
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 
تهران بزرگ گفت:شبکه توزیع برق پایتخت در حال 
حاضر تحت کنترل بوده و وقوع قطعی های پراکنده 
برق ناشی از افزایش بیش از اندازه مصرف در ساعات 
اوج بار مصرف است.حمیرضا منصوری در گفت و گو با 
ایسنا، اظهار کرد: به منظور حفظ پایداری شبکه ضروری 
است مشترکان تهرانی همچون سال های گذشته با 
همکاری خود میزان مصرف برق را در ساعات 12 تا 16 
و 20 تا 23 کاهش داده و استفاده از وسایل پر مصرف 
را به ساعات دیگر منتقل کنند.وی افزایش دمای هوا 
و استفاده گسترده از وسایل سرمایشی را عامل اصلی 
افزایش مصرف برق دانســت و افزود: تمهیدات فنی 

الزم برای جلوگیری از آسیب به شبکه در اثر افزایش 
دمای هوا انجام شده و وضعیت بار تمامی پست های 
برق تحت نظارت کارشناسان است. اما در صورتی که 
مشترکان اصول مدیریت مصرف برق را رعایت نکنند، 
کنترل شرایط برای ما بسیار دشوار خواهد بود.معاون 
بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق تهران 
بزرگ با تاکید بر اینکه تمام مجموعه شــرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ به شکل 24 ساعته در تالشند 
تا کوچکترین وقفه ای در ارائه خدمات به مشترکان رخ 
ندهد، تصریح کرد: پیرو اطالع رسانی های داده شده 
قبلی مشترکان اداری موظف به کاهش مصرف برق 
در ساعات اوج بار میان روز هستند و نیروهای عملیاتی 

این شرکت به شکل روزانه مصرف برق این دستگاه ها را 
زیر نظر دارند.منصوری همچنین از قطع برق اداراتی که 
مصرف برق خود را کاهش نداده اند خبر داد و از تمامی 
دستگاه های ارائه دهنده خدمات عمومی در پایتخت 
درخواست کرد تا با مدیریت مصرف برق در ساعات 12 
تا 16 به حفظ پایداری شبکه برق پایتخت کمک کنند.

به گفته وی در حال حاضر دما و میزان استفاده ازسامانه 
های سرمایشی برخی از اداراتی که دارای تفاهم نامه با 
شرکت توزیع نیروی برق بزرگ هستند از راه دور در 
مرکز کنترل این شرکت، رصد شده و در صورت نیاز 
نسبت به تغییر دما یا خروج کامل این سامانه ها از مدار 

مصرف اقدام خواهد شد.

تنها سه کشــور عضو اتحادیه اروپا دارای مازاد بودجه 
هستند.به گزارش مرکز آمار اروپا، در سه ماهه نخست 
امسال متوسط نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص 
داخلی در 1۹ کشور عضو منطقه یورو به 2.2 درصد و 
در ســطح اتحادیه اروپا به 2.3 درصد رسیده است که 
باالترین کســری بودجه فصلی ثبت شده کشورهای 
اروپایی از سه ماهه دوم سال 201۵ تاکنون محسوب 
می شود. در ســه ماهه نخست ســال 2020 میزان 
درآمد دولت های اروپایی معادل 4۷ درصد کل اندازه 
اقتصاد این کشــورها بوده که این رقم در مقایســه با 
ســه ماهه قبلی 0.6 درصد افزایش پیدا کرده است. از 
ســوی دیگر میزان مخارج دولت ها طی همین مدت 

به 4۹.2 درصد رســیده که در مقایســه با فصل قبل 
2.1 درصد بیشتر شده است. در بین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا، بیشترین نسبت کسری بودجه به تولید 
ناخالص داخلی متعلق به مالت با ۸.۵ درصد بوده است 
و پس از این کشــور نیز رومانی با ۷.2 درصد و بلژیک 
با 6.1 درصد قرار دارند. از سوی دیگر بیشترین نسبت 
مازاد بودجه به تولید ناخالص داخلی مربوط به آلمان 
با یک درصد اســت و پس از این کشور نیز هلند با 0.۸ 
درصد و لوکزامبورگ بــا 0.1 درصد قرار دارند.در بین 
دیگر کشورهای عضو، این نسبت برای فرانسه معادل 
4.۸ درصد کسری، اتریش منفی یک درصد کسری و 
سوید منفی 1.۷ درصد کسری اندازه گیری شده است.

هم چنین برای کشــورهای اروپایی که عضو اتحادیه 
اروپا نیســتند نیز طی این مدت نسبت کسری بودجه 
به تولید داخلی انگلیس به 3.3 درصد و ســوییس به 
2.1 درصد رسیده است. منطقه یورو شامل 1۹ کشور 
بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، 
ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانــی، لوکزامبورگ، مالت، 
هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنالند است 
که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند. 
اتحادیه اروپا نیز دارای 2۷ عضو اســت که شامل 1۹ 
کشور عضو منطقه یورو به عالوه بلغارستان، مجارستان، 
لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و 

رومانی است.

ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفاً برای مصارف غیرتجاری و برای 
استفاده شخصی مسافر مجاز بوده و هر زمان که تخلفی در مراحل ثبت آن احراز 

شود، مسدود خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور 
از همان زمان که به عنوان راهی برای مبارزه با قاچاق مطرح شد، با چالش هایی 
همراه بود. در اولین تجربه این طرح که برمبنای IMEI گوشی ها بود، این کد 
قابل جعل بود و به همین دلیل در جدیدترین اجرای رجیستری، تالش شد با 
ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، از شکست دوباره این 

طرح جلوگیری شود.
با وجود این، اجرای رجیســتری در ابتدا مشــکالت زیادی داشت که یکی از 
مهم ترین آن ها، افزایش قیمت گوشی ها بود. در شرایطی که در سه سال گذشته 
با افزایش نرخ ارز، قیمت گوشی ها در حالت معمول هم افزایش دو تا سه برابری 
داشت، رجیستری هم بهانه ای دیگر برای فروشندگان بود که قیمت گوشی ها 
را باال ببرند. حتی برخی از فروشــندگان کاالی رجیسترنشده را به خریداران 
می فروختند و زمانی که فرد خریدار برای پس دادن گوشی خود مراجعه می کرد، 
مبلغی را از او دریافت می کردند. برخی دیگر از این سودجویان هم گوشی هایی 

که رجیســتر شــده بود را با قیمت باالتر از قیمت معمول بــازار به خریداران 
می فروختند.

از طرف دیگر، با اجرای رجیســتری برای تمامی برندهای گوشی، افرادی که 
منافعشان از طریق قاچاق تامین می شد، دســت به کارهای مختلفی برای دور 
زدن این طرح زدند. یکی از این راه ها، واردات چمدانی گوشی های مسافری بود؛ 
بدین ترتیب که در برهه ای از زمان، برای واردکنندگان این رسم باب شد که در 
مسافرت به سفرهای خارجی، به واردات هزارات گوشی  مسافری اقدام کنند، زیرا 
افرادی که به این شیوه گوشی های خود را وارد می کردند، از پرداخت ۹ درصد 

مالیات بر ارزش افزوده معاف شده و از معافیت های گمرکی نیز بهره می بردند.
این موضوع باعث شد مسووالن به دنبال راه چاره ای باشند که واردات بی رویه که 
رسما قاچاق بود و اسما مسافری، برچیده شود و در مقابل هم واردات مسافری 
پابرجا باشد و آن دریافت مستقیم کد فعال سازی گوشی مسافری پس از پرداخت 
عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به 

سامانه همتا امکان پذیر شد.
روش دیگری که واردکنندگان غیررسمی و قاچاق چیان گوشی برای استفاده 
از گوشــی های قاچاق انتخاب کردند، اســتفاده از اطالعات مســافران واقعی 

بود که اگرچه خودشان اقدام به واردات گوشــی نکرده اند، اما برخی با گرفتن 
اطالعات از آن ها، اقدام به واردات گوشــی به اسمشــان کردند. این موضوع در 
سفر حاجیان مشــاهده شــد و حتی وزیر ارتباطات درباره آن هشداد داد. در 
 مواردی نیز اطالعات اتباع خارجی برای رجیســتری کردن گوشــی ها مورد 

استفاده قرار گرفت.
اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی گوشــی های مسافری به 26 درصد 
رســاند و حذف معافیت ۸0 دالری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات 
غیررسمی گوشی تا حد زیادی  کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش هایی 
که سعی در فروش گوشی های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد. در یکی از 
این روش ها، فروشندگان گوشی هایی را بدون رجیســتری و با قیمت ارزان تر 
می فروشند، مشروط  بر این که فرد پاسپورتی با مســافرت خارجی در سه ماه 

گذشته داشته باشد و بتواند با پرداخت تعرفه گمرکی، گوشی را رجیستر کند.
همچنین کارشناسان این حوزه نیز معتقدند گوشی های زیادی به اسم مسافری 
قاچاق و رجیستر می شوند. درواقع مشــکلی که باعث شده موبایل هایی که از 
طریق قاچاق وارد شده به شکل مسافری ثبت شود این است که مسافر هنگام 
ورود به کشور مجبور نیست کاالی خود را اظهار و عوارض آن را پرداخت کند، 

بلکه تا سه ماه بعد و حتی به صورت غیرحضوری می تواند موبایل را رجیستر کند. 
بنابراین طرح رجیستری نتوانسته قاچاق گوشی را متوقف کند، بلکه افراد گوشی 

را قاچاق و پس از رجیستر کردن بدون گارانتی در بازار به فروش می رسانند.
با توجه به اینکه با  پایش سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سوءاستفاده عده ای از 
رویه مسافری محرز شده است،   این سامانه به متخلفان هشدار داده با افرادی که 
در این زمینه تخلف کنند، برخورد می شود و در صورت ادامه این رفتار، عالوه بر 
قطع گوشی های ثبت شده، نسبت به معرفی متخلفین به مراجع امنیتی یا قضایی 
اقدام خواهد کرد و متخلفین عالوه بر مجازات هــای مندرج در قانون مبارزه با 
 قاچاق کاال و ارز طبق قانون جرایم رایانه ای نیز تا دو سال حبس در پیش خواهند 

داشت.
از طرفی به کســانی که قصد خرید تلفن همراه دارند نیز بایــد قبل از خرید، 
از طریــق #۷۷۷۷* اســتعالم اصالت کــرده و در صورت مســافری بودن یا 
ثبت نشــدن تلفن همــراه، از خریــد امتناع کننــد، زیرا ثبت تلفــن همراه 
از طریق رویه مســافری، صرفــاً برای مصــارف غیرتجاری و برای اســتفاده 
 شخصی مســافر مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز

شود، مسدود خواهد شد.

