
گر چه امکان ترخیص فوری کاالهای اساسی بدون 
ارائه کد رهگیری بانک بالمانع اعالم شــد اما طبق 
گفته مسئوالن گمرک، صاحبان کاال به دلیل عدم 
اطمینان از تامین ارز رســمی یا ترجیحی در آینده 
تمایلی به ترخیص قبل از تامین ارز ندارند. از ابتدای 
سال جاری تا اواخر شهریورماه بیش از ۱۱ میلیون و 
۴۷۲ هزار تن کاالی اساسی وارداتی به ارزش بیش 
از ۵.۴ میلیون دالر از گمرک ترخیص شده است، اما 
همچنان حدود۳.۴ میلیون تن کاالی اساســی در 

بنادر و گمرک وجود دارد.
با وجــود اقداماتی که در ماه های اخیــر در رابطه با 
تســهیل ترخیص کاالهای اساســی صورت گرفت 
و شــرایطی برای ترخیص فوری آنها فراهم شــد 
اما همچنان قســمت عمده  ای از کاالهای اساسی 
ترخیص نشده اســت و در انتظار تامین ارز هستند؛ 
به طوری که بعضی از ایــن اقالم به صورت اعتباری 
خریداری شــده و به بنادر حمل شده است و اسناد 
مالکیت نیــز در اختیار خریدار داخلــی قرار دارد و 

در خصوص مقداری از ایــن کاالها هنوز مالکیت به 
صاحب کاال منتقل نشده است.اما چندی پیش بود 
که با توافق گمرک، بانــک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت ترخیص قطعی پنــج قلم کاالی 
اساســی »ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه های روغنی 
و روغن خام« بدون ارائه  کد رهگیری بانک بالمانع 
اعالم شــد که ترخیص فوری انجام شود و در ادامه 
بانک مرکزی فراینــد را پیگیری کنــد، اما ظاهرا 

صاحبان کاال از این موضوع استقبالی نکردند.

روسیه در اوت برای دومین ماه متوالی بزرگترین تامین 
کننده نفت چین بود و عربســتان سعودی در رتبه سوم 
ایستاد.به گزارش ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان 
داد روسیه در اوت ۵.۸ میلیون تن نفت خام معادل ۱.۳۷ 
میلیون بشــکه در روز به چین صادر کرده است که ۳.۷ 
درصد در مقایسه با اوت سال گذشته و نسبت به واردات 
۱.۷۴ میلیون بشــکه در روز در ژوییه کاهش داشــت.

واردات نفت چین از عربســتان ســعودی ماه میالدی 
گذشــته ۵.۲۶ میلیون تن معادل ۱.۲۴ میلیون بشکه 

در روز بود که ۳۲.۵ درصد نســبت به اوت سال گذشته 
کاهش نشان داد.روسیه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۰ 
بزرگترین صادرکننده نفت به چین بود و ۵۷.۱ میلیون 
تن نفت به این کشور فروخت که ۱۵.۶ درصد در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. واردات نفت از 
عربستان سعودی طی همین مدت ۵۵.۸ میلیون تن بود 
که ۶.۱ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد نشان داد.

عراق در اوت دومین صادرکننده بزرگ نفت به چین بود 
و ۴.۶ میلیون تن نفت به این کشور ارسال کرد که به دلیل 

تالش عراق برای تقویت پایبندی به توافق کاهش تولید 
اوپک پالس، ۲۰ درصد نسبت به میزان صادرات ژوییه 
کاهش داشت. واردات نفت چین از عراق در اوت نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته دو درصد و از ابتدای سال ۲۰۲۰ 
تاکنون ۳۳.۹ درصد رشد داشت.واردات نفت چین از قاره 
آمریکا ماه میالدی گذشــته جهش پیدا کرد. صادرات 
برزیل بر مبنای ســاالنه ۷۵ درصد رشد کرد و به ۴.۱۵ 
میلیون تن رســید و صادرات نفت ایاالت متحده بیش 

از دو برابر افزایش یافت و به ۲.۲۳ میلیون تن بالغ شد.

دولت آمریکا در حال آماده ســازی یک شکایت ضد 
انحصارطلبی علیه موتور جســت و جوی گوگل است 
که یکی از ســودآورترین کســب و کارهای تاریخ به 
شمار می رود.به گزارش ایسنا، منابع آگاه به بلومبرگ 
اظهار کردند وزارت دادگستری آمریکا پس از ۱۴ ماه 
تحقیقات، روی این موضوع متمرکز شده که آیا گوگل 
نتایج جست و جو را به نفع محصوالت خود تغییر می 
دهد و در خصوص دسترســی به کاربران، آیا از مشت 
آهنین برای از میدان بدر کردن رقیبان اســتفاده می 
کند.گوگل که حدود ۹۰ درصد از بازار جست و جوی 
آنالین را در آمریکا تحت کنترل دارد، همواره با اعتراض 
رقیبانش در خصوص استفاده از قدرتش برای سرکوب 
رقابت در سراسر اینترنت روبرو بوده است. آنچه که به 
عنوان یک پروژه تحقیقات کالج در اواخر دهه ۱۹۹۰ 
شکل گرفت، اکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دالر در سال 
درآمدزایی دارد. این موتور جست و جو درباره سرنوشت 

هزاران کسب و کار آنالین تصمیم می گیرد و توسعه 
فعالیت گوگل به بخش ایمیل، ویدیوی آنالین، نرم افزار 
تلفن هوشمند، نقشــه ها، رایانش ابری، خودروهای 
خودران و سایر اشــکال تبلیغات دیجیتالی را تامین 
مالی کرده است.رگوالتورهای ضد انحصارطلبی اروپا 
گوگل را برای نقض قوانین ضد انحصارطلبی میلیاردها 
یورو جریمه کرده اند اما از زمانی که کمیسیون تجارت 
فدرال تحقیقات در این خصوص را در اوایل سال ۲۰۱۳ 
بدون هیچ اقدامی خاتمه داد، این شرکت در آمریکا با 
چالشی در این خصوص روبرو نشده بود. اکنون ویلیام 
بار، دادســتان کل آمریکا به دنبال پیگیری بزرگترین 
پرونده ضدانحصارطلبی آمریکا پس از پرونده شکایت 
دولت از مایکروسافت در بیش از دو دهه گذشته است. 
ارزش سهام گوگل که از ابتدای امسال تاکنون حدود 
پنج درصد رشــد کرده اســت، روز جمعه حدود یک 
درصد سقوط کرد.ویلیام بار یکی از یاران کلیدی ترامپ 

در مقابله با نفوذ غولهای فناوری است، رییس جمهور 
آمریکا به شرکتهای اینترنتی بابت سانسور نقطه نظرات 
محافظه کارانه در فضای آنالین تاخته است.منابع آگاه 
اظهار کردند احتماال زمان شکایت از گوگل به هفته بعد 
موکول می شود. دادســتانهای ایالتی و وکالی وزارت 
دادگستری در حال بحث درباره آماده سازیهای نهایی 
این پرونده در واشنگتن هستند.مقامات ارشد وزارت 
دادگستری آمریکا هفته گذشته با نمایندگان گوگل 
در خصوص دو موضوع تحــت تحقیقات دیدار کردند: 
یکی از این موارد جانبداری و دیگری توزیع جست و جو 
است. گفته می شود گوگل نتایج جست و جو را به نفع 
سرویسهای خود مانند سرویس خرید، خدمات سفر و 
ثبت شرکتهای محلی تغییر می دهد.توزیع جست و جو 
هم مربوط به توافق با ســازندگان گوشی و سایر شرکا 
برای فراهم کردن جست و جوی گوگل به عنوان جست 

و جوی پیش فرض برای کاربران است.

طبق اعــالم بانــک مرکزی ســاالنه بیــش از ۷۰۰ 
میلیــون برگ اســکناس از چرخه اقتصادی کشــور 
خارج می شــود که بــرای جمع آوری، امحــا و چاپ 
مجدد آن هــا مبلغی معــادل ۱۲ میلیــارد تومان از 
بودجه کشور خرج می شــود. اما اسکناس های آسیب 
 دیده در چه مکانی، طی چه فرآیند و شــرایطی ارزش

 گذاری می شوند؟به گزارش ایسنا، ساالنه بیش از ۷۰۰ 
میلیون برگ اسکناس به دلیل نگهداری نامناسب چون 
سوختگی، پارگی، آغشته شدن به جوهر یا سایر مواد 
و... از گردونه معامالت مردم خارج می شود که هزینه 
۱۲ میلیاردی جمع آوری، امحا و چاپ مجدد آن از جیب 
مردم به شــکل مالیات پرداخت می شود. در این بین، 
این سوال مطرح می شود که چه بر سر پول های آسیب 
دیده و ناقص می آید؟ آیا آن ها از مبادالت روزمره خارج 
می شوند و دیگر هیچ گونه ارزش مالی ندارند؟ آنطور که 
بانک مرکزی می گوید فرآیند ارزش گذاری و پرداخت 

بهای اسکناس ها و ایران چک های آسیب دیده در شعب 
منتخب بانک ملی ایران در سراسر کشور و در باجه ای 
که به این منظور در ساختمان فردوسی بانک مرکزی 

در نظر گرفته شده است، انجام می شود.

همهبانکهاپولهایکهنهراتعویضمیکنند
همچنین، تعویض اسکناس ها و ایران چک های کهنه و 
فرسوده در کلیه شعب بانک های کشور انجام می شود 
اما پرداخت بهای اسکناس ها و ایران چک های کهنه و 
فرسوده مشروط به موجود بودن تمام سطح اسکناس 
یا ایران چک است زیرا، در غیر این صورت، اسکناس یا 
ایران چک ارائه شــده، ناقص در نظر گرفته و مشمول 

ارزش گذاری طبق ضوابط مربوطه می شود. 
برای ارزش گــذاری هر یــک از انواع اســکناس ها و 
ایران چک های آســیب دیده، جدولی منطبق با ابعاد 
آن طراحی شده اســت که با قرار گرفتن بر روی آن، 

سطح اســکناس یا ایران چک به ۱۰ قسمت مساوی 
تقسیم می شود و ارزش هر خانه از این جدول زیر برابر با 
یک دهم بهای اسمی اسکناس یا ایران چک است. عالوه 
براین، هنگام تطبیق سطح اسکناس یا ایران چک ناقص 
با جدول مربوطه، فقط خانه هایی که کامل باشند، در 
نظر گرفته می شوند و ارزش گذاری بر اساس آن انجام 
می شود.همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید، 
اســکناس ۱۰،۰۰۰ ریالی به ۱۰ خانه مساوی تقسیم 
شده است که ۲ خانه از آن در قسمت پایین در سمت 
راست کامل نیستند. بنابراین، تنها ۸ خانه از مجموع 
۱۰ خانه آن در ارزیابی، کامل محسوب می شوند. طبق 
جدول باال، ارزش هر خانه برای اسکناس ۱۰،۰۰۰ریالی 
برابر ۱،۰۰۰ریال اســت. به این ترتیب، ارزش قسمت 
باقی مانده از اســکناس آسیب دیده، مشــروط به دارا 
بودن سایر شرایطی که در ادامه ذکر می شود، ۸،۰۰۰ 

ریال خواهد بود.

تفاهم نامه ای به منظور احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک های پایین جامعه 
بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت ترکیه ای که سابقه ساخت ۳۵ هزار واحد در ایران 
را دارد به امضا رســید. این تفاهم بدون عبور از مجرای بانکی که دچار تحریم است 
انجام شد.به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر ربیعی، سخنگوی دولت و نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه از برنامه ســاخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای گروههای 
محروم خبر دادند. همزمان تفاهم نامه ای با همین هدف ببن دو شرکت ایرانی و ترک 
منعقد شد.عالالدین ختایی، مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در خصوص جزئیات این 
مشارکت گفت: در شرایط تحریم و نوسان نرخ ارز و البته شیوع ویروس کرونا سرمایه 
گذاری درایران  با چالش های جدی  مواجه شده است. به همین دلیل و باتوجه به 
مشکالت مذکور تفاهم صورت گرفته با گروه کوزو بسیار ارزشمند است.وی با اشاره 
به سابقه فعالیت شرکت ساختمانی کوزو در ایران، توضیح داد: گروه ساختمانی کوزو 
ترکیه با رتبه حدود ۱۱۰ جهانی، سابقه احداث ۱۷ هزار واحد در پردیس و ۲۰ هزار 
واحد در پرند را در کارنامه خود دارد که حاال گسیل تجهیزات قالبهای ساختمانی 

و سرمایه خود را برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران آغاز کرده است.

