
با توافقات اخیــر در رابطه با تعیین تکلیــف کاالهای موجود در 
گمرک و بنادر به ویژه در رفع موانع ارزی، میلیون ها تن کاال امکان 
ترخیص سریع پیدا کردند که احتماال طی روزهای آینده صورت 

خواهد گرفت. 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر حدود هشت میلیون کاال در گمرک 
و بنادر موجود است که ۳.۵ میلیون تن آن کاالهای اساسی و ۳.۵ 
میلیون تن کاالهای غیر اساسی غیر کانتینری است که بیش از 
۸۰ درصد آن را مواد اولیه، مواد واسطه ای، اجزا و قطعات و ماشین 
آالت مربوط به واحدهای تولیدی تشکیل می دهند ، بیش از ۲۵ 
هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی نیز در بنادر و گمرک موجود است. 
این حجم از کاال در حالی در گمرکات دپو شده که مشکل عمده آنها 
به تامین ارز بر می گردد؛ به طوری که در رابطه با کاالهای اساسی 

بخش عمده ای از آنها در انتظار تامین ارز هستند؛ بعضی به صورت 
اعتباری خریداری و به بنادر حمل شــده اند و اسناد مالکیت نیز 
در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و بخشی دیگر هنوز مالکیت به 
صاحب کاال منتقل نشده بود. از سوی دیگر با وجود اینکه در مورد 
پنج قلم کاالی اساسی قرار شــد بدون ارائه کد رهگیری بانک به 
فوریت ترخیص شوند اما صاحبان کاال به دلیل اطمینان از تامین 
ارز رسمی یا ترجیحی در آینده از این تسهیالت استقبالی نکردند. 
در مورد کاالهای غیر اساسی نیز اصلی ترین مشکل جهت ترخیص 
به عدم انتقال ارز و مالکیت ایــن کاالها و عدم قرار گیری در صف 

تامین ارز بانکی بر می گشت. 
اما طی سفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به همراه مسئوالنی از 
وزارت صمت، گمرک و بنادر و راه و شهرسازی به استان هرمزگان 

و بازدید از بندر شهیدرجایی بندرعباس، در رابطه با تعیین تکلیف 
کاالهای موجود در گمرک و بنادر تصمیماتی اتخاذ شد تا بتوانند به 
سرعت آنها را ترخیص کنند.  آنطور که ارونقی -معاون فنی و امور 
گمرکی ایران -در مورد نتیجه بازدید از بنادر و تعیین تکلیف کاالها 
توضیح داده است، مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقالم و کاالهایی 
که به صورت اعتباری خریداری و اعالمیه تامین ارز برای آنها صادر 
شده به سرعت از گمرک خارج خواهند شــد. همچنین درباره 
کاالهایی که هنوز اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال 

ارز داشتند نیز نسبت به تامین ارز آنها اقدام می شود. 
در مورد کاالهای غیر اساســی نیز که حدود ۳.۵ میلیون تن در 
گمرک و بنادر موجودی دارند قرار است متعاقب نظر وزارت صمت 
و گمرک و اعالم به بانک مرکزی به قید فوریت نســبت به تامین 

منشأ ارز این اقالم اقدام و ترخیص شــوند.  در حالی گره ارزی از 
موانع ترخیص کاالهای وارداتی به شمار می رود که اخیرا همتی 
رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرده بانک مرکزی آماده ترخیص 
کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید است؛ به طوری که وارد کنندگانی 
که در حال حاضر کاالهای شامل مواد اولیه و قطعات خط تولید را 
در گمرک دارند اگر ثبت سفارش را به بانک مرکزی اعالم کنند این 

بانک نیز ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز را انجام می دهد. 
همچنین بر اساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاالهای 
اساسی نیز اگر هنوز وارد کنندگان کاالهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
وارد شده مشکل تامین ارز دارند، در صورت مراجعه به بانک مرکزی 
و بر اساس روش تعهدی این تعهد به آنها داده می شود که ظرف سه 

ماه آینده ارزشان تامین شود. 

مشکل دپو و ترخیص کاالهای وارداتی در گمرک و بنادر موضوع 
جدیدی نیست و سال هاســت که واردکنندگان و دستگاه های 
ذیربط با آن مواجه هســتند که البته در دو سال اخیر به صورت 
جدی تــری پیگیری شــده و اقداماتــی در ایــن رابطه صورت 
گرفت و دســتورالعمل ها و بخشنامه هایی در دســتور کار بود، 
اما به هر حــال همچنان این مشــکل عمدتا به دلیل مســایل 
ارزی پابرجا ماند که به نظر می رســد با توافقــات اخیر تا حدی 
 این مســئله برطرف شــده و موجب تخلیه میلیون ها تن کاال از 

گمرک و بنادر شود. 
این در حالی است که به گفته معاون فنی گمرگ احتماال ظرف 
چند روز آینده تصمیمات اتخاذ شده اجرایی و گمرک نسبت به 

ترخیص کاالهای دپو شده اقدام خواهد کرد.

تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع کرونا جهت پرداخت وام به کسب 
و کارها به بانک ها اختصاص یافته که از این مبلغ، ۴۵۰۰ میلیارد تومان وام  به 

کسب و کارها پرداخت شده است. 
یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر درباره 
آخرین وضعیت پرداخت وام کرونا به کســب و کارها گفت: تاکنون ۱۳ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان از منابع کرونا جهت پرداخت وام به کسب و کارها به بانک ها 

اختصاص یافته است.
وی که خواست نامش در مصاحبه ذکر نشود، افزود: از کل مبلغ تخصیص یافته 

به نظام بانکی، ۴,۵۰۰ میلیارد تومان وام به کسب و کارها پرداخت شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع کرونا و به مخاطره افتادن وضعیت کسب 

و کار کشور اعالم شد که تعداد بنگاه های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ 
میلیون واحد است که ۱.۳ میلیون واحد آن بیمه شده و دارای کد کارگاهی و 
۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هستند؛ همچنین در این واحدها ۲.۸ 

میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند.
دولت برای کاهش بحران کرونا در وضعیت فعالیت بنگاه های اقتصادی کشور، 
مقرر کرد که ۴۹ هزار میلیارد تومان بودجه در قالب تسهیالت از ۱۶ تا بیش از 
۲۰۰ میلیون تومان به کسب و کارهای آسیب دیده پرداخت شود که البته در 
ادامه، ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۴۹ هزار میلیارد تومان به پرداخت وام ودیعه 

مسکن اختصاص یافت.
در همین ارتباط، ۸۴۸ زیررسته به عنوان مشاغل به شدت آسیب دیده از سوی 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شدند و مقرر شد فعاالن این رسته ها، 
پس از ثبت نام در سامانه کار، تسهیالتی با سود ۱۲ درصد دریافت کنند.

