
سازمان سنجش آ موزش کشــور زمان برگزاری 
آزمون های دکتری و کارشناســی ارشــد سال 
1399 را اعالم کرد، بر این اساس آزمون دکتری 
9 مرداد و آزمون کارشناســی ارشــد 1۶ و 1۷ 
مردادماه 99 برگزار می شود.ســازمان سنجش 
آموزش کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد: آزمون 
دکتری نیمه متمرکز، روز پنج شنبه 9 مرداد سال 
99 و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای 
پنج شنبه و جمعه 1۶ و 1۷ مردادماه 99 برگزار 

می شــود.در این اطالعیه آمده است: » به اطالع 
تمامی داوطلبان می رساند، براساس اعالم مورخ 
۲3 تیرماه 99 وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی زمان برگزاری آزمــون دکتری نیمه 
متمرکز، روز پنج شنبه 9 مرداد سال 99 و آزمون 
کارشناسی ارشد ناپیوســته روزهای پنج شنبه 
و جمعه 1۶ و 1۷ مردادمــاه 99 تعیین گردید و 
سایر آزمون ها شامل آزمون سراسری، کاردانی به 
کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه 

زمانی قبلی اعالم شده برگزار خواهد شد.«
براساس این گزارش، توزیع کارت آزمون دکتری 
قرار بود از امروز صورت بپذیرد اما شــب گذشته 
سازمان سنجش آموزش کشور طی اطالعیه ای 
از تعویق برگزاری این آزمــون خبر داد. به گفته 
غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تغییر تاریخ 
آزمون ها از طرف رئیس جمهور به وزیر بهداشت 
محول شد و قرار بود وزیر بهداشت نتیجه نهایی 

را امروز اعالم کند.

به گفته معــاون وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
برقــراری امکان تمــاس صوتی بــا اپراتورهای تلفن 
همراه با نرخ پیشنهادی دقیقه ای ۲۵ تومان در دستور 
کار قرار گرفته اســت.به گزارش ایســنا،  پس از فیلتر 
شدن پیام رســان  خارجی تلگرام در چندین مرحله، 
مهاجرت کاربران ۵۰ میلیونی به پیام رسان های دیگر 
از جمله نمونه های مشــابه خارجی و داخلی آغاز شد. 
اگرچه هنوز تعداد کاربران پیام رســان های داخلی با 
رقبای خارجی شــان قابل مقایسه نیســت، اما برخی 

افراد استفاده از امکانات ابزارهای بومی را به ابزارهای 
خارجی ترجیح می دهند.حســین فالح جوشــقانی 
-معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- به تازگی در 
توییتر نوشت: با توجه به مصوبه ی شورای عالی فضای 
مجازی و رسیدن برخی پیام رســان ها به پنج میلیون 
نصب، برقــراری امکان تماس صوتــی )call out( با 
اپراتورهای تلفن همراه در دستور کار قرار گرفته است. 
نرخ پیشنهادی مکالمات فعال دقیقه ای ۲۵ تومان در 
نظر گرفته شده است.طبق آمار عملکرد دولت دوازدهم 

و گزارشی که از زیرســاخت منتشر شــده، کاربران 
پیام رسان های بومی به ۲۰ میلیون رسیده  است. البته 
طبق نظرســنجی های صورت گرفته تا تیرماه ســال 
گذشته ۴۲.۸ درصد شرکت کنندگان از واتس اپ، ۴۲.۴ 
درصد از تلگرام، ۲.۸ درصد از سروش، ۰.۷ درصد از بله، 
۰.۶ درصد از آی گپ، ۰.۵ درصد  از گپ، ۰.۲ درصد از 
بیسفون و ۰.1 درصد از ســاینا استفاده می کردند که 
مجموع استفاده از پیام رسان های داخلی را حتی کمتر 

از 1۰ درصد نشان می دهد.

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: پس از بررسی های انجام شده، سقف ذخیره 
کارت های سوخت 9 ماه تعیین شد و در تیر ماه به 

پایان می رسد.
فاطمه کاهی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه 
در ابتدا ســقف ذخیره کارت ســوخت شش ماه 
تعیین شده بود، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس 
 کرونا و کاهش ترددها، ایــن زمان به 9 ماه افزایش

 یافت.

وی بــا تاکید بــر اینکه اگــر شــخصی از ابتدای 
زمان ســهمیه بندی ۲۴ آبــان 139۸ تاکنون از 
 ســهمیه کارت ســوخت خــود اســتفاده نکرده

 باشــد، ســهمیه ای به کارت ســوخت آن اضافه 
نمی شــود، تصریــح کرد: ســقف ذخیــره ۵۴۰ 
لیتر تعیین شــده و اگــر فردی فقــط 3۰ لیتر از 
این میزان را اســتفاده کرده باشــد تنها 3۰ لیتر 
 مــرداد ماه بــه ســهمیه آن شــخص اختصاص 

داده می شود.

ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآورده های 
نفتــی افــزود: افــراد بــه هیــچ عنــوان نگران 
سهمیه ســوخت خود نباشــند و عدد باقیمانده 
باقــی آنــان محفــوظ  کارت ســوخت   در 

 می ماند.
طبق اعالم شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتی، میزان ســهمیه ماهانه بــرای خودروهای 
شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر، دوگانه سوز 3۰ لیتر و 

موتورسیکلت ها ۲۵ لیتر است.

قیمت طال در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی 
تحت تاثیر ارزش ضعیف تر دالر و نگرانی ها نسبت 
به افزایش موارد ابتال به بیماری کووید 19 در سراسر 
جهان که تقاضــا برای خرید این فلز ارزشــمند را 
تقویت کرد، اندکی افزایش پیدا کرد.بهای هر اونس 
طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 
سنگاپور ۰.3 درصد رشــد کرد و به 1۸۰3 دالر و 
۸۰ سنت رسید.  در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۴ درصد افزایــش، به 1۸۰9 دالر و 
1۰ سنت رسید.استفن اینس، استراتژیست ارشد 
شرکت خدمات مالی اکسی کورپ در این باره گفت: 
وضعیت کووید 19 تغییــری نکرده و ما تصور نمی 
کنیم که بانک مرکزی آمریکا روند فعلی نرخهای 

بهره را به این زودی تغییر دهد و این مسئله از قیمت 
طال پشــتیبانی خواهد کرد. دورنمای میان مدت 
احیای اقتصادی بسیار نامعلوم است و این وضعیت 
باعث شده طال فضای بیشتری برای افزایش قیمت 
پیدا کند.طبق آمار رویترز، بیش از 1۲.۸3 میلیون 
نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و ۵۶۵ هزار و ۶۲۶ نفر جان خود را از دست داده اند.

افزایش نرخ ابتال به ویــروس کرونا در آمریکا طی 
دو روز گذشــته ادامه داشت و فلوریدا روز یکشنبه 
از شناســایی بیش از 1۵۰۰۰ مورد جدید ابتال در 
مدت ۲۴ ساعت خبر داد.شــاخص دالر آمریکا در 
برابر رقیبانش ۰.۲ درصد افت کــرد و طال را برای 
خریداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.بر اساس گزارش 

رویترز، عامل دیگری که به نگرانی های اقتصادی 
افزود، اظهارات روز جمعه دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا بود که گفت در حال حاضر به مذاکره 
در خصوص فاز دوم توافق تجاری با چین فکر نمی 
کند.طال در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به 
پناهگاه مطمئن دارایی تبدیل شــده و با افزایش 
تقاضای سرمایه گذاری روبرو می شود.در بازار سایر 
فلزات ارزشــمند، هر اونس پاالدیــم برای تحویل 
فوری با ۰.9 درصد افزایش، بــه 19۸۷ دالر و ۷۷ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری ۲.۴ 
درصد صعود کرد و به ۸3۴ دالر و ۵ سنت رسید. هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، 

در 1۸ دالر و ۸۶ سنت ایستاد.

زمان برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد سال ۹۹ اعالم شد 

نرخ تماس صوتی در پیام رسان های بومی

سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر تعیین شد

ادامه روند افزایشی قیمت طال در بازار جهانی
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دولت کارگران را سرکار گذاشت
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موسوی اعالم  کرد 

سرمقاله

يادداشت

زنگ خطر کاهش همزمان 
نرخ بیکاری و مشارکت

فشار مضاعف به بیکاران 

رونــد ایجاد اشــتغال در 
کشــور ما به دلیل کاهش 
میــزان ســرمایه گذاری 
طبیعی اســت کــه دچار 

مشکل بوده است...

  حســین محمودی اصل، 
اقتصاددان

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان
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التهاب  بازار  با   اخذ  مالیات  
از  خرید  و فروش  خودرو

۱3 پیشنهاد  اتاق ایران 
برای ایفای تعهدات ارزی 

صادرکنندگان

30 درصد  مشاغل زمان  شیوع  کرونا  در  اسفند  و فروردین حداقل  یک  نفر  را  اخراج  کردند

ریزش  1/5 میلیون  نفری  شاغالن
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موج   تورمی   رشد   شاخص
بازار   سرمایه  پیشران  تورم  شده است  یا مانع؟

 دریافت مالیــات از خریــد و فروش خــودروی صفر 
مدت هاست توســط متولیان بازار خودرو مطرح شده 
و با وجود اشــکاالت زیادی که دارد اجرایی شدن آن 
در دســتور کار قرار گرفته است. بر اســاس این طرح، 
کسانی که چندین خودرو به نام دارند و افراد سودجویی 
که اقــدام به داللــی یا احتــکار خــودرو می کنند و 
 سبب گرانی در بازار می شــوند باید مالیات بر خودرو

 بپردازند. کارشناســان بازار خودرو بــر این باورند که 
قانونــی که چگونگی اجرای آن مشــخص نیســت و 
 معیارهای مشــخصی برای اجرا ندارد، تصویب نشود 
بهتر است. چون تجربه ثابت کرده است که قوانینی از 
این دست نه تنها درآمدی برای دولت ایجاد نمی کنند، 
بلکه مشکالت را بیشتر می کنند.نماینده مردم زنجان و 

طارم در مجلس...

اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشســتی با 
حضور با رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
به تشــریح ابهامات موجود در آمار اعالم شده 
از ســوی بانک مرکزی در خصوص بازگشــت 
ارز حاصل از صــادرات پرداختند. کمیته ارزی 
اتاق ایران همچنین پیشنهاد 13 گانه ای برای 
برون رفت از مشکالت کنونی مطرح کرد.-تمدید 
زمان اعالم شــده برای ایفای تعهــدات ارزی 

حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه 1399
- تمدید زمان اعالم شــده برای ایفای تعهدات 

ارزی صادرکنندگان محصوالت...



اقتصاد2
ایران وجهان

موسوی: 
 اطالع   رســانی  درباره  ســند 

همکار ی  با  چین پس   از  تایید
ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا تاکید بر 
اعام آمادگی جمهوری اســامی ایران برای 
انعقاد تفاهم نامه با کشورهای دوست، گفت: 
هجمه ها به توافق ۲۵ ساله ایران با چین قطعا 
ریشه خارجی دارد و اقدامات گروه های ضد 
انقاب در این زمینه بر کسی پوشیده نیست.

»سید عباس موســویروز دوشنبه در نشست 
خبری با اصحاب رســانه، با اشاره به سالگرد 
انعقاد برجام، اظهارداشــت: پس از ۱۳ سال 
مذاکرات بین المللی فشــرده، برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام( در تاریخ ۲۳ تیرماه 
۱۳۹۴ )۱۴ ژوئیــه ۲۰۱۵( تفاهــم گردید. 
برجام یک هفته بعد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد تائید شد و به عنوان 

ضمیمة الف به قطعنامه مذکور پیوست شد.
وی افزود: در ســطح ملی، در تاریخ۲۱ مهر 
۱۳۹۴ براســاس »قانون اقدام متناســب و 
متقابل دولــت جمهوری اســامی ایران در 
اجرای برجام« اجرای برجام توســط مجلس 
شورای اســامی تصویب شــد. مقام معظم 
رهبری نیز با اشاره به بررســی های دقیق و 
مســئوالنة برجام در مجلس شورای اسامی 
و شورایعالی امنیت ملی و عبور این توافقنامه 
از مجاری قانونی، در خصوص رعایت و حفظ 
منافع ملی و مصالح عالیه کشور دستوراتی را 
صادر و با بر شمردن الزامات نُه گانه در اجرای 
برجام، مصوبه جلسة ۶۳۴ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ 
شورایعالی امنیت ملی را با رعایت این موارد 
و الزامات تأیید کردند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه ادامه داد: به دنبال نهایی شدن برجام، 
قوانین رفــع تحریم های یکجانبــه آمریکا و 
اتحادیه اروپا نیز در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ )۲۶ 
مهر ۱۳۹۴ و قبل از آغاز اقدامات هســته ای 
ایران( مصوب و مقرر شد پس از انجام برخی 
اقدامات هسته ای از سوی کشورمان و همزمان 
خاتمه دادن به تمامی ســئواالت و ابهامات و 
تأیید توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی 
برخی از اقدامات پیش بینی شده در برجام، 
رفع تحریم ها طبق برجام اثربخش شود که 
این امــر در تاریخ ۲۶ دیمــاه ۱۳۹۴ رخ داد.

موسوی اضافه کرد: تا قبل از روی کار آمدن 
رژیم ترامپ در آمریــکا، علیرغم برخی موانع 
و مشکات بر ســر راه انتفاع اقتصادی ایران، 
برجام از روند اجرائِی متعادلی برخوردار بود. 
لکن پس از ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 
۲۰۱۷ )دی ماه ۱۳۹۵(، و پس از چند اقدام 
مقدماتی، نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر برجام، 
با خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام 
در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ )۸ می ۲۰۱۸(، در 
دو مرحله تحریم های ثانویه آن مجدداً علیه 
جمهوری اسامی ایران به طور کامل اجرایی 
شد.وی یادآورشد: اجرای نامتوازِن برجام از 
یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید 
تحریم های یکجانبة آمریکا و تضییقات آن از 
طرف دیگر، باعث شد یک سال پس از خروج 
آمریکا از برجام، نهایتاً در تاریخ ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۹۸ )۸ می ۲۰۱۹( شورایعالی امنیت ملی 
جمهوری اسامی ایران تصمیِم متوقف کردن 
گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات 
هسته ای را با اعطای فرصت های ۶۰ روزه به 
دیپلماســی، اتخاذ نماید.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی اضافه کرد: به دنبــال بی عملی 
کشــورهای اروپایی عضو برجام، گام دوم در 
تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸، گام ســوم در تاریخ 
۱۵ شهریور ۱۳۹۸، گام چهارم در تاریخ۱۵ 
آبان۱۳۹۸ و نهایتا گام پنجم در تاریخ۱۵ دی 
۱۳۹۸ اتخاذ گردید. به گفته موسوی براساس 
گام پنجم و نهایی توقف اجــرای داوطلبانه 
تعهدات هســته ای، جمهوری اسامی ایران 
آخرین مــورد کلیــدی از محدودیت های 
عملیاتی خود در برجــام، یعنی »محدودیت 
در تعداد سانتریفیوژها« را کنار گذاشت.وی 
خاطرنشــان کرد: بدین ترتیب برنامه هسته 
ای جمهوری اســامی ایران دیگــر با هیچ 
محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 
غنی سازی، درصد غنی ســازی، میزان مواد 
غنی شده، و تحقیق و توسعه( مواجه نیست 
و برنامه هســته ای صرفاً براســاس نیازهای 
فنی توسط ســازمان انرژی اتمی ایران پیش 
رفته است.ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
در عین حال گفت: همکاری بــا آژانس بین 
المللی انرژی اتمی طبق تعهــدات پادمانی 
 و اجرای داوطلبانــة پروتکل الحاقی کماکان

 ادامه دارد.

خبر

بررسی ها نشان می دهد افزایش 
شاخص کل بورس هیچ تناسبی 
با رشــد نرخ ارز ندارد چراکه از 
مهرماه ۹۶ تا ۲۲ تیرماه ۹۹ نرخ 
ارز ۴۵۳ درصد رشد داشته اما 
شــاخص کل بورس افزایش انفجاری و  بی ســابقه ۱۹۸۷ 
درصدی را تجربه کرده اســت.به گزارش فارس، رشد های 
شدید شاخص بورس در ماه های اخیر نقدهایی را به اصالت 
این رشــد در محافل کارشناســی برانگیخته است.برخی 
فعاالن بازار سرمایه عامل اصلی رشد بازار را رشد بهای ارز 
و افزایش درآمدها و پیش بینی درآمد شرکت های بورسی 
عنوان می کنند. اما نگاهی به تغییرات بهای ارز و نسبت آن با 
شاخص بورس از مهر ماه ۹۶ تاکنون نشان می دهد هر چند 
در سال ۹۶ و ۹۷ رشد نرخ ارز از شاخص بورس بیشتر بوده 
اما تقریبا از نیمه دوم سال ۹۸ سرعت رشد شاخص از نرخ 
ارز پیشی گرفته و این شدت در سال ۹۹ به صورت انفجاری 
و لجام گسیخته شده است.برخی اقتصاددانان معتقدند در 
شــرایط فعلی دیگر نرخ ارز موتور محرک افزایش شاخص 
بورس نیست و بالعکس این بورس اســت که سایر بازارها 

ازجمله بازار ارز را با تورم انتظاری مواجه می کند.

بورس به عامل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 
تبدیل شده است

در همین باره کامران ندری اقتصاددان و کارشناس مسائل 
پولی و بانکی گفت: سپرده های مردم در بانک ها تا پیش از این 
عاوه بر وسیله مبادله به عنوان ذخیره ارزش نیز محسوب 
می شد، اما در حال حاضر این سپرده ها به سهام تبدیل شده و 
با توجه به نقدشوندگی باالی بورس، شاهد شکل نوع سوم از 
نقدینگی هستیم.وی تصریح کرد: تاکنون دو نوع نقدینگی 
توســط بانک مرکزی و بانک ها در کشور تولید می شد که 
بانک مرکزی می توانست به تغییر نرخ سود بانک ها و تغییر 
نرخ بهره بین بانکی تورم این نقدینگی ایجاد شده را کنترل 
کند، اما امروز شاهد تولید نقدینگی توسط بورس هستیم 
که کمترین اثر آن افزایش تورم اســت. در گذشته نگرانی 
اقتصاددانان به دلیل ایجاد و رشد پول و شبه پول در نظام 

بانکی بود، اما هم اکنون این نقدینگی در حال تولید در بازار 
سرمایه بوده و خودش می تواند مشکات فراوانی را به وجود 
بیاورد.ندری افزود: سهامی که طی ماه های گذشته ۲۰۰ 
درصد رشد داشته، سبب تولید نوعی نقدینگی شده که به 
سمت بازارهای دیگر مانند مسکن، ارز، خودرو و طا سرایت 
می کند و یک موج تورمی را برای کشور به وجود می آورد. 
رشد سرسام آور قیمت دالر و طا ناشــی از رشد بی رویه 
شاخص بورس است که سبب شده است، شبه پول به پول 
تبدیل شده و اولین تاثیر این ماجرا رشد تورم در کشور است.

رحمانی: بورس از بهمن مــاه به پیش ران 
افزایش قیمت ها تبدیل شده است

همچنین تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران 
هم در یادداشتی به این مساله پرداخته و نوشته است: در 
حالی که تا پاییز ســال ۱۳۹۸ تحوالت بازار سرمایه امری 
عادی تلقی می شد و افزایش قیمت سهام انعکاس افزایش 
ارزش جایگزینی بنگاه ها محسوب می شد و عماً دنباله ُروی 
تغییرات نرخ ارز و سایر قیمت ها محسوب می شد، از حدود 
بهمن ۱۳۹۸ کامًا تغییر ماهیت داد و به پیش ران افزایش 
قیمت ها تبدیل شــد. این تغییر ماهیت از آنجا سرچشمه 
می گرفت که به دالیلی که در اینجا مجال پرداختن به آن 
نیست، ســهام تبدیل به یک دارایی بدون ریسک کاهش 
قیمت و بسیار نقدشونده از منظر ســرمایه گذاران شد و 
به این ترتیب مبتنی بر تحلیل ناســازگاری زمانی سبب 

کشاندن پی درپی اشخاص به این بازار و امکان پذیری تشدید 
سفته بازی در این بازار شد. آنگاه افزایش قیمت سهام هم از 
طریق اثر ثروتی بسیار شدید آن سبب فشار بر بقیه قیمت ها و 
به ویژه قیمت بقیه دارایی ها شده است و هم سبب فشار برای 
رشد درونزای کمیت های پولی و از جمله حجم نقدینگی 
شده و خواهد شد و هم انتظارات تورمی را افزایش داده است.

افزایش شاخص کل بورس هیچ تناسبی با افزایش بهای ارز 
ندارد.  نرخ ارز از مهر ماه ۹۶ )نقطه شــروع التهاب ارزی و 
افزایش نرخ ارز(  به تدریج شــروع به افزایش در بازار کرد و 
تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۲۸۳ درصد رشد را ثبت کرد. 
اما شاخص کل بورس در همین دوره رشد ۴۹۰ درصدی را 
تجربه کرده است.این وضعیت در سه ماه و نیم سال ۹۹ بدتر 
شده است. به طوری که از مهر ۹۶ تا ۲۲ تیر ۹۹ شاخص کل 
بورس ۱۹۸۷ درصد افزایش یافته اما بهای ارز ۴۵۳ درصد 
رشد کرده است. بنابراین این میزان رشد شاخص بورس و 
افزایش ارزش سهام هیچ ارتباطی با تاثیر نرخ ارز و آثار تورمی 

آن بر درآمد و ارزش دارایی  شرکت های بورسی ندارد.

نسبت منطقی رشد نرخ ارز و رشد شاخص 
بورس در سال های 89 تا 92

این میزان رشد شــاخص بورس در هیچ دوره ای از تاریخ 
فعالیت بورس سابقه نداشته است. حتی در دوره افزایش نرخ 
ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ هم چنین رشدی را شاهد نبوده ایم. 
ارقام نرخ ارز در جدول زیر که از گزارش های بانک مرکزی 

به دست آمده است، نشان می دهد در آن دوره زمانی یک 
همبستگی نسبی بین رشد بهای ارز و شاخص بورس وجود 
داشته است.در پایان ســال ۹۲ شاخص کل بورس نسبت 
به پایان سال ۸۹ رشد ۲۳۹ درصدی داشته و بهای ارز هم 
۱۸۹.۸ درصد در دوره مشابه رشد کرده است.این نسبت در 
پایان سال ۹۳ تغییر می کند و رشد نرخ ارز در پایان سال ۹۳ 
نسبت به پایان سال ۸۹ معادل ۲۲۵ درصد رشد داشته و 
بورس در همان دوره ۱۸۱.۳ درصد افزایش یافته است.البته 
یکی از دالیل اصلی کاهش شاخص بورس در سال ۹۳ رشد 
شدید نرخ سود سپرده بانکی و مسابقه غیرعقانی برخی 
بانک ها در جذب سپرده بوده است. در صورتی که سال ۹۳ را 
در نظر نگیریم و صرفا سال ۸۹ و ۹۲ مورد بررسی قرار گیرد، 
مشخص می شود که رشد شاخص بورس فاصله نزدیکی با 

رشد بهای ارز داشته است.

