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 ۱۵۰هزار پرونده وام ودیعه مسکن روی میز بانکها ست

سرمقاله

علت کمکاری بانکها
در پرداخت وام ودیعه

ســهراب دل انگیــزان،
اقتصاددان

بانک ها دو نوع تســهیالت
می پردازند؛ یکی تسهیالتی
است که از ناحیه اعتباراتی
که دولت به آنها اختصاص
می دهد؛ به این شــکل که یا کل اعتبــار را دولت
اختصاص می دهد یا دولت بخشی یا کل سود آن وام
را به عهده می گیرد...
صفحه4

وام ودیعه مسکن در هزارتوی بانکها

صفحه4

يادداشت يک

تورمساالنهشهریورماه
 ۲۶درصد شد

منصور غیبی ،کارشناس مسکن
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يادداشت دو

عمقکم
بازار سرمایه

با وجود عدم استقبال  ،ثبت نام دریافت تسهیالت کرونایی بنگاه ها باز هم تمدید شد

ناکارآمدی تسهیالت کرونایی

صفحه3

جزئیات عرضه خودرو
در بورس کاال

در حالیکــه انتظار می رفت رشــد بیــش از اندازه
بازار ســهام و اســتقبال خریدران از خرید ســهام
شــرکت های دولتی وارد تولید شــود و به آن رونق
ببخشــد اما ظواهر امر خالف این موضوع را نشــان
می دهد و دست تولید از رشد بورس خالی مانده است.
بازدهی  290درصدی بازار سرمایه در  4ماه ابتدایی
سال جاری موجی هجوم سرمایه ها به این بخش شد
و سرمایه گذاری هایی در این بازار انجام شد که اگر در
بخشتولیدبهکارگرفتهمیشدامروزنرختولیدمنفی
نبوده و رونق آن تحقق پیدا می کرد .با این وجود انتظار
می رفت دولت از طریق بازار سرمایه پروژه های تولید
را تامین مالی کرده و در سال جاری هیچ واحد تولیدی
از تامین منابع مالی ســخن به میان نمی آورد .این
در حالی است که وزیر...
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بانکهاسلیقهای
وام می دهند

علی حیاتنیا ،کارشناس اقتصادی

دستخالیتولید
از رشد بورس

نظام یکپارچه شناسایی بنگاههای واجد شرایط وام کرونا وجود ندارد
صفحه3
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پرداخت مالیات بر درآمد در مناطق آزاد بعد از معافیت ۲۰ساله
آنطور که مسئوالن مناطق آزاد میگویند با پایان
دوره  ۲۰ساله معافیت مالیات بر درآمد و دارایی
فعاالن اقتصــادی باید از این پس هر ســاله ۲۰
درصد مالیات پرداخت کرده تا به رقم ســرزمین
اصلی برسد.
معاون اقتصادی شــورای عالــی مناطق آزاد در
گفتوگو با ایسنا ،در رابطه با مصوبه اخیر مجلس
درباره الیحه مالیات بر درآمــد و دارایی فعاالن
اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی توضیح
داد که بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق
آزاد قرار بود که در یک دوره  ۱۵ســاله فعالیت
اقتصــادی در مناطــق آزاد از دریافــت مالیات
بر درآمد و دارایی معاف باشــند کــه بعد از آن
اصالح و پنج سال به آن اضافه شد و بر این اساس
معافیــت مالیاتی فعاالن اقتصادی به  ۲۰ســال
رسید.

وی با بیان اینکه در قانون دیده شده بود که بعد از
 ۲۰سال براساس الیحهای که از دولت به مجلس
میرود تکلیف ادامه روند معافیــت مالیاتی و یا
پرداخت مالیات مشخص و براساس آن عمل شود.
گفت :بر این اساس آنچه که اکنون در مجلس به
تصویب رسیده براساس الیحهای است که دولت
بنا بر تکلیف قانون برای روشــن شدن وضعیت
معافیت مالیات بر درآمد و دارایی فعاالن اقتصادی
مناطق آزاد به مجلس ارائه کرده چرا که این زمان
 ۲۰ســاله برای معافیت تمام شــده و باید ادامه
مسیر مشخص شود.
معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد با اشاره
به پیشــنهادی که دولت به مجلس در این رابطه
ارائه کرده بود گفت :پیشنهاد کردیم کسانی که
معافیت مالیاتی آنها بعد از  ۲۰سال تمام میشود
باید به صورت پلکانی هر ساله  ۲۰درصد مشمول

شوند تا بعد از پنج سال معافیت مالیاتی آنها به
رقم سرزمین اصلی برسد.
جمالی گفــت :در حال حاضر مجلــس با کلیت
الیحه پیشنهادی دولت موافقت کرده و به تصویب
رسیده است و جزئیات آن نیز در هفتههای آینده
مشخص خواهد شد.
اما در کنار الیحــه مربوط به معافیــت مالیاتی
درآمد و دارایی فعاالن اقتصــادی مناطق آزاد از
سال گذشته در اصالح الیحه قانون مالیاتهای
مســتقیم بحث اصالح معافیت  ۲۰ساله مناطق
آزاد و همچنین ارزش افزوده مطرح بوده است .آن
طور که معاون اقتصادی شورای عالی مناطق آزاد
میگوید این بحث کامال متفاوت از موضوع الیحه
مربوط به معافیت مالیاتی درآمد و دارایی فعاالن
اقتصادی خواهد بود و به طور جداگانه در دولت
در حال بررسی است.

امکان سفر تجار به چین فراهم شد

چند ماه پس از شیوع ویروس کرونا ،اتاق بازرگانی تهران
شرایط الزم برای تجاری که قصد سفر به چین را دارند،
تشریح کرده است.
به گزارش ایسنا ،از حدود  ۹ماه قبل و همزمان با شیوع
ویروس کرونا در چین ،رفت و آمد بسیاری از کشورها به
این غول آسیایی متوقف شد و تجار ایرانی نیز از این قاعده
مستثنینبودند.
با این وجود آمارهایی که از تجارت ایــران در ماههای
گذشته منتشر شده ،نشــان میدهد که با وجود کرونا،
چینهمچنانبهعنواناصلیترینشریکاقتصادیایران
فعالیت خود را ادامه داده وحدود یک چهارم از کل واردات

و صادرات ایران از طریق این کشور انجام شده است .چند
ماه پس آغاز کرونا ،چین تنها کشوری است که توانسته
بخش قابل توجهی از موج شیوع این ویروس را کنترل
کند و تحت تاثیر این اتفاق ،سختگیریهای زیادی در
مسیر ورود اتباع کشورها خارجی به کار بسته است .با این
وجود بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی
تهران ،تجار ایرانی امکان سفر به چین را خواهند داشت،
هرچند باید برخی اصول مانند قرنطینه دو هفتهای را
رعایت کنند.
مسافرانی که با مجوز اقامت در شانگهای راهی این شهر
در چین میشوند ،باید یک هفته قرنطینه مرکزی و یک

هفته قرنطینه در محل اقامت یا محل کار را بگذرانند.
همچنین آن دسته از مسافرانی که محل و مجوز اقامت
آنان برای استانهای جیانگسو ،جهجیانگ و انهوی صادر
شده است ،ابتدا سه روز در شهر شــانگهای به صورت
مرکزی قرنطینــه خواهند بود و پــس از ان به صورت
متمرکز به استانهای مذکور منتقل و مابقی قرنطینه را
در آن استانها و به صورت مرکزی سپری خواهند کرد.
مسافران ورودی که محل اقامت آنان استانهایی غیر از
شانگهای و سه استان ذکر شده باشد ،به صورت مرکزی
به مدت دو هفته در شهر شــانگهای دوره قرنطینه را
سپری میکنند.

بسته شدن پرونده تعاونیهای مسکن مهر تا پایان دولت

معاون وزیر کار از بسته شدن پرونده تعاونی های مسکن
مهر تا پایان دولت خبر داد و گفت :خط اعتباری ویژهای
برایتکمیلواحدهایتعاونیمسکنیکهبیشاز ۶۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته باشند ،اختصاص دادهایم .محمد
جعفر کبیری در گفت وگو با ایسنا ،اظهار کرد :در راستای
توسعه و تکمیل واحدهای تعاونی مسکن طی تفاهمی که
با بانک توسعه تعاون داشتیم خط اعتباری  ۵۰۰میلیارد
تومانی اختصاص یافته تا تعاونی های مسکنی که باالی۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی دارند ولی با افزایش قیمتها روبه رو
شدند و نتوانستهاند پروژه های خود را تکمیل کنند از این
خط اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شوند.

اعمال نظارت جدی بر تعاونی های مسکن جدید
وی ادامه داد :در مورد تعاونی های مســکن جدیدی هم
که شــکل می گیرند ،از طریق ســامانه جامع هوشمند
بخش تعاون نظارت جدی اعمال می شــود به نحوی که

اعضای تعاونی میتوانند از طریق سامانه ،گزارش عملکرد
مدیرعامل و هیات مدیــره را در کارتابل خود ببینند و در
جریان برگزاری مجامع قرار گیرنــد .به گفته معاون امور
تعاون وزیر کار ،با راه اندازی ســامانه جامع بخش تعاون
زمینه سوء استفادههایی که بعضا در گذشته وجود داشته و
اقداماتی که بدون اطالع اعضای تعاونی صورت می گرفته
از بین رفته و گام بزرگی در جهت توسعه شفافیت و احیای
اعتماد عمومی به تعاونیها به ویژه تعاونیهای مســکن
برداشته شده است.

به آنکه  ۹۱درصد واحدهای مسکن مهر در دولت تدبیر و
امید تحویل شده تالش ما این است که  ۹درصد باقیمانده
را تا پایان دولت تحویل دهیم و پرونده تعاونی های مسکن
مهر بسته شود .وی درباره ساخت مسکن کارگری در جوار
شهرکهای صنعتی و نگرانی کارگران از عدم تامین آورده
مورد نیاز ،اظهار کرد :این طرح به منابع زیادی نیاز دارد و ما
از بانک مرکزی برای تامین آن درخواست کردیم که هنوز
پاسخی به ما داده نشده است ولی برای اینکه کار متوقف
نشود ،در چهار نقطه و شهرک صنعتی کار را شروع کرده ایم.

بسته شدن پرونده تعاونی های مسکن مهر تا
پایان دولت
کبیری در ادامه درباره تکمیل و تحویل واحدهای مسکن
مهر گفت :مجموع واحدهای مسکن مهر تحویل شده۸۴۰
هزار واحد بوده که از  ۱۴درصد واحد تحویل شده در دولت
گذشته به  ۹۱درصد در این دولت رسیده است لذا با توجه

آغاز ساخت مسکن کارگری از پاییز
به گفته معاون امــور تعــاون وزارت کار ،درحال حاضر
شناسایی زمین ها صورت گرفته و پس از اخذ مجوزهای
الزم از وزارت صمت ،کار ساخت و ساز در پاییز آغاز خواهد
شد و از محل منابع داخلی و با کمک کارفرمایان تسهیالت
الزم اختصاص خواهد یافت.

براســاس اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه شهریور
ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به  ٢٦درصد رسید.
مرکز آمار اعالم کرد :منظور از نــرخ تورم نقطهای،
درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه
سال قبل میباشــد .نرخ تورم نقطهای در شهریور
ماه  ١٣٩٩به عدد  ٣٤,٤درصد رسیده است؛ یعنی
خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٤.٤درصد بیشتر
از شهریور  ١٣٩٨برای خرید یک «مجموعه کاالها و
خدمات یکسان» هزینه کردهاند.نرخ تورم نقطهای
شهریور ماه  ١٣٩٩در مقایسه با ماه قبل  ٤,٠واحد
درصد افزایش یافته اســت .نرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیها ،آشــامیدنی هــا و دخانیات» با
افزایش  ٥,٥واحد درصدی بــه  ٣١.٥درصد و گروه
«کاالهای غیر خوراکی...
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مالیات ستانی از مالکان حقیقی آغاز شد
معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت :در قانون
جدید  120روز پس از خالی ماندن خانه ،آن واحد
مشمول مالیات یک ســال خانه خالی میشود
و نرخهــای مالیاتی هم به صورت چشــمگیری
افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا ،هــادی خانی با اشــاره به آغاز
مالیاتســتانی از خانههای خالی اظهار داشت:
جریان اخذ مالیات از خانههای خالی با ارائه اولین
لیست از سوی وزارت راه و شهرسازی آغاز شده
است و در مرحله اول اطالعات  109هزار واحد در
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی با اشاره به تغییر قوانین مالیات بر خانههای
خالــی گفت :مجلــس بــر روی قانــون فعلی
اصالحیهای در نظر گرفته اســت اما از شــورای
نگهبان به کمیســیون تخصصی بازگشــته و به
زودی اصالحیه نهایی به صحــن علنی میرود.