زمینهاشتغالیکمیلیوننفر
ختایی با تاکید بر اینکه این اقدام ملی می تواند بخشی از نیاز مسکن کشور را برطرف 
کند، خاطرنشان کرد: این اقدام یعنی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی زمینه اشتغال 

حداقل یک میلیون نفر را در کشور فراهم می کند. از طرفی با افزایش ساخت  و ساز  
یک اتفاق مهم دیگر یعنی رونق و فعالیت بیشتر کارخانجات صنعت ساختمان رخ 
می دهد که این چرخه در نهایت به بهبود شاخص های اقتصادی  کشور منجر می 
شــود.وی با تاکید بر اینکه به حرکت درآمدن چرخ تولید مسکن در کشور مزایای 
فراوانی دارد، افزود: در حقیقت این رخداد همان جهش تولید است که مدنظر مقام 
معظم رهبری است.  نباید فراموش کرد که افزایش تولید و عرضه مسکن در کاهش 
قیمت های مسکن نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.  همچنین دو شرکت بزرگ انبوه 
سازی دیگر ترکیه به منظور سرمایه گذاری جذب این حرکت شده اند.مدیرعامل 
بازار تهاتر ایرانیان ادامه داد: برای موفقیت هر چه بیشتر در عملی شدن این هدف 
مهم از بخش عمومی و دولتی تنها انتظار داریم  در روند صدور مجوز و طی مراحل  
فنی و اداری سرعت الزمه یک حرکت تحول گرا داشــته باشد. این مسئله یکی از 

مهمترین خواسته های ما از مسئوالن و دستگاه های ذیربط است.

قیمتواحدهابستگیبهکیفیتسازهدارد
ختایی با تاکید بر اینکه در شرایط سخت تحریم کنونی توانسته ایم سرمایه گذاری 
بین المللی را به سمت پروژه های ملی جذب کنیم، توضیح داد: میانگین ساخت هر 
مترمربع یک واحد مسکونی بستگی به مساحت واحدها و تعداد طبقات و بستگی به 
متریال مصرفی دارد. از طرفی تامین مالی پروژه به صورت مشترک از سوی طرف 

ترک و طرف ایرانی یعنی بازار تهاتر ایرانیان در قالب یک مشارکت نامه که مبادله 
شده و با تولیدات داخل کشور انجام خواهد شد.

زیرساختهایشهریتوسطدولتفراهمشود
وی با اشاره به اینکه تامین زیرســاخت های شهری یکی از دغدغه های بزرگ ما و 
طرف ترک است، افزود: بر اساس مکان یابی های انجام شده زیرساخت های شهری 
باید فراهم شود و دستگاه های ذیربط هم باید سرعت بیشتری در این خصوص داشته 
باشند چرا که اگر زیرساخت ها به موقع فراهم نشود، مردم نمی توانند در واحد های 
ساخته شده ساکن شــوند.ختایی با بیان اینکه یکی از انتظارات حداقلی و مهم ما 
همکاری مسئوالن و نهادها برای کاهش هزینه های مربوط به جواز و زمین است، 
گفت: پروژه ها در شهرهایی خواهد بود که زمینه صدور مجوزهای ساخت مسکن 
برای یک اقدام ملی میسر باشد. وزارت راه و شهرسازی هم ضمن تفاهمنامه با بازار 
تهاتر ایرانیان رسما اعالم حمایت کرده که آمادگی الزم برای سرعت بخشیدن به 
صدور مجوزهای ساخت مسکن در طرح اقدام ملی را دارد. از طرفی از بانک مسکن 
هم انتظار می رود تسهیالت ارزان قیمت در اختیار خریداران قرار دهد. از متولیان 
صدور پروانه ســاخت از نظام مهندسی ســاختمان گرفته تا بنیاد مسکن و ... هم 
انتظار تسریع در روند صدور پروانه ساخت داریم.مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در 
خصوص توانمندی موجود برای ساخت انبوه مسکن توضیح داد: به طور کلی برای 

ساخت مسکن در مقیاس ۱۰۰ هزار واحد در سال با مشارکت انبوه سازان توانمند 
داخل کشور و نیز کشور دوســت و برادر ترکیه؛ توانایی ساخت داریم. چرا که چند 
شرکت گسترده انبوه سازی ترک و انبوه سازان داخل کشور و کارخانه های صنعت 
ســاختمان آمادگی کامل برای  همکاری دارند تا ما همزمان بتوانیم در استان ها 

پروژه ها را آغاز کنیم.

دهکهایپایینگروههدفهستند
وی با بیان اینکه گروه های هدف ما برای تولید مســکن دهک های پایین جامعه 
هستند گفت: ما ســاخت مســکن ارزان را  در اولویت برنامه ریزی های خود قرار 
داده ایم و ظرف سه ســال می توانیم به هدف بزرگ و مهم ساخت ۳۰۰ هزار واحد 
برسیم. ما برنامه ریزی کرده ایم که ۳۰۰ هزار واحد با همکاری شرکت های توانمند 
ساخته شود  تا بتوانیم راه گشا و تاثیرگذار  باشــیم.  پیش از این در ادامه فعالیت 
های بازار تهاتر ایرانیان به منظور تامین و تجهیز مصالح مورد نیاز برای ســاخت و 
ساز پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در کشور، تفاهمنامه ای با شبکه بازار تهاتر 
ایرانیان با حضور وزیر راه و شهرسازی منعقد شد. بنا به گفته مدیرعامل بازار تهاتر 
ایرانیان  از راهکارهای مهم مدیریت هزینه های تمام شده مسکن، راه حل تهاتری 
است که بازار تهاتر ایرانیان در پی تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی از طریق این 

راه حل اقدام می کند.

روسیه بزرگ ترین تامین کننده نفت چین ماندواردکنندگان به ترخیص فوری کاال اعتماد ندارند

چگونگی تعیین هزینه تعویض پول های کهنه و پارهشکایت دولت آمریکا از انحصارطلبی موتور جست و جوی گوگل

ترکیه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران می سازد

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2022|  یکشنبه  6 مهرماه  1399 |  9  صفر  1442 | 27 سپتامبر  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 4

 پشت پرده
 توقف

  احراز هویت در
 سایت های آگهی

گرانی ها ناشی از 
سیاست های

 پولی و 
بانکی است

وزیر پیشنهادی صمت :
 آدرس تمام  

جنایات علیه مردم 
ایران کاخ سفید 

است
صفحه2صفحه 2

kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

 آشفتگی بازار خودرو
 با مصوبات دولت

دولت دغدغه کاهش 
قیمت مسکن ندارد

پایان بازی نوسان گیران 
یک روزه در بورس

 در حال حاضــر بیش از یک میلیــون تقاضا از 
سال های قبل برای...

فریدزاوه،کارشناسخودرو

فرهادبیضایی،کارشناسمسکن

همایوندارابی،کارشناسبازارسرمایه

متنکاملدرصفحه3

متنکاملدرصفحه3

متنکاملدرصفحه4

3

3

تعهدات بر زمین مانده و 
فرافکنی خودروسازان

رونمایی  از گرانی های 
جدید  مسکن

ممنوعیت نوسان گیری روزانه  در بورس تا اطالع ثانوی دست نوسان گیران را بست

رشد لرزان شاخص بورس
صفحه4

صفحه2

افزایش فاصله تورمی دهک ها
رشد قیمت کاالهای اساسی ادامه دارد 

فاصله تورمی دهک ها در شهریورماه به ٦.٥ درصد رسید

طبق مصوبه وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
دو خودروساز بزرگ کشور باید طی نیمه دوم 
امســال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دســتگاه 
محصول را در قالب فــروش فوق العاده عرضه 
کنند؛ آن هم در شرایطی که شورای رقابت هر 
سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمت ها اقدام 
می کند. طبق مصوبــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، دو خودروســاز بزرگ کشور باید طی 
نیمه دوم امســال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار 
دستگاه محصول را در قالب فروش فوق العاده 
عرضه کنند. در صورت تداوم فروش فوق العاده 
ماهانه، خودروسازان مجبورند محصوالت خود 
را در هر فصل دو بار با قیمت های به روز نشده 

عرضه کنند. بنابراین تا ...

با گران شــدن روزانه نرخ ارز باید در انتظار رشد 
قیمت ها در بازار مسکن در شش ماهه دوم سال 
جاری باشــیم. همانطور که همــه اقالم مصرفی 
مردم در این مدت متناســب با قیمت ارز افزایش 
یافت دلیل اصلی گرانی مسکن نیز تورم ناشی از 
افزایش قیمت دالر است. پیش بینی کارشناسان 
اقتصادی از روند چندماه آتی بازار مسکن آن است 
که این بازار نیز همچون سایر بازارهای دارایی تا رفع 
نااطمینانی ها، از حرکت باز نمی ایستد. به اعتقاد 
یک کارشناسان حوزه اقتصاد، از یک نظر دالر رقیب 
مسکن است و زمانی برای سرمایه گذاران جذاب 
می شود، اقبال به مسکن کاهش می یابد، مسکن 

کاالیی است که...



اقتصاد2
ایران وجهان

روحانی:
 آدرس تمام جنایات علیه مردم 

ایران کاخ سفید است
رییس جمهوری گفت: یک عــده ای به خاطر منافع 
غلط گروهی و باندی به مــردم آدرس غلط ندهند. 
آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران 
واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آن هایی که داخل 
این ساختمان هســتند این همه جنایات علیه ملت 
ایران روا داشته اند. روحانی با اشاره به اقدامات خصمانه 
آمریکا علیه مــردم ایران گفــت: آمریکایی ها اخیرا 
اعالم کردند ده ها میلیــارد دالر به ایران لطمه زدیم 
در عرض سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حداقل ۱۵۰میلیارد 
دالر به کشور لطمه زدند، با تحریم غلط و غیرقانونی 
و بیجا و ضدانســانی و عملیات تروریســتی، جلوی 
دارو و درمان و مواد غذایی را گرفتند آن ها آدم هایی 
هستندکه هیچ وقت ما در تاریخ کاخ سفید را با این 
توحش ندیده بودیم بزرگترین توحش را انجام دادند. 
رییس جمهوری افزود: مردم برای کمبود و مشکالت 
در کشور اگر می خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش 
کاخ سفید در واشنگتن است آدرس اشتباه کسی به 
آنها ندهد یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی و 
باندی به مردم آدرس غلط ندهند آدرس صحیح تمام 
جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی 
کاخ سفید است و آن هایی که داخل این ساختمان 
هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته اند 
و شما می بینید هر روز فشار و مشکالت است.  روحانی 
در عین حال گفت: البته مردم ما ایستادگی و مقاومت 
کردند خم به ابرو نیاوردند و خم نشدند در برابر این 
قلدرها اما به هر حال آثار سوء است سختی و مشکالت 
است. رییس دولت تدبیر و امید گفت: مردم میبایست 
در این ســالها زندگی خیلی راحتتری میداشــتند 
می بایست اجناس به مراتب ارزانتر باشد می بایست 
دالر به قیمت معقولش بود، تمام این جنایات پای کاخ 
سفید است جمهوری اسالمی پای عهدش باقی مانده 
است یکجانبه پای همه مقررات مانده است،  حاال یک 
وقتی بود حرف حقی می زدیم دو ســه تا کشور از ما 
حمایت می کردند اما امروز فقط دو سه کشور از آمریکا 
حمایت می کنند. وی ادامه داد: ما لعن و نفرین و کینه 
مان را با آدرس صحیح و درست بفرستیم آن کسی که 
جنایت کار است کاخ نشــین کاخ سفید است، منشا 
تمام مشکالت مردم از صهیونیست، ارتجاع و تندهای 
آمریکاست، امروز فرمانده این کار در آمریکاست و دارد 

علیه مردم ایران جنایت می کند.