پیشنهاد کارشناسان اقتصادی و مالی برای 
رفع چالش رشد انفجاری بورس

مدتی پیش ۲۵ کارشــناس اقتصادی و مالی در نامه ای 
به رئیس جمهور ضمن نقد جدی وضعیت موجود بازار 
سرمایه چند راهکار پیشنهاد کردند. این راهکارها شامل 
عرضه بدون تعلل دارایی های بورســی دولت، افزایش 
نرخ ســود بازار بین بانکی و ســپرده های بانکی توسط 
بانک مرکزی،   شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت ها 
و افزایــش درصد شــناوری، توقف هر نــوع پیام دهی 
سیاستگذاری در معنای بیمه گرِی کان بورس و کنترل 
مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات 
جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد 

نقدینگی است.
با توجه به استدالل اقتصاددانان و آمار و ارقام نرخ ارز و 
شاخص بورس به نظر می رسد متولیان سیاست گذاران 
اقتصادی بایــد هرچه زودتر سیاســت هایی در جهت 
کنترل رشد شاخص بورس تدوین و اجرایی کنند و هر 
چقدر رشد لجام گسیخته شاخص بورس ادامه یابد و افراد 
بیشتری با هدف کسب سود بیشتر وارد این بازار شوند، 
امکان اصاح آن سخت تر خواهد بود و تبعات بیشتری را 

برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

بازار   سرمایه  پیشران  تورم  شده است  یا مانع؟

موج   تورمی   رشد   شاخص

فروش دالر به نــرخ ۲۲ هزار و 
۷۵۰ تومان در صرافی های بانکی

نرخ دالر در صرافی های بانکی )دوشــنبه( با 
رشــد ۲۰۰ تومانی به ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
رســید.نرخ خرید هر دالر در ســاعت ۱۳ و 
۴۵ دقیقه )دوشــنبه( در صرافی های بانکی 
همچنان روند افزایشی نسبت به روز گذشته 
داشــت و ۲۲ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد. 
همچنین قیمت فروش دالر نیز روز گذشته 
با افزایش ۲۰۰ تومانی ۲۲ هزار و ۷۵۰ تومان 
به ثبت رســید.نرخ خرید و فــروش یورو نیز 
افزایشی مشــابه با نرخ دالر داشت و در این 
صرافی ها خرید هر یورو بــه بهای ۲۴ هزار و 
۸۵۰ تومان و فروش آن با نرخ ۲۵ هزار و ۵۰ 
تومان انجام شد.در سامانه سنا اما بهای فروش 
هر یورو در بازار معاماتی روز گذشته ۲۳ هزار 
۷۲۳ تومان انجام شد. در این سامانه میانگین 
بهای فروش هر دالر نیز ۲۲ هزار و ۲۴ تومان 

اعام شده است.

تغییر مسیر شاخص بورس در 
معامالت روز گذشته

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته )دوشنبه( 
۹ هزار و ۲۷۴ واحد رشــد داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۸۲۲ هزار واحد رسید.

براساس معامات روز گذشته بیش از ۱۱ میلیارد 
و ۸۸۷ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲۰۴ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال داد و ســتد 
شد.همچنین شــاخص کل )هم وزن( با سه هزار 
و ۵۱۹ واحد کاهش به ۴۸۲ هــزار و ۳۶۹ واحد و 
شــاخص قیمت )هم وزن( با دو هزار و ۳۱۶ واحد 
افت به ۳۱۷ هزار و ۴۶۰ واحد رسیدند.شاخص بازار 
اول ۶ هزار و ۵۳ واحد و شاخص بازار دوم ۲۱ هزار 
و ۷۴۱ واحد افزایش داشــتند.عاوه بر این در بین 
تمامی نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با چهار هــزار و ۳۴۶ واحد، صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس )فارس( با چهار هــزار و ۲۰۸ واحد، 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با ســه هزار و ۴۶۰ 
واحد، ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
سه هزار و ۴۳۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با دو هزار و ۳۹۳ واحد و ایــران خودرو )خودرو( با 
دو هزار و ۱۷۱ واحد بیشــترین تاثیر مثبت را بر 
شاخص بورس داشتند. نماد معدنی و صنعتی گل 
گهر )کگل( با دو هــزار و ۸۲ واحد، گروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و ۷۹۱ 
واحد، گروه مپنا )رمپنــا( با یک هزار و ۷۵۶ واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۶۴۲ 
واحد، ســرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 
۲۲۸ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 
یک هزار و ۲۰۲ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
۹۴۳ واحد و بانک پاسارگاد )وپاسار( با ۸۷۳ واحد 
تاثیر منفی بر شاخص داشتند.برپایه این گزارش، 
روز گذشــته نماد بانک ملت، بانک تجارت، فوالد 
مبارکه اصفهان، ملی صنایــع مس ایران، پاالیش 
نفت تهران، بانک صادرات ایران و گسترش سرمایه 
گذاری ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند.گروه فلزات اساســی هم در معامات روز 
گذشته صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون برگه سهم 
به ارزش ۳۴ هزار و ۵۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۸ واحد کاهش 
داشــت و بر روی کانال ۱۸ هزار و ۶۸۴ واحد 
ثابت ماند.همچنین در این بازار ســه میلیارد 
و ۴۸ میلیون برگه ســهم به ارزش ۸۱ هزار 
و ۳۶۶ میلیــارد ریال داد و ســتد شــد.روز 
گذشته نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، 
ســنگ آهن گهرزمین )کگهــر(، فرابورس 
ایران )فرابــورس(،  پتروشــیمی تندگویان 
)شــگویا(، مدیریت انِرژی تابان هور )وهور(، 
پلیمر آریاساســول )آریا(، بانک دی )دی(، 
اعتباری ملل )وملل( و بیمه کوثر )کوثر( تاثیر 
مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.همچنین 
نماد هلدینــگ صنایع معدنــی خاورمیانه 
)میدکو(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(،  
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، گروه توســعه مالــی مهر آیندگان 
)ومهان(، پاالیش نفت الوان )شاوان( و تولید 
نیروی برق دماونــد )دماونــد( تاثیر منفی 
بر شــاخص این بازار همــراه بودند.این روند 
قیمت در ســامانه نیما اما کاهشــی بود و در 
روز معاماتی گذشــته هر حواله فروش یورو 
با قیمت ۱۹ هزار و ۹۴۹ تومــان و هر حواله 
فروش دالر بــه نرخ ۱۷ هــزار و ۲۲۳ تومان 

معامله شد.

اخبار
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معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: طبق مهلت تعیین شده در آیین نامه مهلت پایان 
شهریور ماه برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی به هیچ 

وجه تمدید نمی شود.
سعید زرندی گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیات ارزی واحدهای 

تولیدی اصاح شد.
وی افزود: آیین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات 
بخش های مختلف بویژه تشکل های بخش خصوصی 

در مورد چالش ها و مشــکات بازپرداخت تسهیات 
ارزی اصاح و تصویب شد.

وی گفت: طبق مهلــت تعیین شــده در آیین نامه، 
بدهــکاران فقط تــا پایان شــهریور ســال جاری 
 فرصــت دارنــد اقســاط سررســید شــده خــود 
را یا به صورت یکجــا پرداخت کرده و یــا در صورت 
پرداخت نکردن اقساط سررسید شده به صورت یکجا، 
با درخواســت از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی 

حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام کنند.
معاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده 

برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام 
نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیات ارزی 

خود را مرتفع کنند.
زرندی اضافه کــرد: مهلت های مقــرر در این آیین 
نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد و بدهکارانی 
که تا تاریــخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ برای اســتفاده از مزایای 
 این آیین نامــه مراجعه نمی کننــد، موظفند بدهی 
خود را یا به صورت ارزی طبق قــرارداد با بانک عامل 
پرداخت نموده و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده 
بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و 
آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین است را با 

نرخ بازار ثانویه ارز اعامی بانک مرکزی تبدیل به ریال 
کرده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود 

هجده درصد )۱۸ درصد( تسویه کنند.
وی گفت: در ایــن بخش نیز بدهی تبدیل شــده به 
ریــال تا زمان تســویه مشــمول نرخ ســود هجده 
درصد )۱۸ درصد( اســت و عدم پرداخت اقســاط 
 در موعد مقرر مشــمول وجــه التزام تاخیــر تادیه 
دین شــامل نرخ ســود هجده درصــد )۱۸ درصد( 
به عاوه جرایم موضــوع آیین نامــه اجرایی وصول 
 مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری )ریالی و ارزی( 

خواهد شد.

ساختار بازار نشان می دهد که نگرانی درباره عرضه 
بیش ازحد کمی افزایش یافته است. حاال باید دید 
که اتحاد اوپک پاس یک مــاه دیگر ۹.۶ میلیون 
بشکه از تولید خود را از بازار خارج خواهد کرد یا 
کاهش تولید را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تقلیل 

خواهند داد.
 به گفته چند منبع آگاه که خواســتند نامشــان 
فاش نشــود، احتماالً اوپک پاس به گزینه دوم 
متمایل خواهد بود.قیمت نفت این هفته، پیش از 
نشست اوپک پاس سقوط کرد. این گروه ممکن 
است اعام کند که محدودیت های کاهش تولید 
برداشته خواهد شد. بلومبرگ گزارشی از کاهش 

قیمت نفت منتشر کرده است.
معامات آتــی در نیویورک پــس از کاهش ۲.۴ 
درصد در روز جمعه، به ۴۰ دالر در هر بشکه رسید. 
اتحاد تولیدکنندگان نفت قرار است روز چهارشنبه 
وضعیت اقتصادی بازار را در یک نشســت آناین 
بررسی کنند. از همین رو انتظار می رود به زودی 

محدودیت های کاهش تولید برداشــته شود. به 
گفته دو منبع ناشناس، شــرکت های برتر نفتی 
روسیه در حال آماده ســازی افزایش تولید از ماه 
آینده هستند.افزایش عرضه همراه با شیوع رو به 
افزایش کرونا چشــم انداز تقاضا را تیره وتار کرده 

است. 
ایاالت متحده در حال تاش است تا شیوع بیماری 
کرونا را کنترل کند، بســیاری از کشورها برنامه 
بازگشــایی را تعطیــل کــرده  و محدودیت های 
دوباره برگشته اند. دومین شــهر بزرگ استرالیا 
هفته گذشته به دلیل بازگشــت دوباره ویروس، 
محدودیت هــای رفت وآمد را اجــرا کرد.کاهش 
تولید نفت اوپک پاس وضعیــت قیمت نفت را 
طی این مدت بهبود بخشــیده بــود. قیمت نفت 
ماه آوریل به محدوده منفی واردشــده بود و این 
گروه برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، برای 

کاهش تولید به توافق رسیدند.آژانس بین المللی 
انرژی روز جمعه در گزارشــی اعام کــرد که با 
شروع فعالیت های اقتصادی، تقاضای سوخت باید 
در سه ماه آینده سال رشــد کند، اما این آژانس 
همچنین درباره تأثیر شیوع دوباره کرونا بر بازار هم 
هشدارهایی را مطرح کرد.جفری هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار آسیا پاســیفیک Oanda گفت: برای 
اوپک پــاس متوقف کردن کاهــش تولید طبق 
توافقنامه بسیار سخت اســت، اما عدم اطمینان 
زیادی وجود دارد. احتمــاالً اوپک پاس آنچه در 
امریکا در حال رخ دادن است را از نزدیک بررسی 
می کنند.نفت وســت تگزاس اینترمدیت در بازار 
بورس کاالی نیویــورک برای تحویــل ماه اوت 
یک درصد کاهش یافت و ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه 
به وقت سنگاپور به ۴۰.۱۶ دالر در هر بشکه رسید. 
نفت برنت برای تسویه ماه ســپتامبر ۰.۹ درصد 

کاهش یافت و به قیمت ۴۲.۸۵ دالر در هر بشکه 
در بورس اروپا معامله شد.ســاختار بازار نشــان 
می دهد که نگرانی درباره عرضه بیش ازحد کمی 
افزایش یافته است. حاال باید دید که اتحاد اوپک 
پاس یک ماه دیگر ۹.۶ میلیون بشــکه از تولید 
خود را از بازار خارج خواهــد کرد یا کاهش تولید 
را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز تقلیل خواهند داد. 
به گفته چند منبع آگاه که خواستند نامشان فاش 
 نشود، احتماالً اوپک پاس به گزینه دوم متمایل 
خواهد بود.گفته می شود عربستان سعودی هم به 
حداقل سه مشتری آسیایی خود نفت خام را کمتر 
چیزی که آنها می خواســتند عرضه کرده است. 
یکی از خریداران شمال آســیا ۲۰ درصد کمتر و 
یک پاالیشگاه آسیا جنوب شرقی هم کمتر از ۲۰ 
درصد دریافت کرده اســت.طبق آمار و اطاعات 
تعداد دکل های فعال نفتــی ایاالت متحده طی ۴ 
هفته گذشته به ۱۸۱ مورد کاهش یافته است که 

کمترین میزان از ژوئن سال ۲۰۰۹ است.

اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور 
با رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس به تشریح 
ابهامات موجود در آمار اعام شده از سوی بانک 
مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات 
پرداختند. کمیتــه ارزی اتاق ایــران همچنین 
پیشنهاد ۱۳ گانه ای برای برون رفت از مشکات 

کنونی مطرح کرد.
-تمدید زمان اعام شده برای ایفای تعهدات ارزی 

حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹
- تمدید زمان اعام شده برای ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی و خدمات 
فنی و مهندســی با توجه به معافیت از مالیات بر 
ارزش افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای 

سال های ۹۷ و ۹۸
- اجازه تسویه حســاب و برگشــت ارز سال ۹۷ 

به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین شــده 
نرســیده اند داده شود و مراتب به ســازمان امور 
مالیاتی برای استرداد معافیت های مالیاتی و نیز 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده اعام شود
-منظور کــردن ۲۰ درصد تعدیــل پایه ارزش 
گمرک با توجه به عدم اعام قبلی و فاصله موجود 
کنونی بین قیمت های واقعــی و اعامی گمرک 

برای سال ۱۳۹۸
-تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید ســریع انتقال 
پروانه های صادراتــی برای خود و غیر توســط 

اشخاص حقیقی و حقوقی
- فعال کــردن کمیتــه ارزی اتاق متشــکل از 
نمایندگان اتاق ایــران، بانک مرکــزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک ایران، ســازمان امور مالیاتی و نافذ بودن 

مصوبــات آن برای رســیدگی بــه پرونده های 
صادرکنندگان برای رفع اختاف و تسریع در امر 

بازگشت ارز )مانند ستادهای تسهیل(
-ســطح بندی کارت های بازرگانی برای صادرات 
از ابتدای مردادماه ســال ۹۹ و ابــاغ به اتاق ها، 

سازمان های صمت و گمرکات کشور
- معرفی صرافی های مورد وثوق بانک مرکزی به 
اتاق برای اعام به صادرکنندگان باهدف تسریع 
در بازگشــت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد 
صرافی ها؛ ۹-تعیین تکلیف واردات موقت و اباغ 
آیین نامه آن در اســرع وقت بــا دریافت نظرات 

کمیته ارزی اتاق ایران
-رفع تعلیق کلیه کارت هــای تعلیقی تنها برای 
واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین شــده تا 

پایان مهر ۹۹

-  برقراری مشوق هایی برای تســریع و تسهیل 
بازگشــت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی 
کشــور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای 

صادراتی به نرخ های ترجیحی
-  موافقــت بانک مرکــزی با بازگشــت ارزهای 
صادراتی به چرخــه اقتصــادی از طریق یک یا 
ترکیبــی از روش هــای اعامی بانــک مرکزی 
به انتخــاب صادرکننــدگان )واردات در مقابل 
صادرات، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، 

سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها و غیره(
-  تأمین ارز موردنیاز برای واردات کاالهای اساسی 
و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دالر از محل صادرات 
غیرنفتی ازجمله پیشــنهادهای پارلمان بخش 
خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی 

صادرکنندگان است.

مهلتبدهکارانحسابذخیرهارزیتمدیدنمیشود

نفتسقوطکرد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش نرخ سکه، همگام با قیمت جهانی طال
افزایش بهای ۱۰ دالری هر انس طال در بازار جهانی، باعث افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار )دوشنبه( و ثبت رکورد ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان شد.روز گذشته بهای طال و سکه 

در بازار بعد از چند روز وقفه، روندی رو به رشد از خود نشان داد و بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه امروز با افزایشی ۳۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۷۲۰ 
هزار تومان به فروش رسید.همچنین سکه تمام طرح قدیم ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و ۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون 

و ۶۲۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.روز دوشنبه طالی خام ۱۸ عیار به ازای هر گرم ۹۸۸ هزار و ۳۷ تومان معامله شد. هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به فروش رسید.

در نشست كمیته ارزی اتاق ایران با حضور رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد

13پیشنهاداتاقایرانبرایایفایتعهداتارزیصادرکنندگان
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دریافت مالیــات از خرید 
و فروش خــودروی صفر 
مــدت هاســت توســط 
متولیان بازار خودرو مطرح 
شــده و با وجود اشکاالت 
زیادی که دارد اجرایی شــدن آن در دســتور کار 

قرار گرفته اســت. بر اســاس این طرح، کسانی که 
چندین خودرو به نام دارند و افراد ســودجویی که 
اقدام به داللی یا احتکار خودرو می کنند و ســبب 
 گرانی در بازار می شــوند باید مالیــات بر خودرو

 بپردازند.
 کارنشاسان بازار خودرو بر این باورند که قانونی که 
چگونگی اجرای آن مشــخص نیست و معیارهای 
 مشــخصی برای اجــرا نــدارد، تصویب نشــود 

بهتر است. 

چون تجربــه ثابت کــرده اســت کــه قوانینی 
از ایــن دســت نه تنهــا درآمــدی بــرای دولت 
 ایجاد نمــی کننــد، بلکه مشــکالت را بیشــتر 

می کنند.
نماینده مردم زنجان و طــارم در مجلس در همین 
رابطه و با اشــاره به طرح جامع ساماندهی خودرو 
به مجلس ارئه شده است، گفت: مالیات یک روش 
بازدارنده ای است که اجازه جوالن به افراد دالل در 
بازار را نمی دهد. مصطفی طاهری اظهار داشــت: 

طرح جامع ســاماندهی خودرو به مجلس شورای 
اسالمی ارائه شده  و امیدواریم هرچه زودتر این طرح 
تصویب شود.وی با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی 
خودرو در دست بررسی و اقدامات الزم است، گفت: 
این طرح شــامل برنامه بلندمــدت و کوتاه مدت 
 است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح قیمت

 خودرو کاهش یابد.
 نماینــده مردم زنجــان و طــارم با بیــان اینکه 
هدف این طرح در بلندمدت این اســت که تولید 
خودرو و عرضــه آن افزایش یابد، افــزود: قطعا با 

این شــیوه قیمت خــودرو کاهش محسوســی 
پیدا می کنــد. وی افزود: بر اســاس طــرح جامع 
ســاماندهی خودرو، کســانی که چندین خودرو 
به نام دارند و افراد ســودجویی که اقدام به داللی 
یا احتکار خودرو می کنند و ســبب گرانی در بازار 
می شــوند باید مالیات بر خودرو بپردازند. مالیات 
یک روش بازدارنده ای اســت که اجازه جوالن به 
افراد دالل در بــازار را نمی دهد. طاهــری یادآور 
شــد: طرح جامع ســاماندهی خودرو ارائه شده و 
 در کمیســیون مربــوط برررســی و امیدواریــم

 هر چه زودتر نهایی شود.
اما حســن کریمی ســنجری، کارشــناس بازار 
خــودرو در این رابطــه گفت: دریافــت مالیات از 
خرید و فــروش خودروی صفر در شــرایط حاضر 
که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها 
کمکی به کنترل قیمت هــا و کاهش التهابات بازار 
نمی کند؛ بلکه این دست اقدامات بر التهابات بازار 
می افزایــد و در صورت عملیاتی شــدن این اقدام 
 شــاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب 

خواهد شد.

به بهانه ساماندهی، دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو منبع درآمد دولت می شود

التهاب  بازار  با اخذ  مالیات  از  خرید  و فروش  خودرو
شایلی قرائی
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سرپرست وزارت 
صنعــت، معدن و 
تجــارت )صمت( 
از توانایــی تامین 
مــواد اولیه تولید 
روزانه ۱۰ میلیون ماســک در کشــور خبر داد و گفت: 
ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از سوی اصناف افزایش 
خواهد یافت و بر این اساس، نگرانی از بابت تامین ماسک 
مورد نیاز مــردم در ایام پیش رو وجود ندارد. حســین 
مدرس خیابانی در جلسه ستاد ملی کرونا با بیان اینکه 
در واحدهای تولیدی مورد مبتال به کرونا نداشــته ایم، 
بیان کرد: تمامی پروتکل های بهداشــتی در واحدهای 
تولیدی سراسر کشور رعایت شده و مراقبت ها و فاصله 
های اجتماعی درون واحدهای تولیدی و کارخانه ها به 
خوبی مدنظر قرار داده شده است. وی با بیان اینکه نباید 
به خاطر شیوع بیماری کرونا فعالیت واحدهای تولیدی 
را محدود کنیم، تصریح کرد: تولید مناسب اقالم مرتبط 
با کرونا، فراوانی دسترســی به این کاالها و متعاقب آن 
کاهش قیمت در بازار برای دسترســی عموم مردم را 

مد نظر داریم.
سرپرست وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
اعالم کرد: در شــرایط خاصی قرار داریم و این شرایط 
خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین 
راستا تولید ماسک تا اطالع ثانوی نیاز به هیچ گونه مجوز 
صنفی و صنعتی ندارد تا ماسک به راحتی در دسترس 

عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه اعتقاد دولت رفتن به سمت 
ماسک های پارچه ای و قابل شست وشو است، بیان کرد: 
کارگاه های تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه هم 
رقابت در تولید ماســک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ 
تامین مواد اولیه ماســک پارچه ای مشــکلی نداریم. 
وی گفت: انتظارمــان از حوزه صنفــی افزایش تولید 
ماسک های پارچه ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به 

مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد 
استفاده را ســریعاً تعیین تکلیف کند.سرپرست وزارت 
صمت بیان کرد: تولید ماسک پارچه ای باید گسترش 
پیدا کند، تاکید رئیس جمهور نیز بر همین اســت، به 
نحوی که باید بازاریابی در این حوزه شود و رسانه ها و 

صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.
مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت های تولید ماسک 
نیز گفت: بنابر آمار رسیده ۳.۵ میلیون ماسک کارگاهی 
در سراسر استان ها تولید می شود و همچنین ظرفیت 
تولید ماسک صنعتی نیز با توجه به ماشین آالت نصب 
شده ۶ میلیون می باشد.سرپرســت وزارت صمت در 
خصوص تامین مواد اولیــه واحدهای تولیدی نیز بیان 
کرد: باید انحصار تامین مواد اولیــه مختص یک یا دو 
کارخانه نباشــد و مواد اولیــه در کارخانه های مختلف 
تامین بشــود و نباید تامین کننده یونیک در این حوزه 

باشد.
مدرس خیابانی همچنین بیان کرد: شــبکه توزیع باید 
به گونه ای تنظیم بشود تا تولید کننده به ازای ارایه آمار 
تولید خود بتواند از شرکت های تامین کننده مواد اولیه 
بدون واسطه و مستقیم، مواد اولیه خود را تامین کند و 
به ازای تحویل و تولید ماسک به واحد تولیدی مواد اولیه 
داده شود.وی تصریح کرد: اولویت اصلی برای اتصال به 
این شبکه توزیع واحدهای صنعتی تولید ماسک است که 
دارای مجوز هستند.سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه 
باید تکمیل زنجیره تولید در هر واحد تولیدی در دستور 
کار قرار بگیرد، بیان کرد : ما فعاًل با این بیماری مواجه ایم 
و بهترین مدل تولید نیز تولید درون زنجیره تامین است، 
گلوگاه ما نیز مواد اولیه اســت که باید به فکر تامین آن 
باشیم.سرپرست وزارت صمت با بیان این که یاد گرفته 
ایم چگونه از مشکالت عبور کنیم، اعالم کرد: نگرانی از 
بابت تولید ماسک نداریم و سازمان حمایت باید در این 
شرایط موضوع احتکار و اعالم موجودی ماسک و پارچه 

را جزو جرایم تخلفات صنفی و بازار قرار دهد.
وی با بیان اینکــه رئیس جمهور روی عرضه ماســک 
ارزان قیمت تاکید دارند، تصریح کرد: وزارت بهداشت و 

بازرسان سازمان غذا و دارو باید به حوزه داروخانه ها 
که عموماً ماسک را با قیمت باالتر عرضه می کنند ورود 
کنند، چرا که قیمت ماسک در شبکه توزیع مشخص 
است و هرگونه افزایش قیمت نیز باید با بررسی و ارائه 
اسناد به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان انجام شود. 
وی از سازمان حمایت خواست در شرکت های تامین 
کننده مواد اولیه مانند بافتینه و بافتسان بازرس مقیم 
مســتقر نمایند و همچنین دایره نوع مواد اولیه مورد 
نیاز ماسک باید گسترده شود و وزارت بهداشت باید به 
این حوزه ورود کند .مدرس خیابانی همچنین از ستاد 
اجرایی فرمان امام خواســت با توجه به ظرفیت خود 
که ۲.۵ میلیون تولید روزانه است، روزانه یک میلیون 
ماسک به وزارت بهداشت و یک میلیون ماسک برای 

توزیع در مناطق محروم پخش کند.
وی با بیان اینکه مردم باید همه جا به ماسک دسترسی 
آسان داشته باشــند،گفت: با آمار ارائه شده ظرفیت 
تولید ماســک صنفی و صنعتی ۱۱ میلیون ماسک 
است، فقط روی شبکه توزیع باید کار شود، این شبکه 
ارتقاء یابد و نظام مند شــود. سرپرست وزارت صمت 
همچنین تصریح کرد: ماسک یا نباید دو نرخی باشد 
و یا اگر ماسک دونرخی را قبول داریم پس باید در دو 
شبکه مجزا توزیع گردد. مدرس خیابانی بیان کرد: بر 

اساس موافقت وزارت بهداشت، تحویل سهمیه و حواله 
مواد اولیه توسط معاونت امور صنایع وزارت خانه انجام 
بشود. همچنین معاون امور صنایع وزارت صمت در این 
جلسه بیان کرد: ظرفیت تولید ماسک صنعتی ۶ میلیون 
ماسک روزانه با توجه به ماشین آالت نصب شده است 

و ظرفیت تولید ماسک n۹۵ نیز ۵۰۰ هزار عدد است.
صادقی نیارکی گفت: همچنین ســتاد اجرایی فرمان 
امام ۲.۵ میلیون از هفته آینده می تواند ماســک تولید 
کند و بقیه واحدها نیز سه و نیم میلیون می تواند تولید 
کنند. عالوه بر این ظرفیت های جهــادی نیز داریم و 
می خواهیم مواد اولیه را بر اساس حواله تحویل واحدها 
دهیم.محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا دارو نیز 

در این جلسه، افزود: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
ماسک باید مدنظر قرار بگیرد و برای ماسک نیز قیمت 
مصوب باید تعیین شود تا از دو نرخی بودن بیرون بیاید.

