
یک مقام آگاه در اوپک اعالم کرد این گروه و متحدانش با توجه به بهبود سطح 
تقاضا که به دنبال شیوع ویروس کرونا و قرنطینه آسیب دیده بود، از ماه میالدی 
آینده تولید نفت خود را افزایش خواهد داد.به گزارش ایسنا، اعضای کلیدی 
اوپک و متحدانش قرار است روز چهارشنبه از طریق کنفرانس وب دیدار کرده 

و به بررسی تولید جاری و آینده گروه اوپک پالس بپردازند.
گروهی متشکل از ۲۳ تولیدکننده نفت که در راس آنها عربستان سعودی به 
عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان قرار دارد، در آوریل با کاهش تولید 
۹.۷ میلیون بشکه در روز به منظور جبران ســقوط تقاضا در بحبوحه شیوع 

ویروس کرونا توافق کردند.
به گفته نمایندگان اوپک، اکنون عربستان سعودی و اکثر تولیدکنندگان اوپک 

پالس از تســهیل محدودیت های تولید حمایت می کنند. تحت توافق اولیه، 
مقرر شده محدودیت عرضه این گروه در فاز دوم دو میلیون بشکه در روز کمتر 
شده و به ۷.۷ میلیون بشکه در روز برسد.خوش بینی نسبی این تولیدکنندگان 
با گزارش روز جمعه آژانس بین المللی انرژی همزمان شده که بر اساس آن، 
بدترین مقطع رکود تقاضای جهانی برای نفت ناشی از شیوع کرونا سپری شده 
اما پیامدهای این اپیدمی همچنان در بازار ملموس است و روند احیای تقاضا 
در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی جریان خواهد داشت.بر اساس گزارش مارکت 
واچ، بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در تالش برای مقابله با اشباع عرضه 
در بازار نفت و تثبیت قیمت ها هستند. بهای نفت برنت که شاخص قیمت بازار 
جهانی است، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ۳۱ درصد سقوط قیمت داشته و 

اکنون در باالی مرز ۴۰ دالر در هر بشکه معامله می شود. شاخص نفت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا حدود ۴۰ دالر در هر بشکه معامله می شود، در حالی 

که در مقطعی در آوریل به زیر صفر سقوط کرده بود.
اما موج دوم شیوع پاندمی ویروس کرونا ممکن است باعث شود رکود دیگری 
در مصرف نفت رقم بخورد، در حالی که ذخایر نفت فراوانی از زمان نخستین 
موج شیوع ویروس کرونا انباشته شده است. اگر اوپک پالس بخواهد محدودیت 
عرضه خود را درست زمانی که تقاضا ممکن است دوباره سقوط کند، تسهیل 

کند احتمال سقوط مجدد قیمت ها وجود دارد.
بنابراین شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربســتان سعودی و 
همتایانش در نشست آنالین روز چهارشنبه کمیته نظارتی مشترک وزیران 

اوپک پالس باید گام بعدی خود را به دقت سبک و سنگین کنند.
الکســاندر نواک، وزیر انرژی روســیه دوم ژوییه گفته بــود هیچ موضعی در 
خصوص تمدید کاهش تولید در ســطح فعلی وجود ندارد اما تاکید کرده بود 
که اوپک پالس بهتر است روی تصمیمات قبلی خود پایبند بماند. در این بین، 
شرکت های بزرگ روسی هم آماده می شوند تولیدشان را از اوت افزایش دهند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، باب مک نالی، موســس شرکت مشاوره راپیدان 
انرژی معتقد است اوپک پالس می تواند بدون اشــباع عرضه در بازار، تولید 
خود را افزایش دهد. تقاضای جهانی برای نفت در ســه ماهه ســوم امسال با 
ازسرگیری فعالیت اقتصادی، ۱۸ درصد رشد کرده و به ۹۵.۷ میلیون بشکه 

در روز می رسد.

سررســید ۹ ماه ذخیره بنزیــن در کارت های 
سوخت این ماه به پایان می رسد اما طبق گفته 
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی تصمیم گیری بــرای تمدید یا عدم تمدید 
سقف ذخیره بنزین در جریان است.به گزارش 
ایسنا، از ابتدای طرح ســهمیه بندی بنزین در 
آبان ۱۳۹۸ امکان ذخیــره بنزین در کارت های 
هوشمند سوخت مالکان خودروهای شخصی و 
موتورسیکلت به مدت شش ماه تعیین شده بود 
که بر این اساس سه ماه دیگر افزایش و مجموعا 
به ۹ ماه تغییر یافت.این مســاله بدین معناست 
که درحال حاضر کارت سوخت ظرفیت ذخیره 
۵۴۰ لیتر بنزین را دارد و بر اساس شرایط فعلی 
اگر فرد تا پایان ماه نهم یعنی تیرماه این میزان 
سهمیه را حتی یک لیتر استفاده نکند، سهمیه 
مردادماه به آن فرد تعلق نمی گیرد.اما اگر فرد ۳۰ 

لیتر از سهمیه ۹ ماهه خود را استفاده کرده باشد، 
در مردادماه تنها ۳۰ لیتر بنزین دریافت می کند و 
۳۰ لیتر مابقی را از دست خواهد داد، البته آنطور 
که فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی - به ایسنا گفته، تصمیم گیری 
برای تمدید یا عدم تمدید سقف ذخیره بنزین در 
کارت های سوخت در جریان است و باید منتظر 
نتیجه قطعی ماند.وی با بیان اینکه این تصمیم 
پیش از پایان تیرماه اعالم خواهد شد اما نتیجه 
آن هنوز مشــخص نیســت، اظهار کرد: پس از 
مشخص شدن نتیجه اطالع رسانی انجام خواهد 
شد و احتماال در روزهای آتی این موضوع تعیین 
تکلیف می شود.طبق اعالم شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی میزان ســهمیه ماهیانه برای 
خودروهای شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر، دوگانه 

سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
تهــران بــزرگ، بــه دنبــال افزایــش دمای 
 هوا و ثبــت حــدود ۴۲۰۰ مــگاوات مصرف

 بــرق در پایتخت، از مشــترکان این شــرکت 
 خواســت تا مصرف مــازاد را کاهــش دهند.

حســین صبوری، مدیرعامل شــرکت توزیع 
 نیروی برق تهــران بــزرگ با بیــان اینکه در

 روز شــنبه؛ ۲۱ تیرماه در ســاعت ۱۵، مصرف 
 بــرق ۴۱۹۴ مــگاوات در پایتخت ثبت شــده

 اســت، گفــت: شــرایط فعلــی با توجــه به 
افزایش قابــل مالحظه دمای هــوا، در صورت 
 عدم همــکاری مشــترکان می توانــد کنترل 
پایداری شبکه را با مشکالتی روبرو کند.صبوری 
از بسیج تمامی امکانات شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ و تالش شبانه روزی کارکنان 
این شرکت برای تأمین برق مورد نیاز مشترکان 

خبر داد و تاکید کرد: گرچه با اقدامات انجام شده 
شبکه توزیع برق پایتخت در حال حاضر، پایدار 
است، اما شیب منحنی مصرف برق و همچنین 
در پیش بــودن روزهای گرم، ممکن اســت در 
روزهای آتی در صورت عدم همکاری مشترکان، 

نگران کننده باشد.
وی افــزود: اســتفاده صحیح از ســامانه های 
سرمایشــی، بزرگ تریــن کمک شــهروندان 
و مشــترکان فهیم این شــرکت به کنترل بار 
 شــبکه توزیــع بــرق در تهــران و همچنین

 کشور است.
تنظیم دمای کولرهای گازی روی عدد ۲۴ درجه 
سانتی گراد یا باالتر و استفاده از برنامه های پیش 
فرض متنوع کاهش مصرف برق در این دسته از 
ســامانه ها، کمکی مؤثر در بهینه سازی مصرف 

برق است.

بانک مرکزی با توجه به روند صعودی ویروس کرونا 
در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، 
ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری 
به هم وطنان توسط شــبکه بانکی، در بخشنامه ای 
ســقف خدمات مبتنی بــر کارت را افزایش داد.به 
گزارش ایسنا بانک مرکزی اعالم کرد با توجه به روند 
صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و 
در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این 
ویروس، از شــبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت 
موقت، بر ارائه هرچه بیشــتر خدمات غیرحضوری 
به منظور تسهیل اســتفاده هم وطنان از درگاه های 
غیرحضوری و کاهش مراجعــات حضوری مردم به 

شعب و دستگاه های خودپرداز، تمرکز کنند.
بر این اساس، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت 
)شتابی و درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی، 
خودپردازها و کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در 

هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت به شصت میلیون ریال 
افزایش یابد.همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت 
به کارت از طریق پرداخت سازها از ۱۰ میلیون ریال 
به ۳۰ میلیــون ریال با حصول اطمینــان از انطباق 
شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم 
کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش اســت. با 
توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی 
در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش ســقف 
انتقال وجه مجاز نیست.در همین راستا، امکان تمدید 
تاریخ انقضاء کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه 
حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطالع ثانوی 
بالمانع است. ضروری است اقدامات الزم برای احراز 
هویت غیرحضوری و اطالع رسانی به مشتریان انجام 
شود.خاطر نشان می شود رعایت مفاد این بخشنامه 
تا اطالع ثانوی الزم االجرا بوده و بازگشت به وضعیت 

عادی با ابالغ این بانک انجام خواهد شد.

از مجموع بازرسی های انجام شده طی سال گذشته، 
از ۷۲ هزار و ۳۶۵ مورد واحد عرضه کننده انواع لوازم 
خانگی، صوتی و تصویری در سراســر کشور بازرسی 
انجام که و ۲۱۸۳ فقــره پرونده تخلف به ارزش ریالی 
۱۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تشکیل شده است.

به گزارش ایســنا، بر اساس اعالم ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نتایج بازرســی و 
نظارت ســازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر 
کشــور بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی پودر 
شوینده طی سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که ۱۵۷ هزار 
و ۴۲۱ مورد بازرســی از واحدهــای تولیدی، عمده 
فروش و خرده فروش صورت گرفته است که این تعداد 
بازرسی منجر به تشــکیل ۲ هزار و ۵۸۸ فقره پرونده 
تخلف به ارزش بیش از یک میلیــارد و ۷۴۶ میلیون 
تومان شده که به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها 
و سایر مراجع ذی صالح قانونی ارجاع داده شده است.
همچنین در بخش روغن موتور، طی مدت یاد شده ۵۱ 

هزار و ۱۶ مورد بازرســی از واحدهای تولیدی، عمده 
فروش، خرده فروش و انبار صورت گرفته و در پی آن 
۳۱۷۵ فقره پرونده به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۶۰ 
میلیون و ۳۳۵تومان برای واحدهای متخلف تشکیل 
شده است.برای کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت انبار و 
سردخانه های سراسر کشور هم در این مدت جمعا ۷۰ 
هزار و ۱۸۲ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان های 
صمت کشور انجام شــده که حاصل آن تشکیل ۲۹۰ 
فقره پرونده تخلــف به ارزش ۱۱۵ میلیــارد و ۶۷۴ 
میلیون تومان است.بر اســاس اطالعات منتشر شده 
از سوی ســازمان حمایت، در سال گذشته حدود ۵۷ 
هزار و ۵۱۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده 
فروش، خرده فروش و انبار الستیک خودرو در سراسر 
کشور صورت گرفته که منجر به تشکیل تعداد ۲ هزار 
و ۱۲۹ فقره پرونده تخلف شده است. آمار پرونده های 
تخلف متشکله طی این مدت نشــان می دهد از این 
تعداد، ۶۹۹۰ فقره پرونده مربوط به واحدهای عمده 

فروشــی، ۴۶۵۶۵ فقره مربوط بــه واحدهای خرده 
فروشــی و ۳۶۰۴ فقره مربوط به انبارها بوده اســت.
همچنین از مجموع بازرسی های انجام شده طی سال 
گذشــته، از ۷۲ هزار و ۳۶۵ مورد واحد عرضه کننده 
انواع لوازم خانگی، صوتی و تصویری در سراسر کشور 
بازرسی انجام که و ۲۱۸۳ فقره پرونده تخلف به ارزش 
ریالی ۱۲ میلیــارد و ۷۶۵ میلیون تومان تشــکیل و 
جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال 
شده است.آمار منتشر شده در قالب گزارش عملکرد 
سال ۱۳۹۸ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
نشان می دهد که در سال گذشــته در مجموع چهار 
میلیون و ۹۰ هزار فقره بازرســی از واحدهای صنفی 
صورت گرفته که نسبت به سال ۹۷ حدود ۷.۶ درصد 
افرایش داشته است. همچنین در پی این بازرسی ها 
۳۳۲ هزار پرونده تشکیل شده که نسبت به تشکیل 
۲۰۰ هزار پرونده در ســال  ۱۳۹۷ حدود ۶۶ درصد 

افزایش داشته است.

