
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن اگرچه سرعت بیشتری 
گرفته، اما متقاضیان همچنان با برخی مشــکالت در 
دریافت این وام روبه رو هســتند.به گزارش خبرنگار 
مهر، سه ماه نخست امسال و با توجه به اینکه بازار اجاره 
بها، تحت تأثیر قیمت مسکن است، در پی افزایش نرخ 
خرید و فروش مسکن، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش 
مهارنشدنی روبه رو و سبب شد تا مشکالت گسترده ای 
برای مســتأجران ایجاد کند.ایــن در حالی بود که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، بسیاری از خانواده ها امکان 
جابه جایی و یا انتقال به مناطق ارزان تر یا حاشــیه ای 
کالنشهرها را نداشتند؛ از همین رو بود که ستاد ملی 
مبارزه با کرونا برای کمک به مستأجران دو راه را پیش 
پای آنها نهاد؛ یکی اعطای تســهیالت ودیعه مسکن و 

دیگری تعیین سقف اجاره بها.

سرنوشت سیاست تعیین سقف برای اجاره 
بها

بررسی های میدانی نشان می دهد تمهیداتی که دولت 
در زمینه تعیین ســقف اجاره بها اندیشــید، چندان 
با موفقیت روبه رو نشــد؛ با توجه بــه اینکه در تهران، 
حداکثر ســقف اجاره بها برای خانوارهایی که قرار به 
تمدید قرارداد اجــاره آنها بود، ۲۵ درصد اعالم شــد، 
بسیاری از خانواده ها می گویند در عمل امکان اجرای 
این مصوبه وجود نداشت و شوراهای حل اختالف نیز در 
خصوص موجران و مستأجرانی که مراجعه می کردند، 
با سردرگمی مواجه بوده و بعضاً اقدام به صدور احکامی 
با برداشت های سلیقه ای از مصوبه ستاد کرونا کردند؛ 
چرا که در مصوبه ســتاد ملی کرونا، اگرچه سقف رقم 
اجاره بها در قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن تعیین 
شده بود، اما تبصره ای در خصوص بدقول یا غیر متعهد 
بودن مستأجران هم آمده است که سبب می شود برخی 
موجران از این تبصره سوءاستفاده کنند.از سوی دیگر، 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در مرداد 
ماه هم نشان می دهد که اجاره بها در شهر تهران به طور 
متوسط ۲۷ درصد رشد داشته است؛ اتفاقی که اگرچه با 
رقم ۲۵ درصد مورد نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا، فاصله 
زیادی ندارد، اما به هر حال از آن به عنوان نوعی شکست 
 در سیاست کنترل بازار اجاره مسکن از سوی دولت یاد

 می شود.

مصوبه اعطای وام ودیعه مسکن
دومین سیاستی که دولت و وزارت راه و شهرسازی با 
کمک مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از آن بهره مند 
شد، طرح اعطای تسهیالت ودیعه مسکن بود که برای 
اجرا با مشکالت گسترده ای روبه رو شد؛ بر اساس اعالم 
رئیس جمهور، قرار بود از ۴ مرداد ماه با همکاری وزارت 
راه و شهرسازی و بانک مرکزی پرداخت این تسهیالت 
که در اواخر خرداد ماه تصویب شــده و فرصت تیرماه 
امســال برای پرداخت این تسهیالت از دست رفت، به 

طور جدی آغاز شود.

ارقام جدید وام ودیعه مسکن و روش های 
بازپرداخت آن

بر اساس مصوبه ســتاد ملی مبارزه با کرونا، وام ودیعه 
مسکن در ۳ رقم ۵۰ برای تهران ۳۰ برای ۷ کالنشهر 

و ۱۵ میلیون تومان برای سایر شهرها اعطا می شود.
همچنین در تفاهمی که وزارت راه و شهرسازی و بانک 
مرکزی داشتند، این وام در ۳ قالب به متقاضیان اعطا 

می شود:
۱. متقاضی می تواند اصل وام را در پایان سال به بانک 
بازگرداند و در طول یک ســال، در هــر ماه ۵۴۲ هزار 
تومان برای وام ۵۰ میلیونــی، ۳۲۵ هزار تومان برای 
وام ۳۰ میلیونی و ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای وام ۱۵ 

میلیون تومانی به عنوان نرخ سود آن به بانک بپردازد.
۲. دریافت کننده تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی می تواند 
اصل و ســود وام را به بانک با نرخ ســود ۱۲ درصد در 

اقساط ۳۶ ماهه به بانک برگرداند.
۳. دارنده تســهیالت وام ۵۰ میلیــون تومانی ودیعه 
مسکن می تواند در قالب اقســاط ۵ ساله )۶۰ ماهه( با 
نرخ سود ۱۲ درصد اصل و ســود وام را به بانک بازپس 
دهد و این ۵۰ میلیوین تومان در پایان ۵ ســال برای 

مستأجر باقی می ماند.

چرا زمان پرداخت وام ودیعه مسکن طوالنی 
شد؟

با این حال مرداد ماه نیز با دســت اندازهایی که شبکه 
بانکی پیش پای وزارت راه و شهرســازی و متقاضیان 
دریافت وام ودیعه مسکن قرار داد، این فرصت از دست 
رفت و پرداخت آن عماًل از شــهریور ماه آغاز شــد.بر 
اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی، تا پایان ساعت اداری 
روز دوشنبه ۱۷ شهریور، تنها ۴ هزار نفر توانسته اند این 
تسهیالت را دریافت کنند؛ از سوی دیگر بانک مرکزی 
اواخر روز دوشنبه از تســریع در اعطای این تسهیالت 
خبر داد.به نظر می رسد مهمترین گشایش قرار گرفته 
در مقابل مستأجران متقاضی دریافت تسهیالت ودیعه 
مسکن، تغییر زمان امضای قراردادهای اجاره مسکِن 

مشمول این تسهیالت است.

گشایش وزارت راه در خصوص وام ودیعه: به 
اجاره نامه های ۰۱/ ۰۱/ ۹۹  به بعد وام ودیعه داده 

می شود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی پیش از این از تفاهم وزارت راه و شهرسازی 
و بانک مرکزی برای اعطای تسهیالت ودیعه مسکن به 
دارندگان قراردادهای اجاره مسکن از ۴ مرداد امسال به 
بعد خبر داده بود.اما پروانه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی دوشنبه 
شب اعالم کرد: کلیه قراردادهای اجاره مسکن صادره 
از ۱ فروردین ۹۹ به بعد مشــمول دریافت وام ودیعه 
مسکن می شوند؛ اتفاقی که می تواند گشایش بزرگی 

برای متقاضیان دریافت این تسهیالت باشد.

تعداد ضامن ها و چک و سفته های وام ودیعه 
مسکن

اصالنی همچنین در خصوص وثایــق و ضمانت های 
بانکی وام ودیعه مسکن اعالم کرد: برای وام های ۱۵ و 
۳۰ میلیون تومانی بدون ضامن و صرفاً با چک و سفته 
و برای وام ۵۰ میلیون تومانی یــک نفر ضامن دارای 
چک نیاز اســت؛ ولی نیازی به استعالم چک برگشتی 
برای ضامن نیســت و اگر بانکی این کار را انجام دهد، 
تخلف کرده است. همچنین آن دسته از مشموالنی که 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و 

بهزیستی هستند، نیازی به ارائه ضامن ندارند.