آخرین پی گیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان مبلغ بودجه برای وام کرونا به بانک ها اختصاص داده شده و ۴,۵۰۰ 

میلیارد تومان نیز وام به کسب و کارها پرداخت شده است.
همچنین اگرچه ۳۱ شهریور ماه آخرین مهلت ثبت نام کسب و کارهای آسیب 
دیده از کرونا برای دریافت وام بود اما مطابق با اعالم سخنگوی دولت، مهلت ثبت 
نام بنگاه ها تا یک ماه دیگر تمدید شــده است که صاحبان مشاغل می توانند با 
مراجعه به سامانه کارا به نشانی https://kara.mcls.gov.ir/ فرایند ثبت نام 

را انجام دهند.

الزم به ذکر اســت که اگر تســهیالت تا ۱۶ میلیون تومان باشــد، سفته فرد 
متقاضی یا چک به تشخیص بانک، وام ۱۶ تا ۴۸ میلیون تومان نوع وثیقه سفته 
فرد متقاضی یا چک به تشــخیص بانک به همراه یک ضامن )واحد اقتصادی 
دیگر یا کارمند(، وام ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومان ســفته فرد متقاضی یا چک به 
تشخیص بانک به همراه ۲ ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(، وام ۱۶۰ تا 
۲۰۰ میلیون تومان ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ 
ضامن )واحد اقتصادی دیگر یا کارمند(، و وام از ۲۰۰ میلیون تومان باالتر با ارائه 
تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق 
 متعارف و سقف مبلغ ســفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیالت به عنوان ضمانت 

دریافت می شود.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران گفت: 
مصرف بنزین در بعضی از روزهای فروردین ماه به 

۲۲ میلیون لیتر هم رسید.
 همایون صالحی در گفت وگو با ایلنا، درباره میزان 
تغییرات مصرف بنزین در ۶ ماهه نخســت امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: قبل 
از آبان ماه و پیش از اعمال ســهمیه بندی در سال 
۹۸ روزانه بیش از ۹۸ میلیــون لیتر بنزین مصرف 
می کردیم بعد از ســهمیه بندی از آذرماه به بعد با 
۳۰ درصد کاهش مواجه شدیم. زیرا با سهمیه بندی 
تقاضا و مصرف مردم پایین آمد. البته ســی ان جی 
هم توسعه داده شد که میزانی از تقاضای سوخت 

به آن سمت رفت.

وی افزود: پس از اســفنده مــاه با شــیوع کرونا 
و اعمــال محدودیــت و پروتکل های بهداشــتی، 
۶۰ درصد کاهش فروش پیدا کردیــم. به عبارت 
دیگر بعــد از ســهمیه بندی از ۹۸ میلیــون لیتر 
مصرف روزانه، به ۷۵ میلیون لیتر رســیدیم و در 
 اسفندماه میزان مصرف به ۴۲ میلیون لیتر در روز 

کاهش یافت.
در برخــی روزهــای فروردین و جدی تر شــدن 
پروتکل ها مصرف پایین تر آمد، به طوری که بعضی 
از روزهای فروردین ماه میزان فروش به ۲۲ میلیون 

لیتر هم رسید.
رئیس کانــون انجمن های صنفی جایــگاه داران 
در ادامه گفت: پس از اردیبهشــت که مســیرها 

باز شــد و اعالم شــد که مردم می توانند به کسب 
و کار خــود برگردند دوباره مصــرف افزایش پیدا 
کــرد، میانگیــن مصرف روزهــای اخیــر به ۷۵ 
میلیون لیتر رســیده اســت، نســبت به ۶ ماهه 
 نخســت ســال قبل ۲۵ میلیــون لیتــر کاهش 

مصرف داشتیم.
وی یادآور شد: اکنون میزان مصرف به همان میزان 
بعد از ســهمیه بندی و قبل از کرونا رسیده است، 
البته در برخی بازه های زمانی کــه به خاطر کرونا 
اعمال محدودیت ها اعالم می شود و باز هم مصرف 

پایین می آید.
صالحی آخرین رقم مصرف ســی ان جی را نیز ۲۵ 

میلیون متر مکعب در روز اعالم کرد.

اقتصاد آلمان امسال بیش از ۵ درصد کوچک خواهد شد. به گزارش 
شــین هوا، مرکز مطالعات اقتصادی آلمان در برآورد جدید خود از 
وضعیت اقتصادی این کشور اعالم کرد امسال اقتصاد این کشور ۵.۳ 
درصد کوچک خواهد شد که این رقم در صورت تحقق، ۱.۴ درصد 

بیشتر از رقمی خواهد بود که پیشتر تصور می شد.  
تیمو وولمرهویزر- مدیر بخش پیش بینی های این موسسه گفت: 

کاهش رشــد اقتصاد در سه ماهه دوم ســال بهتر از چیزی بود که 
انتظارش را داشــتیم و گمان می کنم در ادامه سال نیز روند احیای 
اقتصادی ادامه خواهد داشــت. با این حال نباید فاموش کرد که تا 
بازگشت به شرایط عادی راهی طوالنی در پیش است به ویژه آن که 
هنوز احتیاط در رفتار معامله گران و خانوارها کامال محسوس است.  

این موسسه با پیش بینی از سرگیری رشد اقتصادی در سال آینده، 

نرخ رشد ســال ۲۰۲۱ را ۵.۱ درصد پیش بینی کرده است. در بعد 
بودجه ای اما مازاد بودجه ۵۲.۵ میلیار دالری دولت در ســال قبل 
جای خود را به کســری بودجه ۱۷۰ میلیارد دالری در سال جاری 

خواهد داد.  
این موسسه با دفاع از تصمیم دولت برای کاهش نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده از ۱۹ درصد به ۱۶ درصد، خواســتار انجام اقدامات حمایتی 

بیشتر از بخش خصوصی در برابر پیامدهای کرونا شده است. پیش 
از این وزارت اقتصاد آلمان در گزارشــی اعالم کرده بود روند احیای 
رشد اقتصادی این کشور از سر گرفته شــده اما بسیاری از فعاالن 
رفتار محتاطانه ای از خود نشان می دهند  و نمی توان آن ها را خوش 

بین نامید.  
در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۰ اقتصاد آلمان به میزان ۹.۷ درصد 

کوچک شد که این رشد، ضعیف ترین رشد اقتصادی آلمان از زمان 
ثبت داده های رشد در سال ۱۹۷۰ میالدی تاکنون محسوب می شود. 
هم چنین در مقایسه با رشد مشــابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی 
 ۵.۲ درصد کمتر شده اســت.  دولت آلمان تاکنون برای حمایت از 
بخش های مختلف اقتصاد این کشور ده ها میلیارد یورو تقدینگی به 

بازارها تزریق کرده است.