این اصالحیه درباره نرخ مالیات و زمان مربوط به
خالی ماندن خانهها است.
معاون فناوریهای ســازمان امور مالیاتی تاکید
کرد :با اصالحیه قانونی فعلی ،بازدارندگی افزایش
مییابد و دســت ســازمان امــور مالیاتی برای
مالیاتستانی بازتر است.
خانی گفت :طبق قانون فعلی ،سال اول مشمول
مالیات نمیشود و ســال چهارم به بعد  1.5برابر
اجاره ،مالیات دریافت خواهد شــد اما در قانون
جدید  120روز پس از خالی ماندن خانه ،آن واحد
مشمول مالیات یک ســال خانه خالی میشود
و نرخهــای مالیاتی هم به صورت چشــمگیری
افزایش مییابد.
وی با بیان اینکــه  2میلیــون و  700هزار خانه
خالی در سطح کشــور شناسایی شــده است،
گفت :در مرحله اول اطالعــات  109هزار خانه

خالی به ما ارائه شــده که منتظر هستیم وزارت
راه و شهرســازی مابقی اطالعــات را در اختیار
ما قرار دهد و عــزم همکاران مــا در وزارت راه
و شهرســازی بــرای ارائــه اطالعــات کامــل
جدی است.
معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد :به محض
ارائه اطالعات بالفاصله نسبت به مالیاتستانی از
مالکان اقدام میکنیم و همکاری سایر نهادها در
این موضوع الزامی است.
خانی با بیــان اینکه مالیــات از واحدهای خالی
مرتبــط با اشــخاص حقوقی و نهادهــا دو برابر
اشخاص حقیقی اســت ،بیان داشت :در مالیات
خانههای متعلق به اشخاص حقیقی ،واحد برای
یک سال اول مشــمول مالیات نمیشود اما در
مالیات مالکان اشــخاص حقوقی اگر واحد 120
روز خالی بماند مشمول مالیات خواهد شد.

افزایش سرقت از دکل های برق به قیمت جان

ســخنگوی صنعــت بــرق از افزایش ســرقت از
دکلهای برق در کشــور خبر داد و گفت :ســرقت
ها خطرات زیادی بــرای ســارقان دارد؛ تا جایی
که حتی ممکن اســت جانشــان را نیز از دســت
بدهند.
مصطفی رجبی مشــهدی در گفت و گو با ایسنا ،با
بیان اینکه میزان ســرقتها از دکلهای برق در حال
بررسی است اظهار کرد :نظارتها برای مقابله با این
مساله افزایش یافته و چندین تیم بازرسی و خطبان
برای این مهم درنظر گرفته شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه دکلهــای بــرق محل نا

امنــی بــرای انسانهاســت ،تصریح کــرد :گاهی
گفته مــی شــود نزدیک شــدن بــه دکل های
برق نیز بــه دلیل تشعشــعاتی کــه در محدوده
آنهــا وجــود دارد بــرای انســان خطــر آفرین
است.
ســخنگوی صنعت بــرق افــزود :افــرادی که با
هدف سودجویی دســت به ســرقت از این دکلها
می زنند خــود را با خطر جــدی مواجه می کنند
که بعضــا به قیمــت جان آنهــا تمام می شــود؛
بــر همین اســاس با هــدف جلوگیــری از وقوع
چنین رخدادهایــی و افزایش نظارت ،بازرســیها

از دکلهــا در نقــاط مختلــف کشــور افزایــش
یافته است .رجبی مشهدی با بیان اینکه متاسفانه
شــرایط کنونــی جامعــه ناشــی از تحریمهای
ظالمانه و حکمفرمایی شــرایط سخت اقتصادی
موجب شــده ظــرف ماههای گذشــته شــاهد
افزایــش ســرقت از دکلهای بــرق و تکــرار این
موضوع ناخوشــایند باشــیم ،گفت :بی تردید در
این راســتا نیــروی انتظامی جمهوری اســامی
ایران نیــز در تعامل بــا صنعت برق در راســتای
افزایــش نظارتها همــکاری الزم را با مــا خواهد
داشت.

فاصله ۲۰میلیون تومانی قیمت پروازهای تهران-استانبول

در شرایطی که بر اساس توافق صورت گرفته بین
مسئوالنه ایران و ترکیه پروازهای تهران-استانبول
از امروز از سر گرفته می شود ،بازار بلیت آن نامنظم و
آشفته بوده و بین قیمت پروازهای تهران-استانبول
که بلیت آن توســط ایرالینهای داخلی و خارجی
عرضه میشــود ،حدود  ۲۰میلیون تومان فاصله
است.
به گزارش ایســنا ،باالخره پس از از ماهها رایزنی و
وعدههای مقامات ترک برای از سرگیری پروازهای
ایران و ترکیه از امروز پرواز ایرالینهای داخلی به
مقصد استانبول آغاز میشــود اما در بازار فروش
بلیت هواپیما آشفتگی و بی نظمی وجود دارد .چرا
که در سایت ها و آژانسهای فروش بلیت هواپیما،
قیمتهای متفاوتــی وجــود دارد و ایرالینهای
داخلی نرخ پروازهای خود به استانبول را از حدود
پنج میلیون تومان تا  ۹میلیون تومان اعالم کردهاند

که با توجه به اکونومی بودن این پروازها این فاصله
قیمتی به نظر منطقی نمیرسد.
این آشفتگی در بازار بلیت پرواز ایرالینهای خارجی
هم وجود دارد و بسیار بیشتر اســت .هواپیمایی
امارات قیمت بلیت پروازهای همین مسیر را حدود
 ۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومــان اعالم کرده و قیمت
پروازهــای قطر ایرویز با وجود کاهش چشــمگیر
همچنان تفــاوت بســیار زیادی بــا قیمت بلیت
پروازهای ایرانی و حتی اماراتی دارد و از  ۱۶میلیون
تومان تا بیش از  ۲۵میلیون تومان بر اساس تعداد
توقف پرواز متفاوت است.
البتــه مقصود اســعدی ســامانی دبیــر انجمن
شرکتهای هواپیمایی  -درباره قیمت بلیت پرواز
شرکتهای هواپیمایی ایرانی برای پرواز به ترکیه
اینگونه توضیــح داد  :نرخ بلیت ایــن پرواز حدود
چهار و نیم میلیون تومان است و ایرالینهای دیگر

نیز برحسب سرویس هایی که می دهند نرخ بلیت
پروازهای خود را تعیین می کنند اما همین قیمتها
و البته حضور ایرالینهای ایرانی در این مسیر سبب
شده تا قیمت بلیت پرواز قطر ایرویز نیز از حدود ۶۰
میلیون تومان به  ۲۴میلیون تومان کاهش پیدا کند
که این مسئله بیانگر این واقعیت است که اگر عرضه
زیاد شــود نرخ بلیت نیز کاهش چشمگیر خواهد
داشت.به گزارش ایسنا ،با وجود این اظهارات به نظر
میرسد در بازار بلیت پروازهای ترکیه آشفتگی و بی
نظمی وجود دارد و دستگاههای نظارتی و حاکمیتی
مانند سازمان هواپیمایی کشوری باید در این زمینه
ورود پیدا کنند و با وجود اینکه پروازهای خارجی
مشمول قیمت گذاری نیست جلوی این وضعیت را
بگیرند تا مسافران بتوانند با آسایش خیال بیشتری
نسبت به انتخاب بلیت هواپیما و انجام پرواز خود در
این مسیر اقدام کنند.
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قیمت دالر یکم مهر  ۱۳۹۹روی  ٢۶هزار و  ٨۵٠تومان ثابت ماند
قیمت هر دالر آمریکا (اسکناس) سه شنبه یکم مهرماه  ۱۳۹۹در صرافی های بانکی روی  ٢٦هزار و  ٨۵٠تومان ثابت ماند.روز گذشته صرافیهای بانکی هر دالر را  ۲۶هزار و ۷۵۰تومان
خریداری میکنند.همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافیهای بانکی ۳۱هزار و ۵٠٠تومان و قیمت فروش آن ۳۱هزار و ۶٠٠تومان است.

قیمت ها نسبت به ماه قبل افزایش 3/6درصدی داشته است

تورمساالنهشهریورماه ۲۶درصد شد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کمــک ۱۵هــزار واحــدی
حقوقیهابهبهبودشاخص

شــاخص کل بورس در پایــان معامالت روز
گذشته اگرچه کاهش  ۱۴هزار واحدی را نشان
داد ،اما روند دو ساعت انتهایی معامالت با یک
ساعت و نیم آغازین کامال متفاوت بود.
به گزارش خبرنگار مهر ،شاخص کل بورس در
پایان معامالت روز گذشته سه شنبه اول مهر
ماه با کاهش  ۱۳هزار و  ۹۷۰واحدی نسبت به
پایان معامالت دیروز ،در رقم  ۱میلیون و ۵۸۱
هزار واحد قرار گرفت.
اگرچه معامالت روز گذشته بازار سهام ،روندی
نزولی را نشان میدهد ،اما با توجه به اینکه از
ساعت  ۱۰:۳۰تا  ۱۲:۳۰که بازار به پایان کار
خود رسید ،حقوقیها شــروع به خرید سهام
کردند ،بازار با رشدی  ۱۵هزار واحدی روبه رو
شد و از جایگاه  ۱میلیون و  ۵۶۶هزار واحد به
رقم  ۱میلیون و  ۵۸۱هزار واحد رشد کرد؛ اما
برآیند کلی بازار ،منفی بود.
بیشــترین میزان تقاضا به نمادهای وبملت
با ارزش  ۱۲۳و پترول بــا ارزش  ۷۰میلیارد
تومان و بیشترین میزان عرضه نیز به خگستر و
ثشاهد با ارزش به ترتیب  ۲۱۸و  ۱۸۲میلیارد
تومان اختصاص داشت.

افزایشقیمتداخلیسکهوطال
درروزکاهشقیمتجهانی

بازار سکه و طال روز گذشته (سهشنبه) ضمن
تجربه سقوط قیمت جهانی طال ،اما در قیمت
سکه و طالی آبشــده در ایران به مانند روند
هفتههای اخیر با افزایش قیمت همراه شد.
به گزارش ایرنا ،روز گذشــته (اول مهر) بازار
جهانی طال پس از هفته های شــاهد کاهش
قابل توجــه قیمت انس جهانــی طال به مرز
یک هزار و  ۹۰۰دالر بــود .این کاهش حدود
 ۳۰دالری انتظارها را برای کاهش متناســب
قیمت ســکه و طال در بازار داخلی به همراه
آورد ،که محقق نشد.
بر این اســاس ،ســکه تمام بهار آزادی طرح
جدید در ساعت  ۱۴و  ۱۵دقیقه روز گذشته
با افزایش قیمت  ۵۰هزار تومانی نسبت به روز
گذشته در همین ساعت ،به بهای  ۱۳میلیون
و  ۱۵۰هزار تومان در حال معامله است .سکه
تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۱۰۰
هزار تومانی به ارزش  ۱۲میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه به بهای  ۶میلیون و ۹۰۰
هزار تومان ،ربع سکه به قیمت سه میلیون و
 ۹۵۰هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی
نیز به ارزش دو میلیــون و  ۱۰۰هزار تومان
معامله شد.
عالوه بر این در بازار طال نیز روز گذشته بهای
یک گرم طالی خام  ۱۸عیار با افزایش قیمت
 ۱۰هزار تومانی به ارزش یک میلیون و ۲۳۷
هزار تومان فروخته شــد و هر مثقال طال نیز
ارزش پنج میلیون و  ۳۶۰هزار تومان را ثبت
کرد که نشــان دهنده کاهش قیمت حدود
 ۴۰هزار تومانی آن است.قیمت انس جهانی
طال نیــز هم اکنــون یک هــزار و  ۹۰۵دالر
قیمتگذاری شده است
دژپسند:

گزارشعملکردبانکهاتا ۱۰روز
دیگرتحویلنمایندگانمیشود

وزیر اقتصــاد و دارایی اظهار داشــت :برخی از
نمایندگان نیز در مــورد عملکرد نظام بانکی و
به ویژه بانکهای خصوصی پرسشی داشتند که
قرار شــد تا  ۱۰روز آینده نظر خود را به صورت
مکتوب اعالم کنیم.به گــزارش خبرنگار ایلنا،
فرهاد دژپسند در حاشــیه جلسه با کمیسیون
اقتصادی اظهار داشــت :برخــی از نمایندگان
نسبت به قوانین تجارت خارجی و ترخیص کاال
از گمرکات کشور پرســش هایی داشتند که با
گزارش اقدامات و پیشرفتهای صورت گرفته
در زمینه هوشمندسازی گمرک قانع شدند.وی
افزود :همچنین در مورد مشکل ترخیص برخی
کاالها باید توجه داشت که منشا ارز کاالها اظهار
شده به گمرک باید توسط بانک مرکزی تععین
شود .البته اخیرا ً بانک مرکزی تسهیالتی را برای
ترخیص کاالهای اساسی در نظر گرفته است و
اماده ترخیص هستند.وزیر اقتصاد خاظرنشان
کرد :برخی از نماینــدگان نیز در مورد عملکرد
نظام بانکی و به ویژه بانکهای خصوصی داشتند
که قرار شد تا  ۱۰روز آینده نظر خود را به صورت
مکتوب اعالم کنیم و همچنین برخی از موارد
مطروحه را در جلسات مشترک حل کنیم.

