشنهاداتی که ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته 

است و با ابالغ بخشــنامه مربوط، از ابتدای تیر 
امســال، گمرکات اجرایی کشــور نســبت به 
ترخیص ۹۰ درصد از کاالهای اساسی، ضروری 
و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی بوده 
و در صف تأمین ارز بانکی قــرار گرفته اند، اقدام 

می کنند.
طبق اعالم گمــرک، ارونقی با اشــاره به اینکه 
ترخیص ۹۰ درصــد کاالی اظهاری، صرفا برای 
کاالهای اساســی، ضروری و فســادپذیر است، 
توضیح داد: دارا بودن ثبت سفارش بانکی و قرار 
گرفتن در صف تأمین ارز دو شــرط اصلی برای 
استفاده از این تسهیالت است و به نظر می رسد 
با اجرایی شــدن این فاز، روند ترخیص کاالهای 
اساسی، ضروری و فسادپذیر شتاب بیشتری به 
خود گیرد و مقدار کمی از کاال در بنادر و گمرکات 

کشور دپو شود.
بــه گفتــه معــاون گمــرک حمل یکســره، 
ترخیــص شــبانه روزی و ترخیــص نســیه 
از تســهیالت دیگــری اســت در رابطــه بــا 
 ترخیــص ســریع کاالهــا در دســتور کار 

قرار دارد.

یک کارشــناس صنعت لبنیات با بیــان اینکه 
قیمت گذاری فــارغ از واقعیت هــای اقتصادی 
جامعه باعث از بین رفتــن کیفیت محصوالت 
می شــود، گفت: وقتی قیمت تمام شده کاالیی 
افزایش می یابد اما قیمت دستوری اجازه افزایش 
قیمــت را نمی دهــد ممکن اســت در کیفیت 
دست کاری شود و ارزش غذایی محصول کاهش 
یابد. اسماعیل خاتمی با بیان این که ۱۲ محصول 
لبنی که دولت قیمت گذاری آن را برعهده دارد، 
تقریبا ۸۰ درصد تولیدات کارخانجات را تشکیل 
می دهد، اظهــار کرد: وقتی گفته می شــود که 
دولت تنها ۱۲ محصول لبنیاتی را قیمت گذاری 
می کند فراموش نکنیم که درواقع قیمت گذاری 
دولت بر ۸۰ درصد محصوالت صنایع لبنی است 
و این صنعت تنها می تواند برروی ۲۰ درصد از 

محصوالتش قیمت گذاری کند.
وی ادامــه داد: از دالیل این که دولت بخشــی 
از قیمت گــذاری محصوالت لبنــی را برعهده 
دارد، این اســت که دولت در ســند باالدستی 
خود تعهد  دارد که تا افق ۱۴۰۴ سرانه مصرف 
لبنیات در کشــور را به ۱۲۰ کیلوگرم در سال 
برســاند. در تمــام دنیا رشــد ســرانه مصرف 
لبنیات یکی از شــاخص های توســعه یافتگی 
به حســاب می آید و همین امر باعث شــده تا 
 دولت ها به لبنیات حســاس تر از ســایر اقالم 

خوراکی باشند.

این کارشناس صنایع غذایی اضافه کرد: از دالیل 
دیگر ورود دولت به قیمــت گذاری محصوالت 
لبنی می توان به این نکته اشــاره کرد که وقتی 
لبنیات به دلیل پرداخت یارانه توسط دولت در 
گروه کاالیی یک قرار می گیــرد، دولت مدعی 
می شود قیمت ها را در دســت دارد و از مصرف 
کننده حمایت می کند و این تعداد از محصوالت 
لبنی مشــمول افزایش قیمت نمی شوند. البته 
بسیاری از کارشناســان امور معتقدند وقتی به 
ابتدای زنجیره تولید، یارانه تعلق بگیرد و قیمت 
در انتهای تولید ثابت نگه داشــته شــود، قطعا 
منفعتی برای مصرف کننده بــه دنبال نخواهد 

داشت.
این کارشــناس صنعت لبنیات با بیــان اینکه 
قیمت گذاری فــارغ از واقعیت هــای اقتصادی 
جامعه باعث از بین رفتــن کیفیت محصوالت 
می شــود، اظهار کرد: وقتی قیمت تمام شــده 
کاالیی افزایــش می یابد اما قیمت دســتوری 
اجازه افزایــش قیمت را نمی دهــد، در نتیجه 
ممکن است از شیری استفاده شود که کیفیت 
پایین تری دارد و درنهایت ارزش غذایی محصول 
کاهش پیدا کند. از طرفی پایین آوردن کیفیت 
یعنی نزول شــخصیت کیفی یک برنــد و اگر 
برندی در بخــش مواد غذایــی کیفیت خود را 
 از دســت دهد، تقریبا هیچ چیز برای از دست 

دادن ندارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شــوراي اســالمي 
در آســتانه روز ملی اصناف 
عرصــه  تالشــگران  از  
اصنــاف تقدیــر و تشــکر 
کرد. روز گذشــته در همایش تجلیل از اعضای ستاد 
مرکزی شــورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمیلوح 
سپاســی از طرف محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شــورای اســالمی و پرویز ســروری، دبیر شــورای 
ائتالف نیروهای انقالب اســالمی به ابراهیم درستی 
 نماینده سرپرســت وزارت صمت در اصناف کشــور