پیامک اشتباه برای تعیین تکلیف خانه های 
خالی

در حالی بنا به گفته وزیر راه و شهرســازی تاکنون ۱.۵ 
میلیون پیامک به مالکان خانه های خالی ارسال شده که 
برخی مخاطبان اعالم می کنند.پیامک هایی برای تعیین 
تکلیف خانه هایی که متعلق به آنها نیست برایشان ارسال 
شده است.به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر فرآیند 
ارسال پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی برای 
تعیین وضعیت اسکان خانه های آنها آغاز شده است.بنا 
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، روزانه ۱۰۰ هزار 
پیامک به مالکان بیش از یک واحد مسکونی ارسال می 
شود. وزیر راه و شهرسازی هم امروز اعالم کرد که تاکنون 
۱.۵ میلیون پیامک در این زمینه ارســال شده است.با 
این حال، به نظر می رسد عدم هماهنگی دستگاه های 
مرتبط با سامانه امالک و اسکان وزارت راه و شهرسازی 
به  مشکالتی در این خصوص منجر شده است. به طور 
مثال برخی مخاطبان عنوان می کنند در حالی که مدتی 
قبل خانه خود را فروخته و ســند زده اند و واحد دیگر را 
خریداری کرده اند، پیامکی به منظور تعیین تکلیف هر 
دو خانه در بازه زمانی ۱۰ روزه برای آنها ارســال شده 
اســت.در این پیامک ها لینک مربوط به وضعیت خانه 
های فرد مورد نظر قرار دارد که پس از باز کردن آن می 
توان آخرین اطالعات مالکیت خانه را مشخص کرد.اگر 
منزل مسکونی واگذار شده باید اطالعات خریدار از جمله 
کد ملی و شماره موبایل او  که اجباری است درج شود، 
در حالی که ممکن اســت بعضی افراد هم اکنون به این 
اطالعات دسترسی نداشته باشند و نتوانند از طریق دفتر 
امالک یا دفتر ثبت اسناد به اطالعات خریدار دسترسی 
پیدا کنند. در این صورت، ســوال این است که آیا خانه 
قبلی به عنوان واحد در تملک فروشنده در نظر گرفته و 
مشمول مالیات بر خانه های خالی خواهد شد یا خیر؟به 
نظر می رسد فرایند شناسایی واحدهای خالی از سکنه در 
گام های ابتدایی با مشکالتی مواجه شده که طبیعتاً وضع 
مالیات بر این واحدها را نیز دچار مشکل می کند. البته 
به اذعان پروانه اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن، 
ممکن است شناسایی و رکورد حدود ۲۸ میلیون واحد 
مسکونی  کل کشــور در بازه زمانی کوتاه مدت ممکن 

نباشد اما قطعاً طی دو سه سال محقق خواهد شد.

 کدام قراردادهای اجاره مسکن مشمول وام ودیعه می شود؟
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می یابد، نمی شود...

  امیرحسن کاکایی، کارشناس 
خودرو

  سید رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران 
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معطلی اجناس 
در گمرک برای 

گران فروشی

زدو بند  پروازی  برای 
خالی کردن جیب  

ایرانی ها؟

شاخص کل به کانال یک میلیون و 500 هزار واحدی سقوط کرد
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سوداگری   در  بازار   خودرو
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی :   نمی توانیم   با   گران فروشی   در   خودرو   برخورد   کنیم

کارشناسان  چشم انداز  قیمتی   روشنی   برای    بازار  خودرو   متصور  نیستند

پراید 111، 109  میلیونی   شد 

ماه هاست که میلیاردها دالر کاال در گمرکات 
کشور خاک می خورد و سازوکار ترخیص آنها 
همچنان درابهام قرار دارد. به گفته مســئوالن 
گمــرک ۸۰ درصد صاحبــان کاال بــه دلیل 
مشکالتی که از سوی سازمان های مختلف پیش 
می آید نمی توانند کاالی خود را ترخیص کنند. 
با این حــال اخیرا دولت مصوباتی داشــته که 
می تواند تا حدی این مسائل را حل و فصل کند.

آمار رســمی نشــان می دهد که حداقل شش 
میلیــارد دالر کاالهای اساســی و تولیدی در 
حال حاضر در گمرکات وجود دارد که ۳.۵ تا ۴ 

میلیون تن آن کاالهای...

به گفته یکی از آژانس های فروش بلیط هواپیما، قیمت 
بلیط تهران- اســتانبول به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده 
است. در حالیکه ترکیش ایرالین هر بار وعده بازگشایی 
پروازهای خود به ایران و بالعکــس را به بهانه آمار باالی 
مبتالیان به کرونا در ایران به تاخیر می اندازد، ایرالین های 
قطری تنها ایرالین هایی هستند که پرواز به استانبول را 
از تهران- دوحه- استانبول انجام می دهند. در حالی که 
قیمت بلیط هواپیما برای مسیر رفت و برگشت به ترکیه در 
اس فندماه سال گذشته ۶ میلیون تومان بوده است امروز 
این ایرالین قطری مبلغ ۱۰۰ میلیون را برای یک صندلی 
رفت و برگشت لحاظ کرده است. اما در بررسی های سایت 

های فروشس بلیط این ایرالین...
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اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
وزارت صمت مانع آشفته کردن بازار 

توسط دالالن و سودجویان شود
رییس جمهوری تاکید کــرد: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف اســت با اعمال نظارت 
دقیق و سریع، آرامش را به بازار خودرو بازگردانده 
و مانع از آشــفته کردن بازار توســط دالالن و 

سودجویان شود.
حسن روحانی روز سه شــنبه در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولــت با تاکید بر اهمیت 
دولت الکترونیک به عنوان یک اصل دقیق در 
حکمرانی خوب و شــفاف با ویژگی سرعت و 
عدالت در دسترسی عموم به قوانین، برنامه ها و 
سیاست های اقتصادی گفت: دولت الکترونیکی 
امکان دسترســی بــه موقع و یکســان همه 
شهروندان به اطالعات مورد نیاز را فراهم می کند.

رییس جمهوری با تاکید بر ضــرورت اصالح 
نظام مالیاتی با اســتفاده از سازوکارهای دولت 
الکترونیکی، اظهار داشت: با ایجاد سامانه های 
موثر و پایانه های دقیق نظام مالیاتی باید سطوح 

باالتری از عدالت مالیاتی تحقق پیدا کند.
رییس جمهــوری با بیان اینکــه تالش دولت 
همواره این بوده که با مدیریت و نظارت بر قیمت 
کاالها و خدمات، نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل 
برون زا، زندگی مــردم را تحت تاثیر قرار ندهد، 
تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف 
است با اعمال نظارت دقیق و سریع، آرامش را به 
بازار خودرو بازگردانده و مانع از آشفته کردن بازار 

توسط دالالن و سودجویان شود.

30درصــد ارزهــای صادراتی 
بازنگشــته مربوط به بازارچه های 

مرزی و پیله وری است
علی مالیی معاون کسب وکار اتاق ایران درباره 
آمار دقیق برگشت ارز حاصل از صادرات اعالم 
کرد: دو ســوم صادرکنندگانی که در فهرست 
بانک مرکزی قرار دارنــد، اصال کارت بازرگانی 

ندارند.
علی مالیی معاون کسب وکار اتاق ایران با ارائه 
گزارشی از آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات 
طی دو سال گذشــته، گفت: متأسفانه برآورد 
بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27 میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات نادرســت است. این 
در حالی است که 30 درصد صادراتی که ارز آن 
بازنگشته است بدون کارت بازرگانی و از طریق 
بازارچه های مــرزی و کارت پیله وری صورت 

گرفته است.
او در گفت وگو با »پایگاه خبــری اتاق ایران« 
اظهار کرد: طبق گفته مسئوالن بانک مرکزی، 
مبلغ 27 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کشــور بازنگشته است که بر 
اســاس پیگیری های اتاق ایران و برآوردهای 
صورت گرفته از نهادهای مختلف ازجمله وزارت 
صنعت، معدن و تجارت این رقم درست نیست.

