
قیمت طــا در معامــات روز چهارشــنبه بــازار جهانی 
تحــت تاثیــر نگرانیها نســبت بــه افزایــش مــوارد ابتا 
بــه ویــروس کرونــا و تنشــها میــان آمریــکا و چیــن 
 افزایش پیــدا کــرد و در بــاالی مــرز مهــم ۱۸۰۰ دالر

 ایستاد.
بهای هر اونس طا برای تحویل فوری در معامات روز جاری 
بازار سنگاپور با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۰۸ دالر و ۶۱ سنت 

رسید.
در بازار معامات آتــی آمریکا، هر اونس طــا با ۰.۱ درصد 

کاهش، به ۱۸۱۱ دالر و ۴۰ ســنت رســید. به گفته جفری 
هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شــرکت اواندا، به نظر می رسد 
تقاضا برای طا با هر بار کاهش قیمت در محدوده ۱۸۰۰ دالر، 
قویتر می شــود به خصوص اکنون که قرنطینه در کالیفرنیا 
دوباره بازگشــته اســت. اگرچه فضا در وال استریت خوش 
بینانه اســت اما رکورد بدهیهای معوقــه و اظهارات مقامات 
 بانک مرکزی آمریکا، باعث تردید سرمایه گذاران خوش بین 

شده است.
افزایش موارد ابتا به ویــروس کرونا در آمریــکا ادامه دارد 

و بســیاری از ایالت ها موقتا بازگشــایی اقتصادی را متوقف 
کرده اند تا به مهــار اوج گیری شــیوع بیمــاری بپردازند. 
 آمار ابتا به کوویــد ۱۹ از مرز ۱۳ میلیون نفــر عبور کرده  

است.
مقامات بانک مرکزی آمریکا روز ســه شنبه هشدار دادند که 
روند احیای اقتصاد آمریکا از تبعات ویروس کرونا طوالنی تر 
خواهد بود و مشکات اقتصادی در صورت افزایش موارد ابتا 

تشدید خواهد شد.
عامل دیگری که از افزایش قیمت طا حمایت کرد، تشــدید 

تنشــهای واشــنگتن و پکن پس از امضای فرمانی از سوی 
رییس جمهور آمریکا برای پایان دادن به توافق ترجیحی برای 
 هنگ کنگ و بستن در مذاکرات برای فاز دوم توافق تجاری 

بود.
بر اســاس گزارش رویترز، تقاضا برای دارایی امن باعث شده 
قیمت طا با وجود صعود بازارهای ســهام آمریکا در شــب 

گذشته، صعود کند.
ذخایر طای اس پــی دی آر گلد تراســت کــه بزرگترین 
صندوق ETF طا در جهان اســت، روز ســه شــنبه ۰.۲ 

درصد رشــد کرد و به ۱۲۰۶.۸۹ تن رســید کــه منعکس 
 کننده تقاضای باال برای سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند 

است.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری بــا ۰.۳ درصد افزایــش، در ۱۹۶۶ دالر و ۷۱ ســنت 
ایســتاد. هر اونس پاتین برای تحویل فــوری با ۰.۲ درصد 
افزایش، ۸۲۷ دالر و ۸۲ سنت معامله شد. هر اونس نقره برای 
 تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۹ دالر و۲۲ ســنت 

رسید.

نایب رئیس انجمــن واردکنندگان فرآورده های 
بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران از ممنوعیت 
واردات عطر در سال جاری خبر داد و گفت: این 
در حالی است که ۹۰ درصد عطر موجود در بازار 
از طریق واردات تأمین می شد و حاال وضعیت این 
کاال هم همانند سایر محصوالت آرایشی بهداشتی 
که با ممنوعیت واردات قاچاق آنها افزایش یافته 

است، می شود.
محمدرضا بحیرایی با اشاره به ممنوعیت واردات 
فرآورده های آرایشــی بهداشتی از سال گذشته، 
اظهار کرد: بیش از یک سال است که ۲۰۰ کانتینر 
محصول آرایشی و بهداشتی در گمرکها دپو شده 
و با وجود اینکه ثبت سفارش پیش از ممنوعیت 
واردات انجام شده و پول آن هم از سوی بازرگانان 
پردلخت شــده اقدامی در این زمینه انجام نشده 

است.
 وی ارزش متوســط هر یک از کانتینرها را حدود 
۵۰۰ هزار دالر عنوان کرد و گفت: تاکنون نصف 
عمر این محصــوالت رفته، اما بایــد به این نکته 
توجه شــود که این کاالها در اصــل منابع ارزی 
اســت که تلف می شــود و این اقدامات به مثابه 

خودتحریمی است.
 به گفتــه نایب رئیــس انجمــن واردکنندگان 
فــرآورده های بهداشــتی، آرایشــی و عطریات 

ایران، کل بازار محصوالت آرایشــی بهداشــتی 
ایران معادل ۲۵۰ تا ۳۰۰ یورو بوده، اما با افزایش 
قیمت های اخیر و کاهش تقاضا در پی آن این بازار 

در حال حاضر به ۱۵۰ میلیون یورو ارز نیاز دارد.
وی افزود: بــه عبارت دیگر بــا افزایش نرخ تورم 
تقاضای محصوالت آرایشــی و بهداشتی کاهش 
یافته، اما اگر کاال در بازار باشد حداقل به صورت 
قاچاق وارد کشور نمی شود. کاالی قاچاق ممکن 
است قابی باشد، در شرایط بهداشتی نگهداری 
نشود و تاریخ انقضای آن نزدیک باشد و در نتیجه 
به سامت مصرف کنندگان صدمه بزند. عاوه بر 
این با واردات این کاالها هیــچ درآمدی نصیب 
دولت نمی شــود و حتی مصــرف محصوالت یا 
کمبود آن ها بعضا مشکاتی ایجاد می کند که در 

پی آن مصرف دارو افزایش پیدا می کند.
بحیرایی با بیان اینکه رسالت محصوالت آرایشی 
بهداشتی در بیشتر مواد پیشگیری از درمان است، 
تصریح کرد: برای مثال کــرم ضد آفتاب موجب 
جلوگیری از سرطان می شــود. همچنین برخی 
از کرم ها که برای کاور کردن لک و پیس صورت 
و جلوگیری از پیشــروی آن اســتفاده می شود 
می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس و جلوگیری 

از افسردگی افراد شود.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های 

بهداشتی، آرایشــی و عطریات ایران همچنین 
با بیان اینکه حدود پنج ســال پیش در سازمان 
غذا و دارو مقرر شــده بود کاالهــای وارداتی به 
تدریج در داخل به صورت مشترک تولید شود، 
اظهار کرد: در این فرآیند قرار بــود ابتدا کاالها 
به صورت بالک و سپس فرمول آن ها وارد کشور 
شــود. به همین دلیل شــرکتی هم در قشم با 
اســتانداردهای اتحادیه اروپا راه اندازی شد، اما 
بعد از انجام واردات بالک، محصوالت در گمرکها 
متوقف شد و اجازه ورود آن ها به کشور داده نشد 
که در نتیجه آن ۲۰۰۰ پرسنل کارخانه به ۴۰۰ 

نفر کاهش یافت.
البته در مهر ماه نشست مشــترکی بین اعضای 
کمیســیون فرآورده های زیبایی، بهداشــتی و 
عطریــات مجمــع واردات و مدیــران اداره کل 
امور فرآورده های آرایشــی و بهداشتی سازمان 
غــذا و دارو برگزار شــد که طی آن مســئوالن 
سازمان غذا و دارو مسئولیت ممنوعیت واردات 
محصوالت آرایشی و بهداشتی را به عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دانســتند و ضمن تایید 
افزایش قاچاق به دلیل ممنوعیــت واردات این 
محصوالت، اظهــار کردند که این ســازمان نیز 
 با ممنوعیت واردات لوازم آرایشــی و بهداشتی 

مخالف است.

با توجه به اینکه در برخی از پرونده های سایبری 
کارآگاهان با سیم کارت هایی مواجه می شوند که 
مالک از وجود آن ها اعام بی اطاعی می کند، الزم 
است تداد سیم کارت هایی که به نام خودتان است 

را استعام کنید.
به گزارش ایســنا، پدیده ســیم کارت های جعلی 
و ناقص یا همان ســیم کارت های بــدون هویت 
موضوعی بود که طی ســالیان گذشته مشکات 
متعددی ایجاد کرده و اقدامــات خاف کارانه از 
جمله کاهبــرداری و حتی قتــل صورت گرفت. 
این موضوع موجب شد سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در این زمینه به اقدامی جدی 

دست بزند.
با توجه به اینکه هــر خط یا ســرویس ارتباطی 
دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب 
ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه 
دارد و همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از 
تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج 
از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آن هاست، برای 
جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، طرح احراز 
هویت سیم کارت های تلفن همراه برای اینکه دیگر 
در ایران ســیم کارت بدون هویتی وجود نداشته 

باشد، دنبال شد.
همانطور که پلیــس فتا به تازگی هشــداد داده، 

سوءاستفاده از اطاعات و مدارک هویتی افراد یکی 
از روش هایی اســت که مجرمان سایبری از آن ها 
برای انجام اعمال شیطانی و ردگم کنی از خود در 
محیط اینترنت بهره می برند. شــیادان سایبری با 
ثبت سیم کارت  اپراتورهای مختلف به نام کاربران و 
بدون اطاع آنان، اقدام به بهره برداری از آن ها برای 
ایجاد کانال ها، گروه ها، سایت ها و درگاه های جعلی 
برای فریــب کاربران کرده و حسابشــان را خالی 
می کنند؛ حتی در برخی پرونده ها مشاهده  شده، 
مجرمان از این سیم کارت ها برای توهین و اهانت، 

هتک حیثیت و مزاحمت نیز استفاده می کنند.
این در حالی اســت که درصــورت ارتکاب اعمال 
مجرمانه و یا ایجاد هرگونه مزاحمت و سوءاستفاده 
از طریق سیم کارت، این مالک سیم کارت است که 
در مرحله اول باید پاسخگو باشد، زیرا قانون وی را 
دارنده و مالک سیم کارت می شناسد. بنابراین فراد 
در سطوح مختلف جامعه اعم از بازاریان، کارمندان، 
دانشجویان و دانش آموزان باید استعام مورد نظر 
را انجام داده و در صورت مشاهده مغایرت در تعداد 
خطوط ثبت  شده به نامشان سریعاً به دفاتر رسمی 
اپراتورهای تلفن همراه رفته و نســبت مسدودی 

آن ها اقدام کنند.
بدین ترتیب تمامی مشترکان می توانند با مراجعه 
به پورتال ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات 

رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی 
اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه 
مراجعه کرده و از تعداد سیم کارت هایی که با کد 
ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند. همچنین 
کاربران می توانند عاوه بر اســتفاده از سایت، با 
ارســال کد ملی مالک خط به یکی از شماره های 
۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریــق یکی از 
خطوط تحت مالکیت، نســبت به استعام تعداد 

خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند.
در این ســامانه شــما می توانید تعــداد تمامی 
ســرویس های مخابراتی که به نام شما ثبت شده 
را استعام کنید. نتیجه این استعام به خط تلفن 
همراه اعام شــده توسط شــما پیامک می شود. 
بنابراین حداقل باید در یکــی از اپراتورهای تلفن 
همراه، یک سیم کارت با کد ملی )شناسه هویتی( 

شما ثبت شده باشد.
مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه 
مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان 
می توانند بــرای جلوگیری هر نوع سوءاســتفاده 
احتمالی، شــخصا به دفاتر خدمات مشــترکین 
اپراتورها مراجعه کننــد و با ارائــه کارت ملی از 
تمامی خطوط به نام خود که ممکن اســت بدون 
اطاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، آگاه شده 

و برای قطع هر یک از سیم کارت ها اقدام کنند.