موسسه رتبه بندی S&P پیش بینی کرد اقتصاد دوبی 
۱۱ درصد کوچک شود.به گزارش ایسنا، موسسه رتبه 
بندی اس اند پی در گزارشی اعالم کرد که با توجه به 
تشدید بحران مسکن در دوبی و هم چنین مشکالت 
پیش آمده ناشی از کرونا برای کســب و کارها، رتبه 
اعتباری این شهر را به وضعیت بی ارزش تنزل می دهد. 
اس اند پی هم چنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی 
امسال این شهر اماراتی را به منفی ۱۱ درصد کاهش 
داد.دوبی به عنوان یکی از قطب های اصلی تجارت و 
گردشگری منطقه خاورمیانه با شیوع ویروس کرونا 
در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است و طبق اعالم این 
موسسه مطرح رتبه بندی آمریکایی، شرایط اقتصادی 
آن چهار برابر بدتر از چیزی اســت که در بحران مالی 
۲۰۰۹ با آن مواجه شــده بود.  هم چنین پیش بینی 
شده است نسبت کســری بودجه به تولید ناخالص 
داخلی از چهار درصد بگذرد کــه در صورت تحقق، 
بدترین عملکرد بودجه ای هفت سال اخیر این شهر 

بوده اســت.بنا بر اعالم اس اند پی، اقتصاد دوبی سال 
آینده به مدار رشد اقتصادی مثبت باز خواهد گشت به 
کونه ای که رشد مثبت پنج درصدی برای سال جاری و 
دو درصدی برای سال ۲۰۲۲ برای آن پیش بینی شده 
است. با این حال عملکرد ســه سال پیش روی دوبی 
نصف متوسط رشدی است که در یک دهه اخیر به ثبت 
رسیده بود. موسسه اس اند پی هم چنین رتبه اعتباری 
بزرگ ترین شرکت فعال در حوزه مسکن امارات یعنی 
امار را نیز کاهش داد. دلیل اصلی این تصمیم، کاهش 
۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمد این گروه ساختمانی در سال 
جاری به دلیل بحران در بخش مسکن بوده است. رتبه 
شرکت دی آی اف سی نیز که یکی از اصلی ترین مراکز 
جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد دوبی است یک 
رتبه کاهش یافت. به گفته اس اند پی، بر هم خوردن 
توازن بودجه ای دوبی بر روی توانایی دولت محلی در 
حمایت مالی بیشتر از کسب و کارها تاثیر منفی زیادی 

خواهد گذاشت.

برقــراری پروازهای "همــا" از تهران به 
استانبول

پرواز هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران "هما" از تهران به 
مقصد استانبول که در پی شیوع ویروس کرونا متوقف  شده 
بود، با دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی ترکیه از روز ۲۳ 
تیرماه سال جاری مجدداً برقرار خواهد شد.به گزارش ایسنا، 
پرواز تهران به مقصد استانبول در روزهای دوشنبه و جمعه 
هر هفته از فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( انجام خواهد 
شد.این پرواز در ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه با شماره پرواز ۷۱۹ در 
روزهای دوشنبه و جمعه تهران را به مقصد استانبول ترک 
خواهد کرد. همچنین بازگشت این پرواز در  روزهای یاد شده 
در ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه به وقت محلی با شماره پرواز ۷۱۸ از 
فرودگاه استانبول به مقصد فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( 
انجام خواهد شد.بسیاری از پروازهای اروپایی "هما" بعد از 
شیوع ویروس کووید ۱۹ متوقف شده است و هم اکنون "هما" 
با دریافت مجوزهای الزم به فرودگاه های لندن، منچستر، 

پاریس و آمستردام پرواز می کند.

افزایش تولید نفت اوپک و متحدانش از ماه آینده

سقف خدمات مبتنی بر کارت بانکی افزایش یافتمصرف برق تهران در وضعیت هشدارتکلیف ذخیره کارت سوخت چه می شود؟

فاجعه در کمین اقتصاد دوبیدر سال ۹۸ ارزش تخلفات واحدهای عرضه لوازم خانگی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان بود
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را صادر کرده، باید ارز خود 
را وارد کشور کند تا ریال 
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 ورود ریاست جمهوری به افزایش 
صد  درصد  تعرفه های اینترنتی

گرانی هماهنگ شده 
اپراتورها

 اجرای سختگیرانه تر
  اخذ مالیات از 
خانه های خالی

روحانی: سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند
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تشدید التهاب بازارها 

موج تورمی و کاهش مستمر ارزش ریال

 منجر به نابودی توان اقتصادی  دهک های  پایین   شده است

مدتی است کاربران اینترنتی نسبت به گرانفروشی 
و حذف بسته های پرمخاطب اپراتورهای موبایل 
معترض هستند. شکایات بسیاری در این رابطه به 
ثبت رسیده و اظهار نظرهایی نیز از سوی مسئوالن 
مطرح شــده اســت. البته افزایش قیمت تعرفه 
بسته های اینترنتی از سوی دو اپراتور یکسان نبوده 
و تخلف آن ها متفاوت از یکدیگر است. در شرایط 
کرونایی کشور و در حالیکه اوضاع اقتصادی مردم 
روز به روز ســخت تر و پیچیده تر می شود و فشار 
گرانی و افزایش قیمت اقالم ضروری تحمل اوضاع 

را دشوار ...

اخذ مالیات از خانه های خالــی با تصمیم امروز 
مجلس به قانونی محکم و بدون راه فرار تبدیل 
می شود که اجرای آن در تابستان امسال سرعت 
می گیرد و می تواند به پشتوانه برنامه دولت برای 
ســاماندهی بازار مســکن تبدیل شود.مجلس 
شورای اســالمی امروز دو فوریت طرحی را به 
تصویب رســاند که منجر به سرعت بخشــی به 
فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین 
فشــار بیشــتر بر مالکان این خانه ها، می شود.
دریافت مالیات از خانه های خالی مصوبه مجلس 

نهم است که در سال ۹۴ تحت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مدیر عامل چادرملو : 
عرضه سنگ آهن و فـرآورده های 
فوالدی در بورس کاال، منطقی ترین 

شیوه کشف قیمت است 
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو در گفت و گویی با ما  با اشاره به اینکه در 
سال گذشته نیز قیمت های سنگ آهن کنسانتره و گندله 
همانند سالهای قبل همچنان تابعی از میانگین قیمت 
فروش شمش فوالد خوزستان بوده است گفت:  نوسانات 
قیمت های جهانی سنگ آهن و گندله تأثیر با اهمیتی در 
قیمت های فروش محصوالت فوق نداشته است و فقط 
افزایش یا کاهش قیمت های شمش فوالد خوزستان، در 

قیمت های فروش محصوالت فوق تأثیر داشته است.
وی اضافه کرد: در مورد نظام قیمت گذاری معتقدیم با 
تشکیل بورس کاال و عرضه سنگ آهن و فـرآورده های 
آن در بورس، مسأله مهم کشف قیمت محصوالت 
زنجیرۀ فوالد تکمیل می گردد به عبارت دیگر هدف و 
فلسفۀ اّولیۀ تشکیل بورس کاال خروج از قیمت گذاری 
دستوری بوده است. زیرا اقدامات غیر کارشناسانه در 
بخش معادن سنگ آهن و قیمت فوالد در گذشته 
موجب گردیــده، به علت عدم کشــف قیمت کلّی 
زنجیـرۀ تولید فوالد در بورس کاال ، بخشهای تولیدی 
به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از غیر واقعی بودن 
قیمت ها آسیب پذیر باشند.  تقی زاده افزود: به نظر 
می رسد با پیشرفتهایی که بورس کاال نموده، امروزه 
در جایگاهی قرار دارد که دولت و صنایع می توانند 
به آن اعتماد کنند . محصوالت استراتژیک از جمله 
تولیدات زنجیرۀ فوالد راهی جزء کشف قیمت واقعی 
در بورس کاال را ندارند و وصل کردن کل قیمت های 

زنجیرۀ فوالد به یک محصول، منطقی نیست. 

ورود بورس به کانال یک میلیون و 
۸۰۰ هزار واحد

شاخص بورس روز گذشــته به میزان بی سابقه ۷۱ 
واحد صعود کرد و وارد کانال یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
واحد شد. به گزارش ایسنا، معامالت روز گذشته بازار 
سرمایه در حالی به پایان رسید که شاخص کل این 
بازار با ۷۱ هزار و ۴۰۹ واحد صعود رقم یک میلیون 
و ۸۱۲ هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار 
هم وزن نیز با ۱۴ هزار و ۵۸۹ واحد صعود به رقم ۸۵ 
هزار و ۸۶۳ واحد رســید. معامله گران این بازار یک 
میلیون معامله به ارزش ۱۸۹ هزار و ۵۵۴ واحد ثبت 
کردند. معدنی و صنعتی گلگهر، فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
سرمایه  گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت اصفهان 
و س. نفت، گاز و پتروشــیمی تامین نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بازار گذاشتند و 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت اصفهان 
و پاالیش نفت بندرعباس نمادهای پربیننده بورس 
بودند. شاخص کل فرابورس نیز ۵۶۰ واحد رشد کرد 
و در رقــم ۱۸ هزار و ۸۲۸ واحد ایســتاد. در این بازار 
۸۷۴ هزار معامله به ارزش ۸۲ هــزار و ۴۹۱ میلیارد 
ریال انجام شد. پتروشــیمی مارون، سرمایه  گذاری 
صبا تامین، پتروشیمی تندگویان، سهامی ذوب آهن 
اصفهان، سنگ آهن گوهرزمین، پتروشیمی زاگرس و 
فوالد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند و پتروشیمی 
تندگویان، ســهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع 
کاغذ پارس، بانک دی، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، 
تولید نیروی برق دماوند و سیمان الر سبزوار نمادهای 

پربیننده این بازار بودند.

با کاالکارت بانک مهر ایران، 
فردا همین امروز است

تورم موجود در اقتصاد باعث شده بسیاری نتوانند 
نسبت به خرید وسایل یا دریافت خدمات مورد نظر 
خود اقدام کنند. اما بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با طرح »کاالکارت«، درآمد آینده شما را امروز در 
اختیارتان قرار مي دهد تا دیگر نگران کاهش قدرت 

خرید خود در آینده نباشید.
به گزارش روابط عمومی بانــک مهر ایران، احتماالً 
برایتان پیش آمده که نیاز به خرید یک کاالي ضروري 
داشته اید، اما در آن زمان مبلغ مورد نیاز براي خرید 
آن را در اختیار نداشــته اید؟ شــاید در آن شرایط 
فکر کرده ایــد کاش مي توانســتید از درآمد آینده 
خود مبلغ مورد نیاز خرید آن کاال را بپردازید. اما نه 
دسته چک معتبري داشته اید و نه بانکي بوده که به 
شما تسهیالتي بدهد تا بتوانید براي خرید آن کاال 
اقدام کنید. از سوي دیگر شاید امکان پرداخت سود 
باالي فروش اقساطي یا تسهیالت بانکي را نداشته اید 
تا بتوانید از این روش ها نســبت به خرید کاال اقدام 
کنید. کاالکارت طرحي است که بانک مهر ایران براي 

حل کردن همین مشکل ارائه کرده است.

اخبار

بانک ها

اخذ مالیــات از خانه های 
خالی بــا تصمیــم امروز 
مجلس بــه قانونی محکم 
و بــدون راه فــرار تبدیل 
می شــود که اجــرای آن 
در تابستان امسال ســرعت می گیرد و می تواند به 
پشــتوانه برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن 

تبدیل شود.
مجلس شورای اسالمی امروز دو فوریت طرحی را به 
تصویب رساند که منجر به سرعت بخشی به فرآیند 
اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین فشار بیشتر 

بر مالکان این خانه ها، می شود.
دریافت مالیات از خانه های خالی مصوبه مجلس نهم 
است که در ســال ۹۴ تحت عنوان »ماده ۵۴ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم« تصویب و الزم االجرا بود 
اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که 
باالخره وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته این 
سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد.