مالیی افــزود: 10.5 میلیــارد دالر از این عدد 
مرتبط با صادرات کاالهای دولتی اســت که 
نباید در جمع مذکور محاســبه و به حســاب 
بخش خصوص نوشته شود. عالوه بر این، طبق 
محاســبه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
حدود 16.8 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به کشور برگردد که محاســبه این عدد هم با 
توجه به سیاست های غلط در پیش گرفته شده 
صحیح نیست. به این دلیل که بخشی از ارزی 
که امروز ادعا می شود باید به چرخه اقتصادی 
کشور برگردد به ورود موقت کاالها اختصاص 
دارد که تا قبل از ســال 97، بخشــی از کاالها 
به صورت مواد اولیه وارد کشور شده و پس ازآنکه 
بحث تعهد ارزی مطرح شــده است این کاالها 
صادرشــده اند که طبیعتاً نباید مشمول تعهد 
ارزی شــوند. ضمن اینکه بیشتر کاالهایی که 
امروز باید تعهد ارزی خــود را ایفا کنند مانند 
فرش، به صورت امانی صادر می شوند که سه ماه 
مدت بسیار کوتاهی برای دریافت و بازگرداندن 
 ارز حاصل از صــادرات آنها به چرخه اقتصادی 

کشور است.
مالیی با اشاره به فهرست منتشرشده از سوی 
بانک مرکزی و اعالم اســامی صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی 
کشــور برنگردانده اند، گفت: در این فهرست 
اسامی 21 هزار صادرکننده به اصطالح متخلف 
دیده می شود که در جلســاتی که اتاق ایران 
با نمایندگان سازمان توســعه تجارت داشت، 
مشخص شد که از این تعداد حدود 15 هزار نفر 
هیچ ارزی را به کشــور برنگردانده اند که از این 
15 هزار نفر هم تنها 5 هزار نفر کارت بازرگانی 

داشته اند.

خبر

ریزش ها در بازار سرمایه 
و اخبار از صف های فروش 
و تمایل ســهامداران خرد 
بــه نقدشــوندگی هرچه 
بیشتر بازار، تحلیل گران 
را به پیش بینی درباره شــکنندگی دیگر بازارها 

واداشته است.
بورس روز گذشــته هم مثــل روز گذشــته قرمز 
پوشید. شــاخص کل با افت بیش از 37 هزار واحد 
در 18 شــهریورماه به کانال یک میلیــون و 570 
هزار واحد سقوط کرد و به این ترتیب بازدهی بازار 
سهام در روز ســه شــنبه به 2.31- درصد رسید. 
افت روز گذشته شــاخص کل بازار ســهام  ناشی 
از معامله 1 میلیــون و 181 هزار ســهم به ارزش 
18 هزار میلیارد تومان بود. معامالت نماد شــرکت 
های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایــران، معدنی و صنعت 
 گل گهر، ســرمایه گذاری غدیر و گــروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید  بیشترین اثر منفی را بر بازدهی 
بازار سهام و شــاخص کل داشــت. هم چنین روز 

گذشــته شــاخص کل هم وزن با بازدهی 1.05- 
درصدی به کانال 432 هزار واحد رســید. شاخص 

قیمت بازدهی 2.31- درصدی را ثبت کرد و شاخص 
صنعت هم به بازدهی 2.42- درصدی رسید.

پس از هفته نخســت تیرماه ســال جــاری این 
نخستین بار است که شــاخص کل بازار سهام در 
کانال یک میلیون و 500 هزار واحد قرار می گیرد. 
شاخص کل در 12 مردادماه در قله 2 میلیون و 11 
هزار واحد قرار گرفت و در 19 همین ماه در کانال 
2 میلیون و 65 واحد ایستاد با این حال روند نزولی 
شاخص کل بازار سهام که از هفته پایانی مردادماه 
آغاز شده هم چنان ادامه دارد. هم چنین در هفته 
جاری بازار سهام تنها در یک روز به بازدهی مثبت 

رسیده است.
ریزش ها در بازار سرمایه و اخبار از صف های فروش 
و تمایل ســهامداران خرد به نقدشوندگی هرچه 
بیشــتر بازار، تحلیل گران را به پیش بینی درباره 
شکنندگی دیگر بازارها واداشته است. روز گذشته 
معاون وزیر راه و شهرســازی از احتمال اثرگذاری 
ورود نقدینگی بورسی ها به بازار مسکن گفت. هم 
چنین ممکن است بازار طال و ارز هم از ریزش های 

بورس در آینده نزدیک اثر بپذیرد.  

شاخص کل به کانال یک میلیون و 500 هزار واحدی  سقوط کرد

تالطم  بازارها  با  ریزش  بورس

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
تمدید قانون تســهیل بدهی 

تولیدکنندگان به بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قرار است نامه 
مشترکی با امضای بنده و رئیس کمیسیون 
اقتصــادی بــرای تمدیــد قانون تســهیل 
پرداخت بدهی تولیدکننــدگان به بانک ها 
 تا پایان امســال، به رئیس مجمع تشخیص 

ارسال شود.
عبدالناصر همتی در حاشــیه جلســه امروز 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس در جمع 
خبرنگاران گفت: سال گذشته قانون تسهیل 
پرداخــت بدهی های بدهــکاران تولیدی به 
بانک ها ابالغ شــد، ولــی از زمانی که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ایــن مصوبه را به 
بانک مرکــزی ابالغ کــرد و ما توانســتیم 
آن را به بانک هــا ابالغ کنیم، مــدت زمانی 
 طی شــد که با شــیوع ویــروس کرونا گره 

خورد.
وی افــزود: بانک هــا نتوانســتند در ایــن 
مدت کاری انجــام دهند، لذا ایــن قانون تا 
پایان شــهریور امسال تمدید شــد. همتی 
تأکید کرد: تاکنــون 11 هزار درخواســت 
از ســوی تولیدکننــدگان بدهکار شــبکه 
بانکــی دریافت شــده کــه 2 هــزار مورد 
9 هــزار درخواســت تأییــد   آن رد و 

شده است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی مبلــغ بدهی 
9 هــزار پرونــده بدهــکاران تولیدکننده را 
4 هزار و 500 میلیارد تومــان عنوان کرد و 
گفت: در جلســه امروز با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس قرار شــد نامه مشــترکی 
با امضای رئیس کل بانــک مرکزی و رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلس بــه رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارسال شود 
 که قانــون مذکور تــا پایان امســال تمدید 

شود.
به گفتــه همتی، تمام تــالش بانک مرکزی 
و دولت این اســت که بهره مرکــب از مردم 

دریافت نشود.

خبر

در حالی قرار است از ابتدای هفته آینده بخشــی از منابع صندوق 
توسعه ملی وارد بازار سرمایه شود که احتماال حدود 10 هزار میلیارد 

تومان و از محل حساب های ریالی صندوق در بانک ها خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بعد از شــرایطی که برای بازار بورس در هفته های 
اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف - رییس ســازمان بورس - اعالم کرد 
که با پیگیری های وزیر اقتصاد به دنبــال انتقال یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت ها قبل 

به دنبال این ماجرا بوده اند.
در حالی این اعالم مقامات بورس  ابهامات بسیاری را با خود به همراه 
داشت که امروز )سه شنبه( ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره 
به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به 
بورس اعالم کرد که »ســپرده گذاری یک درصد از دارایی صندوق 
توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد 

شد که می تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود«.
اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار 
است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور 
یک درصد از دارایی های آن اســت یا یک درصد از ســپرده گذاری 
ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشــت از محل 
ارزی صندوق که هر یک می توانــد اختالف قابل توجهی با یکدیگر 

داشته باشد.
با این وجود، پیگیری های ایسنا از این حکایت دارد که طبق مذاکرات 
صورت گرفته فعال قرار است این منابع از حساب های ریالی صندوق 

توسعه ملی نزد بانک ها تامین و احتماال نزدیک به 10 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.

نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی
اما جریان منابع ریالی صندوق توســعه ملی که هر ساله بخشی از 
درآمد نفت به آن واریز می شــود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی 
به صورت تسهیالت در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این 
در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به 
صورت تسهیالت ریالی اختصاص پیدا می کرد که طبق قوانین بودجه 
سنواتی تا انتهای سال 1393 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی 
با بانک های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال 1394 و در اجرای 
حکم ماده )52(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالی دولت )2( صندوق نســبت به ســپرده گذاری ریالی 
در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای تســهیالت ریالی به 

طرح های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سال های 1390 
تا 1393 از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براســاس نظام نامه 
ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی به متقاضیان از محل صندوق 
توسعه ملی پرداخت شده اســت، حدود 11 هزار و 800 میلیارد به 
طرح ها و پروژه های معرفی شده از طرف بانک های عامل اختصاص 
و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته 
9600 میلیارد تومــان بابت اصل تســهیالت دریافتی به صندوق 

بازدریافت شــده و 2100 میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان اصل 
تسهیالت جاری باقی مانده است .

همچنین از ابتدای ســال 1394 در اجرای حکم قانونی نســبت به 
ســپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت تســهیالت 
ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شــده بابت سپرده گذاری 
در راســتای اجرای این قانون در بانک هــای دولتی و خصوصی در 
سه ماه اول پارســال در مجموع 400 میلیارد تومان به متقاضیان 
اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع 
منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای ســال 1394 تا پایان 
خردادماه سال گذشته به حدود 20 هزار میلیارد تومان می رسد که 
قسمتی از اصل این تسهیالت به صورت کامل به صندوق بازپرداخت 
شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیالت جاری در اختیار متقاضیان 

قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توســعه ملی میزان کل سپرده گذاری ریالی 
انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک های دولتی و خصوصی 
از ابتدای ســال 1394 تا انتهای خردادماه ســال 1398 در اجرای 
قوانین مربوط به ماده 52 قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )2(، بند الف تبصره 18 قانون بودجه 
و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشــایری معادل 40 هزار میلیارد تومان اســت که در تاریخ 31 
خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپرده ها نزد بانک ها مبلغی 

حدود 27 هزار میلیارد تومان بوده است.

ورود ۱۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به بورس
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سخنگوی دولت با بیان اینکه اجباری برای حضور دانش 
آموزان در مدارس نیست،  گفت: در تصمیم گیری ها باید 
هم مراقبت از جان فرزندان در صدر اولویت ها قرار دهیم 

و هم امر آموزش تعطیل نشود.
علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه 
موضوع اجتماعی مطرح شده در دولت و ستاد ملی مقابله 
با کرونا، موضوع مدرســه، آموزش،  جوانان و کودکان 
سرزمین بود، گفت: ملت و دولت ما در حال مبارزه چند 
کرونایی هستند. پیچیدگی ها و دوگانه هایی که در این 
مدت ایجاد شده و برنامه ریزی برای آنها به شکلی است 
که معموال ایستادن در نقطه مفید برای اداره کشور و توجه 
به نگرانی های مردم سیاستگذاری ها را با مشکل مواجه 
می کند. این مبارزه ساده نیست بلکه مبارزه زندگی است. 

مبارزه با تحریم و کرونا مبارزه برای بقای ملی است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه »ابهامات سپرده گذاری 
یک درصد از دارایی صندوق توســعه ملی در صندوق 
تثبیت بازار رفع شده است« گفت:  این سپرده گذاری از 
ابتدای هفته بعد انجام خواهد شد که موجب پایداری بازار 
سرمایه و بورس خواهد شد. ربیعی با بیان این که موضوع 

بورس در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بررسی شد گفت: از سال 94 مصوبه ای وجود داشته که 
صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی های خود را در 
صندوق تثبیت بازار سپرده گذاری کند، تاکنون ابهام 
داشــت و به همین دلیل هم تاکنون انجام نشده است. 
اخیرا ابهامات این مصوبه رفع شد و از ابتدای هفته آینده 
این سپرده گذاری انجام می شود و کارشناسان معتقدند 

این اقدام موجب پایداری بازار بورس می شود.  
وی گفت: در جلســه امروز تصمیاتی اتخاذ شــد که 
پشتوانه های خوبی خواهد داشت؛ در این جلسه به برخی 
گالیه ها نسبت به حقوقیهای بورس اشاره شد؛ حقوقی ها 
متناسب با ضوابط شواری عالی بورس موظف هستند 
حداکثر همکاری را انجام داده و بــه این ضوابط عمل 
کنند تصمیمات قاطعی گرفته شد که تاثیراتی در بازار 

خواهد داشت.
سخنگوی دولت افزود: شورای عالی بورس همه تحوالت 
را تحت نظر دارد و همین پنجشنبه جلسه فوق العاده 
 گذاشــتند که این هــا را بتوانند برخــی از عرضه ها را

 بررسی کنند.

ربیعی:

اجباری به حضور دانش آموزان در مدارس نیست

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۸ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 

طال در بازارهای جهانی نیز ۱۹۲۳ دالر و ۷۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۵۴ تومان بوده است.

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مازندران - نوشهر در نظر دارد اجرای عملیات گشت 
و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با شرایط مندرج 
در آگهی و اسناد به صورت حجمی به شرکت های واجد صالحیت حفاظتی ، انتظامی و شرکتهای 
خدماتی دارای تائیدیه صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل واگذار نماید.

حوزه اداره منابع طبیعی ردیف
مبلغ تضمین شرکت برآورد کارشناسیمدت اجرامحل اجرای طرحشهرستان

در فرآیند ارجاع کار
سطح  به 

هکتار
چالــوس ،عبــاس آباد، 1

کالردشت
سرچشــمه ، جیســا، تیله 

837،468،089،1741،900،000،00052899 ماهکنار، پلت چشمه ، بازیاب

2
ویســر و اللیس و دلدره ، نوشهر ، کجور

824،016،400،8541،201،000،00071938 ماهنیرنگ و خانیکان و ماشلک

823،362،788،9631،170،000،00055497 ماهتیروم رود و لیره سرتنکابن3
4

صفارود، بنشکی، چالکرود رامسر
820،716،441،4691،040،000،00030882 ماهغربی و شرقی

1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت روز دوشنبه مورخ 99/6/24 ساعت 17 میباشد. ضمنًا آگهي نوبت 
اول روز سه شنبه مورخ 99/6/18 و آگهي نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 خواهد بود .

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 99/7/6 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 
مورخ 99/7/7  می باشد.

3- بر آورد مبلغ اولیه کارشناسی بر مبنای جدول فوق میباشد .  
 4- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها میباشد.

5- محل دریافت اسناد، ارسال و گشایش پیشنهادها، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت “ ستاد” به آدرس اینترنتی 
)www.setadiran.ir( می باشد.

اداره کل  منابع طبیعی و آبخیزداری استان  مازندران – نوشهر



3 اقتصاد
ایران

به گفتــه یکــی از آژانس های 
فروش بلیــط هواپیما، قیمت 
بلیط تهران- استانبول به 100 
میلیون تومان رسیده است. در 
حالیکه ترکیش ایرالین هر بار وعده بازگشایی پروازهای خود 
به ایران و بالعکس را به بهانه آمار باالی مبتالیان به کرونا در 
ایران به تاخیر می اندازد، ایرالین های قطری تنها ایرالین هایی 
هستند که پرواز به استانبول را از تهران- دوحه- استانبول انجام 
می دهند. در حالی که قیمت بلیط هواپیما برای مسیر رفت و 
برگشت به ترکیه در اسفندماه سال گذشته 6 میلیون تومان 
بوده است امروز این ایرالین قطری مبلغ 100 میلیون را برای 
یک صندلی رفت و برگشت لحاظ کرده است. اما در بررسی 
های سایت های فروشس بلیط این ایرالین قطری مشاهده 
می کنیم که نرخ پرواز تهران- دوحه استانبول تنها در مسیر 
رفت 50 میلیون تومان قیمت دارد. به نظر می رسد سیاستی 
بین کشور قطر و ترکیه در این خصوص وجود دارد که نامعلوم 
است. یکی از بهانه های ترکیه، آمار مبتالیان به کرونا در ایران 
است که این موضوع را دلیل اصلِی ممنوعیت پرواز از تهران به 
استانبول اعالم می کند.این در حالی است که پرواز ایرانی ها با 