براســاس اعالم مرکز آمار،
نرخ تورم ســاالنه شهریور
ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای
کشور به  ٢٦درصد رسید.
مرکز آمار اعالم کرد :منظور
از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت،
نســبت به ماه مشابه سال قبل میباشــد .نرخ تورم
نقطهای در شهریور ماه  ١٣٩٩به عدد  ٣٤,٤درصد
رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین
 ٣٤.٤درصد بیشتر از شهریور  ١٣٩٨برای خرید یک
«مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای شــهریور ماه  ١٣٩٩در مقایسه با
ماه قبل  ٤,٠واحد درصد افزایش یافته اســت .نرخ
تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشــامیدنی
ها و دخانیات» با افزایش  ٥,٥واحد درصدی به ٣١.٥
درصد و گروه «کاالهــای غیر خوراکی و خدمات» با
جواد فالح مدیر مطالعات اقتصادی بــورس کاال در خصوص
ماجرای عرضه خودرو در بورس کاال گفت :در سال های اخیر ما
شاهدهعرضهخودرواعمازسراتودربازاربودیمبعدازآنبهمنظور
حمایت از این امر اوراق تامین مالی هم منتشر شد به طوری که
این شرکت توانست از این راه حدود  ۵۰۰میلیارد تومان تامین
مالیانجامدهد.
وی افزود :نمایندگان مجلس در کمیسیون مجلس طرحی را به
منظور حضور خودرو در بورس کاال ارائه دادند .در قالب این طرح
قرار است خودرو های داخلی یا خارجی که در تیراژ باالیی تولید
میشونددربستربورسکاالموردمعاملهقرارگیرند.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال تصریح کرد :فرمول قیمت
گذاری خودرو در بورس قرار اســت توسط شورای رقابت طرح
شود و بعد از خودرو بر اساس آن در بورس مورد معامله قرار گیرد.
فالحتاکیدکرد:بعدازقرارگیریقیمتدرتابلوبورسکاالمعامله
گران به رقابت خواهند پرداخت و در انتها مطابق ابالغیه مجلس
قرار است تفاوت قیمتی که در تابلو کشف می شود با قیمت پایه
رئیس جمهوری در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد با اشاره به شیوع کرونا در دنیا اظهار کرد:
همه ما دوران سختی را سپری میکنیم اما ملت ایران بهجای
برخورداریازهمکاریجهانی،باسختترینتحریمهایتاریخ،
در نقض آشکار منشــور ملل متحد وقطعنامه ۲۲۳۱شورای
امنیت،مواجهاست.
به گزارش ایسنا ،حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی
رئیسجمهوریدرهفتادوپنجمینمجمععمومیسازمانملل
که بصورت مجازی در حال برگزاری است ،طی سخنانی با اشاره
به شیوع ویروس کرونا در دنیا اظهار کرد :کرونا چنان مدیریت
جهانی و حکمرانی کشورها را به چالش کشید که مهمترین
تجمعجهانیهمبهناچاربهصورتمجازیبرگزارگردید.
وی گفت :کرونا همه ما را به فروتنی بیشتر در برابر خدا و خلقت
میخواندوجامعهانسانیرابهرعایتتقواهدایتمیکند.
رئیسجمهوریباتاکیدبراینکهفراگیریکرونابههمهمایادآور
میشود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی ،جز با مشارکت
جهانی ممکن نیست ،خاطر نشان کرد :همه ما دوران سختی
را سپری میکنیم اما ملت ایران بهجای برخورداری از همکاری
جهانی ،با سختترینتحریمهای تاریخ ،در نقض آشکار منشور
مللمتحدوقطعنامه ۲۲۳۱شورایامنیت،مواجهاست.
رئیس جمهوری با بیان اینکه «آمریکا نه میتواند مذاکره را بر
ما تحمیل کند و نه جنــگ را» ،تاکید کرد که برای جهان نیز
امروز زمان "نه" گفتن به زورگویی و قلدرمآبی اســت .دوران
سلطه و هژمونی به سرآمده است و ملتها و فرزندان ما سزاوار
دنیاییبهتر ،امنتر و قانو ن مدارترند .امروز زمان تصمی ِم صحیح
و درست است.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی
شامگاه سهشنبه به وقت تهران طی در سخنانی که به صورت
ویدئوکنفرانس در هفتاد و پنجمین نشســت سالیانه مجمع
عمومیسازمانمللمتحدپخششد،باتاکیدبراینکهزندگیبا
تحریمسختاستاماسختترازآنزندگیبدوناستقاللاست،
اظهار کرد :آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به
عنوانکهنتریندموکراسیدرخاورمیانه،بهمردمساالریخود
میبالیموآزادیداخلیرابادخالتخارجی،سودانخواهیمکرد.
وی گفت :دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت
بیگانه ،آن هم بیگانهای تروریســت و مداخلهجو که هنوز هم
در همان توهم  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲زندانی اســت؛ همان روزی
که اسالفشان ،تنها دموکراسی آن زمان خاورمیانه را با کودتا
سرنگونکردند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه «برای ما عزت و آسایش ملتمان
مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت
به دســت میآید» ،تصریح کرد :ما ابزار چانــه زنی داخلی و
انتخاباتیآمریکانیستیموهردولتیکهدرآمریکاانتخابشود،
به ناچار تسلیم تابآوری ملت بزرگ ایران خواهد شد.
روحانی با برشمردن بخش هایی از کارنامه جمهوری اسالمی
ایران به عنوان محو ِر صلح و ثبات ،مبارزه با اشــغال و افراط،
و منادی گفتوگو و رواداری پایدار ،اظهار کرد :چنین ملتی
شایسته تحریم نیســت .جواب صلح ،جنگ نیست .پاداش
مبارزه با افراطگری ،ترور نیست .پاسخ رای ملتها در ایران،
در عراق و در لبنان ،تحمیل آشوبهای خیابانی و حمایت از
روندهایغیردموکراتیکنیست.
وی گفت :تصویری که از برخورد پلیس ایاالت متحده آمریکا با
یک شهرون ِد معترض به سراسر جهان مخابره شد ،برای ما ،آشنا
و تکراری بود .این پایی که بر گلو نهاده شد به عنوان پای استکبار
ملتدالور
برگلویملتهایمستقلرا،مابهخوبیمیشناسیمِ .
ایران دهههاست اینگونه بهای آزادیخواهی و رهایی از سلطه و
استبداد را پرداخت نموده است.
رئیسجمهوریباتاکیدبراینکهادعاهامالکنیستوتنهاعمل
مالک است ،گفت  :ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه
آمدهاند ،درحالیکه خود ،این هیوال را در جنگ تحمیلی علیه
ایرانتنومندساختندواوراباسالحشیمیاییومدرنترینجنگ

افزایش  ٣.٣واحد درصدی به  ٣٥.٩درصد رســیده
است.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطهای برای
خانوارهای شهری  ٣٤,٥درصد میباشد که نسبت
به ماه قبل  ٣,٩واحد درصد افزایش داشــته اســت.
همچنین این نرخ برای خانوارهای روســتایی ٣٤,١
درصد بوده که نســبت به ماه قبل  ٤,٥واحد درصد
افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص
قیمت ،نســبت به ماه قبل میباشد .نرخ تورم ماهانه
شــهریور  ١٣٩٩به  ٣,٦درصد رسیده که در مقایسه
با همین اطالع در ماه قبل ٠.١ ،واحد درصد افزایش
داشــته اســت .تورم ماهانه بــرای گروههای عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» به ترتیب  ٣.٠درصد و  ٣.٩درصد
بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای
خانوارهای شهری ٣,٦درصد میباشد که نسبت به ماه
قبل ٠.١ ،واحد درصد افزایش داشته است .همچنین

این نرخ برای خانوارهای روستایی  ٣.٥درصد بوده که
نسبت به ماه قبل ٠.٣واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد
شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری،
نسبت به دوره مشــابه قبل از آن میباشد .نرخ تورم
ساالنه شهریور ماه  ١٣٩٩برای خانوارهای کشور به
 ٢٦,٠درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه
قبل ٠,٢،واحد درصد افزایش نشان میدهد.همچنین
نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به
ترتیب  ٢٦,١درصد و  ٢٥.٤درصد میباشد که برای
خانوارهای شهری  ٠,٢واحد درصد افزایش و برای
خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»
بیشترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط

جزئیات عرضه خودرو در بورس کاال

محاسبه شود و بعد از آن اختالف بدست آمده حاصل از آن بین
سه گروه اعم از ســامانه حمل و نقل عمومی ،تولیدکنندگان
خودرو و تولید کنندگانی که بتوانند تولید خود را افزایش دهند،
تقسیمخواهدشد.
ویدرخصوصنحوهعرضهخودرودربورسکاالاظهارکرد:طبق
طرحیکهدرمجلسمطرحشدهقراربراینکهخودخودرودرتابلو
بورس کاال معامله شود اما ما به مرکز مطالعات مجلس در قالب
یک طرح پیشنهاد دادیم که قطعات خودرو هم می توانند در این
معامالتموردمعاملهقرارگیرند.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاال در پاســخ به این سوال که
شرایط حضور افراد برای مشارکت در این معامله به چه نحوی
است؟ گفت :نخست تمام افرادی که در این معامله حضور دارند
بایدگواهینامهداشتهباشندودوممعاملهگرنفقطیکبارازیک
مدل می توانند در طول سال خریداری کنند.فالح در خصوص

اینکهآیاحضورخودرودربورسکاالمیزان عرضهوتقاضامتعادل
شودیاخیر؟تصریحکرد:پیشبینیکهدراینطرحصورتگرفته
قرار است تمام معامالت خودرو از این پس در بورس کاال مورد
معاملهشوندامانکتهایکهدراینبخشبایدبهآناشارهکردقرار
برایناستکهحتیپالکگذارینیزبرحسبمعامالتدربورس
کاال صورت گیرد در نتیجه مجموع این اقدامات سبب می شود
که تمامعرضهو تقاضادرمجموعروی تابلوبورسکاال قرارگیرد.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا بورس کاال در خصوص زمان
تحویل خودرو توسط شرکت خودرو ساز به مشتری نیز قانونی
در نظر گرفته است یا خیر؟ تاکید کرد :بورس کاال به شدت در
این خصوص حساسیت به خرج خواهد داد ،به گونه که اگر زمان
تحویلخودروبهمشتریطولکشدقطعبهیقینباآنهابرخورد و
خسارتهایواردهبهمشتریازخودروسازاخذخواهدشد.مدیر
مطالعات بورس کاال در این خصوص که عرضه خودرو در بورس

در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد؛

ما ابزار چانه زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم
افزارها ،تسلیح کردند .از مبارزه با تروریسم و داعشی دم میزنند
در حالی که خود آن را ایجاد کردهاند و برای این جنایت خود از
ملتهایمنطقهطلبکارهمهستند.
روحانی افزود :به دروغ ما را متهم به تالش برای ساخت سالح
هستهای میکنند و به بهانه اشاعه ،این یا آن را تحریم میکنند،
ت را،
در حالیکه جر ِم استفاده از سالح هستهای در تاریخ بشری 
تنهابهنامخودثبتکردهاندوتنهارژیمدارندةسالحهستهایدر
منطقهغربآسیا،بازیگرخیمهشببازیآنهاست.
آزادی سیاسی داخلی برای ما بســیار مهم است و ما به عنوان
کهنترین دموکراســی در خاورمیانه ،به مردم ساالری خود
میبالیموآزادیداخلیرابادخالتخارجی،سودانخواهیمکرد.
دموکراسیحقحاکمیتملتاستونهحقدخالتبیگانه،آن
همبیگانهایتروریستومداخلهجوکههنوزهمدرهمانتوهم
 ۲۸مرداد ۱۳۳۲زندانی است :همان روزی که اسالفشان ،تنها
دموکراسی آن زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند.
برایماعزتوآسایشملتمانمهماستکهبادیپلماسیمتکی
بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست میآید.
ماابزارچانهزنیداخلیوانتخاباتیآمریکانیستیم.
هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود ،به ناچار تسلیم تابآوری
ملت بزرگ ایران خواهد شد.
برای جهان نیز امروز زمان "نه" گفتن به زورگویی و قلدرمآبی
است .دوران سلطه و هژمونی به سرآمده است .ملتها و فرزندان
ماسزاواردنیاییبهتر،امنتروقانو نمدارترند.امروززمانتصمی ِم
صحیحودرستاست.
ویهمچنینبابیاناینکه«ازحقوقبشرسخنمیگویندولیبا
فشارحداکثری،معیشت،سالمتوحتیحقحیاتهمهایرانیان
را هدف گرفتهاند» ،اظهار کرد :خود و دست نشاندگانشان ،در
هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان و یمن و
سوریه و عراق و لبنان و لیبی و سودان و سومالی است ،مستقیماً
به آتش افروزی مشــغولند ولی ایران را مسئول شکستهای
یدانند.
محتومشاندربرابرارادهمردممنطقهم 
رئیس جمهوری با اشــاره به فروش صدها میلیارد دالر سالح
به منطقه و تبدیل آن به انبار باروت ،گفت :اینها ولی بر خالف
همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی ،بیهوده میکوشند تا ایران
را از حداقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیتهای
تسلیحاتی ایران را به رغم نص صریح قطعنامه  ،2231تمدید
کنند.
روحانی با قدردانی از رؤسای دورهای شورای امنیت در ماههای
اوتوسپتامبروتشکرازسیزدهعضوایننهادبهویژهکشورهای
روسیه و چین ،اظهارداشت :دو بار "نه" قاطع شورای امنیت به
استفادهابزاریوغیرقانونیآمریکاازاینشوراو قطعنامه،۲۲۳۱
یک پیروزی نه برای ایران که برای دورانِ گذار نظام بینالملل در
جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی ،در چنین انزوای
خودساخته ای ،فرو رود.
متنکاملسخنانرئیسجمهوریبهشرحزیراست:
«بسماهللالرحمنالرحیم
الحمدهللوالصالةعلیرسولاهللو آلهو صحبه
آقایرئیس،
انتخاب جنابعالی را به عنوان نماینده کشور دوست و برادر،
ترکیه به ریاســت هفتاد و پنجمین نشســت ساالنه مجمع
عمومی ملل متحد تبریک گفته و برای شما ،دبیرکل محترم
و همة همکارانتان که در مسیر تحقق اهداف ملل متحد ،تالش
میکنند ،آرزوی توفیق دارم.
عالیجنابان،
ت بزرگ ســامت و امنیت ،ناگهان با
جهان ،غافل از دو نعم 
بیدارباش کووید 19مواجه گردید .کرونا با همه کوچکی
ِ
بانگ
مدیریت جهانی و حکمرانی داخلی کشورها را
ِ
خود ،چنان