خلیلی، نماینده ستاد اجرایی فرمان امام )ره( نیز با بیان 
اینکه هدف گذاری این ستاد برای تولید روزانه ۴ میلیون 
ماسک است، گفت: ظرفیت امروز ما ۲.۵ میلیون ماسک 
است که یک میلیون آن را می خواهیم به وزارت بهداشت 

و یک میلیون دیگر را در مناطق محروم توزیع کنیم.
وی افزود: هم اکنون ۳۵۰ نفر در کار حال کار برای تولید 
ماسک در مجموعه ما هستند، به فکر تامین مواد اولیه 
و تکمیل زنجیره تامین هستیم.جمشید گلپور، رئیس 
مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این جلسه گفت: متولی 
ماسک کارگاهی را سازمان بســیج اصناف کشور قرار 

دادیم که در این حــوزه کارهخای خوبی انجام گرفت و 
ساماندهی خوبی شد.

مریــم قاســمی، دبیــر انجمــن صادرکننــدگان و 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز با تأکید بر ضرورت 
اصالح قیمت ماســک صنعتی و تامین مواد اولیه بیان 
کرد: ظرفیت تولید ۶ میلیون ماسک صنعتی به صورت 
روزانه مورد تایید است و باید برای تامین مواد اولیه حواله 
داده شــود تا تولید و توزیع در بازه های زمانی مناسب 
انجام بشــود.کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع برق، 
الکترونیک و لوازم خانگی وزارت صمت نیز با بیان اینکه 
۹۶ واحد تولید صنعتی ماسک داریم، گفت: حدود ۳۰ 
تا ۴۰ از این واحدها قبل از شــروع کرونا پروانه خود را 

گرفته بودند.

حسن پور، رئیس بسیج اصناف نیز بیان کرد: روزانه ۲ 
میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک در واحدهای صنفی در 
حال تولید است که یک میلیون و ۷۳۰ هزار عدد از آن 
در تهران و البرز تولید می شود.وی با اعالم اینکه ظرفیت 
تولید تا ۵ میلیون ماســک روزانه با تامین مواد اولیه را 
داریم، تصریح کرد: هفته گذشته یک میلیون ماسک را 
به خوزستان فرستادیم و یکصدهزار ماسک را نیز به ایالم 
ارسال کردیم. حسن پور با بیان اینکه کارگاه های ما هیچ 
وقت تعطیل نشــدند، اعالم کرد: در روز میالد امام رضا 
علیه السالم ۱۲) تیرماه ( اولین سایت تخصصی عرضه 
ماسک بدون واسطه را برای خرید مردم رونمایی کردیم 
و عرضه ماسک در بستر اینترنت برای توزیع مناسب را 

در دستور کار داریم.

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از سوی اصناف

امکان تأمین مواد اولیه برای تولید ۱۰ میلیون ماسک فراهم شد
گروه اصناف کسب و کار
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رئیس اتحادیه ســازندگان و فروشندگان عینک با بیان 
اینکه عمده فریم و عدســی عینک طبی و عینک های 
آفتابی وارداتی است، از کاهش تقاضای عینک آفتابی در 
سال های اخیر خبر داد و گفت که با توجه به ممنوعیت 
واردات عینک آفتابــی از حدود دو ســال پیش عمده 
کاالهای این بخش به صورت غیرقانونی به کشــور وارد 
می شــود.حمید ثابت قدم با بیان اینکه عمده کاالهای 
این بخش وارداتی اســت، گفت: برای مثــال فرم های 

عینکهای طبی و آفتابی و اکثر عدسی ها از طریق واردات 
تأمین می شود و فقط عدسی های سفارش این نسخه در 
کشور تولید می شود که سه یا چهار البراتوار در این زمینه 
در حد پایین تولید می کنند.وی با بیان اینکه در زمینه 
عینک تولید انبوه در ایران وجود ندارد، فرانسه، آلمان، 
ایتالیا، چین و کره را مبادی اصلی واردات فریم و عدسی 
عینک اعالم کرد.ثابت قدم با اشاره به دشواری هایی که 
در زمینه ثبت سفارش و افزایش قیمت ارز برای واردات 

کاالها وجود دارد، اظهار کرد: عینک و کاالهای مربوط به 
آن جزو تجهیزات پزشکی محسوب نمی شود و ارز دولتی 
دریافت نمی کند. در زمینه ارز نیمایی هم فقط به تامین 
مواد اولیه یک یا دو کارخانه تولید عدسی اختصاص یافته 
است.رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک در 
پاســخ به اینکه چند درصد از محصوالت این بخش در 
داخل تولید می شود، گفت: تخمین این عدد دشوار است 
و شاید ســاخت داخل در زمینه عینک در البراتورهای 
عدسی به ۱۰ درصد هم نرســد.وی همچنین از افزایش 
قیمت کاالهایی که در سال جدید وارد شده در پی افزایش 

نرخ ارز خبر داد و از میزان دقیق این افزایش قیمت اظهار 
بی اطالعی کرد.ثابت قدم در پاسخ به اینکه آیا وضعیت 
اقتصادی در سال های اخیر منجر به کاهش خرید عینک 
آفتابی شده اســت؟ تصریح کرد: به دلیل شرایط سخت 
اقتصادی مردم به چشم  خود اهمیت چندانی نمی دهند 
و حتی در مواردی بــرای خرید عینک طبی هم مراجعه 
نمی کنند. وی افزود: تعرفه عینک آفتابی جزو کاالهای 
لوکس محسوب می شود و از حدود دو سال پیش واردات 
آن ممنوع است. البته مشخص نیست که این تصمیم بر 
چه مبنایی گرفته شــده، چرا که مردم برای پیشگیری 

از مشکالت چشم  از عینک آفتابی اســتفاده می کنند. 
برای محافظت چشم از اشعه یو وی باید از عینک آفتابی 
استفاده شود، اما به دلیل مشکالت اقتصادی مردم قادر 
به تهیه عینک آفتابی نیستند.رئیس اتحادیه سازندگان 
و فروشــندگان عینک با بیان اینکه در حال حاضر چند 
کارخانه عینک ایمنــی تولید می کننــد و عینک های 
طبی و آفتابی عمدتا وارداتی اســت، تصریح کرد: برخی 
از عینک های آفتابــی موجود در بــازار مربوط پیش از 
ممنوعیت به کشور وارد شــده، اما عمدتا غیرقانونی به 

کشور وارد می شود.

ثابت قدم در ادامه با بیان اینکه شرح وظایف چشم پزشک 
در مطب مشخص است و حق فروش عینک ندارد، تصریح 
کرد: وظیفه اپتومتری، سنجش بینایی است و اپتیشن ها 
عینک سازان تحصیل کرده هستند که بر مبنای مدرک 
به آن ها جواز کسب عینک طبی و آفتابی داده می شود. 
اما شاهد هســتیم در مطب های چشم پزشکی عالوه بر 
تجویز، ارائه عینک هم انجام می شــود که در این زمینه 
ما از طریــق دیوان عدالــت اداری و هیئت عالی نطارت 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( برای حل این 

مسئله اقدام کردیم.

عینک آفتابی به یک کاالی لوکس تبدیل شده است؟

مالیات ستانی و افزایش بی سابقه قیمت خودروها 
فرید زاوه، کارشناس خودرو

بازار خودرو به دالیلی که بارها به آن اشاره شده درگیر مشکالت زیادی است. افزایش بی سابقه قیمت ها در این بازار تنها مصرف کننده واقعی را هدف قرار داده و زمان 
دسترسی به خودرو را برای مردم افزایش داده است. هر دستوری که د ر حال حاضر بخواهد قابلیت اجرایی در بازار پیدا کند شرایط را بدتر خواهد کرد. اخذ مالیات از خرید 
و فروش خودرو ابزاری است که دولت آن را برای کسری بودجه و به نوعی منبعی برای درآمدزایی خود انتخاب کرده در حالی که متوجه تبعات آن در بازار خودرو نیست. 

به طور حتم در آینده و با اجرایی شدن این طرح موج جدیدی از افزایش قیمت ها را در بازار ملتهب خودرو شاهد خواهیم بود. 
دریافت مالیات از خرید و فروش خودروی صفرکیلومتر در بازار و نه در کارخانه می تواند داللی های افسار گسیخته در بازار را کاهش دهد، اما اینکه تصور کنیم وضع مالیات 
بر خرید و فروش خودرو باعث کاهش قیمت می شود، غیر منطقی و غیر کارشناسی است. حتی ممکن است بخشی از این مالیات به خریدار منتقل شده و در نتیجه به 
گران تر شدن قیمت خودرو در بازار هم منجر شود.به هر ترتیب قطعا مالیات بر خرید و فروش خودرو نمی تواند موثر واقع شود و این طرح شکست خواهد خورد چراکه این 
تصمیم توسط خود مقصران به وجود آورنده این شرایط اتخاذ شده و مقصر نمی تواند راه حل ارایه کند. باید همانند کشور ترکیه مالیات از شماره گذاری خودرو گرفته 
شود و به عنوان مثال ۲۰ تا ۳۰ درصد برای این امر اختصاص پیدا کند تا شخصی که خودرو را می خرد آن را پرداخت کند و در چرخه گرانی خودرو فاصله و توقف ایجاد 

شود. مقصر گرانی های اخیر بازار خودرو خود وزارت صمت و دولت است و باید برای کنترل آن راه حلی پیشنهاد شود که به شکست نینجامد.

بازار مسکن حاال با شرایطی تازه روبروست، دریافت مالیات 
از خانه های خالی و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها؛ این 
دو عامل دست به دست هم داده اســت تا بازار مسکن در 
روزهای شیوع کرونا تابستان متفاوتی را پشت سر بگذارد. 
در حالی که اخبار رسیده از مجلس و دولت داللت بر دریافت 
مالیات از خانه های خالی در تابســتان سال ۱۳۹۹ دارد، 
برخی فعاالن بازار می گویند هنوز کسی در این بازار داستان 
را جدی نگرفته است.یکی از فعاالن بازار مسکن در شمال 
تهران در پاسخ به این سئوال که آیا عرضه مسکن برای اجاره 
یا فروش طی روزهای اخیر با افزایش روبروست؟ می گوید: 
اتفاقا تا ۱۰ روز پیش رونقی در این بازار ایجاد شــده بود و 
تعداد فایل هایمان رو به افزایش می رفت اما این روزها کمتر 
کسی خانه را فایل می ند و مالکانی که درخواست فروش می 

دهند نیز قیمت اعالم نمی کنند بلکه می گویند به قیمت 
روز. وی با اشاره به اینکه قیمت روز محدوده متفاوتی را در 
بر می گیرد، تاکید کرد: هر خانه ای در منطقه فروش برود 
مبنای قیمتی برای دیگر خانه ها می شود. البته بالفاصله 
مالکان یکی دو میلیون باالتــر از قیمت های فروش رفته، 
قیمت می گذارند.در سوی دیگر شهر، در منطقه گلبرگ اما 
یکی از مشاوران فعال منطقه در خصوص وضعیت معامله 
ملک گفت: داستان این منطقه بسیار متفاوت است، حجم 
ساخت و ساز در این منطقه باالست و مالکان پیشنهاداتی 
عجیب برای پیش فروش می دهند. وی گفت: در فروردین 
امسال خانه ها غالبا به قیمت ۱۸ میلیون تومان مشتری 
داشت و معامله می شد اما حاال کسانی که در حال ساخت 
و ساز هستند قیمت پیش فروش را هجده و نیم میلیون یا 

حتی ۱۹ میلیون اعالم کرده انــد. همین امر قیمت را باال 
کشیده است. وضعیت در مناطق دیگر تهران نیز به همین 
صورت است. مناطق ضعیف تر تهران در جنوب شهر نیز با 
مشکالتی بسیار عمده روبرو هستند. متوسط قیمت ها در 
مناطقی چون ۱۸ و ۲۰ به حدود هشت میلیون و هشتصد 
هزار تومان تا ۹ میلیون و سیصد هزار تومان رسیده است. 
افزایشی عجیب در مناطقی که دهک های پایین درآمدی 
در آن ساکن هستند. فعاالن بازار مسکن می گویند کشش 
افزایش قیمت در این مناطق بسیار باالست و کسانیکه قصد 

ســرمایه گذاری در بازار ملک را دارند سرازیر این مناطق 
شده اند چرا که قیمت ها هنوز شرایط برای خرید را باقی 
گذاشته اما در بسیاری از مناطق دو رقمی شدن قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی وضعیت را برای سرمایه گذاران نیز 
پچیده کرده است.متوسط قیمت مسکن در منطقه بیست 
از بهمن ماه سال گذشته تا کنون به ازای هر متر بیش از دو 
میلیون تومان افزایش یافته  برخی از معامله گران می گویند 
سرمایه گذاران حاال از مناطق متسط و باالتر شهر سرازیر 
مناطق جنوبی شــده اند و با توجه به اینکه به قصد اجاره، 

خانه را می خرند، خود عاملی برای رشد بهای اجاره ر این 
مناطق شده اند. رشد شدید قیمت ارز در ماه های گذشته از 
نظر بسیاری از فعاالن بازار محرک اصلی رشد قیمت مسکن 
بوده است. در حقیقت افزایش نرخ مسکن نه به دلیل عرضه 
و تقاضا بلکه تحت تاثیر رشد انتظارات تورمی و افزایش نرخ 
دالر رخ داده است.بســیاری از فعاالن بازار معتقدند عقب 
نشینی قیمت ها زمانی می تواند محقق شود که بازار ارز در 
ایران به ثبت برسد. شاید از این روست که قیمتها در بازار 
ملک هر روز در حال تغییر هستند  متناسب با تحوالت دیگر 
بازارها قیمت های پیشنهادی نیز تغییر می کند. این وضعیت 
البته انجام معامله را مشکل کرده است  بسیاری از خریداران 
ترجیح می دهند به جای طی دوره یک ماهه تا چهل روزه 
برای رفتن به محضر، بخش مهــم پول را یک جا پرداخت 

کرده و بار دریافت وکالت بالعرل، تا زمان آماده شدن اسناد 
عوارض و مالیات و ... برای سند زدن در محضر معطل شوند. 
بر این اساس به نظر می رسد تاثیر بازارهای موازی با مسکن، 
در حال ته نشین شدن در بازار ملک است  بسیاری از معامله 
گران می گویند کاهش قیمت ها منوط به برقراری ثبات در 

سایر بازارها از یک سو و افزایش عرضه از وی دیگر است.
بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد که از این تابستان 
مشــمول پرداخت مالیات یه خواهند شد. هر چند برخی 
فعاالن معتقدند این اقــدام در عرضه واحدهای مذکور به 
بازار موثر خواهد بود اما براوردها نشان می دهد مهار تورم به 
صورت عمومی بیش از هر اقدام دیگری در ایجاد ثبات در 

بازار مسکن موثر خواهد افتاد.

سرمایه گذاران مسکن راهی جنوب شهر شدند

شرایط ویژه در بازار مسکن
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قرعه كشــی نفرات برگزیــده طرح 
مشاركت در تولید ایران خودرو انجام شد

مراســم قرعه کشــی مشــتریانی که در طرح 
مشارکت در تولید ۱۰ محصول ایران خودرو پیش 
ثبت نام کرده بودند،  با حضور نمایندگان نهادهای 
نظارتی در ســالن اجتماعات ساپکو، برگزار شد 
و اسامی پذیرفته شــدگان امروز اعالم می شود.

منتخبان این طرح تا روز پنجشــنبه این هفته 
)۲۶ تیرماه( ملهت دارند تا نسبت به واریز وجه 
علی الحساب تعیین شــده برای خودروی مورد 
نظر و ثبت نام نهایی اقــدام کنند.موعد تحویل 
خودروهای این طرح با قیمــت مصوب، از ۱۳ 
تا ۲۴ ماه تعیین شــده است.در این طرح حدود 
۶۸۰ هزار نفر با انجام ثبت نام اولیه در ســایت 
فروش ایران خودرو، برای مشارکت در تولید ۱۰ 
محصول ایران خودرو اعالم آمادگی کرده بودند 
که با توجه به باال بودن تعداد متقاضیان نسبت 
به ظرفیت، نفرات نهایی از طریق قرعه کشــی 

تعیین شدند.
۲۰ درصد افزون بر این افراد نیز به عنوان فهرست 
ذخیره و جایگزین برای انصرافی های احتمالی از 
ثبت نام در نظر گرفته شده اند.فهرست مشتریان 
پذیرفته شده طرح مشارکت در تولید، امروز در 
سایت فروش محصوالت ایران خودرو به نشانی 
esale.ikco.ir در دســترس همگان قرار می 
گیرد.به گزارش ایرنــا، افزون بر محصول جدید 
پروژه K۱۳۲ که بــه زودی نام آن اعالم خواهد 
شــد، دناپالس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ دستی، پژو 
پارس ال.ایکس، دنا معمولی، رانا پالس، سورن 
ای.ال.ایکس، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و سمند ال.ایکس 
بنزینی در سبد پیش فروش تیرماه ایران خودرو 

قرار داشت.

خبر

گرانی در بازار خــودرو بنای 
کوتــاه آمدن نــدارد و این در 
حالی است که قیمت ها در این 
بازار روز به روز شاهد افزایش 
است. با آمدن مدرس خیابانی 
به وزارت صمت این امیدواری ایجاد شد که خودروسازان 
به تعهدات خود عمل کنند و عرضــه را افزایش دهند اما 
در حالی که دو ماه گذشته اســت اما همچنان قیمت ها 
صعودی اســت. حدود دو ماه پیش همزمان با رونمایی از 
بسته فروش خودرو، کاهش قیمت در بازار هم وعده داده 
شد. این در شرایطی اســت که برخالف پیش بینی ها و 
تمهیدات تزریق خودرو، هم اکنون بازار افسارگسیخته به 
سمت افزایش قیمت حرکت می کند. از سوی دیگر با توجه 
به روند صعودی نرخ ارز خودروسازها خواستار تجدید نظر 

شورای رقابت در قیمت های اردیبهشت هستند.

قیمت خودرو در بازار بــه زودی متعادل 
می شود

در همین زمینه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در خصوص قیمت های بــاال و نامتعارف خودرو 
در بازار گفت: »با برنامه ریــزی بانک مرکزی برای تثبیت 
نرخ ارز و افزایش شمارگان تولید خودروسازان، به زودی 
متعادل ســازی قیمت ها در بازار را شــاهد خواهیم بود.« 
همپای این سخن طرح های جدید فروش خودرو از سوی 
»ایران خودرو« و »سایپا« هم اعالم شــده است. در این 
مرحله طرح های مشــارکت در تولید این خودروساز در 
حالی ارائه می شــود که طرح پیش فروش قبلی تاثیری 
بر قیمت ها در بازار نداشت.در همین راستا روز پنج شنبه 
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره گرانی مجدد خودرو در روزهای اخیر و پس 
از اجرای طرح های پیش فــروش، گفت: »افزایش قیمت 
خودرو در ماه های نخست سال ناشی از شکاف میان عرضه 
و تقاضا بود که این شکاف با اجرای طرح های پیش فروش 
و فروش فوری و بیشتر شــدن تحویل خودرو در سه ماهه 
نخست سال تاحدودی کاهش یافت.«اما این در حالی است 
که مشتریان این بازار اظهار می کنند قیمت خودرو نه تنها 

کاهش را تجربه نکرده بلکه افزایش نیز داشته است. 

خودرو های وعده داده شده توزیع شود، 
التهابات کم می شود

ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی در همین رابطه 

می گوید: قطعاً اگر وعــده وزیر صنعت مبنی بر توزیع یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به صورت برنامه زمان بندی شده 
و منظم محقق شود التهابات بازار خودرو کاهش می یابد. 
یاسر رایگانی افزود: اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد که امســال یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو وارد بازار 
می شود، اما خودروسازان اعالم کنند که اکنون که نیمه دوم 
تیرماه است چه تعداد از این میزان را توزیع کردند که بر این 
اساس می بایست نزدیک به ۴۰۰ هزار خودرو تاکنون توزیع 

می شد. اگر این توزیع صورت بگیرد چرخه عرضه و تقاضا، 
تنظیم و التهابات بازار کنترل می شود. سخنگوی سازمان 
تعزیرات گفت: اکنون قیمت اغلب خودرو ها در بازار افزایش 
۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در مقایسه با قیمت کارخانه دارد و این 
موضوع به سبب عرضه نشدن منظم خودرو و نبود مدیریت 
مناسب در بحث توزیع است.»کسب و کار« در گفتگو با یک 
کارشناس، دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در 

ماه های اخیر را بررسی می کند. 