بنیاد نوبل که برگزاری مراسم ساالنه اعطای جایزه نوبل را مدیریت می کند، روز گذشته 
از لغو برگزاری این مراسم در دسامبر ســال جاری میالدی به علت شیوع ویروس کرونا 
خبر داد.به گزارش مهر به نقل از فیز، البته لغو برگزاری مراســم حضوری اعطای جایزه 
نوبل به معنای عدم اعطای جایزه مذکور به برگزیدگان نیست و بنیاد نوبل تصریح کرده 
که امسال این کار به شــیوه هایی جدید انجام می شود.این اولین بار از سال 1۹۵6 بدین 
سو است که مراسم حضوری اعطای جایزه نوبل لغو شده و برگزار نمی شود. در آن سال 
این مراسم حضوری لغو شد تا نیازی به دعوت از سفیر شوروی به مراسم نباشد. در سال 
1۹۵6 شوروی به علت مقابله با انقالب مجارستان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته بود. 
در بخشی از بیانیه بنیاد نوبل در این زمینه آمده است: امسال سال خاصی است و همگان 
باید با فداکاری خود را به طور کامل با شرایط جدید منطبق سازند.برندگان جایزه نوبل 
معموالً در رشته های فیزیک، پزشــکی، شــیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد از ۵ تا 12 ماه 
اکتبر معرفی شده و سپس مراسم اعطای جایزه به افراد برگزیده در رشته های مختلف 
علمی در هفته نوبل در ماه دســامبر در استکهلم پایتخت ســوئد برگزار می شود.تعداد 
حضار این مراســم معموالً به 1300 نفر بالغ می شود و بدیهی است که در شرایط شیوع 
 ویروس کرونا گردهمایی این چنینی بسیار خطرناک بوده و می تواند منجر به بیمار شدن 

صدها نفر شود.

برقراری پروازهای مشــروط به چین/ دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی از 
برقراری پروازهای تهران گوانگجو به صورت هفتگی خبــر داد و گفت: گرچه 
ترکیه پروازهای ایران به کشــورش را به صورت ناگهانی کنسل کرد اما مردم 
می توانند بهای بلیت پروازهای کنســل شده شان را از ایرالین ها دریافت کنند.

مقصود اسعد سامانی در این باره به ایسنا گفت: ترکیه به صورت ناگهانی پروازهای 
ایران را به کشــورش ممنوع کرد که البته در این میان تنها کســانی که ویزای 
کاری معتبر ویزای تحصیلی، اقامت یا تابعیت ترکیه را داشتند می توانستند به 
این کشور پرواز کنند و سفر به ترکیه مانند دوبی برای همه آزادنبود.وی افزود:  
با توجه به این که این پروازها به صورت غیر ارادی لغو شــده است شرکت های 
هواپیمایی نباید خسارتی بدهند اما مردم می توانند اعتبار این بلیت ها را  برای 
آینده نگه دارند یا این که پول بلیت کنسل شده شــان را از ایرالین ها دریافت 
کنند.یکی دیگــر از تغییراتی که در پروازهای خارجی بــه وجود آمد برقراری 
پروازهای چین )تهران- گوانگجو( به صورت هفتگی اســت که البته برای همه 
سفر به گوانگجو آزاد نیست بلکه تنها کسانی می توانند به چین پرواز کنند که 
 اقامت یا تابعیت این کشور را داشته باشــند یا این که ویزای کاری یا تحصیلی

 معتبر داشته باشند.

مدیر اداره کل موزه هــا، از آغاز فعالیت دوباره ی موزه هــای زیر نظر وزارتخانه 
 میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی از پنج شــنبه - دوم مرداد -

 خبر داد.
محمدرضــا کارگــر در گفت وگو با ایســنا، اعالم کــرد: از - پنج شــنبه دوم 
مرداد - موزه هــای زیر نظر وزارتخانــه میراث فرهنگی، فعالیــت خود را بعد 
از اعالِم یک هفته ی گذشــته ی ســتاد ملی کرونا مبنی بــر پذیرش نکردن 
بازدیدکننــدگان به مدت یک هفته بــرای جلوگیری از شــیوع کرونا در موج 
دوم شــیوع این ویــروس، فعالیت خــود را از ســر گرفتند.بــه گفته ی وی، 
 موزه های زیر نظر دیگر دســتگاه های دولتــی نیز قطعا از ایــن قانون پیروی

 خواهند کرد.
او با تاکید مجدد مبنی بر این که همه اســتان ها باید تابع دســتورات ســتاد 
ملی کرونای اســتانی خود باشــند، ادامه می دهد: اگر ســتاد کرونای ملی که 
در ریاســت جمهوری فعال اســت، اعالم کند که باید موزه ها تعطیل شــوند، 
آن دســتور برای کل کشــور الزم االجراســت، اما اگر وضعیت یک اســتان 
قرمز باشد ســتاد کرونای اســتان، اســتاندار و بقیه افرادی که در هر استان 
 تصمیم می گیرند، ایــن دســتور را اعالم می کننــد و مدیران اســتانی باید

 تابع آن باشــند.وی همچنیــن با تاکید بر ایــن که پرداختن بــه بازدیدهای 
مجازی یکــی از وظایــف اداره کل موزه هاســت، بیــان می کنــد: حتی اگر 
که کرونا هم تمام شــود، ایــن یک ضرورت برای ماســت، چون ما همیشــه 
مخاطبان را در فضای مجــازی داریم که عالقمند به دیــدن موزه در هر جای 
 دنیا هســتند، امیدوارم همه ی موزه های مــا بتوانند امــکان بازدید مجازی

 را برای مردم فراهم کنند.
کارگر با بیان این کــه اکنون همه ی موزه هــای زیر نظر ایــن وزاتخانه دارای 
سایت هســتند، ادامه می دهد: با توجه به دســتور ســتاد کرونا برای ماندن 
مردم در خانه و ایــن که گاهی برخی افــراد امکان حضــور در فضای موزه ها 
را ندارنــد و تمایل به دیــدن فضاهای مــوزه ای دارند، نیاز به انجام یکســری 
 زیرســاخت ها و برنامه ریزی اســت کــه اداره کل موزه ها در حــال انجام آن

 است.
 از ســوی دیگر حتــی بعــد از دوران کرونــا نیز موزه هــا باید بــا دنیا پیش 
برونــد و در کنــار بازدیدهــای حضــوری، امــکان بازدیدهای مجــازی را 
 نیز فراهم کنند که ایــن ضرورت فعالیــت در این زمینــه را دو چندان کرده 

است.

افزایش کسری بودجه کشورهای اروپاییعلت خاموشی های پراکنده در تهران چیست؟

چرا نباید گوشی مسافری بخرید؟

بازگشت بلیت پروازهای لغو شده ترکیهمراسم اعطای جایزه نوبل لغو شد فعالیت دوباره موزه ها آغاز شد
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بورس بازی مانع تامین 
مالی تولید

 بیراهه
 حمایت بورسی از تولید

دسترسی به خودرو 
سخت تر می شود

انتظاری کــه داریم مبنی 
بر اینکه بازار سرمایه رشد 
پیدا کند و منجر به تامین 
منابع مالی تولید شــود، 

انتظار درستی است...

  سید کمیل طیبی، اقتصاددان

  سید مرتضی افقه، اقتصاددان

  امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 4

متن کامل  د ر صفحه 3

3

 کاالهای  
 بدون گارانتی  در بازار 

لوازم  خانگی

آیا تولیدکننده حاضر است با بازدهی کنونی بورس همچنان تولید کند؟

سهم  اندک  تولید   از جهش  بورس
صفحه4

صفحه3

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت
پیش بینی   می شود   با   کاهش   نرخ   دالر  طی   این   هفته خودرو   نیز  ارزان   شود

اگر اخیرا به بازار لوازم خانگی ســر زده باشید، 
حتما متوجه به بازار آمدن انواع و اقسام کاالهای 
رنگارنگ و متنوع با اســامی بعضــا نامانوس و 
 عمدتا بازار مشــترک با قیمت هــای مختلف 
شده اید. این تنوع کاال در حالی وجود دارد که 
مهم ترین شرط برای خرید را به همراه ندارند و 
آن هم خدمات پس از فروش، گارانتی و وارانتی 
کاالها است. در شــرایطی که بازار لوازم خانگی 
این روزها ســپری می کند افزایش قیمت ها و 
 نبود گارانتــی اصلی و وفور کاالهــای تقلبی با 
ضمانت های تقلبی بزرگترین مشکالت را برای 
مصرف کنندگان و خریداران ایجاد کرده است. 
مسئوالن برای رسیدگی به این بازار و خدماتی 
که در ازای خرید کاالهای داخلی و خارجی به 
خریدار ارایه می شود کوتاهی زیادی کرده اند و 
این در حالی است که مهم ترین رکن در خرید 
کاالیی بخصوص در حوزه لوازم خانگی گارانتی 
و خدمات پس از فروش است. امروز در شرایط 
تحریم ها، شیوع کرونا و مشــکالت ارزی بازار 
لوازم خانگی یکی از اصلی ترین بازارهایی است 
که بیشــترین تاثیرات را از این عوامل پذیرفته 
و ضرر و زیــان آن در نهایت متوجه خریداران و 
مردم شده اســت. اما در این بین شاید وضعیت 
گارانتی های کاالهای تولید داخل بســیار بهتر 
از کاالهای وارداتی باشد چراکه بسیاری از لوازم 
خانگی وارداتی به دلیــل ممنوعیت واردات به 
صورت غیررسمی و بدون گارانتی از مرزها و بنادر 
جنوبی کشور وارد می شوند. در مدتی که واردات 
لوازم خانگی ممنوع شــده است تمام ذخایر در 
انبارها توزیع شده و سهم واردات رسمی در این 
بازار نزدیک به صفر است. بنابراین به طور معمول 

کاالها وارداتی ...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
با رفع ایراد شــورای نگهبان، 
دولت دو وزیر بازرگانی و صنعت 

را به مجلس معرفی می کند
حسن روحانی در جلسه هیات دولت از عملیاتی 
شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغالن 
از پاییز امســال خبر داد و گفت کــه دولت برای 
نخستین بار طی ۱۴ سال گذشته، ۳۲ هزار میلیارد 
تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی 
پرداخت کرد تا سطح توانمندی این سازمان برای 
اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
ارتقاء یابد و اجرای این طرح از مهرماه می توانند 

کمکی به بازنشستگان باشد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکیــد بر اینکه اقدامات 
گسترده ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری 
از گرانی ها که امروز مردم را تحت فشــار قرار داده، 
در دست اجرا است، گفت: بانک مرکزی در تالش 
است قیمت ارز را به ســمت تعادل هدایت کند و 
در این مسیر، صادرکنندگان باید به کمک بیایند 
و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به سامانه 
نیما عرضه کنند. روحانی افزود: همچنین اقدامات 
خوبی برای استفاده از ارزی که در برخی کشور ها به 
عنوان ذخیره داریم انجام گرفته است و دراین ارتباط 
حداقل با سه کشور به نتایج خوبی دست یافته ایم و 
امیدواریم ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار 
بگیرند و مردم شاهد یک تعادل قیمت در بازار باشند.
رئیس جمهور همچنین به روند اقداماتی که برای 
تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد 
و گفت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را 
رفع و قانون مذکور را به دولت ابالغ کند، ما دو وزیر 
بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می کنیم و 

این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.