یک مقام ارشــد چینی از گشایش بیشتر بازارهای 
مالی این کشور به روی اشخاص خارجی خبر داد.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، لو له یی- قائم 
مقام کمیسیون ارزی چین که برای شرکت در یک 
همایش صنعتی در شهر شانگهای حاضر شده بود 
از نیاز بازار سرمایه چین به ادغام بیشتر با نظام مالی 
جهانی سخن گفت. به گفته له یی، با تطبیق پذیری 
بیشتر با قوانین جهانی و باز شدن درهای اقتصاد این 
کشور به روی سرمایه گذاران خارجی از انزوای این 
کشور در سطح جهان جلوگیری می شود. به گفته 
این مقام چینی، بخشی از اصالحات مالی در حوزه 
ارزی انجام خواهد شد و این اصالحات نقش مهمی 

در  تقویت روابط مالی با جهان خواهد شد.

قائم مقام کمیسیون ارزی چین هم چنین با اشاره به 
تالش برخی کشورها برای محاصره اقتصادی چین 
گفت هر چه قدر اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی 
بیشتر ادغام شود، آسیب پذیری آن در برابر ریسک 

تحریم ها کاهش می یابد.  
افزایش تنش هــای بین چین و آمریــکا در هفته 
های اخیر باعث شده اســت برخی از کارشناسان 
نسبت به جنگ تجاری جدیدی بین این دو کشور 
هشــدار دهند. چین تالش دارد تا با اصالح قوانین 
مالی خــود روابط با دیگر کشــورها را تقویت کند 
تا جریان ســرمایه ورودی به کشورش را در سطح 
باالیی نگه دارد. چین در بخشی از اصالحات جدید 
خود اجازه تاسیس شرکت با مسیولیت محدود را 

به خارجی ها داده و قوانیــن جابجایی منابع مالی 
 به خارج نیز برای شــرکت های خارجی تســهیل 

شده است.  
له یی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
ضرورت ثبات بازار ارز گفــت اقدامات جدیدی در 
دست اقدام است که باعث می شود نرخ ارز انعطاف 
پذیری بیشتری داشــته باشد  تا شرکت ها بتوانند 
برنامه ریزی بهتری برای ایفای تعهدات ارزی خود 

داشته باشند.  
چین هم چنیــن روز جمعه برای نخســتین بار از 
اجرایی شدن قوانینی خبر داد که به بخش دیگری از 
شرکت های خارجی اجازه دسترسی به بازار بدهی 

این کشور را می دهد.

آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپو شده 

پرداخت ۴۵۰۰ میلیارد تومان وام به بنگاه های آسیب دیده از کرونا

مصرف بنزین به بعد از سهمیه بندی و قبل از کرونا بازگشت 

وضعیت بزرگ ترین اقتصاد اروپایی چطور خواهد بود؟

درهای اقتصاد چین به روی جهان باز می شود
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نوبخت:

سرمقاله

يادداشت

رونق کاذب
اقتصاد مسکن

شرط موفقیت 
طرح کاالبرگ

تایید افزایش وام مســکن 
جوانــان از ســوی دولت به 
معنی تایید افزایش قیمت 
تمام شده ملک و ناامیدی به 
بازگشت تعادل قیمتی به بازار مسکن است. در واقع 
به تدریج داریم به این باور و نظام می رسیم که ملک 
گران شده و باید چترها و سبدهای حمایتی خودمان 

را گسترده تر کنیم...

  منصور غیبی، کارشــناس 
مسکن

  ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

صفحه ۴

صفحه ۳

۳

۴

طرح اختصاص کاال برگ برای تامین 
کاالهای اساسی تقدیم مجلس شد

تنظیم  بازار  با   احیای  کوپن

طرح  سازمان  نظام صنفی 
رایانه ای  برای تولید  رمز 

ارز  روی میز  مجلس

سقف وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان شد

چراغ سبز  به افزایش قیمت مسکن
صفحه۴

صفحه۳

خانه نشینی طوالنی مدت بیکاران کرونایی           
وزارت کار: کرونا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در ایران بیکار کرد

۱۵۵ هزار نفر  از  اسفند  تا  کنون   هنوز نتوانسته اند    دوباره   شاغل   شوند 

در حالی بعد از گذشت ده سال از ارایه آخرین کوپن 
برای دریافت کاالهای اساسی می گذرد که در شرایط 
فعلی کمیســیون برنامه و بودجه طرح اختصاص 
کاالبرگ برای تامین کاالهای اساسی را تقدیم هیات 
رییسه کرده است. بر اســاس این طرح دولت باید 
نیازهای اساسی خانوارها را تامین کند. البته در این 
طرح بر تامین نیازهای اساسی خانوارهای کم درآمد 
و  کم برخوردار تاکید بیشتری شده است.  بنابراین 
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای 
معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم 
برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت 
ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید 

به هر فرد ایرانی شناسایی شده...

با کلید خوردن طرح تامین ارز با استفاده از جهش 
تولید صنعت استخراج رمزارز در مجلس، هرچند 
امیدها برای اصالح نرخ برق و گاز ماینرها برای فعالیت 
این صنعت در کشور زنده شد؛ اما این طرح خود نکات 
مغفولی دارد که می بایست آنها نیز مدنظر قرار گیرد. 
دبیر کمیســیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران )نصر( نیز معتقد است کلیات 
طرح مجلس خوب است و در صورت مصوب شدن 
این طرح فرصت خوبی برای فعاالن این صنعت و بهره 
مندی کشور از منافع ایجاد می کند. علی بابک نیا در 
این مورد می گوید: »صنعت ماینینگ )استخراج رمز 

ارز( محصولی استراتژیک...



اقتصاد2
ایران وجهان

نوبخت:
 طرح پیش فروش نفت در سال 

۱۴۰۰ اجرایی می شود 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به نهایی 
شدن موضوع پیش فروش نفت در شورای عالی 
هماهنگی گفت: این روش ســال آینده اجرایی 
خواهد شد. قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش 

۴۰ دالر و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.
به گزارش صدا و سیما، محمدباقر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه 
ســتاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: 
سیاست دولت برای تأمین کاال های اساسی و مورد 
نیاز مردم در ســال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و 
۲۰۰ تومانی است، چون تجربه نشان داده است که 
هرنوع تغییر ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی 

منجر به افزایش قیمت در بازار می شود.
نوبخت افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست 
می آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت 
است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم 
و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد های 
ارزی آن را با ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن 
را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کاال های اساسی 
اختصاص دهیم. وی گفــت: در بخش دیگر، نفت 
برای اســتفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شــده 
که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در 
شــورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده 
است که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک 
روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست. قیمت 
هر بشــکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دالر و نرخ 
تسعیر آن نیمایی خواهد بود. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشور اضافه کرد: سیاست کاهش وابستگی 