مهم برای کاالهای دپو شده در گمرک
کاالهای اساسی و مواد اولیه 24 

ساعته ترخیص می شود
رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم مهم برای ترخیص 
کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرکات 
خبر داد و گفت: در خصوص کاالهای اساسی و مواد 
اولیه و قطعات کارخانجات مشکلی نخواهیم داشت 
و تمام کاالهای گمرکات را می توانیم ترخیص کنیم.
عبدالناصر همتی در گفت وگو با  تسنیم از تعیین 
تکلیف کاالهای دپوشده در گمرک خبر داد و گفت: 
امروز با آقای دکتر جهانگیــری معاون اول رئیس 
جمهوری برای بازدید از گمرکات شــهید رجایی 
آمدیم و قطعاً اطالعات سایر بنادر از جمله بندر امام 

و شهید بهشتی را نیز در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه "هــدف اصلی ما تعیین تکلیف 
کاالهای دپوشده در گمرک است"، افزود: دو سه 
نوع کاال در گمرکات داریم که شامل کاالی اساسی 
و مواد اولیه و قطعات خط تولید و سایر کاالهاست؛ 
آنچه برای کشور مهم است کاالهای اساسی و مواد 
اولیه  کارخانجات است که برای تولید بسیار اهمیت 
دارد. رئیس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: امروز 
تصمیمات خوب و مهمی گرفتیم؛ بانک مرکزی 
آمادگی خود را برای ترخیص کاالهای اساســی و 
مواد اولیه کارخانجات اعالم کرد البته از چند روز 
قبل نیز برنامه ریزی جدی انجام دادیم که کاالهایی 
که در گمرکات هستند ترخیص شوند و کارخانجات 

دچار مشکل نشوند.
همتی تأکیــد کــرد: بنابراین تصمیم این شــد 
که واردکننــدگان کاالهایی کــه اآلن در گمرک 
هستند )شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید( اگر 
ثبت سفارش هایشان را به بانک مرکزی اعالم کنند، 
بانک مرکزی ظرف 24 ساعت تخصیص را انجام 

می دهد و می توانند کاالها را از گمرک خارج کنند.
وی همچنین به تصمیم مهم بانک مرکزی درباره 
ترخیص کاالهای اساسی اشــاره کرد و گفت: در 
مورد کاالهای اساســی نیز اعالم کردیم اگر هنوز 
واردکنندگان کاالهایی که با ارز 42۰۰تومانی وارد 
شده اند، مشــکل تأمین ارز دارند به بانک مرکزی 
مراجعه کنند و براســاس روش تعهدی این تعهد 
را به آنها می دهیم که ظرف 3 ماه آینده ارزشان را 
تأمین کنیم چون تأمین و انتقال ارز زمان می برد، 
ولی با این روش واردکنندگان کاالهای اساسی نیز 

می توانند کاالی خود را ترخیص کنند.

اخبار

قیمــت ارز از چنــد هفته 
قبــل وارد مــدار صعودی 
شــده و همچنــان در بازار 
می تازد، افزایش قیمت ارز 
و رکوردزنی های پی در پی 
دالر موجب شده تا مردم نگران افزایش بیشتر قیمت 
کاالهای اساسی و خدمات شــوند، اما دالر 2۹ هزار 

تومانی حاصل چیست؟!
 به گزارش تسنیم قیمت ارز چند هفته ای است که با 
نوسان شدید قیمتی همراه اســت و همین امر باعث 
شده تا هر چند روز یکبار رکورد جدیدی برای انواع ارز 

بخصوص دالر در بازار به ثبت برسد.
سیر صعودی قیمت ارز از روزهای قبل شدیدتر شده و 
به دنبال آن ابتدا دالر وارد کانال 2۸ هزار تومان شد و 
بعد از آن براحتی از 2۹ هزار تومان عبور کرد؛ افزایش 
قیمت ارز در بازار آزاد موجب شــده تا در بازار رسمی 
نیز قیمت ها صعودی باشــد برهمین اساس هم دالر 
در صرافی های بانکی امروز 2۸ هــزار و ۸۵۰ تومان 
قیمت خورد! ضمن اینکه در بازار نیما نیز قیمت دالر با 
جهش قابل مالحظه ای 23 هزار و ۸۷۰ تومان تعیین 

شده است.
استارت گرانی دالر از همان روزهای نخست ابتدای سال 
با نمایان شدن آثار اقتصادی شیوع کرونا و قطع صادرات 
و واردات زده شد و بعد از آن هر بار با بهانه ای اقتصادی 
یا سیاسی بازار با تنش قیمتی همراه و رکوردزنی ها 

ادامه دار شد.
البته بانک مرکزی معتقد است آنچه این روزها در بازار 
ارز درحال وقوع است دلیل اقتصادی ندارد و باید پشت 
پرده گرانی ها را مسایل سیاسی و امنیتی جست وجو 

کرد؛ مســئوالن ارزی بارها تأکید کرده اند که دشمن 
در تالش است با تنش در بازار ارز ایران به اهداف خود 
برسد. فعاالن بازار ارز نیز دالیل متعددی را برای گرانی 
های اخیر دالر نام می برند و معتقدند با توجه به نزدیک 
شدن انتخابات آمریکا، مهر امسال با نوسان باال همراه 
خواهد بود و بازار اسیر فضای هیجانی خواهد شد. گروه 
دیگری هم بر این نظرند که بازار ارز به سطحی رسیده 
که کم کم تقاضا از آن دست می کشــد و بازار در یک 

محدوده معین درجا خواهد زد.
خبر امروز رویترز مبنی بر فروش ۱.۵ میلیون بشکه 
نفت در روز توسط ایران، در ساعات نخست معامالت 
یک شوک به برخی معامله گران وارد کرد و تا حدودی 
معامالت پشــت خطی را به عقب راند. با اینحال،  اما 

در ساعات نخســت قیمت ها در بازار هرات افزایشی 
بود و همین امر نیز باعث عبــور دالر از کانال 2۹ هزار 

تومان شد.
برخی از فعاالن بازار ارز می گویند در صورتی که خبر 
مثبت و بنیادی اعالم شود حتماً اتفاقات مهر ۹۷ تکرار 
می شود و قیمت دالر ســقوط می کند؛ یکبار در مهر 
سال ۹۷ بانک مرکزی توانست دالر را از نزدیک 2۰ هزار 
تومان به ۱۰ هزار تومان کاهش دهد و شاید این اتفاق با 

یک خبر بنیادی بازهم تکرار شود .
از جمله دالیل افزایش قیمــت دالر در روزهای اخیر 
افزایش چشــم گیر قیمت درهم است چراکه قیمت 
درهم یکی از اهرم های اصلی تعیین قیمت ارز در بازار 
اســت؛ قیمت درهم امروز از کانال  ۷ هزار تومان وارد 

کانال ۸ هزار تومان شد و همین امر نیز افزایش قیمت 
دالر و ورود به کانال 2۹ هزار تومان را به دنبال داشت. 

فعاالن بــازار ارز اما می گویند از ســاعتی قبل تعداد 
خریداران درهم در بازار به شدت کاهش یافته و اکثراً 
فروشنده شده اند و همین امر نیز ریزش قیمت درهم را 

به همراه داشته است.
برهمین اساس قیمت درهم برای خرید ۷۸۰۰ تومان و 
برای فروش ۷۸۹۰ تومان است. البته خبرهای رسیده 
به خبرنگار تسنیم نیز بیانگر افزایش فروش و تزریق 
درهم امارات در بازار است؛ امروز 3۰۰ میلیون درهم 

توسط بازارساز در بازار ثانویه عرضه شده است.
به گفته صراف های خیابان فردوسی، کاهش قیمت 
خرید و فروش ارز در بازار رسمی و آزاد موجب شده تا 
آربیتراژ نرخ کم شود و رسماً خریدار و گیرنده اربیتراژ 
نرخ هم کمتر خواهد شــد؛ در این شرایط تقاضا برای 

خرید ارز کاهش محسوسی پیدا میکند.
بازاری ها تأکید دارند که نزدیکی نرخ ارز رسمی به نرخ 
بازار تصمیم درستی برای برداشتن فاصله و جذابیت 
خرید ارز است که باعث کاهش ســفته بازی در بازار 

می شود.
برخی از فعاالن بازار نیز به مثبت شدن شاخص بورس 
بعنوان نقطه مثبت برای کاهش نوسانات ارزی اشاره 
کرده و می گویند: با صعودی شدن بورس امید می رود 
که سرمایه ها مجدد به سمت بورس بروند و تقاضای 

اضافی در بازار ارز تخلیه شود.
گفتنی است، دالر از قیمت 2۹ هزار و 2۰۰ تومان صبح 
امروز به 2۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است ضمن 
اینکه قیمت دالر در بازار متشکل و صرافی ها نیز هم 
اکنون در محدوده قیمتی 2۸ هزار و 3۰۰ تومان معامله 
می شود. با افزایش تعداد فروشنده و کم بودن خریدار 

در بازار قیمت ها کاهشی شده است.

در بازار ارز چه می گذرد؟

دالر همچنان می تازاند

رشد بی رمق شاخص بورس در 
نخستین روز هفته

شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ) شنبه( 
چهار هزار و ۹۶ واحد رشد داشت که در نهایت 
این شــاخص به رقم یک میلیون و ۶۱۵ هزار 

واحد رسید.
براساس معامالت روز گذشــته بیش از هفت 
میلیارد و ۱۶۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۸۱ هزار و ۵۰ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با ۹۰۹ واحد 
کاهش به 4۱2 هزار ۵3۱ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با ۵۹۶ واحد افت به 2۷۰ هزار و 32۵ 

واحد رسیدند.
شاخص بازار اول پنج هزار و 4۸۱ واحد کاهش و 
شاخص بازار دوم 42 هزار و  ۶۷۹ واحد افزایش 

داشت.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، نماد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با پنج هزار 
و ۹۱۰ واحــد، ســرمایه گذاری نفــت و گاز و 
پتروشــیمی تامین )تاپیکو( با دو هزار و ۱۵۸ 
واحد، معدنــی و صنعتی چادرملــو )کچاد( با 
یک هزار و ۵۵۸ واحد، بانــک ملت )وبملت( با 
یک هزار و 32۹ واحد، توســعه معادن و فلزات 
)ومعادن( با یــک هزار و ۱3۰ واحد، ســرمایه 
گذاری غدیر )وغدیر( با یک هــزار و ۷۸ واحد، 
گروه مپنا )رمپنا( با ۸۸۸ واحد، پتروشیمی جم 
)جم( با ۸۱۹ واحد، پاالیــش نفت بندرعباس 
)شبندر( با ۷۰۵ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه 
گذاری ایرانیان )پترول( با ۵4۸ واحد، سرمایه 
گذاری صــدر تامین )تاصیکو( بــا ۵۰۵ واحد، 
فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه(، پتروشــیمی 
شیراز )شیراز( با 4۱۷ واحد و پتروشیمی پارس 
)پارس( با 3۸۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
 در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با سه 
هزار و 2۵4 واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( 
با یک هزار و 24۷ واحد، مخابرات ایران )اخابر( 
با یک هزار و ۱3۹ واحد، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا( با یک هزار و ۹ واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران )همراه( با ۹24 واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسیان )پارســان( با ۸۱2 واحد، بانک 
پارســیان )وپارس( با ۷۱۰ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 4۸4 واحد، بانک تجارت )وتجارت( 
با 4۷۹ واحد، فوالد خوزســتان )فخوز( با 4۷۸ 
واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 4۷۷ 
واحد و بانک پاسارگاد )وپاسار( با 42۰ واحد با 

تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد بانک ملت، 
پاالیش نفت اصفهان،  فــوالد مبارکه اصفهان، 
ایران خــودرو، ملی صنایع مس ایــران، گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان و سایپا در 

گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه فلزات اساسی هم در معامالت روز گذشته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه ۵۶۸ میلیون و ۱۹3 هزار برگه سهم به 
ارزش ۱۵ هزار و 2۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۶۶ واحد افزایش 
داشــت و بر روی کانال ۱۸ هــزار و 2۰2 واحد 

ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و 4۷۱ هزار 
برگه سهم به ارزش 3۱ هزار و 4۹۵ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
روز گذشته نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، 
ســرمایه گذاری صبا تامین )صبا(،  پتروشیمی 
تندگویان )شــگویا(، بانک دی )دی(، سرمایه 
گذاری مالی ســپهر صادرات )وسپهر(،  شرکت 
آهن و فوالد ارفع )ارفع(، گروه توسعه مالی مهر 
آیندگان )ومهان(، فرابورس ایران )فرابورس(، 
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(،  ویتانا )غویتا(، 
تولیدات پتروشــیمی قائد بصیر )شــبصیر(،  
پتروشیمی غدیر )غدیر(،  بهمن دیزل )خدیزل( 
و پتروشــیمی زاگرس )زاگرس( تاثیر مثبت بر 

شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نماد ســهامی ذوب آهــن اصفهان 
)ذوب(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پلیمر 
آریاساســول )آریا(، بیمه پاســارگاد )بپاس(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(،  گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، مدیریت انرژی 
تابان هور )وهور(، برق و انرژی پیوند گستر پارس 
)بپیوند(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، شرکت 
سرمایه گذاری توســعه و عمران استان کرمان 
)کرمان( با تاثیــر منفی بر شــاخص این بازار 

همراه بودند.