ســهم جمعیت بیــکاران فارغ التحصیل آموزش 
عالی از مجموع بیکاران در بهار امسال کاهش پیدا 
کرده و در مقابل سهم آنها در بین شاغان افزایش 

داشته است.
به گزارش ایسنا، آنچه که اخیرا مرکز آمار ایران در 
رابطه با وضعیت اشــتغال و بیکاری در بهار امسال 
اعام کرد نشان از آن داشت که جمعیت شاغل به 
حدود ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر رسیده که تحت 
تاثیر شیوع ویروس کرونا حدود ۱.۵ میلیون نفر از 

تعداد شاغان نسبت به بهار پارسال کم شده بود.
همچنین این گزارش نشان داد که مجموع بیکاران 

به حدود دو میلیون و ۵۰۵ هزار نفر رســیده که از 
تعداد آنها نیز نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کاسته شده 

است.
اما بررسی وضعیت فارغ التحصیان آموزش عالی 
در بین جمعیت بیکاران از این حکایت دارد که در 
بهار امســال ۳۶ درصد بیکاران را فارغ التحصیان 
آموزش عالی تشکیل داده اند که میزان آن نسبت به 

بهار سال گذشته حدود ۴.۴ درصد کم شده است.
این در حالی اســت که ۲۴.۷ درصد از افراد بیکار 
فــارغ التحصیل مردان هســتند کــه ۴.۵ درصد 
نسبت به بهار پارســال کمتر شــده اند، از سوی 

دیگر ۷۱.۹ درصد آنها فارغ التحصیل زن هســتند 
 که در مقایسه با سال گذشــته ۶.۹ درصد افزایش 

داشته اند.
اما از مجموع شاغان سهم  فارغ التحصیان  آموزش 
عالی ۲۵.۲ درصد در بهار امسال بوده که نسبت به 

سال گذشته ۰.۷ درصد افزایش دارد.
۲۱.۳ درصدســهم مــردان فارغ التحصیل از بین 
شــاغان این بخش بوده که افزایش ۰.۲ درصدی 
دارد و ۴۵.۱ درصــد زنان فارغ التحصیل شــاغل 
بوده اند که بر تعداد آنها نیز ۵.۱ درصد نسبت به بهار 

پارسال افزوده شده است.

گــزارش ماهانــه اوپــک نشــان داد قیمت نفت 
سنگین ایران در ماه میادی گذشــته ۱۲ دالر و 
 ۷۱ سنت معادل ۵۴ درصد افزایش نسبت به ماه مه 

داشت.
به گزارش ایسنا، قیمت نفت سنگین ایران در ماه 
ژوئن به ۳۶ دالر و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید که 
۱۲ دالر و ۷۱ سنت معادل ۵۴ درصد در مقایسه با 
قیمت ۲۳ دالر و ۵۵ سنت در ماه مه افزایش داشت.
میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال 
۲۰۲۰ تاکنون ۳۷ دالر و ۶۸ ســنت در هر بشکه 
در مقایســه با ۶۳ دالر و ۲۴ سنت در مدت مشابه 

سال گذشته بوده است. ارزش ســبد نفتی اوپک 
در ژوئن به ۳۷ دالر و ۵ ســنت در هر بشکه رسید 
که ۱۱ دالر و ۸۸ سنت معادل ۴۷.۲ درصد نسبت 
به ماه مه افزایش داشــت. ارزش سبد نفتی اوپک 
در ژوئن برای دومین ماه متوالی رشد کرد که این 
رشد تحت تاثیر افزایش چشمگیر ارزش گریدهای 
نفتی زیرمجموعه اش به خصوص گریدهای نفتی 
شــیرین ســبک روی داد و برای نخســتین بار از 
 فوریه این ســبد به بــاالی ۳۷ دالر در هر بشــکه 

رسید.
میانگین ارزش ســبد نفتی اوپک از ابتدای ســال 

۲۰۲۰ تاکنون ۳۹ دالر و ۲۰ ســنت بــوده که در 
مقایســه با ۶۵ دالر و ۴۸ ســنت در مدت مشابه 
سال گذشــته کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نشان 

می دهد.
طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل 
از ۱۳ کشور در ژوئن به ۲۲.۲۷ میلیون بشکه در روز 
رسید که ۱.۸۹ میلیون بشکه در روز  در مقایسه با 
ماه مه کاهش داشت. تولید نفت عمدتا در عربستان 
سعودی، عراق، ونزوئا، امارات متحده عربی و کویت 
کاهش پیدا کرد و در مقابل، در گینه استوایی و لیبی 

افزایش داشت.

طال دوباره صعود کرد

چرا باید سیم کارت های اضافی را مسدود کرد؟واردات عطر هم ممنوع شد

نفت سنگین ایران گران تر شدسهم فارغ التحصیالن از بیکاری و اشتغال چقدر است؟
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قالیباف: 

اگر پول ها  به  بورس 
نمی آمد  جای  دیگر 
تورم  ایجاد  می کرد

وزارت نفت
 برنامه ای برای اصالح 
طرح سهمیه بندی 
بنزین ندارد

زنگنه:

دولت فعلی 
آمریکا  نمی تواند 

معیار هیچ چیز
 باشد
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

راهکار مقطعی 
افزایش نرخ سود

کژیدگی
 اقتصاد ایران

سیاست افزایش نرخ سود 
سپرده بانکی که به منظور 
جمــع آوری نقدینگــی از 
ســطح جامعه و انتقال آن 
به ساک های ســپرده در نظر گرفته شده است، 
یک مشکل اساسی دارد و آن مشکل این است که 
این سیاســت هزینه های بانک ها را باال می برد و 
قیمت تمام شده پول را برای آنها اضافه می کند. به 
 دنبال چنین سیاستی، بانک ها دچار زیان سنواتی 
می شوند و قاعدتا این زیان را باید به روش دیگری 

جبران کنند...

  ســهراب دل انگیــزان، 
اقتصاددان

  رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
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نارضایتی  سهامداران  
نمادهای کوچک

انتشار ۵۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق ودیعه

دولت  برای کنترل تورم  و  نقدینگی  راهکارهای گذشته را  احیا کرده  است

مهار نقدینگی با  جذابیت  نرخ  سود
صفحه4

صفحه3

شمارش  معکوس  اخذ مالیات  از خانه های خالی
اصلی ترین   مانع   اجرای   مالیات  بر  خانه های   خالی شفاف نبودن اطالعات و  شناسایی   خانه هاست

آیا   اخذ   مالیات    از خانه های  خالی  می تواند   التهاب   بازار  مسکن   را   کاهش   دهد؟

 تا قبــل از عرضه ســهام شــرکت هــای دولتی و 
دارایی های دولت در بازار سرمایه شاهد سرمایه گذاری 
و خرید سهام شرکت ها و نمادهای کوچک بودیم اما 
این تغییر روند از زمانی که دولت وارد بازار ســرمایه 
شد و برای جبران کسری بودجه منبع درآمدزایی را 
برای خود در بورس دست و پا کرد حمایت های این 
نهاد موجب شــد تا خریداران نمادهای کوچک که 
اکنون توجهی به آنها نمی شود و ارزش آنها ثابت مانده 
دچار ضرر و زیان شوند. دخالت دولت در هر بخشی از 
اقتصاد موجب نابسامانی بیشتر می شود اقتصاددانان 
بسیاری نیز از روند غیرواقعی رشد بورس در این ماهها 
ابراز نگرانی کرده اند. هشدارهایی که در این رابطه داده 
می شود نتیجه ای نداشته و مردم همچنان از عرضه 

شرکت های دولتی...

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح سیاست 
جدید این بانک برای مدیریت نقدینگی گفت: بانک 
مرکزی در نظر دارد ۵۰هزار میلیــارد تومان اوراق 
ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می تواند 
۱۴ واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد. پیمان 
قربانی در خصوص سیاست های جدید بانک مرکزی 
برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: 
در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک مرکزی 
سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت 
سپرده های بانکی را در دســتور کار قرار داده است، 
البته سایر اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات 
بازار باز و افزایش کف نرخ سپرده گیری از بانک ها را 
نیز به موازات انجام می دهد.وی به مصوبه روز گذشته 

شورای پول و اعتبار برای...



اقتصاد2
ایران وجهان

قالیباف: 
اگر پول ها بــه بورس نمی آمد 

جای دیگر تورم ایجاد می کرد
رئیس ســازمان بورس گفت: بازار ســرمایه در 
زمان حاضر فرصتی برای اقتصاد کشور است که 
باید از آن استفاده کرد.حســن قالیباف اصل در 
تشریح نشست دیروز خود با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در این 
جلسه مباحثی در زمینه موضوعات مختلف بازار 
سرمایه، فرصت های ایجادشده در این بازار برای 
اقتصاد کشور و دغدغه نمایندگان در این خصوص 
مطرح شد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تأکید بر اینکه بازار سرمایه در زمان حاضر فرصتی 
برای اقتصاد کشور است که باید از آن استفاده کرد، 
ادامه داد: دولت می تواند از فرصت به وجودآمده در 
بازار سرمایه برای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی 
استفاده کند، اگر از این فرصت استفاده نکنیم، 
نقدینگی منجر به افزایش قیمت محصوالت در 
بازار و این فرصت تبدیل به تهدید می شود.قالیباف 
با اشــاره به اینکه مردم باید با مطالعه وارد بازار 
سرمایه شوند و این موضوع مسئولیت سرمایه گذار 
اســت، افزود: ورود بدون مطالعه به بازار بورس 
اقدام صحیحی نیست، ابزارهای مختلفی در بازار 
سرمایه وجود دارد، بازار سرمایه تنها سهام نیست 
در این بازار اوراق بهادار بلندمدت و اوراق بهادار با 
درآمد ثابت نیز وجود دارد.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار ایران با بیان اینکه سرمایه گذار باید 
سبد سهام ایجاد کند و به صندوق سرمایه  گذاری 
و ســبدگردان ها مراجعه نماید، تصریح کرد: در 
نشست امروز مقرر شد ســازمان بورس بسته ای 
پیشنهادی در خصوص دغدغه های نمایندگان 

تهیه کند.

خبر

معاون اقتصادی بانک مرکزی 
ضمن تشــریح سیاست جدید 
ایــن بانــک بــرای مدیریت 
نقدینگی گفت: بانک مرکزی در 
نظر دارد ۵۰هزار میلیارد تومان 
اوراق ودیعه منتشر کند که انتشار کل این مبلغ می تواند ۱۴ 

واحد درصد رشد نقدینگی را کاهش دهد.
پیمان قربانی در گفت وگو با تسنیم، در خصوص سیاست های 
جدید بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران، 
اظهار داشت: در راستای کنترل نقدینگی و مهار تورم، بانک 
مرکزی سیاست کنترل رشد نقدینگی و افزایش جذابیت 
سپرده های بانکی را در دستور کار قرار داده است، البته سایر 
اقدامات سیاست های پولی مانند عملیات بازار باز و افزایش 
کف نرخ سپرده گیری از بانک ها را نیز به موازات انجام می دهد.
وی به مصوبه روز گذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش 
نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: دیروز پیشنهادات بانک 
مرکزی در راستای تنوع سپرده های بانکی و اصالح نرخ سود 
در شورای پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهایتاً تصمیم گرفت 
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری عادی ۱۰ درصد، سپرده 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱2 درصد، سپرده 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد و سپرده 

سرمایه گذاری با سررسید یک سال ۱6 درصد شود، ضمن 
اینکه سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال معرفی شد 
با سود ۱8 درصد.معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به 
سؤال خبرنگار تسنیم درباره علت احیای مجدد سپرده های 
باالی یک سال گفت:  این موضوع در راستای معرفی ابزارهای 
سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول و اعتبار مطرح 

و مصوب شد.
قربانی همچنین از برنامه این بانک برای انتشار اوراق ودیعه 

خبر داد و تصریح کرد: ایــن موضوع برای مدیریت و کنترل 
رشد نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست 
برای تصویب نهایی به شــورای پول و اعتبار برود.وی افزود: 
بانک مرکزی بعد از تصویب این طرح در شورای پول و اعتبار، 
انتشــار ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه را در دستور کار 
خواهد داشت که هر ۱۰هزار میلیارد تومان آن می تواند 2.8 
واحد درصد رشد نقدینگی و پایه پولی را کاهش دهد.به گفته 
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با انتشــار کل مبلغ در نظر 

گرفته شده برای اوراق ودیعه رشد نقدینگی تا ۱۴ واحد درصد 
کاهش خواهد یافت.قربانی همچنیــن تأکید کرد که ابعاد 
شرعی و فقهی اوراق ودیعه قبالً در شورای فقهی بانک مرکزی 
به تصویب رسیده است و به زودی این پیشنهاد برای تصویب 