به چالش کشید که مهمترین تجمعِ جهانی هم ،به ناچار به
صورت مجازی برگزار گردید .کرونا امروز ،به علت رشد علم
و تکنولوژی و رسانه ،به"درد مشترک" انسان بدل شده است.
این در ِد مشترک ،نشان داد که به رغم همه پیشرفتها ،هنوز
علم بشر در برابر جهل او ناچیز است .این ویروس همه ما را به
حقیقت خلقت میخواند و
ِ
فروتنیِ بیشتر در برابر خداوند ،و
ی را به تقوایِ مدنی اعم از رعایت اخالق فردی و
جامعة انسان 
اجتماعی و پرهیز از جفا در حق طبیعت ،و تخریب محیط
زیستودخالتبیرویهدرخلقت،هدایتمیکند.
این بلیة فراگیر ،که مرزهای ســاختگی قــدرت و مکنت را
درنوردیده است ،یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعة بشری،
یادآورمیشودکهمواجههبامسائلمشترکجهانی،جزازطریقِ
مشارکتجهانیممکننیست.
همه ما در جهان ،دوران سختی را سپری میکنیم .اما ملت من
بجایبرخورداریازهمکاریجهانی،باسختترینتحریمهای
تاریخ ،در نقض آشکار و اساســیِ منشور ملل متحد ،توافقات
بینالمللیوقطعنامه 2231شورایامنیت،مواجهاست.
خانمها،آقایان
تصویریکهازبرخوردپلیسایاالتمتحدهآمریکابایکشهرون ِد
معترض به سراسر جهان مخابره شد ،برای ما ،آشنا و تکراری
بود .این پایی که بر گلو نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی
ملت دالور ایران
ملتهای مستقل را ،ما به خوبی میشناسیمِ .
دهههاســت اینگونه بهای آزادیخواهی و رهایی از سلطه و
استبدادراپرداختنمودهولیباایستادگی،بهبالندگیوپیشرفت
خود ادامه داده و بر نقش تاریخی و تمدنی خود ،به عنوان محو ِر
صلح و ثبات ،مبارزة با اشغال و افراط ،و منادی گفتگو و رواداری
پایدار مانده است:
ما در برابر اشغالگران شوروی ســابق ،جنگساالران و افراط
گرایان داخلی ،تروریستهای القاعده ،و اشغالگران آمریکایی،
در کنار مردم افغانستان ایستادیم و در همة روندهای صلح و
انسبن،2001وچهدرتالشهایمنطقهای،
آشتیچهدرکنفر ِ
نقشیمحوریایفانمودیم.
مادربرابربسیجقدرتهایجهانیومنطقهای،برایایجا ِدجنگ
نفتکشها در خلیجفارس در حمایت از صدام ،در نیمه دوم دهة
سال  ،1980خواهان امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم،
در سال  2013جهان عاری از افراط و خشونت ( )WAVEرا
پیشنهادکردیمکهبااجماعاعضایمجمع،بهتصویبرسید.در
سال  2018پیشنهاد پیمان عدم تجاوز و در سال  2019طرح
پویش صلح هرمز ( ،)HOPEبرای ارتقای صلح و ثبات
امید یا ِ
در خلیج فارس را ،در همین مجمع ارائه کردیم.
ما در برابر اشغالِ کویت توسط صدام ،اولین کشور منطقه بودیم
که در کنار مردم و دولت کویت ایستادیم و آرزوی صدام برای
استیالبرهمهمتحدانعربشرا،ناکامگذاشتیم.
ما در برابر اســتبداد صدامیــان ،اشــغالگری آمریکاییان و
وحشیگری داعشیان در کنار همة مردم عراق ،از کرد و عرب
و سنی و شیعه و ایزدی و مسیحی ایستادیم و از سال  2003با
حمایتازدستاوردهایدمکراتیکمردمعراق،شورایحکومتی
و دولت عراق را یاری نمودیم.
ما در برابر دهها گروه تروریســت تکفیــری ،تجزیهطلبان و
جنگجویان خارجی در کنار مردم سوریه ایستادیم ،و از سال
 2013میالدی که دیگران به دنبال راه حل نظامی بودند ،طرح
 4مادهای صلح مبتنی بر خواست مردم سوریه را ارائه کردیم و
در سال 2016با همکاری روسیه و ترکیه ،فرآیند آستانه را برای
رسیدنبهصلحوثباتسیاسیدرسوریه،پایهریزیکردیم.
ما در برابر اشغالگری صهیونیســتها ،جنگافروزان داخلی
و توطئهگران خارجی ،در کنار مردم و دولت لبنان ایستادیم.
ما هرگز اشغالگری ،نسلکشــی ،آوارهسازی و نژاد پرستی را

به گروه «شــیر ،پنیر و تخممرغ» (تخم مرغ ،خامه،
شیر پاستوریزه و پنیر پاســتوریزه) ،گروه «ماهیها
و صــدف داران» (ماهــی قزل آال و کنســرو ماهی
تن) ،گروه «چای ،قهوه و ســایر نوشیدنیها» (انواع
نوشابه و آبمیوه) است .در گروه عمده «کاالهای غیر
خوراکی و خدمات» ،گــروه «حمل و نقل» (قیمت
انواع خودرو) ،گروه «تفریح و فرهنگ» (لوازم تحریر،
قطعات کامپیوتر ،دوچرخه بچهگانه ،لپتاپ) و گروه
«مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم پالستیکی آشپزخانه،
ماشین لباسشویی ،یخچال فریزر و ظروف شیشهای
آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشتهاند.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک
های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در شهریور ماه ١٣٩٩
برای دهکهای مختلف هزینهای از ٢٣,٤درصد برای
دهک اول تا  ٢٩.٩درصد برای دهک دهم است.

کاالتاچهحدمیتواندمانعازفعالیتدالالنخودرودربازارشود؟
اظهار کرد :هم اکنون از آنجایی که میزان عرضه و تقاضا یکسان
نیستعاملیشدهتاقیمتهایمعیننتواندبازارراتسویهکنند
بههمیندلیلدراینقیمتهاباافزایشتقاضاازنوعکاذبمواجه
شدیم .فالح افزود :تقاضای کاذب در بازار خودرو از نوع رانت است
واینمسئلهسببشده تاسفتهبازانبهبازارخودروهجومآوردند،
به گونه ای که میزان تقاضا نسبت به عرضه در بازار افزایش یافته
و بازار دو قیمتی شود ،اما اگر این معامالت خودرو به داخل بورس
کاال بیاید قطع به یقین ما نمی گذاریم که چنین اتفاقی در بازار
خودرو رخ دهد.فالح در پاسخ به این سوال که آیا عرضه خودرو در
بورس کاال به شفاف شدن قیمت سهام در بورس کمک خواهد
کردیاخیر؟اظهارکرد:ازآنجاییکهاگرمعامالتخودرورویتابلو
بیایند مشخص می کنند که این شرکت امسال چه قدر بازدهی
داشته و می تواند تا حدودی به قیمت های کشف شده در بورس
کمککند وازطرفدیگرمعامالتدربازاربورسباشفافیتمالی
بیشتریمواجهخواهندشد.
نادیده نگرفتیم و برس ِر قدس شریف و حقوقِ مردم فلسطین،
هرگزمعاملهنکردیمودرسال 2012راهحلدموکراتیکمسأله
فلسطینراازطریقهمهپرسیارائهکردیم.
ماآشکاراازظلموستمیکهبهمظلومانیمنمیرود،دادخواهی
کردیم و در آغاز جنگ یمن در سال ،2015پیشنهاد 4مادهای
برای صلح در یمن را ارائه دادیم.
مادراینمنطقهحساسدستِ تنهاباداعشیهاوافراطیهایِ مدعی
دروغینِ اسالم ،جنگیدهایم تا جامعه جهانی بداند اسال ِم واقعی
کدام است ،همان اسال ِم اعتدالی و عقالنی ،و نه افراط و نه خرافه.
سردارشهیدما،کهقهرمانمبارزهباخشونتافراطیوندرخاورمیانه
بود،ازامنیتشهروندانمذهبیوغیرمذهبی،مسلمانومسیحی،
شیعهوسنیِ،دربرابرمدعیانیکحکومتقرونوسطاییبهخوبی
ایستاد و دفاع میکرد و ما در سال 2015میالدی برجام را به عنوان
یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی به ثمر رساندیم و
علیرغمبدعهدیمستمرآمریکابهآنپایبندماندیم.
آقایرئیس
چنینملتیشایستهتحریمنیست.جوابصلح،جنگنیست.
پاداش مبارزه با افراطگری ،ترور نیست .پاسخ رای ملتها در
ایران ،در عراق و در لبنان ،تحمیل آشوبهای خیابانی و حمایت
ازروندهایغیردموکراتیکنیست.
بایدبدانیمکهادعاهامالکنیستوتنهاعملمالکاست:
ادعاکردندکهبرای مبارزهبا صدامبه منطقه آمدهاند،درحالیکه
خود،اینهیوالرادرجنگتحمیلیعلیهایرانتنومندساختندو
اوراباسالحشیمیاییومدرنترینجنگافزارها،تسلیحکردند.
از مبارزه با تروریسم و داعشــی دم میزنند در حالی که ،خود
آن را ایجاد کردهاند ،و برای این جنایت خود از ملتهای منطقه
طلبکارهمهستند.
بهدروغمارامتهمبهتالشبرایساختسالحهستهایمیکنند
و به بهانه اشاعه ،این یا آن را تحریم میکنند ،در حالیکه جر ِم
ت را ،تنها به نام خود
استفاده از سالح هستهای در تاریخ بشری 
ثبت کردهاند و تنها رژیم دارندة سالح هستهای در منطقه غرب
آسیا،بازیگرخیمهشببازیآنهاست.
از حقوق بشر سخن میگویند ولی با فشار حداکثری ،معیشت
وسالمتوحتیحقحیاتهمهایرانیانراهدفگرفتهاند.
خود و دست نشاندگانشان ،در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در
فلسطین و افغانستان و یمن و سوریه و عراق و لبنان و لیبی و
سودان و سومالی است ،مستقیماًبه آتش افروزی مشغولند ولی
ایران را مسئول شکستهای محتومشــان در برابر اراده مردم
یدانند.
منطقهم 
با فروش صدها میلیارد دالر ســاح به منطقه ما ،آن را به انبار
باروت بدل کردهاند ،ولی بر خالف همه قواعد حقوقی و اجماع
جهانی ،بیهوده میکوشند تا ایران را از حداقل نیازهای دفاعی
محروم ساخته و محدودیتهای تسلیحاتی ایران را به رغم نص
صریحقطعنامه،2231تمدیدکنند.
من اینجا الزم می دانم از رؤســای دورهای شورای امنیت در
ماههایاوتو سپتامبروسیزدهعضوایننهادبهویژهکشورهای
روسیه و چین تشکر کنم که دو بار به صورت قاطع به استفاده
ابزاری و غیرقانونی آمریکا ،از شورای امنیت و قطعنامه ،۲۲۳۱با
صدایبلند"نه"گفتند.
این یک پیروزی نه برای ایــران ،که بــرای دورانِ گذار نظام
بینالملل در جهان پساغربی است ،که رژیم مدعی هژمونی ،در
چنین انزوای خودساخته ای ،فرو رود.
خانمها،آقایان
کجا سابقه دارد دولتی نتیجة 13سال مذاکرة جهانی با حضور
دولتسلفخودرا،بدونهیچدلیلیزیرپاگذارد،قطعنامهشورای
امنیت را با وقاحت نقض کند ،و حتی دیگران را به دلیل اجرای
قطعنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند ،و در همان حال
مدعیمذاکرهومعاملهبزرگباشد؟
آمریکانهمیتواندمذاکرهرابرماتحمیلکندونهجنگرا.
زندگی با تحریم سخت است اما ســختتر از آن زندگی بدون
استقاللاست.