 و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران اهداء 
شــد.محمدرضا نوری، رئیس امور مالیاتی شــهر و 
اســتان تهران  نیز با اهدای لوحی به ابراهیم درستی 
از تالش های اصناف کشــور در ســال جهش تولید 
تقدیر و تشکر کرد.همچنین روز گذشته به مناسبت 
روز ملی اصناف نشســت ابراهیم درســتی نماینده 
سرپرســت وزارت صمت در اصناف کشــور و عضو 
 هیئت رئیســه اتاق اصناف ایران و تهران با جمعی از 
روســای اتحادیه هــای صنفــی تهــران پیرامون 
بررسی مشــکالت و میزان آســیب های وارده ناشی 
از شــیوع کرونــا و راهکارهای جبران خســارات در 
آســتانه روز ملی اصنــاف برگزار شــد.در تقویم روز 
یکم تیر ماه به نام اصناف یا همان کســبه و بازاریان 
ثبــت شــده است.مشــاغلی کــه در نظــام خرده 
 فروشــی را شامل می شــوند و نقش بســیار مهمی

 در چرخــه اقتصــادی و رشــد و توســعه کشــور 
 دارنــد. متاســفانه در ســالهای اخیــر بخصــوص

 از زمستان سال گذشته تاکنون اصناف درگیر مشکالت 
بسیاری شده اند که رفع آن و بازگشت اصناف به چرخه 
اقتصــادی نیازمند حمایت های دولت اســت. امروز 
یکشنبه یکم تیر ماه مطابق آنچه در تقویم نامگذاری 
شده روز ملی اصناف است و بدون تردید در شرایطی 
که اقتصاد خــرد ایران از یک طرف بــه دلیل تبعات 
رکود تورمی ناشــی از تحریم مشکالت خاص خود را 
 داشت و از طرف دیگر به دلیل شــیوع ویروس کرونا

 شاید بسیاری از کسبه خرد در حال کشیدن نفس های 
آخر فعالیتشان باشــند، صاحبان صنوف با مشکالت 
عدیده ای دســت به گریبان هستند از ورشکستگی، 
اقساط معوق، مالیات، حق بیمه ای که باید به سازمان 
تامین اجتماعی بپردازند و اما در آستانه روز ملی اصناف 
برخی روسای اتحادیه ها از درخواست های خود برای 
بازگشت رونق به واحدهای صنفی گفتند که مشروح 

آن را در ذیل می خوانید:

پتانسیل اصناف شــرط عبور از معضالت 
اقتصادی

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک نیز بر این باور اســت 
که کسی خریدار حرف های اصناف نیست ولی تاکید 
دارد که برای مقابله با مشــکالت اقتصادی از پتانسیل 
اصناف استفاده کرد.مصطفی قلی خسروی می گوید: 
در سفارشات حضرت علی )ع( به مالک اشتر نیز توجه 
به تاجران و بازرگانان آمده اســت و واقعیت اقتصادی و 
اجتماعی جامعه نیز نشان داده است که هر زمان توجه 
دولت به اصناف بوده عبور از مشکالت اقتصادی به آسانی 
انجام شده اما غفلت از پتانسیل اصناف مشکالت اقتصاد 
خرد را چندین برابر کرده است.وی ادامه می دهد: دولت 
هیچ گاه تاجر خوبی نبوده و فقط باید ناظر باشد. انتظار 
ما از دولت این است که به اصناف توجه کند و از ظرفیت 
تجاری این بخش برای حل مشکالت اقتصادی استفاده 
کند.قلی خسروی تصریح می کند: در قانون نظام صنفی 
نیز به جایگاه و اعتبار اصناف توجه شده است و امیدواریم 
دولت نیز تالش کند تا این جایگاه به اصناف بازگردانده 
شود.رئیس اتحادیه مشــاوران امالک خاطرنشان می 
کند: دولت نهم و دهم از پتانســیل اصناف در اقتصاد 
استفاده کرد اما در دولت تدبیر و امید از ظرفیت اصناف 

استفاده نشد.

مشکالت صنفی به قوت خود باقی است
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز بر این باور 
است که صاحبان صنوف سالهاست که با مشکل مالیات، 
بیمه و بدهی بانکی دست به گریبان هستند اما از سوی 
دولت هیچ اقدامی برای حمایت از آنها صورت نگرفته 
است.اسداله کارگر می گوید: اصناف برای کمک به دولتها 
برای عبور از مشــکالت همواره در صحنه بوده اند ولی 
مساله اساسی این اســت که دولت برای حل مشکالت 

آنها اقدامی انجام نمی دهد.وی ادامه می دهد: مسایل و 
مصایب صنفی را در جلسات مختلف و یا از طریق مکاتبه 
به گوش دولتمردان رســانده ایم اما معضالت صنفی 
همچنان به قوت خود باقی است و دولت گامی برای حل 

این معضالت بر نمی دارد.

بازار ثبات می خواهد
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی مهمترین خواســته 
اصناف از دولت را ایجاد ثبــات و آرامش در بازار عنوان 
می کند.خسرو ابراهیمی نیا می گوید: تا زمانی که شاهد 
جهش تورم و قیمتها باشیم و بازار ثبات قیمت را تجربه 
نکند اصناف نیز نمی توانند به حداقل های سود قانونی 
تعیین شده دست پیدا کنند.وی می افزاید: نبود ثبات 
در بازار موجب شده تا مردم تمایل و رغبت برای خرید و 
جهش تورم نیز موجب شده تا قدرت خرید آنها به شدت 
کاهش بیاید که تبعات این امر خود را در قالب عدم فروش 