نهایی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
دهم آذرماه ۱398 بود کــه غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
شــورای فقهی بانک مرکزی در حاشیه پنجمین همایش 
مالی اسالمی، با بیان اینکه ابزار بازار باز مالی در دنیا همراه با 
ربا است، اظهار کرد: ما نمی توانیم تسلیم این موضوع شویم 
بنابراین، مسأله را به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع دادیم 
و در این شورا اوراق ودیعه طراحی شد که تا پایان سال جاری 
ارائه می شود.اوراق ودیعه سندی است که نشان می دهد بانک 
مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه گذار به عنوان ودیعه دریافت 
کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در 
سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل 
نرخ تورم سالیانه به دارنده سند مزبور عودت دهد.روش کار 
در اوراق مذکور به این صورت اســت که بانک مرکزی اوراق 
ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک های عامل به 
متقاضیان عرضه می کند. بانک ها با واگذاری اوراق ودیعه، 
وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع آوری و به بانک مرکزی 
منتقل می کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در 
چارچوب سیاست های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت 

حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

سیاست جدید بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم

انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه

زنگنه:
وزارت نفت برنامه ای برای اصالح 

طرح سهمیه بندی بنزین ندارد
وزیر نفت گفت: درصورت تبدیل طرح مجلس به قانون 
در رابطه با اصالح طرح سهمیه بندی بنزین، وزارت 
نفت از آن اطاعت خواهد کرد.بیــژن نامدار زنگنه با 
بیان اینکه وزارت نفت برای اصالح طرح سهمیه بندی 
بنزین - مبنی بر تغییر سهمیه بنزین از هر خودرو به هر 
خانوار - برنامه ای ندارد، تاکید کرد: اصال ما فعال چنین 
برنامه ای نداریم و من که هیچ وقت برنامه نداشــتم 
و دولت نیز فعال هیچ پیشــنهادی نداده است.  طبق 
اعالم وزارت نفت، وی اظهار کرد:  ظاهرا دوستانی از 
نمایندگان مجلس چنین برنامه ای دارند که درصورت 
طی شدن مراحل قانونی آن و تبدیل به قانون، آنگاه 
همه باید از قانون اطاعت کنیم.وزیر نفت همچنین 
درخصوص برنامه های وزارت نفت برای برقراری ارتباط 
مجدد گازی با ترکمنستان، گفت: باید با آن ها مذاکره 
کنیم، چراکه حل این مسئله منوط بر مذاکره است و 

تا قبل مذاکره نمی توان پیش بینی مشخصی داشت.

مشارکت ۴.۴ میلیون نفر در عرضه 
اولیه یک شرکت فرابورسی

روز گذشته فرابورس ایران میزبان هفتمین عرضه 
اولیه خود در ســال 99 بود که طی آن ۱۵ درصد از 
سهام شــرکت رایان هم افزا در بازار دوم معامالت به 
روش ثبت ســفارش عرضه و هر ســهم آن در نماد 
»رافزا« رقم 2۵ هزار ریال کشف قیمت شد.به گزارش 
روز چهارشنبه روابط عمومی فرابورس ایران، تعداد 
کل سهام شــرکت رایان هم افزا 2۰۰ میلیون سهم 
اســت که از این میزان، 3۰ میلیون سهم معادل ۱۵ 
درصد از کل سهام شــرکت در معرض فروش قرار 

گرفت.

اخبار
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آگهي مناقصه عمومي 
شهرداری کرج درنظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شــهر، پروژه مندرج درجدول ذیل را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مبلغ سپرده به مبلغ پروژه به ریالشرح عملیاتردیف
ریال

درصد غیرنقدی رتبه الزم
قرارداد 

۱

مرمت ولکه گیری مکانیزه آسفالت 
سطح منطقه نه –  تا سقف اعتبار

هرشرکت درسال 1399 مجاز به انعقاد 
حداکثر دو قرارداد با شهرداری کرج با 

موضوع مرمت و لکه گیری می باشد.

 رتبه پنج 6/000/000/000300/000/000
راه وترابری

  50٪

۱- سپرده شرکت درمناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبارداشته وقابل تمدید باشد و یا واریزفیش نقدي به مبلغ فوق به 
حساب 7۰۰7869۴8623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول ودوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري کرج در رد یا قبول هریک 
ازپیشنهادها مختار است. ۴- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 7۰۰78۵3۱379۵ نزد بانک شهرشهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. ۵- متقاضیان مي توانند 
ازتاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امورقراردادها وپیمانها واقع درمیدان توحید- بلواربالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- درهرصورت مدارك مندرج 
در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد ومتعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر ازسپرده شرکت درمناقصه کلیه اسناد ومدارك مربوط به پیمانکاران شرکت درمناقصه نزد 
شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صالحیت درسایت oldpmn.mporg.ir و یا sajar.mporg.ir ، معرفی نامه ممهور 
به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت، کد اقتصادي وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي میباشد. 9- شرکت 
کنندگان درمناقصه مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه درپاکت مربوطه قراردهند. ۱۰- سایر اطالعات وجزئیات در اسناد 
مناقصه مندرج است. ۱۱- پیشنهادات مي بایست درپاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك وممهور به مهرشرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان وقت اداری روز سه 
شنبه مورخ 99/۵/7 به آدرس کرج- میدان توحید- بلواربالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱2- پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 99/۵/8 درکمیسیون عالی معامالت 

شهرداری کرج )دفترشهردار( راس ساعت ۱3/3۰ مطرح و پس از بررسی وکنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۵892۴۱8- 3۵892۴2۱-۰26 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

بهروز نصیرمنش- استان البرز: نماینده عالی دولت در استان 
البرزگفت: رشد سریع جمعیت ومهاجرت به البرز از امکانات 

و زیرساخت های استان پیشی گرفته است و ازمنابع استان 
در راستای ارتقا سرانه های آموزش وپرورش بهره برداری 
می کنیم و در این مســیرپیگیری های الزم برای جذب 
اعتبارات ملی وهمراهی خیرین مدرســه سازصورت می 
گیرد.شهبازی درجلسه شورای آموزش وپرورش استان 
که درسالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره 
به اینکه اکنون البرز درشرایط هشدار و وضعیت قرمزشیوع 
کرونا قرارگرفته، افزود: براساس نامه ای ازسوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، محدودیت هایی که برای البرز درخواست 
شــده بود، به مدت یک هفته دیگر تمدید شد. وی ادامه 

داد: طبق اخباردانشگاه علوم پزشکی استان بیماران مبتال 
به کرونا، بستری ها ومرگ ومیرهای ناشی از این بیماری 
بویژه درجوانان رشــد فزاینده ای داشته است. شهبازی 
گفت: درشرایط فعلی تعداد ترخیصی ها خیلی کاهش یافته 
وبیماران بسیاری درصف انتظار تخت های مراقب های ویژه 
ودستگاه ونتیالتورهستند. وی افزود: باید با تمام امکانات 
موجود و به مدد رسانه ها نسبت به اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی مردم اقدام کنیم چراکه وضعیت به گونه ای پیش 
می رود که تخت های نقاهتگاهی نیز به شبکه بهداشت 

ودرمان اضافه شده اند. 

رئیس جمهور گفت: هدف امریکا این بود که شکستن 
توافق برجام به گردن ایران ثابت شود، اما هنرمندی و 
هوشــمندی ایران این بود که نشان دهد مقصراصلی، 
قانون شکنان امریکا هســتند البته دولت فعلی امریکا 
نمی تواند معیار و میزان هیچ چیز باشد.حسن روحانی 
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، با اشاره به اینکه در 
ایام تاریخی امضای برجام و توافق بین المللی بین ایران 
و شش کشور قدرتمند جهانی هستیم، گفت: اساس این 
حرکِت دیپلماتیک، براین مبنا بود که ما برای جهانیان 
ثابت کنیم ایران کشــوری صلح طلب است و پروژه ای 
که سالیان دراز آمریکا و صهیونیست ها دنبال آن بودند 
یعنی پروژه امنیتی سازی جمهوری اسالمی بی اساس 

است.روحانی ادامه داد: از آغاز این حرکت ما، یک مثلث 
شومی با این حرکت مخالف بودند؛ یعنی صهیونیسم، 
ارتجاع و تندرو های آمریکا که همه تالش آن ها در آغاز 
این بود که چنین توافقی به نتیجه نرسد.وی در ادامه 
گفت: صهیونیست ها وســط مذاکرات به اروپا رفتند و 
همچنین یکی از سران ارتجاع به اروپا رفت تا توافقات 
را بر هم بزند، البته توانستند تاخیر ایجاد کنند، چرا که 
قرار بود توافق آذر 93 نهایی شود، اما آن را تا تیر 9۴ به 
تعویق انداختند.رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه این 
مثلث شوم برای نابودی این توافق ناموفق بودند، گفت: 

همین مثلث شوم روند خودش را ادامه داد و مخصوصا 
وقتی در سال 9۵ شاهد بودند ایران و دوستان ایران از 
این توافق منتفع می شوند، به میدان آمدند و رژیم فعلی 
آمریکا که هم در توهمات بود و هم تندرو ها بر آن حاکم 
بودند وارد عمل شــد؛ هدف آن ها این بود که شکستن 
این توافق بر گردن ایران در تاریخ ثبت شــود.روحانی 
ادامه داد: یعنی می خواســتند ایران یک اقدامی انجام 
دهد و کل برجام را کنار بگذارد و بعد بگویند ایران بوده 
است که برجام را کنار گذاشته است. اما با هوشمندی 
ایران از سال 97 که آمریکا این تعهد سیاسی، اخالقی 

و حقوقی را کنار گذاشت، نگذاشت توطئه آمریکایی ها 
محقق شــود و به دنیا ثابت کرده است که مقصر اصلی 

قانونشکنان آمریکا هستند.
رئیس جمهور با تاکیــد بر اینکه بر مبنــای عملکرد 
امروز کاخ ســفید نمی توانیم مبنا و معیار ســنجش 
توافق قرار دهیم، گفت: چــون آمریکایی ها این روز ها 
از همــه توافقات بین المللــی، از آب و هــوا گرفته تا 
بهداشت جهانی و یونســکو که با کشور های مختلف 
داشــته اند بدون دلیل خارج شــده انــد و امروز همه 
دوســتان آمریــکا و بخش بزرگــی از ملــت آمریکا 
 قبــول دارند که ایــن حرکت هــا به ضــرر هم ملت 

و هم دوستان آمریکاست.

علیرضا نصیرمنش- اســتان البرز: شهرهوشــمند به عنوان 
یک نظاِم یادگیری هوشــمند، مجموعه ای به هم پیوســته 
ازتکنولوژی اطالعات و ارتباطات اســت کــه درجهت ارتقا 

عملکرد سرویس های شهر وبهبود کیفیت زندگی شهروندان 
با یکدیگر همکاری می کنند.علی کمالی زاده درمراسم رونمایی 
از "درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک"، اظهارداشــت: 
 ایــن درگاه بــه منظوریکپارچگــی خدمــات الکترونیکی

 به شــهروندان، توســعه خدمــات غیرحضــوری وکاهش 
سفرهای شــهری راه اندازی شده اســت. وی ضمن مثبت 
ارزیابی کردن این ســامانه به اهمیت حــذف ابعاد مکانی و 

زمانی در راه اندازی آن اشاره کرد و این اقدام را گامی درجهت 
 کمک به محیط زیست دانست. شهردارکرج با اشاره به اینکه 
این اقدام امکان ارائه اســتعالم های مورد نیاز نهادهای دیگر 
را ازشــهرداری میســر می کند، گفت: فرآینده های بسیار 
زیادی در این زمینه رونمایی شــده و با رفع مشکالت وموانع 
 در اجــرای این امر، هــم اکنون بــه صورت روان در شــهر

 استفاده می شود. 