تداوم کاهش نرخ دالر در بازار
نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی روز پنج شنبه 
در ادامه روند کاهشی خود ۵۰ تومان دیگر ارزان شد 
و ۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش رسید. به گزارش 
ایرنا، بهای ارزهای دالر و یورو در بازار غیر رســمی 
و صرافی های بانکی روز پنجشــنبه همچنان روند 
کاهشی خود را ادامه داد. بهای هر دالر آمریکا اروز 
پنج شنبه،  ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه در صرافی های 
بانکی، با کاهشی ۵۰ تومانی به رقم ۲۰ هزار و ۳۰۰ 
تومان به فروش رسید. همچنین قیمت خرید دالر 
در این صرافی ها نیز به همین میزان کاهش داشت 
و ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان اعالم شد تا همچنان فاصله 
معنادار میان قیمت خرید و فروش ارز در صرافی های 
بانکی برقرار مانده باشد. بهای خرید و فروش یورو هم 
اروز پنج شنبه در صرافی های بانکی شاهد کاهش ۵۰ 
تومانی بود. بر این اساس برای فروش هر یورو رقم ۲۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان بر تابلوها ثبت شود و  خرید یورو 

نیز با قیمت ۲۲ هزار و ۶۰۰ معامله شد.
برپایه سامانه سنا نیز، میانگین بهای فروش هر یورو در 
بازار معامالتی روز گذشــته، به قیمت ۲۳ هزار و ۸۰۷ 
تومان معامله شد. در این سامانه بهای دالر نیز به ۲۰ هزار 
و ۷۳۴ تومان رسید. در سامانه نیما طی روز معامالتی 
گذشته هر حواله فروش یورو با میانگین قیمت ۲۰ هزار 
و ۶۹۹ تومان معامله شد،   فروش حواله دالر نیز به قیمت 

میانگین ۱۸ هزار و ۸۵ تومان انجام شد.

ماسکباقیمتمصوببهدستداروخانههانمیرسد
چرا وزارت صنعت میلیون ها ماسک 

دپوشده را عرضه نمی کند؟
نایب رئیس انجمن داروسازان با بیان این  که ماسک با قیمت 
مصوب به دست داروخانه  ها نرسیده است، با انتقاد نسبت 
به توزیع ماسک  ها در فروشگاه  ها هشدار داد: ممکن است 
بسیاری از این ماسک  ها در کارگاه  های خانگی تولید شوند 

و احتمال آلودگی آن  ها وجود دارد.
سیدعلی فاطمی در گفت  وگو با تسنیم؛ در خصوص معضل 
قیمت باالی ماســک در داروخانه  ها اظهار کــرد: وزارت 
بهداشت وظیفه نظارت بر کیفیت ماسک را دارد و لجستیک، 
تأمین و تولید بر عهده وزارت صنعت است؛ ماسک  هایی که 
در ایران تولید می  شوند دو دسته  اند؛ یک دسته ماسک  های 
صنعتی که تمام الیه  هایی که برای ماسک استفاده می  شود 
باکیفیت، کاماًل استریل و پرس شــده هستند و فقط به 
بیمارستان  ها و مراکز درمانی داده می  شوند زیرا کادر درمان 

آسیب  پذیری بسیار زیادی نسبت به ویروس کرونا دارند.
وی افزود: از زمان شیوع کرونا در کشور بسیاری از کارگاه  ها 
برای تولید ماسک شروع به کار کردند؛ اگرچه برخی از این 
کارگاه  ها ماسک باکیفیتی تولید می  کنند اما متأسفانه برخی 
کارگاه  ها نیز ماسک  هایی تولید می  کنند که ظاهر آن شبیه 
به ماسک  های مراکز درمانی است اما وقتی الیه  ها را بررسی 
می  کنیم می  بینیم که الیه ملت  بلون که الیه محافظ است یا 
وجود ندارد یا مقدار کمی دارد و شاید بتوان گفت ۹۰ درصد 
ماسک  هایی که در سطح جامعه به جز بیمارستان  ها و مراکز 

درمانی وجود دارد، کارایی الزم را ندارد.

اخبار

نکته مهمی که وجود دارد 
شــروط پرداخت وام ودیعه 
مســکن به افراد اســت که 
هنوز جزییات کاملی از آن 
منتشرنشده است. به گزارش 
اتاق تهران بعد از چندین روز گمانه زنی درباره جزییات 
وام ودیعه اجاره مسکن و گمانه زنی های متخلف درباره 
میزان این وام، رئیس جمهور دقایقی پیش به همه این 
بحث ها پایان داد و اعالم کرد:» دولت به خانواده هایی 
که دارای حقوق ثابت یا تحت حمایت کمیته امداد و 
بهزیستی هستند و در تهران زندگی می کنند می توانند 
۵۰ میلیون تومان از بانک با سود ۱۳ درصد وام بگیرند.

با توجه به افزایش چشــم گیر اجاره بهای مسکن در 
دو سال گذشته و فشار ســنگینی که روی بسیاری از 
خانواده ها وجود دارد، دولت در ماه های گذشته کنترل 
بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران را در دستور 
کار قرار داده است و با چند مصوبه تالش کرده تا به بازار 
اجاره بهاء مسکن سامان دهد.  حسن روحانی امروز در 
جلسه هیات دولت، گفت:» برای اجاره نشین ها ما دو گام 

مهم برداشتیم. اول اینکه در مورد اضافه اجاره بها بود که 
روند صعودی و غیرمنطقی پیداکــرده بود و تصویب 
کردیم که در تهران نباید بیش از ۲۵ درصد نسبت به 
سال قبل افزایش یابد. همچنین اقدام دیگری که امروز 
اعالم می کنم و به زودی اجرایی می شود، اعطای ودیعه 
از طرف بانک به مستاجرین است. دولت تصمیم گرفته 
است برای خانواده هایی که دارای حقوق ثابت یا تحت 
حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند و در تهران 
زندگی می کنند ۵۰ میلیون تومان از بانک با سود ۱۳ 

درصد وام در نظر بگیرد.« البته طبق مصوبه دولت به جز 
تهران مستأجران ۷ کالن شهر دیگر هم می توانند از وام 
ودیعه مسکن استفاده کنند که میزان آن برای این ۷ 
کالن شهر ۳۰ میلیون تومان است. عالوه بر این دولت 
در نظر دارد برای ساکنان شهرهای کوچک هم وام ۱۵ 

میلیون تومانی ودیعه مسکن را در نظر بگیرد.
اما دراین بین نکته مهمی که وجود دارد شروط پرداخت 
وام ودیعه مسکن به افراد است که هنوز جزییات کاملی 
از آن منتشرنشــده و تنها نکته مهمی که اعالم شده 

تخصیص وام به افراد تحت پوشــش کمیته امداد و 
بهزیستی و مستأجرانی است که به گفته رئیس جمهور 
»دارای حقوق ثابت« باشند. اگر منظور از حقوق ثابت 
تنها افراد استخدامی باشد، عمالً باید در نظر داشت که 
جمعیت بسیار، بسیار زیادی از خانواده های نیازمند به 
وام ودیعه مســکن و به خصوص جوانانی که به تازگی 
ازدواج کرده وزندگی تشکیل داده اند، نمی توانند از این 
وام استفاده کنند. عالوه بر این موضوع مهم دیگری هم 
که باید اطالع رسانی شــود این است که آیا وام ودیعه 
مسکن تنها به افرادی که ازدواج کرده و خانواده تشکیل 
داده اند پرداخت می شــود یا جوانانی که تنها زندگی 
می کنند هم می توانند از این وام بهره ببرند؛ زیرا در حال 
حاضر به خصوص در شهرهای بزرگ جمعیت بسیار 
زیادی از مستأجران را افراد مجرد تشکیل می دهند. در 
کنار همه این ها بحث دیگری هم که مطرح است میزان 
قسط این وام است؛ زیرا بسیاری از خانواده های طبقه 
متوســط و دهک های پایین جامعه توان بازپرداخت 
قســط های بانکی را ندارد و عماًل با دریافت وام آن هم 
با ســود ۱۳ درصد نه تنها باری از دوششان برداشته 
نمی شود که چالشی به ماجراهای زندگی شان اضافه 

می شود.

میزان وام مسکن در تهران و شهرهای دیگر از سوی رئیس جمهور اعالم شد

آیا وام ودیعه مسکن عالج اجاره های باالست؟

هزینه خانوارهای ایرانی تا ۲۷ درصد 
باال رفت

تغییرات قیمت کاال و خدمات  نشــان دهنده رشد 
قیمت ها در تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای 
ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ 
درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد 
امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته 
اند. به گزارش ایسنا، گرچه اعالم نرخ تورم در ماههای 
اخیر با کاهش در برخی شاخص ها همراه بوده، ولی 
رشد هزینه ها متوقف نشــده و فقط از سرعت آن 

کاسته شده است.  
اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت شاخص 
قیمت کاال و خدمات در تیرماه امسال منتشر کرد که 
نشان داد تورم ساالنه )تغییرات در ۱۲ ماهه منتهی به 
تیر ماه( در روند نزولی قرار داشته و برای تیرماه نیز با 
کاهش ۱.۴ درصدی نسبت به خرداد به ۲۶.۴ درصد 
رسیده است.  اما از سوی دیگر تورم نقطه ای که نشان 
دهنده تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است با افزایش همراه بود؛ به طوری که با رشد ۴.۴ 
درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. بر این اساس 
خانوارها برای تهیه مجموعــه ای از کاالها به طور 
متوسط حدود ۲۶.۹ درصد بیشتر از پارسال هزینه 
کرده اند.  گرچه میزان هزینه کرد خانوارها در تیرماه 
امسال افزایش داشته است، ولی در قیاس با تیر سال 
گذشــته که تورم نقطه به نقطه ۴۸ درصد گزارش 
شده بود حدود۲۰ درصدی کاهش دارد.  در مجموع 
شواهد از این حکایت دارد که از فاصله خرداد تا تیرماه 
امسال تورم رشد داشــته و خانوارها با موج جدید 
افزایش قیمت مواجه بوده اند، این در حالی است که 
نوسان تورم ماهانه که نشان دهنده تغییر قیمت تیر 
نسبت به خرداد است نیز از رشد۴.۴ درصدی خبر 

می دهد و این رشد قیمت را تایید می کند.  