خبر
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وزیر پیشنهادی صمت با بیان اینکه گرانی ها ناشی از 
سیاست های پولی وبانکی است گفت: حل مشکل گرانی 
ها را باید با همکاری وزرای اقتصاد،جهادکشاورزی و 
رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم. علیرضا رزم حسینی در 
نشست با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی گفت: وزارت 
صمت در صورتی موفق می شود که انسجام کامل بین 
این وزارتخانه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت اقتصاد باشــد. وی اضافه کرد: گرانی مربوط به 
تولید نیست و بخش عمده آن به سیاست های پولی 
و بانکی و هدایت نقدینگی برمی گردد که این را باید با 
همکاری وزرای دیگر و رئیس بانک مرکزی دنبال کنیم.
رزم حســینی اضافه کرد: تصمیم سازی باید همراه با 
خرد ورزی و مشارکت بخش خصوصی و فراکسیون 
های تخصصی مجلس انجام شود و بنده آمادگی دارم 

تصمیمات شجاعانه را اجرا کنم.
وزیر پیشنهادی صمت با اشــاره به اینکه روز گذشته 
کشور در شرایط بسیار سختی قرار دارد، گفت: ما در 
حال حاضر عالوه بر اینکه با بحث تحریم مواجه هستیم، 
در جنگ با بیماری کرونا نیز قرار داریم بنابراین تمام 
مردم، دستگاه های حاکمیتی، تشکل ها و اتحادیه های 
بخش خصوصی باید همانند دوران دفاع مقدس با هم 

همپیمان شوند تا بتوانیم بر این شرایط فائق آئیم.
وی با اشاره به اینکه خوشحالم که روز گذشته در خانه 
اقتصاد ایران حضور پیدا کــرده ام، خطاب به فعاالن 
اقتصادی حاضر در جمع اظهار داشت: بنده از جنس 

خود شما هستم.

ارائه ۲ برنامه به مجلس
وزیر پیشنهادی صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه دو برنامه را به مجلس شورای اسالمی 
ارائه کرده اســت، گفت: برنامه اول برای وزارت صمت 
مبنی بر احکام باالدســتی، اقتصاد مقاومتی و برنامه 
ششم توسعه تدوین شده که در شرایط فعلی، امکان 

اجرای آن کمتر است البته نه به این معنا که هیچ تالشی 
برای تحقق اهداف نکنیم اما در فرصت کوتاهی که وجود 
دارد باید اقداماتی انجام دهیم که مسیر برای ما هموار 
شود. همچنین برنامه دوم، مردمی بودن اقتصاد مبتنی 
بر اقتصاد مقاومتی است که شــما فعاالن اقتصادی 

نقش آفرینی گسترده ای در آن دارید.
رزم حسینی با اشاره به هفت سال فعالیت در استان های 
خراسان رضوی و کرمان و حضور در بخش خصوصی 
اضافه کرد: بر اساس تجربیات این دوران، کتابی تحت 
عنوان »قوانین و مقررات مزاحم تولید و سرمایه گذاری« 
در حوزه مقررات زدایی تدوین شــده کــه در عمل، 
تشکل ها و فعاالن اقتصادی این کتاب را تدوین کرده اند 
و امیدوار هستیم که مجلس شورای اسالمی نیز برای 

رفع مقررات اضافی و زائد، اقدام فوری انجام دهد.

معیشت مردم در خطر جدی است
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
معیشت مردم در خطر جدی قرار دارد، گفت: ما به دنبال 
مدیریت بازار هستیم نه دخالت در بازار و چنین اقدامی 
با هم اندیشی و کار کارشناسی مشترک بین دولت و 
تشکل ها اتفاق می افتد. شــرایط فعلی دشوار است و 
باید سفره مردم را ارزانتر کنیم که این اتفاق توسط شما 

می تواند محقق شود.
رزم حسینی اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس به بنده 
اعتماد کنند این سنگر که آن را سخت ترین سنگر بعد 
از انقالب می دانم به شکلی مطلوب اداره خواهم کرد. 
دوران دفاع مقدس برای بنده سخت نبود چرا که در آن 
زمان جوانی ۱۹ ســاله بودم ولی االن ریسکی بزرگ و 

ایثار می کنم.

بدنبال کوچک سازی و چابک سازی هستم
وی با اشــاره به اینکه با کمک مجلس، فعاالن بخش 
خصوصی و دولت حداکثر تالشم را در این زمینه خواهم 
کرد، گفت: وزارت صمت مشــکالت درون سازمانی 
زیادی دارد که بدلیل عدم ثبات مدیریت این مشکالت 
نمود پیدا کرده اســت. بنابراین بخشی از کار بنده در 
درون سازمان خواهد بود و من به دنبال کوچک سازی و 

چابک سازی هستم.
وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: دولت دیوان ساالر را 

باید کوچک کنیم تا نهادهای مردم ساالر بزرگ شوند.

وزارت صمت بنگاه سیاسی و محل جناج 
بازی نیست

رزم حسینی با اشاره به تاکید بر لزوم حذف بروکراسی 
های نحــس اداری برای تســهیل کار مردم، اظهار 
داشــت: امضاهای طالیی را نیز باید کمتر و حذف 
کنیم. حذف مقررات زائد نیز امری ضروری اســت؛ 
وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه یک وزارتخانه 
تخصصی است و بنابراین محل جناح بازی و سیاسی 

کاری نیست.
وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانم با اعتماد مجلس در 
۱۱ ماه فرصتی که دارم اقدامات مناسب را در این حوزه 
انجام دهم. در حوزه صنعــت باید روی ظرفیت خالی 
واحدهای تولیدی متمرکز شویم و در سال جهش تولید 
زمینه جهش تولید را باید فراهم کنیم که با حرف نمی 

شود این کارها را انجام داد.
وی با تأکیــد دوباره بر بحث مقــررات زدایی و بهبود 
فضای کسب و کار اظهار داشت: اقتصاد مرزی نیز باید 

تقویت شود.

مشــکل اقتصاد ایــران تصمیمات غیر 
کارشناسی است

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: حتی با وجود آنکه 
تحریم ها مشکالت جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود 
آورده اند اما آنچه بخش خصوصی را به تنگنا دچار کرده 

تصمیمات غلط و غیر کارشناسی اقتصادی است.
مسعود خوانساری روز گذشته در نشست نمایندگان 
بخش خصوصی با وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و 
تجارت، گفت: وزارت صنعت در طول پنج ماه گذشته 
وزیر نداشته و این در حالیست که در شرایط تحریم قرار 
گرفتن یک وزیر قدرتمند در این سمت می تواند برای 

اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته باشد.
به گفته وی روز گذشته بخش خصوصی در کنار تحریم 
های آمریکا با مسائل و محدودیت هایی در حوزه های 
داخلی مواجه است که یکی از اصلی ترین دالیل آنها 
نبود تصمیمات درست و سیاست های منطقی به شمار 
می رود. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکالتی 
که صادر کنندگان در حوزه بازگشت ارز با آنها مواجه 
بوده اند بیان کرد: بســیاری از مشکالت روز گذشته 
امکان آن را داشت که با تصمیمات درست و منطقی 
برطرف شود اما ما شاهد آن هستیم که این تصمیمات 
به درستی اجرا نمی شود و همین امر شرایط اقتصادی 

کشور را دشوارتر کرده است.
در ادامه این جلسه غالمحسین شــافعی رئیس اتاق 
بازرگانی ایران نیز با اشاره به امیدواری بخش خصوصی 
نسبت به ایجاد تغییرات جدی در وزارت صمت با روی 
کار آمدن وزیر جدید بیان کرد: رزم حسینی در سال 
های قبلی مدیریت خود در بخش های مختلف کشور 
نشــان داده که توانایی فعالیت همزمــان با نهادهای 
حاکمیتی و بخش خصوصی را دارد و از این رو امیدواریم 
که با رای اعتماد مجلس یکی از مهمترین وزارتخانه های 
اقتصادی کشور بتواند در ماه های پایانی دولت اقدامات 

مثبتی را در این زمینه اجرایی کند.

به گزارش مرکز آمار تورم کل کشور در شهریور ماه ۱3۹۹ 
برابر 2۶,۰ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای 
در بازه 23.4 درصد برای دهک اول تا 2۹.۹ درصد برای 

دهک دهم نوسان دارد.
محــدوده تغییرات تــورم دوازده ماهــه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 2۰.۸ درصد 

برای دهک دهم تا 2۱.۹ درصد برای دهک دوم است.
همچنین تورم گــروه عمده »کاالهای غیــر خوراکی و 
خدمات« بین 2۵.۱ درصد برای دهک اول تا 32.3 درصد 
برای دهک دهم است. فاصله تورمی دهک ها در این ماه 
به ۶,۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۵.4 درصد( ۱.۱ 

واحد درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار نشــان می دهد رشد قیمت کاالهای 
اساسی همچنان ادامه دارد به نحوی که در شهریور ۹۹، 
قیمت حمل و نقل، ۸.4 درصد و قیمت شیر، پنیر و تخم 

مرغ، ۶.۸ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران، گزارش تورم شهریور ۹۹ را منتشر کرد. 
بر اساس این گزارش نرخ تورم ساالنه شهریور ماه ۱3۹۹ 
برای خانوارهای کشور به 2۶.۰ درصد رسیده که نسبت 
به نرخ تورم مرداد ۹۹، ۰.2 واحد درصد افزایش نشــان 

می دهد.
هم چنین نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری و 
روســتایی به ترتیب 2۶.۱ درصد و 2۵.4 درصد اســت 

که برای خانوارهای شــهری ۰.2 درصد افزایش و برای 
خانوارهای روستایی بدون تغییر بوده است. دامنه تغییرات 
نرخ تورم ساالنه در شــهریور ماه ۱3۹۹ برای دهک های 
مختلف هزینه ای نیز از 23.4 درصــد برای دهک اول تا 

2۹.۹ درصد برای دهک دهم است.
الزم به ذکر است منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر 
میانگین اعداد قیمت در یک سال منتهی به ماه مربوطه، 

نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
بر اساس این گزارش در شــهریور ۹۹، میانگین قیمت 
کاالها و خدمات مصرفی خانوار کشور 3.۶ درصد از مرداد 
۹۹ بیشتر بوده است که بیشترین افزایش قیمت مربوط به 
قیمت حمل و نقل با رشدی ۸.4 درصدی است. در گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز، قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ 
۶.۸ درصد و قیمت گوشت ماهی ۶.۶ درصد نسبت به ماه 

گذشته رشد داشته است.
همچنین کمترین افزایش قیمت در شهریور ۹۹ نسبت 
به مرداد ۹۹، مربوط به قیمت میوه و خشــکبار با رشد 
۰.۸ درصدی و قیمت گوشــت قرمز با رشد ۱ درصدی 

بوده است.

هرمزگان دارای بیشترین و آذربایجان غربی 
کمترین نرخ تورم

بررســی نرخ تورم سالیانه استان ها نشــان می دهد که 

هرمزگان با نرخ تورم نقطه به نقطه، 3۱.4 درصد گران ترین 
و آذربایجان غربی با ثبت تــورم 2۱.۵ درصد ارزان ترین 
استان ها در یک سال منتهی به شهریور ۹۹ بودند.   مرکز 
آمار جزئیات نرخ تورم استان های مختلف در شهریورماه 
۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ تورم ۱2 ماهه 
منتهی به شهریور ماه ۱3۹۹ برای خانوارهای کشور به 

عدد 2۶ درصد رسید.
نرخ تورم ماهیانه کل کشور در شهریورماه نسبت به ماه 
قبل 3.۶ درصد افزایش یافته است.  در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهیانه مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد با 
۶.3 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهیانه مربوط به 
اســتان اردبیل با ۱.۷ درصد افزایش است.درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه ســال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای کشــور 34.4 درصد است که 
هرمزگان با 3۸.2 درصد باالترین و آذربایجان غربی با 2۸.۶ 

درصد کمترین نرخ تورم نقطه ای را داشتند.  

خانوارهای شهری
در شهریور ماه ۱3۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
شهری )۱۰۰=۱3۹۵( به 243.۱ رسید که نسبت به 
ماه قبل 3.۶ درصد افزایش را نشان می  دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوارهای شهری مربوط 
به استان کهگیلویه وبویراحمد با ۶.۸ درصد افزایش 

و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با 
۱.۸ درصد افزایش اســت. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شهری کشور 34.۵ درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به 
استان هرمزگان )3۸.۵ درصد( و کمترین آن مربوط 
به اســتان آذربایجان غربی )2۷.۸ درصد( است. نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱3۹۹ برای 
خانوارهای شهری به عدد 2۶.۱ درصد رسید. بیشترین 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  )3۱.3 
درصد( و  کمترین آن  مربوط به  استان  آذربایجان غربی 

)2۱.۹ درصد( است.