با تالش شبانه روزی کارکنان آبفای هشتگرد، با بهره برداری 
ازیک حلقه چاه جدید 3۰ لیتر برثانیه به تولید آب این شهر 
افزوده شد.مهندس عباس نظری مدیرآبفای هشتگرد دراین 
خصوص گفت: افزایش گرمای هوا از یکسو و رعایت بهداشت 
وشست وشوی مرتب دستها برای مقابله با کرونا ازسوی دیگر، 
موجب کاهش ذخیره ســازی آب درمخازن آب شرب این 

شهر شده است. به همین دلیل با تالش شبانه روزی نیروهای 
آبرسانی وحوادث، یک حلقه چاه جدید به مداربهره برداری وارد 
شد. وی افزود: تجهیز این چاه شامل نصب پمپ چاه، ساخت 
تابلو برق واتصال به شبکه سراسری نیرو، عملیات سه راه گیری 
شبکه آب به قطر 3۱۵ میلی متر واجرای لوله گذاری بطول 6۰ 
متر به قطر ۱۵۰ میلی متر واتصال به مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی 

بوده است که درمدت سه شبانه روز صورت گرفت. وی اذعان 
داشت: این عملیات درحالت عادی به ۱۰ روز زمان نیازداشت 
که ظرف سه شبانه روز اجرا شد تا شهروندان با مشکلی مواجه 
نشوند. مدیر آبفای هشتگرد مجموع تعداد چاه های این شهر 
را با چاه جدید ۱3 حلقه عنوان کرد وگفت: با ورود این چاه به 

مدار بهره برداری 9 درصد به تولید آب این شهر اضافه شد.

درراستای عمل به تعهدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مبنی بر اطمینان ازعدالت وســهولت درتوزیع سوخت به مصرف 
کنندگان واقعی گازمایع )LPG(، جلســه ای بــا موضوع توزیع 
گازمایع )LPG( دربسترکارت بانکی درمنطقه البرزبرگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های منطقه 
البرز، فهیمه السادات قلندر زاده سرپرست روابط عمومی این شرکت 

گفت: این جلسه با حضور  روسای واحدهای ستادی وعملیاتی منطقه 
ونمایندگان شــرکت های توزیع کننده گازمایع)LPG( استان 
 ،)LPG( در راستای دسترسی آســان مصرف کنندگان گازمایع
خانوارهای فاقد گازطبیعی و سایرمصرف کنندگان صنفی وصنعتی 
مجاز این فرآورده مورد بررسی قرارگرفت. قلندر زاده افزود: تشریح 
 )LPG( مقدمات ونیازمندیهای اجرای موثر طرح توزیع گازمایع

دربستر کارت بانکی درمنطقه البرز، استفاده ازتجارب مناطق پایلوت 
برای کاهش چالش ها، تهیه لیست دقیق خانوارهای تحت پوشش 
عاملین توزیع شرکت های گازمایع )LPG(، ثبت نام درسامانه های 
مورد نظرجهت برنامه ریزی وشناســایی مصرف کنندگان مجاز و 
واقعی وتسریع در اجرای طرح تا قبل از رسیدن فصول سرد در این 

جلسه مورد تاکید قرارگرفت. 

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: رئیس کمیسیون تلفیق 
شورای اسالمی شــهرکرج گفت: بر اساس اسناد موجود 
بدهی ســازمان همیاری های شــهرداری های استان 
البرز به شهرداری کرج بیش از 3۵ میلیارد تومان برآورد 
شده اســت.عباس زارع در نطق پیش ازدستور دویست 
وسومین جلسه رسمی شورای اسالمی شهرکرج ضمن 
چند تذکر اظهارداشت: با توجه به تذکرقبلی درخصوص 

 قراردادهای فی مابین شهرداری وسازمان همیاری های 
شهرداری های اســتان البرز تأکیدم برپیگیری مطالبات 
شهرداری و این سازمان اســت که خالصه گزارش پیش 
پرداختها وبدهکاری وبســتانکاری ســازمان همیاری 
شهرداری های اســتان البرز به پیوســت می باشد. این 
مسئول درشورای اسالمی شهرکرج افزود: ارقام وصورت 
حساب های مالی فی مابین این دو نهاد بصورت دقیق درج 

شده است که بدهی سازمان همیاریها به شهرداری کرج 3۵ 
میلیارد تومان ومطالبه سازمان همیاریها بر اساس اسناد 

ازشهرداری ۱۵ میلیارد تومان است.

علیرضا نصیرمنش- استان البرز: تا پایان سال 98، مجموعاً 
332 واحد صنعتی گازدارشده که این میزان، معادل 96 
درصد برنامه تعیین شده بود، ضمن آن که 263 مورد واحد 
صنعتی دیگرهم درحال اجراســت که انشاءاهلل بزودی 

به مرحله بهره برداری خواهد رسید.حســین تقی نژاد، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز درحاشیه مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت گاز استان البرز که درسالن 
کنفرانس شهید رجایی ستاد شرکت ملی گاز ایران برگزار 
شد، با بیان این مطلب، اظهارکرد: سال گذشته، 9 روستا 
نیز درسخت ترین شرایط، گازرسانی شد وتنها روستاهای 
باقی مانده، درشهرهای ساوجبالغ، اشتهارد ونظرآباد وجزو 

روستاهای سخت گذر، صعب العبور وکوهستانی هستند که 
برای سال جاری، هدف گذاری شده اند. تقی نژاد با بیان این 
که شهرستان فردیس در این استان، هم اکنون شهرستان 
سبز است، اما درخود شهرستان کرج، ما با روستاهای جاده 
چالوس که صعب العبورهســتند، مواجه هستیم، گفت: 
درسال 98، فاز اول گازرسانی به روستاهای جاده چالوس، 

در ابتدا روستای کندر را شروع کردیم.

بهروز نصیرمنش- استان البرز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
البرز عنوان کرد: به دلیل عادی ســازی فعالیت ها حدود سه 
هفته است که درکل کشور با موج دوم کرونا مواجه هستیم. با 
وجود همه هشدارها مردم احساس امنیت کردند وپروتکل ها را 
نادیده گرفتند وکرونا ما را غافلگیرکرد. اما به مردم عزیز هشدار 

می دهم که این حمله بسیارخطرناك تر ازمرحله اول می باشد. 
وی تأکید کرد درحمله دوم کرونا ویروس تغییراتی داشته و با 
سرعت بیشتری انتقال پیدا می کند. سن ابتال پایین آمده و ما 
می بینیم که نوجوانان وکودکان نیزمبتال می شــوند. میزان 
کشندگی ویروس بیشتر شده وعالئم عالوه برتنفسی به صورت 

گوارشی ومغزی وعصبی بروز می کنند. دکترکریم درخصوص 
ظرفیت بیمارســتان ها بیان کرد ما هزارتخت برای بیماران 
کرونایی درنظر گرفتیم که ۵3۰ تخت تا االن اشغال شده است.

استاندار  البرز خبر داد:

ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در البرز شدت گرفت

روحانی: دولت فعلی امریکا نمی تواند معیار هیچ چیز باشد

شهردار کرج عنوان کرد:

کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت زندگی با تحقِق شهر هوشمند

یک چاه جدید درهشتگرد به بهره برداری رسید

توزیع گاز مایع )LPG( در بستر کارت بانکی در منطقه البرز بررسی شد

بدهکار ی 35 میلیاردی  سازمان همیاری شهرداری البرز به شهرداری کرج

مدیرعامل شرکت گاز استان البرزگفت:

سال 1۴01، استان البرز سبز خواهد شد

رئیس دانشگاه علوم  پزشکی استان البرز تأکید کرد :

حمله دوم کرونا بسیار خطرناك تر از مرحله اول می باشد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه در بازار روز گذشته
سکه بهار آزادی در بازار )چهارشنبه( به قیمت ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان معامله شد.بهای طال و سکه در بازار روز گذشته )چهارشنبه(  روند رو به افزایش خود را البته با شیبی مالیم حفظ کرد و بهای هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه با افزایشی ۳۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به فروش رسید.سکه تمام طرح قدیم ۱۰ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه پنج میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین قیمت خورد.در بازار روز گذشته، طالی خام 

۱۸ عیار هم به ازای هر گرم یک میلیون و ۲۱ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طال نیز ۴ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان به فروش رسید.
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دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران 
گفت: در این شــرایط که با تخصیص یک میلیارد دالر، 
کل چرخه پوشاک احیا می شود، تخصیص ۵۰۰ میلیون 
دالر برای واردات تلفن همراه لوکس درست نیست. سعید 
قدیری اظهار داشت: گاهی افراد که دچار مشکل اقتصادی 
می شوند، برای کاهش مشکالت هزینه های غیرضرور خود 
را حذف می کنند؛ در حال حاضر نیز کشور با این شرایط 
مواجه است. تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو که تقریباً ۷.۵ 
میلیون تومان می شود، در شرایط کنونی کشور طبیعتاً 
یک کاالی لوکس محسوب می شود. دبیر اتحادیه تولید 
و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در شرایطی که 
کشور ارز ندارد منابع ارزی محدود است و تحریم شده، 
چه لزومی دارد گوشــی اپلی را وارد کنیم که هم متعلق 
به آمریکاست و هم کاالی لوکس محسوب می شود. وی 
ادامه داد: فقط در بخش تولید پوشاک یک میلیون شغل 
وجود دارد؛ کل این صنعت نیازمند یک میلیارد دالر برای 
تأمین مواد اولیه اســت اما با این حال ۴ ماه است که به 
صنعت پوشاک ارزی تخصیص داده نمی شود. به دلیل 
عدم تخصیص ارز ماشین آالت ما پشت درهای گمرک 
مانده است، حتی برای دوخت ماسک و لوازم بهداشتی 

کرونا، ماشین آالت ما در دسترس نیستند.
قدیری افزود: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد 
دالر، کل چرخه پوشاک احیا می شود و یک میلیون شاغل 
می توانند درآمد کســب کنند، تخصیص ۵۰۰ میلیون 
دالر برای واردات تلفن همراه، درســت است؟ واقعاً این 

موضوع خنده دار است.وی ادامه داد: می گویند در صورت 
ممنوعیت واردات گوشی باالی ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی 
در بازار باال می رود؛ خب مگر چند درصد از مردم گوشی 
باالی ۳۰۰ یورو استفاده می کنند؟ بعید می دانم بیشتر از 
۵ درصد مردم از این نوع گوشی ها استفاده کنند. در واقع 
ما داریم به خاطر ۵ درصد منافع یک کشــور را به خطر 
می اندازیم. قدیری گفت: در شرایطی که کشور ارز ندارد، 
واردات کاالی غیرضرور عجیب اســت؛ تولیدکنندگان 
مشــکل ارز دارند و همانگونه که گفتم ۴ ماه است فقط 
صنعت پوشاک معطل تخصیص ارز بوده و دو هفته است 
به صورت قطره چکانی در حال دریافت ارز است. حال باقی 
صنایع و تولیدی های کشور را هم ببینید چه وضعیتی 
دارند. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک 
ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان به این شرایط معترض 
هستند، اظهار داشت: اگر نیاز کشور و جامعه فقط واردات 
تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو است، به ما اعالم کنند تا ما 
هم کار را تعطیل و فقط تلفن همراه وارد کنیم. به تولید 
ارز نمی دهند و بعد برای واردات گوشــی ارز تخصیص 
می دهند. وی افزود: اگر واقعاً کشور شرایط سخت دارد 
باید مواد ضروری را وارد کنند. نهاده های دامی، صنعت 
پوشاک و نساجی، مواد اولیه باقی صنایع و … همه دچار 
مشکل هستند؛ در این شــرایط اگر وزارت صمت واقعاً 
می خواهد جلوی واردات کاالی غیرضرور را بگیرد باید 
روی این تصمیم خود استوار باشد و نباید به خاطر چند 

دالل کل کشور را به خطر بیندازد.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( گفت: شرکت پشتیبانی امور دام ۱۰ 
هزار تن مرغ منجمد را از محل ذخایر خود در میادین 
میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و صنوف منتخب 
در سطح کشور شروع به عرضه کرده است.محمدرضا 
کالمی افزود: در اسفندماه سال گذشته کمبود تقاضا 
و بسته بودن هتل ها و رستورانها به خاطر شیوع کرونا 
سبب شد که مرغدار مرغ زنده را در حدود ۶ تا ۷ هزار 
تومان بفروشــد و مصرف کننده، آن را ۱۰ هزار تومان 
بخرد که این وضعیت باعث شد تولید کننده متضرر شود. 
سخنگوی ستاد تنظیم بازار، ادامه داد: برای حفظ تعادل، 