سخنگوی تعزیرات: دستمان برای ورود به بازار خودرو بسته است

سرکشی قیمت خودرو با افزایش نرخ  ارز
تالطم در بازار بی مشتری خودرو                                              قیمت خودرو ها در بازار افزایش ۸۰ تا 1۰۰ درصدی با قیمت كارخانه دارد

زنگ خطر تشدید ورشکستگی خودروسازان
فربد زاوه، کارشناس خودرو

حدود دو ماه پیش رئیس شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت و سرپرست وزارت صمت گفتند که با قرعه کشی و تحویل خودرو با شرایط ویژه، قیمت ها را کنترل می کنیم. در حال حاضر بعد از گذشت دو ماه بازار کنترل نشده 
و هیچ کسی پاسخگوی وضعیت بازار نیست. وضعیت بازار خودرو متناسب با وضعیت بد اقتصادی کشور، مدیریت نکردن درست بودجه، مدیریت نکردن درست پایه پولی و بحث انضباط مالی است. این در حالی است که هنوز 
می بینیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه افزایش پایه پولی یا بدهکاری دولت تورم زاست یا نه، بحث می کنند. وضعیت به هم ریخته کشور ناشی از بی کفایتی سازمان برنامه و 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. اینکه می گویند عرضه خودرو به بازار افزایش یافته، مورد تردید است. چطور عرضه ۴۰ درصد افزایش یافته ولی ما همچنان در بازار با کاهش عرضه مواجهیم یعنی محصول صفر کیلومتر به تعداد 
دیده نمی شود و قیمت همچنان صعودی است. به نظر می رسد که وضعیت صرفا یک فرافکنی است و این مدل مدیریت کردن اقتصاد ایران یعنی به صورت دستوری و قیمت گذاری، اثبات شده که جوابگو نیست. تنها راه حلی که 
وجود دارد، بحث آزادسازی است و اینکه دولت در داخل خود انضباط مالی ایجاد کند، هزینه های مازاد را سریعا از بین ببرد و پایه پولی منتشر نکند. از طرف دیگر در حوزه عرضه هم وزارت صنعت سخت گیری نکند و اجازه بدهد 
که عرضه اتفاق بیفتد تا شرایط بازار به شرایط عادی برگردد. مسائل بازار خودرو فراتر از بازار خودرو است. کما اینکه ما می بینیم که در بازار مسکن و کاالهای اساسی این وضعیت آشفته وجود دارد. از طرفی طرح های پیش فروش 
خودرو تاثیری در کاهش قیمت ندارد و تنها خطری است که عمق ورشکستگی این دو بنگاه را تشدید می کند. یعنی خودروسازان پیش فروش می کنند که بتوانند محصوالت امسال را تحویل دهند و خطر ورشکستگی بیشتر می 
شود زیرا تعداد کسانی که درگیر این بازی هستند با پیش فروش حجم این جمعیت گسترده تر می شود و به محض اینکه شرایط تغییر کند، ما با خیل عظیم حدود یک میلیون نفر روبه روییم. چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد 

تومان پول مردم درگیر خودروسازی هاست و هر لحظه ممکن است مثل موسسات مالی اعتباری کشتی آنها به گل بنشیند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مجمع عمومي عادي سالیانه ذوب آهن 
اصفهان با حضور سهامداران ، نمایندگان 
صاحبان سهام ، اعضاي هیات مدیره و  
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران ، در تاالر تشــریفات و تاالر آهن 
ذوب آهن اصفهان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی  پنج شنبه  ۱9 تیرماه برگزار 
شد .نمایندگان سهامداران عمده ذوب 
آهن  در جایگاه هیأت رئیسه قرار گرفتند 
و دکتر سعید عبودی رئیس هیات مدیره 
شرکت صدر تامین ریاســت مجمع را 
عهده دار شــد . مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در 
ارائه گــزارش هیأت مدیــره مربوط به 
عملکرد سال 9۸ و برنامه هاي آتي این 
شرکت گفت :   رکورد تولید با دو کوره 
بلند و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ساالنه 
تولید کک ازجمله دســتاوردهای سال 
قبل است.وی با اشــاره به دستیابی به 
رکورد  کمترین مصرف کک، اظهار کرد: 
کک مهمترین بخش قیمت تمام شده 
شرکت در بحث انرژی است و در حالیکه 
دیگر فوالدســازان از گاز استفاده می 
کنند، اما ذوب آهن به دلیل روش تولید 
کوره بلند ناچار به استفاده از کک است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تاکید بر 
اینکه به دلیل کمبود کمی و کیفی در 
زغال سنگ در کشور و همچنین کمبود 
کک در کشــور ناچار به واردات هستیم 
که مجموع آنها 5۰ درصد قیمت تمام 
شده شرکت ذوب آهن را در برمی گیرد، 
افزود: در این حوزه عــدد 5۱۲ کیلو به 
ازای هر تن چدن را در سال 9۸ به 5۱۰ 
کیلو رساندیم و امیدواریم در سال 99 

این روند کاهشی ادامه یابد.
 PCI وی با اشاره به روند آزمایشی پروژه
به عنوان یکی از پــروژه های اقتصادی 
ذوب آهــن، اظهار کرد: قــرار بود بهره 
برداری رسمی از این پروژه در فروردین 
امسال با حضور رئیس جمهور انجام شود 
که به دلیل شــرایط موجود این اتفاق 
رخ نداد، اما امروز شــرکت از این پروژه 

استفاده آزمایشی می کند.
  وی با بیان اینکه یکــی از فاکتورهای 
مهم صنعت فوالد تولید ســرانه فوالد 
اســت، اظهار کرد: میــزان تولید ذوب 
آهن در ســال 9۷به ازای هر نفر، ۱۶۱ 
تن بود که این عدد در سال 9۸ به ۱۷۴ 

تن رسید و پیش بینی می شود در سال 
جاری با جهــش تولید و بــا راه اندازی 
کوره شــماره یک به عــدد ۱99 تن به 
ازای هر نفر برســیم که این حاصل دو 
اقدام از جمله افزایــش تولید و دیگری 
خروجی شرکت است و در عمل جهش 
تولید در این شــرکت محقق می شود 
.مدیرعامل شــرکت ذوب آهن با اشاره 
به ثبت رکورد صادرات شــرکت ذوب 
آهن در سال گذشــته با یک میلیون و 
۱55 هزار تن محصول، گفت: این میزان 
صادرات معــادل 5۰ درصد محصوالت 
اصلی شرکت اســت.وی افزود : تثبیت 
سودآوری شــرکت را در سال گذشته 
شــاهد بودیم و امســال ۸۸۰ میلیارد 
تومــان را هدف گــذاری کردیم. بدین 
ترتیب زیان انباشــته شرکت را به صفر 
خواهیم رســاند و ســال آینده به طور 
قطع سود تقســیم خواهیم کرد.وی با 
بیان اینکه در ســال 9۸ نسبت به سال 
9۷ شاهد رشد 5۷ درصدی هزینه های 
مواد اولیه بودیم، ادامه داد: رشد هزینه 
ها در حالی بود که رشد فروش شرکت 
۲۸ درصد رقم خورد و این یکی از دالیل 
نرسیدن به سود عملیاتی مناسب ذوب 
آهن همانند سال 9۷ بود.مدیرعامل   
ذوب آهن با اشاره به دالیل رشد هزینه 
های ذوب آهن، اظهار کرد: رشــد 5۷ 
درصدی قیمت زغــال و همچنین نرخ 
افزایشــی تورم و ... موجب رشد هزینه 
های تولید در ذوب آهن شده است.وی 
با بیان اینکه ذوب آهن در بحث فروش 
 با محدودیت هایی در فروش محصوالت

 خود در بورس کاال مواجه شــد، تاکید 
کرد: در این شــرایط به سود قابل پیش 
بینی دســت نیافتیم برآورد ما از سود 
از دست رفته ۸۰۰ میلیارد تومان بوده 
است.یزدی زاده در ادامه به چالش های 
پیش روی شرکت اشــاره کرد و گفت: 
بزرگترین مشکل ذوب آهن کمبود مواد 
آهن دار در کشور اســت، اما با رویکرد 
جدید وزارت صمت روند خام فروشی رو 
به کاهش است و با تدابیر صورت گرفته 
قرار اســت پیش از صــادرات ابتدا نظر 
تولیدکنندگان داخلی جلب شود.وی با 
اشاره به ترجیح معادن به تبدیل سنگ 
آهن بــه کنســانتره و گندله  که  یک 
 چالــش بــرای ذوب آهن محســوب 

می شــود، گفت: مــا امروز بــا کمبود 
سنگ آهن درشت دانه در کشور مواجه 
هستیم، از ســوی دیگر برخی صنایع 
باال دستی همچون گل گهر و چادرملو 
به تولید فــوالد روی آورده اند و در این 
شرایط آنها تامین مواد اولیه خود را در 
اولویت قرار داده اند.وی با اشاره به اینکه 
ذوب آهن همانند دیگر فوالدســازان 
از یارانه انرژی برخودار نیســت، اظهار 
کرد: مطابق آخرین بــرآورد ذوب آهن 
به ازای هر کیلو تولید محصول ۱۰5۰ 
تومان از یارانه انرژی بی بهره است.وی با 
اشاره به برنامه های مقابله با چالش های 
موجود، اظهار کرد: شرکت ذوب آهن به 
دنبال خرید معادن زغال سنگ و سنگ 
آهن است و اقداماتی نیز صورت گرفته 
اســت، همچنین تمدیــد مجوز هیات 
وزیران در عرضه یــک میلیون و ۷5۰ 
هزار تن سنگ آهن، ارائه برنامه تامین 
کامل مواد اولیه ذوب آهن و پیشــنهاد 
آن به وزارت صمت از مهمترین برنامه 

های این شرکت اســت.وی با اشاره به 
راه اندازی کوره بلند شــماره یک ذوب 
آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهای 
بسیار در آســتانه راه اندازی کوره بلند 
شماره یک هستیم اما مهمترین بحث 
آن تامین پایدار مواد اولیه آن است که 
با برنامه ریــزی وزارت صمت به زودی 
شــاهد راه اندازی آن خواهیم بود.  در 
پایان این مجمع، شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین، شــرکت پویش بازرگان، 
شرکت فراورده های نسوز ایران، شرکت 
توسعه معادن پارس تامین و شرکت صبا 
تامین به عنوان اعضای هیات مدیره در 
دوره جدید به مدت دو ســال انتخاب 
شدند.همچنین موسســه حسابرسی 
هشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه 
حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی 
البدل بــرای مدت یک ســال انتخاب 

شدند.

تعدادی از مشــتریان شــهر خودرو ایرانیان فردا 
)نماینــده انحصاری فروش محصوالت شــرکت 
ریگان خودرو( از بدعهدی این شرکت در تحویل 
خودروهــا خبر داده انــد. طبق اظهــارات آنان، 
در نتیجــه اعتراض های صورت گرفتــه، وزارت 
صنعت موضــوع را پیگیری کرده که براســاس 
آن قرار شــد اجرای تعهدات از سوی این شرکت 
آغاز شــود اما گویا آنها قــرارداد صلح نامه برای 
امضــا در اختیــار مشــتریان قــرار داده اند که 
 براســاس آن، حق هرگونــه اعتــراض را از آنها

 سلب می کند.
به گزارش ایســنا یکی از این مشــتریان شرکت 
شــهر خودرو ایرانیان فردا در این باره به ایســنا 
گفت: این شــرکت از خــرداد ماه ســال ۱۳9۷ 
اقدام به پیش فــروش خودرو کوپــا T۲۱۰ در 
تیپ های رویــال و فلکشــیپ با مبالــغ  پیش 
پرداخت بــه ترتیــب ۶5 و ۷5 میلیــون تومان 
برای  ســال ۱۳9۷ و  ۱۶۰ تا ۱95 میلیون تومان 
برای ســال ۱۳9۸ کرده اســت. این قراردادها با 
تعهد تحویل های مختلف کــه طوالنی ترین آن 
۱۸۰ روز کاری بــرای ثبت نامی هــای ۱۳9۷ و 
 ۲۱۰ روز کاری برای ثبــت نامی های ۱۳9۸ بود، 

بسته شده است. 
وی افزود:  امــا پــس از ۱۸۰ روز کاری به جای 
تکمیل وجــه و تحویل خودرو کــه درآن زمان با 
مبلغی حدود ۶5 میلیون تومان باید انجام می شد، 
به بهانه های مختلفی از جمله تحریم ها، افزایش 
قیمت ارز و نرســیدن قطعات، نداشتن خودرو و 
ناقص بودن خودروهای تولید شــده در کارخانه 
با وعده های واهی خریــداران را بــه تحویل در 
هفته های بعدی امیــدوار می کردند. این وعده ها 
و بدقولی ها تا اردیبهشــت ماه ســال گذشته نیز  

ادامه داشت.
این مشــتری گفت: در اردیبهشــت ماه شرکت 
ریگان اقدام به تکمیل وجه با مبلغ اعالمی حدود 
۲۳۰ میلیون تومان به جای ۷5 میلیون تومان کرد. 
این اقدام شرکت با اعتراض خریداران مواجه شد 
اما آنها با بهانه های مختلف و همچنین اخطار اینکه 
تعداد محدودی خودرو موجود اســت، برخی از 
خریداران را متقاعد به تکمیل وجه با وعده تحویل 
خودرو نیوفیس تا دو هفته پس از تکمیل وجه کرد.

او ادامه داد: تاکنون دوســال از زمــان ثبت نام و 
یکسال ونیم از زمان تحویل ۱۸۰ روزه قراردادی 
و یک ســال از زمان تکمیل وجه خارج از قرارداد 
برای برخی خریــداران می گذرد امــا همچنان 
خبری از تحویل خودرو نیســت و  در تمام طول 
این مدت شرکت شهر خودرو در حال  پیش فروش 
خــودرو کوپــا و  و از  آن بدتــر، فروش فــوری 
تحویل روز  این خودرو اســت. این در حالیست 
که ثبت نامی های ســال ۱۳9۸ هنوز حتی برای 

تکمیل وجه دعوت نشــده و قیمت قطعی را پس 
از مراجعات متعدد آن هــا، مبلغی در حدود ۳95 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بــرای نیوفیس اعالم 
کرده اند و می گوینــد که در صــورت باال رفتن 
 قیمــت ارز نیمایی، بازهم قیمت تمام شــده باال 

خواهد رفت.
این مشتری تصریح کرد: حتی در سال جاری نیز 
این پیش فروش ها به مبلــغ ۲۲۰ میلیون تومان 
ادامه دارد و متاســفانه تعدادی از هموطنان که 
از بدعهدی های این دو شــرکت بی اطالع بودند 
اقدام به ثبت نام کرده اند. ســوال ما اینجاســت 
که  آیــا ایــن دو شــرکت در حالیکه در ســال 
۱۳9۸ نســبت به تحویل خودروهای ثبت نامی 
۱۳9۷ ناتوان بودند، حــق ثبت نام و پیش فروش 
 مجــدد در ســال ۱۳9۸ و حتی اوایل امســال

 را داشته اند؟
به گفته مشــتری ها، در پی اعتراض مشــتریان 
ایــن دو شــرکت در خردادمــاه، مســئوالن 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت )صمت( پس 
از پیگیری های انجام شــده، اقدام بــه برقراری 
ارتباط با  شرکت های ریگان خودرو و شهر خودرو 
 ایرانیان فردا کرده و خواســتار انجــام تعهدات

 شدند.
به گفته آنان، در پی تماس هــای وزارت صمت، 
شــرکت شــهر خودرو ایرانیان فردا با صاحبان 
قراردادهــا تمــاس گرفتــه و خواســتار آدرس 
به روز شده مشــتریان از مرکز شــماره گذاری و 
ارائه آن به شــهر خــودرو جهت پــالک کردن 
خودرو شــد و مشــتریان هــم با گرفتــن فرم 
آدرس بــه روز شــده از مرکــز شــماره گذاری 
 به شــرکت شــهر خودرو ایرانیان فردا مراجعه

 کردند.  
شرکت شهر خودرو نیز همزمان با ارائه فرم، آدرس 
را به روز کرد، اصل قــرارداد را نیز گرفت و توافق 

نامه ای به صاحب قرارداد داد و به آنها گفت که آن 
را امضا کنند و تحویل دهنــد تا مدارک این افراد 
کامل شود. مراجعه کنندگان نیز این کارها را انجام 
دادند اما غافل از اینکه تحویل اصل قرارداد و مفاد 
این توافق نامه، آن ها را از تمامی حق و حقوق شان 

محروم خواهد کرد.
این کار درحالی انجام شد که همچنان خط تولید 
کار خانه تعطیل بوده و حتــی خودروهایی که از 
پیش تولید و کسری قطعات داشتند، کامل نشده 
تا تحویل مشتری شود. جالبتر اینکه در حال حاضر  
شرکت شهر خودرو ایرانیان همچنان خودرو کوپا 
را توسط نمایندگی های  شهر خودرو ایرانیان فردا و 
شرکت های دیگر پیش فروش و روزفروش می کند.

به گفته مشــتریانی که اقدام به دریافت این فرم 
کرده اند، شــرکت شــهر خودرو با این کار اصل 
قرارداد را از مشــتری گرفتــه و صلح نامه ای در 
اختیــار آن ها قــرار داده انــد که براســاس آن 
مشــتری را از تمامــی حقوق خود اعم از ســود 
مشــارکت، جریمه تاخیــر تحویــل و امثال آن 
 محروم کــرده و آنها نیز حــق هیچگونه اعتراض

 و شکایتی ندارند.
طبق ادعای این مشتریان، شرکت از آن ها آدرس 
به روز شده برای پالک کردن خودروها خواسته و 
این درحالی است که شــرکت به دلیل مشکالت 
زیســت محیطی برای شــماره گذاری خودروها 
ممنوعیت دارد. این موضوع را مشتریان از طریق 

پیگیری از سرشماره ۱9۷ متوجه شده اند.
ایسنا، برای روشن شدن ماجرا، موضوع را از شرکت 
ریگان خــودرو پیگیری کرد. یکی از مســئوالن 
شرکت ریگان خودرو در پاســخ اعالم کرد که به 
دلیل تعدد مــوارد، موضوع از چند مســئول این 
شــرکت پیگیری شــود که تا لحظه انتشار این 
گزارش پاسخی از سوی شــرکت ریگان خودرو 

دریافت نشده است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد 

ذوب آهن اصفهان با راه اندازی کوره بلند شماره یک ، جهش تولید را محقق می سازد
بدعهدی یکی دیگر از نماینده های انحصاری فروش خودروهای خارجی

در سه ماهه اول سال ۹۹ انجام شد؛
پایش 49۰ معدن برای احیا و 

فعال سازی
 توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( اعالم کرد: بررسی های انجام شده 
در دوره سه ماهه نخست امسال گویای پایش 
۴9۰ معدن در ســطح ۳۱ اســتان کشور در 
قالب طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن 

کوچک مقیاس است.
به گزارش روز دوشــنبه ســازمان ایمیدرو، 
اکنون 9 معدن در مدار احیا و فعال سازی قرار 
گرفتند و این اقدام ها باوجود شرایط تحریمی 
و محدودیت های کرونا،  انجام شــده اســت.

بنابراین گزارش،  بهار امسال برای ۳۳ معدن 
اقدام کلینیکی انجام شده که یکی  از اقدام ها 
در این مدت، احیاء و فعال سازی معدن مس 
میلوئیه- واقع در ســیرجان بوســیله جذب 
سرمایه گذار بود که در حال نهای شدن انعقاد 
قرارداد بین معدن دار و ســرمایه گذار است.

براســاس طرح احیاء، فعال ســازی و توسعه 
معادن کوچــک از ابتدای اجــرای طرح در 
اردیبهشــت 9۸ تا پایان خردادماه امســال، 
دو هزار و ۶۲۰ معدن در ۳۱ اســتان کشــور 
پایش شــده  از این تعداد بــر روی یکهزار و 
5۳ معدن اقــدام کلینیکــی و راه حل ارایه 
شده اســت.همچنین در این مدت، بر روی 
۱55 معــدن اقدام نهایی شــده و ۴۱ معدن 
فعال و در حال تولید است.ســال گذشته از 
مجمــوع دو هزار و ۱۳۰ معدن پایش شــده 
در ۳۱ اســتان، بر روی یک هزار و ۲۰ معدن، 
 اقــدام کلینیکــی انجــام و در ۱۴۶ معدن

 اقدام نهایی انجام شد.

خبر
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با امضای یک تفاهم نامه کلید خورد
نخبگان و پژوهشگران خارجی 

پروانه کار موقت می گیرند
تفاهم نامه صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی 
بین وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری امضا شــد.تفاهم نامه صدور پروانه 
کار موقت برای محققین خارجی بین وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مرکز 
همکاری های علمی و بین المللی( با هدف فراهم کردن 
تسهیالت الزم جهت حضور و بهره مندی هدفمند از 
ظرفیت نخبگان، محققان، اعضای هیأت علمی و دانش 
آموختــگان برتر دکتری تخصصی کشــورهای دیگر 
خصوصاً کشورهای اسالمی به منظور تدریس و اجرای 
پژوهش های پایه، کاربردی، نوین و آینده نگر در راستای 
ارتقای کیفی سطح آموزش عالی کشور، تفاهم نامه صدور 
پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت مطالعاتی 
و پسادکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری منعقد شد.این تفاهم نامه بین وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی )اداره کل اشتغال اتباع خارجی( و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری )مرکز همکاری های علمی و 
بین المللی( از تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۹ به مدت ســه سال 

معتبر است و با توافق طرفین، قابل تمدید خواهد بود.
بر اساس این تفاهم نامه، اداره کل اشتغال اتباع خارجی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اســت ظرف 
مدت دو هفته پس از دریافت پاسخ استعالم متقاضی 
از مراجع ذیربط به استناد به ماده ۱۲۶ قانون کار نسبت 
به صدور پروانه کار موقت برای تبعه خارجی جهت ارائه 
به پلیس مهاجرت و گذرنامه برای دریافت پروانه اقامت 
کاری، اقدام کند.مؤسسه آموزشی دانشگاهی مربوطه نیز 
موظف است حداکثر یک ماه پس از ورود تبعه خارجی 
به کشور نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور 
پروانه کار موقت به اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مرکز همکاریهای 
بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام کند.

به استناد ماده ۱۲۶ قانون کار، اعتبار پروانه کار موقت 
حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تأیید هیئت 
فنی اشتغال اتباع خارجی خواهد بود.پروانه کار موقت 
اتباع خارجی مورد اشاره در این تفاهم نامه نیز حداکثر به 
مدت دو سال قابل تمدید است.گفتنی است، تفاهم نامه 
صدور پروانه کار موقت برای محققین خارجی فرصت 
مطالعاتی و پسادکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی بین عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک سو و 
حسین ســاالر آملی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل 
و رئیس مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد.