به درآمد های نفتی را سال آینده دنبال می کنیم.
نوبخت گفت: در سال آینده منابع عمومی برای 
خروج از رکود تعییــن کننده هســتند و اگر با 
طرح های عمرانی و افزایــش آن بتوانیم از رکود 
خارج شویم و رشــد اقتصادی داشته باشیم باید 

سرمایه گذاری و هزینه کنیم.
وی افزود: همزمان باید سیاست های پولی انقباضی 
و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش 
خصوصی براســاس گزارش بخش آمار مطلوب 

نیست و ناشی از استمرار رکود است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: 
اگر می خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در 
مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در 
بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از 

نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.
نوبخت گفت: بر این اســاس برای مهــار تورم از 
سیاســت های انقباضی که مسئولیت آن با بانک 
مرکزی است استفاده می کنیم و با سیاست های 
مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را 
دارد می توانیم سیاست های انبساطی متناسب 
داشته باشــیم. به همین علت برای سال آینده 
منابع بیشتری عالوه بر فروش نفت الزم داریم و 

آن درآمد ها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است.
وی گفت: مصمم هستیم اصالح ساختار را که به 
مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت های 
مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در 

بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم.
نوبخت افزود:، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی 
بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و جبران 
آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح های عمرانی 
استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
گفت: مولد سازی دارایی ها را امسال انجام دادیم و 
با توجه به بند ج. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه 
دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی های 
خودمان را که به صورت ســهام کارخانجات است 
برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن اســتفاده 
کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصالح ساختار در بخش 
هزینه ها یک کمیته ویژه هزینه ها در قانون بودجه 

آوردیم تا هزینه ها واقع بینانه و محدود کنیم.
وی گفت: در جلسه امروز آخرین بررسی ها برای 

صدور بخشنامه بودجه الزم داشت پرداخته شد.
نوبخت افزود: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی 
در حال تهیه اســت و پیش بینی ما این است که 
ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که الزمه 
آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، 

طرح های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.
وی گفت: بــرای تحقــق طرح هــای تولیدی، 
سیاست های توســعه ای صادرات غیرنفتی را به 

صورت جدی در پیش می گیریم.
نوبخت افزود: ســال آینده رویکرد مــا افزایش 
صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه 
برای شــرکت های دانش بنیان و افزایش ارزش 
افزوده از طریق زیربنا ها و طرح های تولیدی است.

رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: 
طرح های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت 
افتتاح دارند به آن ها بودجه کافی پرداخت می شود.

خبر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن ایران گفت: بسیاری از 
ناکارآمدی ها، پشت تحریم ها 
پنهان شده است. به گزارش 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
ایران، غالمحســین شــافعی امروز در نشست هیأت 
نمایندگان اتاق گفت: تاکنون بیش از ۴ دهه آزمون وخطا 
باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته 
و نظام مند است که مدیریت آن توسط سیاست مداران 
و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی تواند نتیجه مطلوبی 

به بار آورد.
شافعی سپس مســائل و مشــکالت روز نظیر فشار به 
صادرکنندگان در مسئله رفع تعهد ارزی را موردتوجه قرار 
داد و گفت: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی 
صادرکنندگان کشور مورد بی مهری قرار گیرند و بیش از 

گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در مورد شــرایط 
بورس و تأثیر آن بر بنگاه های اقتصادی نیز تأکید کرد که 
در کنار واگذاری سهام شرکت های دولتی باید به واگذاری 
مدیریت شرکت ها به بخش خصوصی واقعی توجه شود.

شــافعی تأکید کرد: برنامه هفتم توســعه باید مبنای 
حرکت اقتصادی باشد هرچند برنامه هایی که تاکنون 
اجراشده اند با مشکالت عدیده ای مواجه هستند. به رغم 
تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال 
اخیر، تقریباً تمامی متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله 
نرخ رشــد اقتصادی، ســرمایه گذاری، توزیع درآمد و 
درآمد سرانه حقیقی نسبت به سال آغازین این دهه در 
وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. در کنار تداوم مشکالت 
ســاختاری اقتصاد و به ویژه ناهماهنگی و ناکارایی در 
سیاست گذاری اقتصادی در سطح کالن، بخشی از این 
موضوع به تحریم های اقتصادی گســترده و بی سابقه 
کشــور برمی گردد؛ تهیه و تصویــب برنامه های مزبور 
نتوانسته است از بروز و تداوم مشــکالت فوق ازجمله 
تحریم ها پیشگیری کند و بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت 

تحریم ها پنهان شده است.
شــافعی تصریح کرد: دولت نمی توانــد هم صحبت از 
مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری 
مردم در بورس کنــد و هم هم زمان به طــور مداوم در 
قیمت گــذاری و مدیریت بنگاه هــای حاضر در بورس 
 ETF دخالت کند. نمی توان سهام بنگاه ها را در قالب
به مردم واگذار کرد اما در قالب یک آئین نامه مدیریت 

بنگاه های واگذارشده را برای سال ها، در دست دولت نگه 
داشت. اکنون بیش از ۴ دهه آزمون وخطا باید دریافته 
باشیم که اقتصاد یک سیستم به هم پیوسته و نظام مند 
است که مدیریت آن توسط سیاست مداران و مدیران 
اجرایی غیرهماهنگ نمی تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.

بخش خصوصی و تأمین منابع مالی از بورس
شــافعی درباره اوج گرفتن بورس در طی ماه های اخیر 
گفت: اوج گرفتن بورس در کشور طی ماه های گذشته 
در شرایطی بود که بازارهای مالی در همه دنیا به دلیل 
شوک وارده به اقتصاد جهانی از ناحیه شیوع کرونا با افت 
بی سابقه همراه بوده اند. رشد فزاینده بورس در دوره ای 
که کشور با رکود عمیقی دست وپنجه نرم می کند و طی 
یک دوره ده ساله نزولی بوده و حجم فروش شرکت ها و 
صادراتشان به دلیل کرونا کاهشی بوده، نمی تواند ناشی 
از بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد و بنگاه های کشور 
باشــد و رابطه معناداری بین جهش بــورس و تولید و 

اشتغال مشاهده نمی شود.
او ادامه داد: متأسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی 
شرکت های زیان ده دولتی با قیمت های باال در بورس 
فروخته شدند و مقام ناظر واکنشی بر این مسئله نشان 
ندادند. نکته مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد 
آن است که در راســتای تأمین مالی بخش خصوصی 
از بازار سرمایه الزامی اســت تا فرآیند و رویه های ورود 
شرکت های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آن ها 

تسهیل شــود. شــافعی به اقدام مهم بعدی که بخش 
خصوصی انتظار دارد اشاره کرد و آن را اصالح نظام بانکی 
دانست: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکالت 
عدیده ای دست وپنجه نرم می کند، امروز فرصتی است 
تا بانک های خصوصی و خصوصی شده از طریق بورس 
افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی 
صورت گیرد که حق تقدم خرید سهام داران اصلی و خرید 
سهام توسط ســهامداران فعلی ممنوع شود تا ترکیب 
سهام داری بانک ها اصالح شود و هم زمان گام هایی برای 
استقرار حاکمیت شــرکتی در این مورد برداشته شود. 
فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می سازد 
تا تیم مدیریتی این بانک ها تغییر کند و اصالحاتی در 

ساختار مدیریتی آن ها ایجاد شود.