خبر

وزیر راه و شهرسازی گفت: فعال خانواده های ۵ نفره و 
تازه ازدواج کرده ها در اولویت دریافت تسهیالت ودیعه 

اجاره مسکن هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی در برنامه تیتر 
امشب شبکه خبر چهارشنبه ۱ مرداد درباره وام ودیعه 
اجاره مسکن اظهار داشت: بر اساس وعده ای که رئیس 
جمهور داده، اعطای وام ودیعه مسکن از هفته آینده 
آغاز می شود. وی افزود متقاضیان در سامانه وزارت راه 
و شهرسازی ثبت نام می کنند مستأجران کارمزد آن را 
واریز می کنند تسهیالت از طریق مستأجر در اختیار 
موجر قرار می گیرد حقوق بگیــران ثابت یا کارگران، 
خانواده های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده اند 
در اولویت قرار دارند. وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: 
گروه دوم هم خانواده های تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی مانند بهزیســتی و کمیته امداد در اولیت 

دریافت این تسهیالت هستند. اسالمی با بیان اینکه 
این تســهیالت در تهران ۵۰، در شهرهای بزرگ ۳۰ 
و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است گفت: شرایط 
مشموالن دریافت این تسهیالت، همان شرایطی است 
که برای طرح اقدام ملی مسکن اعالم شده اما شرط 

محل زادگاه از آن حذف شده است.
وی درباره ضمانت این وام گفت: معرفی نامه و گواهی 
کسر از حقوق از ســوی کارگاه دارای کد بیمه تأمین 
اجتماعی یا دستگاه اجرایی محل خدمت متقاضی، 
برای بانک بــه عنوان ضمانت کافی اســت. به گفته 
اســالمی، ۶۰۰ هزار خانوار در اولویــت دریافت این 

تسهیالت هستند که بر اساس اطالعات سامانه های 
وزارت رفاه آنها را احصاء کرده ایم. وزیر راه و شهرسازی 
با تأکید بر اینکه مصوبه ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
که تعیین ســقف اجاره بها را برای تهران ۲۵ درصد، 
کالنشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود، توانست 
رشد لجام گسیخته اجاره بها را کنترل کند و آرامشی 

بر بازار اجاره حاکم کرده است.
وی ادامــه داد: البته مــواردی هم داشــته ایم که به 
شوراهای حل اختالف مراجعه کرده اند بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با کرونا، اگر مالک خانه خود را فروخته 
باشد و اگر مســتأجری به تعهدات خود عمل نکرده 

باشد )به تشخیص شورای حل اختالف(، حکم تخلیه 
مستأجر به ســود آن موجر صادر می شود. اسالمی با 
بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیالت ودیعه 
مسکن در نظر گرفته ایم، منابع آن را از محل منابع در 
نظر گرفته شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا عنوان و اظهار کرد: البته نرخ سودی که برای این 
تسهیالت در نظر گرفته شده بود، ۱۲ درصد بود که با 
توجه به اینکه در تسهیالت ودیعه مسکن، قرار است 
اصل وام به بانک برگردانده شود، یک درصد دیگر هم 

به آن افزوده شد و به ۱۳ درصد افزایش یافت.
به گفته اســالمی، از فردا احتماالً امکان ثبت نام در 
سامانه وزارت راه و شهرسازی فراهم می شود و تالش 
کرده ایم تا روند اداری دریافت این تسهیالت با حداقل 
بروکراسی باشد. اما اول خانوارهای ۵ نفره و تازه ازدواج 

کرده ها در سال ۹۹ ثبت نام کنند.

وزیر راه و شهرسازی:

وام ودیعه  فعال به خانوارهای ۵ نفره و ازدواج های ۹۹ داده می شود
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رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ودیعه مسکن با 
تذکر اینکه آن کمک ودیعه مسکن است نه وام ودیعه 
مسکن، گفت: مشموالن این طرح اگر توانایی پرداخت 
اصل و ســود وام به صورت ماهانه را داشــته باشند، 
می توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و 

نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند.
به گــزارش ایســنا، عبدالناصر همتی در پســتی 
اینستاگرامی درباره وام ودیعه مسکن، نوشت: این وام 
»ودیعه مسکن« نیست بلکه، »کمک ودیعه مسکن« 
است که هدف آن کمک به تأمین افزایش تحقق یافته 
در ودیعٔه اجاره های مسکن اقشار کم درآمد و آسیب 

پذیر درسال جاری است.
وی افزود: با توجه به محدودیت اعتبار تخصیص یافته 
برای جبران و کنترل آثار شیوع کرونا برای سیستم 
بانکی)حداکثر ۷۵هزار میلیــارد تومان( اختصاص 
بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با نرخ ۱۳درصد، آن 
هم با موکول کردن برگرداندن اصل وام به پایان دوره 
یک ســاله، با در نظر گرفتن سایر تعهدات کرونایی، 

مقدور نبود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افرادی که با تأیید 

وزارت راه و شهرسازی واجد شرایط استفاده از این وام 
باشند، اگر به جای پرداخت ماهانه سود وام و پرداخت 
اصل آن در پایان سال، توانایی پرداخت اصل و سود وام 
به صورت ماهانه را داشته باشند، می توانند با انتخاب 
خود، این وام را با اقســاط ۳۰ ماهه ونرخ ۱۲ درصد 

دریافت کنند.
همتی در ادامه گفــت: محدودیت منابع اختصاص 
یافته برای مقابله با آثارکرونا به علت تأمین یک سوم 
آن منابع، از ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و 
در جهت فراهم سازی امکان تعدیل نرخ سود آن بوده 
است. بانک مرکزی ضمن جهت گیری برای کمک به 
اقشار کم درآمد و آسیب پذیر، تمام تالش خود را بر 
کنترل نقدینگی و نیز آثار تورمی آن، در شرایط سخت 
اقتصادی کشور متمرکز کرده اســت. وی در پایان 
اظهارکرد: جامعه هدف این طرح، اقشار کم درآمد و 
آسیب پذیر جامعه است ازکلیه بانک ها می خواهم در 
کنار تالش خود برای تأمین مالی واحدهای تولیدی، 
برای سایر متقاضیان نیز با نرخ مصوب شورای پول و 
اعتبار )۱۸درصد( وام کمک ودیعه مسکن پرداخت 

کرده و اولویت الزم را به آن بدهند.

بانک مرکزی موضوع ۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی 
که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتی را 
برنگردانده اند را از مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می 
دهد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در راستای اجرای سیاست های کالن کشور و با 
توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه 
و کاالی واسطه ای بخش های تولیدی/صنعتی کشور 
در جهت حفظ اشــتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس 
سیاست های تعیین شده توسط کمیته ماده )۲( مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل های 
الزم برای برگشــت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را 

تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابالغ کرده است.
بانک مرکزی اعــالم کرد که این بانک طی دو ســال 
گذشته جلسات متعددی با اتاق های بازرگانی و فعاالن 
اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت 
برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به 
رشد تولید و اشتغال کشــور و تقویت ثبات اقتصادی 
برگزار کرده است. خوشــبختانه طی دو سال اخیر، با 
وجود شدیدترین تحریم های ظالمانه و محدودیت های 
اعمال شــده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه 
کشور، با همراهی و همکاری فعاالن دلسوز و متعهد 
بخش های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر 
دســتگاه های حاکمیتی، حتی علی رغم بروز و شیوع 
بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه 

کاالهای اساسی به نحو نسبتاً مناسبی اجرا شده است 
که این مهم ماحصل تالش و همراهی بخش عمده ای 
از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به 
جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است. لذا بانک 
مرکزی ضمن قدردانی از تمامی تالش های این عزیزان 
انتظار دارد که با تداوم این وضعیت به خدمت رسانی به 

مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند.
در کنار این موضوع عده ای در شرایط جنگ تمام عیار بر 
علیه کشور، بدون توجه به سیاست های کالن ابالغی با 
بهره مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات 
کاال از کشــور کرده و هیچ گونه مدارک و مستنداتی 
درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه 
نکرده اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطالعات مربوط 
به ۲۵۰ نفر شــخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از 
مجموع ۲۷ میلیارد دالر ارز صادراتی را برنگردانده اند، 
را به مرجع محترم قضایی ارســال کرده و حتی بعد از 
شکایت نیز به منظور مســاعدت، جلسات متعدد به 
منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، 
لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده اند. 
ضمن تشــکر از همکاری و پیگیری های بسیار موثر 
مراجع محترم قضایی و دستگاه های نظارتی در تحت 
پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور 
پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات 
برابر سیاســت های ابالغی اقــدام نکرده اند، از طریق 

مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

همتی اعالم کرد

تخصیص 20هزارمیلیارد اعتبار برای وام ودیعه مسکن

اطالعیه بانک مرکزی درباره ارز حاصل از صادرات

گروهاقتصادایرانوجهان
Newskasbokar@gmail.com
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معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت، 
گفت: در گام اول بر گندزدایی و استفاده از دستکش 
تاکید شده بود در گام بعدی نیز ماسک و گندزدایی 
سطوح مشترک اضافه شد.محسن فرهادی، افزود: 
در گام اول بر گندزدایی و استفاده از دستکش تاکید 
شده بود در گام بعدی نیز ماسک و گندزدایی سطوح 

مشترک اضافه شد.
وی ادامه داد: در مصوبه های وزارت بهداشت به نظارت 
بیشتر بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید شد و 
اینکه پروتکل ها اجباری اســت و در صورت رعایت 
نکردن پروتکل ها تعطیلی واحدها در دســتور کار 

قرار گیرد.
معاون مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت، 
گفت: پروتکل بهداشتی تعیین کننده است بنابراین ۸ 
هزار واحد صنفی پلمب شده در مشاغل مختلف مثل 

تاالرها، نانوایی، دفاتر پیشخوان، ادارات، آرایشگاه ها 
و…، بوده اند امــا بدترین جایی کــه پروتکل های 
بهداشتی رعایت نمی شود در پاساژها و مراکز خرید 

است که الزم است توجه بیشتری شود.
وی ادامه دا د: رستوران ها در سطح کشور در رعایت 
نکات بهداشــتی در رتبه اول، بانک هــا و ادارات در 
رتبه های دوم و ســوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
هســتند.فرهادی افزود: وزارت بهداشت تمایلی به 
تعطیل کردن کسب و کارهای مردم ندارد اما تعطیلی 
برخی کســب و کارها و تاالرهای پذیرایی به اجبار و 
برای پیشگیری از کرونا است البته تاالرها در زمانی 
که شهرها در وضعیت نارنجی و قرمز هستند، تعطیل 
می شــوند.وی گفت: چندین گروه نظارتی از سوی 
وزارت بهداشت و اتاق اصناف قرار است از سوی ستاد 

کرونا تجمیع شوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری 
ایران گفت: این روزها هر چند با توجه به نوســانات 
ارزی شاهد به هم ریختن عرضه و تقاضا در بازار لوازم 
خانگی هستیم، اما تولیدکنندگان با قدرت به ادامه کار 
پرداخته و در هفته های آینده وضعیت بهتری را شاهد 
خواهیم بود.سید علیرضا موسوی مجد افزود: یکی از 
مشکات تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین ارز مورد 
نیازشان است و به همین منظور خط اعتباری از سوی 

بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با گرفتن اعام نیاز واحدهای تولیدی به ارز، پیگیری 
این موضوع و رفع مشــکل است.موسوی مجد بیان 
داشت: هرچند در ماه های گذشته بسیاری شرکت ها 
نسبت به افزایش قیمت محصوالت خود با هماهنگی 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اقدام کرده اند، اما برخی دیگر از شرکت ها که همچنان 
با قطعات دپو شده و ارزی که در گذشته دریافت کرده 
بودند به تولید می پردازند، همچنان با قیمت های قبلی 

محصوالتشان را به فروش می رسانند.
این مقام صنفی ابراز امیــدواری کرد با تداوم تولید و 
عرضه تا پایان سال وضعیت بهتری را در سطح بازار 
و تعادل عرضه و تقاضا شــاهد باشیم.وی همچنین 
در پاسخ به این پرســش که برخی نمایندگی های 
برندهای معتبر این روزها به عرضه محصوالت سایر 
برندها و حتی اقام متفرقه همچون گوشــی تلفن 
همراه در واحدهای خود اقدام کرده اند، اظهار داشت: 
در این شرایط ملتهب هرکس به دنبال حفظ ارزش 
سرمایه اش است و چنین موضوعی غیر طبیعی نیست.