خانوارهای روستایی
در شهریور ماه ۱3۹۹ عدد شاخص کل برای خانوارهای 
روســتایی )۱۰۰=۱3۹۵( به 2۵.۱ رســید که نسبت 
به ماه قبل 3.۵ درصد افزایش داشــته است. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهیانه خانوارهای روستایی مربوط 
به اســتان گیالن با ۵.۵ درصد افزایــش و کمترین نرخ 
تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ۱.۵ درصد افزایش 
است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
 قبل )تورم نقطــه به نقطه( برای خانوارهای روســتایی 

34.۱ درصد است.

وزیر پیشنهادی صمت در جمع فعاالن اقتصادی:

گرانیها ناشی از سیاست های پولی و بانکی است

رشد قیمت کاالهای اساسی ادامه دارد 

افزایش فاصله تورمی دهک ها

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۵ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ در معامالت بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ۱۸۶۲ دالر و ۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۵۹ تومان است.
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دولت دغدغه کاهش قیمت مسکن ندارد
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن

یک دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ ارز است، چرا که وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، به دنبال آن قیمت تمام کاالها افزایش می یابد. مسکن نیز مانند سایر کاالها رشد قیمت را تجربه کرده و می کند. متاسفانه رها بودن اقتصاد 
دلیل اصلی آشفتگی و بروز مشکالت امروز کشور است. کاهش ارزش پول ملی و نداشتن برنامه برای حفظ آن از جمله موارد اصلی گرانی کاالها و خدمات در کشور است. اتفاقی که در زمان کاهش ارزش پول ملی رخ می دهد، این است 
که بسیاری از کاالها و خدمات بیش از اندازه رشد قیمت را تجربه می کند. البته سوء مدیریت منابع در اقتصاد نیز مزید بر علت شده است. از طرفی دیگر عرضه مسکن وضعیت مطلوبی ندارد و بر گرانی آن دامن می زند. احتکار و عدم 

برخورد با متخلفان باعث بروز چنین مشکالتی در کشور شده که اغلب مردم خانه دار شدن برای شان به یک آرزو تبدیل شده است.
جدای از ارتباط افزایش نرخ ارز با رشد قیمت ها در بازار مسکن الزم است اشاره شود که دولت هم سیاست خاصی را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار ندارد. دولت به راحتی می تواند با اخذ مالیات از خانه های خالی و همچنین 
دوم و و سوم به بعد فعالیت های سوداگرانه در بازار مسکن را شناسایی کرده و بر آن ها مالیات های سنگین ببندد تا فقط تقاضاهای مصرفی و واقعی در این بازار باقی بماند، در چنین صورتی  قیمت ها با کاهش روبرو خواهند شد. بنابراین 
آنچه دیده می شود این است که دولت، اراده و دغدغه کافی برای کاهش قیمت مسکن ندارد. اینرسی دولت به لحاظ اجرایی باالست و این بدان معنی است که متأسفانه اگر برای اجرای یک قانون تنها به 6 ماه وقت نیاز است در این 

دولت اجرای این قانون 6 سال به طول می انجامد و امکان دارد انجام یک سری قوانین یا اقدامات حتی به عمر یک دولت قد ندهد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: دفاتر 
شرکت های پشتیبانی امور دام در کل کشور موظف شده 
اند نسبت به هماهنگی برای خرید تخم مرغ از مرغداران 

با قیمت مصوب درب مرغداری و توزیع آن اقدام کنند.
محمدرضا طالیی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 
کشور با اشاره به آغاز توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در 
کشور اظهار کرد: مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام و 
اتحادیه مرغ تخم گذار نسبت به توزیع گسترده تخم مرغ 

با قیمت مصوب در سازمان های میادین، فروشگاه های 
زنجیره ای، کارخانجات و مصارف عمده تخم مرغ اقدام 
کنند. وی افزود: دفاتر شرکت های پشتیبانی امور دام در 
کل کشور موظف شده اند، نسبت به هماهنگی جهت 
خرید تخم مــرغ از مرغداران با قیمــت مصوب درب 
مرغداری و توزیع آن اقدام کنند.مدیرعامل شــرکت 
پشتیبانی امور دام کشــور تاکید کرد: محدودیتی در 

خرید و توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب وجود ندارد.

دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایــی گفت: همه 
پروازهای شرکت های هواپیمایی کشورمان به عراق 
تا اربعین متوقف شــده و پروازی بــه نجف و بغداد 
نداریم.مقصود اسعدی سامانی درباره برخی شایعات 
مبنی بر انجام یکی دو پرواز خاص در ایام اربعین بین 
ایران و عراق تاکید کرد: همه پروازهای شرکت های 
هواپیمایی ایرانی به کشــور عراق تا اربعین متوقف 

است و وجود چنین پروازی تکذیب می شود.
وی ادامه داد:  فقط پروازهای یک شرکت هواپیمای 

عراقی برای انتقال عراقی ها از ایران به عراق به یکی 
دو شهر عراق انجام می شــود که این پرواز هم فقط 
مســافرانی که تابعیت این کشــور را دارند منتقل 
می کند.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید 
کرد: کشور عراق به دلیل شیوع کرونا فعال هیچ زائر 
خارجی را نمی پذیرد. پیگیری ها از سازمان هواپیمایی 
کشوری هم حاکی از آن است که تا این لحظه هیچ 
پروازی با هیچ شرکت هواپیمایی برای اربعین وجود 

ندارد و فعال پروازها متوقف است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران ضمن 
گالیه از اظهارات مسئوالن سازمان امور مالیاتی در 
خصوص عدم همکاری اتاق اصناف با این ســازمان 
اظهار کرد: از ســازمان مالیاتی درخواست می کنیم 
دالیل مشــخص و قانونی خــود را در خصوص عدم 
همکاری اتاق اصناف بیان کنــد و تقاضا داریم که از 

اصناف استفاده ابزاری نکنند.
ابراهیم درستی افزود: ما ســه میلیون واحد صنفی 
داریم که اسم و شغل آنها مشخص است و مالیات هم 
می دهند. بر این اساس بارها اعالم کرده ایم کسانی 
فرار مالیاتی دارند که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان 
امور مالیاتی هستند. تمامی مودیان صنفی در سازمان 
امور مالیاتی دارای شناسنامه بوده و سازمان بهتر است 
به دنبال فرارهای مالیاتی باشد؛ چراکه فعالیت مالیاتی 
اصناف شفاف است و هر ساله مالیات خود را پرداخت 

می کنند.
نماینده اصناف در ســازمان امور مالیاتی با اشاره به 
مکاتبه دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد و دارایی و 
انتقاد از عملکرد ممیزان و عدم شفافیت هیئت های 
حل اختالف، تاکید کرد: ما سالهاست که می گوییم 
برخورد ممیزان مالیاتی بــا مودیان صنفی تحکمی 
و آمرانه است و در هیئت های حل اختالف مالیاتی 
اظهارات مودی صنفی لحاظ نمی شــود و یک طرفه 
برخورد می کنند. حال مکاتبه حجت االسالم منتظری، 
دادستان کل کشور مهر تائیدی بر این موضوع است 
و امیدواریم ســازمان امور مالیاتی طبــق قانون در 

بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۸ مودیان، نسبت به 
حذف تشخیص مالیات به صورت علی الراس اقدام و 
جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دالیل و شواهد را 

اجرایی کند و در راستای شفافیت گام بردارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران بیان کرد: 
اگر بنا بر عدم همکاری و شفافیت باشد این سازمان 
امور مالیاتی است که که هیچگونه مستند دقیقی به 
اتاق اصناف در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات 
قطعی شــده مودیان صنفی را ارائه نمی کند و برای 
اتاق اصناف مشخص نیست که ســهم اتاق اصناف 
موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸6 ق.م.م چه میزان است و 

کجا می رود.
وی با طرح این سوال که مبنای قانونی بررسی تراکنش 
های بانکی مودیان صنفی قبل از اصالحیه ۳۱/۰۴/۹۴ 
توسط سازمان امور مالیاتی چیست؟ افزود: مستند به 
ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصالحیه ۳۱/۰۴/۹۴ تراکنش 
بانکی جزو هیچ یک از موارد هفت گانه موثر در تعیین 

درآمد مشمول مالیات مرقوم در ماده مذکور نیست.
درستی در پایان با اشاره به تعطیلی و رکود ناشی از 
کرونا در اصناف بیان داشت: متاسفانه در شرایط رکود 
اقتصادی شاهد دریافت مالیات همراه با افزایش توسط 
سازمان امور مالیاتی بودیم. از مسئوالن سازمان امور 
مالیاتی درخواســت می کنیم که از اصناف استفاده 
ابزاری نکنند و با قبول ایرادات، در راســتای تحقق 
عدالت مالیاتی و ارتقای سطح رضایتمندی مودیان 

گام بردارند.

با گران شدن روزانه نرخ ارز 
باید در انتظار رشــد قیمت 
ها در بازار مســکن در شش 
ماهه دوم سال جاری باشیم. 
همانطــور که همــه اقالم 
مصرفی مردم در این مدت متناسب با قیمت ارز افزایش 
یافت دلیل اصلی گرانی مسکن نیز تورم ناشی از افزایش 
قیمت دالر است. پیش بینی کارشناسان اقتصادی از 

روند چندماه آتی بازار مسکن آن است که این بازار نیز 
همچون سایر بازارهای دارایی تا رفع نااطمینانی ها، از 
حرکت باز نمی ایستد. به اعتقاد یک کارشناسان حوزه 
اقتصاد، از یک نظر دالر رقیب مسکن است و زمانی برای 
سرمایه گذاران جذاب می شود، اقبال به مسکن کاهش 
می یابد، مسکن کاالیی است که تغییرات کندی دارد 
و ســرمایه گذاران در کوتاه مدت به سمت دالر، طال و 

بورس تمایل دارند. 
در دو سه سال اخیر، نوسان های شدید نرخ ارز، روی 
تمام کاال ها و خدمات اثر گذاشته و این اثر، بیش ترین 
فشار را روی قشر متوسط و پایین جامعه داشته  است. 

اما قیمت محصوالتی همچون پیاز، برنج و حتی خودرو 
که در داخل کشور تولید می شود، چه ارتباطی با نرخ 
لحظه ای ارز دارد؟ اصال در همین بازار مسکن؛ عده ای 
این قیمت ها را به قیمت ارز و طال و حتی به تحریم ها 

ارتباط می دهند.
اما برخی دیگر از فعاالن بازار مسکن معتقدند که گرانی 
مسکن مسئله بسیار واضح و محصول روشنی از تورم 
کشور است. ارزش پول ملی در دو سال گذشته کاهش 
بی سابقه ای داشته و قیمت ارز پنج برابر افزایش یافته 
است اثرات این موضوع بال فاصله بر سایر موارد نمایان 
می شود و با تأخیر به بخش مسکن نیز رسیده است، اگر 

دقت کنیم خودرو و اتومبیل های تولید داخل و وارداتی 
همزمان با افزایش قیمت ارز و متناســب با آن گران 
می شود و پس از آن نیز ارزان نخواهند شد، مواد مصرفی 

مردم نیز به همین ترتیب گران می شود.
محمد مالحی یکی از مشاوران امالک فعال در منطقه 
شش در خصوص اینکه قیمت مسکن در خرداد ماه 
افزایش یافته اســت، می گوید: نرخ ارز نه تنها بر روی 
مسکن بلکه بر روی تمام کاالها حتی کاالهای تولید 
داخل نیز تاثیر می گذارد. از خــرداد ماه که نرخ ارز رو 
به افزایش گذاشت قیمت مسکن متاثر از این افزایش 

تالش کرد تا خود را با آن وفق دهد. 

با سیگنال بازار ارز به مسکن، موج جدید گرانی ها در راه است؟

رونمایی از گرانی های جدید مسکن                
همسویی قیمت مسکن با رشد قیمت ارز

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
نرخ تورم و تغییرات قیمــت در گروه عمده کاال در 

شهریورماه سال جاری را اعالم کرد.
مسعود شــفیعی با اشــاره به آخرین نتایج آمار و 
اطالعات، نرخ تورم نقطه ای استان تهران در شهریور 
ماه ۱۳۹۹ را ۳7.۴ درصد اعالم و اظهار کرد: منظور 
از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شــاخص 
قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.  یعنی 
خانوارهای اســتان تهران به طور میانگین ۳7.۴ 
درصد بیشتر از شــهریور ۱۳۹۸ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. 
نرخ تورم نقطه ای کل کشور در شهریور ماه ۱۳۹۹ 

عدد ۳۴.۴ اعالم شده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه ای استان تهران در 
شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد 
درصد افزایش یافته است، گفت: نرخ تورم نقطه ای 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
با افزایش ۵.۳  واحد درصدی به ۲۹.۵ درصد و گروه 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش ۲.۱ 

واحد درصدی به ۳۹.۸ درصد رسیده است.