در واحد صنفی نشان می دهد.
رئیس اتحادیــه تاالرهای پذیرایــی تصریح می کند: 
برای حمایت از اصناف و تمامی فعالیت های اقتصادی 
دولت باید ثبات را بــه اقتصاد بازگرداند تا از یک ســو 
منافع فعاالن اقتصادی تامین شــود و از ســوی دیگر 
رونق به اقتصاد خرد کشــور بازگــردد. تبعات افزایش 
رکودتورمی ناشی از تحریم ها مدتهاست که در اقتصاد 
کشور خودنمایی می کند اما شــیوع ویروس کرونا بر 
میزان این رکود دامن زده اســت حال برای عبور از این 
بحرانها ابتدا دولت باید میزان تعامالت خود را با فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی و صنفــی افزایش دهد و از 
سوی دیگر تالش کند تا با سیاستگذاری های مدون مانع 
از بی ثباتی در اقتصاد شود البته قبل از سیاستگذاری باید 
 تمامی ابعاد یک تصمیم گیری برای بخش های مختلف 

اقتصادی سنجیده شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با اهدای لوحی از ابراهیم درستی، نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف و تالشگران این حوزه تقدیر كرد

تقدیر از اصناف و  بازاریان
شایلی قرائی
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سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه سه 
کشور اروپایی وارد یک بازی شــده اند که به نظر 
بنده یک بازی غیرســازنده و خطرناکی اســت. 
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
در مورد تصویب قطع نامه شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی علیه ایران، گفت: آنچه که 
مسلم است، اقدامی بوده که شورای حکام انجام 
داده و این موضوع برای ما غیرقابل قبول اســت. 
جمهوری اســالمی ایران باالترین و شفاف ترین 
همکاری را در چارچوب پادمان با شورای حکام و 

آژانس داشته است.
وی افزود: برای ایران قابل قبول نیست بعد از این 
میزان همکاری، آنها مجدداً بــه بهانه های واهی 
و بر اســاس ادعاهای پوچ و بی مبنا که اطالعات 
غیر رســمی، ناقص و غلط کشــورمان را مجدداً 
تحت فشــار قرار دهند. خود آنها نیز می دانند که 
جمهوری اســالمی ایران کشــور، دولت و ملتی 
نیست که تحت فشار و زیاده خواهی بخواهد تن 

به کاری دهد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی گفت: مبنا و 
چارچوب همکاری ما مشــخص است و بنابراین، 

این قطع نامه برای ما غیرقابل قبول است. نکته ای 
که بیش از همه حائز اهمیت بوده، رفتار دوگانه و 
عجیب کشورهای اروپایی، به ویژه سه کشور آلمان، 
انگلیس و فرانسه است.موسوی ادامه داد: این سه 
کشور اروپایی که خود نیز عضوی از برجام هستند 
و با توجه به اینکه شرایط را می دانند و گذشته این 
پرونده نیز در دستان آنها هست، متأسفانه این سه 
کشور وارد یک بازی شــده اند که به نظر بنده یک 

بازی غیرسازنده و خطرناکی است.
وی تاکید کرد: ما فکر می کنیم که اروپایی ها گرفتار 
دامی شده اند که صهیونیست ها و آمریکایی ها زیر 
پای آنها پهن کردند و مجدداً برای ملت ما نشــان 
دادند که کشورهای ناتوانی هستند و در عین حال 
روز به روز نیز بی اعتماد بودن خود برای ملت ما را 
نشان می دهند.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
ما به کشورهای اروپایی و آژانس هشدار داده ایم که 
این روند در پیش گرفته شده، صدور این قطع نامه 
علیه پرونده صلح آمیز هســته ای ایران و تقاضای 
مطرح شده غیرقابل قبول اســت و حتماً عواقبی 
خواهد داشت که متوجه کسانی خواهد بود که این 

قطع نامه را بنیان گذاری کردند.

در معامــالت طــال در 
بازارهــای آنالیــن بار ها 
و بار هــا شــاهد ایجــاد 
مشــکالت و کالهبرداری 
هســتیم  مــردم  از 
که ایــن مــوارد در ماههای اخیر افزایش بســیار 
زیادی داشــته و آمار شــکایات حکایت از رشــد 
کالهبرداری دارد اما همــواره این افراد به فعالیت 
خود ادامــه می دهند و هیچ نهــادی غیر از اظهار 
نظر و هشــدار حرکت جدی بــرای مقابله با این 
خرید و فروش ها در فضای مجازی نمی کند. کم 
فروشــی، فروش طال تقلبــی، کالهبرداری هایی 
همچون ماجرای ســکه ثامن و بســیاری از این 
مــوارد، همگی ناشــی از عــدم توجه مــردم به 
هشــدار ها و همچنین برخورد جــدی با فعالیت 
اینگونه واحد ها اســت. اما بحــث خرید و فروش 
آنالین طال و جواهر و ســکه در فضــای مجازی و 
 برنامه هایی مثل اینستاگرام و تلگرام بسیار متفاوت 

است.
در همین رابطه رییس اتحادیه طال و جواهر هشدار 

داد: مراقب کالهبرداران در فضای مجازی باشند. 
آیت محمدولی ادامه داد: به دنبال فعالیت برخی 
کانال های تلگرامــی جعلی به نــام اتحادیه طال 
و جواهــر، رییس ایــن اتحادیه به مردم هشــدار 
 داد: اتحادیــه طــال و جواهــر تهران جز ســایت

 www.estjt.ir هیــچ راه ارتباطی دیگر با مردم 
و اعضا ســایت ندارد. وی افزود: اکنــون در حال 
نامه نگاری و اقــدام قانونی برای برخــورد با این 
کانال های تلگرامی و ســایت هــای کالهبرداری 
هســتیم. محمدولی در پاســخ به این پرسش که 