بررسی آمارهای منتشره سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران حاکی از بهره برداری از 
۲۸ هزار و ۶۳۶ واحد صنعتی خرد، کوچک، متوسط 
و بزرگ در کشور تا پایان فروردین ماه امسال است.این 
واحدهای صنعتی با مجموع سرمایه گذاری ۴۶۲ هزار 
و ۳۰۳ میلیارد تومانی به بهره برداری رسیده و زمینه 
اشتغال زایی ۸۸۵ هزار و ۷۴۰ نفر را فراهم کرده است.

از این تعداد، یک هزار و ۸۹۳ واحد خرد با اشتغال زایی 
۹۸ هزار و ۳۱۶ نفر، ۲۳ هزار و  ۵۵۰ واحد کوچک با 
اشتغال زایی ۴۵۱ هزار و ۶۰۹ نفر، دو هزار و ۱۴۶ واحد 
با اشتغال زایی ۱۳۹ هزار و ۷۹ نفر و یک هزار و ۴۷ واحد 

با اشتغال زایی ۲۳۲ هزار و ۷۳۶ نفر بوده است.
بیشــترین تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری 

رسیده تا این تاریخ به ترتیب در بخش فلزی با ۱۲ 
هزار و هفت واحد، شیمیایی با ۱۰ هزار و ۱۲۵ واحد، 
غذایی و آشامیدنی با هفت هزار و ۷۹۱ واحد، کانی 
غیرفلزی با پنج هزار و ۲۹۲ واحد، سلولزی با سه هزار 
و ۳۵۱ واحد، خدماتی با سه هزار و ۱۲۷ واحد، نساجی 
با دو هزار و ۴۴۲ واحد و برق و الکترونیک با یک هزار 
و ۵۴۱ واحد بوده است.همچنین در این مدت هفت 
هزار و ۵۳۰ واحد از واحدهای صنعتی به بهره برداری 
رســیده به دلیل کمبود نقدینگی، یک هزار و ۶۳۰ 
واحد به دلیل فقدان بازار، ۳۰۸ واحد به دلیل اختاف 
شرکا، ۲۳۱ واحد به دلیل تامین نشدن مواد اولیه و 
۱۲۲ واحد به دلیل نقصان ماشــین آالت غیرفعال 

شده اند.

اگر اخیــرا به بــازار لوازم 
خانگی ســر زده باشــید، 
حتما متوجه به بازار آمدن 
انــواع و اقســام کاالهای 
رنگارنگ و متنوع با اسامی 
بعضا نامانوس و عمدتا بازار مشترک با قیمت های 
مختلف شــده اید. این تنــوع کاال در حالی وجود 
دارد که مهم ترین شــرط برای خریــد را به همراه 
ندارند و آن هم خدمات پس از فــروش، گارانتی و 
وارانتی کاالها اســت. در شــرایطی که بازار لوازم 
خانگی این روزها ســپری می کند افزایش قیمت 
 ها و نبود گارانتی اصلی و وفــور کاالهای تقلبی با 
ضمانت های تقلبی بزرگترین مشــکات را برای 
مصرف کننــدگان و خریداران ایجاد کرده اســت. 
مسئوالن برای رسیدگی به این بازار و خدماتی که 
در ازای خرید کاالهای داخلی و خارجی به خریدار 
ارایه می شود کوتاهی زیادی کرده اند و این در حالی 
است که مهم ترین رکن در خرید کاالیی بخصوص 
در حوزه لــوازم خانگی گارانتــی و خدمات پس از 
فروش است. امروز در شرایط تحریم ها، شیوع کرونا 
و مشکات ارزی بازار لوازم خانگی یکی از اصلی ترین 
بازارهایی است که بیشترین تاثیرات را از این عوامل 
پذیرفته و ضرر و زیان آن در نهایت متوجه خریداران 

و مردم شده است. 
اما در این بین شاید وضعیت گارانتی های کاالهای 
تولید داخل بســیار بهتر از کاالهای وارداتی باشد 
چراکه بســیاری از لوازم خانگــی وارداتی به دلیل 
ممنوعیــت واردات به صورت غیررســمی و بدون 
گارانتی از مرزها و بنادر جنوبی کشور وارد می شوند. 
در مدتی که واردات لوازم خانگی ممنوع شده است 
تمام ذخایر در انبارها توزیع شــده و سهم واردات 
رســمی در این بازار نزدیک به صفر است. بنابراین 

به طور معمول کاالها وارداتــی در این حوزه بدون 
گارانتی و ضمانت در ارایــه خدمات پس از  فروش 
هستند. اما نکته ای که اینجا باید به آن توجه داشت 
این اســت که خریدار ایرانی به دلیــل گرانی لوازم 
خانگی داخلی که آن هم مربوط به گرانی خرید مواد 
اولیه تولید و اخیرا بســته شدن مرزها برای واردات 

مواد اولیه است، 
سعید عباســی، کارشــناس بازار لوازم خانگی در 
رابطه با ضــرورت ارایه 
گارانتــی مــی گوید: 
استعام گارانتی توسط 
خریــدار در حلقه های 
ســوم و چهارم زنجیره 
فروش )خرده  فروش به 
مصرف کننده( می تواند 
نقش گلوگاه مبارزه با 
اجناس تقلبی و قاچاق 
را ایفا کند. فراهم شدن 
این قابلیــت منوط به 
راه اندازی هرچه سریعتر 
ســامانه جامع گارانتی 
اســت و در این صورت 
اجناس قاچــاق و تقلبی در هنگام خرید توســط 

مصرف کننده قابل شناسایی خواهند بود.
وی با بیان اینکه گارانتی در ایران به علت غیر واقعی 
و تقلبی بودن، اعتبار خــود را در اذهان عمومی از 
دست داده است، گفت: در این زمینه ضعف قانونی 
نداریم و قانونگذار، الزام ارائه خدمات پس از فروش 
و گارانتی را بــه واردکننــدگان و تولیدکنندگان 
گوشزد کرده اســت. این کارشــناس بازار لوازم 
خانگی افــزود: »ماده ۴ قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان« صنایعی از جمله خودرو )سنگین 
یا ســبک(، ماشــین آالت صنعتی، لوازم خانگی، 
مصنوعات الکتریکی و وسایل ارتباطی را مکلف به 
داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین 

قطعات یدکی و ارائه ســرویس و خدمات پس از 
فروش کرده اســت. عباس تابش رئیس سازمان 
حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، پیش از این 
در اواخر خردادماه خبر از راه اندازی سامانه جامع 
گارانتی طــی ۲ هفته آینــده داده و بیان کرد: به 
منظور کنترل بازار کاالهای ســرمایه ای، مصرفی 
و بــادوام حتما این اجناس قبــل از عرضه باید در 
این سامانه رجیستر و ثبت شوند تا مردم بتوانند از 

خدمات پس از فروش بهتری بهره مند شوند.

برای بررســی وضعیت بازار لــوازم خانگی 
با رسول جمشیدی، کارشــناس اقتصادی 
گفتکویی را انجام داده ایم که ماحصل آن را در 

ذیل می خوانید.

؟   وضعیت بازار لــوازم خانگی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که 
می توانند نیاز داخل را تامین کنند. البته با توجه به 
ممنوعیتی که برای واردات لوازم خانگی وضع شده 
در مدت اخیر شــاهد هســتیم که فضا برای تولید 
داخلی کمی بهتر شده و قرار است کاالهای داخلی 
به عنوان بازیگر اصلی در بازار حضور داشته باشند. 
اما مشکاتی که امروز بر سر راه تولید قرار دارد این 
امکان را برای حضور صد درصدی به برندهای دخلی 
نمی دهد. مشــکات ارزی کــه تولیدکننده برای 
تامین مواد اولیه از خارج از ایــران دارد، همچنین 
شیوع بیماری که مزید بر علت شده و با بسته شدن 
مرزهای هوایی و زمینی واردات مواد اولیه را مشکل 

تر کرده است.
در حال حاضر برای خرید لوازم خانگی اگر سری به 
بازارهای این کاالها بزنید متوجه خواهید شــد که 
هنوز هم برندهای خارجی حتــی برندهایی که از 
ایران خارج شده اند نیز مشتری بیشتری دارند. به 
علت مشکاتی که به آن اشاره شد تولیدات داخلی 

قیمت های گرانتری دارند و خریدار ترجیح می دهد 
از برندهای خارجی استفاده کند چراکه تفاوت قیمت 
چندانی را نمی توانیم در نظر بگیریم. البته با گران 
شــدن نرخ ارز در هفته های اخیر قیمت برندهای 
خارجی بسیار افزایش یافته وبه همین خاطر در بازار 

مشتری زیادی دیده نمی شود.

؟   وضعیت خدمات پس از فروش را در بازار 
لوازم خانگی چگونه ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر حتی با خروج برخــی برندها از بازار 
ایران شاهد هستیم که نمایندگی های این کاالها در 
بازار ایران وجود دارند و فعالیت آنها برای فروش ادامه 
داشته است. این سوال در اینجا مطرح می شود که 
چگونه به رغم ممنوعیت واردات و خروج این برندها 
هنوز شــاهد فعالیت آنها در قالب نمایندگی های 
رسمی هستیم. این محصوالت و کاالها بدون شک از 
گارانتی و ضمانت الزم برخوردار نیستند و نمی توان 
به طور قطع از حمایت محصوالتشان صحبت کرد. 