خبر

جهانگیری:

حذف مقررات دست و پاگیر از
سرراه فعاالناقتصادی

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت
حذف مقررات زائد و دســت و پاگیر از سر راه
فعاالن اقتصادی گفت :وزرا و روسای دستگاه
های اجرایی باید شــجاعانه نسبت به حذف
مقــررات زائد اقــدام کنند و اجــازه ندهند
مقاومتهــای درون دســتگاهی مانع از این
تصمیم مهم و راهگشا شود.
اسحاق جهانگیری روز سهشــنبه در جلسه
کارگروه رفع موانع جهــش تولید (از هدایت
نقدینگی به ســمت تولید به عنــوان یکی از
دغدغههای همیشــگی رهبر معظم انقالب،
رئیس جمهوری و سایر مسئولین کشور یاد
کرد و گفت :الزمــه هدایت نقدینگی موجود
در کشور به سمت تولید،تدوین راهکارهایی
اجرایی و عملیاتــی و نیز رفــع موانع پیش
روی تولید است.معاون اول رئیس جمهوری
ســرمایهگذاری را یکی از نیاز اصلی کشــور
برای نیل به توسعه برشــمرد و گفت :بهبود
فضای کســب و حذف مقررات دست و پاگیر
از نیازهای اصلی ســرمایه گذاری در کشور و
تحقق توسعه است.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مقررات
دست و پاگیر که بر ســر راه فعاالن اقتصادی
قرار دارد ،اظهار داشت :وزرا و روسای دستگاه
های اجرایی باید شــجاعانه نسبت به حذف
مقررات زائد که الزمه بهبود فضای کســب و
کار است اقدام کنند و اجازه ندهند مقاومت
های درون دستگاهی مانع از این تصمیم مهم
و راهگشا شود.
معــاون اول رئیس جمهوری بــا بیان اینکه
متاســفانه گاهی همزمان با حذف مقررات
دســت و پاگیر و زائد شــاهد وضع مقررات
متعدد دســت و پاگیر جدید در دستگاههای
اجرایی هســتیم ،گفت :نباید اجــازه دهیم
مقررات زائد جدید وضع شود و باید سازوکاری
اندیشیده شــود تا هر دستگاه اجرایی مکلف
شــود به ازای هر قانون و مقررات جدید ،دو
قانون و مقررات هم سطح که قبال وضع شده
را حذف کند.
وی خاطرنشان کرد :مهمترین اقدام برای حل
مشــکالت فراروی بخش تولید ،شناسایی و
احصاء موانع و چالش های فعلی است که الزم
است وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،صنعت،
معدن و تجارت و بانک مرکزی در جلسه بعدی
کارگروه ،گزارشــی جامع از وضعیت موجود
و چالش هــای فراروی بخش تولید کشــور
را دســتهبندی و برای رفع این موانع راهکار
پیشــنهاد کنند.معاون اول رئیس جمهوری
همچنیــن از معــاون هماهنگــی و نظارت
اقتصادی و زیربنایی خود خواســت جلساتی
را در قالب اتاق فکــر کارگروه جهش تولید با
صاحبنظران بخش تولید برگزار کند تا عالوه
بر موضوعات و مسائل مرتبط با دستگاههای
اجرایی ،سایر موانع و چالشهای پیش روی
بخش تولید نیز شناســایی و بــرای طرح در
جلسات بعدی کارگروه پیشنهاد کند.در این
جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی ،جهاد
کشاورزی ،سرپرست صنعت ،معدن و تجارت،
رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس کل بانک
مرکزی ،رئیس ســازمان بازرسی کل کشور،
مشــاور اقتصادی رئیس قوه قضاییه و رئیس
اتاق بازرگانی ایران حضور داشــتند ،نماینده
وزارت امــور اقتصادی و دارایی گزارشــی از
عملکرد هیئت مقررات زدایی و برخی اقدامات
این هیئــت را ارائه کرد و گفت :تســهیل در
صدور گواهی ها ،پنجره واحد فیزیکی شروع
کسب و کار ،تســهیل در فرایند صدور مجوز
گلخانه ،آبزی پروری و دام و طیور ،تسهیل در
شرایط فرایند واگذاری زمین و تغییر کاربری
اراضی از جمله اقدامات انجام شــده توسط
هیئت مقــررات زدایی اســت.وی همچنین
گزارشی از اقدامات انجام شــده در راستای
ســامان دهی نظام مجوزدهی در کشور ارایه
کرد و گفت :کاهش مراحل ،مدارک و هزینه
ها به عنوان برنامه کوتاه مــدت ،ایجاد و راه
اندازی درگاه ملی صــدور مجوزها به عنوان
برنامه میانمدت و تغییر پارادایم مجوزدهی به
عنوان برنامه بلندمدت در چارچوب ساماندهی
نظام مجوزدهی دنبال میشود.در این گزارش
همچنین به ســامانه صدور مجوزهای کشور
(سام) و وضعیت استعالمات مجوزهای کشور
اشاره شد و گزارشی از میزان اجرای مصوبات
هیئت مقررات زدایی توسط دستگاه ها ارائه
گردید.
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اقتصاد
ایران

چرا سیل نقدینگی در بازار سرمایه به تولید و تامین مالی بنگاهها منجر نشد؟

دولت رانت واردات نهادهها را حذف کند

دولت قیمت خرید توافقی گوشت داخلی را افزایش داد

دست خالی تولید از رشد بورس

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با تأکید بر لزوم
حذف ارز دولتی از واردات نهادههای دامی گفت :شرکت
پشتیبانی امور دام ،قیمت خرید گوشــت از دامداران را
به ۷۲هزار و  ۵۰۰تومان افزایش داد.سید احمد مقدسی
درباره آخرین وضعیت بازار نهادههای دامی اظهار داشت:
مسئوالن وعده دادهاند که در این زمینه تدابیر الزم را به کار
بگیرند و قرار است که اتفاقات جدیدی در این حوزه رخ دهد
ضمن اینکه ایرادات سامانه بازارگاه نیز رفع شده و باید دید
که مجموع این اتفاقات چه نتیجهای طی روزهای آینده
خواهد شــد .وی با بیان اینکه دولت نمیتواند صد درصد
نهادههای مورد نیاز صنعت دام و طیور را تأمین کند ،گفت:
تاکنون دولت موفق شده حدود  ۵۵درصد نهادههای دام و
طیور را تأمین کند و نصف نیاز تأمین نشده که این مسئله
باعث ایجاد کمبود و بروز چالش در بازار نهادههای دامی
شده است.مقدسی با انتقاد از اصرار مسئوالن برای تداوم
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات نهادههای دامی گفت:
اگر ما سویا را با ارز آزاد وارد کنیم ،برایمان ارزانتر از قیمتی

ابهام در هزینه کرد درآمدهای بورسی دولت

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالیکه انتظار می رفت
رشــد بیش از انــدازه بازار
سهام و استقبال خریدارن
از خرید سهام شرکت های
دولتی وارد تولید شود و به
آن رونق ببخشــد اما ظواهر امر خالف این موضوع
را نشان می دهد و دســت تولید از رشد بورس خالی
مانده است.
بازدهی  290درصدی بازار سرمایه در  4ماه ابتدایی
سال جاری موجی هجوم سرمایه ها به این بخش شد
و سرمایه گذاری هایی در این بازار انجام شد که اگر
در بخش تولید به کار گرفته می شد امروز نرخ تولید
منفی نبوده و رونق آن تحقق پیدا می کرد .با این وجود
انتظار می رفت دولت از طریق بازار سرمایه پروژه های
تولید را تامین مالی کرده و در سال جاری هیچ واحد
تولیدی از تامین منابع مالی سخن به میان نمی آورد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد گفت نیز در رابطه
با ظرفیت های تولید گفته اســت که در حال حاضر

 50درصد ظرفیت تولید در کشور خالی است که نیاز
به ســرمایهگذاری و ارتقاء بهرهوری دارد .وی افزود:
ارزش داراییهــای دولت زیاد اســت و برآوردی که
شــده بیش از  7هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
ال ساختمان وزارت اقتصاد دارایی ملک با ارزشی
مث ً
اســت که البته قابل واگذاری نیست .اگر  20درصد
داراییهای دولت قابل واگذاری باشــد 1400 ،هزار
میلیارد تومان برآورد میشــود که با تجدید ارزیابی
این رقم بیشتر هم میشود.
همچنین در بســته حمایت از جهش تولید وزارت
اقتصاد  ۸برنامــه از برنامه های اعالمــی روی بازار
سرمایه تاکید دارد .وزارت اموراقتصادی و دارایی در
بسته پیشنهادی خود ،بر نقش اساسی و مهم بانکها در
تامین مالی تولید تاکید ،و آورده است :بازار سرمایه نیز
با توجه به وضعیت مطلوبی که دارد ،می تواند نقش
بیشــتری در کمک به بخش واقعی اقتصاد و جهش
تولید ایفا کند.
اما معــاون وزیر اســبق اقتصاد در ایــن رابطه می
گوید :دولت توضیح دهد امســال چه پروژههایی را
از طریق بازار سرمایه تامین مالی کرده است؟ حیدر
مستخدمین حسینی ادامه داد :بورس و حتی بانکها

باید مطابق اســتانداردهای خود عمل کنند و دولت
و مجلس نباید دخالتی در آن داشــته باشند .هدف
اصلی بورس تامین منابع مالی است و در این راستا،
دولت باید توضیح دهد که امسال برای چه پروژههایی

تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است
درحالیکه وضعیت فعلی سفته بازی و سوداگری در
بورس بیانگر این است که نقدینگی بورس وارد تولید
نشده است و تنها دست به دست شده است.

عمق کم بازار سرمایه

در شرایطی قرار گرفته ایم که به دلیل ریسک باالی تولید سرمایهگذاران حضور در بورس را که مشکالت و دغدغههای کمتری دارد به ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید ترجیح می دهند .نتیجه آن هم به زیان اشتغال ،رونق اقتصادی
و تولید ناخالص داخلی کشور شده است .ظرفیت های بازار سرمایه ظرفیت های بسیار ارزشمندی است که متاسفانه آنطور که باید از آنها استفاده نشده است .ظرفیت بازار سرمایه برای تولید و رونق آن یکی از مهم ترین ظرفیت
هایی است که با بی توجهی مغفول مانده است .تولید با تامین مالی می تواند بسیاری از مشکالت اقتصادی را که اکنون درگیر آن هستیم رفع کند اما هنوز آنطور که باید از ظرفیت رشد بازار سرمایه در جهت کمک به بخش تولید
کشور استفاده نشده است .اصل شکل گیری بازار سرمایه کمک به تولید است .این بدان معناست که نقدینگی تزریق شده به بورس می بایست به سمت تحقق تولید حرکت کند و راهگشای مشکالتی باشد که در شرایط حاضر برای
تولید ایجاد شده است .مشکالتی نظیر افزایش نرخ ارز ،تحریم ها ،کرونا و..و مشکالت واحدهای تولیدی را دو چندان کرده و دست بنگاههای اقتصادی برای رفع آنها خالی است .البته این نقدینگی در گذشته بیشتر در فعالیتهای
واسطهگری و در بازارهای طال و سکه جابجا میشد ،اما اکنون به سمت بورس جذب شده و ورود این حجم از نقدینگی به رشد جهشی شاخص بورس انجامیده است .البته باید به این نکته هم توجه داشت که این رشد شاخص بورس
ناشی از افزایش تولید و بازدهی بنگاههای اقتصادی حاضر در بازارا سرمایه نیست .بلکه عمدتا به دلیل ورود نقدینگی از یک سو و جابجایی مالکیتهای متعدد سهام بین اشخاص حقیق و حقوقی و واسطهگری است که در نهایت
کمک چندانی به بخش تولید نکرده کرد .اگرچه برای واحدهای فعلی حاضر در بازارا سرمایه رشد قیمت سهام رخ داده ،اما تمام این افزایش قیمت سهام در اختیار واحد تولیدی نیست و بخشی از آن ،سرمایهای است که به صورت
سهام بین مردم دست به دست میشود که بنگاه اقتصادی به آن دسترسی ندارد .همچنین از طرفی دیگر عاملی که باعث میشود بخش تولید آنطور که باید از رشد بورس سود نبرد عمق کم بازار است .در حالیکه شاخص بازار سرمایه
رشد قابل توجهی داشته اما عمق بازار بسیار کم است و هنوز تعداد شرکتهایی که در بورس سهام خود را عرضه کرده و این ظرفیت استفاده میکنند ،محدود است.

دولت قیمت خرید توافقی گوشت داخلی را افزایش داد
رئیس هیئــت مدیره انجمن صنفــی گاوداران
با تأکید بر لزوم حــذف ارز دولتــی از واردات
نهادههای دامی گفت :شــرکت پشتیبانی امور
دام ،قیمت خرید گوشت از دامداران را به ۷۲هزار
و  ۵۰۰تومان افزایش داد.ســید احمد مقدسی
دربــاره آخرین وضعیت بــازار نهادههای دامی
اظهار داشت :مسئوالن وعده دادهاند که در این
زمینه تدابیر الزم را به کار بگیرند و قرار است که
اتفاقات جدیدی در این حــوزه رخ دهد ضمن
اینکه ایرادات سامانه بازارگاه نیز رفع شده و باید
دید که مجموع این اتفاقــات چه نتیجهای طی
روزهای آینده خواهد شد.
وی با بیــان اینکه دولــت نمیتواند صد درصد
نهادههای مورد نیاز صنعت دام و طیور را تأمین
کند ،گفــت :تاکنون دولت موفق شــده حدود
 ۵۵درصد نهادههای دام و طیور را تأمین کند و
نصف نیاز تأمین نشده که این مسئله باعث ایجاد
کمبود و بروز چالش در بــازار نهادههای دامی
شده است.مقدســی با انتقاد از اصرار مسئوالن
بــرای تــداوم تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانی به
واردات نهادههای دامی گفت :اگر ما ســویا را با
ارز آزاد وارد کنیم ،برایمــان ارزانتر از قیمتی
تمام میشود که در حال حاضر از بازار میخریم.

به عبارت دیگر ،اگر ســویا با ارز آزاد وارد شود
نهایتاً  ۱۳هزار تومان تمام میشــود درحالیکه
هماکنون قیمت ایــن نهاده در بــازار  ۱۵هزار
تومان اســت .وی تصریح کــرد :بنابراین دولت
باید اقدام به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات
نهادههای دامی کند چرا که این روند به شدت
به تولید آســیب زده و در صورت تداوم ،باعث
ورشکستگی و نابودی تولید میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در
بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به خرید
توافقی دامهای انباشــت شــده توسط شرکت
پشــتیبانی امور دام گفت :پیش از این شرکت
پشتیبانی امور دام اعالم کرده بود هر کیلوگرم
گوشت بدون اســتخوان گوســاله را به صورت
کارتنی  ۷۰هزار تومان خریداری میکند که با
اعتراضات انجام شده از حدود دو هفته پیش این
رقم را به  ۷۲هزار و  ۵۰۰تومان تغییر داده است
اما این رقم منصفانه و معقولی نیســت چرا که
اگر دولت بخواهد همین نوع گوشت را با همین
شــرایط وارد کند ،کمتر از  ۹۰هزار تومان برای
دولت تمام نمیشــود.وی ادامه داد :معتقدیم
قیمت خرید از دامداران داخلی نیز باید حداقل
بین  ۷۵تا  ۸۰هزار تومان باشد.