چه ارگانی مســئول رســیدگی بــه فعالیت این 
ارگان هاســت؟ افــزود: طبق قانــون، در فضای 
مجازی، رســیدگی به این پرونده بر عهده پلیس 
فتاســت. رئیس اتحادیــه طال و جواهــر گفت: 
بحث خریــد و فروش طال در فضــای مجازی و به 
صورت اینترنتــی همچنان ممنوع اســت و هیچ 
 دستورالعملی جدیدی هم در این خصوص صادر

 نشده است.
رئیس پلیس فتا نیز از نظارت بر کانالهای تلگرامی 
و ســایتهایی که در بازار طال و ارز حباب سازی و 
خبرسازی می کنند، خبر داد و گفت: برخورد با این 
سایتها و کانالها همچنان در دستور کار پلیس قرار 
دارد و از مردم می خواهیم فریب خبرســازی های 
بی مورد در این حوزه را نخورد؛ معیار اعالم قیمت 
بانک مرکزی اســت. هادیان فر یادآور شد: پرونده 
"ســکه ثامن" را فراموش نکنیم، ســکه ای که به 
صورت مجازی خرید و فروش می شد و مشکالت 
عدیده ای را برای تعداد زیــادی از مالباختگان به 
وجود آورد که پلیس با درایت و تیزهوشی توانست 
نسبت به بلوکه شــدن پولهای داخل کشور اقدام 
کرده، مجرم و همدستانش را به کشور بازگردانده 
و اکنون نیز دســتور پرداخت پولهای مالباختگان 

توسط مقام قضایی صادر شده است.

شکایات از بازارهای آنالین خرید و فروش طال افزایش چشمگیری داشته است

کالهبرداری در خرید و فروش های تلگرامی طال

افراد فعال در اتاق های طال هیچ رد و نشانی ندارند
محمدرضا نصراللهی، مدیر حقوقی اتحادیه كسب و كارهای اینترنتی

تقریبا تمام مردم در تلگرام، به کانالهایی که در آن معامالت طال یا معامالت سکه و یا معامالت دالر و…انجام می شود، برخورد کرده اند. اگر وارد این نوع کانالها شده باشید، می دانید که روزانه افراد مختلف با ثبت اطالعات هویتی و مالی خود 
می توانند با یکدیگر معامله کنند و طال و دالر و... بخرند و بفروشند و درصدی از این معامله هم به مدیران کانال می رسد. در نگاه اول همه چیز عادی و قابل توجیه است. مثل هر بنگاه دیگری، خریدار و فروشنده معامله می کنند و درصدی از معامله 
هم به بنگاه می رسد. اما در این بین چنداتفاق دیگر هم می افتد که اگر آنها را بدانید، شاید موضوع برای شما از حالت یک معامله عادی خارج شود. فرض کنید قرار است این معامله را در یک بنگاه حقیقی و با حضور آدمهای واقعی انجام دهید.

در این حالت عالوه بر اینکه نام و هویت و آدرس طرف معامله و بنگاه واسطه معامله را می دانید، پس از توافق درباره مبلغ معامله، شما پول را پرداخت و کاال را تحویل می گیرید. درباره بازارهای مالی مانند بورس هم، متولیان این بازارها موظف 
به احراز هویت معامله گران هستند و شخصیت حقوقی متولیان بازار هم شناخته شده و تایید شده و قابل پیگیری است. اما با وجود همه این تمهیدات، شما هیچگاه اطالعات محرمانه حسابهای بانکی خود را در اختیار معامله گران کارگزاران 
معامالت بورسی یا واسطه های معامالت حقیقی قرار نمی دهید. حاال بیایید وضعیت را در کانالهای تلگرامی معامالت طال و ارز بررسی کنیم. شما در این اتاقهای معامالتی با افرادی طرف هستید که مطلقا هیچ رد و نشانی از آنها در جایی وجود 
ندارد و تنها اکانت هایی تلگرامی هستند که در بهترین حالت توسط ادمین کانال، احراز هویت شده اند. اما ادمین کانال کیست و چه شرایطی دارد. این، جالبترین بخش ماجراست، چرا که هر فرد عادی تنها با داشتن یک اکانت تلگرامی که 
ساختن آن بر روی هر خط تلفن همراه، ساده و بی هزینه است، می تواند یک کانال خرید و فروش ارز یا طال و ... راه اندازی کند. کل سرمایه مورد نیاز برای این کار هم چیزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه برای خرید و نصب یک ربات 
)یعنی یک برنامه خودکار که قالب های مختلف آن توسط برنامه نویسان نوشته شده و در اینترنت قابل خرید و دانلود است( کانال خود را تبدیل به اتاق معامالت طال و ارز کند. به این ترتیب ما با بنگاهی طرف هستیم که هیچ اطالعی از نام و 

نشان مسئول آن نداریم و در هر لحظه ای که این اکانت تلگرامی غیرفعال شود، تمام بنگاه و اطالعات و طرف های معامالتی آن در یک لحظه از دسترس خارج می شوند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت گذاری دستوری و کاهش کیفیت لبنیات 

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن: 

هیچکس پاسخگوی گرانی فوالد و آهن نیست

موسوی:

قطعنامه شورای حکام آژانس، برای ما غیرقابل قبول است

تسهیالت جدید برای ترخیص فوری کاالهای اساسی
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شركت های دانش بنیان كمك هزینه »عارضه یابی« 
می گیرند