بر اســاس این قانون واحدهای مســکونی واقع در 
شــهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به 
استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور )موضوع 
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون( به عنوان »واحد 
خالی« شناســایی می شــوند، از ســال دوم به بعد 
مشــمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می شوند. 
اما در طرحی که امروز فوریت آن به تصویب رسید، 
واحدهای مسکونی واقع در شــهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و 
اسکان کشور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این 
قانون( خانه خالی شناســایی شوند چنانچه بیش از 
دوازده ماه از پایان عملیات ساخت )برای واحدهای 
نوساز( یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا 
آخرین زمان ســکونت )برای واحدهای غیرنوساز( 
گذشته باشــد، در سال نخست مشــمول مالیاتی 

به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجــاری ماهانه ملک 
می شود که این مالیات در سال های بعد ۵۰ درصد 
بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم 

اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
مجلس در مصوبــه جدید تــالش دارد نرخ مالیات 
خانه هــای خالــی را افزایش دهــد و در عین حال 
خانه های خالی تا شــش مــاه را وارد ایــن مصوبه 
کند، نکته مهم تر این اســت که اکنون وزارت راه و 
شهرسازی برای درج اطالعات ملکی در این سامانه 
دچار مشکل اســت و تنها توانســته است به بخش 
کمی از آن دسترســی داشته باشــد و نمایندگان 
مجلس امروز با این هدف کــه بارگذاری اطالعات 
در سامانه اسکان و امالک ســرعت بگیرد و اجرای 
قانون به فصل اجاره که دوماه است آغاز شده است 
برسد،برای همراهی دستگاه ها با وزارت راه نیز بندی 

را اضافه کردند.
بر این اساس همه دستگاه های اجرایی باید اطالعات 

سکونتگاهی که به آن دسترسی دارند را در اختیار 
وزارت راه و شهرسازی بگذارند.

 »حسین زاده بحرینی« عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس امروز در دفاع از فوریت این طرح گفته است: 
اکنون وزارت راه و شهرسازی اعالم آمادگی کرده و 
زیرساخت اجرای این قانون را فراهم کرده است، تنها 
مشکل این است که بارگذاری سامانه امالک و اسکان 
کامل نیست و اگر این سامانه بسیار مهم حاکمیتی 
مورد نیاز جامعه اثربخش باشــد باید اطالعات آن 
کافی و جامع باشــد یعنی هم امالک و هم اسکان 

خانوارها در آنجا ثبت شود.
وی گفته اســت:این طرح دو فوریتی می خواهد به 
فرآیند اخذ مالیات از خانه های خالی سرعت ببخشد. 
اگر از کسی که واحد مسکونی را ساخته اما فقط برای 
اینکه آن واحد گران شود واحد مسکونی را احتکار 
کرده است بخواهیم آن را وارد بازار مسکن کند باید 
از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده کنیم که این طرح 

دو فوریتی در این موارد را به خوبی ذکر کرده است.
بر اساس آخرین آمار اعالم شده از وضعیت مسکن 
پایتخت، بیش از ۱۳ درصــد خانه های تهران خالی 
اســت که عرضه آنها برای فروش یا اجاره می تواند 
معدل قیمت مسکن را در پایتخت و طبع آن در کل 

کشور کاهش دهد.
همچنین نســبت خانه های خالی به کل موجودی 
واحدهای مسکونی کشورنشان می دهد که از هر ۱۰ 
خانه در کشور، حداقل یکی خانه خالی است و قوانین 
قبلی آن هم آنقدر بازدارنده نبوده اســت که بتواند 
تشویق یا تهدیدی برای صاحبان امالک برای عرضه 

ملک خود باشند.
موضوع اصلی طرحی که امروز به تصویب نمایندگان 
مجلس رسید این است که »ماده ۵۴ مکرر« را اصالح 
و دستگاههای مربوط را برای اتصال به سامانه امالک 

و اسکان موظف کند.
بر اســاس اظهــارات نمایندگان موافــق این طرح 
ورود اطالعات توسط دستگاه ها به سامانه امالک و 
اسکان کند پیش می رود ضمن اینکه اطالعات با هم 

همخوانی ندارد.
 »محمود محمــود زاده«معاون مســکن وزیر راه و 
شهرســازی  دوم تیرماه به ایرنا گفته بود: وزارت راه 
و شهرسازی درحال استخراج و بارگذاری اطالعات 
مربوط به خانه های خالی در سامانه امالک و اسکان 
است و تا دو ماه آینده سازمان امور مالیاتی می تواند 
بر مبنای این اطالعات قبض های مالیات مســکن 

خالی را صادر کند.
وی وعــده داده بود که ریــز اطالعــات مربوط به 
خانه های خالی تــا دو ماه آینده قابل برداشــت از 
سامانه است و بر این اساس ســازمان امور مالیاتی 
می تواند از پایان مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام 
دهد با این حال آنچه از مصوبه امروز مجلس به نظز 
می رسد عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها مربوط 
 با وزارت راه برای تقویت اطالعات ســامانه امالک 

و اسکان است.

طرح دوفوریتی مجلس برای برای سرعت بخشی اخذ مالیات از خانه های خالی تصویب شد

اجرای سختگیرانه تر اخذ مالیات از خانه های خالی

مقام معظم رهبــری در دیدار تصویری با 
نمایندگان مجلس یازدهم

توان غلبه بر بیماری اقتصادی 
وجود دارد

مقام معظــم رهبری صبح  روز یکشــنبه در ارتباط 
تصویری با صحن مجلس، تــورم، کاهش ارزش پول 
ملی، گرانی های بی منطق، مشکالت بنگاه های تولیدی 
و مشکالت ناشــی از تحریم ها« را از جمله مسائلی 
خواندند که سختی معیشــت را بویژه برای طبقات 
پایین و متوســط به همراه آورده است.  ایشان تاکید 
کردند که مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز 
از حاشیه ســازی و نیز کار مخلصانه بــرای مردم در 
روند حل مشکالت، تأثیر محســوس بگذارد. ایشان 
همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوج گیری مجدد کرونا، 
همه را به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
فراخواندند و افزودند: مردم با گسترش نهضت تعاون به 
نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت کمک به قشرهای 
ضعیف وخانواده های نیازمند سرشار کنند.مقام معظم 
رهبری حضور درصد قابل قبولی از مردم در انتخابات 
مجلس را با وجود شرایط سخت اقتصادی و تبلیغات 
مأیوس کننده دشمنان نشان دهنده امیدواری و انتظار 
ملت برای حل مشــکالت خواندند و به نمایندگان 
مجلس توصیه کردند: قدر این موقعیت مهم را بدانید.

ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس 
پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان پرانگیزه، 
پر ایمان، پر توان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار شماری 
از مدیران انقالبی و دارای سوابق اجرایی، و نیز شماری از 
پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را 
به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده است. 
رهبری با ابراز خرسندی از حساسیت نشان دادن مجلس 
یازدهم به مسائل انقالب و ســرعت عمل نمایندگان در 
تشکیل هیئت رئیسه و کمیســیون ها افزودند: مهلت 
چهار ســاله نمایندگی، فرصت خوبی برای ریل گذاری 
حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری فراوان در روند حل 
مسائل و پیشــرفت و آینده ایران است. ایشان در بخش 
دیگری از سخنانشان مشکالت فراوان اقتصادی کشور را 
به »بیماری« تشبیه و در عین حال تأکید کردند: به علت 
بنیه قوی و قدرت دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر 
این بیماری را دارد، همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان 
می کنند که با وجود ســخت ترین تحریم ها و فشارهای 
همه جانبه نتوانسته اند به اهداف ضد ایرانی خود دست 
یابند. ایشان »تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های 
بی منطق، مشکالت بنگاه های تولیدی و مشکالت ناشی 
از تحریم ها« را از جمله مســائلی خواندند که ســختی 
معیشت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه 
آورده است. رهبری در تشریح برخی ظرفیت های کشور 
افزودند: ایجاد هزاران شرکت دانش بنیان، اجرای صدها 
طرح زیربنایی، بهره برداری مستمر از طرح های جدید، 
پیشرفت های حیرت انگیز در صنایع نظامی و موفقیت های 
تحسین برانگیز در مسائل فضایی نتایج استفاده از بخشی از 

ظرفیت های بسیار قوی وگسترده در کشور است.

روحانی:
صادرکنندگان متعهد تشویق می شوند

رییس جمهوری گفت: صادرکنندگان و واحدهای تجاری 
فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، مورد تشویق 
و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار 
می گیرند. حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با تاکیــد بر اهمیت و نقش 
کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در 
اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: 
سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است 
که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تامین 
کاالهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، 
تالش می کنند. رییس جمهوری با اشاره به نوسانات ارزی 
ناشی از تحریم ها و محدودیت های ناشی از شیوع ویروس 
کرونا تصریح کرد: وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط 
در بخش صادرات و واردات کاال در کشور است و در این 
مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل ارزی 
کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند. روحانی 
سیاســت کلی دولت را حمایــت از بخش خصوصی و 
مشارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان برشمرد و تاکید 
کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و 
بانک مرکزی از همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان 
دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات 
و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان 
و وارد کنندگان باشــد و به آن دسته ازکسانی که رفتار 
قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل 

کرده اند، تسهیالت تشویقی ارائه دهند.
روحانی تصریح کــرد: در کنــار تشــویق و تقویت 
صادرکننــدگان و وارد کنندگان فعــال و متعهد به 
سیاست های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط 
و سیاســت ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از 
این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به 
چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی  
قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها 

محدود می شود.

اخبار
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شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان 
۱۳۹۸ کمیت ۵.۸۴ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( سنجیده 
شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل 
قبل از آن )پاییز ۱۳۹۸( ۶.۱۲ محاسبه شــده بود که 
نشان می دهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان 
۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخالف روندهای 

گذشته مناسب تر )بهتر( بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس گزارش شاخص کل امنیت 
سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ را منتشر کرد. 
طبق این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری 
در ایران در زمســتان ۱۳۹۸ کمیت ۵.۸۴ از ۱۰ )۱۰ 
بدترین حالت( سنجیده شده است. مقدار عددی این 
شاخص در مطالعه فصل قبل از آن )پاییز ۱۳۹۸( ۶.۱۲ 
محاسبه شده بود که نشــان می دهد ارزیابی امنیت 
سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل 
از آن و برخالف روندهای گذشــته مناسب تر )بهتر( 

بوده است.
یادآوری می شود شــاخص امنیت سرمایه گذاری در 
پاییز ۱۳۹۷ کمیت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷، ۶.۱۸ 
در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ و در تابســتان ۱۳۹۸ نیز 
کمیت ۶.۰۷ بوده اســت. روند بهبود شاخص امنیت 
سرمایه گذاری )کم شدن کمیت شاخص( که از پاییز 
۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابســتان ۱۳۹۸ متوقف و 
در پاییز ۱۳۹۸  )هم زمان با ناامنی های بعد از افزایش 
قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸( معکوس شد و به عدد 
۶.۰۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، )۵.۸۴( 
مناسب ترین ارزیابی امنیت ســرمایه گذاری از شروع 
این مطالعات فصلی از اســفند ۱۳۹۶ تاکنون است. 

بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ 
در شــرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۱۳۹۸، 
ویروس کرونا به تدریج فروش بســیاری از واحدهای 
تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه 
پایان ســال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عماًل منتفی شد. این 
پدیده به برخی کسب وکارها به خصوص پوشاک، ضربه 
ســختی زد. باوجوداین واقعیت، ممکن است چنین 
به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری 
در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است. در این خصوص 
الزم است به این نکته توجه شود که این پایش »امنیت 
سرمایه گذاری« را می سنجد نه »فروش« یا »محیط 
کسب وکار«  را. آنچه شــاخص امنیت سرمایه گذاری  
می سنجد بیشــتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، 
سالمت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای 
به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت 
تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته می توان انتظار داشت 
که با توجه به نوسانات نرخ ها در بازارهای ارز و کاالهای 
واسطه ای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع 
کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ 

نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، 
تعداد نمونه ها از جامعه فعاالن اقتصادی احصا شــده 
توســط تیم تحقیق، به حــدود ۸۵ درصــد کفایت 
قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این 
دوره را با اطمینان بیشــتری نسبت به دوره های قبل 

می توان مورداستفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسب ترین مؤلفه های 

امنیت ســرمایه گذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت 
بوده اند از: »۱. عمل مسئوالن ملی به وعده های داده شده 
)۷.۹۸(؛ ۲. میزان اختالل ایجادشده در اثر تحریم های 
خارجی )۷.۸۸(؛ ۳. عمل مسئوالن استانی و محلی به 

وعده های اقتصادی داده شده )۷.۸۷(«.
مناســب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری طی 
زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بوده اند: » ۱. رواج توزیع 
کاالی قاچاق )۳.۵۳؛ ۲. ســرقت مالی )پول نقد، کاال، 
تجهیزات( )۳.۷۴(؛ ۳. استفاده غیرمجاز از نام و عالئم 

تجاری یا مالکیت معنوی )۴.۱۴(«.
الزم به یادآوری است فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این سلســله مطالعــات فصلی، نامناســب ترین 
مؤلفه های امنیت ســرمایه گذاری در ایران در پاییز 
۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند: »۱. وفای به عهد 
در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکت های دولتی 
)۸.۷۱(؛ ۲. اعمال نفــوذ و تبانــی در معامالت ادارات 
حکومتی )۷.۵۵(؛ ۳. احقــاق حقوق قانونی در ادارات 

دولتی )۷.۵۲(«.
نامناســب ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه گذاری که 
فعاالن اقتصادی را بیش از همه آزار می دهد در مطالعه 
هم مانند دوره های گذشته، مؤلفه های »عمل مسئوالن 
ملی به وعده های داده شده«  به عنوان رتبه اول و مؤلفه 
»عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده های اقتصادی 
داده شده« به عنوان رتبه سوم نامناسب ترین ارزیابی ها 
را به خود اختصاص داده اند، اما نکته قابل توجه رشــد 
شــدید ارزیابی نامناســب از مؤلفه »میزان اختالل 
ایجادشــده در اثر تحریم های خارجی« بوده است که 
دالیل آن باید بررسی شــود. این گزارش با استفاده از 

دو مجموعه داده های پیمایشــی و آماری و شاخص 
کلی )ترکیب دو مجموعه داده پیمایشــی و آماری(، 
تهیه شده است. براساس یافته های داده های پیمایشی 
در زمستان ۱۳۹۸، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پیمایش از آذربایجان شــرقی، تهران و البرز، 
نامناسب ترین ارزیابی و اســتان های یزد، کهگیلویه 
و بویراحمد و خراســان جنوبی مناسب ترین ارزیابی 
را از وضعیت مؤلفه های پیمایشــی شــاخص امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.
اما پس از تلفیق داده های آماری و یافته های پیمایشی 
در این پژوهش، استان های تهران، البرز و آذربایجان 
شرقی نامناســب ترین و اســتان های یزد، خراسان 
جنوبی و همدان مناسب ترین وضعیت را ازنظر شاخص 
امنیت ســرمایه گذاری نسبت به ســایر استان ها در 
زمســتان ۱۳۹۸ کســب کرده اند. ارزیابی شاخص 
امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود 
به ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزء 
مناسب ترین ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، 
تهران و اردبیل به ترتیب جزء نامناسب ترین استان ها در 

آن پایش ارزیابی شده بودند.
براســاس نتایج این مطالعه، در زمســتان ۱۳۹۸، از 
بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعــاالن اقتصادی در 
۲ حوزه )نفت خام و گاز طبیعــی، تأمین آب و برق و 
گاز( و )هتل، رســتوران، تهیه و توزیع غذا( هم زمان 
مناسب ترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی در حوزه های 
)معدن به جــز نفــت و گاز( و )زراعت، باغــداری و 
جنگلداری( نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت 

سرمایه گذاری ارائه کرده اند.

جابه جایی مسافران چینی  طبق قرارداد ۲۵ ساله، شایعه  
استوزیر راه و شهرسازی با رد در اولویت بودن شرکت های 
چینی در پروژه های کشور براساس قرارداد ۲۵ ساله، گفت: 
اصال سند وارد این فاز نمی شود. تعجب می کنم که عده ای 
نخوانده، ندیده و بدون اطالع این موضوع را تا به این اندازه 

و با این ابعاد مورد تحلیل قرار می دهند.
محمد اســالمی  در گفت و گو با ایلنا دربــاره اینکه در 
شــبکه های مجازی اخباری مبنی بر اینکه جابه جایی 
مسافران چینی در زمان شــیوع ویروس کرونا با شرکت 
 هواپیمایی ماهان طبق قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بوده، 

گفت: هیچ یک از این موضوعات صحت ندارد. 
وی تاکید کرد: آن چیزی کــه از آن به عنوان قرارداد ۲۵ 
ساله صحبت می کنند، یک ســند راهبردی است و نه 
اجرایی. سندی اســت که راهبرد دو کشور برای توسعه 
همکاری های بلندمدت را تعیین می کند که مبنای آن هم 
منافع ملی دو کشور است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
هر کشوری در این سند منافع ملی خود را تهذیب می کند 
و آن سند راهبردی به معنای همکاری بلند مدت و پایدار 
بین دو کشور است. اسالمی در پاسخ به این سوال که با 

مطرح شدن این قرار ۲۵ ساله، نگرانی برای ورود نیروی کار 
چین به پروژه های عمرانی ایجاد شده است چراکه طبق 
ادعای برخی رســانه ها از مفاد این قرارداد، شرکت های 
چینی در اولویت اجرای پروژه  های کشــورمان هستند، 
تاکید کرد: اصال سند وارد این فاز نمی شود. تعجب می کنم 
که عده ای نخوانده، ندیده و بدون اطالع این موضوع را تا به 

این اندازه و با این ابعاد مورد تحلیل قرار می دهند.
اســالمی ادامه داد: همانطور که گفتم این یک ســند 
راهبردی در حال مذاکره اســت و هر کشوری به منافع 
ملی خودش فکر می کند و حتما به این موضوعات باید 
بلندمدت فکر شود و پایه گذاری روابط بین کشورها باید 

بلند مدت باشد تا بتوان این روابط را به پایداری رساند.
وی افزود: همه بپذیریم کــه باید از یــک روابط پایدار 
برخوردار باشیم و به نظر من این ســند یک نقطه آغاز 
اســت و نباید در این نقطه این چنین تحلیل های بدون 
اطالع داشت. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اخباری که 
در این باره منتشر شده است، گفت: اجازه دهید این سند 
مورد مذاکره قرار گیرد و پس از تعریف و تدوین نهایی آن 

می توان در این باره اظهار نظر کرد.

رییس اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: با تعلیق کارت بازرگانی 
صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن ها 
موظف خواهند بود ارزهای وارد نشــده به اقتصاد کشور را 
تعیین تکلیف کنند و اگر بتواننــد در موضوع ارز صادراتی، 

تسویه کنند کارت بازرگانی آن ها دوباره فعال خواهد شد.
به گزارش صدا و سیما، مسعود خوانســاری افزود: به بانک 
مرکزی اعالم کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان 
را برنگرداندند، اعالم کند اتاق موظف است کارت بازرگانی 

آن ها را تعلیق کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: 
با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز 
خود اقدام نکرده اند آن ها موظــف خواهند بود ارزهای وارد 
نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در 
موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آن ها دوباره 

فعال خواهد شد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبالً به دولت دادیم و 
اکنون هم پیگیری می کنیم این است که همان طور که برای 
کارت های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال های اول و 
دوم محدودیت قائل می شویم برای صادرات نیز همین اقدام را 

انجام دهیم یعنی برای کارت هایی که سال اول صادر می شود 
محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه 
صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال 
دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به 

صورت عادی صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: 
نگرانی عمده برای کارت هایی است که ممکن است یک بار 
در سال از آن اســتفاده شــود از این رو اگر محدودیت های 
پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثاًل کارت 
بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دالر 
صادر کند و اگر توانست تســویه کند اجازه صادرات بعدی 
به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی 

گرفته خواهد شد.
خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد در امر واردات 
و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: 
شرکت های متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی 
و عمومی به صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکت ها 
برای بازگشــت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از 

شرکت ها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.
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شاخص امنیت سرمایه گذاری بهتر شد

وزیر راه و شهرسازی:

ادعای ورود نیروی کار چین به پروژه های عمرانی صحت ندارد
خوانساری:

برای کارت های بازرگانی جدید محدودیت صادراتی ایجاد شود

گروه اقتصاد ایران وجهان
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قیمت سکه طرح جدید ۲۲ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم روز گذشته ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۳۰ هزار 
تومان معامله شد. قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۷۹۹ دالر و ۳۵ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۹۶۵ هزار و ۴۱۴ تومان است.
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آخرین آمار تعداد خطوط شخصی قطع شده به دلیل 
مزاحمت پیامکی، حاکی از مسدود شدن ۳۱۹ هزار 
و ۷۹۹ خط شخصی توســط رگوالتوری است.برای 
جلوگیری از ارســال پیامک های تبلیغاتی، راه های 
مختلفی از جمله اســتفاده از ســامانه #۸۰۰* که 
برای ســاماندهی پیامک های تبلیغاتی که از طریق 
ســامانه های ارســال پیام کوتاه و با سرشماره های 
مختلف برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شد، 
ایجاد شــد و ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی نیــز ســامانه ۱۹۵ را برای ســاماندهی 
پیامک های تبلیغاتی که با شماره های شخصی ارسال 

می شدند، راه اندازی کرد.
مسدود کردن خطوط شخصی پس از این که کسب وکارها 
با مسدود شدن سرشماره های پیامکی، به ارسال پیامک 
تبلیغاتی با خطوط شخصی اقدام کردند، اتفاق افتاد و 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم 
گرفت سامانه ۱۹۵ را برای مقابله با پیامک های تبلیغاتی 
که با شماره های شخصی ارسال می شوند، راه اندازی کند. 
از سوی دیگر، مســدود کردن سرشماره های شخصی 
بدون شکایت از طرف کاربران، از طریق شناسایی رفتار 

ســیم کارت هایی که تنها به ارســال پیامک های انبوه 
اقدام می کردند و استفاده های دیگری از جمله تماس و 
پیامک نداشتند هم راه دیگری برای جلوگیری از ارسال 
پیامک های مزاحم با شماره های شــخصی بود.بر این 
اساس، ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
زمان مسدود کردن پیامک های مزاحم، تعداد خطوط 
شخصی قطع شــده به دلیل مزاحمت پیامکی را اعالم 
می کند که طبق این آمار، تا امروز ۲۲ تیرماه سال جاری، 
۳۱۹ هزار و ۷۹۹ خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی 
قطع شده است. کاربران در صورت مواجهه با پیامک هایی 
که اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی با شماره شخصی 
می کنند، می توانند شماره مورد نظر را به سامانه ۱۹۵ 
ارسال کرده تا روند مسدود کردن سیم کارت های مزاحم را 
تسریع کنند.پیش از این، پیمان قره داغی -مدیرکل دفتر 
حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی- اظهــار کرده بود: پیامک از طریق 
سرشماره ها برای کسانی که دریافت پیامک های تبلیغاتی 
را مسدود نکردند، قابل ارسال است اما اگر با ستاره ۸۰۰ 
مربع دریافت پیامک های تبلیغاتی قطع شده باشد، نباید 

از سرشماره ها پیامکی بیاید و اگر بیاید تخلف است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور 
با اشــاره به اینکه کرونا فرصتی برای توسعه مشاغل 
خانگی است گفت: سقف وام برای مشاغل خانگی به ۵۰ 

میلیون تومان افزایش یافته است.
طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی از جمله طرح های 
حمایتی حوزه اشــتغال، ذیل برنامه اشــتغال فراگیر 
است که با نقش آفرینی سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان )جهاددانشگاهی( به عنوان 
نهاد واسط، تسهیل گر و توســعه ای در هشت استان 
کشور )آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان 
جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، 
کرمانشاه، لرستان( در حال اجرا می باشد. پس از انجام 
مطالعات مقدماتی، بررســی تجارب دیگر کشورها در 
این حوزه، تجزیه و تحلیل برنامه های قبلی اشتغالزایی 
و شناســایی نقاط ضعف آنها از جمله در نظر نگرفتن 
مزیت های نسبی و رقابتی استان ها و مناطق جغرافیایی، 
نبود برنامه های توانمندسازی، آموزش و مشاوره، عدم 
پیش بینی سازوکار فروش محصوالت و خدمات و اتصال 

به بازار جهت پایداری شغل، تصمیمی اتخاذ گردید تا 
طرح نوین با مرتفع سازی این مشکالت و تاکید بر اتصال 

به بازار عملیاتی شود.
همانطور که در چهارچوب مفهومی برنامه اشتغال فراگیر 
آمده است عالوه بر توجه به سیاست های اقتصاد کالن، 
به سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد )رشته 
فعالیت های اقتصادی( و ابزارهای سیاستی در الیه های 
خرد و میانی که اهمیت ویژه ای در ایجاد اشتغال پایدار 
دارند، توجه جدی شــده و برنامه ریزی صرفاً بر رشد 
کمی اقتصادی تمرکز نداشته و توسعه پایدار و مبانی 
آن همواره مــد نظر برنامه ریزان بوده اســت.با در نظر 
گرفتن این نکات، طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بر 
رشته ها و مشــاغل نوین در حوزه ی فناوری های نرم و 
صنایع خالق، آی تی و آی سی تی تاکید داشته و رشته 
فعالیت هایی مورد توجه قرار گرفته اند که در کنار ایجاد 
ارزش افزوده به ایجاد اشتغال پایدار، عدالت اجتماعی و 
توجه به اقشار آسیب پذیر، کاهش فقر و توسعه اجتماعی 

کمک خواهند کرد.