هواپیمای قطر به ترکیه از نظر این کشور ممنوعیتی ندارد!«

گفتنی است، در ماه های اخیر موضوع رشد فزاینده نرخ بلیت 
پروازهای خارجی چندین بار مطرح شــده است. به عنوان 
مثال، شرکت هواپیمایی ماهان قیمت بلیت مسیر تهران - 
گوآنجو- تهران را با ۸00 درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به 5۸ میلیون تومان رساند. شرکت هواپیمایی ماهان، پس 
از برقراری مجدد یک پرواز هفتگی در مسیر تهران – گوانجو 
– تهران از تاریخ ۳0/0۴/1۳۹۹، قیمت هرصندلی معمولی را 
به 5۸ میلیون تومان و بلیت بیزینس را به حدود ۹0 میلیون 
تومان رساند. مدیر یکی از دفاتر فروش نمایندگی هواپیمایی 
ماهان گفت: شرکت ماهان در شرایطی این قیمت های نجومی 
را بر روی سیستم رزواسیون خود تعریف کرده است، که سال 
گذشته صندلی معمولی مسیر تهران- گوانجو- تهران حدود ۷ 
میلیون تومان، و صندلی بیزینس حدود 1۴ میلیون تومان به 
مسافران فروخته شد. در حال حاضر این مساله نیاز به پیگیری 
جدی و قاطع نهادهای نظارتی همچون سازمان هواپیمایی 
کشوری و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
را دارد تا شــاید بتوان قیمت ها را متعادل کــرد. حرمت اهلل 
رفیعی رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی 
و جهانگردی ایران در همین رابطه گفته است که ترکیش ایر 
برای چهارمین بار پرواز های خود را به ایران لغو می کند.این 
برای چندمین بار اســت که یک شرکت هواپیمایی خارجی 
دست در جیب مردم می کند. بسیاری از ایرالین های خارجی 

مانند امارات و قطر پرواز های خود را برای ایران آغاز کرده اند.

 به گفته رفیعی متاســفانه این شــرکت هواپیمایی به نظر
می رسد که هیچ تمایلی برای برقراری پرواز های خود به ایران 
ندارد و بخش عمده ای از پول های مسافران را هم باز نمی گرداند.
در این زمینه سازمان هواپیمایی و سایر دستگاه های هوایی، 
تذکری هم به این شرکت ها نمی دهند و این خود باعث تشدید 
اقدامات این شرکت ها می شود. ایران تمایل دارد مرز های هوایی 
خود را باز کند، اما به چه قیمتی؟ سهم زیادی از اقتصاد ایران 
را شرکت های هواپیمایی خارجی دریافت می کنند. درحال 
حاضر قیمت بلیت پرواز مستقیم استانبول از ۸00 هزار تومان 
به 15 میلیون تومان رسید. رفیعی با اشاره به اینکه این برای 
چندمین بار است که یک شرکت هواپیمایی خارجی دست 
در جیب مردم می کند افزود: این مبالغ پول های مردم و منابع 
مالی کشور است و این شرکت هواپیمایی سعی می کند منابع 
مالی خود را از این طریق جبــران کند. رییس انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران همچنین 
توضیح داد: بســیاری از ایرالین های داخلی هنوز پرواز های 
خود را به این کشور انجام نداده اند، اما این شرکت ها به راحتی 
با بازکردن سامانه، پول های مردم را به جیب خود می زنند. او با 
اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از ایرالین های خارجی مانند 
امارات و قطر پرواز های خود را برای ایران آغاز کرده اند، افزود: 
متاسفانه این شرکت هواپیمایی به نظرمی رسد که هیچ تمایلی 
برای برقراری پرواز های خود به ایران ندارد و بخش عمده ای از 

پول های مسافران را هم باز نمی گرداند.

ماه هاســت که میلیاردها 
دالر کاال در گمــرکات 
کشــور خاک می خورد و 
ســازوکار ترخیــص آنها 
همچنان درابهام قــرار دارد. به گفته مســئوالن 
گمرک ۸0 درصد صاحبان کاال به دلیل مشکالتی 
که از ســوی ســازمان های مختلف پیش می آید 
نمی توانند کاالی خود را ترخیص کنند. با این حال 
اخیرا دولت مصوباتی داشــته که می تواند تا حدی 

این مسائل را حل و فصل کند.
آمار رسمی نشان می دهد که حداقل شش میلیارد 
دالر کاالهای اساســی و تولیدی در حال حاضر در 
گمرکات وجود دارد که ۳.5 تــا ۴ میلیون تن آن 
کاالهای اساسی اســت، حجم سنگینی که رسوب 
و موانع ترخیص آنها بسیار بحث برانگیز بوده و در 
مقاطعی تصمیماتی هم در رابطه با تسهیل آن اخذ و 
اجرایی شده است. به طوری که طی دو سال گذشته 
با دستور رییس جمهور دستورالعمل ها و توافق هایی 
برای به حداقل رسیدن موانع موجود به تصویب و 

در دستور کار قرار گرفت، اما ظاهرا همچنان بخشی 
زیادی از این مشکالت پابرجاست.

در همین رابطه علی جدی، نائب رئیس کمیسیون 
صنایع مجلس درباره تخلفات گسترده در گمرک و 
عدم به کارگیری سامانه های شفافیت برای واردات 
کاال خاطرنشان کرد: من به شدت موافق تحقیق و 
تفحص از گمرکات کشــور هستم و بایستی به این 
موضوع ورود کرده و تعیین تکلیف قاچاق کاال وعدم 
تطابق خود اظهاری ها با اجناس واقعی در گمرک 

و جنس درج شده در برگه واردات را روشن کنیم.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
متاسفانه خیلی از اجناسی که در کشتی ها و بنادر در 
گمرکات معطل است از سوی سودجویان و دالالن 
برای کاهش عرضه کاال در بازار و افزایش قیمت آن 
معطل مانده اســت و این کار هم اکنون با پوشش 
بوروکراسی اداری صورت می گیرد و سرشاخه های 
اصلی آن به گمرکات و دولت وصل هستند. هر چند 
در این موضوع ضعف قانون را هم داریم. بازرســان 
تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده هم در 
صحنه حاضر نیستند و در شــرایط قرار داریم که 
وزارت صمت که مســئول مستقیم معیشت مردم 

است با سرپرست اداره می شود.

معطلی چهارماهه برای ترخیص کاال
یک فروشــنده لوازم خانگی در خصوص ترخیص 
نشــدن کاالهای خریداری شــده اش در گمرک 
گفت: چهار ماه است که خریدهای انجام شده اجازه 
ترخیص ندارند و این امر مشکالت مختلفی را رقم 
زده است. محسن شیرمردی اظهار کرد: از طرفی 
ویروس کرونا و تعطیلی مراکز تجــاری و از طرف 
دیگر ترخیص نشدن اجناس از گمرک قشم باعث 
ورشکستگی بســیاری از تاجران این جزیره شده 
است. وی افزود: بسیاری از تجار و کسبه مغازه خود 

را تعطیل کرده و به شهرهای خود بازگشته اند.
یکی دیگر از تجار قشــم در ایــن خصوص گفت: در 
شرایط فعلی و مشــکالت فراوان اقتصادی، تقاضای 
داریم که مسوالن با ما همکاری کنند. محمد ساالروند 
اظهار کرد: هر ساله با شروع فصل تابستان و گرمای 
جزیره قشم، حضور گردشگران کمرنگ و در اثر آن 
رونق بازار و مراکز تجاری کم می شــود، اما امســال 
تعطیلی های نوروز مشــکالت ما را چند برابر کرده 
است. وی با گالیه از ترخیص نشدن کاالهای دپو شده 
در گمرک افزود: همین تعداد کم مشتریان در بازار 
نیز به دلیل نبودن اجناس جدید، خرید نمی کنند که 

این مساله کسبه را به ورشکستگی می کشاند.