شــرکت های دانش بنیان و فناور می توانند تا سقف ۷۰ درصد هزینه ها از 
صندوق نوآوری و شــکوفایی خدمات عارضه یابی دریافت کنند. خدمت 
عارضه یابی همانگونه که از نام آن مشخص اســت به شرکت هایی که در 
خط تولید یا در زمینه مدیریت و منابع انسانی دچار مشکل شده اند کمک 
می کند تا مشکالت را ریشه یابی کنند و با دریافت مشاوره های تخصصی 
بر این مشکالت پیروز شــوند.گاهی الزم است تا مشاوران و متخصصان از 
بیرون از شرکت، این مشکالت را بررسی کنند تا بتوانند راه حل های درست 
برای حل آن ها ارائه کنند. به این خدمات عارضه یابی گفته می شود. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تالش کرده است تا با ارئه مشاوره های 
تخصصی شرکت های دانش بنیان را به سمت بهره گیری از روش های نوین 
مدیریتی هدایت کند. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، خدمات مشاوره ای و 
عارضه یابی را با بهره مندی از تیم مشاوران متخصص خود تا سقف ۷۰ درصد 
هزینه به شرکت های دانش بنیانی که به هر دلیل به ورشکستگی نزدیک 
بوده و با مشکالت جدی مدیریتی مواجه شده اند ارائه می دهد. در واقع ۷۰ 
درصد هزینه مشاوران و دیگر هزینه های جاری خدمات عارضه یابی از سوی 
این صندوق تقبل شده است تا شرکت های دانش بنیان بتوانند بر مشکالت 
خود غلبه کنند.هدف از ارائه خدمت عارضه یابی به شرکت های دانش بنیان 
پیش از هر چیز، رفع ضعف های مدیریتی اســت. بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان، تیم های فنی بسیار قوی دارند و حول ایده ای فنی و مهندسی 
شــکل گرفته اند. این شــرکت ها به صورت عمده در جنبه های مدیریتی 
ضعف هایی دارند که رفع آن ها از توان تیم های داخلی شرکت خارج است. 
در راستای کمک به شــرکت های دانش بنیان برای شناسایی نقاط قوت، 
ضعف و چالش های مدیریتی خود و دریافت مشاوره های اثربخش و آشنایی 
با راهکار های مناسب برای رفع این چالش ها، صندوق نوآوری و شکوفایی 
با اســتفاده از ظرفیت و توان کارگزاران خصوصی، اقدام به ارائه خدمات 
عارضه یابی کرده است.کارگزاران صندوق در این حوزه، بر اساس مدل های 
عارضه یابی بومی، فرآیند های مختلف سازمان از جمله مدیریت راهبردی، 
مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و فروش را با استفاده از معیار هایی 
جامع، ارزیابی می کنند و نقاط قوت و ضعف شرکت را شناسایی می کنند. 
عالقه مندان می توانند جهت کســب اطالع و ثبت نام به سامانه اینترنتی 

Ghazal.inif.ir مراجعه کنند.

طبق اعالم معاونت علمی
آیین نامه قانون حمایت از شــركت ها و مؤسسات 

دانش بنیان اصالح شد
آیین نامه قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات اصالح شد. به گزارش معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهور، هیئت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت های دانش 
بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت ها در خصوص این شرکت ها، 
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیان و 
تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات را اصالح کرد.مطابق این اصالحیه، 
ضوابط و شرایط اعطای حمایت های مالی و تسهیالتی بر اساس اساسنامه 
صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشــخص 
می شــود. همچنین صندوق نوآوری و شــکوفایی موظف است به منظور 
تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شــرکت ها و موسسات دانش 
بنیان و تجاری ســازی نوآوری ها و اختراعات، آیین نامه های مصوب را در 
اختیار دبیرخانه شــورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر 

عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.

سخنگوی تعزیرات: 
هزینه ارسال تمام كاالهای فروش اینترنتی به عهده 

فروشنده است
ســخنگوی ســازمان تعزیرات گفت: طبق قانون هزینه ارســال کاال به 
عهــده فروشــنده اســت و درصورتی کــه کاالی دریافتــی بــا کاالی 
 خریداری شده مطابقت نداشته باشد، هزینه مرجوع کردن آن نیز بر عهده 

فروشنده است.
به گزارش مهر، سید یاسر رایگانی، ســخنگوی سازمان تعزیرات در پاسخ 
به این ســؤال که ســازمان تعزیرات می تواند به گرانی لوازم خانگی ورود 
پیدا کند یا خیر، گفت: ازنظر قانونی به دو شــکل امکان ورود داریم، یکی 
اینکه مراجع رسمی مثل ســازمان حمایت باید اعالم قیمت رسمی کنند 
که در هفته قبل تمام کارخانه های داخلی را ملزم کردند که در ســامانه 
۱۲۴ ثبت قیمت کنند. هر قیمتی که ثبت می شــود باید هم وطنان طبق 
آن خرید کنند و درصورتی که قیمتی باالتر باشد کار ما آغازشده و با اعالم 
شکایت از سوی مردم به گرانی ورود پیدا می کنیم. شکل دوم ورود ما به این 
 موضوع این گونه است که ســازمان حمایت به عنوان مرجع قیمت گذاری 
اعالم می کند که فــالن کارخانه تولیــدی قیمت هایی کــه اعالم کرده 
اســت را رعایت نکرده اســت. وی افزود: در مورد قیمت گذاری ما کاری 
نمی کنیم و ســازمان حمایت با کارخانه ها هماهنگی می کند. ســامانه 
تلفنــی ۱۲۴ و ســامانه ۱۳۵ ســازمان تعزیــرات شــکایات مردمی را 
دریافت می کند.سخنگوی ســازمان تعزیرات در پاســخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه آیــا انبار احتکار لوازم خانگی کشــف کرده اند یــا خیر، گفت: از 
سه شــنبه هفته گذشــته کار خود را برای شناســایی انبارهای احتکار 
 آغاز کردیم. ریاســت ســازمان تعزیرات نامه ای را به سراسر کشور ابالغ