از مجموع بازرسی های انجام شده طی سال گذشته، از ۷۲ 
هزار و ۳۶۵ مورد واحد عرضه کننده انواع لوازم خانگی، 
صوتی و تصویری در سراسر کشــور بازرسی انجام که و 
۲۱۸۳ فقره پرونده تخلف بــه ارزش ریالی ۱۲ میلیارد 
و ۷۶۵ میلیون تومان تشکیل شده است. بر اساس اعالم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نتایج 
بازرسی و نظارت سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
سراسر کشــور بر عملکرد واحدهای تولیدی و توزیعی 
پودر شوینده طی ســال ۱۳۹۸ نشان می دهد که ۱۵۷ 
هزار و ۴۲۱ مورد بازرســی از واحدهای تولیدی، عمده 
فروش و خرده فروش صورت گرفته است که این تعداد 
بازرسی منجر به تشکیل ۲ هزار و ۵۸۸ فقره پرونده تخلف 
به ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان شده 
که به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها و سایر مراجع 

ذی صالح قانونی ارجاع داده شده است.
همچنین در بخش روغن موتور، طی مدت یاد شــده 
۵۱ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده 
فروش، خرده فروش و انبار صــورت گرفته و در پی آن 
۳۱۷۵ فقره پرونده به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۶۰ 
میلیون و ۳۳۵تومان برای واحدهای متخلف تشــکیل 
شده است. برای کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت انبار و 
سردخانه های سراسر کشور هم در این مدت جمعا ۷۰ 
هزار و ۱۸۲ مورد بازرسی توسط بازرسان سازمان های 
صمت کشور انجام شــده که حاصل آن تشکیل ۲۹۰ 
فقره پرونده تخلف به ارزش ۱۱۵ میلیارد و ۶۷۴ میلیون 

تومان است.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت، 

در سال گذشته حدود ۵۷ هزار و ۵۱۰ مورد بازرسی از 
واحدهای تولیدی، عمده فروش، خــرده فروش و انبار 
الســتیک خودرو در سراسر کشــور صورت گرفته که 
منجر به تشکیل تعداد ۲ هزار و ۱۲۹ فقره پرونده تخلف 
شده است. آمار پرونده های تخلف متشکله طی این مدت 
نشــان می دهد از این تعداد، ۶۹۹۰ فقره پرونده مربوط 
به واحدهای عمده فروشــی، ۴۶۵۶۵ فقــره مربوط به 
واحدهای خرده فروشی و ۳۶۰۴ فقره مربوط به انبارها 
بوده است. همچنین از مجموع بازرسی های انجام شده 
طی سال گذشــته، از ۷۲ هزار و ۳۶۵ مورد واحد عرضه 
کننده انواع لوازم خانگی، صوتی و تصویری در سراســر 
کشور بازرسی انجام که و ۲۱۸۳ فقره پرونده تخلف به 
ارزش ریالی ۱۲ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان تشکیل 
و جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال 
شده است. آمار منتشر شده در قالب گزارش عملکرد سال 
۱۳۹۸ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان 
می دهد که در سال گذشته در مجموع چهار میلیون و ۹۰ 
هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که 
نسبت به سال ۹۷ حدود ۷.۶ درصد افرایش داشته است. 
همچنین در پی این بازرسی ها ۳۳۲ هزار پرونده تشکیل 
شده که نسبت به تشــکیل ۲۰۰ هزار پرونده در سال  

۱۳۹۷ حدود ۶۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین در سال گذشته تخلفات کشف شده به ۳۴۶ 
هزار فقره رسیده که نسبت به ســال  ۱۳۹۷ حدود ۲۱ 
درصد افزایش داشته اســت. کل شکایات با ۲.۳ درصد 
کاهش از ۲۶۳ هزار فقره در ســال  ۱۳۹۷ به ۲۵۷ هزار 

فقره در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو 
گفت: متاسفانه منکر وجود جنس تقلبی و فیک در 
بازار نیســتیم و حدود ۲۰ درصد از قطعات در حال 
حاضر بی کیفیت هستند.مهدی کاظمی افزود: دولت 
باید با کاالی تقلبی مبارزه کند و یکی از راه های این 
بازار کمک گرفتــن از خود اعضــای ۱۰ هزار نفری 
اتحادیه لوازم یدکی خودرو در تهران است. وی گفت: 
اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناســان خبره ای 
هستند و هم مدیران بســیار خوب که می توانند به 
گمرک و وزارت صمت کمک کنند هر قطعه ای که قرار 
است وارد کشور شود به اتحادیه و کارشناسان معرفی 
شود تا از سالمت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود و 

بعد اجازه ورود داده شود.
کاظمی در خصوص برخــورد اتحادیه با متخلفین و 
فروشندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت: روزانه در 
اتحادیه بین پنج تا ۱۰ پرونده شکایت از اعضا رسیدگی 
می شود که از تاریخ ۹۷.۱.۱ تا به امروز حدود ۲ هزار 
پرونده مورد رســیدگی قرارگرفته است.سخنگوی 
اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو گفت: افراد 
متخلف را به اتحادیه دعوت می کنیم، اخطار می دهیم، 
جریمه می کنیم، درج در پرونده می کنیم، اما قانونی 

نداریم که بتوانیم در همان لحظه واحد صنفی را پلمپ 
کنیم، اما درنهایت اگر اخطارها زیاد و تخلف گسترده 
شود پرونده به اتاق اصناف و در نهایت از آنجا به اماکن 

برای تعطیلی واحد صنفی ارجاع داده می شود.
کاظمی علت افزایش قیمت لــوازم یدکی در بازار را 
هم چند دلیل عنوان کرد و گفت: علت اول که بر همه 
صنوف تأثیر گذاشته افزایش نرخ ارز بوده، علت دوم 
عدم داد و ستد با کشورهای همسایه و تعطیلی بنادر 
آن ها به خاطر ویروس کرونا بوده است و علت سوم هم 
عدم ترخیص کاال از سوی گمرکات و ناهماهنگی در 

دولت است.
وی اضافه کــرد: از بهمن ۹۸ تــا االن بارها به دولت 
گفته ایم و هشدار داده ایم که به خاطر کمبود قطعه 
افزایش قیمت در پیش داریم، اما واقعاً کسی تا به امروز 
به داد ما نرسیده است.وی افزود: امروز وزارت صمت و 
خود دولت مقصر این قضیه است و اتحادیه با تمام توان 
و چنگ و دندان آماده واردکردن قطعات باکیفیت به 
کشور است و می توانیم لوازم یدکی و قطعات بازار را 
تأمین کنیم که این امر هم نیاز به کمک گمرک دارد تا 
به محض ورود قطعه آن را ترخیص کنند تا وارد بازار 

شود و قیمت ها کاهش پیدا کند.

مدتی است کاربران اینترنتی 
نســبت به گرانفروشــی و 
حذف بسته های پرمخاطب 
اپراتورهای موبایل معترض 
هستند. شکایات بسیاری در 
این رابطه به ثبت رسیده و اظهار نظرهایی نیز از سوی 
مسئوالن مطرح شده است. البته افزایش قیمت تعرفه 
بسته های اینترنتی از ســوی دو اپراتور یکسان نبوده 
و تخلف آن ها متفاوت از یکدیگر اســت. در شــرایط 
کرونایی کشــور و در حالیکه اوضاع اقتصادی مردم 
روز به روز سخت تر و پیچیده تر می شود و فشار گرانی 
و افزایش قیمت اقالم ضروری تحمل اوضاع را دشوار 
کرده است، ناگهان حدود ده روز پیش دو اپراتور اصلی 
تلفن همراه یعنی ایرانسل و همراه اول اقدام به افزایش 
سرسام آور نرخ اینترنت همراه کردند. افزایشی که از 
نرخ تورم هم باالتر و حدود ۱۰۰ درصدی بوده است. 
بی توجهــی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانســل و همراه 
اول به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شــد که این 
وزارتخانه به دنبال راه های دیگری برای مقابله با اقدام 
غیرقانونی اپرتور ها باشد و حاال دستور روحانی درباره 
برخورد با این دو اپراتور منتشر شده است. باالخره پس 
از بی توجهی های مکرر به درخواســت ها در نامه ای، 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس دفتر رئیس جمهور 
به وزرای دادگستری و صمت، به نقل از حسن روحانی 

برای برخورد قانونی با گرانفروشی همراه اول و ایرانسل 
اولتیماتوم داده است. در متن نامه آمده است که نباید 
بدون حســاب، قیمت خدمات افزایش یابد. اقدامات 

الزم را به عمل آورید.
مدیرکل دفتر نظارت بر ســرویس ارتباطی و فناوری 
ارتباطات در رابطه با این اتفاق مــی گوید: اپراتور ها 
موظف هستند اضافه دریافت از مشترکانی که اقدام به 
خرید بسته های اینترنتی کرده اند را باز گردانند. امامی 
خاطرنشان کرد: درحال حاضر برنامه ای برای افزایش 
تعرفه بسته های اینترنتی وجود ندارد و اپراتور ها نیز در 
صورت درخواست افزایش باید موضوع را در کمیسیون 
مربوطه اعالم کنند. تاکید بیشــتر وزارت ارتباطات 

بر این نکته اســت که اپراتور ها باید رگوالتوری را در 
جریان اصالح قیمت ها می گذاشتند. از طرف دیگر این 
وزارتخانه افزایش قیمت ها را در این شرایط کرونایی 

نامناسب ارزیابی می کند.
 در این رابطه وزیر ارتباطات نیز گفته اســت که این 
اپراتورها یک ماه پیش درخواســتی بــرای افزایش 
قیمت ها با دو اســتدالل مطرح کردند. نخست اینکه 
هزینه هایشان باال رفته و دیگر اینکه با افزایش قیمت 
می خواهند از اینترنت بومی حمایت کنند و ترافیک را 
باال ببرند. جهرمی افزود: سازمان تنظیم مقررات همان 
زمان به آنان گفته که ایــن افزایش قیمت ها توجیح 
اقتصادی نــدارد و طرح را رد کرده اســت و اپراتورها 

 بدون رعایت قوانین کشور و با یک تبانی تعرفه را باال 
برده اند.