رئیس مجمع تشکل های کشــاورزی کشور با بیان 
اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که امســال شورای 
اقتصاد تعیین کرده بســیار پایین بــوده و توجیه 
اقتصادی ندارد، گفت: قیمت واردات هر کیلو گندم 
از خارج 6 هزار تومان است و تعیین قیمت پایین تر از 
این، در حقیقت پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی 
است.مســعود اســدی رئیس مجمع تشکل های 
کشاورزی کشور قیمت خرید تضمینی گندم امسال 
دولت تعیین کرده است را بسیار پایین خواند و گفت: 
اگر در قیمتی که توسط دولت اعالم شده بازنگری 
نشود، برای کشاورزان کشت این محصول استراتژیک 
توجیه اقتصادی ندارد و آنها این محصول را بســیار 

کمتر می کارند.
امسال شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را 
کیلویی ۴ هزار تومان اعالم کــرد که دولت موظف 
شده است در کشت آینده از کشاورزان خریداری کند. 
قیمت سال گذشته کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. 
در حقیقت نرخ تضمینی گندم نسبت به سال گذشته 
در هر کیلو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته اســت. 
اسدی گفت: اقدام عجوالنه دولت در تعیین نرخ گندم 
به رغم این که مجلس سازوکاری را طراحی کرده بود 
تا در سال جهش تولید با تعیین نرخ مناسب شاهد 
رضایت کشاورزان باشــیم، اما اقدام شورای اقتصاد 
در تعیین قیمت عجوالنه و پایین خالف منافع ملی 
اســت.وی ادامه داد: در سال های گذشته دولت نرخ 
خرید تضمینی را 6 ماه با تأخیــر اعالم می کرد، اما 

امسال به محض این که قرار شد شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی تعیین شود، شورای اقتصاد با 

عجله قیمت گندم را اعالم کرد.
طبق قانون خرید تضمینی دولت باید تا ۳۱ شهریور 
ماه و قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشــاورزی را اعالم کند. در ســال های 
گذشته تعیین این قیمت ها با تأخیر انجام می شد. 
امسال مجلس تصویب کرده که شورای قیمت گذاری 
تشکیل شود و نرخ محصوالت کشاورزی را به جای 
شورای اقتصاد آنها تعیین کنند. این مصوبه اکنون 
مراحل نهایی تصویب خود را در شورای اقتصاد سپری 
می کند.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم هفته 
پیش گفت: از شــورای اقتصاد خواسته ایم تا تحمل 
کند، شورای قیمت گذاری که تشکیل می شود نرخ 

خرید تضمینی را مشخص کند.
رئیس مجمع تشکل های کشــاورزی کشور اظهار 
داشــت که تولید گندم با قیمت پایینی که شورای 
اقتصاد اعالم کرده است، صرفه اقتصادی ندارد و بسیار 
کمتر از قیمت گندم خارجی است. بنابراین دولت با 
این اقدام خود حاضر است گندم را به قیمت باالتر از 
کشاورز خارجی بخرد اما حاضر نیست این پول را به 
تولیدکنندگان داخلی پرداخت کند.اسدی ادامه داد: 
تنها بهانه دولت این است که افزایش نرخ گندم باعث 
باال رفتن قیمت نان می شود، اما دولت باید بداند که 
در شرایط تحریم نباید هزینه تأمین معیشت مردم از 

جیب کشاورزان پرداخت شود.

مصوبــات دولت و شــورای 
رقابت سبب آشفتگی بازار 
خودرو شــده است. در حال 
حاضر نیز به نظر می رســد 
با تغییر وزیر صمت شــاهد 
سیاست گذاری های جدید در این حوزه طی روزهای 

آینده باشیم.
طبق مصوبــه وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، دو 
خودروساز بزرگ کشــور باید طی نیمه دوم امسال، 
هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه محصول را در قالب 
فروش فوق العــاده عرضه کنند؛ آن هم در شــرایطی 
که شورای رقابت هر سه ماه یکبار نسبت به بازنگری 
قیمت ها اقدام می کند. طبــق مصوبه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، دو خودروســاز بزرگ کشور باید طی 
نیمه دوم امســال، هر ماه در مجموع ۲۵ هزار دستگاه 
محصول را در قالب فروش فوق العاده عرضه کنند. در 
صورت تداوم فروش فوق العاده ماهانه، خودروســازان 
مجبورنــد محصوالت خــود را در هر فصــل دو بار با 

قیمت های به روز نشده عرضه کنند. بنابراین تا پایان 
سال در مجموع شــش فروش فوق العاده )به صورت 
مشترک( انجام می شود و این در حالی است که قیمت ها 

تنها دو بار تغییر خواهند کرد.
تولید خودرو در کشور شرایط مطلوبی ندارد از سویی 
وزارت صنعت دو خودروساز بزرگ را ملزم عرضه ۱۵۰ 
هزار دستگاه در قالب فروش فوق العاده طی 6 ماه دوم 
سال کرده است واز سویی شورای رقابت می بایست هر 

سه ماه یکبار نسبت به بازنگری قیمت ها اقدام کند.
طبق اعالم شــورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی 
هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد، بنابراین 
در صورت تداوم فروش فوق العاده ماهانه، خودروسازان 
مجبورند محصــوالت خــود را در هر فصــل دو بار با 
قیمت های به روز نشده عرضه کنند. بنابراین تا پایان 
ســال در مجموع شــش فروش فوق العاده )به صورت 
مشترک( انجام می شود و این در حالی است که قیمت ها 
تنها دو بار تغییر خواهند کرد. این موضوع ممکن است 
نه تنها در کیفیت خودروها اثر منفی بگذارد، بلکه تولید 
را نیز دچار چالش کند و حتی سبب شود خودروسازان 
در عرضه برخی محصوالت احتیاط به خرج دهند. با این 
شرایط، به مساله فروش ماهانه با قیمت های فصلی، به 

احتمال فراوان با اعتراض خودروسازان مواجه خواهد 
شد و این امکان وجود دارد که آنها وزارت صمت و شورای 
 رقابت را بابت تغییر سیاســت های فعلی تحت فشار 

قرار دهند.
از طرفی دیگر از قرعه کشی برای خرید خودرو تا کسب 
تنها ۱۰ درصد ســود از فروش خودرو در بازار آزاد به 

واســطه اجرای طرح جدید وزارت صنعت در فروش 
خودرو این در حالی است که فعاالن بازار و صنعت خودرو 
معتقدند این موارد تا اندازه ای قابلیت اجرایی داشته و 
در برخی از این بندها جای کار بیشتری وجود دارد چرا 
که ضمن مغایرت با قوانین، قابلیت اجرا در فضای فعلی 

اقتصادی را ندارند.

فروش ماهانه خودرو با قیمت فصلی به ضرر خودروسازان است؟

تعهدات بر زمین مانده و فرافکنی خودروسازان

آشفتگی بازار خودرو با مصوبات دولت
فرید زاوه، کارشناس خودرو

در حال حاضر بیش از یک میلیون تقاضا از سالهای قبل برای تحویل خودرو وجود دارد که خودروسازان با ظرفیت تولید موجود خود و با توجه به تعداد بسیار زیادی از خودروهای ناقص در پارکینگ ها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. بنابراین 
همچنان کمبودها وجود دارد و امروز واقعا نمی دانیم چطور می خواهند تعهدات قبلی خود را به سرانجام برسانند. این در حالی است که هر روز نیز با وضع قوانین جدید دولت سعی دارد همه چیز را به نفع خودروسازان کند. اصال در شرایط فعلی 
ضرورتی وجود ندارد که بیایند و برای سالهای آینده برنامه ریزی کنند و اعالم کنند در صورت تداوم فروش فوق العاده ماهانه، خودروسازان مجبورند محصوالت خود را در هر فصل دو بار با قیمت های به روز نشده عرضه کنند. چراکه قیمت خودرو 

هر روز در حال تغییر است و آن متقاضی که دوسال پیش ثبت نام کرده و امروز خودروی خود را تحویل می گیرد به نفع خودروساز قدم برداشته است. 
به عنوان مثال متقاضی پژو ۲۰6 مبلغ ۳۵ میلیون تومان پرداخت کرده در حالی که امروز قیمت همین خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است. البته درست است که متقاضی نیز دو سال معطل مانده اما ضرری متوجه خودروساز هم نیست. اقتصاد کشور 
متورم است. با وجود بی انضباطی مالی دولت در بودجه و نرخ باالی رشد نقدینگی و رشد اقتصادی منفی، بروز تورم بیش از ۴۰ درصدی عجیب نیست و خودرو نیز مانند هر کاالی دیگری تحت تأثیر این تورم، ساالنه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش 

قیمت خواهد داشت و راهکار ریشه ای آن را باید در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پیدا کنیم.
در حال حاضر مهم نیست دولت و مسئوالن امر با این قوانین می خواهند چه اقدامی در بازار خودرو رقم بزنند مهم این است که بخشنامه ها و برنامه های روزانه آنها بخصوص شورای رقابت آشفتگی بازار را بیشتر کرده است. واقعا این باره یک پرسش مهم 
بوجود آمده و باید از دولت جویا شویم که اگر حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری و روش های این شورا صحیح بود، علت رشد کنونی و افسارگسیخته قیمت خودروها چیست. فارغ از اینکه قیمت خودرو امروز چیست اما در دوران حضور شورای 
رقابت هم قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش مواجه شد و اختالف قیمت بازار و کارخانه بسیار زیاد شد؛همین اتفاق امروز نیز در حال رخ دادن است  و با بازگشت شورای رقابت بازهم تکرار خواهد شد و بازهم شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.

متاسفانه شرایط طوری شده است که از متقاضی جدید پول می گیرند تا تعهدات قبلی خود را انجام دهند. پس تکلیف بیش از یک میلیون نفری که در صف قرار دارند چه خواهد شد. متاسفانه با توجه به صحبت های متولیان بخش خودرو دور نیست 
روزی که از آنها بشنویم می خواستید نخرید!. تمام این قوانین جدید که اعالم و تهدید به اجرایی شدن می شوند برای مشغول کردن مردم تا تمام شدن دوره مسئولیت شان است. یعنی در واقعیت اینطور به نظر می رسد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

قیمت خوراکی ها در شهریور 5.3 درصد گران شد

توقف همه پروازهای ایران به عراق تا روز اربعین

آغاز توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب در کشور

واكنش اتاق اصناف به گالیه های سازمان امور مالیاتی

فعالیت مالیاتی اصناف شفاف است

دولت به كشاورز خارجی یارانه می پردازد

نرخ خرید تضمینی گندم بسیار پایین است
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جزئيات برگزاری رویداد هفت شهر سيزدهمين 
جشنواره وب و موبایل

 جشنواره وب و موبایل سیزدهم امسال به دلیل شیوع کرونا به شیوه ای متفاوت از سال 
گذشته برگزار خواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، چهارمین اطالعیه درخصوص سیزدهمین جشنواره وب 
و موبایل ایران اعالم شد. دبیرخانه جشنواره وب و موبایل ایران در این اطالعیه اعالم 
می دارد: توجه به اکوسیستم بومی استان های ایران از مواردی بوده که جشنواره وب و 
موبایل ایران همواره در سال های گذشته به دنبال آن بوده است. از این رو برگزاری رویداد 
هفت شهر به عنوان سلسله  رویدادهای استانی جشنواره وب و موبایل ایران در شهرهای 
اصفهان، مشهد، رشت، قزوین، یزد، بابلسر و شیراز در سال ۹۸، یکی از بخش های مهم 

دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران بود.
امسال در دوره سیزدهم جشنواره وب و موبایل ایران نیز تصمیم داشتیم به ۷ شهر دیگر 
ایران برویم و برنامه هایی را از مرداد ماه در این شهرها داشته باشیم که متاسفانه به دلیل 
شیوع بیماری کرونا با مشکل مواجه شد و در نهایت، تصمیم به برگزاری هفت شهر سال 