سواستفاده ایرالین قطری از انحصار در مسیر پروازی تهران- استانبول

زدو بند  پروازی  برای خالی کردن جیب  ایرانی ها؟
پرواز رفت و برگشت به استانبول 100 میلیون تومان                                                            سکوت هواپیمایی ایران در مقابل بی قانونی قطر

عدم به کارگیری سامانه های شفافیت برای واردات کاال دردسر ساز شد

معطلی اجناس در گمرک برای گران فروشی
فعالیت دالالن  در پوشش بوروکراسی اداری
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افزایش ۲.۵ برابری قیمت پیچ و مهره در یک سال
رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره از افزایش ۲.۵ قیمت این محصوالت در یک سال اخیر خبر داد و گفت: در حالی که فقط ۵۰ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین می شود، جلوی ثبت سفارش 
پیچ و مهره گرفته شده است.نورالدین مهری اظهار کرد: یکی از دالیل افزایش قیمت پیچ و مهره این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( جلوی ثبت سفارش این کاال را گرفته، این در حالی است 
که فقط ۵۰ درصد بازار از تولید داخلی تامین می شود. دلیل دوم هم این است که تولیدکنندگان پیچ و مهره را به توزیع کنندگان عرضه نمی کنند و می گویند که برای تولید مفتول ندارند. وی با بیان اینکه قبال 
سهم تولید داخل از تأمین بازار ۳۰ درصد بود، تصریح کرد: با افزایش قیمت دالر واردات پیچ و مهره کمتر شد و حاال نصف بازار از طریق تولید داخل تامین می شود.

بالتکلیفی مردم از تعویق چندباره پروازها
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

در حال حاضر اتفاق جدیدی درباره برقراری پروازهای مسافری ترکیه نیفتاده و همچنان در انتظار اعالم مقامات هواپیمایی ترکیه هستیم. به هر حال با توجه به اینکه بیماری ویروسی 
کرونا در جهان شیوع پیدا کرده بسیاری از پروازهای ایران و دنیا به حالت تعلیق درآمده است اما از آنجایی که مسیر پروازی ایران و تریکه یکی از پرطرفدارترین مسیرهای پروازی است 
ضرورت دارد کشور مذبوز برای تاخیرهای چندباره برقراری پروازها اطالع رسانی کند. اما این کشور تنها به لغو تاریخ های اعالمی خود برای از سرگیری پروازها بسنده کرده و هیچ خبر و 
اطالعیه رسمی از سوی این کشور به ما اعالم نشده است. پروازهای ایران و ترکیه مجددا تا تاریخ اول اکتبر مصادف با یازدهم مهر ماه به تعویق افتاده و مشخص نیست که در این تاریخ هم 
این پروازها انجام یا مجددا به تاریخ دیگری موکول شود. با وجود این بالتکلیفی مردم نمی دانند چه زمانی قرار است اوضاع و احوال پروازهای خارجی و نظم و انظباط بیشتری پیدا کند تا 
آن ها بتوانند برای سفرهای کاری، تحصیلی یا حتی تفریحی خود برنامه ریزی کنند. گرچه چند بار پروازهای ایران و ترکیه برنامه ریزی و از سوی این کشور لغو شده بود اما در شرایط خاص 
کنونی ترکیه این اختیار را دارد که پروازهای مسافری اش را به مقاصد و مبادی مختلف برقرار یا لغو کند و هم اکنون هیچ پروازی از ایران به سمت ترکیه انجام نمی شود. تاریخ های اعالم 
شده در رسانه ها برای برقراری پروازهای ایران و ترکیه هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و چیزی در این زمینه به ایرالین ها اطالع رسانی نشده اما به نظر می رسد پروازهای ایران و ترکیه از 
طریق شرکت هواپیمایی قطرایرویز به صورت کانکشنی از دوحه انجام می شود. شرکت هواپیمایی قطر به صورت پروازهای کانکشنی مسافران را به استانبول می برد که این پروازها یا از 

فرودگاه امام خمینی)ره( به دوحه و پس از آن به استانبول می رود یا آنکه پس از رفتن به دوحه به بلگراد رفته سپس به مقصد فرودگاه استانبول پرواز می کند.

بهم ریختگی  صادرات و واردات
سید رضی حاجی آقامیری، عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 

بهم ریختگی در صادرات و واردات امروزه در تمام حوزه های اقتصادی وجود داشــته و همه گیر شــده اســت. بانک مرکزی قوانینــی را مصوب کرد تا برای 
ترخیص کاالها سختگیرانه تر عمل شود. از ســوی دیگر دولت نیز با تصمیماتی که مصوب کرد قوانین را سختگیرانه تر اجرا می کند و گویا به عواقب آن اصال 
 فکر نشده است. کاالها در گمرک دپو شده و منجر یه گرانی ها شــده و اگر تصمیماتی که برای ترخیص کاالها گرفته شــده اصالحد نشود گرانی ها تشدید 

خواهد شد. 
به طور کلی حوزه صادرات و واردات در مدت اخیر درگیر مشکالت زیادی شده که همکاری دولت با بخش خصوصی را ایجاب می کند. متاسفانه در کشور این به 
یک عادت تبدیل شده که مسئولین، کم کاری ها و اشتباهات خود را به گردن سایران بیندازند البته منظور من تنها مسئول بانک مرکزی نیست این به مجموعه 

سیاست های اقتصادی دولت برمی گردد.
امروز مشکل در گرانی نرخ ارز است. عامل اصلی افزایش قیمت ارز جای دیگری است. از جمله این عوامل می توان به رشد روزافزون نرخ تورم که خود جای بحث 
مفصل دارد و همچنین سیاستگذاری های بانک مرکزی در ارتباط با صادرات و واردات اشاره کرد. تمام موانع که بانک مرکزی در این مسیر صادرات، باعث کند 

شدن روند صادرات، واردات و کاهش ورود ارز به کشور شد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com
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دانشبنیانهاآنالینارزیابیمیشوند
رئیسمرکزشرکتهاوموسساتدانشبنیانمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبااشارهبهتالشصورتگرفتهبرایارائهخدماتآنالینبهشرکتهایدانشبنیانگفت:تمامی

فرایندهایمربوطبهثبتناموارزیابیاینشرکتهابهصورتآنالینارائهمیشود.

قیمت خودرو از هفته گذشته به 
نقطه جوش رســیده و در حالی 
طی یــک روز به انــدازه حقوق 
یک سال یک کارگر باال می رود 
که ســخنگوی دولت وعده سر 
خرمن برای مدیریت این آشــفته بازار مــی دهد. علی 
ربیعی مــی گوید: »افزایش اخیر قیمــت خودرو مربوط 
به بازار اســت و امیدواریم با سیاســت های دولت برای 

جمــع آوری نقدینگی در یکســال آینده شــاهد بهبود 
وضعیت در این بخش ها باشیم. وزارت صمت و سازمان 
 تعزیــرات نیز اقدامــات خــود را در این زمینــه دنبال

 می کنند.«

جزئیات افزایش قیمت ها در بازار خودرو
در زمان تنظیم این خبر )روز ســه شــنبه ساعت 17( 
قیمت پراید 111 در بازار به 109 میلیون تومان رسیده 
و پژو 2008 ایران خــودرو، 831 میلیون قیمت خورده 
است. همچنین ســمند ال ایکس ســاده که جایگزین 
405 خواهد شــد، 178 میلیون شــده کــه در همین 

 روز در ده روز گذشــته 140 میلیــون تومــان معامله 
می شد. 