تأمین مواد اولیه مشکل روز صنعت
شافعی گفت: بخش تولید کشور به اشکال مختلفی در 
معرض تهدیدهای خارجی و داخلی اســت. تحریم ها و 
مشــکلی که در ورود مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای 
ایجاد کرده، واحدهای صنعتی کشــور را با تنگناهای 
عدیده مواجه ســاخته اســت از طــرف دیگر تصویب 
بخشنامه ها و آئین نامه های متعدد و بعضاً خلق الساعه غیر 
کارشناسی و بدون اعمال نظر بخش خصوصی به مشکالت 
تولیدکنندگان افزوده است. در کنار عوامل فوق، نرخ باال 
و بی ثباتی ارز، هزینه تأمین مواد اولیه تولید را به صورت 
غیرمتعارفی افزایش داده به حدی که ادامه فعالیت برای 

تولیدکنندگان را دشوار کرده است. او تأکید کرد: مشکل 
تأمین ارز تولیدکنندگان در سامانه نیما و مشکالت ثبت 
سفارش نیز باعث شده است مواد اولیه و ماشین آالت و 
تجهیزات برای واحدهای تولیدی تأمین نشود. دلیل دپو 
شدن حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرکات کشور، 

عدم تخصیص ارز و عدم ترخیص به موقع است.
عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی بسیاری از واحدها 
را سرگردان کرده است از طرف دیگر گمرک نیز ترخیص 
کاال را منوط به تأمین ارز کــرده و در این میان بخش 
عظیمی از تولید کشور در یک سیکل معیوب گرفتار شده 
است. اگر این مشکل حل نشود، می تواند برای تولید کشور 
بحران ساز شود. توقف تولید ریزش شدید اشتغال را به 
دنبال دارد. در این موضوع به بحران هایی مبدل خواهد 

شد که غلبه بر آن بسیار دشوار خواهد بود.
شافعی تصریح کرد: به دلیل سیاست های ارزی، پولی و 
گمرکی که هم راستایی الزم را با یکدیگر ندارند. تأمین 
مواد اولیه با مشکل همراه گشته است و هشدارهای الزم 
در این زمینه از سوی اتاق ایران داده شده است. انتظار بر 
این بود که در جهت رفع مشکل تأمین مواد اولیه به موقع 
اقدامات جدی تری صورت گیرد کــه طبق روال هیچ 
توجهی نشد و طبق روال های معمول و غیرعادی همواره 
در این موارد عالج واقعه را به بعد از وقوع موکول می کنیم.
او ادامه داد: وضعیت امنیت غذایی نهاده های تولید بخش 
کشاورزی به دلیل عدم تأمین و اختصاص نیافتن بخش 
قابل توجهی از ارزهای موردنیاز به این نهاده ها بســیار 
نگران کننده است و تداوم آن ها نسبت به سال های قبل با 
نقصان شدید روبروست و این مسئله در بخش کشاورزی 
هم استمرار تولید را تهدید می کند و هم درآمد کشاورزان 
را متأثر خواهد کرد. در خصوص تولیــدات زراعی نیز 
کمبود نهاده ها قطعاً کشت پاییزه را با مشکالت فراوانی 

مواجه خواهد کرد.
شافعی تأکید کرد: شایسته نیست که در شرایط جنگ 
اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی مهری قرار گیرند 
و بیش از گذشته با تنگناهای گوناگون مواجه شوند و ما 
نگران ادامه این روش هستیم. به عنوان رئیس اتاق ایران 
شاهد تالش های تشکل های اقتصادی، اعضای هیأت 
رئیسه و فعاالن اقتصادی هستم اما به سهم خود عرض 
می کنم که شرمنده ایم که به رغم تالش، نتوانسته ایم در 
رفع مشکالت آن طور که باید موفق باشیم اما درعین حال 
به آینده امیدواریــم که اگر حرف مــا موردقبول واقع 
نمی شــود آن طور که مقام معظم رهبری فرموده اند، 
مسئوالن و تصمیم گیران بر اســاس فرمایشات ایشان 

حرکت کنند و برنامه بریزند.

شافعی:

بسیاری از ناکارآمدی ها، پشت تحریم پنهان شده است

شاخص بورس بیش از ۴۳ هزار 
واحد کاهش یافت

شاخص بورس روز گذشته روندی نزولی داشت و بیش 
از ۴۳ هزار واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، معامالت 
روز گذشته بازار ســرمایه در حالی به پایان رسید که 
شاخص کل بورس با۴۳ هزا رو ۳۸۳ واحد کاهش رقم 
یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن نیز با ۴۷۳۶ واحد کاهش در رقم ۴۰۷ 
هزار و ۷۳۲ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۵۱۹ 
هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال انجام 
دادند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، 
معدنی وصنعتی گل گهر، پاالیش نفت بندرعباس و 
پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشتند و پاالیش نفت اصفهان، 
ایران خودرو، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران ، بانک ملت، تامین سرمایه امین، و بانک تجارت 
نمادهای پر ببیننده این بازار بودند. در آن سوی بازار 
سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۲۵۱ واحد کاهش 
به رقم ۱۷ هزار و ۹۵۰ هزار واحد رسیدو معامله گران 
این بازار ۳۳۹ هزار معامله انجــام دادند که ۲۸ هزار و 
۸۲۷ میلیارد ریال ارزش داشــت. پلیمر آریا سوسل، 
بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس ،سهامی ذوب آهن 
اصفهان و بانک دی نســبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی ماهرون و سهامی 
ذوب آهن اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

پیام تبریک مدیر عامل چادرملو خطاب به 
مدیر عامل شرکت انتقال آب خلیج فارس

 جناب آقای دکتر یاری 
مدیر عامل محترم شرکت انتقال آب خلیج فارس

 با سالم و احترام، خبر مسرت بخش ورود اولین پمپاژ 
آب خلیج فارس به مخزن ۴۵ هزار لیتري گل گهر در 
سیرجان موجب شعف و خرســندی همه متولیان و 
دست اندرکاران اجرای این پروژه عظیم ملی گردید . 
بی شک اگر عزم  و اراده خلل ناپذیر جنابعالی و سایر 
مدیران پیشــگام در اجرای این پروژه ملی نبود ، این 
مهم هرگز به ثمر نمی رسید. بر خود وظیفه میدانم این 
موفقت بزرگ را که در سایه عنایات الهی، توجه حضرت 
ولی عصر )عج( ، رهنمودهای مقــام معظم رهبری 
و ریاســت محترم جمهوری محقق گردید، خدمت 
جنابعالی و همه تالشگران اجرای این طرح ارزشمند، 
تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی آرزوی سالمتی 

و موفقیت روز افزون می نمایم .