پرونده برای کارشناسی به سازمان صمت می رود
اما گرانی اتفاقی و هماهنگ شده تعرفه های دو اپراتور 
پر قدرت کشور سبب شد تا ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی گزارشــی را به تعزیرات حکومتی 
مبنی بر گرانفروشــی دو اپراتور تلفن همراه اعالم کند. 
محمد علی اســفنانی گفت: در رابطه با گرانفروشی دو 
اپراتور تلفن همراه کشور و گزارشــات واصله از سوی 
سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرقومه ای 
خطاب به ســازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که 
طبیعتا روال معمول این اســت که برای رســیدگی، 
پرونده باید برای کارشناسی به سازمان صنعت، معدن 
و تجارت ارسال شــود. وی افزود: به منظور رسیدگی 
سریع، این گزارش به یکی از شعب ما ارسال شد و شعبه 
در حال رسیدگی به این مسئله است و طبیعتا نخستین 
کارش دعوت از نمایندگان سازمان تنطیم مقررات برای 
رسیدگی به پرونده بوده و باید موارد به کسانی که علیه 
آنان شکایت شده تفهیم شود و ما دفاعیات آنان را بگیریم 
و نهایتا تصمیم گیری های الزم انجام شود.از طرفی دیگر 
بی توجهی دو اپراتور اصلی یعنی ایرانسل به اولتیماتوم 
وزارت ارتباطات باعث شــد که این وزارتخانه به دنبال 
راه های دیگری برای مقابله با اقدام غیرقانونی اپرتور ها 
باشد. در این رابطه گرانفروشی و تخلف دو اپراتور موبایل، 
در مورد افزایش ۱۰۰٪ تعرفه ی اینترنت، به ســازمان 

حمایت و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

ورود ریاست جمهوری به افزایش 100 درصدی  تعرفه های اینترنتی

گرانی هماهنگ شده اپراتورها
به گفته وزارت ارتباطات، اپراتورها برای افزایش تعرفه ها تبانی كرده اند

صدرو حکم بر اساس میزان خسارات به کاربران
یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

شرایط کشور شرایط خاص و ویژه ای است. بنابراین باید در تصمیم گیری هایی که اتفاق می افتد درک شرایط نیز لحاظ شود. در دوران بحران کرونا و آغاز موج دوم این بیماری که مجدد بسیاری از مردم را دورکار کرده معنای افزایش تعرفه ها را توسط اپراتورهای 
موبایل متوجه نشده ایم. در مرحله نخست باید اضافه دریافت های اپراتورها از مردم به آنها بازگردانده شود و در مرحله بعدی باید تعرفه ها و بسته های پرطرفدار به حالت قبلی بازگردد. بارها با وزارت ارتباطات در این رابطه و برای ارسال پرونده اپراتورها به سازمان 
تعزیرات مذاکره داشته ایم و برای احقاق حقوق مصرف کنندگان باید این مسیر طی شود. در حال حاضر این پرونده ها به سازمان ارسال شده و در حال طی مراحل قانونی خود است. این سازمان با اپراتورها مکاتبه می کند و میزان مبلغ دقیق بسته های اینترنتی 
را جویا می شود و پس از بررسی نوع و میزان خسارت حکم الزم را صادر می کند. اما به طور کلی باید اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در بازار افزایش پیدا کند تا بتوانیم جلوی این تخلفات را هر چه بیشتر بگیریم. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از قوانین 

توانایی بازدارندگی ندارند و بنابر همین موضوع سازمان تعزیرات حکومتی بارها و بارها بسته های پیشنهادی خودش را برای اصالح قوانین به مراجع ذیربط ارائه داده و هر بار در بروکراسی های اداری متوقف مانده است.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عوامل التهاب بازارها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

تحریم ها وکاهش درآمدهای فروش نفت، بحران کرونا وبسته شدن مرزها که به افت شدید صادرات انجامید توانست در ایجاد تورم باال در کشور موثر واقع شود. از طرفی دیگر کوتاهی در بازگرداندن ارزهای صادراتی نیز مزید بر علت 
شد تا تورم و گرانی در بازار و کاهش ارزش ریال در برابر دالر و دیگر ارزهای جهان را شاهد باشیم. البته در این بین بیشتر به مقایسه نرخ دالر با ارز ریال متمرکز هستیم چراکه تمام بازارها در ایران از این ارز تاثیر می پذیرند. کسری 
بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را هم اگر لحاظ کنیم که در نهایت منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری و دیگر نهادها شد، هم دلیل دیگری برای التهابات بازار و رشد تورم و در نهایت کاهش توان 

اقتصادی مردم شده است.
در این بین تولید می تواند نقش اساسی در مدیریت تورم ایفا کند. اما متاسفانه هزاران هزار میلیارد به اسم تولید از بانک ها تسهیالت اخذ شده و در جهت سوداگری در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ورود کرده اند. این انحراف 
تسهیالت دو ضربه به تولید وارد کرده است، اول اینکه بخش تولید واقعی بی نصیب از تسهیالت بانکی مانده است و دوم اینکه این انحراف باعث ایجاد تورم ۳۶ درصدی در بخش تولید شده است و هزینه های تولید را افزایش داده 
است و مهم تر اینکه تورم مداوم باعث کاهش  ثبات اقتصادی و ارزش ریال شده و پیش بینی های مورد نیاز در جهت قراردادهای میان مدت و بلند مدت را ناممکن می کند. معموال هدایت نقدینگی به تولید مورد توجه بوده اما هدایت 

مناسب تسهیالت به بخش واقعی تولید چندان مورد توجه نبوده ونیست.

التهابات اقتصادی سال ۹۹ 
امروز به اوج خود رســیده و 
بحران کرونا نیز از آنجایی که 
اقتصاد ایران تا قبل از آن نیز 
درگیر مشکالت بسیاری بود، 
موجب شد تا موج تورمی جدیدی ایجاد شده و دهک های 
بسیاری از مردم را در معرض نابودی قرار دهد. التهابات 
بازارهای در کشور روز به روز بیشتر می شود و با کاهش 
مستمر ارزش ریال شــاهد کاهش هر چه بیشتر توان 
اقتصادی مردم و خارج شدن بســیاری از بنگاه های از 

چرخه تولید هستیم. در واقع در ۸ سال گذشته، نرخ بهره 
حقیقی از رقم  مثبت ۲۰ درصد به رقمی در حدود منفی 

۳۰ درصد رسیده است. 
سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز داستان 
جدیدی نیست اما این در حالی است که در مدت اخیر 
این کاهش ارزش به باالترین میزان خود رســیده و از 
آنجاییکه هیچ راهکاری برای کنترل آن توسط دولت، که 
خود متهم ردیف اول این نابسامانی هاست در نظر گرفته 
نشده، پیش بینی ادامه سقوط بیشتر ارزش ریال خیلی 

سخت نیست.  
اما از طرفی دیگر اتفاقاتی همچون افزایش قیمت بنزین 
و اعمال مجدد تحریم های سنگین سبب شد تا شرایط 

کشور از نیمه دوم سال گذشته ملتهب شود و این التهابات 
امروز به باالترین میزان خود رسیده است. اما تیر آخر این 
التهابات جایی بود که کرونا به یک همه گیری و بحران 
جهانی تبدیل شد. کاهش شدید قیمت نفت در کنار بسته 
شدن مرزها هم سبب شد تا عمالً التهاب بار دیگر بازارها 
را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجا که بخش بزرگی از بحران 
کنونی ریشه در تصمیمات دولت دارد، راه حل آن نیز در 
دستان دولت است. این دولت است که باید بین رونق بازار 
سرمایه و کاهش تورم و التهابات، یکی را انتخاب کند. 
در واقع، تحریک بازار سرمایه کشور سبب شده است تا 

التهاب به بازارهای دیگر نیز سرایت کند. 
در چنین شــرایطی، دولت می توانــد از طریق فروش 

گسترده دارایی های مازاد خود و افزایش نرخ بهره، التهاب 
را کنترل کند. به نظر می رسد که دولت همچنان امیدوار 
به رشد بیشتر شاخص کل است و درصورتی  که گزینه 
کشور و دولت، انتخاب بازار سرمایه باشد، احتماالً موج 
تورمی که منجر به فقر و نابودی چند دهک از مردم ایران 
شد، تا سال آینده نیز ادامه  خواهد یافت. باید دید این بار 
دولت چه تصمیمی می گیرد؛ رشد بیشتر بازار سرمایه را 
انتخاب می کند، یا تورم و فشار بر اقتصاد کشور را. به نظر 
می رسد که تورم و فشار بیشتر بر اقتصاد، وضعیت ایران 
را بسیار شکننده خواهد کرد. از این رو، افزایش نرخ بهره 
و فروش دارایی می تواند بازار سرمایه کشور و سایر بازارها 

را کمی متعادل کند.

موج تورمی و كاهش مستمر ارزش ریال  منجر به نابودی توان اقتصادی  دهک های  پایین   شده است

تشدید التهاب بازارها 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

قطع بیش از ۳۱۹ هزار سیم کارت مزاحم

ارزش تخلفات واحدهای عرضه لوازم خانگی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان بود

۲۰ درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است

سقف وام مشاغل خانگی ۵۰ میلیون تومان شد
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لزوم اســتفاده مردم از تور های مجازی بازديد از 
مسكن

رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: باید زیرساخت های الزم برای استفاده 
حداکثری مردم از »تور های مجازی بازدید از مســکن« فراهم شود. آقای 
مصطفی قلی خسروی، با اشاره به اهمیت اســتفاده مردم از فناوری های 
دانش بنیان جدید در بستر فضای مجازی همانند تور های مجازی که دارای 
اثرگذاری قابل مالحظه ای در زمینه مقابله با ویروس کرونا هستند، افزود: 
با توجه به اینکه مشخص نیســت آینده ما تا چه زمانی با ویروس کرونا و 
ملزومات آن پیوند خواهد داشت، باید بپذیریم که نیازمند تعریف جدیدی 
از سبک زندگی در این دوران خواهیم بود. وی با بیان اینکه در دوران کرونا 
هرچه احتیاط ما بیشتر باشد آســیب کمتری به ما خواهد رسید، گفت: 
فرهنگ سازی استفاده از نرم افزار های موبایلی به خصوص تور های مجازی 
در امور مختلف مانند تهیه مسکن، سفر و همچنین زیارت، هم آمار مبتالیان 
به بیماری کرونا در کشور را کاهش می دهد هم بازار را از نفس نمی اندازد 
و هم کمک زیادی به کادر درمانی کشور می کند. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک با بیان اینکه باید زیرساخت های الزم برای استفاده حداکثری مردم 
از تور های مجازی بازدید از مسکن فراهم شود، گفت: در صورت تحقق این 
امر تردد مردم در سطح شهر کمتر می شود و مقابله با کرونا جدی تر از سوی 

مردم اجرا می شود.

مقتدایی با اشاره به بیانات امروز رهبر انقالب:
اراده مجلس حمايت از شركت های دانش بنیان است

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نقش شرکت های 
دانش بنیــان در دوران تحریم، گفت: حمایت از این شــرکت ها می تواند 
باعث کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی شــده و دانش را به سرعت 
به ثروت تبدیل کند. عباس مقتدایی با اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری که صبح امروز از طریق ویدئوکنفرانس با نمایندگان مجلس صورت 
گرفت، گفت: ایشان توصیه هایی در حوزه های مختلف به خصوص مسائل 
معیشتی و موضوعات مرتبط با کرونا داشــتند. نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقالب مجلس 
یازدهم را مجلس امید و انتظار مردم دانستند، اظهار داشت: مردم با انتخاب 
نمایندگان خود به آنها اعتماد کرده و انتظار دارند مشکالت آنها را برطرف 

کنند.
وی ادامه داد: رهبری مجلس یازدهم را مجلســی قــوی با حضور جوانان 
کاربلد و مدیران باسابقه در ادوار گذشته معرفی کردند که این موضوعات 
بیش از پیش وظیفه نمایندگان مجلس را ســنگین می کند تا مجموعه 
ای کارآمد را موجــب شــود.مقتدایی در ادامــه با بیان اینکــه وظیفه 
نمایندگان در 4 ســال آینده بسیار سنگین اســت، عنوان کرد: در حال 
حاضــر موضوعاتی همچون تــورم، گرانــی، کاهش ارزش پــول ملی و 
 سختی معیشــت از مهم ترین موضوعاتی اســت که نمایندگان مجلس

 باید به آن رسیدگی کنند.
این نماینده مردم از اســتان اصفهــان در مجلس ادامــه داد: اکنون در 
ســخت ترین دوران ها به واســطه تحریم ها هســتیم اما توانسته ایم با 
فعال ســازی و حمایت از شــرکت های دانش بنیان، طرح های زیربنایی 
را به وجود آورده و موجب کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی شــده 
و با اشــتغال زایی، بســیاری از مشــکالت را برطرف کنیم. نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی در 
پایان خاطرنشــان کرد: شــرکت های دانش بنیان می توانند به سرعت 
 دانش فنی و عملیاتی شــدن آن را موجب شــوند که بــه معنای تبدیل 

دانش به ثروت است.