انحصار در تولید، عرضه را کاهش داده است
تراکتور در دو سال ۵۰ درصد 

گران شد
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره 
به افزایش ۴۰ تــا ۵۰ درصدی قیمت تراکتور در دو 
سال گذشته،گفت: انحصاری بودن تولید تراکتورهای 
داخلی باعث شــده عرضه نیز به اندازه کافی نباشد. 
سید جعفر حسینی گفت: قیمت تراکتورهای ساخت 
داخل از سال ۹۷ تاکنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش 
یافته در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
درصد افزایش قیمت را رقم کمتــری و ۱۵ درصد 
عنوان می کنند.وی اضافه کرد: به عنوان مثال تراکتور 
فرگوسن شش ســیلندر ۳۹۹ در ســال ۹۷، ۱۳۴ 
میلیون تومان بوده است اما امروز قیمت آن به ۱۹۲ 
میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت تراکتور 
نیوهلند سال ۹۷، ۸۰۰ میلیون تومان بوده اما امروز 
به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسیده است.این 
امر باعث افزایش هزینه های تولید برای کشاورزان 
شده و همچنین سود سرشاری را روانه جیب دالالن 
می کند.حسینی اضافه کرد: مساله دیگر این است که 
انحصاری بودن تولید تراکتورهای داخلی باعث شده 
عرضه نیز به اندازه کافی نباشــد و گاهی کشاورزان 
برای دریافت یک تراکتور باید دو سال در نوبت بمانند 
در حالی که تأمین تراکتــور دالالن به راحتی انجام 
می شود به همین جهت کشــاورزان به ناچار برای 
تأمین تراکتور مورد نیازشان به بازار آزاد رو می آورند 
که قیمت های بازار آزاد نیز دو برابر این نرخ هاست. 
امروز قیمت همان تراکتور ۳۹۹ جفت دیفرانسیل 
در بازار آزاد ۳۲۰ میلیون تومان اســت.وی تصریح 
کرد: دپوی تراکتور و عدم عرضــه آن باعث گرانی 
تراکتور شده و افزایش هزینه های تولید محصوالت 
کشــاورزی را در پی دارد.این مقام مسئول راهکار 
تعدیل قیمت را، ایجاد رقابت بــرای تولید داخل و 
واردات تراکتورهای خارجی با حداقل تعرفه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأخیر 
دولت در تســویه مطالبات کلزاکاران کشور گفت: 
خرین مبلغ پرداختی به کشاورزان کلزاکار مربوط به 
۱۸ خردادماه بوده است و کشاورزان رضایت کافی از 

تسویه مطالباتشان ندارند.

اخبار
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اقتصاد 
ایران

پایش۴۹۰معدنبرایاحیاوفعالسازی
سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران)ایمیدرو(اعالمکرد:بررسیهایانجامشدهدردورهسهماههنخستامسالگویایپایش۴۹۰معدندرسطح۳۱استانکشوردرقالبطرحاحیاء،فعالسازیوتوسعهمعادن
کوچکمقیاساست.بهگزارشسازمانایمیدرو،اکنون۹معدندرمداراحیاوفعالسازیقرارگرفتندوایناقدامهاباوجودشرایطتحریمیومحدودیتهایکرونا،انجامشدهاست.بهارامسالبرای۳۳معدناقدامکلینیکیانجام
شدهکهیکیازاقدامهادراینمدت،احیاءوفعالسازیمعدنمسمیلوئیه-واقعدرسیرجانبوسیلهجذبسرمایهگذاربودکهدرحالنهایشدنانعقادقراردادبینمعدنداروسرمایهگذاراست.براساسطرحاحیاء،فعالسازی
وتوسعهمعادنکوچکازابتدایاجرایطرحدراردیبهشت۹۸تاپایانخردادماهامسال،دوهزارو۶۲۰معدندر۳۱استانکشورپایششدهازاینتعدادبرروییکهزارو۵۳معدناقدامکلینیکیوراهحلارایهشدهاست.

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 گرانــی اتفاقــی و هماهنگ شــده تعرفه های 
دو اپراتور پر قدرت کشــور سبب شــد تا سازمان 

تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی گزارشــی را 
بــه تعزیــرات حکومتی مبنــی بر گرانفروشــی 
دو اپراتــور تلفن همــراه اعالم کنــد. محمد علی 
اســفنانی گفت: در رابطه با گرانفروشی دو اپراتور 
تلفن همراه کشــور و گزارشــات واصله از ســوی 
 ســازمان تنطیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، 
مرقومه ای خطاب به ســازمان تعزیرات حکومتی 
ارسال شــده که طبیعتا روال معمول این است که 
برای رســیدگی، پرونده باید برای کارشناســی به 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شود. 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 بایــد موارد به کســانی 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 اپراتــور اصلی یعنی 
ایرانسل به اولتیماتوم وزارت ارتباطات باعث شد که 
این وزارتخانه به دنبال راه های دیگری برای مقابله 
با اقدام غیرقانونــی اپرتور ها باشــد. در این رابطه 
گرانفروشــی و تخلف دو اپراتــور موبایل، در مورد 
افزایش ۱۰۰٪ تعرفه ی اینترنت، به سازمان حمایت 

و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

ورود ریاست جمهوری به افزایش 1۰۰ درصدی  تعرفه های اینترنتی

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

سطح گلخانه های کشور از هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در 
ابتدای دولت یازدهم اکنون به بیش از ۴۳ هزار هکتار 
رسیده که با رشــدی ۵ برابری، در کاهش مصرف آب 
بخش کشاورزی، افزایش بهره وری، توسعه کشاورزی 
کنترل شــده، ایجاد زنجیــره ارزش و رونق صادرات 
موثر است. دولت تدبیر و امید با تشکیل شرکت مادر 
تخصصی شهرک های کشاورزی بر پایه تکلیف قانون 
برنامه پنجم توسعه جمهوری اســالمی در سال ۹۲، 
به منظور هدایت بخش عمده کشــت های فضای باز  

به فضای گلخانه ای و کشت متراکم اقدام کرده است.
همچنین با مدیریــت و پشــتیبانی از زنجیره تولید 
کشــاورزی در مجتمع ها و شــهرک های کشاورزی 
گلخانه ای، دامی یا شیالتی موجب افزایش تولیدات، 
افزایش بهره وری آب و ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
شده اســت.با توجه به اینکه یکی از راهبردهای مهم 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت 
برنامه توسعه بخش کشاورزی در سال جهش تولید، 
ایجاد و توســعه شهرک های کشــاورزی و کشت در 
فضای کنترل شــده گلخانه ای اســت، طبق برنامه 
ششم توســعه و چشــم انداز ســال ۱۴۰۴ بایستی 

ســطح زیرکشــت در شــهرک های کشــاورزی به 
 ۴۸ هزار هکتار برســد که تاکنــون توفیقات خوبی 

نصیب کشور شد.
طبق گزارش های موجود در دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم ) از سال ۹۲ - تاکنون ( جذب سرمایه گذاری 
در توسعه کشــت گلخانه ای دو برابر و در گل و گیاه 
بیش از ۴۰ درصد رشــد یافت  که موجب شد تا ۸۰ 
درصد سطح تولیدات گلخانه ای کشور شامل سبزی و 
صیفی و ۲۰ درصد به گیاهان زینتی و سایر محصوالت 
میوه ای به این بخش اختصاص یابد.همچنین ایجاد 
شهرک های گلخانه ای در کشور منجر شده تا در بحث 
سیل و سیالب در مناطق سیل زده نیز کمترین میزان 
آسیب های مربوط به  شهرک های گلخانه ای وارد شود 
که در کاهش حجم خسارات کشــاورزان موثر واقع 

شده است.
دولت تدبیر و امید در ســال ۹۹  بهره بــرداری از یک 

هزار هکتار گلخانه ، یک هزارو ۵۰۰ هکتار شــهرک 
شیالتی، ۶۰۰ هکتار شــهرک دام، طیور و آبزیان را  
در قالب شــهرک های گلخانه ای هدف گذاری کرده 
اســت.همچنین واگذاری شــهرک های کشاورزی 
بدون محدودیت به سرمایه گذاران به صورت اجاره به 
شرط تملیک با هدف توســعه کشت های گلخانه ای، 
آبزی پروری و طیور در این دولت کلید خورد که نسبت 
به سال ۹۲ رشد بیش از  پنج برابری را نشان می دهد.

همچنین پرونده سرمایه گذاران بخش کشاورزی در سه 
حوزه توسعه گلخانه ها، آبزی پروری، دام و طیور برای 
دریافت تسهیالت در بانک های عامل مورد پیگیری قرار 
گرفت که توانســت در توسعه شهرک های کشاورزی 

موثر باشد.
در سال های اخیر تالش گسترده ای جهت شناسایی 
و ایجاد شهرک های کشاورزی بزرگ مقیاس توسط 
سازمان های جهاد کشاورزی در استان های مختلف 

انجام شد که در این خصوص می توان به ایجاد شهرک 
گلخانه ای یک هزارو ۶۰۰ هکتاری مغان، برنامه یزی 
برای ایجاد شــهرک  یک هزار هکتاری خداآفرین در 
استان اردبیل، شـهرک گلخانه ای یک هزار هکتاری 
زیردان سیسـتان و بلوچستان. شهرک ۴۹۰ هکتاری 
گنـدمبان کرمانشاه، شهرک ۱۹۰ هکتاری حصارگلی 
ورامین تهران و شهرک های شیالتی ۶۵۰۰ هکتاری 
گمیشان گلســتان و ۲ هزار و ۶۳۵ هکتاری رودشور 

بوشهر اشاره کرد.
طبق آمارها اتمام مطالعات آمایش و اســتعدادیابی 
اراضی کشاورزی طی سال گذشته نشان می دهد که  
۲۷۳ هزار هکتار عرصه مستعد برای توسعه شهرک 
های کشاورزی در کل کشور شناسایی شده است.پیش 
از این یکی از دغدغه های مسووالن و سـرمایه گذاران 
شهرک های کشاورزی، شیوه بهره برداری از واحدها و 
چگونگی تبیین مناسـبات افقی و عمودی بهره برداران 

این شـــهرک ها بود که در این زمینه برای نخستین 
بار شـرکت شهرک های کشاورزی با انجام مطالعات 
طراحی نظام بهره برداری در ســـطح ۲۵ هزار و ۹۰۰ 
هکتار، »نظام بهره  برداری شـــهرک های کشاورزی 
بزرگ مقیاس« را طراحی و تدوین کردند. همچنین 
در این دولت با تسهیل گری پرداخت وام و گشایش در 
برخی موانع موجود از جمله ارزش گذاری پایین وثایق 
ارائه شده،  تاسیسات آتی  ساز و تاخیر در بررسی ها و 
تکمیل مدارک زمینه الزم برای حضور سرمایه گذاران 

در توسعه شهرک های کشاورزی فراهم شد است.
مطالعات و طراحی تفصیلی در دولــت های یازدهم 
و دوازدهم در ســطح دو هزار و ۳۱۹ هکتار شهرک با 
رشد هشت برابری و احداث زیرساخت در سطح یک 
هزار  و ۴۶۴ هکتار با رشد دو برابری در یکسال نسبت 
به سال های گذشته صورت گرفته است که رقم قابل 
توجهی است.همچنین توسعه شهرک های کشاورزی 
برای صرفه جویی  در مصرف آب منجر شد تا حجم آب 
مصرفی تولیدات کشاورزی در فضای گلخانه ای نسبت 
به فضای باز کاهش چشمگیری پیدا کند که از توفیقات 

دولت تدبیر  و امید به شمار می رود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر 
تعداد خانه های کشور از تعداد خانوار بیشتر است یا در 
برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید 
شاهد نوسانات قیمت مســکن در کشور باشیم.سید 
احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران گفت: با توجه 
به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند 
مدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی 
نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی ضابطه 
و افسارگسیخته نشــان دهد، یکی از بهترین ابزارها 
برای این واکنش های کوتاه مدت استفاده از ظرفیت 
خانه هایی اســت که در کشــور وجود دارد اما عرضه 

نمی شود و تحت عنوان خانه های خالی معروف است.
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین المللی اگر 

۴ الی ۵ درصد خانه های هر کشوری در یک بازه زمانی 
کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار 
متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد 
و در شــهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است 
بنابراین در کل کشــور بیش از دو برابر عرف دنیا و در 
شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه های 

خالی داریم.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد 

خانه های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در 
برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید 
شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.وی 
با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه های 
خالی ادامــه داد: طرحی که دو فوریــت آن دیروز به 
تصویب رســید، نقطه ثقل خود را بر کارآمد ســازی 
ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که 
گرچه مالیات بر خانه های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده 
۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم به تصویب رسیده 

بود اما به جهت نرخ غیر مؤثر آن، موجب انگیزه کافی 
برای عرضه آن مســکن ها نمی شد همچنین تکمیل 
نبودن سامانه امالک و اسکان هم بهانه ای شده است که 
در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه های مالیاتی 

برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.
خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه مدت گفت: 
اگر همین اتفاق در ماه های پیش رو رخ دهد می توانیم 
شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه های پس 
از تصویب این قانون باشیم. ما ساالنه نزدیک به ۲۰۰ 

هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور 
داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری هایی بین 
۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل 
کشــور دارد.وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، 
متوجه می شــویم که عرضه این مسکن ها به معنای 
این است که کل هدف یک ساله وزارت راه و شهرسازی 
پوشش داده شده است و می تواند معادل سرمایه گذاری 
یک سال برای ساخت مسکن باشد.خاندوزی یادآوری 
کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می رود 
پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطالعات بازار 
مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند 

افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

مدیــرکل ایســتگاه تهران شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران گفت: 
با هدف حفظ فاصله گــذاری اجتماعی 
در دوران شــیوع کرونا فروش بلیت در 
هواپیماهــای هما بــا ظرفیت کمتری 

انجام می شود.
»مســعود محمــدی« در مراســم 
ضدعفونی هواپیمــای ایرباس هما در 
جمع خبرنــگاران در خصوص رعایت 
فاصله گذاری اجتماعــی در پروازهای 
ایــران ایــر افــزود: فــروش بلیت در 
هواپیماهای ای. تــی. آر با ظرفیت ۶۵ 
مسافر به ۴۵ نفر، در هواپیماهای ایرباس 
با ظرفیــت ۱۳۰ نفر بــه ۱۰۰ نفر و در 
هواپیماهای فوکر با ظرفیت ۱۰۰ به ۷۰ 

نفر کاهش یافته است.
وی در خصــوص کنتــرل ســالمت 
مســافران در هواپیماهای ایــران ایر 
نیز گفت: اجازه نمی دهیم مســافران 
مشکوک به کرونا ســوار هواپیما شوند 
که این تصمیــم طبــق پروتکل های 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشکی و  ســازمان بهداشت جهانی و 
دستورالعمل سازمان هواپیمایی است.

محمدی توضیح داد: مســافر در زمان 
ورود به فرودگاه با همکاری مســؤوالن 
وزارت بهداشــت از نظر ابتال به بیماری 
چک می شود، همچنین ماسک با قیمت 
دولتی در اختیار مسافران قرار می گیرد. 
تــب مســافر از طریق تب ســنج های 
 لیزری مــورد تایید وزارت بهداشــت 

سنجیده می شود.
مدیــرکل ایســتگاه تهران ایــران ایر 
افــزود: در نهایــت، اگر مســافری که 
توانســته به داخل پــرواز راه پیدا کند 
حالت ســرماخوردگی داشــته باشد، 
بــه دو ردیف آخــر هواپیمــا که طبق 
دستورالعمل سازمان هواپیمایی خالی 
 نگه داشــته می شــود، منتقل خواهد

 شد.
 وی با بیان اینکــه هواپیمایی  ایران ایر 
یک ایرالین خصوصی نیست و به عنوان 
ایرالین حامل پرچم زیر نظر یاتا و آیوسا 
فعالیت دارد، گفــت: قول می دهیم که 

تمام پروتکل های بین المللی را رعایت 
کنیم.

مدیرکل ایستگاه تهران ایران ایر درباره 
نحوه ضدعفونی هواپیماها نیز گفت: این 
عملیات هر شب هنگام خواب هواپیما 
انجام می شــود و تا ۲۴ ســاعت بعد از 

ضدعفونی تاریخ مصرف دارد. 
ســپس درب هواپیما دو تا سه ساعت 
بسته می شود تا صبح که مسافر دوباره 
وارد پرواز شــود.وی افــزود: بعد از هر 
پرواز اگر به هر دلیلی ایــن هواپیما به 
درخواســت خلبان نیازمند ضد عفونی 
مجدد باشد، در طول روز باز ضدعفونی 
می شود.محمدی در خصوص ضدعفونی 
بیــن پروازها نیــز گفــت: همچنین 
پروازهایی که در مســیر اســتان های 
قرمز از نظر شــیوع کرونا هستند، طبق 
دستورالعمل معاون خدماتی فرودگاهی 
مجددا ضد عفونی می شوند و اگر مسافر 
مشــکوکی در پرواز حضور داشته باشد 
طبق پروتکل  مجددا ضدعفونی هواپیما 

انجام می شود.

رئیس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اســتان ســمنان گفت: 
بیــش از ۸۵ درصــد از واحدهــای 
صادرکننده این استان تعهد ارزی خود 
 را با وجود مشــکالت متعــدد به انجام

 رسانده اند.
علی اصغر جمعــه ای اعالم کــرد: نیاز 
اســت تا راه هــای بازگشــت ارز برای 
واحدهای صادرکننده مشــخص شود 
 و در ایــن زمینه تســهیل گری صورت

 گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه 
کرد: پیشــنهادهایی به منظور تشویق 
صادرکنندگان برای ارزآوری بیشــتر و 
همچنین جلوگیری از تعلیق کارت های 
بازرگانی، تهیه، تدوین شده است و اگر 
نیاز باشد به بانک مرکزی ارسال خواهد 

شد.
وی گفت: بحث و بررسی و ارائه راهکار 
در خصوص مشــکالت رفــع تعهدات 
ارزی و تعلیق کارت هــای بازرگانی، در 
دســتور کار قرارگرفته است، مواردی 

هماننــد به روزنبــودن ســامانه بانک 
 مرکزی، اطالعــات متناقض موجود در 
بانک مرکــزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت و متقاضی و فقــدان تدوین 
دســتورالعمل بــرای بازگشــت ارز 
صادراتی از محــل ورود موقت، ازجمله 
مشــکالت تحقق تعهدات ارزی است 
 که صادرکنندگان را با مشکالت جدی 

مواجه کرده است.
جمعه ای ادامه داد: بســته شدن پیش 
از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و 
نپذیرفتن پروانه صادراتی سال های ۹۷ 
و ۹۸ به منظور رفع تعهد ارزی صادرات 
در مقابل واردات، از دیگر مواردی است 
که باید به آن رسیدگی شود تا مشکالت 
واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت 

ارز حاصل از صادرات محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی اســتان ســمنان، 
تامیــن آب را یکی دیگــر از مطالبات 
واحدهــای تولیدی و صنعتی اســتان 
برشمرد و تصریح کرد: تامین آب یکی 
از دغدغه های اصلی واحدهای تولیدی 

است که باید مورد توجه خاص مسووالن 
کشور و استان سمنان قرار بگیرد.

استان ســمنان حدود یک هزار و ۸۴۰ 
پروانه بهره بــرداری واحدهای تولیدی 
و صنعتی دارد، ســهم بخش صنعت و 
معدن از اشتغال اســتان سمنان بیش 
از ۳۴ درصد و از تولید ناخالص اســتان 
حدود ۲۲ درصد اســت. درآمد گمرک 
این اســتان در دولت هــای یازدهم و 
دوازدهم تاکنون نســبت به هفت سال 
قبل از آغــاز فعالیــت آن، ۳۹۲ درصد 

افزایش یافته است. 
درآمد گمرک استان سمنان از ابتدای 
فعالیــت دولــت تدبیر و امیــد بیش 
از یک هزار و ۶۰۱ میلیــارد ریال بوده 
اســت. در دوره فعالیت دولت تدبیر و 
امید ارزش دالری کاالهــای صادراتی 
اســتان ســمنان ۱۵۹ درصد افزایش 
یافت و ۲ میلیــون و ۹۲۸ هزار و ۱۱۳ 
تــن کاال بــه ارزش یکهــزار میلیارد و 
 ۱۸۸ میلیــون دالر از گمرک اســتان

 سمنان صادر شد.

رشد بیش از پنج برابری واگذاری شهرک های کشاورزی

رونقصادراتباافزایش۵ برابریگلخانهها

طرح مالیات بر خانه های خالی افزایش قیمت مسکن را متوقف می کند

۴ برابرعرفدنیاخانهخالیداریم

ضدعفونی هواپیماها هر روز انجام می شود؛

فروش بلیت کمتر از ظرفیت هواپیما برای مقابله با کرونا
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان

۸۵ درصد صادرکنندگان سمنان به تعهد ارزی خود عمل کردند
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مردم مواد ضدعفونی کننده را از 
مراکز معتبر تهیه کنند

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد 
شــیمیایی تهران ضمن درخواســت از مردم در 
خصوص تهیه مواد ضدعفونی کننده از مراکز معتبر 
و داروخانه هاگفت: مشکلی در حوزه مواد ضدعفونی 
کننده نداریم.مهدی طاهری با اشاره به مشکالت 
پیش آمده پس از عدم اجــازه به دفاتر این صنف، 
برای فعالیت در ناصر خســرو تهران بیان کرد: با 
توجه به اینکه شورای تأمین استان مصوب کرده که 
صنوف مواد شیمیایی در خیابان ناصرخسرو اجازه 
فعالیت صنفی ندارند و در مصوبه شــورای تأمین 
استان کلمه دفاتر نیز آورده شده، دفاتر ما امکان 
فعالیت و بازاریابی در این مناطق را ندارند. متذکر 
می شوم برابر با بند ۲۰ تبصره ۵۵ شهرداری ها این 
صنف جزو صنایع مزاحم تلقی شده و دفاتر، امکان 
و شرایط دپو کردن مواد شیمیایی را ندارند اما ذکر 
کلمه دفاتر در مصوبه شــورای تأمین، مشکالت 
عدیده ای را برای صنوف این اتحادیه ایجاد کرده 

است.
وی اضافه کرد: صنوف، تمامی مواد شیمیایی را در 
انبارها که در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم قم واقع شده، 
نگهداری می کنند، نه جای دیگری. دفاتر شرایط 
نگهداری مواد شــیمیایی را ندارند. از مسئولین 
درخواست داریم تا از فعالیت دفاتر جلوگیری نکنند 
و کلمه دفاتر را از مصوبه شورایعالی تأمین استان 
حذف کنند. البته در جلسات زیادی که در این رابطه 
با مسئولین مربوطه داشته ایم، علی مفاخریان، مدیر 
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قول 
همکاری در این زمینه را داده است تا در فروش مواد 

شیمیایی همکاری الزم را با اتحادیه داشته باشند.
طاهری بــا تاکید بر اینکه با گســترش شــیوع 
ویروس کرونا بــه لحاظ کمیــت و کیفیت مواد 
ضدعفونی کننده کمبودی نداریم، بیان داشت: به 
حد وفور مواد ضدعفونی در بازار موجود است و در 
حال حاضر مشکل نداریم. ترکیبات این مواد از کره 
جنوبی، هند و آفریقای جنوبی وارد می شود.به گفته 
وی در حال حاضر برای واردات این مواد هیچ گونه 
کمبودی نداریم و در همکاری و هماهنگی با وزارت 
بهداشــت و ســازمان غذا و دارو این نیاز ضروری 

تأمین می شود.
رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان مواد 
شیمیایی تهران در خصوص نظارت کامل بر توزیع 
مواد ضدعفونی بیان داشت: اتحادیه مواد شیمیایی 
بر فروش الکل اتانول و عدم فروش الکل صنعتی 
به جای ضدعفونی کننده دست به صورت روزانه 
نظارت می کند. کامالً آگاهیم که نظارت می تواند از 
تخلفات جلوگیری کند، اما دولت نیز بایستی توان 
اتحادیه را بسنجد و نظارت کافی و وافی در دیگر 
حوزه ها داشته باشد. افراد متخلفی هستند که بدون 
مجوز کســب از اتحادیه؛ به تهیه مواد ضدعفونی 
اقدام می کنند. اگر الکل موجــود در ضدعفونی 
یک درصد کم یا بیش از ۷۰ درصد باشد، برای کار 
ضدعفونی مناسب نیست. این کار نیاز به حضور 
تهیه کنندگان و متخصصین خبره دارد.طاهری 
یادآور شد: تمامی آحاد جامعه در صورت مشاهده 
مواد ضدعفونی فاقد استاندارد می توانند با مراجعه 
به اتحادیه اقدام به طرح شــکایت کنند و موضوع 
مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین ضروری است 
که افراد مواد ضدعفونی کننده را از مراکز معتبر، 
واحدهای دارای پروانه کسب و داروخانه ها تهیه 
کنند. این مراکز تحت نظارت الگوی هیأت عالی 

نظارت هستند.