اخبار

براساس تصمیم ستاد ملی کرونا، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن که تا 
پایان دی ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود برای سال جاری می توانند وام 

ودیعه مسکن را دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، ستاد ملی مقابله با کرونا در آخرین جلسه خود پرداخت 
تســهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات )کمک ودیعه مسکن( را تا پایان 
دی ماه سال جاری تمدید کرد. به این ترتیب متقاضیان دریافت وام ودیعه 
مسکنی که تا پایان دی ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود برای سال جاری 

می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.
 البته بنا به گفته پروانه اصالنی - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 

شهرسازی - در شرایط فعلی ثبت نام جدید برای وام ودیعه مسکن انجام 
نمی شود. افرادی که پیش تر ثبت نام کرده اند ساماندهی می شوند و مبالغی 
که برای پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده به متقاضیان واجد 

شرایط به مرور و تدریجی پرداخت خواهد شد.
اصالنی اعالم کرده که حدود ۵۰۰ هزار نفر تا کنون مدارک خود را بارگذاری و 
به مرور به بانک ها معرفی می شوند.   پیش از این محمود محمودزاده - معاون 
وزیر راه و شهرسازی - تعداد کل متقاضیان واجد شرایط دریافت وام ودیعه 
مسکن را ۳۵۵ هزار نفر اعالم کرده بود. با این حساب به نظر می رسد همه 
متقاضیان به بانک معرفی می شوند و هر زمان که عدم احراز شروط دریافت 

این تسهیالت محرز شود از روند پرداخت وام کنار گذاشته می شوند. مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن درباره آخرین آمار ثبت نام متقاضیان وام اجاره گفته 
است: پیش تر و در زمان ثبت نامی که تعیین شده بود، دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
نفر پیامک درخواست وام ودیعه مسکن ارسال کرده بودند که از این میزان، 
تعدادی کد ملی مخدوش داشتتند. حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر کد 
ملی صحیح داشتند که به آنها پیامک ارسال شده و به مرور مدارک خود را 
بارگذاری و تکمیل درخواست می کنند. تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر تکمیل 
درخواست کردند و به مرور به بانک معرفی می شوند و در فرآیند دریافت وام 

ودیعه مسکن، قرار می گیرند.

تمدید مهلت دریافت وام اجاره تا پایان دی ماه
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مرکز پژوهش های مجلس طرح دو فوریتی چهش 
تولید مسکن را سبب رشــد شدید نقدینگی، تورم 
باال و افزایش قیمت ها در بازارهای موازی مسکن 

دانست.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی 
درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن 
آورده است: اگرچه اندیشــیدن تدابیر جدید برای 
بهبود وضعیت بازار مســکن یک ضرورت اســت، 
اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساســی اســت که 
مهم ترین آنها رشد شــدید نقدینگی تا ۵۰ درصد 
خواهد بــود که این رشــد نقدینگــی نهایتاً خود 
را در تورم های بــاال، التهابات مجــدد و چند باره 
 بازار مســکن، خــودرو، ارز و دیگر بازارها نشــان 

می دهد.
بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، تأمین 
مالی طرح جهش تولید مســکن در هر سال رقمی 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این رقم 

به رشد نقدینگی دامن می زند.
این گزارش یکی دیگر از ایرادات طرح جهش تولید 
مسکن را تغییر رویکرد بانک ها از اعطای تسهیالت 
به ســایر بخش ها به بخش مســکن عنوان کرده 
که نتیجه آن تشــکیل رکود در ســایر بخش های 

اقتصادی است.
بر اساس اعالم مرکز پژوهش های مجلس، در طرح 
جهش تولید مســکن آمده اســت در صورتی که 
بانک ها از اعطای تسهیالت به بخش مسکن تا سقف 
۲۰ درصد خودداری کنند، مطابق قانون بودجه ۹۹، 
به آنها مالیات تعلق گیرد که این مالیات تا ۶۰ هزار 
میلیارد تومان به بانک ها تحمیل می شــود و عماًل 
به معنای ورشکســتگی بانک ها و تشدید ناترازی 

شــبکه بانکی خواهد بود. بر اســاس این گزارش، 
بانک ها برای تأمین منابع این طــرح چاره ای جز 
اســتقراض از بانک مرکزی نخواهند داشــت که 
نتیجه آن خطر تورم های بســیار شــدید، کسری 
بودجه، رشد پایه پولی و نهایتاً ایجاد بار بودجه ای 
 چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ســنواتی 

خواهد بود.
در بخش دیگری از این گــزارش به موضوع تأمین 
اراضی احداث واحدهای مســکونی مشــمول این 
طرح از محل افزایش حریم و محدوده شهرها اشاره 
شده و نتیجه می گیرد که با اجرای آن، بخش قابل 
توجهی از اراضی ملی نهالستان های عمومی، مناطق 
و پارک های جنگلی، مراتع و دیگر اراضی با ارزش 

تخریب خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس از دیگــر ایرادات طرح 
جهش تولید مسکن را تعیین تخفیف ۵۰ درصدی 
در عوارض پروانه ساختمانی و صدور گواهی پایان 
کار از سوی شــهرداری ها عنوان کرده که نتیجه 
این اتفاق، ورشکستگی برخی شهرداری ها و حتی 
بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات رسانی 
مطلوب شــهرداری ها به دلیل کاهش درآمدهای 

آنها خواهد بود.
این گزارش در پایان نتیجه گیری کرده که اگرچه 
هدف این طرح، بهبود وضعیت دسترسی عمومی به 
مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه های خانوار 
است اما سازوکار مناسب برای این برنامه طراحی 
نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ 
قانون اساسی نیز در آن دیده می شود. برنامه طراحی 
نشده و ابهامات مختلفی از جمله مخالفت با اصل ۷۵ 

قانون اساسی نیز در آن دیده می شود.