دست بسته تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی 
در این رابطه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، تعزیرات 
را در این آشــفته بازار مبرا می داند و شــانه از مســئولیت 
خالی می کند و مــی گوید: »زمانی گران فروشــی مصداق 
پیدا می کند که ســقف قیمــت کاال و خدمات، مشــخص 
باشد. مبنا برای عرضه خودروســاز، قیمت اعالمی شورای 
رقابت اســت و در عرضه، متاســفانه با توجه به اینکه سقف 
قیمت، مشخص نشده اســت نمی توانیم در خودرو مصداق 

 گران فروشــی را تعیین کنیــم، هر چند که گرانفروشــی
 وجود دارد.«

معاون وزیر صمت: خریداران امروز خودرو حتمًا 
ضرر می کنند

در مقابل مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت با توصیه 
به نخریدن خودرو می گوید: »قیمت خودرو در این دو هفته 
کاذب و هیجانی بوده که یک عده سوداگر در فکر استفاده از 

این شرایط هستند و قطعاً این قیمت ها شکسته خواهد شد.
 افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتماً زیان 
خواهند کرد. فضای مجازی دارای شورای نظارتی است که 
با دستور قضایی ســایت های قیمت گذاری خودرو متوقف 
شدند، ولی در اینستاگرام بعضی از صفحات که دارای دنبال 
کنندگان باال هستند هر روز اقدام به قیمت سازی می کنند.« 
»کسب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز قیمتی 

خودروهای داخلی را بررسی می کند. 

روحانی: وزارت صمت آرامش را به بازار خودرو برگرداند

سوداگری   در  بازار   خودرو
پراید 111، 109 ميليونی شد                                   كارشناسان چشم انداز قيمتی روشنی برای بازار خودرو متصور نيستند

سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی: نمی توانيم با گران فروشی در خودرو برخورد كنيم

مقصران گرانی خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

وقتی در یک اقتصاد و جامعه، قیمت همه کاالها ازجمله مسکن، بورس، دالر، طال و... افزایش می یابد، نمی شود یک کاال به طور خاص ثابت بماند. حال وقتی به کاالیی مثل خودرو نگاه می کنیم، طبیعی است که قیمت این محصول هم هم زمان باید باال برود. در حقیقت زمانی که قیمت همه محصوالت باال می رود، به این معناست که 
ارزش پول شماست که پایین می آید. چون کاال که تغییر نکرده، بلکه ارزش پول است که پایین آید. ما با چنینی فضایی روبه رو هستیم. از طرف دیگر عرضه خودرو از سمت خودروسازان خیلی کمتر از تقاضای کاذبی است که وجود دارد. لذا خودروسازان دیگر در این بازار بازیگر نیستند. زمانی می توانیم بگوییم خودروسازان بازیگر این 
میدان اند که تولید دو برابر شود. موضوع دیگر مطرح می شود که افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت کارخانه ای »ایران خودرو« است. این تنها می تواند بهانه باشد چون افزایش قیمت از چند روز پیش شروع شده بود. در فضایی که کمبود معنی دار عرضه وجود دارد مشخصا قیمت ها افزایش خواهد یافت. زمانی 10 درصد 
کمبود در بازار وجود دارد ولی زمانی 50 درصد و زمانی که 50 درصد کمبود وجود داشته باشد بازار آماده است که با هر تلنگری جهش کند. در یک ماه و نیم گذشته خودروهای داخلی قیمت ثابتی داشت. این در حالی است که ثبات قیمت خودرو در دو ماه گذشته به دلیل رونق بورس بود. در این دو هفته ما در بورس افت معنی دار را 
داشتیم. در این سه هفته دولت انواع وعده و وعیدها را داد. ازجمله خودروی ارزان، مسکن ارزان و حمایت بورس. هفته پیش به نظر می رسد وعده و وعیدهای دولتمردان ته کشید و در حال حاضر بورس در کانال 1 میلیون و 500 ایستاده است؛ یعنی مردم مطمئن شدند که حاال حاالها بورس سود نمی دهد. پس خروج پول رخ داد و  یکی 
از دم دست ترین بازارها خودرو است. واقعیت این است که تمام کاالهای مهم افزایش قیمت خواهند داشت ازجمله مسکن و بازار کامپیوتر. گرچه همه به دنبال مقصر این گرانی در بازار خودرو می روند اما در حال حاضر تقصیر هیچ کسی نیست جز شورای رقابت. زیرا قیمت را در دو سال و نیم به طور مصنوعی با اختالف قیمت معنی دار 
در خودروسازی ها پایین نگه داشته و ضربات سنگینی به این صنعت زده و جلوی سرمایه گذاری خودروسازی ها را عمال گرفته است. لذا تولید نمی تواند جهش پیدا کند. از طرفی خودروسازی نیاز به قطعه دارد و به دلیل تحریم ها امکان واردات نیست و روز به روز تحریم تشدید می شود. ساخت قطعه در داخل سرمایه می خواهد. وقتی 
خودروساز زیان کرده هیچ کسی وارد تولید قطعه نخواهد شد. از طرف دیگر چون قیمت خودرو در کارخانه پایین و در بازار باالست، هر فردی دوست دارد وارد این بازار شود و سرمایه گذاری کند چون این سرمایه گذاری تضمین شده است. در دو سال گذشته طی یک مقطع هر کسی پراید می خرید باالی 100 درصد سود می کرد. چه 
کسی جز شورای رقابت این کار را کرد؟ به نظر من مسئول اصلی اش شورای رقابت و در وهله دوم سازمان حمایت از مصرف کننده است. راه حل چه بود؟ اول قیمت ها باید آزاد می شد و بعد مسئولی را پیدا کنیم که مشکالت تولید را حل کند. لذا هنور بازی قیمت به طور وحشتناکی ادامه دارد. از آن طرف قیمت ارز باال می رود، بورس 
هم افت می کند و طبیعی است با این پولی که در کشور بدون پشتوانه دارد تولید می شود، تورم پیش روی ما خواهد بود. چون باالخره واقعیت اقتصادی را نمی شود کتمان کرد. وعده ای که رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش قیمت ارز داده تنها در صورتی موجب کاهش قیمت خودرو خواهد شد که پایین تر از 20 هزار تومان بیاید. 
هنوز قیمت خودروهای اقتصادی )منظور کف بازار( از قیمت دالر امروز عقب است. یک مشکل دیگر که پیش روی صنعت خودرو است، آن است که قیمت گذاری دستوری ادامه دارد و این قیمت گذاری دستوری همچنان باعث زیان ده بودن صنعت خودروست و سرمایه گذاری ها در این صنعت متوقف است. هرچند اقدامات خوبی 
برای داخلی سازی صورت می گیرد ولی کالن نیست و زمانی که کالن نیست به نتیجه نمی رسد. لذا با توجه به اتفاقاتی که دارد می افتد و روز به روز صنعت بدهکارتر می شود من نگران به زمین خوردن صنعت خودرو هستم و اگر این اتفاق بیفتد یک پرواز قیمتی عمودی خواهیم داشت. متاسفانه مسئوالن این موضوع را جدی نمی 
گیرند. سونامی که در راه است خیلی خطرناک است و تصور این بود که در هفته گذشته در شورای رقابت به نتیجه برسند ولی متاسفانه شورای رقابت اجازه نداد خودرو وارد بورس شده یا قیمت خودرو آزاد شود. لذا خودروسازان هرچند وقت یک بار شوک های کوچک می دهند که باعث رفع زیان دهی خودروسازان نمی شود ولی از 
آن طرف آن شوک های کوچک در این بازار متزلزل آنقدر هست که در بازار خودرو جهش ایجاد کند و مردم را بترساند. مثال قیمت دنا را اندکی باال می برند و این خیلی مهم نیست و کم است ولی بهانه ای است که قیمت در بازار جهشی باال رود ولی این خرده خرده کار کردن ضرر دارد. نکته این است که اگر قیمت را درست باال می بردند 
که خودروساز سود کند، سرمایه گذاری صورت می گرفت ولی چون همیشه عقب است و همچنان خودروسازی زیان می کند مشکل سرمایه گذاری دارد  لذا با هر تلنگری بازیگران بازار قیمت ها را باال می برند. بازه سه ماهه ای که برای گرفتن مجوز افزایش قیمت اعالم شده تنها سه ماه نیست. در این سه ماه یک ماه مذاکره می کنند. 
خبرهای مذاکره پخش می شود و قیمت ها شروع به افزایش می کند بنابراین تنها در دو ماه ثابت است. در بازاری که کمبود وجود دارد و از آن طرف سرمایه سرگردان در بازار هست، قیمت ها باال می رود و تنش ایجاد می کند. این در حالی است که ما در این بازار با رکورد تورمی وحشتناکی مواجه هستیم. وقتی ثروت ملی افزایش پیدا 
می کند و پولت تقویت می شود که یک چیز ارزشمند را )کاال یا خدمت( تولید کنید و این خریدار داشته باشد. متاسفانه چیزی که در بازار خودرو مشاهده می کنم روز به روز کاهش ارزش آفرینی است. وقتی این کار صورت می گیرد ارزش آفرینی کشور دارد کاهش می یابد. از آن طرف مکانیزم های بانکی ما به طور اتوماتیک وار به گونه 
ای است که حجم نقدینگی حدود 25 تا 30 درصد در سال افزایش می یابد. یعنی به نوعی پول چاپ می کنند. لذا در این شرایط که تولید درجا می زند و از آن طرف پول تولید می کنید به طور طبیعی ارزش پول پایین می آید و  قیمت دالر باال می رود لذا خیلی خوشبین نیستم که قیمت ارز سامان بیابد. هرچند رئیس کل بانک مرکزی 