۳۵ هزار مورد بازرسی از مراکز 
عرضه انجام شد

۳۴ هزار و ۹۷۰ مورد بازرسی از مراکز خرد و کالن، 
در سطح عرضه در اردیبهشت ماه امسال صورت 
گرفت که از این تعــداد ۷۲۷ مورد پرونده تخلف 
تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال 
شد.ارزش ریالی پرونده های تخلف تشکیل شده 
بیش از ۸۵۹ میلیارد ریــال و میانگین ارزش هر 

پرونده ۱.۱ میلیارد ریال بوده است.
در بازه زمانی یاد شده استان تهران با ۵ هزار و ۵۵۵ 
مورد بازرسی، استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۵ 
مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۷۱۸ 
میلیارد ریال ارزش کاالی قاچاق مکشوفه، باالترین 
عملکرد را در بین اســتان ها داشته اند.همچنین 
بیشترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه نیز 
به ترتیب مرتبط با کاالی قاچاق موضوع تبصره )۴( 
الحاقی ماده )۱۸( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
۶۷۷.۵ میلیارد ریال بوده است.ماشین آالت، اجزا 
و قطعات آنها با ۴۱ میلیارد ریال، ابزارآالت با ۳۸.۲ 
میلیارد ریال، سوخت ها و روغن های معدنی با ۲۹.۵ 
میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۲۰.۲ میلیارد ریال در 

رده های بعدی بوده اند.

اخبار
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میلگرد ۴ هزار تومان گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است، افزود: این رقم در حالی در بازار به ثبت رسیده که دو هفته پیش قیمت 
هر کیلو میلگرد ۷۹۰۰ تومان بود.حمیدرضا رستگار با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت در بازار آهن غیر منطقی است، اظهار داشت: عدم عرضه شمش فوالد در بورس به همراه افزایش قیمت دالر 
عاملی شده تا قیمت آهن و میلگرد در بازار رشد قابل توجهی پیدا کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد به بیش از ۱۱ هزار تومان رسیده است، افزود: این رقم در حالی در بازار به ثبت 
رسیده که دو هفته پیش قیمت هر کیلو میلگرد ۷۹۰۰ تومان بود. به گفته وی، مشاهده بازار نشان می دهد ورق های آهنی بلند که چند هفته پیش 85۰۰ تومان بود به کیلویی ۱5 هزار تومان رسیده است.

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 رسیده و 
بحران کرونا نیز از آنجایی 
که اقتصاد ایــران تا قبل از 
آن نیز درگیر مشــکالت 
بسیاری بود، موجب شــد تا موج تورمی جدیدی 
ایجاد شــده و دهک های بســیاری از مردم را در 
معرض نابودی قرار دهد. التهابات بازارهای در کشور 
روز به روز بیشتر می شود و با کاهش مستمر ارزش 
ریال شاهد کاهش هر چه بیشــتر توان اقتصادی 
مردم و خارج شدن بسیاری 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. 

ســقوط ارزش ریال در برابر ارزهــای خارجی نیز 
داســتان جدیدی نیســت اما این در حالی است 
که در مــدت اخیر این کاهــش ارزش به باالترین 
میزان خود رســیده و از آنجاییکــه هیچ راهکاری 
برای کنترل آن توسط دولت، که خود متهم ردیف 
اول این نابســامانی هاســت در نظر گرفته نشده، 
 پیش بینی ادامه ســقوط بیشتر ارزش ریال خیلی 

سخت نیست.  
اما از طرفی دیگر اتفاقاتی همچون افزایش قیمت 
بنزین و اعمال مجدد تحریم های ســنگین سبب 
شد تا شرایط کشور از نیمه دوم سال گذشته ملتهب 
شــود 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 عماًل التهاب بار دیگر بازارها را تحت 
تأثیر قرار دهد. از آنجا که بخــش 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 ســرمایه 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 شرایطی، دولت می تواند از طریق فروش 
گسترده دارایی های مازاد خود و افزایش نرخ بهره، 
التهاب را کنترل کند. به نظر می رســد 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. بایــد دید این بار دولت چه 
تصمیمی می گیرد؛ رشــد بیشــتر بازار سرمایه را 

انتخاب می کند، یا تورم و فشار بر اقتصاد کشور را. 
به نظر می رسد که تورم و فشــار بیشتر بر اقتصاد، 
وضعیت ایران را بســیار شــکننده خواهد کرد. از 
این رو، افزایش نرخ بهــره و فروش دارایی می تواند 
بازار سرمایه کشور و ســایر بازارها را کمی متعادل 

کند.

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

تشدید التهاب بازارها 
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

رئیس کمیته دستمزد شــورای عالی کار با گالیه از وزیر 
کار برای عدم تصویــب مصوبه حق مســکن در هیأت 
دولت گفت:دولت کارگران را ســرکار گذشته است, رقم 
۲۰۰هزارتومان در شــرایط فعلی بــرای کارگران حائز 
اهمیت است. چرا کارگران برای دولت اهمیت ندارند.فرامرز 
توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار  درباره 
آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: فعاًل خبری 
از تأیید حق مسکن در هیئت دولت نیست. نمایندگان 
کارگران گالیه خود را مطرح کرده انــد اما طرف مقابل 

که دولت است در مقابل این موضوع سکوت کرده است. 
 وی ادامــه داد: در بحث حق مســکن دو موضوع مطرح 
اســت. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. 
در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها 
تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک 
نیاز داشته باشد، به طور متوســط روزانه ۱۰هزارتومان 
هزینه ماســک دارد.  بنابر این حداقــل ماهیانه حدود 
۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز 
هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است. توفیقی گفت: 
اکثر کارخانه ها ساعت های اضافه کاری را حذف کرده اند 
و تیراژخود را کاهش داده اند و  برخی دیگر نیز با ظرفیت 
پایین تری مشغول فعالیت هستند. این موارد به معنی این 
است که درآمد کارگران هم کاهش یافته است. زمانی که 

قیمت ها افزایش می یابد و درآمد مردم کفاف خرید کاال 
را نمی دهد،فروش کم می شود. تقاضا در حال حاضر به 
دلیل نبود صادرات به صورت کامل و کاهش قدرت خرید 
کارگران کم شده است. در چنین شرایطی کارفرمایان در 
اولین گام با کاهش تقاضا، اضافه کارهای کارگران را کم می 
کنند.  رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: به جز 
اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران 
نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد 
زیادی ازکارگران به نمایندگانشــان مراجعه می کنند و 
پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در 

هیئت دولت تصویب نمی شود؟
توفیقی با طرح این ســوال که  آیا افزایش حق مســکن 
کارگران جــز اولویت های هیأت دولت نیســت؟ گفت: 
وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می 
بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت 
بررسی می شد. با وجود اینکه جلسه هیأت دولت هر هفته 
برگزار می شــود, چرا افزایش حق مسکن کارگران برای 
دولت مهم نیست؟وزیرکار به عنوان رئیس شورای عالی 

کار و بدنه دولت در آخرین جلسه شورای عالی کار قول داده 
بودند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت 
در جلسه هیأت دولت بررسی شود.اما متأسفانه چنین نشد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که استرس زندگی کارگران 
را فراگرفته است،کار دولت صحیح نیست که کارگران را 
برای ۲۰۰هزار تومان منتظر گذاشته است. زمانی که وزیر 
کار منشور حقوق شــروندی را تصویب می کند, چگونه 
است که حق و حقوق کارگران برایش مهم نیست. حتی 
اگر می خواهند مصوبه را تصویب نکنند, به صراحت اعالم 
کنند, چرا کارگران را سرکار گذاشته اند؟تکلیف کارگران 
را مشخص کنید. این با آموزه های اخالقی ما و روح دین ما 

همسان نیست که کارگران را سرکار گذاشته اید.
توفیقی گفــت: در صورتــی که  حق مســکن تصویب 
شــود,حداقل هزینه ماســک کارگران تأمین می شود. 
معاون وزیرکار در پاسخ به سوال خبرنگار درباره تصویب 
افزایش حق مسکن گفته است که ما هم منتظر هستیم. 
جنس انتظار کارگران با دولت فــرق دارد. کارگران می 
توانند بگویند که ما منتظریم, اما معاون وزیرکار که نباید 

بگوید ما هم منتظریم تا حق مسکن تصویب شود. معاون 
وزیرکار در پاسخ به پیگیری برای تصویب حق مسکن باید 
بگوید, ما این مطالبه کارگران را از هیئت دولت پیگیری 
می کنیم تا سریعتر تصویب شود. وی بیان کرد: کارگران 
از دولت می خواهند  که هر چه سریعتر تکلیف کارگران 
را مشخص کند. این پیگیری  جز وظایف دبیرخانه شورای 
عالی کار است. معاون روابط کار وزیرکار، دبیر شورای عالی 
کار است چطور منتظر است تا این مصوبه تصویب شود. ؟به 
جای انتظار باید پیگیری برای تصویب افزایش حق مسکن 
کارگران را از دولت داشته باشد.جلسه ۲۹۲ شورای عالی 
کار در تاریخ ۱۷ خرداد ماه با حضور شــرکای اجتماعی 
برگزار شد مقرر شد تا حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار 
تومان به ۳۰۰ هزار تومان در ماه افزایش  یابد. اجرای این 
مصوبه منوط به تصویب در هیئت وزیر شد. پس از آن در 
۳۱خرداد ماه محمد شریعتمداری،  وزیرکار طی نامه ای به 
جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار 
می رساند بر اساس ماده ۲ اصالحی قانون راجع به طبقه 
بندی مشــاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری 

مصوب ۱۳۷۰ مجلس شــورای اســالمی کمک هزینه 
مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط 
شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد 
رسید.در اجرای قانون مذکور شورای عالی کار در جلسه 
۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ بــا افزایش کمک هزینه 
مســکن کارگران از ماهیانه یک میلیون ریال به ماهیانه 
۳ میلیون ریال موافقت نموده است لذا خواهشمند است 
دستور فرمایید متن پیشنهادی زیر با قید فوریت در هیئت 
وزیران مطرح شود.هیئت وزیران در جلسه.... به پیشنهاد 
شورای عالی کار و به استناد ماده ۲ اصالحی قانون راجع 
به طبقه بندی مشــاغل و برقراری کمک هزینه مسکن 
کارگری موظف ۱۳۷۰ تصویب کرد کمک هزینه مسکن 
کارگران مشــمول قانون کار از ابتدای تیر ۹۹ مبلغ سه 
میلیون ریال تعیین می شود.علی رغم اینکه طبق گفته ی 
وزیرکار حق مسکن می بایست از تیر ماه به حقوق کارگران 
افزوده شود؛ اکنون  تیر ماه رو به پایان است و هنوز مصوبه 
حق مسکن تصویب نشده است و این مسئله باعث نگرانی 
جامعه کارگری را فراهم آورده است. عالوه بر عدم تصویب 
آن، مسئله ی دیگری که باعث دلخوری جامعه کارگری 
شده است. تأکید  وزیر کار  بر اجرای افزایش حق مسکن از 
ابتدای تیر ماه است. نمایندگان کارگری خواستار اجرای 

مصوبه افزایش حق مسکن از ابتدای سال هستند.

طی هفته های اخیر با وجود انباشــت چشــمگیر دام در 
واحدها، قیمت دام زنده و گوشت در بازار با نوساناتی روبرو 
شده است.طی هفته های اخیر قیمت محصوالت پروتئینی از 
جمله گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو 
شد که هر یک از مسئوالن دالیل خاصی برای این گرانی ها 
مطرح می کنند.در شرایط فعلی اقتصاد که شیوع ویروس 
کرونا بسیاری از کســب و کار ها را دچار رکود کرده است، 
جهش چشمگیر قیمت ها خانوار ها را در تامین مایحتاج 
خود با مشکالت متعددی مواجه کرده است که انتظار می رود 
مسئوالن ذی ربط با اتخاذ برخی تدابیر، چاره ای بیندیشند 
تا صنعت دامپروری در معرض خطر قرار نگیرد.بسیاری از 
مسئوالن بر این باورند که با توجه به نوسان نرخ ارز، انگیزه 

خروج غیرقانونی دام به آن سوی مرز ها افزایش یافته است 
که این امر در کنار کاهش قیمت آالیش های خوراکی در 
فصل گرما و همزمان با شیوع ویروس کرونا مزید بر علت 
شده تا قیمت گوشت در بازار افزایش یابد که این موضوع 
هیچ ارتباطی به دامداران ندارند.ماجرا تنها به این جا ختم 
 نمی شود چرا که علی رغم انباشت چشمگیر دام در واحدها، 
قیمت دام زنده و گوشت در بازار با نوســاناتی روبرو شده 
است، درحالیکه دامدار نه تنها منفعتی از این التهاب بازار 

نمی برد، بلکه با زیان دام خود را عرضه می کند.حال به سراغ 
مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات دالیل گرانی 
گوشت و تاثیر انباشت دام در واحد های دامداری بر بازار با 
خبر شویم:سعید سلطانی سروستانی مدیر عامل اتحادیه 
دامداران کشور با اشاره به اینکه گرانی گوشت ارتباطی به 
دامداران ندارد، اظهار کرد: بار ها اعالم کرده ایم که تعیین 
کننده قیمت گوشت در بازار، دامداران نیستند و علی رغم 
زحمات فراوان تولید، سود حداقلی به دست دامدار می رسد.

وی با انتقاد از این مسئله که صنف قصاب به طور مستقیم از 
دامداران دام را خریداری نمی کند، افزود: وجود حلقه های 
واسط و دالل بر این گرانی ها و اختالف چشمگیر قیمت از 
دامداری تا خرده فروشی دامن می زند.سلطانی ادامه داد: 
دامداران پس از پایان رسیدن ظرفیت پروار اقدام به عرضه 
دام  می کنند چرا که نگه داری دام  پروار از لحاظ اقتصادی 
برای دامدار مقرون به صرفه نیست.این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه افزایش قیمت دام در مناسبت های خاص همچون 

عید قربان ارتباطی به دامدار نــدارد، بیان کرد: حلقه های 
واسط و دالل قبل از مناســبت های خاص همچون عید 
قربان، اقدام به خریداری و انباشت دام می کنند و در برخی 
مواقع به سبب ضعف در نظارت ها سلف خری می کنند تا 
بتوانند در مناسبت های خاص با قیمت های گزاف بفروشند.

به گفته وی، علی رغم آنکه دامداران در طول سال به سود 
حداقلی قانع هستند، اما به سبب سودجویی عوامل واسطه 
در فروش دام متضرر می شوند.مدیرعامل اتحادیه دامداران 
با بیان اینکه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار راس دام ســنگین پروار در 
واحد ها موجود است، گفت: با توجه به وزن باالی دام های 
پروار شده، اگر تدابیری اندیشیده نشود، شاهد تلفات این 

دام ها خواهیم بود.

ســتاد تنظیم بازار اعالم کرد: تولیدکنندگان و عرضه کنندگان روغن 
موتور ملزم به ثبت اطالعات مربوط به تولید و عرضه در سامانه تجارت 
داخلی شدند که در صورت تخلف، برخورد قانونی انجام می شود.بر اساس 
آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار به ریاست »محمدرضا 
کالمی« دبیر این ستاد، تمامی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان روغن 
موتور در داخل کشور و حتی مناطق آزاد مکلف شدند اطالعات مربوط به 
تولید، توزیع و قیمت فروش خود را در سامانه تجارت، طبق برنامه زمانی 
ابالغی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.بر همین اساس ثبت 
نکردن اطالعات پس از تاریخ مجاز ابالغی، به معنی عرضه خارج از شبکه 

کاال بوده و اقدامات قانونی در این خصوص برای متخلفان در دستورکار 
قرار خواهد گرفت.تمامی تولیدکنندگان روغن موتور و تولید کنندگان 
فعال در مناطق آزاد مکلف به عرضه روغن موتور تولیدی خود بر اساس 
قیمت های مصوب تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان است.همچنین هرگونه افزایش قیمت روغن موتور ممنوع 
است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف هستند ضمن بازرسی از انبارها، 
مراکز نگهداری و سطح عرضه در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی 

الزم را انجام دهند.

مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصــادی و فــرودگاه بین المللــی پیام از 
ســرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریالی در سال گذشته در این 
منطقه خبر داد. »نادر ثناگو مطلق« با اشاره به افزایش مسیرهای پروازی 
از این فرودگاه گفت: با افزوده شدن مسیرهای جدید پروازی، در حوزه 
ســرمایه گذاری نیز اتفاقات خوبی رخ داده، به گونه ای که در سال ۹۸ 
به اندازه کل سال های فعالیت فرودگاه پیام سرمایه گذار جذب شده است.

وی افزود: ظرفیت های منطقه موجب شده تا شاهد تمایل هر چه بیشتر 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در منطقه ویژه باشیم.ثناگو 
مطلق،  فعال سازی واحدهای تولیدی را از برنامه های پیش روی منطقه 

اعالم و افزود: در این ارتباط، در حال برنامه ریزی برای فعال سازی مجدد 
۱۲ شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پیام هستیم.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، اشتغال زایی را از دیگر برنامه های 
امسال منطقه عنوان کرد و گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 
با توسعه فاز چهار برای امسال دو هزار شغل جدید و تا پنج سال آینده 
۱۰ هزار اشتغال زایی در این منطقه ایجاد می شود.وی گفت: فاز چهارم 
به عنوان بزرگ ترین فاز منطقه ویژه اقتصادی پیام با ۱۶۵ هکتار مساحت 
در هفت پهنه در حال آماده سازی است که سه پهنه آماده واگذاری به 

شرکت ها است.

درحالی کمتر از یک هفته تــا پایان مهلت صادرکنندگان 
برای بازگشــت ارزهای صادراتی باقی مانده که فعاالن این 
حوزه در تالش هستند تا از بانک مرکزی تا مهرماه مهلت 
بگیرند.طبق اعالم بانک مرکزی، پایان تیرماه آخرین مهلت 
صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ 
به کشور است و آنطور که عبدالناصر همتی قبالً تأکید کرده 
این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود.صادرکنندگان در 
این مدت فرصت داشتند تا ارز حاصل از صادرات خود را به 
روش های اعالمی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور 
برگردانند و کمتر از یک هفته به پایان این مهلت قانونی باقی 
مانده است.بانک مرکزی رسما اعالم کرده، ۲۷,۵ میلیارد 
دالر ارز صادراتی برنگشــته و بــه صادرکنندگان متخلف 
هشدار برخورد قضایی داده، ولی اتاق بازرگانی ایران مدعی 
اســت، فقط ۸,۷ میلیارد دالر ارز صادرات برنگشته است.

بانک مرکزی اعــالم کرده، صادرکننــدگان می توانند ارز 
صادراتی سال ۹۸ خود را به روش هایی همچون بازگشت به 
صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به 

سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز 
صادراتی صادرات برای واردات خود یا شــخص دیگری به 
میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور  بازگردانند.در ماه های اخیر 
و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، روند 
صادرات و واردات با اختالل همراه شده و یکی از دالیل جهش 
ارزی اخیر کمبود ارز در بازار اعالم شده است؛ دولت و بانک 
مرکزی مدعی هستند که تا پایان تیرماه و بعد از بازگشت ارز 
صادراتی از شتاب افزایش قیمت ارز کاسته خواهد شد.دولت 
تأکید کرده کــه صادرکنندگان بایــد ارز صادراتی را وارد 
کنند و در غیر اینصورت مشمول تنبیه هایی می شوند که 
مهمترین آنها ابطال کارت بازرگانی، لغو معافیت های مالیاتی، 
عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم اعطای تسهیالت و 
ضمانت نامه های ارزی و ریالی، اعمال محدودیت در صدور 

بارنامه های داخلی و خارجی، عدم صدور هرگونه مجوزهای 
واردات و صادرات، تولیدی و صنفی و عدم استرداد حقوق و 
عوارض گمرکی ... است.همچنین طبق یکی از مهمترین 
مواد بسته جدید ارزی، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین 
شــده بعد از تاریخ پروانه صادراتی ، نسبت به برگشت ارز، 
به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند،مکلفندباقیمانده تعهدات 
خود را،دربازار  دوم )ســامانه نیما( به نرخ روز پایانی مهلت 
خود در بازار دوم ، یا قیمــت روز بازار در هنگام ایفای تعهد 
، هر کدام کــه کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشــند.البته 
بانک مرکزی از انتشار اســامی صادرکنندگان متخلف در 
رسانه ها و ارسال پرونده های آنها به دستگاه قضایی نیز خبر 
داده است. رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط گفته: 
اسامی افرادی که از بازگشت ارز صادراتی به کشور خودداری 

می کنند به قوه قضائیه ارسال شد.در روزهای اخیر و همزمان 
به نزدیک شدن پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت 
ارز صادراتی، قیمت ارز در بازار بیشــتر از قبل اوج گرفته و 
باعث ثبت قیمت دالر ۲۳ هزار تومانی در بازار طی روز جاری 
شده است؛ بازاری های می گویند علت جهش اخیر قیمت 
ارز افزایش تقاضا از سوی صادرکنندگان بوده است؛ چراکه 
گروهی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود مجبور به 
خرید ارز از بازار آزاد شده اند.کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق 
ایران در همین ارتباط با تأکید براینکه فاصله چهار ماه در نظر 
گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا به هیچ عنوان 
ممکن نیست، گفته: همین مهلت در نظر گرفته شده منجر 
به شکل گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه 

آن را هم در هجوم به صرافی ها شاهدیم که به افزایش نرخ 
ارز دامن زده اســت.کمیته ارزی اتاق ایران پیشــنهاداتی 
درباره سهولت بازگشــت ارز صادراتی ارائه کرده که یکی 
از آنها تمدید زمان اعالم شــده برای ایفای تعهدات ارزی 
حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۹۹ است.از آنجایی 
که یک هفته بیشــتر به پایان مهلت صادرکنندگان برای 
بازگشت ارز صادراتی باقی نمانده و ظاهراً در این مدت هم 
فرایند بازگشــت ارزهای صادراتی از سوی صادرکنندگان 
کند بوده احتمال دارد که بانک مرکزی این مهلت را تمدید 
کند ولی اینکه به پیشنهاد مطرح شده از سوی اتاق بازرگانی 
 برای تمدید تا پایان مهر عمل خواهد شد یا خیر با ابهاماتی

 همراه است.براساس بســته جدید ارزی که از سوی بانک 
مرکزی ابالغ شده، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از 
صدور پروانه صادراتی اســت. طبق اعالم همتی، درجهت 
تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعدازصدور پروانه 
صادراتی،ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها،برمبنای ۹۰ 

درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

دولت کارگران را سرکار گذاشت

مصوبه افزایش حق مسکن در اولویت دولت نیست

انباشت ۳۰۰ هزار راس دام سنگین در واحد های دامداری

عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار  

سرمایه گذاری ۱۰ هزارمیلیاردی در منطقه ویژه اقتصادی پیامبرخورد با عرضه کنندگان روغن موتور خارج از شبکه کاال