دولت مقادیر مازاد عرضه مرغداران را جمع آوری کرد 
که در این راستا روزی ۲۰۰۰ تن مرغ جمع آوری کردیم 
و االن بیش از ۹۰ هزار تن ذخایر گوشت مرغ داریم.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر مرغدار باید مرغ زنده را ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ تومان در مرغداری بفروشد گفت: قیمت 
مرغ مصرف کننده در میادین میوه و تره بار نیز ۱۳ هزار 
تومان و در سطح خرده فروشی ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
شده است. کالمی اضافه کرد: باالترین قیمت مرغ در 
سیستان و بلوچستان است که قیمت آن به واسطه اینکه 
این استان تولید زیادی ندارد و فواصل بین شهری در آن 

زیاد است، حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰تومان بود.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
از شکل گیری بازار سیاه پارچه جاذب مورد استفاده در 
الیه میانی ماسک های سه الیه خبر داد و گفت: سهمیه 
اختصاص یافته به برخی واحدهای تولید ماســک، ۳ 
برابر قیمت در بازار فروخته می شود.بهرام شهریاری با 
بیان اینکه در حال حاضر در تأمیــن پارچه بایکو مورد 
نیاز ماسک های سه الیه با کمبود روبه رو هستیم اظهار 
داشت: دلیل این اتفاق، افزایش تقاضای ماسک در داخل 
و همچنین قاچاق ماسک به کشورهای همسایه است. 
وی ادامه داد: با توجه به قیمت پایین ماســک در ایران، 
واسطه های منطقه برای قاچاق ماسک تولیدی در ایران 
به کشورهای همسایه فعال شده اند و در حال حاضر قاچاق 
ماسک رونق گرفته اســت.نایب رئیس اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک با بیان اینکه تأکید دولت بر 
لزوم استفاده از ماسک در کشور باعث افزایش تقاضا در 
داخل شده است، گفت:  هم اکنون دو کارخانه اصلی یعنی 
بافتینه و بهبود یزد، تولیــد پارچه های مخصوص برای 
ماسک های سه الیه را انجام می دهند که البته بیشتر نیاز 

بازار از طریق شرکت بافتینه تأمین می شود.
شهریاری ادامه داد:  تا پیش از شیوع کرونا، شرکت بافتینه 
مواد اولیه الزم برای تولید برخی محصوالت سلولزی از 
جمله پوشک بچه را تأمین می کرد ولی بعد از همه گیری 
کرونا، فعالیت خود را بر تولید پارچه ماسک متمرکز کرد 
که این اتفاق باعث بروز کمبــود در مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانه های سلولزی در اســفند و فروردین ماه شد. به 
همین دلیل بخش عمده ای از تولید شرکت بافتینه به 
مواد اولیه سلولزی برگردانده شده و در عین حال، طی دو 
ماه اخیر یک خط جدید)بایکو( برای تولید دو الیه رویی و 

زیری ماسک ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه برای تولید ماسک سه الیه از یک الیه 
میانی با قابلیت جذب باال استفاده می شود که نسبت به 
دو الیه دیگر نرمتر است، گفت: با توجه به اینکه این الیه 
توسط خطی تولید می شود که مواد اولیه کارخانه های 
دیگر را نیز تولید می کند، مقرر شده ۲۰ روز در ماه فعالیت 
این خط بر تولید مواد مورد نیاز محصوالت ســلولزی 
متمرکز شــود و ۱۰ روز نیز تولید الیه میانی ماسک را 
داشته باشد. همچنین خط بایکو تولید دو الیه دیگر را 
برای تولید ماسک انجام می دهد.به گفته وی، در حال 
حاضر کارخانه های تولید ماسک با کمبود پارچه میانی 
روبه رو هستند به طوری که قباًل حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
موجودی در انبار داشتند ولی حاال از سفارشات نیز ۵۰ 
درصد عقب هســتند که البته افزایش تقاضا دلیل این 
مسأله است. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشــاک همچنین از شــکل گیری بازار سیاه پارچه 
ملت بلون به عنوان الیه میانی جاذب در ماسک خبر داد و 
گفت: در حال حاضر قیمت رسمی این پارچه متری ۳۰۰ 
تومان است ولی در بازار تا ۳ هزار تومان عرضه می شود. 
وی تصریح کرد: وزارت صنعت بــرای کنترل بازار این 
محصول برنامه ریزی کرده ولی حتی برخی از نهادهایی 
که سهمیه را دریافت می کنند نیز این محصول را در بازار 

آزاد به فروش می رسانند.
به گفته وی،  در حال حاضر هــزاران کارگاه و کارخانه 
مشغول تولید ماسک هستند که کنترل آنها کار سختی 
است. شهریاری ادامه داد: اگر شرکت بافتینه و شرکت های 
دیگر، تولیدشان را بر روی مواد اولیه متمرکز کنند، ممکن 
است موجودی مواد اولیه برای تولید ماسک در کارخانه ها 
و کارگاه ها به روز شود. در عین حال باید از خروج ماسک 

از کشور نیز جلوگیری شود. 

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص مشکالت 
توزیع ماسک در بازار و حتی قاچاق آن به کشورهای 
همسایه گفت: هنوز گزارش مستند در اختیار بنده 
در مورد قاچاق ماسک ارائه نشده اما نمی توانم این 
موضوع را رد کنم.جمشید گلپور با اشاره به اینکه با 
توجه به تصمیمات گرفته شده، صادرات ماسک کاًل 
متوقف شده است، اظهار داشت: در حال حاضر تولید 
ماسک در بخش کارگاهی که زیر نظر بسیج اصناف 
است به همراه تولیدات واحدهای صنعتی نیاز داخل 

را تأمین و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در خصوص مشکالت 
توزیع ماسک در بازار و حتی قاچاق آن به کشورهای 
همسایه گفت: هنوز گزارش مستند در اختیار بنده 
در مورد قاچاق ماسک ارائه نشده اما نمی توانم این 
موضوع را رد کنم چراکه تفاوت قیمتی ماسک در 
ایران و کشورهای دیگر جذابیت زیادی برای سوء 

استفاده کنندگان برای قاچاق آن فراهم کرده است. 
وی با بیان اینکه در تالشــیم از مواد اولیه تا توزیع 
ماسک را همانند الکل ساماندهی کنیم تا به صورت 
سیستمی از طریق سامانه جامع تجارت روند تولید و 
توزیع انجام شود، افزود: با اجرایی شدن این موضوع 
دیگر مشکلی در توزیع ماسک در بازار ایجاد نخواهد 
شــد. به گفته گلپور در حال حاضر قیمت ماسک 
کارگاهی ۱۵۰۰ و ماسک های صنعتی ۱۳۰۰ تومان 
است. عالوه بر این قرار شده نیازسنجی استان ها از 
طریق بسیج اصناف انجام و بر همین اساس پارچه 
الزم در اختیار واحدهای کارگاهی تولید ماسک قرار 
گیرد. رئیس مرکز اصناف و بازرگانان تصریح کرد: 
عالوه بر این موضوعات بحث تولید ماسک پارچه 
ای هم در دســتور کار قرار گرفته است و قرار شد 
بخشی از تولیدات به سمت تولید این توع ماسک 

هدایت شود.

تا قبل از عرضه سهام شرکت 
های دولتــی و دارایی های 
دولت در بازار سرمایه شاهد 
سرمایه گذاری و خرید سهام 
شرکت ها و نمادهای کوچک 
بودیم اما این تغییر روند از زمانی که دولت وارد بازار سرمایه 
شد و برای جبران کسری بودجه منبع درآمدزایی را برای 
خود در بورس دست و پا کرد حمایت های این نهاد موجب 
شد تا خریداران نمادهای کوچک که اکنون توجهی به آنها 
نمی شود و ارزش آنها ثابت مانده دچار ضرر و زیان شوند. 
دخالت دولت در هر بخشی از اقتصاد موجب نابسامانی 
بیشتر می شود اقتصاددانان بسیاری نیز از روند غیرواقعی 
رشد بورس در این ماهها ابراز نگرانی کرده اند. هشدارهایی 
که در این رابطه داده می شود نتیجه ای نداشته و مردم 
همچنان از عرضه شرکت های دولتی و دارایی های این 
نهاد استقبال می کنند. این روزها بازار بورس مکانی برای 
رشد نمادهای بزرگ و درجا زدن نمادهای کوچک شده 
که زمانی مردم برای ورود به بــورس ابتدا این نمادها را 
انتخاب می کردند در حالی کــه در حال حاضر مردم در 
انتظار عرضه سهام شــرکت های دولتی و خرید عرضه 

اولیه شرکت های بزرگ و باارزش را دارند. 
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه طی 

دو ماه اخیر نمادهای به اصطالح شاخص ساز و بزرگ با 
رشد بسیار خوبی روبرو بوده اند، گفت: برای این مسئله 
چند دلیل می توان ذکر کرد، اوال این دسته از نمادها در 
سال گذشــته و در دوماه ابتدایی امسال چندان رشدی 
نکردند، برای بررســی این موضوع می توان میزان رشد 
شــاخص کل که برآینده عملکرد نمادهای بزرگ است 
را با شاخص هم وزن که نشان دهنده عملکرد نمادهای 

کوچک و متوسط است را با هم مقایسه کرد.
وی افزود: شاخص هم وزن در مقایسه با شاخص کل در 
سال گذشته و همین طور تا نیمه اردیبهشت رشد بسیار 

زیادی کرد، به طوریکه این روند افزایشی خیلی بیشتر از 
شاخص کل بود، اما بعد از اصالح حدود سه هفته ای بازار 
در اردیبهشت، این نماد های بزرگ و شاخص ساز بودند 
که طی تقریبا دو ماه شاخص کل را با افزایش بیش از ۸۰۰ 
هزار واحدی روبرو کردند، بنابراین می توان اینگونه نتیجه 
گرفت که از اوایل اردیبهشت ماه شاهد یک تغییر شفیت 
سرمایه از نماد های کوچک به نماد های بزرگ بودیم، به 
عنوان مثال در این رابطه در اردیبهشت ماه که نماد ایران 
خودرو بعد از افزایش سرمایه حدود ۱۴۰ تومان باز شد، 
امروز بعد از نزدیک ۷۰ روز قیمت آن به ۵۵۰ تومان رسیده 

و به نوعی چهار برابر شده است. این کارشناس بازار سهام 
بیان داشــت: مردم هم وقتی حمایت دولت از این سهم 
های را می بینند، آن ها نیز به سراغ این نمادهای می روند 
و شاید یکی از دالیل درجا زدن نمادهای کوچک خروج 
نقدینگی از آن ها و سرازیر شدنشان به سمت نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز است، از سوی دیگر به دلیل افزایش 
نرخ ارز نیمایی در این روزها و رسیدن آن به نزدیک هجده 
هزار تومان، این امر بسیار برای نمادهای بزرگ و شاخص 
ساز خوب شده و همین مسئله نیز به رشد آن ها کمک 

کرده است.

اعتراض به تضاد رفتاری دولت و افزایش ارزش نمادهای بزرگ ادامه دارد

نارضایتی  سهامداران  نمادهای کوچک
خروج نقدینگی و درجا زدن نمادهای كوچک در بازار سهام                                                                            رشد ارزش نمادهای بزرگ به دلیل حمایت دولتی

تمرکز دولت بر افزایش ارزش دارایی های خود
روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سهام

در صنایع کوچک و نمادهای کوچک حجم معامالت به شدت کاهش یافته و معامله ای در آنها صورت نمی گیرد و این موضوع موجب اعتراض بسیاری از سهامداران شده است. با تغییر مدل سرمایه گذاری در بازار سهام و عالقه 
مندی مردم برای خرید سهام شرکت های بزرگ که روزانه رشد قیمتی را دارند نمادهای کوچکتر با اقبال کمتری روبرو شده اند و به دلیل کاهش معامالت و خرید و فروش سهامداران آنها ضرر و زیان زیادی را متحمل شده اند. 