آخرین آمار تعداد خطوط شــخصی قطعشده به دلیل
مزاحمت پیامکی ،حاکی از مســدود شدن  ۳۳۰هزار و
 ۲۴۵خط شخصی توسط رگوالتوری تا پایان تابستان
است.برای جلوگیری از ارســال پیامکهای تبلیغاتی،
راههای مختلفی از جمله اســتفاده از سامانه *۸۰۰#
که برای ســاماندهی پیامکهای تبلیغاتــی از طریق
سامانههای ارسال پیام کوتاه و با سرشمارههای مختلف
برای مشترکان تلفن همراه ارسال میشد ،ایجاد شد و
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز سامانه
 ۱۹۵را برای ســاماندهی پیامکهــای تبلیغاتی که با
شمارههای شخصی ارسال میشدند ،راهاندازی کرد.
مسدودکردنخطوطشخصیپسازاینکهکسبوکارها
با مسدود شدن سرشمارههای پیامکی ،به ارسال پیامک
تبلیغاتی با خطوط شخصی اقدام کردند ،اتفاق افتاد و
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصمیم
گرفت سامانه  ۱۹۵را برای مقابله با پیامکهای تبلیغاتی
که با شمارههای شخصی ارسال میشوند ،راهاندازی کند.

از سوی دیگر ،مســدود کردن سرشمارههای شخصی
بدون شکایت از طرف کاربران ،از طریق شناسایی رفتار
ســیمکارتهایی که تنها به ارســال پیامکهای انبوه
اقدام میکردند و استفادههای دیگری از جمله تماس و
پیامک نداشتند هم راه دیگری برای جلوگیری از ارسال
پیامکهای مزاحم با شمارههای شــخصی بود.بر این
اساس ،ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از
زمان مسدود کردن پیامکهای مزاحم ،تعداد خطوط
شخصی قطعشــده به دلیل مزاحمت پیامکی را اعالم
میکند که طبق این آمار ،تا پایان تابستان سال جاری،
 ۳۳۰هزار و ۲۴۵خط شخصی به دلیل مزاحمت پیامکی
قطع شده اســت .این در حالی اســت که آمار خطوط
قطعشــده تا پایان فروردینماه ۲۴۹ ،هزار بود.کاربران
در صــورت مواجهه با پیامکهایی که اقدام به ارســال
پیامکهایتبلیغاتیباشمارهشخصیمیکنند،میتوانند
شماره مورد نظر را به ســامانه  ۱۹۵ارسال کرده تا روند
مسدود کردن سیمکارتهای مزاحم را تسریع کنند.

ناکارآمدیتسهیالتکرونایی

احتمال بهرهمندی صنعت نوشت افزار از تسهیالت کرونا

دولت رانت واردات نهادهها را حذف کند

بیش از ۳۳۰هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت قطعشد

با وجو د عدم استقبال ،ثبت نام دریافت تسهیالت کرونایی بنگاهها باز هم تمدید شد

معاون وزیر صنعت خبر داد

معاون امــور صنایع وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
(صمت) با اشاره به تسهیالتی که برای صنایع آسیب
دیده از شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده است،
گفت :در تالش هستیم صنعت نوشت افزار نیز از حمایت
های دولت برای بهبود وضعیت تولید وتوانمندسازی
بهره مند شود.در نشست بررسی مهمترین چالش های
صنعت نوشت افزار و لوازم التحریر با حضور معاون امور
صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر اتخاذ تمهیداتی
برای جبران زیانهای اقتصادی ناشی از کاهش تقاضای
نوشت افزار تأکید شد.
مهدی صادقی نیارکی در این نشست با اشاره به شیوع
ویروس کرونا و تاثیر این بیمــاری بر کاهش تقاضای
نوشــت افزار اظهار کــرد :صنایع متعــددی به دلیل
کاهش متقاضی و محدودیت های فضای کسب و کار
با مشکالت مالی روبه رو شدند و تمهیداتی برای آسیب
های اقتصادی-صنعتی ناشــی از این بیماری در نظر
گرفته شد .صنعت نوشــت افزار نیز به رغم آغاز سال
تحصیلی با کاهش متقاضی روبه رو بــوده و ضروری
است برای کاهش آسیب های اقتصادی به این صنعت
تدابیری در نظر گرفته شود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه این صنعت در شــرایط
کنونی با تکیه بر توسعه ســاخت داخل و ممنوعیت

تمام میشود که در حال حاضر از بازار میخریم .به عبارت
دیگر ،اگر سویا با ارز آزاد وارد شود نهایتاً ۱۳هزار تومان تمام
میشود درحالیکه هماکنون قیمت این نهاده در بازار ۱۵
هزار تومان است .وی تصریح کرد :بنابراین دولت باید اقدام
به حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از واردات نهادههای دامی کند
چرا که این روند به شدت به تولید آسیب زده و در صورت
تداوم ،باعث ورشکستگی و نابودی تولید میشود .رئیس
هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به خرید توافقی دامهای انباشت شده
توسط شرکت پشتیبانی امور دام گفت :پیش از این شرکت
پشــتیبانی امور دام اعالم کرده بود هر کیلوگرم گوشت
بدون استخوان گوساله را به صورت کارتنی  ۷۰هزار تومان
خریداری میکند که با اعتراضات انجام شده از حدود دو
هفته پیش این رقم را به  ۷۲هزار و  ۵۰۰تومان تغییر داده
است اما این رقم منصفانه و معقولی نیست چرا که اگر دولت
بخواهد همین نوع گوشــت را با همین شرایط وارد کند،
کمتر از  ۹۰هزار تومان برای دولت تمام نمیشود.

تا پایان تابستان امسال

علی حیاتنیا ،کارشناس اقتصادی

ورود محصوالت مشابه خارجی اقدامات خوبی را انجام
داده است و خوشــبختانه بازار با کمبود لوازم التحریر
روبه رو نیســت ،گفت :در حال حاضر تسهیالتی برای
صنایع آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته
شده است و در تالش هســتیم تا صنعت نوشت افزار
نیز از حمایت های دولت بــرای بهبود وضعیت تولید
وتوانمندسازی بهره مند شود.
در ادامه این نشســت نمایندگانی از تشکل تخصصی
صنعت نوشت افزار با طرح مشــکالت و چالش های
پیش روی این صنعت از عدم اســتقبال دانش آموزان
و دانشجویان در شرایط کنونی اظهار نارضایتی کرده و
خواستار اتخاذ تدابیری برای جبران زیان های اقتصادی
ناشی از کاهش تقاضا در شرایط کنونی شدند.
تســریع در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرک و
همکاری بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز این
صنعت نیز از جمله دغدغه هایی بود که در این نشست
به آن پرداخته شــد و تصمیماتی برای بهبود وضعیت
این صنعت اتخاذ شد.اوایل شهریور ماه رئیس انجمن
تولیدکنندگان نوشتافزار کشور از افزایش قیمت ۲۰
درصدی قیمت لوازم التحریر نسبت به سال گذشته و
کاهش ۶۰تا ۷۰درصدی تقاضای این محصوالت در پی
شیوع ویروس کرونا خبر داده بود.
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نظام یکپارچه شناسایی بنگاههای واجد شرایط وام کرونا وجود ندارد

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

نداشــتن بانــک جامــع
اطالعاتی برای شناســایی
دقیق نیازمندان به تسهیالت
کرونایی تولید موجب شد تا
ایــن وام تاثیرگذاری خوبی
برای آسیب دیدگان صنفی و خسارات وارد شده به آنها
از محل کرونا نداشته باشد .با این حال دولت قرار بود تا
پایان شهریور ماه دیگر ثبت نام جدید برای دریافت وام
کرونا را قبول نکند و اعالم کرد که مهلت تعیین شده

تمدید نخواهد شــد اما روز یکم مهرماه دولت با عقب
نشینی از ضرب العجل تعیین شده اعالم کرد که تا پایان
مهرماه برای پذیرش متقاضی جدید آمادگی دارد.
به عبارتی دیگر در فرآیند شناســایی بنگاههایی که
به حمایت دولت در دوران کرونا نیاز داشــتند ،حلقه
مفقوده «نظام شناسایی» مشهود بود .موارد بسیاری
از بنگاههایی وجود دارند که نیاز به حمایت داشــتند
و در فهرســت دولت برای حمایت وجود نداشتند .یا
مشاغل غیررســمی که بهدلیل نبود اطالعات شغلی
از آنها در ســازمان تامیناجتماعی یا دســتگاههای
دیگر قابلشناســایی نبودند .نبود یک نظام یکپارچه
برای شناسایی بنگاهها و مشاغل را میتوان یک نقطه

ضعف دانست .بر اساس اعالم علی ربیعی ،سخنگوی
دولت ،مهلت ثبت نام تســهیالت حمایتــی کرونا تا
آخر مهر ماه تمدید شده اســت تا فرصت دیگری در
اختیار کســب و کارهای آســیب دیده از کرونا قرار
داده شود.
عالءالدین ازوجــی ،مدیرکل دفتر سیاســتگذاری و
توسعه اشــتغال وزارت کار یکی از اصلیترین دالیل
عدماستقبال فعاالن اقتصادی از تسهیالت حمایتی را
نبود ضمانت کافی برای تداوم کسب درآمد و پرداخت
اقساط میداند؛ چراکه به عقیده او کسبوکارها به این
مسئله فکر میکنند که اگر این تسهیالت را دریافت
کردند ،آیا تقاضایی برای کاال و خدمات آنها وجود دارد

که قادر به تسویه اقساط این تسهیالت باشند یا نه .در
حقیقت این اظهارنظر ،معقوالنهترین تفسیری است که
مدیران وزارت کار از دلیل این اتفاق داشتهاند؛ اما ازنظر
فعاالن اقتصادی ،این موضوع تمام ماجرا نیست.
مطابق آخرین آمارها ،بیــش از  ۴۹۰هزار متقاضی در
ســامانه کارا ثبت نام کردند که بیشترین تسهیالت
پرداخت شــده در میان رســتههای کسبوکارهای
آســیبدیده از کرونا متعلق به راننــدگان ،معلمان
دبستان ،بخش حمل و نقل عمومی و آرایشگاه ها بوده
است .برابر اعالم بانک مرکزی ،طی یک ماه و نیم اخیر
 ۴۴۰۰میلیارد تومان تسهیالت کرونایی از سوی شعب
بانکی به واحدهای کسب و کار پرداخت شده است.

محرومیت فعاالن اقتصادی از چتر حمایتی قوی

جالل الدین محمد شکریه ،نایب رئیس اتاق اصناف

در جریان شیوع ویروس کرونا واحدهای صنفی کشور متحمل ضرر و زیانهای فراوانی شدند .اما فعاالن صنفی و اصناف کشور از تسهیالت حمایتی کرونا که برایشان در نظر گرفته شده استقبالی نکردند .حداقل بخشی از آسیبهای اقتصادی
ناشی از شیوع ویروس کرونا که بر دوش واحدهای صنفی به شدت سنگینی میکند باید به گونهای جبران شود اما در حال حاضر واحدهای تولیدی صنوف کشور برخالف واحدهای صنعتی از یک چتر حمایتی قوی به کلی محروم ماندهاند.
ش نمیرود زیرا هیچکدام از شرایطی که در این بسته حمایتی برای فعاالن اقتصادی در نظر گرفته شده مناسب نیست.
متاسفانه فرآیند فعلی به جهت عدم استقبال واحدهای صنفی آسیبدیده به خوبی پی 
از طرفی دیگر مبلغی که به هر کدام از صنوف مشمول این طرح تعلق میگیرد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و نابهسامانیهای بازار ناچیز بوده و همچنین سود تسهیالت حمایتی کرونا نیز باال است .عالوه بر مبلغ و سود زمان بازپرداخت
ال خوب نیست و مورد توجه اصناف قرار نگرفته است .انتظار داشتیم دولت در حمایت از اصناف آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا فارغ از اعطای تسهیالت به شکل بهینهتری عمل کند .دولت می بایست این مبالغ طرح حمایتی
تسهیالت هم اص ً
ناشی از کرونا را در قالب نظام تأمین اجتماعی به حالت سوبسید مصرف میکرد تا ما بتوانیم کارگران بیشتری را مورد حمایت قرار دهیم .متاسفانه پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با هدف پشتیبانی و حمایت از مجموعههای اشتغالزا و بخش
تولید در سایر کشورها وجود دارد اما چنین رویهای در کشور ما رواج ندارد .از دولت انتظار داریم در این شرایط بسیار حساس با هر روشی که شده به کمک بخش اصناف که جایگاه ویژهای در نظام اقتصادی دارند بیاید.
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 ۱۵۰هزار پرونده وام ودیعه مسکن روی میز بانکها ست

اخبار

وامودیعهمسکندرهزارتویبانکها

دادستانی:

افراد برای درج آگهی فروش مسکن و خودرو باید
احرازهویتشوند

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

يادداشت

بانکها سلیقهای وام می دهند

منصور غیبی ،کارشناس مسکن

فرایند وام دهی برای پروژه های عمرانی و ساختمانی از سوی بانک ها یک فرایند ممیزی ،مرحله تشخیص و اعطای وام است .نظام مالی کشور که به واسطه گری بانک ها می خواهد برای پروژه های ساختمانی وام بدهد قاعدتا می
بایستی از طریق ارزیابی پروژه ها و رفتار توجیهی آن نسبت به اعطای وام اقدام کند .نکته اینجاست که برخی از بانک ها به دلیل آنکه به شرح فعالیت ها و نظام پرداختن به جذب مشتری و تعریف پروژه های متعدد خودشان عالقه
مندند ،به یک سری سازمان ها ،شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی که دارای کارنامه و عملکرد مثبتی بابت انجام تعهدشان هستند ،توصیه می کنند که از آنها وام دریافت کنند و بدین ترتیب یک نوع بازاریابی شناختی براساس
رفتار گذشته طرفین قرارداد انجام می دهند .بنابراین این مشتریان خاص دوباره به بانک مراجعه می کنند یا واسطه می شوند برای معرفی شرکت یا افراد ذی نفعی که تعهدشان بهتر از سایرین یا اشخاص ناشناخته است .بنابراین
یک بحث این است که خود بانک ها این افراد را ممیزی می کنند و دوست دارند با آشنایان سابق قرارداد ببندند .موضوع دوم این است که وقتی بانک ها پروژه ها را ممیزی می کنند ،درصدد این هستند که ارزیابی ای کنند که در
صورتی که فرد به تعهدش عمل نکرد ،بانک بتواند از این پروژه منابع مالی خود را دریافت کند .تجربه نشان داده با رفتاری که از بانک ها و سرمایه گذاران در این حوزه شاهد هستیم نتیجه خیلی مطلوب نبوده به این شکل که مسیر
بانک ها حتی در تشخیص این افراد بابت اجرای تعهدات به اشتباه رفته است .همچنین گاهی به بیراهه رانت خواری و سفارشی عمل کردن رفته و درنهایت جریان بانکی را گیج کرده که آیا این افرادی که وام می گیرند مستحق
دریافت تسهیالت هستند و مجری تعهداتشان طبق قرارداد خواهند بود؟ ما در آمار و ارقام چنین چیزی نمی بینیم .در حال حاضر چهره بانک ها نزد مردم تخریب شده و اعتماد عمومی مردم زیر سوال رفته است .در حوزه پرداخت
وام مسکن ،ازدواج ،ودیعه مسکن و نظایر آن زمانی که نظام بانکی براساس بخشنامه های دولتی تسهیالت می دهد ،به صورت واتیکان عمل کرده و تشــخیص و ممیزی خودش را دارد .بنابراین برای پرداختن این نوع وام ها از
ضوابط و شرایطی که بخشنامه ،سیاست گذار و قانونگذار تعیین می کند ،خارج می شود و ماکسیمم شرایط را برای اخذ تضامین لحاظ می کند و باعث دلخوری و دلزدگی افراد می شود .این در حالی است که در مقابل با یک تلفن
یک سری وام های کالنی جابه جا می شود به این صورت که وام اعطا شده و از آن طرف طرفین به تدریج مدارک و مستندات پروژه وام را کامل می کنند .درمجموع نظام رفتاری بانک ها بابت این نوع تسهیالت خیلی خوشایند و
راضی کننده نبوده و مردم امیدی به عملکرد مثبت بانک ها ندارند سوا از اینکه بانک مسکن که به صورت اختصاصی با حوزه مسکن کار می کند صرف نظر از برخی رفتارهای سلیقه ای بعضی شعب و روسای بانک های مسکن در
مجموع به نظر می رسد بهتر عمل کرده است .درنهایت می توان گفت دغدغه پرداخت وام ودیعه موازی با دغدغه مجری و قانون گذار و صاحب آن تسهیالت و وام گیرنده نیست و بسیار به آرامی صورت می گیرد .این جریان مربوط
به این انرژی خیلی بطئی ،با آرامش و با تمام مدارک و مستندات و با رعایت حال بسیار شدید قانونی عمل می کند که حتی در رده های باال هم این توصیه پذیری برای سختی کار به نظر می رسد تابه حال کارساز نبوده است.

کشورهای همسایه چگونه در فضای مجازی احراز هویت میکنند؟

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

داشــته باشــد یعنی ایده اصلی که مقابله با انحصارگرایی و
باز کردن فضای رقابتی بوده ،خیلی هــم اتفاق خوبی برای
اکوسیستم استارتاپی کشور اســت اما در جزئیات همچنان
بحثهایی وجود دارد که منصفانه اگر نگاه کنیم ممکن است
نتیجهمعکوسبدهد.
یااینطوربگوییماگراینسندباعثشودجلویبعضیمنازعات
و تعارض منافع بین شرکتهای استارتاپی گرفته شود اتفاق
خوبی است .مثل ماجرایی که سه ســال قبل پیش آمد و دو
شرکت تاکســی اینترنتی درگیر یک دعوای حقوقی شدند.
یداد رانندگان تپسی و
قصه این بود که شرکت اسنپ اجازه نم 
الوپیک نرمافزار این شرکتها را همزمان با اسنپ روی گوشی
خود نصب کنند.مشکالتی از این جنس اگر با این سند حل
شود به سود مصرفکنندگان است اما موضوعات دیگری هم
در این سند شورای عالی فضای مجازی سراغ داریم که محل
شبهه است که جلوتر به آن میرســیم .منظور کلی اینکه از
بعضی بند و مادههای این سند حمایت از فضای رقابتی و مقابله

با انحصارگرایی در نمیآید و شاید بتوانیم اینطور تفسیر کنیم
که طوری سیاستگذاری شده که استارتاپها از حد مشخصی
بیشتررشدنکنند.
– در بند سوم ماده ۷این ســند دقیقا عین این عبارت آمده
که«:گسترش ابعاد فعالیت سکوهای دارای وضعیت اقتصادی
مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی ،راسا به واسطه انعقاد
قرارداد با سایر کسبوکارها در هر زمان به تشخیص شورای
رقابت میتواند رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و ملغی
شود» آیا از این بند میتوانیم اینطور برداشت کنیم که قرار
است مانعی بر سر راه رشد و تنومند شدن شرکتهای موفق
قرار بگیرد؟چون در همین سالهای اخیر نمونههای زیادی
داشتیم از همین ادغامها و بدهبســتانها بین شرکتهای
استارتاپی که تجربه موفقی بود و شاید این قانون اگر زودتر
وضع شــده بود هرگز رخ نمیداد .مثل چند سال پیش که
دیجیکاال ســهام فیدیبو را خرید .یا هلدینگی که با ترکیب
کافهبازار و دیوار و بلد شــکل گرفت و همینطور اتفاقی که با

ترکیب اسنپفود و زودفود شاهد بودیم و اسنپفود متولد شد.
در کل باید بگوییم اصل گســترش فعالیت کسبوکارها به
حوزههای دیگر در هی چ نظام رقابتیای ممنوع نیست و یک
اتفاق عادی تلقی میشود .مگر اینکه در فرآیند توسعه قلمرو
کسبوکار اقدامی ضد رقابتی رخ بدهد .در غیر این صورت ورود
بوکارهای جدید میتواند اتفاقا باعث
شرکتهای نوپا به کس 
تشدید رقابت بین فعاالن آن بازار بشود و نتیجه آن ارائه خدمات
ارزشمند با بهای کمتر و فراهم شدن فرصتهای شغلی بیشتر
است.این اتفاق هم که به سود کاربران و مصرفکنندگان در
یک فضای رقابتی است .پلتفرمهای بزرگ سرمایه و زیرساخت
ارزشمندی دارند که تزریق آن به بازار رونق بیشتری به همراه
دارد .حاال هرچقدر این پلتفرمهای بزرگ را محدود کنیم انگار
مصرفکنندگان را از خدمات بهتر و ارزانتر محروم کردهایم.
ضمن اینکه تجربه نشــان داده توســعه پلتفرمهای بزرگ
میتواند با کسب درآمد بیشتر برای آنها ،جلوی ضررهای
هنگفت فعالیت در یک بازار ایستا و محدود را بگیرد.

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

شفاف سازی فضای کســب وکارهای مجازی و استارتاپی و
شکوفایی فعالیت های این بخش ،نیازمند سیاست گذاری
های کالن است و در عین حال الزم است مراجع سیاست گذار،
در تعیین خط مشی های کلی ،به برخی ظرایف موجود در این
حوزه دقت بیشتری داشته باشند.
اخیرا سندی با عنوان « سیاســتها و الزامات کالن حمایت
از رقابت و مقابله با سکوهای فضای مجازی» با هدف مقابله
با انحصارگرایی و باز کردن فضای رقابت در کسب وکارهای
مجازی و اســتارتاپی از سوی شــورای عالی فضای مجازی
مصوب شده است .به این سند  13ماده ای که بر اساس اعالم
ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شورایعالی فضای مجازی برای
اجرا به کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابالغ شده با وجود نکات
مثبت فراوان ،نقدهایی نیز وارد شده است.
علی رستگار طی یادداشتی نقدهایی بر این سند وارد کرده
و نوشته است –:در سند نکاتی وجود دارد که میتواند روی
ت شرکتهای نوپا در آینده تاثیر مستقیم
سمتوسوی فعالی 

سندی به نفع استارتاپ ها یا مانع رشد آنها؟

نشاني :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،میدان پالیزی،
خیابان قندی،نبش کوچه یازدهم ،پالك 50
كدپستي1557917113 :
توزيع :کسب و کار
آیین نامه اخالق حرفه ای www.kASBOKARNEWS.ir :

روز اول مهر زمانی بود که براساس دستور دادستانی باید در گام
اول پلتفرمهای فعال در حوزه نیازمندیهای آنالین خودرو و
مسکن ،برای احراز هویت کاربرانشان به سامانه امتا متصل
شوند .آنطور که از شرایط امر پیداست هنوز این اتصال انجام
نشــده و پیگریهای نهادهای صنفی از جمله سازمان نظام
صنفی رایانهای و اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای رایزنی
در این زمینه با دادستانی و دیگر تصمیمگیران ادامه دارد.
مدیران کسبوکارهای آنالین معتقدند انحصار احراز هویت
با یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویتسنجی
در یک سایت دیگر ،ضربه بزرگی به کسبوکار آنها میزند .در
این بین کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی
رایانهای در گزارشی به بررســی تجربه کشورهای مختلف

از جمله کشــورهای همســایه در حوزه احراز هویت بخش
نیازمندی پرداخته است.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر در گزارش خود
تاکید کرده که احراز هویت به خودی خود امری مقبول است و
در صورت اجرای صحیح به کسب و کار و کاربران اجازه خواهد
داد در فضایی امن و شفاف خدمات خود را ارائه کنند .اما این
کمیسیون در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که در
خصوص احراز هویت کاربران به کمک امتا از نکاتی بســیار
مهم غفلت شده که میتواند مخاطرات بسیار سنگین و جبران
ناپذیری را برای کسب و کارهای درگیر این موضوع و همچنین
استفاده کنندگان از خدمات آنها ایجاد کند .در این گزارش
کمسیسون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اعالم کرده در

شرایط دشوار اقتصادی ایران باید جوانب این موضوع با دقت
نظر بیشتری سنجیده شود و با نگاه به تجربههای موفق اجرا
شده در سطح جهانی ،ریسک چنین تصمیماتی برای کسب
و کارهای فعال و همچنین کاربران آنها کاهش پیدا کند.
کمیســیون تجارت الکترونیکی نصر در ادامه گزارش خود
به بررسی برخی از بزرگترین پلتفرمهایی که در کشورهای
مختلف مسیر موفقیت احراز هویت کاربرانشان را پشت سر
گذاشتهاند ،پرداخته اســت .پلتفرمهای مورد بررسی که در
ادامه میآید بیشتر کسبوکارهای آنالین فعال در خاورمیانه
و کشورهای همسایه ایران مانند ارمنستان ،پاکستان و امارات
متحده و همچنین کشــورهای اروپایی همچــون آلمان و
انگلستان و پس از آن به کشورهای آمریکای شمالی است.

کمیسیون تجارت الکترونیکی در گزارش خود به این نکته
اشاره کرده که بررسی پلتفرمهای آنالین فعال در حوزه آنالین
در سطح بین المللی نشــان میدهد که در هیچ کدام از این
پلتفرمها کاربر برای احراز هویــت از فرایند ثبت آگهی خود
خارج نشده است.
براســاس بررســیهای این کمیســیون از آنجایی که هر
سیم کارت به اســم یک شــخص معین صادر شده ،فرایند
احراز هویت بدون کمترین پیچیدگی و مشــکل ســمت
کاربران انجام میشــود .در حالی که در روش پیشــنهادی
کنونی توســط «امتــا» کاربر از مســیر ثبــت آگهی خود
خارج شــده که این امر چالش زیادی بــرای کاربران ایجاد
خواهد شد.