۹۹ به صورت کامال متفاوت و آنالین گرفتیم.
برای ما ایران فقط تهران نیست و از این رو هفت شهر امسال را با مدلی کامال متفاوت 
دنبال خواهیم کرد. تیمی از جشــنواره وب و موبایل ایران به هفت شهر از شهرهای 
کشور عزیزمان ایران می روند و ســعی خواهند کرد تا اکوسیستم آن شهر را به تمام 
کشور بشناسانند. در سال گذشته رویکرد ما بیشتر آشنایی اعضای این اکوسیستم ها 
و انتقال تجربه بین تهران با دیگر شهرها بود ولی امسال رویکردی کامال جدید را در 

پیش گرفته ایم.
شایان شلیله، بنیانگذار جشنواره وب و موبایل ایران در خصوص برگزاری رویداد هفت 
شهر گفت: »هدف اصلی ما از برگزاری بخش استانی جشنواره وب و موبایل ایران کمک 
به توسعه اکوسیستم شهرهای مختلف ایران است. به همین منظور برای رویدادهای 
امسال تصمیم گرفتیم به هفت شهر جدید با اکوسیستمی نوپا، و توسعه یافته سفر 
کنیم.«میالد احرامپوش، بنیانگذار جشنواره وب و موبایل ایران با بیان اینکه پاندمی 
کرونا، رشد بسیاری از اســتارتاپ ها را متوقف کرده است، گفت: »ما در جشنواره وب 
و موبایل ایران تصمیم گرفتیم مانند سال قبل تالش کنیم تا کسب وکارهایی که در 
خارج از تهران در حال فعالیت  و تالشند را به تمام ایران معرفی کنیم. “ایران فقط تهران 
نیست” شعاری است که در جشنواره سیزدهم وب و موبایل ایران، به عنوان خط مشی 
در نظر گرفته شده و امیدواریم که امسال بتوانیم استارتاپ هایی از هفت شهر ایران را 
معرفی کنیم.«رضا الفت نسب، دبیر اجرایی جشنواره وب و موبایل ایران نیز در خصوص 
رویداد هفت شهر سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران گفت: »هدف و رسالت اصلی 
جشنواره وب و موبایل ایران کمک به رشد و توسعه کسب وکار های شهرستانی است. ما 
اعتقاد داریم اینترنت می تواند تمام سیاست گذاری غلط مدیران در تجمع امکانات در 
پایتخت را بر هم زند و پتانسیل سایر فعاالن در کشور را هویدا کند. می دانیم راه سختی 

است اما قدم را محکم بر می داریم و با جان دل میگوییم ایران فقط تهران نیست.«
در حال حاضر دبیرخانه جشنواره وب وموبایل ایران مشغول هماهنگی های اجرایی هفت 
شهر است. برای اطالعات بیشتر در خصوص برگزاری سیزدهمین جشنواره وب  و موبایل 
ایران به آدرس www.iwmf.ir مراجعه و یا ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 
 Haftshahr۹۹# همچنین عالقه مندان می توانند رویداد های هفت شهر را با هشتگ

در شبکه های اجتماعی دنبال کنند.
گفتنی است سلسله رویدادهای هفت شهر در سال ۹۸ با استقبال بیش از ۲۰۰۰ نفر 
مواجه شد. در این رویدادها بیش از ۶۰ نفر از فعالین اکوسیستم استارتاپی ایران در ۷ 
شهر تجربیات خود را در اختیار جوانان عالقمند به حوزه استارتاپ و کارآفرینی قرارداند.

سه نکته مهم عرضه اوليه استارتاپ ها 
حضور تیم های استارتاپی در بورس، هم می تواند برای فعاالن بازار سرمایه جالب باشد 
و هم به کسب و کارهای نوپا و فناورانه برای جذب منابع مالی کمک کند؛ ولی پیش از 
هر عرضه اولیه ای باید به نکاتی توجه کرد تا کل اکوسیستم آسیب نبیند.موضوع عرضه 
استارتاپ ها به بورس، چند ماهی است که در رسانه ها مطرح شده و مسئوالن در ابتدای 
تابستان تاکید ویژه ای روی آن داشتند؛ به گونه ای که حتی شخص وزیر امور اقتصادی 
و دارایی نیز با تعدادی از فعاالن استارتاپی جلسه گذاشت و از عرضه نخستین استارتاپ 
در هفته نخست مرداد ماه خبر داد.حدود دو ماه از وعده حضور دی جی کاال در بورس 
می گذرد و این مجموعه نیز می گوید مــدارک الزم را تحویل داده، اما هنوز خبری از 
تحقق این موضوع نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به نظر می رسد از آن اشتیاق 
اولیه در میان مسئوالن برای ورود استارتاپ ها به بورس کاسته شده باشد.برای مثال به 
گفته عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، حضور شتابزده آنها 
در بازار سرمایه به نفع این اکوسیستم نبود، اما »این حالت هم که مسئوالن یک روز 
تصمیم  بگیرند، فعاالن استارتاپی را دعوت کنند، با آنها عکس بگیرند و خبر بدهند که 
قرار است برخی تیم ها وارد بورس شوند، اما روز بعد در پشت پرده تصمیم بگیرند که 
موضوع مسکوت بماند، قابل قبول نیست.«در این میان برخی فعاالن و کارشناسان این 
اکوسیستم، معتقدند نخستین شرکت های استارتاپی که در شرایط فعلی وارد بازار 
سرمایه می شوند، نقش کلیدی و مهمی در شکل دادن به روند و نگاه عمومی به این بازار 
نوپا خواهند داشت. در مقاله ای که ایده هاب در این زمینه تهیه کرده، آمده است با وجود 
پتانسیل باال و جذابیتی که عرضه اولیه سهام استارتاپ ها برای اولین بار در بازار سرمایه 
دارد و همچنین اهمیت این راهکار برای تأمین سرمایه مورد نیاز رشد این نوع شرکت ها، 
عدم توجه به تجربیات پیشین کشورها در IPO استارتاپ ها، می تواند امکان ورود سایر 

استارتاپ ها را به این بازار برای مدتی طوالنی با چالشی جدی مواجه کند.
بنابراین پیشنهاد می شود عرضه اولیه سهام این شرکت ها، مخصوصا اولین کاندیداهای 

هر صنعت، با درنظر داشتن سه نکته اصلی انجام شود:
1- مهم ترین موضوع، ورود بهترین کاندیدای هر صنعت به عنوان اولین شرکت عرضه 

کننده سهام در بازار بورس است.
۲- ارزش گذاری درست، کلیدی ترین گام در موفقیت پایدار هر صنعت و شرکت های 

تابع آن در بازار سرمایه است.
3- در نهایت حتی بهترین کاندیدا با منطقی ترین ارزش گذاری باید توجه به زمان عرضه 
اولیه داشته باشد چرا که ورود در زمان نامناسب، تبعات سنگین و بلند مدت برای شرکت 

و صنعت به همراه خواهد داشت.

اول کی وارد شود؟
بازیگر پیشرو، مقدم و تعیین کننده سرنوشــت صنعت است. اندازه بازار 
مخصوصا در صنایع نسبتا اشباع شده، مهم ترین فاکتور در ارزیابی کاندیدای 
هر صنعت و تعیین آمادگی او برای عرضه اولیه اســت. برای مثال عرضه 
اولیه لیفت )با 3۰ درصد سهم بازار( پیش از اوبر )با ۷۰ درصد سهم بازار(، 
موجب بحث های بسیاری حول اهمیت اندازه بازار در قیمت گذاری لیفت و 
مهم تر از آن بازتاب بلندمدت آن در تعیین ضرایب ارزش گذاری برای دیگر 
بازیگران صنعت شد )ضرایب قیمت گذاری اوبر در عرضه اولیه حدود ۲۵ 

درصد نسبت به لیفت تنزیل شد.(
در حالی که اوبر با وجود ورود متاخر و متاثر شــدن از تبعات منفی عرضه 
لیفت، موجب افزایش قیمت مقطعی سهم لیفت شد. که این موضوع را به 
ذهن متبادر می نماید که تقدم عرضه اولیه اوبر می توانســت محاسبات را 
برای هر دو شرکت و همین طور استارتاپ های دیگری که بعد از این دو وارد 

بازار می شوند، تغییر دهد.
عرضه اولیه اســتارتاپ ها، موضوعی مهم و پردامنه اســت که باید برای 

اثرگذاری مثبت آن بر اکوسیستم، به همه جوانب ماجرا دقت داشت.

اخبار

مزاحمت اینترنتی یکی از شایع ترین جرایم فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان قزوین گفت: فحاشی، توهین، افترا، تهدید، تمسخر، ارسال پیام و تصاویر نامناسب انتشار شماره تماس افراد و یا اطالعات کاری و خصوصی آنها در شبکه های 

اجتماعی و غیره از مصادیق مزاحمت اینترنتی است و برابر قانون مزاحمان اینترنتی به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهند شد.

نوســان گیری در بورس در 
حالی ممنوع شد که دالالن 
دالر، دالرهــای آمریکایی را 
صبح می خرند و به وقت ناهار 
می فروشــند و پس از صرف 
ناهار تصمیم می گیرند دوباره دالر دیگری را جایگزین 
قبلی ها کنند.بحث ممنوعیت نوسان گیری یک روزه در 
بازار سهام مخالفان و موافقانی دارد و مدیرعامل بورس 
تهران با اشــاره به تصمیم جدید مبنــی بر عدم امکان 
فروش ســهام خریداری شــده در یک روز گفت: »این 
تصمیم که تا زمان اطالع بعدی ادامه خواهد داشــت، 
خواسته فعاالن بازار مبنی بر کنترل شرایط غیرعادی و 
مصوبه نهاد ناظر بازار سرمایه برای سرمایه گذاری واقعی 
بوده و چندان هم پیچیده نیست.« علی صحرایی ادامه 
داد: »اصوال چرا فعال حقیقی یا حقوقی که هنوز پولی 
پرداخت نکرده باید قادر به فروش سهامی باشد که در 
همان روز خریداری کرده اســت؟ از سوی دیگر زمانی 

که ناشــرین یا بازارگردان ها مســئولیت نقدشوندگی 
و اطمینان بخشــی به بازار را به عهده می گیرند نباید 
با رفتار نوســان گیری و نا اطمینانی روبرو شوند.«این 
مقام مسئول در برابر این سوال که با توجه افزایش روند 
تسهیل و تسریع معامالت سهام در سال های اخیر ، آیا 
این تصمیم جدید بورس تهران بازگشت به عقب و کند 
شدن رویه ها نیست، توضیح داد: »خیر. در گذشته هم 
تسویه سهام، بعد از پرداخت وجه بود اما تا قبل از امروز 
خریداران اعتباری سهام، اقدام به پرداخت وجه در همان 
روز نمی کردند. بنابراین نگاه سرمایه گذاران به بازار نباید 
یک روزه باشد.«صحرایی ادامه داد: »هر تصمیمی دارای 
مزایا و معایبی بوده و موافقان و مخالفانی دارد اما اصل 
مهم رعایت انصاف و ایجاد تعادل و رویه های مناسب و 
اصولی است تا زمینه ایجاد بازاری عمیق، توسعه یافته و 

شفاف تر و نقدشونده تر از همیشه فراهم شود.«

رشد بی رمق بازار سرمایه در نخستین روز هفته
بازار سرمایه نخســتین روز هفته را سبزپوش اما لرزان 
آغاز کرد. شــاخص بورس روز شــنبه در یک ســاعت 
نخست معامالت ابتدا به رشد ۲1 هزار واحدی هم دست 

یافت اما در ادامه با افزایش عرضه ها و فشــار فروش، از 
رشد آن کاسته شد. در جریان معامالت روز شنبه و در 
آغاز معامالت در حالی که بیشتر نمادها مثبت معامله 
می شدند بار دیگر طبق عادت روزهای اخیر فشار عرضه 
بر تقاضا حاکم شد و صف های فروش بر بیشتر نمادهای 

بــازار غلبه کرد. شــاخص کل بورس تهــران در پایان 
معامالت شــنبه با 4۰۷۵ واحد رشــد در ایستگاه یک 
میلیون و ۶1۵ هزار و ۶۵۸ واحد قرار گرفت. شاخص هم 
وزن اما قرمزپوش بود و با افت ۹11 واحدی، رقم 41۲ 

هزار و ۵۲۹ واحد را ثبت کرد.