تمرکز دولت بر افزایش ارزش سهام شرکت ها و دارایی های خود و دستکاری شاخص ها موضوعی نیست که بتوان آن را طبیعی تلقی کرد. 
رشد کاذب ارزش سهام در بورس می تواند با شکستن حبابی که دارد مشکل آفرین شود و در مرحله نخست ضرر و زیان را شامل سهامداران و افرادی خواهد کرد که بدون اطالع و آگاهی و تنها برای سودآوری وارد این بازار شدند. 
چند ماه استکه با حمایت های بی منطق بر روی نمادهای شاخص ساز با تشکیل صف های خرید سنگین به صورت کامال دستوری جهت نمایش یک شوی تبلیغاتی بازار سرمایه را مثبت نشان داده اند که همین امر موجب حرکت 
نقدینگی به سکت بازار سرمایه شده و همین اتفاق بر بازارهای مالی موازی نیز تاثیر گذاشته است. کسی با رشد بر اساس عرضه و تقاضا مشکلی ندارد اما این دستکاری عدالت را زیر سؤال می برد و اتفاق خوبی در آینده برای بازار 

سرمایه شهاد نخواهیم بود. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

برنامه های تشویقی و تنبیهی برای عرضه خانه های خالی
احسان خاندوزی، نماینده مجلس

به طور حتم با مالیاتی که قرار است دو برابر میزان اجاره بهای ماهانه واحد خالی مذکور اخذ شود و با احتساب اینکه تنها در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد، عرضه مسکن افزایش خواهد یافت و کاهش قیمت ها آغاز می شود. 
رشد قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه های خالی متوقف خواهد شد و با توقف افزایش قیمت ها و عرضه بیشتر مسکن معامالت در این بازار آغاز و رونق خواهد گرفت.  با اجرای این طرح و گذشت زمان آثار این امر بر بازار کامال مشهود 
خواهد بود و مالیت هایی که بر خانه های خالی بسته می شود موجب خواهد شد تا مالکان واحدهای خالی را برای عرضه در بازار معرفی کنند. طرحی که تصویب شده و برای اجرا آماده می شود باید در سالهای گذشته اجرایی می شد و بابت 
این تاخیر در طول این سالها شاهد افزایش تعداد خانه های خالی بوده ایم.  البته ما سامانه شناسایی واحدهای مسکونی هم در کشور نداشتیم اما در حال حاضر با طرح جدید به سمت برنامه های تشویقی و تنبیهی برای خود اظهاری و معرفی 

خانه های خالی ایجاد می کنیم. این طرح در صورت اجرای صحیح می تواند تأثیر خوبی داشته باشد چون تجارب جهانی این مدل را پشتیبانی می کند. 

قانون مالیات بــر خانه های 
خالی ســال ۱۳۶۶ تصویب 
شد اما اجرا نشد و در سال ۹۴ 
مجدد به قانون مالیات های 
مستقیم بازگشت. بر اساس 
الیحه ای که در جلسه دو روز گذشته مجلس به تصویب 
رسیده و بر اساس این طرح، پیوندی میان کد پستی محل 
سکونت افراد با کد ملی آن ها انجام می شود و مردم دو ماه 
فرصت دارند کد پستی محل سکونت خود و امالکی که 
دارند را در سامانه ثبت کنند و اگر این اتفاق انجام نشود 
خانه از منظر دولت، خانه خالی تلقی می شود و دو برابر 
میزان اجاره ماهیانه به عنوان مالیات اخذ خواهد شــد. 

آمار خانه های خالی بر اساس سرشماری هر ۵ یا ۱۰ سال 
یکبار از سوی مرکز آمار ایران اعالم می شود. در سال ۸۵ 
حدود ۶۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور بود که 
این رقم در سرشماری سال ۹۵ به دو میلیون و ۶۰۰ هزار 

واحد رسید.
در جلســه علنی مذکور با ۱۵۰ رأی موافــق، ۶۷ رأی 
مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، 
با کلیات طرح دو فوریتی »اصالح ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم )مالیات بــر خانه های خالی(« 
موافقت شد. گویا دولت به دنبال جدا کردن سوداگری 
از بازار مسکن است اما دلیل تاخیر چند ساله در اجرای 
طرح مالیات ستانی از خانه های خالی که ۵۰۰ هزار واحد 
آن در تهران قرار داد مشخص نیست. در حالی قرار است 
این طرح به مرحله اجرا درآید که اطالعات سکونت مردم 

شفاف نیست و این امر منجر به فساد اقتصادی می شود 
و دولت باید در طرح مالیات بر خانه های خالی به دنبال 

رفع این مسائل باشد.
به عقیده کارشناســان اقتصادی متاسفانه اخذ مالیات 
از خانه خالی می تواند آثار تورمی داشــته باشد. اگر بر 
خانه های خالی مالیات ببندیم، در بازارهای ارز، خودرو و 
سکه که عدم تعادل های بسیار سنگینی وجود دارد، این 
کار عدم تعادل در آن بازارها را تشدیدتر می کند و مردم 
به سمت آن بازارها می روند. وضع مالیات بر خانه های 
خالی آثار تورمی دارد و به این معنا است که افراد را مکلف 
می کند که منبع درآمدی خود را به سمت سایر بازارها 
هدایت کنند و این اقدام بازار مسکن را هم به هم می ریزد. 
همچنین برای موفقیت اجرای مالیات بر خانه های خالی 
و رفع شکست بازار در بخش مسکن استیجاری الزم است 

مواردی در نظر گرفته شود که در حال حاضر در ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده است.

اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در معتقد 
است که این مالیات معادل ارزش خانه و همچنین برای 
کسانی که بیش از ۱۲ ماه و یا ۶ ماه ملک را خالی بگذارند 
افزایش تقریبا شــدیدی پیدا خواهد کرد که در نهایت 
موجب تشویق عرضه مسکن می شود. انتظار می رود با 
توجه به اینکه دو فوریت این طرح رای آورده اســت در 
هفته آینده در دستور قرار گرفته و پس از مهلت ۱۰روزه 
شــورای نگهبان احتماال در اواخر مرداد ماه به دستگاه 
اجرایی ابالغ شود. مبنای ما شفافیت اقتصادی است و 
عامل بازدارندگی را در طرح مالیات بر خانه های خالی 
مبنای کار خود قرار دادیم و قانون آن وجود دارد اما جامع 

و کامل نیست و نیاز به اصالح دارد.

آیا  اخذ   مالیات   از خانه های  خالی  می تواند   التهاب   بازار  مسکن   را   كاهش   دهد؟

شمارش معکوس اخذ مالیات از خانه های خالی
اصلی ترین مانع اجرای مالیات بر خانه های خالی شناسایی خانه هاست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

عرضه ۱۰ هزار تن مرغ منجمد به بازار

جلوی واردات غیرضرور را بگیرید

ارز را به جای تولید، به موبایل می دهند

رئیس مركز اصناف وزارت صمت:

قاچاق ماسک را رد نمی کنم 

سهمیه كارگاه ها 3 برابر قیمت فروخته می شود

بازار سیاه پارچه جاذب ماسک سه الیه
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كژيدگی اقتصاد ايران
   رحمان سعادت، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

عقیده بســیاری از کارشناسان، اقتصاد  
ایران دچار پیچیدگی عجیبی شده است. 
این روزها اقتصاد کشور سراسر شگفتی و 
حیرت است. حســی که از اقتصاد ایران 
به ایرانیان و بویژه کارشناسان اقتصادی 
دست میدهد، مثل حس فضانوردی است 
که در خالء قرار دارد، جای که "نیرویی 
جاذبه کار" نمیکند. در آســتانه۱۴۰۰، 
اقتصاد ایران در "مثلث برمودا "قرار گرفته 
و ایرانیان در سرزمین عجایب. این امر باعث شده مدل سازی و تحلیل وضعیت فعلی 
اقتصاد بسیار دشوار شود. به نظر می رسد تا زمانی که نتوانیم، نمای کلی از اقتصاد ایران 
تصویر سازی نمایم، بعید است بتوانیم نسخه شفا بخشی بپیچیم. اما اقتصاد ایران را چه 

شده است؟ جواب این سوال به اندازه خود سوال عجیب و ناهمگون است.
 بهترین، کوتاهترین و ملموس ترین پاسخ این است که اقتصاد ایران دچار کژیدگی 
شده است. کژیدگی از واژه کچ یا کژ استخراج می شود. "کژیدگی اقتصادی" یعنی 
یک تصویر نامطلوب از یک اقتصاد با پتانسیل باال. برای توضیح و فهم این مفهوم بهتر 
است از تصویر سازی استفاده کنیم. نقاشی لبخند ژکوند را در نظر بگیرد که تابلو زیبا و 
شاهکار هنری است. در صورتی که بوم و چارچوب نقاشی ضربه ببیند و مچاله شود در 
آن صورت دچار گژیدگی می شود. با دقت زیاد می توان تشخیص داد که تصویر متعلق 
به ژکوند است. اما دیگر زیبایی سابق را ندارد و فقط به عنوان یک نقاشی از آن یاد می 
شود. واقعیت این اســت که اگر در طول صده گذشته اقتصاد ایران را خوب طراحی و 
ترسیم می کردیم، می توانستیم لبخند اقتصاد ایران را به نمایش بگذاریم. اما آن چیزی 
که این روزها مردم از اقتصاد ایران در نمای دور می بینند یک تصویر لوچ و یک لبخند 

تلخ و غمناک از اقتصاد مچاله شده ایران است.
اما اقتصاد کژیده چگونه عمل می کند؟ سیستم  اقتصادی کژیده به وضعیتی گفته 
می شود که متغیرها و عناصر اقتصادی به صورت ناهمگون و نا متناسب و آزار دهنده 
در سیستم و نظام اقتصادی قرار دارند. سیستم در حال کار کردن است، اما به سختی 
حرکت می کند. برخی از چرخ دنده های اقتصادی باهم فاصله دارند و عمال در هم درگیر 
نمیشوند و نیروها به بخش های مختلف انتقال نمییابد و یا به دلیل فشارهای داخلی و 
خارجی چرخ دنده ها درهم فرو رفته و حرکت موتور اقتصادی به دشواری انجام می شود 

و سیستم در حال ریپ زدن است. این یک وضعیت کژیدگی تمام عیار است.
 نگاهی گذرا به ساختار نافرم اقتصاد ایران این وضعیت گنگ را بهتر نشان می دهد. 
یکی از دالیل کژیدگی ریشه در ساختار اقتصادی دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصاد 
سرمایه داری و سوسیالیستی همراه با مولفه های اسالمی بوده است. اما هیچ گاه این 
سه چرخ دنده نتوانستند یک سیستم مطلوب را به نمایش بگذارند. هر کدام ساز خود 
را کوک کرده و در مجموع نوای خوش و روشنی از نظام اقتصادی به گوش نمیرسد. اگر 
از یک فرد بی طرف بپرسیم که اقتصاد ایران بر کدام نظام اقتصادی استوار است، پاسخ 

روشنی نخواهیم شنید و این یعنی اقتصاد کشور دچار وضعیت کژیدگی شده است.
اقتصاد ایران بیش از اینکه به سرزمین آرزوهای اقتصادی شبیه باشد، بیشتر به سرزمین 
عجایب اقتصادی شبیه است. در ســرزمین عجایب، همه چیز وارونه است و قوانین 
اقتصادی بعضا معکوس عمل میکند. چند مثال این امر را به طور کامل نشان می دهد. 
اولین مثال صنعت خودرو کشور است. اگر یک فرد خارجی به ایران سفر کند و اقتصاد 
خودرو، نماد صنعت کشور را مرور کند و قیمت، کیفیت و تقاضا برای خودرو را مشاهده 
کند، قطعا به علم اقتصاد بدبین می شود. برای او تعجب آور خواهد بود که مردم ایران 
برای خریدن بی کیفیت ترین و بدترین خودرو جهان صف می بندد و حاضر هستند 
چند برابر قیمت واقعی پرداخت کنند و برای بدست آوردن خطرناک ترین خودرو دنیا 
و ثبت نام در سامانه خرید این کاال از برنامه نویسی و نرم افزار پیشرفته استفاده میکنند 
و روبات استخدام مینمایند. به احتمال باال او دچار سردرگمی و آشفتگی روحی و روانی 

میشود. این پدیده اوج کژیدگی صنعتی و اقتصادی است.
نشان دوم از کژیدگی اقتصادی، امسال در بازار بورس ایران خود نمایی می کند. در چند 
ماه چند گذشته شاهد هستیم عالرغم اقتصاد تحریم زده با تورم شدید و رکود عمیق 
و شرکتهای زیان ده حاضر در بورس، بازار بورس رونق بی سابقه ای داشته است و همه 
کارشناسان را به بهت و حیرت وا داشته و معادالت اقتصادی و سیاسی را درهم پیچیده 
است. در شرایطی که دنیا در اثر کرونا در رکورد اقتصادی به سر می برد، بورس ایران رشد 
تاریخی از خود نشان می دهد. به نظر می رسد بورس در اقتصاد ایران بیشتر به رکود 
اقتصادی عکسالعمل مثبت نشان می دهد و رکود اقتصادی رونق بی سابقه را به بازار 

سرمایه بخشیده است و این یک کژیدگی اقتصادی است.
 در کل، اقتصاد ایران دچار توهم بسیار عجیب شده    است. قبل از اصالحات اقتصادی 
بایستی اقتصاد را از توهم سود نامتعارف خارج کرد. به نظر می رسد به سختی بتوان خیل 
کثیری از مردم را که به سود سرشار بازار بورس و داللی و سفته بازی عادت کردند، راضی 
نمود که به سود کم تولید با موانع زیاد اکتفا کنند. بنابراین در ایام نزدیک به قرن جدید 

بایستی اقتصاد را واقعی کرد و  اقتصاد را از لوچی و کژیدگی درآورد. 