برندهای خارجی به دلیل کیفیــت کاالهای خود 
مشتری بیشتری نسبت 
به برندهــای خارجی 
دارند و این ترجیح خرید 
کاالی خارجــی مدت 
بسیاری اســت که در 
فرهنگ ایرانی ها وجود 
دارد. اما در حال حاضر 
نمی توان بــه قطعیت 
گفت که خدمات پس از 
فروش برای خارجی ها 
مانند قبل است. همواره 
برای حضور مداوم این 
شرکت ها به رغم خروج 
شان از کشــور هشدار 
داده ایم و برای پیگیری 
این وضعیــت از وزارت 

صمت برنامه خواســته ایم که چگونه این برندها در 
حال دور زدن قوانین کشورمان هســتند و آزادانه 
فعالیت می کنند. برای واردات کاال باید هزینه های 
گمرکی پرداخت شــود اما رونــد فعالیت کاالهای 

خارجی لوازم خانگی در کشور اینگونه نیست. 
اما با وجود تمــام راهکارهایی که تاکنون برای بازار 
لوازم خانگی و ســاماندهی آن ارایه شده تا برخورد 
با متخلفین وجود نداشــته باشــد، کاهش قاچاق 
صورت نمی گیرد. در ســطح عرضــه برخوردی از 
سوی بازرســان و نهادهای محصول مشاهده نمی 
کنیم. محروم شدن مردم از خدمات پس از فروش 
کاالهای لوازم خانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون 
اســت. باید تمام محصوالتی که عرضه می شود، با 
گارانتی باشند. در قانون حمایت از مصرف کنندگان 
و قانون نظام صنفی بیان شده که اگر کاالیی بدون 
گارانتی فروخته شود، مشمول کم فروشی می شود. 
به طور کلی در ایران چندان به خدمات پس از فروش 
توجهی نمی شود و شرایط برای مشتریان به گونه ای 

رقم می خورد کــه هزینه بســیاری را باید در دوره 
تعمیر بپردازند.

؟   راهکارهای پیشــنهادی شما برای الزام 
وجود گارانتی و رعایت حقوق مصرف کننده 

چیست؟
داشتن گارانتی از آنجایی که به حقوق مصرف کننده 
باز می گردد باید به عنوان یک الزام در فرآیند خرید 
وجود داشته باشد. اینکه در سالهای اخیر به دلیل 
عدم نظارت کافی و نبود قوانین بازدارنده بسیاری از 
فرشندگان توانسته اند کاالهای بدون گارانتی را وارد 
بازار کنند دلیل بر آزادی پایمال شدن حقوق مصرف 
کننده نیست. اصل تولید باید بر مبنای ارایه خدمات 
پس از فروش و کیفیت باال باشــد. امروز اگر سامانه 
جامع اعام گارانتی در کشــور وجود داشت هیچ 
سودجویی نمی توانست با استفاده از ضعف قوانین از 
بنادر و مرزها لوازم خانگی وارد کند و بدون گارانتی 

به خریدار بفروشد. 

لوازم خانگی بدون گارانتی مشمول كم فروشی اند

کاالهای بدون گارانتی  در بازار لوازم  خانگی
كوتاهی در راه اندازی سامانه استعالم گارانتی 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دسترسی به خودرو سخت تر می شود
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

برخی کاالها ماهیتی دارند که با افزایش قیمت دالر خیلی سریع تر افزایش قیمت را تجربه می گنند و در مقابل برخی کاالهای دیگر بخصوص کاالهای سرمایه ای افزایش قیمت هیجانی را دارند. این بدان معناست که در بازار خودرو که 
کاالیی سرمایه ای شده است  شاید فروشندگان به صورت ظاهری قیمت ها را افزایش دهند اما خرید و فروشی انجام نمی شود. با کاهش قیمت ارز در بازار خودرو تنها هیجان بازار می خوابد و روند کاهشی نرخ ارز در این بازار تاثیری ندارد. 
چراکه فعاالن بازار خودرو و فروشندگان این کاال نرخ های کنونی ارز را قبول ندارند و آن را واقعی نمی دانند.  به همین خاطر است که همواره تاکید می کنیم که در روزهایی که هیجان قیمتی در بازار وجود دارد مصرف کننده خرید نکند 
 چون به معنای واقعی بازنده خواهد بود. به طور کلی این روزها اصا فرصت خوبی برای خرید و فروش خودرو نیست. اگر قیمت دالر به صورت واقعی باال برود قیمت خودرو هم با تاخیر باال خواهد رفت. به طور کلی مقاومت در برابر کاهش 
 قیمت ها وجود دارد چون اعداد نرخ ارز از نظر بازار خودرو الکی و ساختگی بوده ونمی توان گفت تاثیری در بازار گذاشته است. اما باید اشاره داشت که در مقابل افزایش نرخ ارز و قیمت ها بازار خودرو کمی انعطاف پذیرتر عمل می کند و رشد 
قیمت ها زودتر اتفاق می افتد.  اما در کشور واردات خودرو نداریم و تولید هم نصف تقاضای واقعی است پس خودرویی که در حال حاضر دست مصرف کننده است کاالیی باارزش بوده که جز در موارد ضروری کسی خواهان فروش آن نیست.  
زمانی که به صورت معنی دار عرضه خودرو باالتر رود که البته تحقق این اتفاق زمانبر است و قیمت دالر به صورت واقعی به نرخ ۱۶ تا ۱۸ هزار تومانی برسد می توان به کاهش با تاخیر قیمت ها در بازار خودرو امیدوار شد. متاسفانه مکانیزم 
اقتصاد ما بر مبنای تولید نیست و بر اساس بازرگانی جلو می رود و این موضوع بر خریداران کم درآمد فشار وارد کرده است.  اما گرانی خودرو اول به زیان مردم به دلیل کاهش قدرت خرید و ارزش ریال و در نهایت ضرر تولید کنندگان در برخی 
صنایع چون خودرو منجر می شود چرا که دسترسی به این کاال برای قشر متوسط به پایین جامعه نیز سخت می شود. واقعیت های اقتصادی بیانگر این است که گرانی دالر و ارز هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده مشکل آفرین بوده و 

تا زمانی که اقتصاد سر و سامان نگیرد و رشد اقتصادی حاصل نشود، نباید انتظار کاهش قیمت ها را در همه بازارها داشت.

با افزایش قیمت دالر تا مرز ۲۶ 
هزار تومان بهای خودرو نیز در 
بــازار آزاد افزایش یافت. این 
افزایش قیمت در حالی رخ داد 
که ارز گران، کاالها را در بازار 
گران و برای صنایع و بخش تولید ایجاد مشکل می کند. با 
وجودی که خودروسازان هم اکنون با زیان اقدام به تولید 

خودرو می کنند، رشد قیمت ارز و رسیدن قیمت دالر به 
بیش از ۲۵ هزار تومان صنعت خودروسازی را در آستانه 
تعطیلی قرار می دهد چرا که هزینه های تولید در این 
صنعت بسیار باالست. این در حالی است که طی چند روز 
گذشته با کاهش ناگهانی نرخ ارز روبرو شده ایم و در حال 
حاضر دالر با قیمت ۲۱ هزار تومان در بازار خرید و فروش 
می شود. با کاهش قیمت ارز انتظار بر این است که قیمت 

خودرو نیز در بازار با روند کاهش روبرو شود.
فیروز نادری، فعال بازار خودرو در این زمینه می گوید: با 
کاهش قیمت دالر، قیمت خودرو هم در هفته جاری روند 

نزولی گرفته و ارزان تر شده است. چنانچه سیاست های 
بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت دالر ادامه دار باشد، 
پیش بینی می شــود قیمت خودرو هفته آینده مجددا 
ارزان شود. از اواخر این هفته قیمت خودروهای زیر ۱۳۰ 
میلیون تومان بین چهار تا پنج میلیون تومان و قیمت 
خودروهای خارجی باالی ۲۰۰ میلیون تومان حدود ۱۰ 

میلیون تومان کاهش یافته است.
بهرام شهریاری عضو ســابق هیئت مدیره انجمن قطعه 
سازان نیز گفت: افزایش قیمت ارز و رسیدن دالر به حدود 
۲۲ هزار تومان مشکات زیادی را در کل اقتصاد کشور ایجاد 

می کند که صنعت خودرو سازی نیز از این قاعده مستثنی 
نیست. وی افزود: با گران شــدن ارز برنامه ریزی ها برای 
فعاالن اقتصادی به هم می خورد چرا که نمی شود قراردادی 

بست و یا معامله انجام داد.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه با افزایش نرخ ارز مواد 
اولیه کارخانجات بشدت گران می شود افزود: تامین نیازها 
از خارج با عرض گران گرانی را به بازار می آورد و قیمت 
ها افزایش می یابند در چنین شرایطی هزینه های تولید 
افزایش و صاحبان صنایع و تولید کنندگان با مشــکل 

پرداخت دستمزدها و فروش مواجه می کند.

پیش بینی می شود با كاهش نرخ دالر طی این هفته خودرو نیز ارزان شود

مقاومت بازار خودرو در برابر کاهش قیمت
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

پاساژها بدترین نقاط غیر بهداشتی هستند

پلمب ۸ هزار واحد صنفی

تداوم تولید  به تعادل بازار لوازم خانگی کمک خواهد کرد

بهره برداری از ۲۸ هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی

  گارانتی در 
ایران به علت غیر 

واقعی و تقلبی 
 بودن، اعتبار خود 

 را در اذهان 
عمومی از دست 

داده است

این سوال در اینجا 
مطرح می شود 

که چگونه به رغم 
ممنوعیت واردات 
و خروج برندهای 

خارجی هنوز شاهد 
فعالیت آنها در قالب 

نمایندگی های 
رسمی هستیم
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واگذاری اماكن بالاستفاده دولتی به شركت های 
دانش بنيان

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور دستور رئیس جمهور مبنی بر واگذاری 
زمین های بالاستفاده دولتی را الزم االجرا دانست و گفت: رئیس جمهور به استانداران 
دستور دادند که زمین و اماکن بالاســتفاده دولتی را به شرکت های دانش بنیان و 
دیگر نهادها که در عرصه تولید فعالیت داشته و به زمین احتیاج دارند واگذار کنند. 
بابک دین پرست در حاشیه بازدید از مجتمع نیمه صنعتی فشتام در جمع خبرنگاران 
با اشاره به برنامه دولت در خصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان و ایجاد اشتغال 
در کشور اظهار کرد: بزرگ ترین و مهم ترین حامی شرکت های دانش بنیان در کشور 
مقام معظم رهبری بوده و به نوعی یکی از آثار تدابیر هوشمندانه ایشان بوده است 
لذا دولت از هیچ کمکی به شرکت های دانش بنیان دریغ نمی کند. وی با تأکید بر 
پیشرفت شرکت های دانش بنیان در کشــور گفت: با تدابیر شخص رئیس جمهور 
و معاون علمی  و فناوری ایشــان جهش خوبی در ایجاد و ساماندهی شرکت های 
دانش بنیان در کشور داشتیم که این روند قطعاً ادامه دارد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی وزیر کشور با اذعان به اینکه شرکت های دانش بنیان در استان گیالن و 
در عرصه صادرات به توفیقات خوبی دست یافته اند، تصریح کرد: در استان گیالن 
۱۴ پارک علم و فناوری وجود داشته و ۶۰ شرکت در آن فعالیت می کنند که دارای 
ظرفیت بسیار خوبی بوده و در عرصه صادرات به توفیقات بسیار خوبی دست یافتند. 
دین پرست یکی از محورهای ۳۰ گانه اولویت های اقتصادی وزارت کشور حمایت از 
شرکت های دانش بنیان دانست و بیان کرد: سیاست های اقتصادی ۳۰ گانه وزارت 
کشور به معاونان و استانداران ابالغ و شخص رئیس هم تأکید جدی به اجرای آن 
داشتند حمایت و کمک به رشد شــرکت های دانش بنیان در کشور است زیرا این 

شرکت ها بازوی اقتصادی کشور هستند.