با راه اندازی سامانه ای
دريافت كد بورسی برای دانش بنیان ها الكترونیكی شد

با راه اندازی ســامانه احراز هویت الکترونیک در بازار ســرمایه مراجعات 
حضوری ســرمایه گذاران برای ثبت نام و احراز هویــت در بورس کاهش 
می یابد و باعث ایجاد شفافیت بیشتر در بازار سرمایه خواهد شد.کد خبر: 
۱۵۶۳۱۲تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹اقتصادگردان- طی مراسمی 
با حضور سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری سامانه 
احراز هویت الکترونیکی در سامانه "سجام" و بازار سرمایه ایران به صورت 
رسمی افتتاح شد. سامانه سجام یا ســامانه "جامع اطالعات مشتریان" 
یک سامانه یکپارچه برای ثبت و نگهداری اطالعات تمام سرمایه گذاران 
در زمینه بورس اســت. عالقه مندان به فعالیت در بازار ســرمایه باید کد 
بورســی دریافت کنند و برای دریافت کد بورسی، پیش از این، متقاضیان 
اطالعات خود را به صورت حضوری در دفاتر پیشخوان ارائه می کردند. با 
راه اندازی این سامانه با مشارکت بیش از ۹ شــرکت فناور و دانش بنیان، 
مراحل احراز هویــت افراد به صورت برخط و الکترونیکی درآمده اســت. 
 این ســامانه عالوه بر کاهش مراجعــات حضوری،  باعث ایجاد انســجام

 و شفافیت بیشتر می شود.
این ســامانه که پیش از ایــن، یک ماه به صــورت آزمایشــی و پایلوت 
فعالیت کرده بود، در این مراســم به صورت رســمی آغاز به کار کرد. در 
این مراسم سورنا ســتاری با بیان اینکه در ســال های اخیر، شرکت های 
با هویت جدید بــه اقتصاد کشــور  وارد شــده اند، گفت: شــرکت های 
 جدید بر عکس همتایان ســنتی، دارایی فکری و نامشــهود بیشــتری

 دارند.
وی با اشاره به حضور شــرکت های دانش بنیان در بورس، اظهار کرد: ۱۶ 
شــرکت دانش بنیان در حال تکمیل پرونده پذیرش خود هستند تا وارد 
بورس و فرابورس شوند؛ چراکه این شــرکت ها آینده کاری خود را در بازار 
بورس می بینند و در حال حاضر جلســات متعددی توسط معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شــود تا  شرکت های دانش بنیان را 
با مزایای حضور در بازار سرمایه، آشــنا کند. با توجه به خدمات مختلفی 
که شرکت های دانش بنیان دریافت می کنند، خوشبختانه از حساب ها و 
صورت های  مالی شفافی برخوردار هستند. ستاری با اشاره به لزوم توجه 
به سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیست بوم نوآوری کشور، با تاکید بر 
آنکه در این حوزه ارزش افزوده بسیار قابل توجهی تولید می شود، یادآور 
شد: توسعه صندوق های سرمایه گذاری جســورانه یکی از ارکان توسعه 
استارتاپ ها است و استارتاپ ها با استفاده از ابزار سرمایه گذاری ریسک پذیر 
رشــد می کنند و نمی توان با تزریق بودجه دولتی و وام های سنتی، انتظار 
رشد استارتاپ ها را داشت. بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، 
رئیس بنیاد ملی نخبگان خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۳۳ شــرکت 
دانش بنیان با ارزش بازار حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در بازار ســرمایه 
پذیرش شــده اند و این تعداد در حال افزایش است. فعالیت چند شرکت 
دانش بنیان در بحث آزادسازی سهام عدالت نیز یک پدیده مبارک است. 
بی شک در آینده نه چندان دور،  شــرکت های دانش بنیان به بزرگترین 
شرکت های حاضر بر روی تابلوی بورس تبدیل می شوند و این اتفاقی است 

که در تمام دنیا رخ داده است.

اخبار

بازار بزرگ نشر را به استارتاپ ها بسپاریم
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با حضور در مرکز نشر دانشگاهی در میان مدیران استارتاپی، گفت: شرایط فعلی کشور بسیار ویژه است. بیماری کرونا هم مزید بر علت 

شده که فضایی مناسب برای فعالیت استارتاپ های آنالین ایجاد شود. به گفته ستاری، حوزه نشر یکی از حوزه هایی است که با فعالیت استارتاپ ها متحول می شود. حوزه ای که ظرفیت 
مناسبی برای توسعه استارتاپ ها و دانش بنیان هاست.

معمای ارزهــای صادراتی 
باعث شده به دلیل تنگنای 
ارزی دولت قیمت دالر باال 
بــرود. این در حالی اســت 
که طبق آمار های رســمی 
بانک مرکزی میزان صــادرات غیرنفتی کشــور در 
ســال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بــه ترتیــب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و 
۳۸.۶ میلیــارد دالر بوده و درمجموع طی دو ســال 
اخیر صادرات کشــور حدود ۷۲.۵ میلیارد دالر بوده 
که از این میزان تنها 4۵ میلیارد دالر آن به ســامانه 
نیما تزریق شده است. بنابراین ۲۷.۵ میلیارد دالر ارز 
صادراتی وارد سامانه نیما نشده است. موضوع زمانی 
جالب می شــود که بدانیم این میزان معادل ارز مورد 
نیاز برای واردات دو سال کاال های اساسی کشور است 
و این در حالی است که این ارز  به بخش های دیگری 
اختصاص یافته است. رئیس بانک مرکزی اعالم کرده 
که متخلفین دو هفته فرصت دارند تا ارز را بازگردانند 
 وگرنه نام آنها اعــالم و کارت بازرگانی شــان تعلیق

 می شود. 

کســانی که ارز های صادراتــی را برنمی 
گردانند به کشور خیانت می کنند

رئیس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت گفت: »صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال 
و متعهد به سیاست های تجاری کشور، مورد تشویق 
و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد 

قرار می گیرند.«

راهکار خوانساری برای بازگشت ارز صادراتی:
کارت بازرگانــی صادرکنندگان متخلف 

تعلیق شود
در همین رابطــه رئیس اتــاق بازرگانــی تهران 
می گوید در صورتــی که بانک مرکزی فهرســت 
صادرکنندگان متخلفی کــه ارز حاصل از صادرات 
خود را بازنگردانده اند اعالم کند، ما کارت بازرگانی 

آنها را تعلیق می کنیم. مســعود خوانساری اظهار 
داشت: »با تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که 
برای بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند، آنها موظف 
خواهند بود ارزهای واردنشــده به اقتصاد کشور را 
تعیین تکلیف کنند و اگر بتواننــد در موضوع ارز 
صادراتی، تســویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره 

فعال خواهد شد.«

وزارتخانه های اقتصاد و صمت مشکالت 
موجود در مسیر بازگشت ارز صادراتی را رفع 

کنند
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس می گوید 
وزارتخانه های اقتصــاد و دارایی و صنعت، معدن و 
تجارت باید مشکالت موجود در مسیر بازگشت ارز 
صادراتی را شناسایی و رفع کنند. علی اکبر کریمی 
گفت: »در حال حاضر صادرکنندگان با مشکالت 
بســیاری برای بازگردانــدن ارز صادراتی روبه رو 
هستند؛ به طور مثال کاالی صادراتی با قیمت های 
باالیی منظور می شــود در حالیکــه صادرکننده 
نمی تواند کاالی مذکور را با بهای تعیین شــده به 
فروش رساند، بنابراین تعهد ارزی ایجادشده قابلیت 
اجرا ندارد.« نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب 
در مجلس شورای اسالمی هزینه های غیرمتعارف 
صادرکنندگان برای انتقال ارز صادراتی را یکی دیگر 
از مشکالت برشــمرد و افزود: »هزینه هایی مانند 
حمل و نقل و انتقال پول از جمله موانع پیش روی 
صادرکنندگان برای بازگرداندن ارزهای حاصل از 
صادرات است.« این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
اظهار کرد: »در حال حاضر بازگشــت ارز صادراتی 
به کشور با مشــکالت بســیاری همراه است زیرا 
صادرکنندگان به دلیل مشکالت تحریمی، ناچارند 

اعتبارات را با واسطه ها به کشور منتقل کنند.«
موضــوع چرایــی عــدم بازگشــت ارزهــای 
صادراتــی موضــوع مــورد بحــث »کســب و 
 کار« با کارشناســان اســت کــه در ادامــه آن را

 می خوانید. 

روحانی: سوداگران ارز صادراتی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

گلوگاه  بازگشت  ارزهای صادراتی
پورابراهیمی: 27 میلیارد دالر ارز صادراتی به كشور بازنگشته است

رئیس سازمان توسعه تجارت: 70 درصد تجار ارز صادراتی را تحويل دادند
تنگنای ارزی دولت با شدت گرفتن تحريم ها در ماه های مهر و آبان

معمای ارزهای صادراتی

نادیده گرفتن  هزینه های انتقال ارز
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

یکی از دالیلی که بانک مرکزی این روزها بیشتر روی بازگشت ارز تاکید دارد، این است که این بانک درآمدهای دیگری همچون درآمدهای نفتی داشت که در حال حاضر به دلیل تحریم ها وجود ندارد. بانک مرکزی اذعان دارد 
که هزینه انتقال پول به داخل کشور ۱۰ تا ۱۵ درصد از آن پول است. در شرایطی که تحریم هستیم و ارتباط بانکی نداریم، اگر کسی هنر داشته باشد و کاالیی را صادر و تبدیل به ارز کند و بخواهد آن ارز را به داخل کشور بیاورد 
۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه آوردن این ارز به ایران است. کسی که کاالهای خود را صادر کرده و االن می خواهد بدهی های مربوط به خرید همان کاالها را بدهد باید به خود صاحب کاال آن پول را برگرداند. بانک مرکزی می گوید شما 
این پول را ارزان تر در نیما عرضه کن. یعنی صادرکننده باید ارز خود را به قیمت پایین تر از بازار بدهد و بانک مرکزی اختالف ۱۵ درصدی که خودشان اذعان دارند هزینه انتقال پول است را در نظر نمی گیرد. گاهی صادرکنندگان 
ارز را از طریق صرافی وارد کشور می کنند. ممکن است از همان ۲۷ میلیارد دالر چندین میلیارد دالر آن از طریق صرافی آمده و از طریق نیما نیامده است. قسمتی از این پول از طریق ریال از کشورهای عراق و افغانستان به کشور 
برمی گردد. توجه داشته باشید که خیلی از این پول به انواع و اقسام مختلف در کشور است. دلیل عمده برمی گردد به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته و به جای اینکه صادرکنندگان را تشویق به بازگرداندن ارز کنند و ارز 
آنها را باالتر از قیمت سامانه نیما بخرند )چون انتقال ارز به داخل هزینه دارد به دلیل اینکه رابطه بانکی ایران با خارج از کشور قطع است( خواهان آن است که به نرخ نیما برگردد. خود بانک مرکزی طبق آیین نامه ای این هزینه ها 
را پذیرفته است. وقتی بانک مرکزی رسما هزینه انتقال ارز به داخل کشور را می پذیرد چگونه می گوید مبنای قیمت خرید ارز نیماست؟ تناقضی که در سیاست های بانک مرکزی است مشکل عمده ورود ارز به کشور است. چند 
نرخی بودن ارز و سیاست های غلط باعث این مشکل شده است. از طرف دیگر کل صادرات ایران در هر سال 4۲ تا 4۳ میلیارد دالر و کمتر از ۲۰ درصد آن دست بخش خصوصی است. بنابراین عمده صادرکنندگان دولتی و شبه 
دولتی هستند و خود دولت روی آنها احاطه دارد. اینکه فرافکنی کنیم و برای حل مشکل راه حل های اصولی را پیش نگیریم و نخواهیم در سیاست های غلط خود بازنگری کنیم باز به همان نتیجه قبلی می رسیم. بانک مرکزی 

تنها به دنبال این است که کسی را محکوم و بعد سلطانی را علم کند. این در حالی است که سیاست های غلط این بانک باعث شده که این مسائل پیش بیاید. 