 کردند که هــم انبارهای فروشــندگان و هم انبارهــای تولیدکنندگان 
موردبررســی قرار گیرد. از امروز همــکاران ما ایــن کار را آغاز خواهند 
کرد.رایگانی که در برنامــه تلویزیونی در انتهای الوند ســخن می گفت 
در مورد اقدامــات ســازمان تعزیرات برای مبــارزه با کاالهــای تقلبی 
گفت: تقلب در کســب یکــی از صالحیت های ماســت. متأســفانه این 
موضوع به گونه ای شــده اســت که حتی تشــخیص آن برای هم وطنان 
 ما هم ســخت شــده اســت. این روزها که خریــد اینترنتی زیاد شــده

 اســت، هم وطنان ما باید توجــه کنند که از فروشــنده معتبر خریداری 
کننــد. فروشــنده ای که تلفــن ثابــت و آدرس ثابت داشــته باشــد. 
این موضوع امکان پیگیــری را بــرای خریداران فراهــم می کند. طبق 
قانــون هزینه ارســال کاال به عهــده فروشــنده اســت و درصورتی که 
 کاالی دریافتــی بــا کاالی خریداری شــده مطابقــت نداشــته

 باشد، هزینه مرجوع کردن آن بر عهده فروشنده است. هم وطنان ما باید 
از جایی خرید کنند که هویت صنفی درستی دارد و احتمال رصد تخلف 
برایشان وجود داشــته باشد.رایگانی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر این که 
روند توزیع کاالهایی که در انبارهای احتکار کشف می شود چگونه است، 
گفت: خاطرم هست در ســال ۱۳۹۷ که با چنین مشکلی در لوازم خانگی 
روبه رو بودیم، انبار ۹۰۰ میلیونی در شــهر اصفهان پیدا کردیم، در محل 
 کاالهــا قیمت گذاری شــد و در همان جا بــر طبق نرخ مصــوب فروش

 رفت.

اخبار

بعد از پــرواز قیمت خودرو 
در آغاز سال و پرواز قیمت 
کاالهای اساسی،  مسکن، 
لوازم خانگی و در پایان تخم 
مرغ این بار نوبت دالر است 
که رکوردی تازه از خود به جــای بگذارد. آنچه واضح 
و مبرهن اســت اینکه دالر متغیر کلیدی در اقتصاد 
ماســت که هرگاه تکانی به خود دهد اول از همه بازار 
طال و سکه را با خود همراه می کند و تب تند افزایش 
قیمت را سپس در بازارهای موازی به دنبال دارد. دالر 
در حالی روز شــنبه در صرافی هــای بانکی ۱۸ هزار 
و ۶۰۰ تومان قیمت خورد که بررســی های میدانی 
»کسب و کار« نشان می دهد در بازار آزاد تا کانال ۱۹ 
هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت. نرخ خرید دالر از مردم 
 نیز در صرافی های بانکی برابر با ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 اعالم شد.
این در حالی است که روند رو به رشد قیمت ها در سایر 
ارزها نیز تداوم یافت؛ بــه طوری که قیمت فروش هر 
یورو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رســید. نرخ خرید یورو 
نیز برابر با ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گزارش شد. در حالی 

قیمت دالر در بازار شنبه تهران به ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان 
رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۲ درصدی 

داشته است.

اوج گیری طال و سکه
اولین بازاری که نســبت به این افزایش نرخ واکنش 

نشان داد، بازار طال و ســکه بود. تا لحظه تنظیم این 
گزارش )ســاعت ۱۷ روز شــنبه( نرخ هر گرم طالی 
۱۸ عیــار به ۷۸۰ هــزار تومان رســید و ســکه در 
آســتانه ورود به کانال ۸ میلیون تومــان قرار گرفت. 
محمد کشــتی آرای، نایب رییس کمیسیون طال و 
جواهر اتاق اصناف در همین رابطه گفت: »با شــروع 

معامالت روز شــنبه نرخ هــر قطعه ســکه تمام با 
 افزایش ۱۰۰ هزار تومانی نســبت به هفته گذشــته

 بــه رقــم بی ســابقه ۷ میلیــون و ۹۰۰ هــزار 
تومــان رســیده اســت.« »کســب و کار« در 
 گفتگــو بــا یــک کارشــناس، دالیــل افزایــش

 نرخ دالر را بررسی می کند. 