نابودی كسب وكارهای اينترنتی با شيوه غلط واردات 
تلفن همراه

 عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت: وجود خألهای قانونی 
در اختیارات اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مبارزه با قاچاق کاال را غیرممکن 
می کند. سید رضا الفت نســب گفت: اکثر اجناس فِیک و نامرغوب، کاالهای 
قاچاق هستند. متصدی برخورد با کسانی که این کاالها را وارد کشور می کنند 
ستاد مبارزه با قاچاق اســت. در اصالحیه جدید قانون نظام صنفی رایانه ای، 
اتحادیه ها در زمینه جلوگیــری از قاچاق کاالهای نامرغوب نقشــی ندارند. 
اتحادیه نمی تواند به فروشنده ای به علت داشتن یا عرضه کاالی قاچاق مجوز 
ندهد یا با او برخورد کند بلکه  تنها می تواند گزارش های الزم را به دستگاه های 

نظارتی ارسال کند.

خأل قانونی برای برخورد اتحادیه با کسب وکارهای متخلف
  اتحادیه از عرضه کاالهای قاچاق در برخی از کســب و کارهای اینترنتی خبر 
دارد و در مواردی از دادن مجوز فعالیت به آن ها جلوگیری می کند اما در نهایت 
صاحبان آن کسب  وکارها به اتحادیه مراجعه کرده و می گویند شما نمی توانید 
مجوز ندهید این موضوع به شما مربوط نیست. یعنی در این زمینه برای اقدامات 
قانونی اتحادیه کســب وکارهای اینترنتی خأل قانونی وجود دارد.  اینکه ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال در ایــن حوزه موفق بوده یا نبوده جــای بحث دارد. اکثر 
کسب  وکارهای اینترنتی صاحب نام در کشور تمامی قوانین را رعایت می کنند 
ولی با توجه به اینکه چنین کســب وکارهایی با شــرکت های زیادی همکاری 
می کنند و در این میان ممکن است یکی از این شرکت ها کاالی قاچاق را وارد 
 کشور کند در این حالت نمی توان فقط کسب وکار اینترنتی را مسئول دانست

 و تمام فشار را به مدیران آن وارد کرد.

برخورد یک جانبه با قاچاق کاال به برند ملی ضربه می زند
اگر مسئولین می خواهند با کاالی قاچاق مبارزه کنند باید بازرسی ها را گسترش 
دهند و در مبادی ورود به کشور جلو قاچاق کاال را بگیرند. در واقع اینکه تنها 
یک شرکت یا یک فروشنده را مقصر دانست اشتباه است. با چنین برخوردهایی 
صرفا به برندهای بزرگی که قابلیت تبدیل شدن به برند ملی را دارند ضربه وارد 
می شــود. مشــاهده می کنیم که این روزها با وجود گران فروشی گسترده در 

بسیاری از شرکت ها تنها تعداد خاصی به گران فروشی متهم می شوند.

واردات گوشی های مسافری کسب وکارهای آنالین را از بین می برد
وی ادامه داد: کار به جایی رسیده که مشتریان صرفا می گویند چرا فروشگاه 
اینترنتی مدلی از گوشی های هوشمند را گران می دهد. در اصل این دستگاه 
وارد کننده ای دارد و پس از تعیین قیمت به وسیله یک کسب وکار اینترنتی 
عرضه می شود. متأسفانه برای واردات گوشی به کشور شرایطی با نام گوشی 
مسافری وجود دارد. چنین امکانی برای واردات اصال قابل درک نیست.کدام 
مسافر است که به دنبال واردات تعداد زیادی گوشی باشد و بتواند همه آن ها 

را رجیستر کند! چنین شیوه ای از واردات کسب و کارها را از بین می برد.

نابودی اکوسیستم آنالین ایران با تغییر نهاد ناظر بر کسب  و 
کارهای اینترنتی

ورود اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی به حوزه کسب و کارهای آنالین نتیجه 
برای کشور ندارد.  تجربه  سال ها همکاری اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی با اصناف 
مختلف نشان می دهد تعداد زیادی از مدیران و رو سای اصناف و اتحادیه ها خود را 
با شرایط امروز بازارهای اینترنتی هماهنگ نکرده اند. یعنی چنین اقدامی ثمره ای 
جز از بین رفتن اکوسیستم آنالین ایران نخواهد داشت. مشابه این اتفاق تقریباً ۶ 

سال پیش در کشور روی داد.
متأسفانه در برخی از دستگاه های دولتی سیاســتی وجود دارد که با بخشنامه و 
تحمیل کردن کسب و کارهای آفالین و از آن طرف با فشار آوردن بر کسب و کارهای 

آنالین، اتحادیه  ها را مجبور به تغییر سیستم اداری خود می کنند. 

اخبار

۳۵ هزار آگهی در طرح دماسنج تخفیفان ثبت شد
حدود ۴ ماه از راه اندازی سرویس »دماسنج« در سایت تخفیفان، سرویس تخفیف و خرید گروهی آنالین، می گذرد. این سرویس برای حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط آنالین و 

آفالین در شرایط شیوع ویروس کرونا راه اندازی شد و به گفته نگین دانشور، هم بنیانگذار و مدیر زنجیره تامین تخفیفان دراین مدت مردم و کسب وکارها به خوبی از این بخش استقبال 
کردند تا جایی که ۳۵ هزار آگهی در این سرویس ثبت شده است.

جهش خیــره کننده بورس 
در ماه های اخیر و استقبال 
مــردم از این بازار در ســال 
جهش تولید هــم کمکی به 
تولید نکرده است. به نظر می 
رسد تولید ملی در کشور ما همان گمشده ای است که 
سیاست گذار سال هاســت تنها روی کاغذ و با حرف 
از آن حمایت می کند؛ اما در عمل آن را به فراموشــی 
سپرده است.بازار ســرمایه با وجودی که در ماه های 
اخیر ورودی های زیادی داشته؛ اما چندان کمکی به 
تولید نکرده اســت. فرض را بر این بگذاریم که بورس 
تامین مالی تولید کند؛ اما آیا تولیدکننده حاضر است 
با وجود بازدهی های بسیار جذاب در بازارهای موازی 
از همین بازاری که تامین مالی شده، تولید کند؟ قطعا 

هیچ تولیدکننده ای با وجود موانع بسیار کسب و کار و 
عدم سودآوری تولید، سرمایه های خرد مردم را صرف 
توسعه تولید نخواهد کرد. بد نیست به گذشته برگردیم 
و سرمایه گذاری بانک ها را از پیش چشم بگذرانیم. آیا 
هیچ بانکی حاضر می شود به جای بنگاه داری و ورود 
سپرده های مردم به بخش های مسکن و ارز و طال، آنها 

را روانه بخش تولید کند؟
 این مقدمه کافی است تا به این نتیجه برسیم که فضای 
بورس تا اینجا کمکی به تولید نکــرده و مخرب برای 

سایر بازارهاست. 
هرچند میلیون ها ســهامدار در حال حاضر در بورس 
در حال معامله گری اند اما در حقیقت دانه درشــت 
هایی هستند که ســرمایه های کالن خود را در حال 
حاضر به بــورس آورده اند و اگر این ســرمایه ها را از 
 بورس خارج کنند قطعا بورس دچار تکانه ای خواهد

 شد. 
این افرادند که می توانند نبض بازار را به دست بگیرند 

و هر زمان که بخواهند سرمایه های کالن خود را از این 
بازار خارج و بازاری دیگر را متالطم کنند. 

»کسب و کار« در گفتگو با دو کارشناس، این موضوع 
را بررسی می کند. 

آيا توليدكننده حاضر است با بازدهی كنونی بورس همچنان توليد كند؟

سهم  اندک  تولید   از جهش  بورس
خروج بی سر و صدای سهامداران بزرگ از بورس 

بیراهه حمایت بورسی از تولید
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

اقتصاد کشور به شدت بیمار است و نسخه هایی که طبیبان برای بهبود این اقتصاد بیمار می پیچند، صرفا در حد ُمسکن است. تجویز این ُمسکن باعث می شود که نقدینگی سرگردان از یک بازار به بازاری دیگر برود یا به عبارت 
دیگر، درمان درد را فقط به تاخیر می اندازد. سیاست گذاران با اعمال سیاست های جدید، نقدینگی را از یک بازار به بازاری دیگر سوق می دهند که فشار تنها روی یک بازار نباشد و یک بازار را کامال تخریب نکند. انتظار این بود 
که سرمایه هایی که به بورس هدایت شد، موجب رونق تولید شــود و هنوز هم این امید وجود دارد؛ ولی این کار اگر همراه با اقدامات تکمیلی نباشد، راهی از پیش نخواهد برد. یکی از اقدامات تکمیلی، این است که اگر سیاست 
گذاران موانع بسیار زیاد کسب و کار و تولید را کاهش ندهند این سرمایه ها حتی اگر وارد بورس هم شوند صرفا بازی با قیمت شده و سر از تولید درنمی آورند. این روند، روندی کامال منطقی است زیرا زمانی که یک فعالیت سودآور 
نباشد، رفتار منطقی این است که سرمایه ها به آن سمت هم نروند و قابل سرزنش هم نیست. در حال حاضر آن چیزی که باعث شده این بازار پرسود باشد، بازی با حسابداری و اعداد و ارقام است و به طور مثال، قیمت ماشین آالت 
و ساختمان شرکت ها افزایش پیدا کرده؛ بنابراین قیمت سهم هم باال رفته است اما ازآنجا که به تولید ملی اضافه نشده این رشد باالخره در یک جایی متوقف می شود و ثانیا بعد از یک مدتی ارزش سهام متوقف می شود یا افت می 
کند و به تدریج نقدینگی از این بازار به بازاری دیگر تغییر جهت می دهد و روی بازارهای دیگر آوار می شود. البته جذب نقدینگی سرگردان در ماه های اخیر به بورس کمک کرد که وضع بازار ارز و طال که دچار تکانه های شدیدی 
شده بود، از این بدتر نشود؛ یعنی واقعیت این بود که اگر این حجم از پول به بازار بورس نمی آمد، بازار ارز بسیار بیشتر از این متالطم می شد و قیمت آن به ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان هم می رسید و جذب سرمایه ها مانند ضربه گیری 
عمل کرد؛ ولی در نهایت این نقدینگی باید به سمت تولید برود و برای اینکه به سمت تولید برود، باید تولید سودآور باشد. حداقل اینکه سود سرمایه گذاری در تولید باید قابل مقایسه با سرمایه گذاری ها در بازار ارز و طال و بازارهای 
رقیب باشد. اما این در حالی است که من هیچ نشانه ای نمی بینم که اقدامات تکمیلی برای کاهش موانع کسب و کار انجام شود تا بستر برای سودآور شدن بخش تولید و بخش مولد اقتصاد فراهم شود و نقدینگی را وسوسه کند تا 
به آن سمت برود. چون این اتفاق نیفتاده متاسفانه باید بگوییم که بعد از مدتی دوباره این نقدینگی ای که به سمت بورس و بخشی هم به بازار خودرو و طال رفته و همه آن بازارها را متالطم کرده است، احتماال دوباره این چرخش 
نقدینگی در بازارهای مختلف ادامه پیدا کند و مادامی که بخش مولد سودآور نشود اوضاع اقتصاد ما همین است و متاسفانه سیاست گذار از روی اجبار و ناچاری یا از روی بی تدبیری مشغول خلق نقدینگی است و این نقدینگی 

هم مانند سیل خروشان همه بازارها را تخریب می کند و متاسفانه سر از تولید درنمی آورد که نفع آن به کل جامعه برسد. 