خطر رشد شدید نقدینگی و تورم وجود دارد

مخالفت شدید مرکز پژوهش های مجلس 
با طرح »جهش تولید مسکن«

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تداوم خرید و فروش سکه در کانال ۱۳ میلیونی
قیمت سکه و طال در بازر )یکشنبه( شیب مالیم رو به افزایش خود را حفظ کرد و سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت 

۱۴ به بهای ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در حال معامله است. این قیمت مشابه قیمت سکه در روز گذشته است.  سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم، اما روز گذشته با افزایش قیمت ۴۰۰ هزار 
تومانی به ارزش ۱۳ میلیون تومان به فروش رسید. همچنین نیم سکه به بهای هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه به قیمت چهار میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز به 

ارزش دو میلیون و ۲۲۰ هزار تومان معامله شد. قیمت انس جهانی اما روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، مشابه روز گذشته به قیمت یک هزار و ۸۶۲ دالر معامله شد.

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله اجرا نماید.
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مبلغ سپرده
شركت درمناقصه)ریال(

1811/991399/07/2808:30825.000.000مناقصه بهره برداری برق شهرستان  بویین و میاندشت 1
مدت دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۰۶ تا ساعت ۰۸:۳۰  صبح یکشنبه  مورخ ۹۹/۰۷/۱۳ بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد(
مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۳  تا  ساعت 7/30 صبح روز دوشنبه  مورخ 99/07/28 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

تضامین مورد قبول : پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: ۱(ضمانت نامه بانکي معتبر ۲(ضمانتنامه 
صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی ۳(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت ۴(فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 
۰۱۰۱۶۷۳۳۱۴۰۰۷  بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصي 

ترتیب اثر داده نخواهد شد .
سایر توضیحات : 

۱- هزینه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي نصف جهان و كسب وكار  بعهده برنده مناقصه میباشد.
۲- داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۱۳-۶۲۷۳۰۱۱ ۳داخلي  ۴۲۷۴ و ۴۲۷۵ واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

۳- اسناد و مدارک و اطالعات این مناقصه  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسي میباشد 
وهمچنین آگهي این مناقصه در سایت  اینترنتي معامالت توانیر به آدرس http://tender.tavanir.org.ir   و در سایت پایگاه ملي مناقصات ایران به آدرس  

http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 
۴- به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتي که پس از تاریخ 

تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت 

الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 
۶- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 www.setadiran.ir ۷- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس۱۲۱۴۱۹۱۴ -دفتر ثبت نام ۳۳۹۹۹۸۱۸ و  ۳۳۱۹۱۸۹
شركت توزیع نیروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

شرکت توزیع برق استان اصفهان
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طوفان کرونا در مشاغل خدماتی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

بحران کرونا توانست بر کسب و کارها تاثیر جدی داشته باشد و نرخ بیکاری با شیوع این بیماری افزایش یافت. اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفت و تعداد بسیاری از افرادی که توانایی اشتغال هم داشتند از چرخه فعالیت خارج شدند. البته این 
اتفاق همه گیر بود و در تمام کشورهای دنیا شاهد رشد بیکاری و از دست دادن مشاغل بوده ایم. اما نکته ای که حائز اهمیت است نحوه برخورد با این مشکل و راهکارهای ارایه شده برای هر چه کمتر کردن تاثیر این بیماری در از دست دادن مشاغل 
است.  باید در نظر داشت که بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت اشتغال در کشور مربوط به بخش خدمات است و اقتصاد خدماتی مبتنی بر مصرف و ناپایدار است. زمانی که با کاهش قدرت خرید مردم روبرو هستیم این ضعف خود را نشان می دهد. 
مشکالتی مانند کرونا، طوفانی را در اقتصاد خدماتی ایجاد می کند که منجر به از دست رفتن بسیاری از مشاغل می شود. بخش هایی مانند گردشگری و هتل داری تعطیل شده است و این مسئله به اشتغال آسیب جدی وارد کرده است. بنابراین برای 
رشد اشتغالزایی و کاهش بیکاری حاصل از کرونا باید جهت گیری اقتصاد را از خدمات به سمت تولید هدایت کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که قبل از شیوع کرونا مسئله مهم در اقتصاد و اشتغال کشور مربوط به تحریم ها بود که از یک سال 
گذشته بر روی اقتصاد و ظرفیت های اشتغال تاثیر گذاشته است. بسیاری از شرکت های ما دچار مشکل شدند، ارز گران شدن و قیمت مواد اولیه نیز باال رفت در عین حال به دلیل مشکالت واردات و صادرات ناشی از تحریم ها به مشکل خوردند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی تهران با 
بیان اینکه در بازار میوه با گرانی مواجه هســتیم نه 
گرانفروشــی، گفت: باالرفتن هزینه تولید و عرضه 
میوه، دلیل گرانی نرخ ها است.اسداهلل کارگر درباره 
گرانی قیمت میوه در بازار گفت: ما در حال حاضر به 
دلیل افزایش هزینه های تولید و عرضه با بحث گرانی 
میوه مواجه هســتیم نه گرانفروشی و این دو مقوله 

کاماًل با هم متفاوت است.
وی اضافه کرد: البتــه معمــوالً در ایامی که فصل 
تابستان رو به اتمام اســت و تا چند وقت بعد از آغاز 
پاییز بــه دلیل عرضــه میوه های پاییــزی در کنار 
میوه های تابستانه و تنوع و انبوه عرضه قیمت میوه 
بین ١۰ تا ١۵ درصد کاهش می یابد که امســال نیز 
این اتفاق افتاده اســت.کارگر ادامه داد: این کاهش 
قیمت از حدود ٢۵ روز پیش آغاز شــده و تا حدود 

٢۰ روز آینده نیز ادامــه دارد. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به افزایش غیرمتعارف قیمت 
برخی میوه های وارداتی مثــل آناناس گفت: وقتی 
قیمت میوه ای بیــش از حد باال مــی رود محصول 
لوکس به حســاب می آید و در نــرخ نامه ما قیمت 
آن عنوان نمی شــود که هم اکنون این اتفاق برای 
آناناس رخ داده اســت. کارگــر همچنین از کاهش 
قیمت موز طی حدود دو هفته اخیر خبر داد و افزود: 
قیمت این میوه که تا ٢٣ هزار تومان رسیده بود هم 
اکنون به ١٨ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی همچنین با اشــاره به عرضه میوه های پاییزی 
در بازار قیمت هر کیلوگرم انــار را بین ٧ تا ١١ هزار 
تومان، لیموشیرین را بین ٧ تا ١۰ هزار تومان، نارنگی 
 انشو را بین ۵ تا ٩ هزار تومان و نارنگی تخم ژاپنی را 

بین ٨ تا ١٢ هزار تومان اعالم کرد.