تشكیل كمیسیون ويژه »فضای مجازی و اقتصاد 
ديجیتال« در مجلس رای نیاورد

نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز )۲۵ تیرماه( با تشکیل کمیسیون ویژه »فضای 
مجازی و اقتصاد دیجیتال« موافقت نکردند.  اوایــل خردادماه جمعی از نمایندگان 
پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه »فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال« با ۲۰ امضا به 
هیات رئیســه تقدیم کردند و امروز )۲۵تیرماه( در جلسه صحن علنی این پیشنهاد 
مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. در این جلسه مجتبی 
رضاخواه، نماینده پیشنهاد کننده تشکیل کمیســیون فضای مجازی درمورد لزوم 
تشکیل این کمیسیون گفت: »براساس ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس اگر مسائل 
مهم پیش آمد، می توان برای بررسی آن موضوعات کمیسیون ویژه تشکیل داد. درمورد 
فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چندین مسئله وجود دارد. اول اینکه به خاطر وقوع 
شیوع کرونا برخی از مشاغل آسیب دیدند؛ اما اقتصاد دیجیتال در این فضا رشد کرد.« 
او ادامه داد: »بحث مهم اقتصادی است که در زمانی که نمی توان نفت فروخت و تحریم 
هستیم، ارزهای دیجیتال می توانند به رشد اقتصاد کمک کنند. در دیدار مجازی با 
رهبری هم ایشان تاکید کردند که در بحث مدیریت فضای مجازی به برنامه کوتاه مدت 
و میان مدت نیاز داریم. اهمیت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برهمه واضح است و 
در بسیاری از مسائل این حوزه هنوز قانون گذاری صورت نگرفته است یا قانون داریم 
اما به خاطر نبود نظارت کافی این قوانین اجرایی نشده اند.« او همچنین افزود: »ما در 
کمسیون برنامه و بودجه درحال تدوین برنامه ای برای کمک به افراد متضرر به خاطر 
شیوع کرونا هستیم؛ اما هنوز بانک اطالعاتی نداریم که دریابیم چه کسانی واقعا نیازمند 
هســتند. در این حوزه هم نیازهای قانون گذاری داریم و نیازهای نظارتی که در هیچ 
کمیسیونی این موضوعات مورد بررسی قرار نمی گیرد. روز گذشته با حضور آقای قاضی 
زاده هاشمی با کمیسیون فرهنگی و اقتصادی جلسه ای داشتیم تا دریابیم که تشکیل 
کمیسیون فضای مجازی با فعالیت این کمیسیون ها تداخل نداشته باشد که گفتند در 
این مورد تداخلی وجود ندارد و حمایت هم کردند.« به گفته رضاخواه نمایندگان در 
این کمیسیون باید بر پیاده سازی هرچه سریع تر دولت الکترونیکی، توسعه شبکه ملی 
 اطالعات، اتصال بانک های اطالعاتی به ســامانه های سازمان ها و ارگان های مختلف 

به منظور تسهیل حکمرانی نظارت کنند.

يادداشت

خبر

تأسیسمرکزنوآوریراهآهنباحمایتمعاونتعلمیرئیسجمهور،بهزودی
امروزسندتفاهموهمکاریبینراهآهنومعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبهامضارسیدوهمکاریهایزیادیدرحوزههایمختلفخطوناوگانوایستگاه،همچنینارائهخدمات
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کهامروزباحضورمعاونعلمیوفناوریرئیسجمهورووزیرراهوشهرسازیراهاندازیشد،گفت:انشااهللباحمایتمعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهوربهزودیمرکزنوآوریراهآهننیز

بزودیاحداثوتأسیسمیشود.

با به پــرواز درآمدن قیمت 
ها در همــه بازارهای موازی 
سیاست گذار تکانی به خود 
داده و نرخ سود بانکی را باال 
برده تا نقدینگی را در ساک 
سپرده راهی سفری دنیوی به بانک ها کند؛ نقدینگی 
ای که این روزها همه بازارها را در شرایطی ملتهب کرده 
است که پایه های اقتصاد را می لرزاند و این روزها بیش 

از همه به سمت بورس روان است. 
شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ 
ارزش پول ملی با پیشــنهاد بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده های 
بانکی موافقت کرد. عالوه بر این، شورای پول و اعتبار 
سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 
را به شــرح زیر تعیین کرد:ســپرده ســرمایه گذاری 

کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد،  ســپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مــدت ویــژه ســه ماهه: ۱۲ درصد،  ســپرده 
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد، 
سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد، 

سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه
در همین رابطه معــاون اقتصادی بانــک مرکزی در 
پاسخ به سؤالی درباره علت احیای مجدد سپرده های 
باالی یک سال گفت:  »این موضوع در راستای معرفی 
ابزارهای سپرده ای با ماندگاری بیشتر در شورای پول 
و اعتبار مطرح و مصوب شــد.« قربانــی همچنین از 
برنامه این بانک برای انتشــار اوراق ودیعه خبر داد و 
تصریح کرد: »این موضوع برای مدیریت و کنترل رشد 
نقدینگی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بناست 

برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار برود.«
در این میان کارشناسان معتقدند این تصمیم هرچند 
به اجبار گرفته شده و بانک مرکزی ناچار به بازگشت 

به سیاست های پیشین در این شرایط است، اما باید در 
نظر داشــت که این کار تنها یک سیاست کوتاه مدت 
است وگرنه خود موجب خلق نقدینگی جدید خواهد 

شــد و آثاری به مراتب بدتر خواهد داشت. »کسب و 
کار« در گفتگو با یک کارشناس، تبعات این سیاست 

را بررسی می کند. 

دولت  برای كنترل تورم  و  نقدينگی  راهكارهای گذشته را  احیا كرده  است

مهار نقدینگی با  جذابیت  نرخ  سود
افزايش نرخ سود و بازگشت سپرده دو ساله                                                                         چرخه باطل افزايش نرخ سود و مهار نقدينگی

راهکار مقطعی افزایش نرخ سود
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان

سیاست افزایش نرخ سود سپرده بانکی که به منظور جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه و انتقال آن به ساک های سپرده در نظر گرفته شده است، یک مشکل اساسی دارد و آن مشکل این است که این سیاست هزینه های بانک 
ها را باال می برد و قیمت تمام شده پول را برای آنها اضافه می کند. به دنبال چنین سیاستی، بانک ها دچار زیان سنواتی می شوند و قاعدتا این زیان را باید به روش دیگری جبران کنند. ضمن اینکه بانک ها یک زیان سنواتی هم به 
واسطه دیگری که خرید اوراق قرضه دولتی است، خواهند داشت که باید آن را به گونه دیگری جبران کنند. بانک ها هیچ راهی برای جبران نخواهند داشت جز اینکه از طریق خلق پول زیان ها را جبران کنند. به هر حال چاره ای 
نداریم و مجبوریم از این سیاست ها در کوتاه مدت استفاده کنیم؛ اما این سیاست ها کوتاه مدت هستند و اصال در بلندمدت نمی توان تنها به این اقدام بسنده کرد. در بلندمدت باید نظام بودجه ریزی )چه بودجه ریزی شرکت های 
دولتی و بانک های دولتی یعنی آن بخش 7۵ درصدی که خارج از سیستم مجلس توسط مجامع عمومی خودمان، وزارتخانه ها و... تصویب می شود و چه بودجه عمومی دولت که حدود ۲۵ تا 3۰ درصد کل بودجه است( اصالح 
شود. این نظام بودجه ریزی باید اصالح و مبتنی بشود به درآمدهای خارج از حوزه خلق پول و درآمدهای خارج از حوزه ای که بانک مرکزی از ذخایر خودش مجبور باشد بپردازد یا به بانک های تجاری اجازه بدهد که خلق پول 
کنند تا آن را تامین کنند. پس راهکار اساسی این است که ما باید بحث نظام بودجه ریزی و سپس نظام بانکداری تجاری را اصالح کنیم؛ اینکه با بانک ها در هر شرایطی طبق یک قاعده بسیار محکم برخورد شود که نتوانند بیشتر 
از یک نسبتی مشخص خلق پول کنند. سومین نظام، نظام بانکداری مرکزی است که باید اصالح شود و به سمت و سویی برود که بانک مرکزی وظایف دقیق خود را در حوزه نظارت بر نظام پولی، قدرت خرید پول ملی، سیستم 
های بانکداری های تجاری و... انجام بدهد. همچنین  نظارت بر سیستم های ارزی توسط بانک مرکزی به گونه ای باشد که خود دخالت نکند اما به گونه ای نظارت و سازماندهی کند که ارز بتواند به عنوان یک اهرم بسیار اساسی 
در سیستم اقتصاد ملی عمل کند و از دست بانک مرکزی خارج نشود. باید نظام را به گونه ای تنظیم کند که این اهرم، اهرمی باشد که بتواند مستحکم در سیستم اقتصاد ملی بماند. همچنین باید یک سری کارهای دیگر هم انجام 
بدهند که انتظارات اجتماعی مردم را اصالح کنند و دانش اقتصادی مردم را باال ببرند تا از رفتارهای هیجانی آنها جلوگیری شود و سطح دانش آنها باال برود. به قولی سال ها ما منابع مالی مردم را از طرف دولت صرف آباد کردن 
خاک کردیم یعنی کارخانه ساختیم و برق و آب و گاز دادیم تا این خاک را آباد کنیم. اما سوال من به عنوان یک اقتصادان این است که »چقدر سرمایه گذاری روی مردم کردیم تا آنها را آباد کنیم؟« اگر ۵ درصد آن سرمایه گذاری 
هایی که روی خاک کردیم را روی مردم می کردیم، می توانستیم بسیار قوی عمل کرده و بهترین شیوه آموزشی را در جامعه استفاده کنیم و هم از دید بلندمدت ظرفیت درست می کردیم. اگر نظام بودجه ریزی، نظام بانکداری 
تجاری و نظام بانکداری مرکزی را درست کنیم، کار بلندمدت است. اگر آموزش اجتماعی را در سطح باال برای آباد کردن مردم بدهیم این کار بلندمدت است؛ اما همه این کارهای بلندمدت از یک روزی شروع می شود و همان 
روز اولی که شروع می شود قطعا اولین نتایج آن را می بینیم. پس این کارهای بلندمدت نتیجه کوتاه مدت هم دارد به شرطی که دولت روی کاری که انجام می دهد ثابت قدم بماند و دولت پس از آن هم ثابت قدم بماند. با توجه 
به اینکه شرایط کشور ما یک شرایط ویژه ای است بهتر است این برنامه ها از یک جایگاه حاکمیتی بسیار برتری وارد سیستم و ارائه شود تا با تعویض دولت ها این نوع از سیاست های بسیار کالن و قوی دستخوش تعویض نشود و 
همه دولت ها مجبور باشند همان را اجرا کنند. پس با این دید این کاری که دولت شروع کرده کار کوتاه مدت خوبی است اما اصال جنبه بلندمدت ندارد و باید در کنار این کارهای کوتاه مدت مثل فروش اوراق خزانه و کنترل هایی 
که در بازار ارز دارند و تغییر در نرخ سود سپرده ها )که باید به صورت هدایتی و ارشادی باشد نه به صورت اجباری یعنی دامنه ای در اختیار بانک ها قرار بدهند و بانک ها خودشان نرخی را انتخاب کنند نه اینکه اجبار کنند. یعنی 
داالنی از نوسانات را به بانک ها بدهیم که با هم رقابت کنند( سیاست های بلندمدت هم انتخاب شود در غیر این صورت نتیجه عملی نخواهیم داشت. یعنی من به عنوان یک اقتصاددان زمانی می توانم این سیاست را بپذیرم که 
همه این سیاست ها با هم انتخاب و شروع شود ولی سیاست کوتاه مدت در کنار بلندمدت نتیجه سریع تر بدهد ولی وقتی بلندمدت ها را شروع کردیم اگر سیاست های کوتاه مدت را به مقتضای شرایط کنار بگذاریم آن فرایندهای 