  تنگنای  ارزی  دولت
سید محمدرضا مرتضوی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

صادرکننده ای که کاالیی را صادر کرده، باید ارز خود را وارد کشور کند تا ریال موردنیاز خود را تامین کند. صادرکنندگان خرد و متوسط که بیشترشان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند سرمایه های نامحدودی ندارند که 
کاالی خود را صادر کنند ولی ارز آن را به کشور برنگردانند. این صادرکنندگان باید ارز را برگردانند و ریالی که بابت تامین کاال تعهد کرده اند را تامین کنند. نکته دوم این است که خیلی ها معتقدند بخش بزرگی از ارزهایی که 
بانک مرکزی به درستی می گوید که باید به کشور برگردد مربوط به شرکت های بسیار بزرگ است و خوب است که بانک مرکزی لیست ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰ شرکت اولی که کاال صادر کرده اند و پولش را به داخل کشور نیاورده اند، 
منتشر کند. این مساله مورد سوال است و تا روزی که جواب آن را ندهند بخش خصوصی نمی تواند تایید کند که در این فضاسازی های مطبوعاتی صداقت وجود دارد. مطلب بعدی این است که اساسا آیا ما برای وارد کردن پول به 
داخل کشور مشکل داریم؟ قطعا جواب مثبت است و نمی توان کتمان کرد که انتقال پول به داخل کشور با مشکالتی روبه روست و شامل تحریم هاست. کما اینکه بانک مرکزی در کره، هند، چین و اروپا پول دارد؛ ولی نمی تواند 
آن را به راحتی وارد کشور کند. بنابراین مانع بزرگی به نام »تحریم« در روان بودن نقل و انتقال پولی وجود دارد. این مساله ممکن است در برخی جاها بخش خصوصی را دچار مشکل کند. پیشنهاد ما این بوده که بخش خصوصی 
خرد، کوچک و متوسط می تواند نیازهای خود را به ارز از محل ارز صادرکنندگان تامین کند. این موضوعی بوده که ما راجع به آن صحبت کردیم و دولت در حرف مشکلی با آن نداشته است. در عمل البته مشکالتی بوده است. 
بخش بزرگی از کارخانه ها و شرکت های تولیدی کوچک و متوسط می توانند از محل ارزی که صادرکنندگان کوچک و متوسط در خارج از ایران دارند نیازهایشان را تامین کنند. همیشه موانع بزرگی بر سر این راه بوده و متاسفانه 
سیستم بوروکراسی این راه را ُکند یا بسته است. مطلب بعد این است که ما هرچه به سمت ماه های مهر و آبان می رویم فشارها روی کشور بیشتر می شود و دولت به همه منابع ارزی که در کشور تولید می شود؛ اعم از دولتی، بخش 
خصوصی، فروش نفت و صادرات کاال ممکن است در آینده نیاز داشته باشد و خصوصا هرچه به طرف مهر و آبان می رویم این نیاز تشدید می شود و دولت برای تامین کاالهای اساسی و نیازهای اساسی کشور به همه منابع ارزی 
کشور نیاز دارد و این باعث می شود که در آینده دولت از بخش خصوصی هم بخواهد که همه منابع ارزی که تولید می شود را در اختیار دولت قرار دهند. بنابراین فشاری که روی قیمت ارز و در گسترده تر شدن تحریم هاست، 
باعث می شود که دولت به همه ارزی که در کشور تولید می شود احتیاج داشته باشد و قطعا ممکن است حرکت هایی را انجام دهد در جهت منوپل کردن منابع ارزی و در اختیار گرفتن همه منابع ارزی برای تامین نیازهای عمومی 
کشور، نیاز به کاالی اساسی، نیاز به دارو و نیازهای ارزی دولت. این فرضیه و احتمالی است که این جنجال ها و گفت و شنودهای مطبوعاتی بیشتر زمینه این کار را فراهم می کند. یک خطری هم همیشه وجود دارد و آن، این است 
که شما وقتی به بخش خصوصی و بخش تولید اجازه نمی دهید که بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کند قاچاقچی ها حتما به راحتی از ارز استفاده می کنند و از این منابع بدون انتقال ارز استفاده خواهند کرد تا کاالی قاچاق وارد 
کشور کنند یعنی مالیات و تعرفه گمرکی نمی دهند و به ارز کشور دست اندازی می کنند و هم اینکه اقتصاد کشور را به چالش می کشند. بنابراین بهتر است که دولت از کانال های رسمی اجازه واردات مواد اولیه تولید با حساب 
و کتاب از محل ارز را بدهد؛ این موضوعی است که مرتبا از سوی ما گوشزد می شود. شرکت های تولیدی یکی یکی دچار مشکالت تامین مواد اولیه می شوند و اگر مواد اولیه را نتوانند از ارز موجود در بازار تامین و وارد کنند قطعا 

کاالی قاچاق جایگزین کاالیی می شود که در شرکت ها و موسسات بزرگ تولیدی کشور تولید می شود. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

در روزهای اخیر خبری مبنی بر افزایش حق کمیسیون 
راننده های اسنپ از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد گالیه و اعتراض 
رانندگان این سامانه اینترنتی و البته مشتریان این بخش 
به دلیل باالتر رفتن کرایه ها را به دنبال داشــته است. آیا 
این خبر واقعیت دارد؟ پیامدهای افزایش حق کمیسیون 
چیســت و راننده ها در این باره چه می گویند؟ مدیران 
اسنپ چه توضیحی دارند و اتحادیه تاکسیرانی در این باره 

چه پاسخی دارد؟

۱۰۰ تا ۱۵۰هزار تومان از درآمد روزانه ام کم 
شده است

اما جــدای از این مــوارد، این روزها خبــر افزایش حق 
کمیسیون رانندگان اسنپ واکنش ها و اعتراض هایی را 
به دنبال داشته است. گویا هیچ مجموعه ای یا هیچ ارگانی 
نیست که از حقوق رانندگان این شرکت که قشر وسیعی 
را شامل می شوند، دفاع کند. البته نارضایتی رانندگان به 
بدنه مصرف کنندگان نیز سرایت می  کند. زیرا بسیاری از 
سفرهای اینترنتی به دلیل همین نارضایتی رانندگان از 
حق کمیسیون باالی شرکت لغو می شود.»امیر« راننده 
اسنپی اســت که روزانه در تهران مشــغول کار است. او 
دراین باره به ایرناپالس می گوید: من از ساعت ۹ صبح تا ۵ 
بعدازظهر که کار می کردم ۲۰۰ تا ۲۵۰  هزار تومان درآمد 
داشتم، اما حق کمیسیون که باال رفت این مبلغ رسید به 
۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان. این افزایــش روی کار ما تأثیر 
می گذارد. راننده ای که در طول هشــت ساعت این مبلغ 
درآمد داشته حاال باید ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار کند تا آن مبلغ 

سابق را به دست بیاورد.  این راننده اضافه می کند: البته باید 
به این اشاره کرد که تقصیر همکاران ما در مدیریت اسنپ 
نیست. آنها در این وضعیت با برخی مشکل هایی مواجه اند 
که باید آنها را حل کنند. مشــکل از جای دیگری است. 
کسانی هستند که نمی خواهند این وضعیت مدیریت شود. 
می توانند اما نمی خواهند. شاید صالح این کار در مدیریت 
نکردن باشد.»کریم« راننده اسنپ دیگری است که در این 
باره توضیح می دهد: ما به این وضعیت اعتراض داشتیم، اما 
نمی دانیم که به چه کسی بگوییم؟ شما ببینید من وقتی 
مسافری ســوار می کنم بعضی وقت ها می بینم که اسم 
مسافر چیز دیگری است، اما یکی دیگر سوار می شود. یا 
بعضی وقت ها که مســافر تأخیر می کند به طرف زنگ 
می زنیم می گویــد آقا اگر عجله داری لغــو کن. حاال باز 
می گویی که آقا یا خانم این مدتی که من توقف کردم را هم 
حساب کنید. می گویند آقا من اسنپ را نگرفتم که، یکی 
دیگر برای من گرفته است. اینجا حق من ضایع می شود. 
بخواهم دعوا کنم در طول روز باید با ۲۰ نفر دعوا کنم. آخر 
سر اسنپ حساب من را می بندد و همیشه می گویند که 
حق با مشتری است. یعنی ما راننده ها هیچ ارزشی نداریم. 
نمی گویند که اگر این راننده نباشد، چه کسی این مسافر را 
به مقصد می رساند.این راننده می گوید: کسانی که اعتباری 
پرداخت می کنند ۲4 ســاعت بعد پول به حساب واریز 
می شود. یعنی ساعت ۲ بامداد تسویه حساب می شود و 

۱۰ هزار تومان در حسابت می ماند. بقیه مبلغ به شماره 
شبای بانکی واریز می شود که در سیستم اعالم کرده ایم. 
از ۲ شب تا ۲ بعدازظهر طول می کشد که پول به حسابت 
واریز شود. همین گردش حســاب هم برای آنها سودآور 
است. از طرف دیگر وقتی حسابت منفی شود از آنجایی که 
حق کمیسیون برمی دارند. برای نمونه شما وقتی یک سفر 
۲4 هزار تومان می روی ، در آخر می زند که درآمد خالص 
شما ۲۲ هزار تومان. ۲ هزار تومان آن حق کمیسیون است. 
اگر اعتبارت منفی ۳۰ هزار تومان شود، دیگر به شما سفر 

نمی دهد. یعنی باید حساب اعتبارتان را مثبت نگهدارید.

در تهران هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته ایم
اما در این میان حسن پورناظری، رئیس انجمن تاکسیرانی 
تهران که پیگیر ایــن موضوع بوده اســت در این باره به 
ایرناپالس می گوید: ایــن خبر را که شــنیدم خودم به 
همکاران اســنپ زنــگ زدم. آنها گفتند کــه در تهران 
هیچ گونه افزایش قیمتی نداشــته ایم و حق کمیسیون 
همان ۱۵ درصد سال گذشته است. گفته می شود در بعضی 

از شهرستان ها حق کمیسیون ۲۰ درصد شده.

رئیس انجمن تاکســیرانی تهران: مخالف 
افزایش قیمتیم

پورناظری تشریح می کند: اگر حق کمیسیون به ۲۰ درصد 

افزایش یابد کرایه اسنپ گران خواهد شد. آنها می خواهند 
از نبود قانون اســتفاده کنند و درآمد خودشان را افزایش 
دهند. آنها اینقدر مســافر دارند که حتی اگر با همین ۱۵ 
درصد کار کنند، مبلغ بسیار زیادی درآمد خواهند داشت 
و احتیاجی به افزایش حق کمیســیون ندارند. ما مخالف 
این افزایش قیمت هســتیم و اگر این اتفــاق بیفتد ما به 
راننده ها اعالم خواهیم کرد که کسی برای آنها کار نکند.با 
این افزایش قیمت خودرو و لوازم مصرفی آن، اگر بخواهند 
کمیسیون را افزایش دهند مبلغی برای راننده ها نمی ماند 
و فقط می توانند خرج استهالک ماشین را دربیاورند.رئیس 
انجمن تاکســیرانی تهران توضیح می دهد: هیچ تشکل 
صنفی نیست که از حق رانندگان تاکسی  های اینترنتی 
دفاع کند. حتی راننده تاکســی ها که در چارچوب قانون 
کار می کنند نیز تشکلی ندارند دیگر چه برسد به رانندگان 

تاکسی های اینترنتی.

اسنپ: حق کمیسیون های دریافتی هیچ 
تغییری نکرده

از دیگر سو به نظر می رسد بخشــی دیگری که باید در 
این موضوع جواب بدهد، اتحادیه تاکســیرانی تهران 
باشد. اما علی آمارلو روابط عمومی اتحادیه تاکسیرانی 
در ارتباط با این موضوع به ایرناپالس توضیح می دهد: 
در این رابطه با افزایش درصد حق کمیسیون اسنپ از 
مدیران باال دستی  پرسیدم. آنها می گویند که این مورد 
در اختیار شرکت اسنپ و ستاد تنظیم بازار است و آنها 

باید پاسخگو باشند.

يادداشت

سرمقاله

ماجرای افزایش حق کمیسیون رانندگان اسنپ چیست؟
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