اولتیماتــوم احــراز هویت 
کاربــران در پلتفــرم های 
انتشار آگهی در حالی ازسوی 
دادستانی از روز اول مهرماه 
اعالم شــد که موانع بسیاری 
پیش پای این پلتفرم ها قرار دارد و الزم اســت قبل از 
اینکه خنجر زور باالی ســر این پلتفرم های پرطرفدار 

قرار بگیرد، بسترهای این کار فراهم شود.
به گزارش کســب و کار نیوز، الزام کاربران سایت هایی 
چون دیوار، شــیپور و باما به احراز هویــت برای ثبت 
آگهی های خودرو و مســکن فعال متوقف شده است و 
رایزنی ها با مقامات قانونی ادامه دارد. این در حالی است 
که قرار بود این کار از طریق سایت امتا انجام شود که در 
این سایت نکات پرراز و رمز و مبهمی است که الزم است 

پیش از اجرایی شدن آن، برطرف شود.

نکات مبهم سایت امتا از این قرار است:
1. این سامانه اطالعات هویتی، مکانی و تماسی کاربران 
را به درخواســت آن ها از طریــق پایگاه های اطالعاتی 
حاکمیتی به صــورت آنالین و اختصاصی برای ســایر 
کسب وکارها احراز و راستی آزمایی می کند. این موضوع 
فعال برای ثبت آگهی های خودرو و امالک الزامی شده 

است.
۲. کارشناسان می گویند اســتفاده از این سامانه باعث 
می شود تا کاربران از ســایت های آگهی های آنالین و 
قانونی استفاده نکنند و به انتشار آگهی در اینستاگرام 

و تلگرام که هیچ نظارتی بر آن ها نیست، روی بیاورند.
3. یکی از مشــکالت بزرگ این پروســه آن است که 

کاربران پلتفرم ها در زمان ثبت آگهی روی سایت های 
اینترنتی، ناگهان باید به سایت امتا هدایت شوند که در 
آنجا با یک پروسه طوالنی روبه رو می شوند. این دسته 
از کاربران پــس از ثبت اطالعات خود در ســامانه پر از 
مشکل امتا، باید دوباره به سایت اینترنتی مورد نظر خود 

بازگردند و پروسه ثبت آگهی را ادامه دهند.
4. جعفر محمدی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک 
وزارت صمت می گوید که الزام همه کاربران پلتفرم های 
اینترنتی به بارگــذاری اطالعات خود در این ســامانه 
می تواند منجر به بارگذاری تقاضای بســیار باال در این 
ســامانه و قفل شــدن و از کار افتادن آن و فلج شدن 

کسب وکارها شود.
۵. فرشــاد وکیل زاده، دبیر اتحادیه کســب وکارهای 
مجازی معتقد است کســب وکارهای مجازی با بحث 
احراز هویت هیچ مشــکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد 
این ســامانه نگران هســتند، چرا که در فرآیند کاری 

کسب وکارهای مجازی تا حدی اخالل ایجاد می کند.
۶. در صورت اجرای این الزام، داده های مشــتری های 
کســب و کارهای فضای مجازی در اختیار این سامانه 
قرار می گیرد و اگر به هر دلیلی این ســامانه هک بشه 
یا داده های آن افشا شــود، اطالعات عظیمی لو خواهد 
رفت و کسب وکارها با زیان های گســترده ای رو به رو 

خواهند شد.
۷. سوال اینجاســت از میان ســامانه های اهزار هویت 
مختلفی که وجود دارد چرا بر روی ســامانه امتا اصرار 
وجود دارد؟ در حالی که سامانه های احراز هویت دیگری 
نیز وجود دارد و انحصار برای یک سامانه خاص، منطقی 
نیست و همچنین بعید است که از نظر فنی پاسخگوی 

نیاز تمام کاربران شود.
۸. تجربه این سامانه در احراز هویت خریداران خودرو از 
سایپا و ایران خودرو نشان می دهد که این سامانه داری 

مشکالت بسیار زیادی است. یکی از مشکالت امتا این 
است که سیمکارت های اعتباری را شناسایی نمی کند. 
در این جا ســوال به وجــود می آید که چــرا به خاطر 
سیمکارت های بدون هویت، همه سیمکارت ها ملزم به 
احراز هویت می شوند؟ آیا منطقی تر نیست که اپراتورها، 
پلیس فتا و دولت فکری به حال ســیمکارت های بدون 

هویت کنند؟
۹. در برخی موارد نیز کد احراز هویت برای مشــتریان 

ارسال نمی شود.
1۰. تایید کدپستی نیز با مشکالت گسترده ای رو به رو 

است و معموال با پیغام خطا مواجه می شود.
11. تا زمانی که زیرساخت این ســامانه تقویت نشود، 
باعث ریزش کاربران اســتفاده کننــده از پلتفرم های 

آگهی دهنده آنالین خواهد شد.
1۲. یــک نکته دیگر آنکــه معمــوال کاله برداری های 
اینترنتی در حوزه هایــی غیر از خــودرو و امالک رخ 

می دهد. زیرا خریــداران برای خرید خــودرو یا ملک 
در نهایت باید آن را ســند بزنند و در یک مرجع قانونی 
آن خرید و فروش را بــه ثبت برســانند. در واقع برای 
خرید و فروش ملک و خودرو معمــوال کاله برداری رخ 
نمی دهد و همه چیز شــفاف تا مرحله آخر و از طریق 
مراجع قانونی پیش می رود. حاال ســوال اینجاســت 
که چــرا احــراز هویــت دقیقا بــرای این دو دســته 
 آگهی اجباری شــده؟ آن هم در مرحلــه ثبت آگهی

 نه فروش محصول.
13. با وجــود آنکه تــا اول مهرمــاه بــه پلتفرم های 
اینترنتــی مهلت داده شــود بــود که به ســامانه امتا 
متصل شــوند اما امروز چنین اتفاقی نیفتاده که نشان 
می دهــد ســایت های درج آگهی اینترنتــی احتماال 
تمایل چندانی به ایــن کار ندارند. ســایت های مانند 
 دیوار، شــپیور، کلیــد، بامــا، آدرس و… از جمله این

 سایت ها هستند.

ممنوعيت نوسان گيری روزانه  در بورس تا اطالع ثانوی دست نوسان گيران را بست

رشد لرزان شاخص بورس
خروج پول توسط حقيقی ها همچنان ادامه دارد

نکات مبهم سامانه امتا مانع از اجرای دستور دادستانی شد

پشت پرده توقف احراز هویت در سایت های آگهی

پایان بازی نوسان گیران یک روزه در بورس
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه

نوسان گیری های یک روزه در بورس به این دلیل ممنوع شد که در دوران کنونی بازار ســرمایه عمال چاره ای دیگری نبود زیرا جو معامالت کوتاه مدت باعث برهم زدن نظم بازار شده است. در حال حاضر بازار نیاز به یک ثبات 
نسبی دارد و به همین دلیل متوقف کردن معامالت یک روزه برای جلوگیری از نوسان گیری از روند قیمت های کوتاه مدت شاید مطلوب باشد زیرا برخی از معامله گران وقتی صف های فروش جمع می شد یا نمادی در آستانه 
رشد بود آن را می خریدند و چند دقیقه بعد یک درصد یا دو درصد باالتر می فروختند و مجددا سهم را پایین برمی گرداندند.  این کار باعث شده بود که بازار دچار نوعی تشتت شود یعنی در حالی که سهامداران امیدوار بودند که 
صف های فروش جمع آوری شود یا در واقع سهم ها به تعادل برسد، این معامالت کوتاه مدت ضربه ای را به ثبات بازار می زد و به همین دلیل روز چهارشنبه بحث معامالت الگوریتمی و از امروز هم بحث معامالت یک روزه متوقف 

شد تا شرایط رو به بهبود بگذارد. 
نکته دوم در مورد خروج پول حقیقی از بورس است. توجه داشته باشیم که وقتی پولی از بازار خارج می شود از طرف دیگر پولی وارد می شود و در حال حاضر حقوقی ها در حال خریدند و حقیقی ها فروشنده اند که طبیعی هم 

هست که این کار به این دلیل است که حقیقی ها کمی ترسیده اند. 
نکته سوم در باب بازار سرمایه این است که زمانی که قیمت سهام پایین می آید ارزندگی آن بیشتر می شود یعنی اینکه شما وقتی می توانید با پول کمتری میزان سهام بیشتری بگیرید، شرایط برای شما بهتر است. به همین دلیل 
در حال حاضر ارزندگی سهام رو به افزایش است و حقوقی های بازار به همین دلیل در حال خرید هستند و در شرایط افت بازار کسانی که می خواهند تعداد خیلی زیادی بخرند اقدام به خرید می کنند. پیش بینی من این است که 
فعال بازار وارد یک فاز ثبات نسبی شود و بعد از آن در یکی، دو ماه آینده بتواند مجدد رشد کند. البته وضعیت بازارهای موازی بسیار مهم است یعنی اگر با این سرعتی که دالر در حال افزایش است و قیمت کاالها دارد باال می رود 

ادامه پیدا کند بازار خیلی سریع تر می تواند وارد فاز رشد شود چون این بازار هم نمی تواند خیلی از تورم جا بماند. 
نکته بعدی در مورد اختصاص منایعی از صندوق توسعه ملی است. برای تحقق این تصمیم نیازمند زمان هستیم و این گونه نیست که همین فردا محقق شود قاعدتا تصمیمات چند روزی طول می کشد تا وارد فاز عملیاتی شود. 

در حالی که صندوق توسعه ملی تشکیل شده تا برای آیندگان منابعی را حفظ کند، از این رو حفظ این منابع در بازار سرمایه خیلی بهتر از سرمایه گذاری در بازارهای دیگر است. 
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رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهــران اعالم می کند 
که با اینکه تقاضا برای خرید کاالی آی تی نسبت به 
سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته؛ اما در 
این بین حجم واردات نسبت به زمان مشابه 4۰ درصد 
کاهش داشته است. محمدرضا فرجی روند طوالنی 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را عامل اصلی برای 
کاهش واردات در بازار ســخت افزار می داند. ماجرای 
عدم تخصیص ارز و یــا طوالنی بودن روند تخصیص 
ارز به کاال های آی تی ماجرای جدیدی نیســت و در 
طول یکی دو سال گذشــته معظالت زیادی را برای 
واردکنندگان به وجود آورده است. محمدرضا فرجی، 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، با اشاره به روند 1۵ 

روزه ثبت سفارش و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
در سال گذشته، از طوالنی شدن حدودا 3 ماهه این 

روند خبر داد .
او در این مورد به پیوست گفت: »با ساختار جدیدی 
که بانک مرکزی وضع کرده، تخصیص ارز از ســمت 
بانک مرکزی، میانگین حدود ۲ تا 3 ماه زمان می برد. 
این درحالی اســت که مجموع روند ثبت سفارش و 
تخصیص ارز، مجموعا حدود ۵ ماه زمان می برد و این 
مساله اصال به نفع شرکت های واردکننده و همچنین 

مصرف کنندگان نیست.«
به گفته فرجی، بسیاری از خانواده ها، به دلیل داشتن 
فرزند محصل، برای اولین بار مجبور به خرید تبلت یا 

لپ تاپ هستند و تابه حال این کاال را در خانه نداشته اند 
که حاال با تعمیر مدل قدیمی مشکل خود را موقتا حل 
کنند. او با اشاره به این مساله که اهمیت این کاال ها به 
دلیل اهمیت آموزش آنالین، در حال حاضر بسیار باال 
است عنوان کرد که برخی از خانواده ها به علت داشتن 
بیش از یک فرزند محصل مجبور به خرید بیش از یک 
تبلت، گوشی یا لپ تاپ هستند که این امر به دلیل باال 
بودن قیمت ها برای بسیاری از این خانواده ها یک عمل 

دشوار و یا غیرممکن است.
فرجی معتقد اســت اگر واردکنندگان موفق به ثبت 
سفارش شده و از سمت بانک مرکزی تیک تخصیص 
ارز را دریافت کنند، در بخش گمرک و ترخیص کاال، 

به جز پرداخت مالیات ها و عوارض، مشکلی برایشان 
وجود ندارد.

فرجی در خصوص تاثیرات شرایط سخت واردات بر 
افزایش قاچاق گفت: »در حــال حاضر، یک کاالیی 
مانند لپ تاپ کــه رنج قیمتــی ۲۰ میلیون تومانی 
داشته باشد برای واردکننده حدود 4 میلیون تومان 
هزینه های گمرکــی و مالیات هــای پرداختی دارد. 
این در حالی اســت که قاچاقچی  بــا دریافت هزینه 
۶۰۰ هزار تومانی همان کاال را از مــرز رد کرده و به 
شــما تحویل می  دهد. این شرایط ســخت و دشوار 
 پیش پای واردات، باعث افزایش قاچاق کاالی آی تی

 شده است.«

واردات کاالی آی تی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است
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