و رئیس جمهور تعادل مالی را در این شرایط خطیر حفظ کرده اند. من از مسئوالنی گله شدید دارم که باید تولید را رشد می دادند و متاسفانه این تولید علی رغم تمام شعارها در عمل مغفول مانده است. طبیعی است که وضع تولید بهتر نخواهد شد زیرا دعوا بر سر قیمت ولی مشکل در تولید است.  

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

کمیســیون تجــارت الکترونیکــی در 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای، نسبت 
به دســتور معاونــت فضــای مجازی 
دادســتانی کل کشــور مبنی بر اینکه 
کسب وکارهای اینترنتی فعال در حوزه 
نیازمندی خــودرو و مســکن را ملزم 
به احراز هویت کاربرانشــان بر اســاس 
ســامانه امتا کرده، اعالم کرده که این 
اقدام ابهامــات و نگرانی هایی به وجود 
آورده است. این کمیســیون خواستار 
توقف این موضوع تا زمان برطرف شدن 
ابهامات شده اســت. کمیسیون تجارت 
الکترونیکی در راستای دستور معاونت 
فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی 
بر اینکه کسب وکارهای اینترنتی فعال 
در حوزه نیازمندی خودرو و مســکن را 
ملزم به احراز هویت کاربرانشان بر اساس 
ســامانه امتا کرده،  برگزاری نشســتی 

با حضور اعضــای و مدیر ســامانه امتا 
برپا کرده اســت. این کمیسیون در این 
نشست خواســتار جلوگیری از اجرای 
این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی 
دغدغه های مطرح شــده در این جلسه 
شده اســت. دامنه دغدغه هایی که این 
کمیســیون اعالم کرده بسیار گسترده 
است و مسائل متعددی را در برمی گیرد. 
در ابتدای امر این پرسش مطرح شده که 
 پایه های حقوقی این »الزام« مشــخص
شــود و دقیقا مشخص شــود که این 
درخواســت بر پایه چــه قانونی مطرح 
شــده اســت و جایگاه آن نســبت به 
مصوبه »نظام هویت معتبر دیجیتالی« 
 شــورای عالی فضای مجازی چیســت

 و چرا بــا آن تضــاد دارد؟ همچنین در 
ادامه این پرســش مطرح شــده که آیا 
اساســا طبق اساســنامه، مرکز توسعه 

تجــارت الکترونیکــی مجاز بــه اقدام 
این کار اســت یا خیــر؟ در ادامه ضمن 
 اشــاره به ایــن مســئله کــه مراجع

 تنظیم گــر فضــای مجــازی اختیار 
ســطوح احراز هویت را دارنــد تاکید 
 شــده کــه شــیوه اجــرای آن بایــد

 به فعالیت داخل کســب و کار مرتبط 
بشــود. در واقع زمانی که کسب وکارها 
 GSB با اتصال مســتقیم به ســامانه
وزارت ارتباطات می تواننــد این کار را 
بکنند چرا باید این اقدام دوباره از سوی 
ســامانه امتا صورت بگیرد که خود این 
 GSB ســامانه اطالعاتش را از همان
می گیرد؟ در این نامه تاکید شــده که 
ناپایداری ســامانه های دولتــی و نبود 
تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت 
 بایــد در اتخاذ ایــن سیاســت ها نظر 

گرفته شود.

شهردار اصفهان در گفت و گوی آنالین با 
سفیر ایران در سنگال پیشنهاد نامگذاری 
میدانی به نام شــهر اصفهان در داکار با 
نمادهای ویژه اصفهــان را مطرح کرد و 
خواستار احیای روابط به خواب رفته این 
دو شهر خواهرخوانده بعد از سال ها شد. 
به گــزارش اداره ارتباطات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی 
در دیــدار مجــازی از طریــق ویدئــو 
کنفرانس با ســفیر ایران در ســنگال با 
اشاره به اینکه شــهرداری اصفهان طی 
سه ســال اخیر روابط مطلوبی با شهرها 
و ملــل مختلف داشــته اســت، اظهار 
کرد: شــرایط کرونایی ما را با مشکالت 
زیادی مواجه کرده اســت اما می توان 
 از طریــق ســفرا، روابط شــهرداران را 

تقویت کرد. 
وی ادامه داد: در گام نخست برای تقویت 
روابط شهرهای اصفهان و داکار میدانی 
به نام اصفهان در شــهر داکار نامگذاری 
شود و در صورت امکان در این میدان از 
نمادها و هنرهای شهر اصفهان استفاده 

شود.  
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امسال 
شعار داکار »داکار؛ شــهر تمیز« است، 

گفت: اصفهان از نظر نظافت شهری در 
ایران و به نوعی در جهان زبانزد اســت 
و سازمان پسماند شــهرداری اصفهان، 
آمادگــی دارد در این خصوص با شــهر 

داکار همکاری هایی داشته باشد. 
*فرصت هتل سازی در داکار

وی با بیــان اینکــه در گام بعدی برای 
گسترش روابط اصفهان و داکار دعوت 
نامه ای برای شــهردار این شهر و سفیر 
ایران در سنگال ارســال خواهد شد تا 
برای توافقات بیشتر در اصفهان حضور 

یابند، اظهار کــرد: اصفهان و داکار توان 
اجرای فعالیت های فرهنگی و اقتصادی 
مشترک دارند و رشد اقتصادی سنگال، 
فرصت های اقتصادی زیادی را برای ما 

فراهم می کند.
نــوروزی به فرصــت هتل ســازی در 
داکار اشــاره و تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان آمادگــی دارد برای فعالیت در 
این مورد، با هتل سازان و فعاالن بخش 
 خصوصی اصفهــان وارد گفــت و گو و 

همکاری شود.  

سرمقاله

كميسيون تجارت الكترونيكی:

 استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربران فعال اجرایی نشود

بيداری روابط به خواب رفته دو شهر خواهرخوانده اصفهان و داكار پس از سال ها

شهردار اصفهان مطرح کرد: پیشنهاد نامگذاری میدانی به نام اصفهان در شهر داکار 
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