چاپ :گلریز
پيامك30004800:

با حضــور وزیر نیرو،
از طریــق ویدئــو
کنفــراس و همزمان
با طرح های آبرسانی
به  400روستا در 20
استان کشور در قالب
طرح پویش هر هفته
الف-ب – ایران 32 ،
طرح آبرسانی پایدار به روستاییان در استان اصفهان افتتاح شد .مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان پیرامون اجرای طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان
گفت :با اجرای این طرح بیش از  8هزار و  200نفر از روستاییان در استان اصفهان از
آب شرب پایدار برخوردار می شوند.مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در این طرح
جمعیتی از روستاهای شهرستان اصفهان ،اردستان ،سمیرم ،نجف آباد ،گلپایگان و
چادگان دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشتی خواهند داشت ،تصریح کرد :هم
اکنون شرکت آبفا استان اصفهان وظیفه ی تامین آب شرب سالم و پایدار برای حدود
 1000روستای تحت پوشــش با بیش از  600هزار نفر جمعیت را بر عهده دارد.وی
ادامه داد :عواملی مانند پراکندگی روستاها و صعب العبور بودن مسیرهای ارتباطی،
تامین پایدار آب شرب روستاییان را با چالش مواجه می نماید که با تالش صنعتگران
آبفا در استان سعی بر غلبه بر این گونه مشکالت شده تا روستاییان در هر نقطه از استان
دسترسی پایدار به آب شرب سالم و بهداشــتی داشته باشند.مدیرعامل شرکت آبفا
استان اصفهان اجرای طرح یکپارچه سازی شــرکت های آبفا شهری و روستایی در
استان اصفهان را موفق دانست و عنوان کرد :پس از یکپارچه سازی شرکت های آبفا
شهری و روستایی در استان اصفهان ،آبرسانی پایدار به روستاها در اولویت برنامه های
سال  99قرار گرفته است.مهندس هاشــم امینی در خصوص تامین پایدار آب شرب
روستاییان در استان خاطرنشان ساخت :در سال جاری برنامه ریزی برای تامین پایدار
آب شرب بیش از  70روستا که در حاشیه شهرها قرار دارند در دستور کار قرار گرفته
است این در حالیست که هم اکنون آب شرب  32روستا در  6شهرستان با اتصال به
شبکه آب شهری به صورت پایدار تامین می شود.وی درخصوص اقداماتی که منجر به
اجرای طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان شده ،بیان داشت :اصالح و توسعه
بیش از  10کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع آب ،احداث ،بهسازی و ارتقای  5باب
حوضچه شیرآالت و شیرخانه تاسیسات مربوط به انشعاب گیری ،بهسازی ،تعویض
پمپ و شیرآالت ،اصالح لوله گذاری در  2ایستگاه پمپاژ از جمله اقدامات در راستای
اجرای این طرح بوده است.

بانک ها دو نوع تسهیالت می پردازند؛ یکی تسهیالتی است که از ناحیه اعتباراتی که دولت به آنها اختصاص می دهد؛ به این شکل که یا کل اعتبار را دولت اختصاص می دهد یا دولت بخشی یا کل سود آن وام را به عهده می گیرد.
بنابراین دولت تکلیف می کند که بانک ها آن تسهیالت را بپردازند .نوع دوم تسهیالتی است که بانک ها از محل منابع خودشان و براساس صالحدید خودشان می پردازند .در طول چارچوب تاریخی به این گونه بوده که بانک ها
هرگاه تسهیالتی را پرداخته اند که یا به دستور دولت بوده یا بخشی از سود آن را دولت پرداخت کرده یا تسهیالت تکلیفی بوده که پولش را دولت از طریق بودجه اختصاص می داده ،بانک ها با عالقه بیشتری به این بخش ورود می
کردند و این تسهیالت را می پرداختند .علت این است که بانک ها تسهیالت را در حساب هایشان نگه می داشتند و هرچقدر دیرتر می پرداختند یک سپرده قرض الحسنه نزد خود داشتند .دوم اینکه پس از پرداخت تسهیالت،
اگر فردی که آن را دریافت می کرد آن را بازپرداخت می کرد دولت پول را از بانک پس نمی گرفت و این پول در حساب بانک ها می چرخید و بانک ها مثل منابع خود با آن پول برخورد می کردند .نکته سوم اینکه اگر فرد تسهیالت
را بازپرداخت نمی کرد این بازپرداخت نشدن یک بدهی ایجاد می کرد و بانک گزارش آن را به دولت می داد و مدعی می شد به خاطر دخالت دولت در سرمایه بانک زیان کرده و به همین دلیل دولت آن زیان را در بودجه سنواتی
خود جبران می کرد یا دولت قبول می کرد این بدهی دولت به بانک محسوب شود و این بدهی را بعد از مدتی به بانک مرکزی می فروخت و بانک مرکزی بدهی دولت را بر عهده می گرفت و بعد فرایند خلق پول توسط این بدهی
دولت به بانک مرکزی که بدهی بانک مرکزی به بانک تجاری می شد ،باعث می شد که بانک تجاری اضافه برداشتی که از حساب های خود از بانک مرکزی شود جبران شود پس می توانست به همان اندازه ضربدر ضریب افزایش
پولی ،خلق پول کند یا اضافه برداشت جدید برای آن بانک در نظر گرفته شود و بتواند ضربدر ضریب خلق پول ،پول خلق کند.
به تازگی بانک مرکزی فرایند جدیدی را تعریف کرده که طی این فرایند قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری کاهش یافته است .چون قدرت خلق پول توسط بانک های تجاری از طریق قواعد جدید بانک مرکزی کاهش پیدا
کرده ،بانک های تجاری عالقه ای ندارند که تسهیالتی مانند وام ودیعه مسکن را بپردازند .این یک بخش قضیه است.
برای بیان دلیل دیگر این عدم تمایل ذکر یک مثال خالی از لطف نیست .فرض کنید من یک طرف تجاری هستم که برای دریافت وام به یک شعبه بانک مراجعه می کنم .برای  200میلیارد تومان یک پرونده تشکیل می دهم .این
یک پرونده ،زمانی که از کارمند ،کمیسیون و ناظر می گیرد تنها در حد یک پرونده است؛ اما وقتی بانک می گوید تسهیالت  5میلیون تومانی می توانم بپردازم ،برای یک میلیارد تومان  200پرونده تشکیل می شود و برای 100
میلیارد تومان  20هزار پرونده .اگر  150هزار پرونده تشکیل شده برای  20تا  30میلیارد تومان است .مبلغ وام بسیار اندک؛ ولی تعداد زیادی پرونده روی هم جمع می شود .بانک عمال نیروی انسانی ندارد که به این مساله بپردازد.
اینجا بانک ها می توانند مشکل را از طرقی مانند آسان کردن فرایندهای خودشان حل کنند .در حال حاضر بانک ها برای هرکدام از این وام ها دو ضامن می خواهند .بانک می تواند بحث اعتبارسنجی را حل کند و هر فردی یک
اعتبارسنجی براساس شغلش داشته باشد.
بانک مرکزی باید بانک ها را مکلف و بخش اعتبارسنجی را برای مشتریان تنظیم کند و به هر فردی حداقل تا سقف  50میلیون تومان اعتبار بدهند به این معنا که هر ایرانی  50میلیون تومان نزد کشور اعتبار دارد .او می تواند به
بانک مراجعه کند و بدون معرفی ضامن فقط به واسطه اینکه شاغل باشد این وام را بگیرد تا از حجم پرونده سازی و گرفتاری ها کم شود.

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

طرح آبرسانی پایدار به  32روستا در استان اصفهان
آغاز شد

سهراب دل انگیزان ،اقتصاددان

فاکس88260447 :

با حضور وزیر نیرو در بیست و یکمین هفته پویش هر هفته الف -ب -
ایرانصورتصورتپذیرفت؛

سرمقاله

علت کمکاری بانکها در پرداخت وام ودیعه

روزنامه کسب و کار 88261037 :

استان ها

میناسادات حسینی
وام ودیعه مسکن در وانفسای
روزهــای ســخت خــوش
نشینان که هر لحظه قیمت
مسکن و به تبع اجاره آن باال
می رفت در حالی به مستاجران داده شد که آنها روی
این تسهیالت حساب باز کردند اما تاکنون دست خالی
از بانک برگشته اند.
خبر تمدید مهلت وام ودیعه مســکن خبر خوشی بود
که به مستاجران داده شــد؛ اما این در حالی است که
 ۱۵۰هزار پرونده روی میز بانکهــا مانده و تنها 22
هزار وام ودیعه مســکن پرداخت شده است .این خبر

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گفت :طرح جهش تولید دانش بنیان موضوعی
بود که در این جلسه مطرح شد و کلیات آن پس از بحث و بررسی با برخی از اصالحات به
تصویب رسید.زهرا شیخی در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس (
روز سهشنبه یکم مهرماه) از حضور معاونان و کارشناسان وزارتخانههای بهداشت ،صمت،
جهاد کشاورزی ،بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون متبوع خود خبر
داد و گفت :بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سالمت که از شورای
نگهبان اعاده شده بود ،از دستور کار خارج شد.نماینده مردم اصفهان در مجلس ،ادامه داد:
طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کاالهای اساسی ،نیز از موضوعات دیگری بود که در
این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اعضای کمیسیون رد شد.
سخنگویکمیسیونبهداشتودرمانخاطرنشانکرد:طرحجهشتولیددانشبنیاننیز
موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح شد و کلیات آن پس از بررسی و بحث با برخی
از اصالحات به تصویب رسید .همچنین الیحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی نیز مورد
بررسی قرار گفته و کلیات آن با برخی اصالحات به تصویب رسید.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

شیخیدرتشریحنشستکمیسیونبهداشتودرمانمجلسمطرحکرد

تصویب کلیات "طرح جهش تولید دانش بنیان" در
کمیسیونبهداشت

را نایب رئیس دوم مجلس می دهــد و می گوید« :تا
پایان شــهریورماه  ۱۵۰هزار پرونده بدون نقص روی
میز بانکها بوده ولی بانکها تا دلشان نخواهد این وام
را نمیدهند».
میزان اعطای وام ودیعه مسکن به خانوارها در واقعیت
تنها بخشی از ودیعه خانه را در کالن شهرها و شهرهای
بزرگ پوشش می دهد و این در حالی است که همین
بخش کوچک نیز در هزارتوی بانک ها گیر کرده است.
علی نیکزاد ،نایب رئیس دوم مجلس در این مورد می
گوید« :جای تاسف دارد که در این دولت وزارت راه و
شهرســازی ،وزارت اقتصاد و سیستم بانک مرکزی به
طور کلی به  ۲۲۰۰۰خانوار تسهیالت دادند که میزان
آن در مجموع  ۶۶۰میلیارد تومان میشود».
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس ،سختگیری
بانک ها در پرداخت وام ودیعه را بررسی می کند.
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از اواسط شهریور ماه ،دادستانی طی نامهای کســب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه
نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق سامانه
امتا احراز هویت کنند .گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب کاربری
بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت .نامه دادستانی برای همه
کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب و کارها و
پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و امالک فعالیت میکنند.
طبق اعالم دادستانی ،از این پس افرادی که قصد درج آگهی در سامانه های فروش مسکن
و خودرو را دارند باید احراز هویت شوند.
نابسامانی بازارهای مسکن و خودرو ،دستگاه قضایی را بر آن داشت تا از اردیبهشت ماه
امسال درج قیمت در آگهی های فروش مربوط به این بازارها در سایت های اینترنتی را
ممنوع کند.هر چند از آن زمان تا کنون روند افزایش قیمت در این بازارها ادامه یافته اما به
ادعای برخی مسئوالن ،تالطم این بازارها تا حدودی فروکش کرده است.به دنبال ایجاد
نوسانات بازارهای ارز ،طال ،خودرو و مسکن ،به باور برخی کارشناسان و مسئوالن ،اعالم
قیمت در سایتهای اینترنتی فروش مسکن و خودرو از جمله دالیل ایجاد رشد قیمت ها
در این بازارها بود؛ تا جایی که وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه امسال از انتشار گزارش
بازار مسکن شهر تهران خودداری کرد .قبل از آن هم در اردیبهشت ماه ،دادستانی درج
قیمت در آگهی های اینترنتی فروش مسکن و خودرو را ممنوع کرده بود.محمد اسالمی
وزیر راه و شهرسازی معتقد است که اعالم قیمت مسکن در تهران میتواند بر بازار مسکن
دیگر شهرهای کشور تاثیر گذار باشد .بر این اساس چند روز قبل محمود محمودزاده
معاون اسالمی به ایسنا خبر داد که قرار است در آینده نزدیک گزارش بازار مسکن تمامی
استان های کشور اعالم شود و فقط محدود به تهران نخواهد بود.یکی از افراد موافق با ایده
وزیر راه و شهرسازی ،مصطفی قلی خسروی  -رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران است
کهمعتقداستاعالممداومقیمتمسکندراپلیکیشنهاوسایتهایفروشملکمنجر
به التهاب در این بازار می شود.
بر این اساس از اواسط شهریور ماه ،دادستانی طی نامهای کسب و کارهای اینترنتی فعال
در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرده تا کاربران خود را از اول مهر ماه از طریق
سامانه امتا احراز هویت کنند .گفته می شود کاربران با درج کد ملی می توانند حساب
کاربری بسازند و در صورت تایید هویت امکان ثبت آگهی خواهند داشت .نامه دادستانی
برای همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی است اما در مرحله اول اولویت با کسب
و کارها و پلتفرمهایی است که در حوزه فروش خودرو و امالک فعالیت میکنند.در این
خصوص احمد محرم زاده  -عضو کمیسیون عمران مجلس ،برنامه ریزی دستگاه قضا
برای احراز هویت آگهی دهندگان در سایت های اینترنتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:
این اقدام می تواند به وضعیت بیضابطه سایتهای اینترنتی ،ساختار و نظم دهد.به گفته
محرم زاده ،اعالم ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که سال گذشته توسط دستگاه
قضایی انجام شد منجر به کاهش تالطم ها به میزان قابل توجهی در این بازارها شده است.

بانکها وقتی دلشان بخواهد وام ودیعه مسکن میدهند

مهلت پرداخت ودیعه مسکن تا پایان دی ماه تمدید شد