بلندمدت دیگر زمینه را برای بهبود ایجاد کرده اند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی جلســه ای که با حضور 
شرکت های اینترنتی فروش آنالین برگزار شد، به درج شناسه 

کاال برای اجناس نو تأکید کرد.
طی جلسه ای که با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و پلتفرم های فروش اینترنتی برگزار شد، این پلتفرم ها 
مکلف شدند تا شناســه  کاال را روی اجناس نو درج کنند؛ در 
غیراین صورت ازطریق محدودیت در دسترسی کاربران، تنبیه 
خواهند شد. در همین راستا اعالم شد که درصورت نداشتن 
این شناسه، حق فروش کاال برای این فروشگاه های اینترنتی 
ممنوع می شود و ممکن است فیلترشدن آن ها را در پی داشته 
باشد. شناسه کاال کدی ۱3 رقمی است و مجموعه خصوصیات 
کاال از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری شرکت را مشخص 
می کند. شناسه ی کاال زبان مشــترک و شناسنامه کاال نزد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت. جلسه ی اخیر ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال از اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا دولت 
طی سال جدید با محدودیت های شدید ارزی رو به رو شده و 
ازاین رو ضرورت نظارت بر واردات کاالی خارجی را بیش ازپیش 
در دستور کار خود قرار داده است.روابط عمومی دیجی کاال 
به عنوان بزرگ ترین فروشــگاه خرده فروشی آنالین کشور و 

یکی از پلتفرم های حاضر در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال، 
در گفت وگو با زومیت گفته است:دیجی کاال نخستین فروشگاه 
در میان تمام فروشگاه های آنالین و آفالین کشور است که طرح 
درج شناسه کاال را اجرا و امکان فروش لوازم خانگی قاچاق را 
در فروشگاه اینترنتی خود چه در بخش خرده فروشی و چه 
در بخش مارکت پلیس، ناممکن کرد.دیجی کاال، همچنین 
در این مصاحبه از وفور کاالی قاچــاق در بازارهای آفالین یا 
فروشگاه های اینترنتی اعالم نارضایتی کرد و افزود: »سازمان 
مبارزه با قاچاق کاال باید تصمیمات جدی تری برای این بخش 
از بازار اتخاذ کند.« دیجی کاال همچنین عنوان کرد که بسیاری 
از سایت ها در شرایطی که جامعه با معضل کرونا دست و پنجه 
نرم می کند، از فرصت سوءاستفاده کرده و به گران فروشی دامن 
می زنند، درحالی  که دیجی کاال از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
سعی در فراهم کردن بستری برای کسب وکارهایی کرده که 
متحمل ضرر شده اند و پلتفرم مارکت پلیس دیجی کاال را بدون 

محدودیت در سراسر کشــور دراختیار صاحبان کسب وکار 
قرار داده است.

دیجی کاال به این موضوع اشاره کرد که تفاهم نامه ای سه جانبه 
میان دیجی کاال، ستاد مقابله با بیماری کرونا و اتاق اصناف امضا 
شده و طی آن، امکان فروش کاال با حاشیه سود صفر را برای 
این کسب وکارها فراهم کرده است. دیجی کاال همچنین مدعی 
است که میزبان ۶۰ هزار واحد، کسب و کار ایرانی شده است. 
یکی از سواالتی که در رابطه با الزامی شدن درج شناسه کاال 
مطرح می شود این است که آیا این موضوع به طور کلی تأثیری 
در کاهش قاچاق در کشور خواهد داشت؟ آیا سازمان مبارزه 
با قاچاق کاال، تنها با تذکر به فروشگاه های اینترنتی، افزایش 

کاالی قاچاق را در بازار آفالین کشور کنترل خواهد کرد؟
یکی دیگر از حاضران در جلسه ی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
که تمایلی نداشــت نامش فاش شــود، گفت: سخت گیری 
های ستاد مبارزه با قاچاق کاال قابل درک است، ولی بیشتر 

از کســب و کارهایی که در بســتر آنالین و قابــل پیگیری، 
خرید   وفروش کاال انجام می دهند، بایــد روی محدودیت و 
افزایش فشــار در مرزها اقدام کرد تا بازار آفالین، انباشته از 
کاالی قاچاق نشود.وی همچنین اضافه کرد که متاسفانه بازار 
پر از اجناسی است که به صورت قاچاق به مردم فروخته می شود 
و چون شناسه ی کاالی لوازم خانگی مانند موبایل منحصر به فرد 
نیست، درج شناسه کاالی جعلی به راحتی امکان پذیر است. 
البته که این اتفاق در فضای مجازی هم به راحتی رخ می دهد 
و حتی در بسیاری از موارد قابل پیگیری هم نیست، اما روش 
برخورد با این مســئله باید فرهنگی و ریشه ای باشد و صرفا 
گرفتن حق فروش کاال از فروشگاه های اینترنتی و فیلترینگ 
آن ها در صورت درج نکردن شناســه، راه حــل مقابله با این 
بحران نیســت. باتوجه به وضعیت بحرانی کشور در روزهای 
اوج شیوع ویروس کرونا، انتظار می رود که حمایت ارگان ها از 
 فروشگاه های اینترنتی بیشتر شود، چرا که بسیاری از مشاغل 
به واسطه پلتفرم های اینترنتی فرصت دیده شدن پیدا کرده  اند 
و اقدام اخیر سازمان مبارزه با قاچاق کاال موجب افزایش فشار 
نه تنها به فروشــگاه های بزرگ، بلکه به تمام کسب وکارهای 

کوچکی می شود که ازطریق آن ها به درآمدزایی رسیده اند.

نماینده مــردم تهــران در مجلــس گفت: در 
شــرایط تحریم، اســتفاده از ارزهای دیجیتال 
باعث رشد اقتصادی می شود که باید مورد توجه 
قرار گیرد. مجتبــی رضاخواه در جلســه علنی 
مجلس شــورای اســالمی درباره طرح تشکیل 
کمیسیون ویژه فناوری اطالعات، فضای مجازی 
و اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: کاربرد اینترنت 
در زندگــی امروز بســیار زیاد شــده و به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، برخی از مشــاغل دچار 
مشــکل شــده اند که در مقابل، فضای مجازی 
 و بحــث اقتصــاد دیجیتــال باید مــورد توجه 

قرار گیرد.
وی گفت: بــا توجه به تحریم ها، مــا نمی توانیم 
نفت خود را بفروشــیم و در این شرایط، استفاده 
از ارزهای دیجیتال باعث رشــد اقتصادی کشور 
می شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار 
مجازی با نمایندگان فرمودند که فضای مجازی 
به برنامه کوتاه مدت و میان مدت نیاز دارد که باید 

فرمایشات ایشان مورد توجه قرار گیرد.
رضاخواه با بیان اینکــه اهمیت فضای مجازی و 
اقتصاد دیجیتال بسیار ویژه است، اظهار داشت: 
ما در حال حاضر بانک اطالعاتی الزم برای آنکه 

افراد مورد نیاز کشــور شناسایی شــوند، نداریم 
و در این راســتا نیــاز به قانونگذاری احســاس 
می شود. وی متذکر شــد: روز گذشته جلسه ای 
با کمیســیون های اقتصادی و فرهنگی مجلس 
برگــزار کردیم که آیا اقدامات کمیســیون ویژه 
فضای مجــازی با وظایــف این کمیســیون ها 
تداخــل دارد؛ همه گفتند این چنین نیســت و 
 از تشــکیل کمیســیون ویژه فضــای مجازی 

حمایت کردند.
نماینــده مــردم تهــران در مجلس شــورای 
اســالمی تأکید کرد: با تشــکیل کمیســیون 
ویــژه فضــای مجــازی، فنــاوری اطالعات و 
اقتصاد دیجیتــال به دنبــال آن هســتیم که 
شــکل گیری دولت الکترونیک و شــبکه ملی 
اطالعات تســریع شــود. وی افــزود: همچنین 
در حــوزه قانونگذاری به دنبال آن هســتیم که 
پیش نویس قانون اســتفاده از ارزهای دیجیتال 
 و همچنین قانون حفاظــت از حریم خصوصی

 را آماده کنیم.
رضاخواه تصریح کرد: اشتراک گذاری اطالعات 
و داده هایی که به رشد اقتصادی کمک می کند، 
اهمیت زیادی دارد که قانونی در این زمینه وجود 

ندارد.

یک کارشناس تامین مالی و بازار سرمایه گفت: 
اســتارتاپ مرحله ای از طول عمر یک شــرکت 
است و همه شــرکت ها از مرحله استارتاپ عبور 
کرده اند اما وقتی شــرکت اســتارتاپی به بلوغ 
نسبی می رسد، زمان مناسبی است تا مانند سایر 
شرکت ها وارد بورس شود.این روزها بحث بورس 
داغ است و گرمای این بازار به حوزه شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپی نیز رسیده است؛ اما آیا 
با ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها به 
بورس زمینه رشد بیششتر آنها فراهم می شود؟ آیا 
زمینه و بستری برای ورود این دو حوزه به بورس 
فراهم شده است؟ ورود شرکت های دانش بنیان 
و اســتارتاپی به بورس چه پیامدهای مثبتی در 
بردارد؟ کارشناســان حوزه فناوری اطالعات و 

تامین مالی و بازار سرمایه پاسخ می دهند.

حل مشکل تامین مالی
سهیل تقوی، کارشناس حوزه فناوری اطالعات 
از ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپی که 
دیگر به مقیاس بزرگ تری رســیده اند به بورس 
و فرابورس ابراز خرســندی کــرد و گفت: مدل 
سرمایه گذاری سنتی در حال شکسته شدن است 
و این شرکت ها از وام گرفتن یا واگذاری سهام خود 

به دیگر شرکت های خصوصی یا دولتی به سمت 
استفاده از تامین بازار سرمایه به بورس می روند 
و این خبر خوبی برای رشــد و رسیدن به اهداف 

بزرگ این شرکت هاست.
تقوی با بیان اینکه تامین مالی و جذب ســرمایه 
مدل خــوب و موفق تری برای کســب وکارهای 
بزرگ اینترنتی اســت، افزود: در تمــام دنیا این 
موضوع مرســوم اســت به صورتی که وقتی در 
سیلیکون ولی استارتاپ هایی مانند آمازون، اپل، 
مایکروسافت و… شکل گرفت از همان ابتدا برای 
ورود به بورس، هدف گذاری کــرده بودند چون 
وقتی استارتاپ ها رشد کرده و به شرکت تبدیل 
می شوند اهداف و مقیاس بزرگ تری را پیگیری 
می کنند که تنها با تامین سرمایه از طریق بورس 

ممکن می شود.
وی در ادامه گفت: استارتاپ های کوچک ممکن 
اســت در مدت زمان کوتاه به سودآوری برسند 
اما پروژه های بزرگ تر شاید ۱۰ سال زمان ببرد 
تا به ســودآوری دســت پیدا کنند. عالوه براین 
ســرمایه های باالیی نیز می خواهند و بازگشت 
ســرمایه نیز معموال پروسه ای طوالنی محسوب 
می شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تنها گزینه، 

ورود آنها به بورس است.

درج شناسه كاالی جعلی به راحتی امكان پذير است

فروشگاه های اینترنتی ملزم به درج شناسه کاال شدند

ساز و کار ورود استارتاپ  ها به بورساستفاده از ارز دیجیتال در شرایط تحریم اهمیت دارد
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