تهدید قضایی جواب داد

تکاپوی صادرکنندگان برای تمدید مهلت بازگشت ارز
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دفتر نظارت بر سامانه های الکترونیکی و هوشمند 
در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جلســه ای با 
چند فروشــگاه اینترنتی داشــته و به آنها تاکید 
کرده که در صورت نداشــتن شناســه کاال برای 
اجناس نو، حــق فروش این کاالهــا را ندارند و در 
صورت عدم رعایــت چنین اقدامی، ســایت آنها 
فیلتر خواهد شــد. نامــه اجرایی این طــرح قرار 
 اســت به زودی بــرای فروشــگاه های اینترنتی

 ارسال شود.
شناســه کاال )یک کد ۱۳ رقمی( بــه مجموعه ای 
از خصوصیــات یــک کاال )از قبیل جنــس، نوع، 
مدل، نام تجــاری و نــوع کاربری( و بــه عبارت 
 بهتر شناســنامه کاال، نســبت داده می شود. این 
خصوصیات به ازای هر کاال، توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری دستگاه های تخصصی 

مربوطه استخراج می گردد. 
شناسه کاال، زبان مشــترک تشریح کاال در فرآیند 
تجاری کشور باالخص بین سامانه های الکترونیکی 
 از قبیل ســامانه جامــع تجارت ایــران، ثبتارش،

 پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی، بارنامــه 
 برخط، جامــع انبارهــا و تــدارکات الکترونیکی

 دولت است.
 این جلســه برای مبــارزه با قاچــاق کاال و چند 
روز پیــش بــا حضــور نمایندگانــی از ســتاد 
 مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و پلتفرم هــای

 فروش اینترنتی نظیر دیجــی کاال، زنبیل، دیوار، 

شیپور، ایسام، ترب و ایمالز برگزار شده است. به نظر 
می رسد با توجه به محدودیت های ارزی که دولت 
در ســال جدید با آن روبرو شده، نظارت بر واردات 
رســمی بیش از پیش مورد توجه ســتاد مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز قرار گرفته است. 
این ســتاد که در ســال ۹۶، در مرکزیــت اجرای 
طــرح رجیســتری حضور داشــت، توانســت تا 
 حد زیــادی جلــوی قاچــاق موبایــل را بگیرد و

 حــاال می خواهــد از واردات قاچــاق لــوازم 
خانگــی و دیگــر اجنــاس جلوگیری کنــد. اما 
آیا رویــه ای که پیش گرفته شــده راه درســتی 
اســت؟»نیما اشــرف زاده« مدیــر بازاریابــی 
 ســایت شــیپور می گوید مبارزه با قاچاق باید به

 شــکل ریشــه ای و در مرز باشــد نــه از طریق 
فروشــگاه های اینترنتی و کــف اینترنت. به گفته 
او مشــکل قاچــاق با منــع کــردن و محدودیت 
فروش کاالهــا در پلتفرم ها حذف حل نمی شــود 
بلکه نیاز بــه فرهنگســازی در بین مــردم دارد: 
»مبارزه با قاچاق یک کار فرهنگی است؛ به خاطر 
تحریم ها ما اجناســی داریم کــه غیرقانونی وارد 
 کشور می شود؛ اجناسی که مردم به آنها نیاز دارند

 و آنها را دوست دارند. 
اگــر واردات ایــن کاالهــا بــه طــور غیرقانونی 
مشــکل دار اســت، بایــد مشــکل را لــب 
مرزهــا حــل کــرد و نــه در ســایت های 
 اینترنتی.«اشــرف زاده اعالم می کند که شیپور،

 بــا اعمــال ایــن محدودیت کــه قرار شــده از 
هفته های آتــی به شــکل قطعی اجرا شــود، به 
مشــکالتی برمی خورد که دنباله رو سنگ اندازی 
جلــوی کســب وکارهای اینترنتی اســت. او در 
همین رابطه توضیــح می دهد:»شناســه کاالی 
اجنــاس لــوازم خانگــی ماننــد IMEI موبایل 
نیســت که در هر کاال منحصر بــه همان یک کاال 
باشــد. این شناسه متفاوت اســت، شناسه کاالها 
 در فضای مجــازی به راحتی یافت می شــود؛ این

 برای فروشندگان مجازی کاری ندارد که شناسه 
کاالی جعلی درج نمایند و ســپس بعــد از تلفن 
مشــتری به آنها، جنس قاچاق بفروشــند. اتفاقی 
که همین امــروز در کف بــازار آفالین بــه وفور 
رخ می دهد و شــما با وارد شــدن به هر مغازه ای، 
می توانیــد جنس قاچــاق را به راحتی در پشــت 
انبارها بخرید. این اتفاق در فضای مجازی هم عینا 
رخ خواهــد داد و جلوگیری از آن بــا این روش ها 
 ممکن نیســت بلکه باید ریشــه ای با این موضوع 

برخورد کرد.«
قرار اســت نامه اجرایی این طرح بــه زودی برای 
ســایت ها ابالغ شــود و موعد آغــاز آن تقریبا دو 
هفته دیگر اعالم شــده اســت. همچنین در این 
پیگیری ها مشــخص شــد که در ابتدای امر قرار 
بوده تا اجناس دســت دوم نیز در ایــن طرح قرار 
بگیرند و بــا صحبت هایی که در جلســات مطرح 
شده، ماجرای درج شناسه کاال برای اجناس دست 

دوم که توســط مــردم فروخته می شــود منتفی 
شــده اســت؛ هر چند در بخش فروش اجناس نو 
ســایت هایی چون دیوار و شــیپور نیز بسیاری از 
 کاالهای آکبند توسط خود مردم فروخته می شوند

 و آنها اجنــاس نویی که الزم ندارنــد را در آنجا به 
فروش می رسانند.

در حال حاضر به نظر می رســد که این راه مبارزه 
با قاچاق لوازم خانگــی با توجه بــه اینکه تمامی 
 مدل های یــک دســتگاه، همگی یک شناســه

 کاال دارنــد )و آن شناســه کاال در اینترنــت به 
راحتی یافت می شــود( چندان راه درستی به نظر 
نمی رســد و بعید اســت با اجرای این طرح بتوان 
تضمین موفقیت ضمنی آن مانند طرح رجیستری 
را متصور شد. تهدید به فیلتر شــدن سایت ها در 
صورت این اقدام نیز از دیگر موضوعاتی اســت که 
به گفته حاضرین در جلســه بارها و بارها از سوی 
نهادهای مختلف حاکمیت و دولت به ســوی آنها 
روانه شــده و دیگر بــه این نوع تهدیــدات عادت 
کرده اند. گفتنیســت در حال حاضر دیجی کاال و 
 زنبیل و چند فروشــگاه معدود دیگر اینترنتی که

 تعدادشان به انگشتان یک دست نمی رسد به درج 
شناسه کاال اقدام می کنند. اما این تغییرات جدید 
احتماالً مشکالت بسیار بزرگی برای دیوار و شیپور 
به وجود خواهــد آورد؛ پلتفرم هایــی که هر کدام 
اکنون تبدیل به محلی برای فعالیت فروشنده های 

سنتی نیز شده اند.

فروشگاههایاینترنتیکه»شناسهکاال«رابرایاجناسنودرجنکنندفیلترمیشوند

حق كمیســیون تاكسی های 
اینترنتی افزایش قیمت ندارد

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
گفت: حق کمیسیون شرکت تاکسی های اینترنتی 

طبق روال سابق، افزایش قیمت نداشته است.
الفت نسب در ارتباط تلفنی با برنامه پیگیری شبکه 
خبر، با بیان استعالم افزایش حق کمیسیون شرکت 
تاکسی های اینترنتی طبق روال قبل است، افزود: 
کمیسیون برخی شرکت ها  ۱۵ الی ۲۰ درصد بوده 

و افزایش قیمتی نداشته است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی 
در ادامه گفــت: رانندگان می تواننــد در صورت 
مشاهده افزایش قیمت حق کمیسیون تاکسی های 
اینترنتی در تهران و شهرســتان ها را طبق قانون  

پیگیری کنند. 
الفت نسب با اشاره به اینکه حق کمیسیون برخی 
از شرکت ها هفت الی ۱۰ درصد و رقابتی هم است، 
افزود: همچنین حق کمیسیون شرکت های بزرگ 
در برخی از شهر های بزرگ ۱۵ الی ۲۰ درصد است.

شهرداری به كسب و كارهای 
اینترنتی فیبر نوری می دهد

موضوع واگذاری فیبرهای نوری به کسب وکارها 
محل مناقشه بوده اســت که اکنون، مدیرعامل 
سازمان فاوای شهرداری می گوید: بر اساس قانون 
این سازمان، متولی واگذاری فیبر نوری شهری به 

کسب و کارها و نهادها است.
کسب و کارها و شــرکت ها بارها اعالم کرده اند،  
برای دریافت زیرســاخت های فیبرنوری شهری 
از شهرداری موانعی سر راه شــان وجود دارد. اما 
مدیرعامل فاوای شهرداری می گوید کسب وکارها 
به راحتی می توانند از فیبرهای نوری شهری که 
طی سال های متمادی در شهرها کشیده شده اند 
استفاده کنند، اما اگر نیاز به حفاری داشته باشند، 
آن زمان باید فرآیندی که شهرداری در نظر گرفته 
اســت را طی کرده و  اگر امکانش وجود داشــت 

حفاری را آغاز کنند.
»محمد فرجود« )دوشــنبه( دربــاره ماجرای 
واگذاری فیبرهای نوری به کســب وکارها گفت: 
شهرداری یکسری زیرساخت فیبر نوری دارد که 
طی سال های گذشته و بر حســب نیازی که در 
حوزه خطوط مترو و مســائل دیگر وجود داشته، 

ایجاد شده است.
وی افزود: عالوه بر شهرداری، کنترل ترافیک نیز 
برای ارتباطات ایســتگاه و چراغ های راهنمایی 
رانندگی در سطح شهر به فیبر نوری نیاز داشت که 
به همین واسطه احداث شدند. از چند سال قبل 
شهرداری و سازمان فاوا تصمیم گرفتند ظرفیت 
استفاده از فیبرهای نوری را برای کسانی که نیاز به 

خدمات زیرساخت دارند، فراهم کنند.
مدیرعامل فاوای شــهرداری با تاکید بر این که 
استفاده از این ظرفیت برای کسب وکارها و نهادها، 
مصوبه هیات وزیــران نیز بود، گفــت: برخی از 
کســب وکارها از قبل با مجموعه های دیگر مانند 
»ترافیک« قراداد مســتقل و بلند مدت دارند که 
باید مسائل مربوط به آن حل شود. اما در غیر این 
صورت، اکنون ســازمان فاوای شهرداری متولی 
واگذاری فیبــر نوری به کســب وکارها و نهادها 
است. این مساله در برنامه ســوم نیز با صراحت 

بیان شده است.
او با بیان این که مســاله فیبــر از دو بعد فنی و 
واگذاری قابل بررسی است، تاکید کرد: موضوعات 
مربوط به واگذاری، سخت نیست، اما بعد فنی و 
انتقال فیبر کار آسانی نیست و به زمان نیاز دارد. 
البته این وفاق را ایجاد کرده ایم تا کســب وکارها 

بتوانند مشکالت این چنینی را حل و فصل کنند.
فرجود تشریح کرد: سال گذشته زمانی که فاوای 
شــهرداری به صورت قطعی مســئول واگذاری 
فیبر نوری شــد، با همــکاری وزارت ارتباطات 
چارچوب قرارداد واگذاری را شــفاف تر کردیم. 
بر این اســاس ســازمان فاوا،  وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات و بخش خصوصــی برای 
 تشکیل کنسرســیومی با حضور شــهرداری و

 شرکت های دارنده پروانه FCP تشکیل می شود 
تا بر این اساس، توسعه شــبکه اینترنت ثابت بر 
مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه 
شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

 وی افــزود: اگــر کســب وکار یــا نهــادی 
 تصمیم داشــته باشــد خــودش فیبر بکشــد،

 موضوع باید بر اساس فرآیند مورد نظر شهرداری، 
پیگیری شــود. شــهرداری می گوید اگر در آن 
منطقه موردنظــر فیبر وجود دارد، بهتر اســت 
حفاری دوباره انجام نشــود. به همین دلیل است 
که اگر کســب وکار یا نهادی در منطقه ای فیبر 
نوری می کشد، باید امکان استفاده دیگران از آن  

نیز فراهم باشد و به بقیه خدمات بدهد.

اخبار

تا دو ماه آینده عملیاتی می شود
نخســتین پروژه تاسیســات  
فاضالب روســتایی اســتان 

اصفهان در خمینی شهر
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اجرای 
اولین طرح فاضالب روســتایی پس از یکپارچه سازی 
شرکت های آبفای شهری و روستایی، در استان اصفهان 
گفت: نخستین پروژه تاسیســات فاضالب استان، در 
روستای تیرانچی شهرستان خمینی شهر تا دو ماه آینده 
عملیاتی می شود. هاشم امینی افزود: مطالعات اولیه و 
نقشه  های اجرایی سیستم فاضالب روستای تیرانچی 
تهیه شــده و این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲/۵ میلیارد 
تومان، با هدف بهره مندی ساکنان روستای تیرانچی 
از خدمات شــبکه فاضالب اجرایی می گردد، گفتنی 
است در ابتدای امر، با تخصیص اعتبارات جاری، اجرای 
۵ کیلومتر از ۱8 کیلومتر فاضالب این روستا عملیاتی 
می گردد. رئیس هیات مدیره آبفا استان اصفهان  با اشاره  
به دلیل اجرای تاسیسات  فاضالب در روستای تیرانچی 
تصریح کرد: روستای تیرانچی از جمله روستاهایی به 
شمار می آید که از یک طرف به خمینی شهر و از سوی 
دیگر به شهر کوشک چسبیده است و مجاورت این روستا 
به شهر ها یکی از دالیل اجرای تاسیسات فاضالب در این 
منطقه اســت. وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۶۲۰ فقره 
انشعاب آب به مشترکین در روستای تیرانچی واگذار 
گردیده اســت اعالم کرد: جمعیت این روستا بالغ بر 
۳۵۰۰ نفر است و با اجرای تاسیسات فاضالب در آینده، 
به متقاضیان، انشعاب فاضالب واگذار می شود. هاشم 
امینی با بیان اینکه روستای تیرانچی تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ است اظهار داشت: با همکاری 
فرمانداری و شهرداری خمینی  شهر، منابع و سرمایه الزم 
برای پروژه  اصالح شبکه آبرسانی به منظور حل مشکل 

کم آبی و افت فشار آب، جذب شده  است.

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید محمدرضا 
میرتاج الدینی نماینده تبریز در مجلس :

خودكفایی در تولید ریل ،ثمره 
همت شبانه روزی متخصصین 

ذوب آهن اصفهان است

حجت االسالم و المسلمین دکتر سید محمدرضا میرتاج 
الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی و حجت 
االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی و عضو هیات 
رئیسه مجلس شنبه بیست و یکم تیرماه با حضور در ذوب 
آهن اصفهان از بخش های مختلف خط تولید شــرکت 
شامل کارگاه تولید ریل در نورد ۶۵۰ ، باتری شماره سه 
کک سازی وکوره بلند های شماره یک و سه بازدید کردند 
و با مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت و 
سایر مسئولین کارخانه گفتگو نمودند.    نماینده تبریز 
در مجلس شورای اســالمی گفت :ذوب آهن اصفهان 
یکی از صنایع پایه و از افتخارات نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران محسوب می شود. بنده در دوران فعالیت در 
سمت معاونت ریاست جمهوری نیز بازدیدی از ذوب آهن 
اصفهان داشتم و هم اکنون که در ابتدای مجلس یازدهم 
هستیم نیز عالقمند بودم بازدیدی از این کارخانه عظیم 
داشته باشم.وی با اشاره به اینکه انصافاً  تالش و کوشش 
کارگران در جبهه صنعت از نزدیک نمود ویژه ای دارد ، 
افزود : آماده سازی کوره بلند این کارخانه عظیم که بیش 
از نیم قرن از عمر آن می گذرد جای تشکر و  قدردانی دارد. 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد 
: یکی از جاذبه های ذوب آهن اصفهان برای بنده تولید 
ریل مطابق با آخرین استاندارد های روز دنیا است و امروز 
این فراغ خاطر را داریم که این شرکت مادر صنعتی می 
تواند کلیه نیازهای خطوط راه آهن کشور را پوشش دهد 
و لذا میتوانم بگویم خودکفایی در تولید ریل ملی،ثمره 
تالش و کوشش شــبانه روزی متخصصین ذوب آهن 
اصفهان است.دکتر میرتاج الدینی ادامه داد: نسل آینده 
قطارهای ایران،از نوع پر ســرعت هستند که ذوب آهن 
اصفهان تامین ریل استاندارد آنها را از شمال تا جنوب و 

شرق تا غرب   پوشش دهد.
کمبود مواد اولیه، تولید ذوب آهن اصفهان 

را ناتمام گذاشته است 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس 
چگونه مــی توانند دغدغه اصلــی ذوب آهن اصفهان که 
نداشتن مواد اولیه اســت را برطرف نمایند چنین گفت : 
امروز مطلع شدم این شرکت عظیم به دلیل نداشتن سنگ 
آهن نمی تواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد زیرا بخش 
اعظمی از   سنگ آهن تولیدی کشور متاسفانه صادر می 
شود و این در حالی است که همین ماده اولیه با ورود به این 
کارخانه و تبدیل شدن به محصول نهایی می تواند ارزش 
افزوده چند برابری را به ویژه در شرایط تحریم کنونی برای 

کشور به ارمغان بیاورد. 

فعالیت گسترده تاکسی های اینترنتی در حوزه برون شهری با وجود منع قانونی
باوجود ممنوعیت فعالیت شرکت های تاکسی های اینترنتی در حمل و نقل بین شهری، برخی از آنها همچنان به این کار ادامه می دهند.

در حالی که مجوز فعالیت در حوزه حمل و نقل مسافر برون شهری از طریق وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ارایه می شود و فعالیت تاکسی های 
اینترنتی که مجوز فعالیت شان مربوط به درون شهرهاست، اجازه فعالیت در این محدوده را ندارند، اما در چند ماه اخیر به طور گسترده فدر این حوزه فعال شده اند.

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 ۹8 بــه ترتیــب ۳۹.۹، ۳۹.۶ و 
۳8.۶ میلیــارد دالر بوده و درمجموع طی دو ســال 
اخیر صادرات کشــور حدود ۷۲.۵ میلیارد دالر بوده 
که از این میزان تنها ۴۵ 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: 2۷ میلیارد دالر ارز صادراتی به كشور بازنگشته است

رئیس سازمان توسعه تجارت: ۷۰ درصد تجار ارز صادراتی را تحویل دادند
تنگنای ارزی دولت با شدت گرفتن تحریم 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 ۴۲ تا ۴۳ 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
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اقتصاد

احتمال فرار از مالیات خانه های خالی در نبود بستر ديجیتال
با وجود آن که قرار است در تابستان جاری اولین برگه های مالیاتی برای صاحبان خانه های 
خالی ارسال شود، ضعف دستگاه های دولتی در ارائه اطالعات برخط می تواند زمینه را 
برای فرار مالکان از پرداخت مالیات فراهم کند.به گزارش ایسنا، سامانه امالک و اسکان که 
بستری برای شناسایی خانه های خالی است پس از رونمایی توسط وزارت راه و شهرسازی 
در بهمن ماه گذشته و واگذاری به سازمان امور مالیاتی در اردیبهشت امسال، مجدداً برای 
تکمیل اطالعات به وزارت راه و شهرسازی بازگردانده شده است. همین موضوع باعث شد 
برخی منتقدان بگویند با گذشت چهار سال از الزام برای دریافت مالیات از واحدهای خالی، 
سامانه مربوط به این موضوع بین دو دستگاه دولتی پاسکاری می شود.با این حال وزارت 
راه و شهرسازی قول داده با همکاری دستگاه های مربوطه، اطالعات الزم را در این سامانه 
بارگذاری خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد هر چه به زمان تحقق مالیات خانه های 
خالی نزدیک تر می شویم، ضعف های تحقق این مهم بیشتر خود را نشان می دهد.یکی 
از مشکالت آن است که به دلیل نبود بستر دیجیتال و عدم ارائه اطالعات برخط توسط 
دستگاه های مرتبط با سامانه امالک و اسکان، احتمال انعقاد قراردادهای صوری به منظور 
فرار از مالیات وجود دارد. این موضوعی است که امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی 
نیز به آن اذعان کرده است.او همچنین نرخ جریمه خانه های خالی را بازدارنده نمی داند. 
طبق قانون، صاحبان واحدهای خالی در سال اول یعنی ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات معاف 
هستند، در سال دوم یعنی ۱۳۹۶ باید نصف اجاره سالیانه را مالیات بپردازند.   در سال 
سوم یعنی ۱۳۹۷ معادل تمام ارزش اجاره بهای سالیانه مشمول مالیات می شوند و در 
سال بعد از آن یک و نیم برابر ارزش اجاره ملک باید مالیات بپردازند.پارسا همچنین گفته 
که موضوع مهمتر آن است که اطالعات الزم برای آگاهی از زمان خالی بودن خانه ها را 
در اختیار نداریم.وی  با بیان اینکه بعد از تحویل این سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور، 
ما حداکثر بعد از ۱۰ روز مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی افراد را صادر خواهیم 
کرد، گفت: مشکل اصلی درباره اخذ مالیات از خانه های خالی این است که وزارت راه و 

شهرسازی هنوز تمامی اطالعات الزم را در سامانه قرار نداده است.

موافقت مجلس با دوفوریت طرح مالیات بر خانه های خالی
روز گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس مکلف شد ظرف یک هفته جزئیات طرح مالیات 
از خانه های خالی را به صحن علنی ارائه کند.خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در 
این خصوص گفته که کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه های 
خالی امکان پذیر است که امیدواریم در تابستان سال جاری که پیک خرید و فروش خانه و 
جابجایی مستاجران است اجرای این قانون اثرات خود را داشته باشد.همچنین بحرینی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که بیش از نیاز کشور واحد مسکونی آماده سکونت 
داریم. دولت متأسفانه همراهی الزم را برای اجرای این قانون نداشت اما هم اکنون وزارت راه 

و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است.

برخی چالش های طرح از نگاه وزیر
از طرف دیگر محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر دریافت مالیات خانه های 
خالی در تابستان جاری می گوید متاسفانه برای هرکاری در کشور یکسری موانع را خود قانون 
به وجود می آورد آن هم اینکه برخی دستگاه ها برای در اختیار قرار دادن اطالعات خود به 
دستگاه ها و سازمان های دیگر منع قانونی دارند.اسالمی در عین حال اظهار کرد که با توجه 
به اقدامات و تالش های صورت گرفته به زودی این معذوریت های قانونی برطرف خواهد 
شد.وزیر راه و شهرسازی این را هم گفته که بسیار خوش بین است که در همین تابستان برگه 
های مالیاتی برای کسانی که خانه های خالی دارند، صادر شود.به گفته او، خانه های خالی 
متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می شود. دو میلیون واحد مسکونی بدون 
استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در 
زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. از سوی دیگر مالیات بر خانه های خالی شاید 
عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

سهام عدالت ۵32 هزار تومانی 17 میلیون و 809 
هزار تومان شد

استعالم لحظه ای ارزش ســهام عدالت بِروز شد و ارزش ســهام عدالت با ارزش اولیه 
۵۳۲هزارتومانی به ۱۷ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان رسید. در پی صدور دستور آزادسازی 
سهام عدالت، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه اندازی سامانه استعالم 
و آزادسازی ســهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشموالن 
به تفکیک شرکت های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد. این سامانه بار دیگر 
در پایان معامالت چهارشنبه بِروزرسانی شده است و مشموالن می توانند با مراجعه به این 
سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه 
شده است آگاهی یابند. الزم به ذکر است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام 
عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعالم مشاهده 
کنند.بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها ۵۳۲ هزار تومان 
است در پایان معامالت روز یک شنبه ۲۲ تیر ارزش سهام عدالتشان به ۱۷ میلیون و ۸۰۹ 
هزار و ۳۰ تومان رسیده است. این رقم در روز کاری قبل ۱۷ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۰۴ 
تومان گزارش شده بود که بر این اساس سود ۷۹۰ هزار تومانی طی معامالت یک شنبه 

عاید مشموالن سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲هزار تومانی شده است.