دالر وارد كانال 19 هزار  و سکه 8  میلیون  تومان شد

رکورد  شکنی  دالر  و سکه 
آیا بانك مركزی به سالمت از تنگنای ارزی عبور خواهد كرد؟

جهش  دالر  و آینده  نرخ سود
کامران ندری، اقتصاددان

در شرایط سختی در حوزه بازار ارز قرار داریم. از طرفی تجارت جهانی کاهش پیدا کرده و این مساله روی صادرات نفتی ما تاثیر گذاشته است. در مورد دوم تحریم ها روز به روز سخت تر می شود و به لحاظ اجرایی حوزه عمل وسیع تری پیدا می 
کند. سوماً جابه جایی و انتقال پول مخصوصا بعد از قرار گرفتن در لیست سیاه )FATF( دردسرهایی دارد. نگرانی هایی هم در اقتصاد ما نسبت به آینده وجود دارد که مردم را ترغیب می کند با خرید یک دارایی، نگرانی های تورمی خودشان 
نسبت به آینده را پوشش بدهند. بنابراین عرضه ارز در حال حاضر تقریبا محدود و سخت شده و تقاضا هم به نوعی در اقتصاد وجود دارد. با کنترل های بانک مرکزی در بازار ارز، این تقاضا تا حدودی کنترل و محدود شده؛ اما کسانی که فعال 
اقتصادی هستند و نگرانند که در آینده نرخ ارز افزایش پیدا کند، هم اکنون ارز مورد نیاز خود را تهیه می کنند وگرنه با قیمت هایی که ممکن است در آینده برای ارز اتفاق بیفتد ممکن است تولید برای آنها مقرون به صرفه نباشد. بنابراین 
حاضرند با قیمت ۱۸ هزار تومان دالر مورد نیاز خود را خریداری کنند. واقعیت این است که شرایط اقتصاد، شرایط سخت و دشواری است. به نظر می رسد بانک مرکزی تمام تالش خود را انجام می دهد. تنها کاری که شاید جا داشته باشد 
در آن تجدید نظر بکند نرخ سود یا نرخ بهره است که شاید اگر در آن تجدید نظر کند در شرایط فعلی بتواند به این بانک کمک کند؛ ولی اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، واقعیت این است که شرایط، شرایط سختی است. نرخ ارز هنوز در 
اقتصاد ما یک متغیر کلیدی است. بنابراین وقتی افزایش پیدا می کند قیمت کاالهای وارداتی در اقتصاد زیاد می شود و فشار هزینه ای را به بنگاه های تولیدی تحمیل می کند و روی انتظارات تورمی هم تاثیر می گذارد یعنی باال رفتن نرخ 
ارز جو و اثر روانی در اقتصادمان ایجاد می کند که همه اینها باعث می شود که ما افزایش قیمت ها را در اقتصادمان داشته باشیم. نرخ ارز هنوز در اقتصاد ما یک متغیر کلیدی است. امیدوار بودیم که بانک مرکزی بتواند با تغییر متغیر سیاستی 
یا ابزار سیاستی خود به نرخ بهره، مقداری از اهمیت نرخ ارز در اقتصاد بکاهد و بتواند ابزار سیاستی دیگری را جایگزین نرخ ارز کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. تنها چیزی که بانک مرکزی می تواند در شرایط فعلی تا حدودی روی آن 
فکر کند و جا دارد در مورد آن بازنگری شود نرخ بهره یا نرخ سود در بازار بین بانکی است تا شاید بتواند تا حدودی در شرایط فعلی مشکالت اقتصاد ما را تا حدودی کمتر کند. قطعنامه ای که روز جمعه در شورای حکام تصویب شد نیز اثری 
کوتاه مدت بر نرخ ارز دارد یعنی باید ظرف چند روز آینده دالر مجددا به کانال قبلی خود برگردد. این تصویب نامه ها یا قطعنامه ها اثر کوتاه مدت و موقتی خواهد داشت؛ ولی در رابطه با تحریم های آمریکا این اثر کوتاه مدت و جو روانی نیست. 
واقعیت این است که ما نمی توانیم نفت را بفروشیم یا اگر بفروشیم، نمی توانیم به راحتی پول آن را منتقل کنیم. مورد دیگر )FATF( بود که به هر حال نظام سیاسی ما تصمیمش بر این شد که با این سازمان همکاری نکند. )FATF( یا تحریم 

ها اثرات دائمی دارد. بحث کرونا خیلی مهم است ولی قطعنامه آثار دائمی ندارد. یک اثر روانی موقتی دارد و این احتمال وجود دارد که دالری که در حال حاضر به کانال ۱۹ هزار تومان نزدیک شده دوباره به کانال ۱۸ هزار تومان برگردد. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

حمایت های مستمر دولت از اکوسیستم استارتاپی در بحران کرونا
رئیس مرکز شتابدهی نوآوری و مدیرکل توسعه شعب و پردیس های پارک فناوری پردیس خبر داد: حمایت دولت از زیست بوم فناوری و نوآوری کشور همچنان ادامه دارد و برای فعال 

نگه داشتن زیست بوم کارآفرینی کشور در شرایط همه  گیری ویروس کرونا تالش می کنیم. »مهدی عظیمیان« با اشاره به تاثیرگذاری شیوع بیماری کرونا بر اکوسیستم استارتاپی گفت: پس 
از شیوع گسترده ویروس کرونا، این بحران ابعاد و اثرات مخربی مانند سایر بخش های جامعه بر اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی نیز داشت. در این حال دولت تالش خود را برای حمایت از 

اکوسیستم کارآفرینی ادامه می دهد.

سرمقاله

آخر
 کسب و کار

آگهی شركت فوالد مباركه 

مدیریت  مرتبطمهلت ارسال  مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

فراخوان عمومی۱
۹۸۹۹۰۳۰۱

برنامه ریزی خرید۱۳۹۹/۰۴/۱۰شناسایي منابع تامین براي پیچ و مهره هاي صنعتي 

مناقصه عمومی۲
۴۸۵۱۱۴۱۰

خرید مواد مصرفي۱۳۹۹/۰۴/۱۴خرید هفت ردیف لوله فوالدی بدون درز به وزن ۹۷.۰۰۰کیلوگرم

مناقصه عمومی۳
استفاده از خمات مهندس مشــاور تخصصی در زمینه زیبا سازی ۴۸۵۰۶۸۴۶

برنامه ریزی خرید۱۳۹۹/۰۴/۱۷فضاهای عمومی و کارگاهی در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه سبا

مناقصات و مزایدات : جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 
مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمائید. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

کد آگهی : 99121
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

يادداشت

    رحمــان ســعادت،عضو هیات علمی 
دانشگاه سمنان

 