بورس بازی مانع تامین مالی تولید
سید کمیل طیبی، اقتصاددان

انتظاری که داریم مبنی بر اینکه بازار سرمایه رشد پیدا کند و منجر به تامین منابع مالی تولید شود، انتظار درستی است  و نفس کار و نظریه های اقتصادی نیز همین را می گویند؛ اما این موضوع از دو جنبه باید بررسی شود. نکته 
نخست این است که بورس زمانی می تواند موثر واقع شود که انگیزه های سرمایه گذاری وجود داشته باشد اما در شرایطی که تورم رو به رشد و دو رقمی است، طبیعتا انگیزه های سرمایه گذاری کاهش می یابد و رشد بورس برای 
کسب بازدهی های زودهنگام است. پس این مساله که رشد بورس به تولید کمکی نکرده، در وهله نخست برمی گردد به شــرایطی که بر اقتصاد حاکم است و آن انتظاری که باید برای سرمایه گذاری وجود داشت، وجود ندارد.  
نکته دیگر هم این است که با توجه به رشدی که در بورس ایجاد شده همزمان هم باید ظرفیت اقتصاد آن را جواب بدهد که منابع وارد سرمایه گذاری شود چون شرکت ها و بنگاه های تولیدی با مشکالت زیادی از جمله مشکالت 
ارزی مواجه هستند و ازآنجا که مکانیزم و ساز و کار و قوانین حمایت کننده برای این موضوع وجود ندارد این را به تاخیر می اندازد. هرچند اگر رشد بازار سرمایه پایدار بماند و ریزش نداشته باشد یا دچار مشکل نشود، می تواند 
در بلندمدت به تامین مالی تولید کمک کند منوط به اینکه اوضاع اقتصاد در بخش های دیگر هم بتواند به شرایط نســبتا مطلوب برسد. پس از دو جنبه تاکنون رشد بورس کمکی به تولید نکرده؛ یکی به دلیل شرایط نامطلوب 

اقتصادی و دیگری نبود ساز و کار روشن و ظرفیت الزم است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

آگهی تجدید مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
 نوبت اول

شهرداری مرزن آباد در نظر دارد برابر موافقتنامه شماره ۴۴572۴  مورخ 98/8/۱۳ اجرای پروژه زیر سازی – خاک برداری – خاکریزی و ادامه بلوار 

امام رضا )ع( و احداث میدان علویان در سه راهی شهرک صنتی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارانی که  دارای صالحیت پیمانکاری از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان و صالحیت ایمنی دارند را برابر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید.

تذکرات: 
۱- مدت قرارداد: یک سال شمسی

2- محل تامین اعتبار : منابع دولتی)استانی(-داخلی
۳- پرداختی از منابع دولتی به صورت اسناد خزانه می باشد.

۴- برآورد بر اساس فهرست بهاء راه باند سال 99 به مبلغ 9/۰57/۳۱2/55۰ ریال 

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۴52/8۶5/۶27 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه 
۶- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 7:۳۰ الی ۱۴ روز شنبه 99/5/۴ لغایت ساعت ۱۳ روز پنجشنبه 99/5/9 

7– محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: واحد اداری-مالی شهرداری 
8- تلفن تماس: 52۶5۳9۱7-۰۱۱ واحد اداری - دبیرخانه شهرداری             

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. به پیشنهادات مخدوش، ناخوانا و فاقد ضمانت نامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ چاپ آگهی نوبت اول: 99/5/۴

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم: 99/5/۱۱

محمد ردایی شهردار مرزن آباد

يادداشت

سرمقاله

   محمدرضا شرفی، پژوهشگر صنعت استخراج رمزارز
صنعت استخراج رمزارز پس از 
یک سال از تصویب نخستین 
مصوبــه خــود، در نهایت با 
تصویب و ابــالغ مصوبه ای 
دیگر، به اصــالح مصوبه اول 
توسط دولت محترم انجامید. 
طی این یک سال اما، سرمایه 
های بسیاری از فعاالن این صنعت، کم ارزش یا بی ارزش 
شد. کندی و تاخیر اصالح اشــتباهات و اصالح امور و در 
برخی موارد ارایه بیانات مغرضانه و اثر آن در دادن نشانی 
به دشمنان کشور به حدی است که گاهی فعاالن بخش 
خصوصی برداشتی حاکی از تعمد در این اقدامات دارند. هنوز 
با گذشت یک سال موانع متعددی بر سر راه صنعت استخراج 

رمزارز وجود دارد که در ادامه به پاره ای از آنها می پردازیم: 

موانع مصوبه هیئــت محترم وزیران مورخ 
:1398/5/13

در مصوبه نخست، بهره گیری از رمزارزها در داخل کشور 
ممنوع و بهره گیری از آنها فقط در تبادالت خارجی جایز 
اعالم شده اســت. به این ترتیب صنعتگران این عرصه 
که هیچ مسیر قابل اتکایی برای بهره گیری از محصول 
تولیدی خود ندارند باید چگونگــی تبادل در معامالت 

خارج از کشور را هم شناســایی کرده و خطرات آن را بر 
عهده بگیرند چرا که مســیری برای مبادالت ارز حاصله 
تعیین نشــده اســت. تعرفه حامل های انرژی صنعت 
استخراج رمزارزها به ویژه تعرفه گاز )با توجه به ظرفیت 
های موجود در مخزن گازی مشــترک پارس جنوبی؛ با 
کشور قطر( کامال غیرمتعارف و به نوعی بدعتی ناصواب 
در امر تعرفه گذاری تلقی می شــود. بدعتی که بیش از 
افزایش درآمد دولت مسبب ناکارآمدی مصوبه فوق الذکر 
و تشویقی جهت بهره گیری از هر فرصتی برای دستیابی 
به انرژی ارزان تلقی می شود. اصل عقالیی بودن و عرف 
پذیرفته شده جهانی بابت دریافت سهم درآمد کشور از هر 
فعالیت اقتصادی، مالیات است. در حالی که کم نیستند 
فعالیت-های اقتصادی و صنعتی که با مصرف انرژی به 
مراتب باالتر از این صنعت درآمد مالیاتی بسیار کمی را 
نصیب کشور می کنند یا زیان ده هستند، ایجاد توازن در 
تعرفه های انرژی کشور در این صنعت سبب شفافیت و 
صیانت از منافع ملی می شــود و باید در ادامه این مسیر 
شاهد مصوبات اصالحی دیگری برای این صنعت باشیم.

 
موانع دستورالعمل وزارت صمت

دســتورالعمل وزارت صمــت ۴ مانــع مخــرب و 
محدودکننده دارد:

در حالی که همگان منتظر تدوین دســتورالعملی به 

مراتب سهل و اجرایی از جانب وزارت صمت بودند در 
کمال ناباوری )بر خالف منظور تبصره 2 ماده 2 مصوبه  
فوق االشعار- دولت( شــاهد ایجاد محدودیت استقرار 
استخراج کنندگان در شهرک های صنعتی بودیم که 
انحصارا تحت مدیریت شرکت شــهرک های صنعتی 
است. محدودیتی که بسیاری از واحدهای صنعتی راکد 
و بالاستفاده کشور را از موهبت فعالیت در این صنعت 
محروم کرد. در این اثنا شرکت شهرک های صنعتی هم 
از هیچ کوششی جهت مقابله با این صنعت با استفاده از 
قواعدی مانند زون بندی یا کسب درآمد با تعیین تعرفه 

خدماتی واگذاری زمین از متقاضیان، دریغ نکرد. 
موضوع دیگــر در خصــوص زمان بالاســتفاده بودن 
واحدهای صنعتی جهت ورود به این صنعت اســت که 
مدتی برابر با ۳ سال لحاظ شــده و بدین نحو باید غزل 
بهره گیری همان معدود واحدهای متروک شهرک های 
صنعتی را هم از این صنعت خواند.تعیین حداقل انشعاب 
برای فعالیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی فعال 
نیز در عمل محدودیتی بی-مثال برای فعالیت شفاف در 

این صنعت و کسب درآمد برای کشور ایجاد می کند.

موانع دستورالعمل و اطالعیه های وزارت 
نیرو

تاکنون نکات بســیاری در خصوص این دستورالعمل 

بیان شــده و نکته اصلی، مشــهود و حائز اهمیت در 
این دســتورالعمل و موارد اعالمی پــس از آن، تصدی 
گری وزارت نیرو در صنعت برق کشــور است. موانع و 
ممنوعیت های بسیار متعددی در این مسیر ایجادشده 
از جمله: ممنوعیت قراردادهای دو جانبه، محدودیت 
های خودتامینی انــرژی واحدهــای صنعتی، حذف 
امتیاز انشعاب و تحمیل هزینه توسعه خطوط انتقال، 
ممنوعیت خرید از بورس انرژی )البته معنای جدیدی 
از بــورس در این خصوص تعریف شــده اســت(، به 
نوعی تفســیر به رای قانون رفع موانع تولید و ارتقاي 
نظام مالي کشــور، تعیین تخفیف ناچیز بابت توسعه 
پست های فوق توزیع نســبت به هزینه های عملیاتی 
و اجرایــی طــرح، ممنوعیت فعالیت ایــن صنعت در 
نیروگاه ها، ایجاد بســتر فسادزا با دســتورالعمل های 
متعدد، حذف قابلیت بهره گیری از زیرســاخت های 
بی استفاده کنونی در شهرک ها و واحدهای صنعتی و 
 همچنین عدم بهره گیری از مدیریت هوشمند انرژی 

در کشور. 
موارد فوق به اجمال بیان محدودیت های یک صنعت 
نوپا در کشــور تنها در دو، سه حوزه بود. صنعتی که در 
حد بضاعت می تواند موجبات تامین منافع کشــور را 
فراهم آورد و با قانون گذاری نادرست به سمت فرصت-

سوزی هدایت می شود. 

موانع اختصاصی در مسیر کارآفرینان صنعت استخراج رمزارزها
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