ETFها همچنان برقرار است
 ETF رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تصمیمی مبنی بر توقف
)صندوق سرمایه گذاری قابل معامله( ها گرفته نشده است، اظهار کرد: ETFها همچنان 
برقرار هستند.سن قالیباف اصل در گفت و گو با ایسنا، درمورد مباحثی مبنی بر اینکه 
ممکن است ETF ها متوقف شوند، اظهار کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان 
خصوصی سازی صحبتی از کنسل شدن ETFها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی 
 ETF ها همچنان برقرار است.وی با بیان اینکه باید درخواستETF سازی اعالم کرد
از سوی وزارت اقتصاد به سازمان بورس اعالم شود، اظهار کرد: زمانی که درخواست به 
سازمان ارائه شود، کارها را انجام می دهیم اما تا کنون چنین چیزی اعالم نشده است.

بر اساس این گزارش، دولت قصد داشت باقی مانده سهام خود را سه گروه بانکی و بیمه 
ای، پاالیشی،صنایع  فلزی و خودروسازی  در قالب ETF در بازار سرمایه عرضه کند. در 
این راستا عرضه نخستین ETF که شامل گروه بانکی و بیمه ای می شد چندی پیش با 
نماد دارایکم صورت گرفت و گفته می شود گروه بعدی صنایع فلزی و خودرو است که 
شامل فوالد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در سایپا و ایران خودرو می شود.

 وزارت راه هنوز تمامی اطالعات را در سامانه قرار نداده است
رئیس سازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه بعد از تحویل این سامانه به سازمان امور 
مالیاتی کشور، ما حداکثر بعد از ۱۰ روز مطابق با قانون اوراق تشخیص مالیاتی افراد را صادر 
خواهیم کرد، گفت: مشکل اصلی درباره اخذ مالیات از خانه های خالی این است که وزارت راه 
و شهرسازی هنوز تمامی اطالعات الزم را در سامانه قرار نداده است. پارسا در پاسخ به سوالی 
درباره احتمال بروز تخلفاتی مانند انعقاد اجاره نامه های صوری در جریان اجرای قانون اخذ 
مالیات از خانه های خالی، اظهار داشت: تا زمانی که کشور به سمت اداره دیجیتال پیش نرود 
و مانند کشورهای پیشرو اطالعات به صورت برخط در سامانه ای قرار داده نشود، همچنان 
اینگونه مشکالت وجود دارد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: تصویری از هرگونه 
داده های اطالعاتی )ترنزکشن( واقعی مالی که در کشور اتفاق می افتد، باید به سازمان امور 
مالیاتی کشور هم ارائه شود زیرا اقدامات ما تنها براساس اطالعات است. پارسا تصریح کرد: 
تمامی اطالعات الزم امور مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی باید وارد سامانه  شود و این سامانه 
هم به صورت برخط و دائمی برای سازمان امور مالیاتی قابل دسترس باشد که این اتفاق به 

آرامی در حال انجام است. 

نبض بازار

طالی داخلی نزدیک به ۲۰ هزار تومان گران شد
قیمت طال در بازار روز دوشنبه با ۱۹۹۰۰ تومان افزایش، ۹۸۶,۳۰۰ )نهصد و هشتاد و شش هزار و سیصد ( تومان نرخ گذاری شد.  قیمت طال رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طال ۱۸ عیار 

که روز یکشنبه تا ۹۶۶,۴۰۰ )نهصد و شصت و شش هزار و چهارصد ( تومان رسیده بود، روز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ با رشد ۲.۰۱ درصدی به ۹۸۶,۳۰۰ )نهصد و هشتاد و شش هزار و 
سیصد ( تومان رسید.

آمار بیکاران در بهار امسال 
در کشــور هرچنــد کاهش 
یافته؛ امــا نگــران کننده 
است زیرا زمانی کاهش نرخ 
بیکاری مثبــت ارزیابی می 
شود که همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال 
باشد که نشانه وضعیت بهبودیافته است که در سه ماهه 
بهار این طور نبوده است.نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ 
ساله طبق اعالم مرکز آمار حاکی از آن است که ۲۴،۵ 
درصد از فعاالن این گروه ســنی در بهار امسال بیکار 
بوده اند؛ بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد 
نشان می دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل ۲.۰ درصد کاهش یافته است. بررسی نتایج حاکی 
از مشهود بودن اثر کرونا بر بازار کار کشور در فصل بهار 
نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، 
جمعیت غیر فعال کشــور افزایش و جمعیت شاغل و 
بیکار کشور )جمعیت فعال( با کاهش ملموسی همراه 
شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر 

نشان می دهد که ۹،۸ درصد از جمعیت فعال )شاغل و 
بیکار( بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 

در سال ۱۳۹۸؛ ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

۳۶ درصد بیکاران در کشــور تحصیالت 
دانشگاهی دارند

در این میان سهم بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ۳۶ 
درصد است که سهم زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به روستایی باالتر است.  مطابق گزارش ارائه شده از 
سوی مرکز آمار ایران بیکاران در کشــور  در چکیده نتایج 
طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۹۹، بررســی اشــتغال در 
بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان می دهد که بخش 
خدمات با ۴۹.۷ درصد بیشترین ســهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است که دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

جمعیت غیرفعال افزایش یافت
رئیس مرکز آمار ایران گفت: »اگر کاهش نرخ بیکاری 
همراه با افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال باشد 
نشانه وضعیت بهبود یافته اســت، که البته این طور 
نبوده اســت.« جواد حســین زاده گفت: »در فصل 

بهار با تغییر وضعیت بخشی از جمعیت بیکار جویای 
کار به جمعیت غیرفعال مواجه شــدیم که این امر در 
تشدید کاهش نرخ بیکاری بسیار موثر بوده است. وی 
عمده ترین علت این تغییر وضعیت را شیوع بیماری 
کووید ۱۹ و اثرات آن بر بازار کار کشــور دانســت و 
افزود: »در فصــل بهار ۲ میلیــون و ۷۶۰ هزار نفر به 

جمعیت غیرفعال افزوده شده اســت. به گونه ای که 
به ترتیب ۱۴.۸ و ۳۷.۲ درصد، جمعیت شــاغالن و 
بیکاران نسبت به مدت مشابه ســال ۹۸ به جمعیت 
غیرفعال پیوسته اند.«»کســب و کار« در گفتگو با دو 
کارشناس مشــکالت پیش روی بیکاران کرونایی را 

بررسی می کند. 

30 درصد  مشاغل زمان  شیوع  كرونا  در  اسفند  و فروردين حداقل  يك  نفر  را  اخراج  كردند

ریزش  1/5 میلیون  نفری  شاغالن
نرخ بیكاری 9/8 درصدی بهار امسال حاصل كاهش 2 میلیون نفری جمعیت فعال و 1/6 میلیون نفری تعداد شاغالن است
كاهش همزمان نرخ بیكاری و نرخ مشاركت عالمت خوبی نیست                                           نرخ بیكاری جوانان 24.۵ درصد اعالم شد

فشار مضاعف به بیکاران 
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

بیکاران اگر شاغل بخش خصوصی باشند دولت راهکاری برای حمایت از آنها دارد و آن بیمه بیکاری است. اگر کارفرما بگوید من برای حفظ تولید و نیروی انسانی وام ارزان می خواهم که بتوانم تولید را بچرخانم یا سرمایه در گردش 
پایین تر می خواهم که بانک ها به من نمی دهند، آن زمان دولت ها وارد می شوند و بودجه ای را اداره شده در اختیار بانک ها می گذارند؛ کاری که آمریکا در رکود چند سال قبل کرد و چند صد میلیارد دالر را به اقتصاد تزریق 
نمود وگرنه هیچ دولتی نیروهای بیکارشده را به کار نمی گیرد؛ ولی بحث، بحث بیمه های بیکاری است که ما در ایران ضعیف هستیم و بحث دیگر، بحث تورم است. تورم در کشورهای دیگر به میزانی نیست که ما در حال تجربه 
آن هستیم. بیکاران در ایران از دو جنبه ضرر می کنند؛ یک شغلشان را از دست می دهند و درآمدشان از بین می رود و از طرف دیگر تورم قدرت خرید آنها را ضعیف می کند. این است که اگر ما انتظار داریم که دولت بیشتر هوای 
بیکاران را داشته باشد بنابراین باید حداقل تورم را کنترل کند که متاسفانه نکرده است. یعنی شما هر روز باید شاهد تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ، لوازم خانگی و خودرو و اقالم دیگر باشید. همه این مسائل روی بخش کارگری فشار 
می آورد. این است که اگر دولت می خواهد کمک و حمایت کند اوال باید بیمه های بیکاری، دوم بسته های حمایتی و سوم به کنترل قیمت ها بپردازد وگرنه با وام گرهی گشوده نمی شود. اگر قیمت ها پایین نیاید کارگر یا کارفرما 
این وام را باید بازپرداخت کند؛ اما پولی ندارد. مثال بنگاه هایی که مشکل سرمایه در گردش دارند یا کاالهای تولیدی شان معطل قطعه یا پولی است که باید به صنعتشان تزریق کنند آنجا می توانند از طریق بانک های عامل هر 
بخش مثل صنعت و معدن، مسکن و... بنگاه ها را در مسیر تولید بیاورند و کارگر را بیکار نکنند. اگر دولت می دانست که ارز به ۲۳ هزار تومان می رسد قبال باید تمهیداتی را برای شرکت ها داشت ولی در حال حاضر شرکت ها پول 
ندارند که ارز را بخرند. کرونا و تورم و تحریم همه دست به دست هم داده که دولت نتواند تولید را حفظ کند پس به بیکاری منجر می شود؛ ولی در کشورهای دیگر بیمه های بیکاری قوی تر داشتند. تولید درست است که کم شده 

ولی هزینه تولید باال نرفته که قدرت خرید افراد با درآمد ثابت کمتر شود. 

زنگ خطر کاهش همزمان نرخ بیکاری و مشارکت
حسین محمودی اصل، اقتصاددان

روند ایجاد اشتغال در کشور ما به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری طبیعی است که دچار مشکل بوده است. از سوی دیگر این روند ناشی از شدت تحریم ها و ناترازی های اقتصاد ما باعث شده که در کنار بیماری کرونا مسائل 
متعددی را در این خصوص شاهد باشیم. بخش زیادی از بدنه نیروهای آماده جویای کار از پیدا کردن یک کار مناسب ناامید شده اند. از سوی دیگر برخی از بدنه کاری در شرایط کرونا انجام یک فعالیت کاری را تعطیل کرده اند. 
بنابراین در چنین شرایطی بی تردید بر آمار بیکاران اضافه می شود. گفتنی است که بخشی از اینکه احتمال دارد آمار ما براساس بیمه بیکاری ردشده باشد طبیعی است با توجه به امید برگشت به کسب و کار و احتمال شروع مجدد 
برخی فعالیت ها در بیمه بیکاری خیلی از افرادی که شاغل بوده اند بیمه بیکاری آنها رد می شود یا به دلیل اینکه شرط دریافت وام کسب و کار برای بنگاه ها )که برای هر شاغل حدود ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان بود( رد کردن بیمه بود، 
باعث خواهد شد که ما یک شغل را از دست رفته داشته باشیم اما بیمه شخص رد شده باشد. یعنی بیمه او موجود باشد به خاطر شرط اخذ وام؛ اما عمال شخص شاغل نیست. در کشور ما هم سرمایه گذاری صورت نگرفته، بنابراین 
طبیعی است نمی شود انتظار داشت که میزان بیکاری کاهش پیدا کند. از طرف دیگر بیماری کرونا هم مزید بر علت شد که مقطعی ما دچار مشکالتی شویم. شاید یکی از دالیل این آمار که بتوانیم توجیه کنیم این باشد که برخی 
فعالیت ها تعطیل شده اند و دوباره خواسته اند خأل ماه های گذشته را جبران کنند بنابراین با نیروهای اضافه خواستند شروع کنند که ممکن است در ادامه این نیروها متعادل شوند. اما در حالت کلی شیوع کرونا و بیکاری دامنگیر 
شده است. یک موضوع مهم دیگر این است که میزان اصناف موجود در کشور ما ۷ برابر دنیاست و ۳ میلیون صنف ثبت شده و پروانه دار داریم. یعنی به جای اینکه در کشور ما حدود ۴۰۰ هزار صنف باشد، ۳ میلیون صنف است. 
طبیعی است که به تدریج اصناف به دلیل ایجاد هایپرمارکت ها، فروشگاه های بزرگ و به دلیل تجمیع اصناف مختلف در قالب پاساژ و هایپرمارکت ها و فروش های اینترنتی، کارکرد خود را از دست خواهند داد و چه کرونا می آمد 
و چه نمی آمد اصناف می بایستی به سمت متعادل شدن گام برمی داشتند. واقعیت امر این است که در کشوری که حجم سرمایه گذاری کاهش شدیدی داشته باشد میزان بیکاری افزایش زیادی خواهد داشت. در کشوری که 
بودجه دولت دچار کسری باشد اولین جایی که مورد لطمه قرار می گیرد بودجه عمرانی است و جایی که دولت از محل آن ایجاد اشتغال می کند بودجه عمرانی است یعنی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی ما تحت 
تاثیر کسری بودجه است و شاید درصد تحقق آن به کمتر از ۳۰ درصد برسد. پس به نظر می رسد برای فعال کردن حوزه اشتغال حدود ۸۴ هزار طرح نیمه تمام که حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می خواهد به 
بخش خصوصی واگذار می شود. در چنین حالتی بخش خصوصی می تواند به عنوان سرمایه گذار منابع را وارد کند و در این حال هم از سرمایه های راکد کشور استفاده می شود و هم اینکه ایجاد اشتغال خواهد شد و نکته مهم تر 
اینکه نقدینگی به سمت تولید مولد حرکت خواهد کرد. خیلی از افرادی که کد بورسی می گیرند با توجه به بیکاری، فعالیت با پس انداز حداقلی خود در بورس را به عنوان یک شغل تعریف می کنند و به همین دلیل خود را شاغل 

می دانند حتی افرادی که به صورت مقطعی مثال در اسنپ فعالیت می کنند خود را شاغل پنداشته و از آمار بیکاران حذف می شوند. این در حالی است که طبق استاندارد شاغل محسوب نمی شوند. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

استارت آپ ها هم خود را برای تامین مالی از بازار سرمایه آماده 
می کنند. استارت آپ های بزرگی که با توجه به تحریم ها، 
دسترسی آن ها به سرمایه خارجی به شدت کاهش یافته است 

و حتی بعضی در سال گذشته تن به تعطیلی داده اند.
در ماه های گذشته بیش از همیشه اخبار تامین مالی استارت 
آپ ها و شرکت های دانش بنیان منتشر شده است. مسئوالن 
در معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری امیدوارانه از پذیره 
نویســی این شــرکت ها در بورس خبر می دهند و استارت 
آپ ها هم خود را برای تامین مالی از بازار ســرمایه آماده می 
کنند. اســتارت آپ های بزرگی که با توجه بــه تحریم ها، 
دسترسی آن ها به ســرمایه خارجی به شدت کاهش یافته 
اســت و حتی بعضی در سال گذشــته تن به تعطیلی داده 
اند. اکنون این اســتارت آپ های بزرگ کــه در همه گیری 

کرونا وام صندوق نوآوری و شــکوفایی هــم دردی از آن ها 
 دوا نکرد و اتکا به بانک ها را هم کارگشــا نمی بینند، چشم

 به بازار سرمایه دوخته اند.
شرکت های دانش بنیان در سال گذشته بیش از ۳۰۰ هزار 
شغل مستقیم ایجاد کرده اند. باوجود اعالم اینکه بسیاری از 
این شرکت ها هنوز در محیط گلخانه ای در ایران فعالیت می 
کنند و دسترسی محدودی به بازار دارند، فروش این شرکت 
ها هم در سال ۹۸ به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان اعالم کرده ارزش بعضی شــرکت 

های دانش بنیان ایرانی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می 
رسد و ارزش این شرکت ها در سال جاری هم ۴۰ تا ۵۰ درصد 
بیشتر می شود. به گفته سورنا ستاری دو شرکت دانش بنیان 
در روزهای آینده در تابلوی بورس پذیره نویسی می شوند و با 
این پذیره نویسی، تعداد شرکت های بورسی به ۳۵ مجموعه 
می رســد. به گفته معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، 
یکی از چالش های جدی حضور شرکت های دانش بنیان در 
بورس، مسئله ارزشگذاری است. ستاری در این باره گفت »پایه 
اقتصادی کشور همیشه مبتنی بر منابع زیرزمینی، شرکت های 

نفت، گاز، پتروشیمی، فوالد و سیمان بوده است. زمانی که در 
مورد اقتصاد دانش بنیان و نوآوری صحبت به میان می آید، 
قیمت گذاری در این شــاخصه ها به سختی انجام می شود و 
ارزش گذاری آنها به عنوان چالش بزرگی برای اقتصاد کشور 
تلقی خواهد شد که تاکنون تجربه نشده است.هم چنین در 
بحث دارایی های نامشهور با چالش همراه هستیم که باید هر 
چه زودتر این چالش برطرف شود و می توان به جرأت گفت 
که این اقدام کار بســیار ســختی خواهد بود«.اکنون پذیره 
نویسی ۳۳ شرکت دانش بنیان در بورس به ارزش ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان انجام شده اســت که بزرگترین آن ها شرکت 
آپ و خدمات انفورماتیک است. اکنون ۹ صندوق جسورانه 
در بورس وجود دارد و برای پذیره نویســی ۱۳ صندوق دیگر 

موافقت صورت گرفته است.

دبیر کمیســیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری 
چند راهکار برای اینکه جذابیت بــازار ارز برای دالالن 
کاهش پیدا کند تا ناآرامی های این بازار آرام گیرد، مطرح 
کرد.علی نظافتیان در گفت وگو با ایســنا، درباره علل 
نوسانات اخیر بازار ارز و نقش بانک ها در معامالت ارزی، 
اظهار کرد: معامالت ارزی برخالف خرید و فروش وجه 
رایج کشور از نظر شــرعی جزو مکاسب حرام محسوب 
نمی شود و بدیهی است که در انجام این معامالت رعایت 
مقررات ارزی الزامی است؛ درغیر اینصورت تخلف ارزی 
محسوب می شود و قابل پیگرد است. وقتی بپذیریم که 
ارز، کاال یا مال است، در نتیجه وضعیت بازار این کاال نیز 

تابع قواعد عمومی عرضه و تقاضا خواهد بود.

عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست
وی افزود: اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناســب باشد 
قیمت آن هم متناسب با میزان ارز در بازار خواهد بود، اما 
اگر میزان عرضه در حد تقاضای نرمال بازار نباشد، قیمت 
ارز نیز خواه یا ناخواه افزایش خواهد یافت؛ بنابراین یکی 
از علل اصلی نوسات اخیر در بازار، عدم تعادل عرضه و 

تقاضاست و یکی از دالیل اصلی افزایش تقاضا در بازار ارز 
این است که ارز نیز همچون خودرو از یک کاالی مصرفی 
به یک کاالی "سرمایه ای" تغییر جهت داده است.دبیر 
کمیسیون حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری ادامه داد: 
در حال حاضر بسیاری از خریداران ارز آن را به منظور 
خرید و مصرف ارزی نمی خواهند و مورد نیازشان نیست، 
بلکه می خواهند با معامله ارزی، ریال خود را تبدیل به 
یکی از ارزهای معتبر کنند تا از رهگذر افزایش قیمت ارز 
درآمد زیادی کسب کنند و در نتیجه برای خرید ارز به 

بازار هجوم می آورند.

نمی توان ارزپاشی کرد
در ادامه وی با بیان اینکه تولیدکننده یا در واقع دارنده 
اصلی ارز دولت اســت، گفت: منبع بعــدی، ارز حاصل 
از صادرات غیر نفتی یا خدمات مهندســی اســت که 
صادرکنندگان باید ایــن ارز را به چرخه مبادالت ارزی 
کشور وارد کنند. منابع ارزی دولت عمدتا درآمد حاصل 

از صادرات فرآورده هــای نفتی، گازی و یا خطوط ارزی 
اعتباری بانک مرکزی و سایر بانک هاست. دولت از طریق 
بانک مرکزی و طبق ضوابط و مقررات خاصی ارز خود را 
برای خرید کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم اختصاص 
می دهد و به عبارتی به اینگونه مصرف کنندگان واقعی، 
ارز تخصیص می دهد و با نرخ پایین تر از نرخ بازار آزاد به 
آنان می فروشد تا با اســتفاده از ارز تخصیصی کاالهای 
مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند.به گفته نظافتیان، 
اکنون بسیاری از عوامل تاتیرگذار بر نرخ ارز در اختیار 
بانک مرکزی نیست. متاســفانه تحریم ظالمانه دولت 
آمریکا موجب کاهش درآمد ارزی کشــور شده است و 
حتی بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی 
به کشور هم با صدها مشکل بانکی مواجه شده است. در 
نتیجه دولت و بانک مرکزی ناچارند منابع ارزی کشور 
را به کاالها و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز کشــور و 
عامه مردم اختصاص دهنــد. بنابراین، نمی توان منابع 
ارزی دولت و بانک مرکزی را وارد بازار آزاد ارز کرد و به 

اصطالح ارزپاشی کرد تا عرضه ارز با تقاضای ارز در بازار 
آزاد متعادل شود.

چند پیشــنهاد برای کاهــش جاذبه 
اقتصادی بازار ارز

این مقام مســئول با تاکید بــر اینکه بایــد با اعمال 
سیاست های مناســب اقتصادی جاذبه اقتصادی ارز 
را کاهش داد تا مردم به ســوی این بــازار بی ثبات و 
پرریسک هجوم نیاورند، خاطرنشان کرد: برای ایجاد 
ثبات در بازار ارز، اقدامات متنوعی قابل توصیه است 
که جایگزین کردن جاذبه اقتصادی سایر بخش های 
اقتصادی به عنوان جایگزین جاذبه سرمایه ای ارز به 
گونه ای که ورود به بازار  ارز در مقایسه با سایر بخش ها 
جاذبه اقتصادی چندانی نداشته و ریسک آن منطقی 
نباشد. یکی از این سیاســت های مناسب، رونق بازار 
بورس است که آن باید مشروط به این باشد که رونق 
بورس حاصل افزایش کمیت و کیفیت شــرکت های 
بورســی اســت و نه حاصل بازار غیرواقعی و کاذب 

بورس بازان.

سرمقاله

خدمات انفورماتیك، بزرگترين دانش بنیاِن حاضر در بورس

۳5 شرکت دانش بنیان در تابلوی بورس

راهکارهای   ایست مقابل دالر 

يادداشت
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