در دنیای امروز، بســیاری از مناســبات و روابط 
انســانی بر اســاس قراردادها تنظیم و انجام می 
شود. بر طبق نظر توماس هابز انسانها در وضعیت 
اولیه )طبیعی( گرگ های همدیگر بودند و زندگی 
ددمنشانه ای داشــته اند و به منافع دیگر حمله 
می کردند. ایــن قراردادهــای اجتماعی بود که 
انسان ها را به وضعیت ثانویه رســاند و آنها را به 
موجودات متمدن تبدیل کرد. امــا واقعیت این 
است که ضریب نفوذ و قدرت قراردادها و قوانین 
تا یک جایی راه به جلو می برد و از یک جایی دیگر 
این اعتماد اســت که روابط انسانی و اقتصادی را 
تعیین و تنظیم می نماید و باعث بهبود رفاه فردی 

 و جمعی و زندگی مطلوب اقتصادی و سیاســی
 می شــود. در این میان اعتماد مــردم به دولت 
و سیاســتها و ابــزار اقتصــادی و اجتماعی آن 
اهمیت زیــادی دارد. شــاید مهمترین عنصری 
 که از طــرف دولت تبیین، طراحــی و در اختیار

 مردم قرار می گیرد "پول" اســت. در واقع پول، 
کاغذی بیش نیســت. آنچــه بــه آن اعتبار می 
بخشــد اعتماد مردم به آن اســت. بویژه امروزه 
که "پول اعتباری" بین مردم بســیار رواج دارد 
که ماهیتا سراســر اعتبار و اعتماد است. بنابراین 
آن چیزی کــه در روابط اقتصادی حاکم اســت 
پول، میزان اعتبار و اعتماد عمومی به آن اســت.

وقتی پول اعتبار خود را از دســت مــی دهد، به 
این معنی اســت که مردم به پول ملــی اعتماد 
 ندارند. بنابراین زمانی کــه اعتماد مردم به دولت

 کاهــش یابــد، کم کــم پــول رایــج از روابط 
اقتصــادی خــارج مــی شــود و ابزارهــای 
 دیگــر جایگزیــن مــی شــود. در ایــن فضای 
خالء اقتصــادی، پــول هــای کاالیــی و پول 
خارجی نقــش پول داخلــی را ایفا مــی کنند. 
 به عبــارت دیگر مــردم بــه دنبــال جایگزین

 بــرای پــول هســتند تــا ارزش دارایــی 
ایــن میــان   خــود را حفــظ کننــد. در 
وجــود و حضــور پول هــای خارجی ســرعت 

جانشــینی پــول را افزایــش مــی دهــد. در 
مجمــوع، بــه نظر مــی رســد بین ســرمایه 
جانشــینی و  دولــت  مــردم   اجتماعــی 
 پول رابطه غیر مســتقیم و مســتمر وجود دارد.

بررســی تحوالت اجتماعی ایران و مــرور اخبار 
رسانه در چند سال گذشته نشــان از آن دارد که 
در ایران "جانشــینی پول" در حال شکل گیری 
اســت. از پول کاالیی مانند خودرو گرفته تا پول 
خارجی مانند دالر در حال جایگزینی به جای پول 
رایج کشور هستند. کاهش ارزش پول و تناقض و 
تفاوت شدید بین سیاســت های اعالمی دولت و 
عملکرد در دولت دوازدهم جانشــینی را سرعت 
بخشیده است. به نظر می رسد در دولت دوازدهم 
"ســرمایه اجتماعی" بین مردم و دولت بشدت 
کاهش پیدا کرده و این امــر در ماه های اخیر در 
 جانشــینی خودرو، طال و ارز به جــای پول ملی 
موثر بوده است. بررسی دقیق این موضوع بوسیله 
تحقیــق دقیق علمی و اســتفاده از ابــزار و علم 
"اقتصاد ســنجی" می تواند ابعاد ایــن پدیده را 
در ایران را بوضوح نشــان دهد.بر اســاس نظریه 
های اقتصادی، جانشــینی پــول از صفر درصد 
شــروع و به صد درصد ختم می شود.  عدد صفر 
به معنی حاکمیت و قدرت پول ملی کشور است.  
در مقابل وقتی جانشــینی پول صد در صد شود، 

در آن صورت پــول ملی به طور کلــی از چرخه 
اقتصاد خارج می گردد و عمال کشــور دیگر پول 
ملی ندارد و یا به صــورت تشــریفاتی از آن نام 
برده می شود. اقتصاد جهانی شــاهد چند مورد 
از جانشینی صد در صدی بوده است. نمونه واقعی 
این پدیده در قاره آفریقا دیده شده است. زیمبابوه 
نماد یک فاجعــه مدیریت پولی در دنیا اســت. 
این کشــور به دلیل تورم شدید، عمال صد درصد 
جایگزینی پولی تجربه کرده و در ســال ۲۰۰۸ 
 راند آفریقای جنوبی و دالر آمریکا جانشینی شده

 است.
 اگر میزان جانشینی پول زیر ۳۰ درصد باشد، جای 
نگرانی نیست ولی وقتی که جانشینی از عدد۳۰  
عبور کند و به مرز ۵۰ درصد برسد، عمال زنگ خطر 
به صدا در می آید. در این میان سیاســت¬های 
ناکارآمد باعث تخریب سرمایه اجتماعی می شود 
و روند جانشینی پول را به شدت افزایش می دهد. 
دولت در ســال آخر خدمت خود باید مواظب ته 
مانده سرمایه اجتماعی بین مردم و دولت باشد. 
در صورتی که به نحو احسنت از سرمایه اجتماعی 
باقیمانده حفاظت نشود، جانشینی پول به شدت 
اتفاق می افتد و اگر دقت در سیاســت های پولی 
صورت نگیرد، اقتصاد ایران تا زیمبابوه راه طوالنی 

ندارد!!.

سرمایه اجتماعی و جانشینی پول در اقتصاد ایران
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