در حالی که تابلوی بازار سرمایه در معامالت یکپارچه 
قرمزپوش بود، بازار اوراق تســهیالت با رشد عجیب 
قیمت مواجه شده و برخی نمادهای تسه تا ٨٩ هزار 

تومان هم به فروش رسید.
در حالی که شاخص کل بورس در معامالت به دلیل 
فشار عرضه با افت شدید مواجه است، اما به دلیل بازی 
نوسان گیران و سفته بازان با نرخ های اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، قیمت این اوراق با 
رشد عجیبی مواجه شده و با ارائه پیشنهادهای قیمتی 
نزدیک به ٩۰ هزار تومان به دارندگان این اوراق، نرخ 
این برگه ها صعود کرده است.با توجه به وضعیت پیش 
آمده برای بازار ســرمایه از یک ســو و شنیده شدن 
خبرهایی مبنی بر ادامه رشد قیمت ها در بازار مسکن از 
سوی دیگر، تداوم رشد قیمت اوراق تسهیالت مسکن 

چندان دور از انتظار نبود.
تنها در اوراق تسهیالت مسکن صادره در مرداد امسال 
با نماد تسه ٩٩۰۵ به دلیل عرضه باال، قیمت ها با افت 
مواجه شده است اما در سایر نمادهای زیرمجموعه 
تســه، به دلیل کاهش عرضه، قیمت هر برگه اوراق 
تسهیالت مسکن با رشد بعضاً تا سقف دامنه نوسان 
)مثبت ۵ درصدی( همراه شــده اســت.گران ترین 
برگه ای که به فروش رسید، تسه ٩٩۰۴ )اوراق مسکن 
تیرماه( بود که در یک معامله، ١۶ برگه به قیمت ٩۰ 
هزار و ٢۰۰ تومان و در یک معامله دیگر، ۶۰ برگه به 
ارزش ٩۰ هزار تومان به فــروش رفت. ولی میانگین 
قیمت برگه های فروخته شــده در این نماد )تســه 

٩٩۰۴( ٨٨ هزار و ٣۰۰ تومان بوده است.
از دیگر برگه های گران قیمت، فروش اوراق مسکن 
فرودین امسال )تسه ٩٩۰١( با قیمت ٨٩ هزار و ١۰۰ 
تومان برای یک معامله با تعداد ١٩٩ برگه بوده است 

ولی میانگین قیمت این نماد معامالتی در جریان بازار 
امروز، ٨۶ هزار و ٣٨۰ تومان بود.

بیشترین تعداد اوراق تسهیالت مسکن فروش رفته در 
معامالت به تعداد ۶۰ هزار برگه به تسه ٩٩۰۵ )اوراق 
مسکن مرداد امسال( اختصاص داشت که فشار عرضه 
این تعداد برگه ها سبب کاهش منفی ٣.٩ درصدی 
قیمت این برگه ها شد؛ متوســط قیمت هر برگه از 
این نماد در معامالت امروز ٨٣ هزار تومان بود ولی در 
گران ترین فقره از معامالت تســه ٩٩۰۵، ٨٨ هزار و 
٨٨٩ تومان به تعداد ٩۵ برگه فروخته شده است.با این 
حال هیچ برگه ای در جریان معامالت اوراق تسهیالت 

مسکن، زیر ٨۰ هزار تومان فروخته نشده است.
این اتفاق سبب شــده تا قیمت تمام شده تهیه وام 
مسکن برای مصرف کنندگان نهایی بسیار باال باشد؛ 
با در نظر گرفتن رقم ٨۵ هزار تومــان به عنوان نرخ 
میانگین اوراق تسهیالت مسکن و همچنین با فرض 
امکان دریافت وام ٢۴۰ میلیون تومانی به عنوان رقم 
سقف این تسهیالت برای زوجین در تهران، یک زوج 
برای رســیدن به این وام )خرید ۴٨۰ برگه ٨۵ هزار 
تومانی( باید ۴۰ میلیــون و ٨۰۰ هزار تومان هزینه 
کند که حتی از مبلغ وام جعاله مسکن )۴۰ میلیون 
تومان( هم بیشتر است.به نظر می رسد تا زمانی که 
شــورای عالی بورس و شــورای پول و اعتبار بر سر 
کاهش دامنه نوسان این برگه ها و همچنین افزایش 
زمان ممنوعیت فروش برگه ها پس از خرید آن از ۴ 
ماه به یک سال به توافق نرســند، این وضعیت برای 
بازار اوراق تسهیالت مســکن ادامه دار خواهد بود؛ 
چرا که این اوراق صرفاً ابزاری برای فروش حق تقدم 
 دریافت تسهیالت است نه ابزاری برای سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه.

در حالی وزارت کار آمار کسانی 
را که به علت کرونا شغل خود را 
از دست داده اند و دیگر موفق 
به یافتن شغل نشده اند را ١۵۵ 
هزار نفر اعالم کرده است که 
به گفته فعاالن اقتصادی این ارقام بخش کوچکی از شمار 
کارگران بیکار شــده را در برمی گیرد. همچنین در مورد 
تعداد کسانی که در دوران شیوع کرونا کار خودشان را از 
دست داده اند آمار مختلفی ارایه شده است. سازمان تامین 
اجتماعی تعداد بیکاران را ١.۵ میلیون نفر اعالم کرده در 
حالی که برخی از گزارش ها در وزارت کار، این افراد را بین ۵ 

تا ۶ میلیون نفر ارزیابی کرده اند.
با شیوع بیماری کووید١٩ بســیاری از کسب و کارها 
به حالت تعطیل یا نیمه تعطیــل درآمدند و به عبارت 
دیگر در ماه های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه 

در کل جهان متاثــر از این بحران بوده که دراشــکال 
مختلف این اثرات نمــود پیدا کرده انــد. این در حالی 
است که پیش بینی ها حاکی از آن است که امکان بهبود 
در آمارهای مربوط به اشــتغال حتی با وجود باز شدن 
کسب و کارها وجود ندارد. اما بهبود در آمارهای مربوط 
به مشارکت جمعیت فعال در بازار کار بستگی زیادی به 
میزان ماندگاری ویروس کرونا و همچنین تحریم ها دارد. 
چه آنکه تعمیق رکود اقتصادی به معنای عدم فعال شدن 
هسته اصلی فعالیت های تولیدی بوده و نمی تواند اشتغال 

را در مسیر روشنی قرار دهد.
معاون اشــتغال وزارت کار در رابطه بــا موقعیت های 
اشتغال در دوران کرونا گفت: یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفری در دوران کرونا بیکار شــدند که حدود ١۵۵ هزار 
و ٧۰۰ نفر از اسفند تا کنون نتوانسته اند دوباره شاغل 
شوند. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار معتقد 
است که در جریان کرونا حدود ۶ میلیون نفر در کشور 
از کرونا آســیب دیده اند و حدود یک و نیم میلیون نفر 
در مشاغل به علت کرونا ریزش کرده اند و کار خود را از 

دست دادند. عالالدین ازوجی، مدیرکل دفتر سیاست 
گذاری و توسعه اشتغال درباره میزان ریزش نیروی کار 
در زمان کرونا گفت: میزان نیروهایی که در زمان کرونا 
ریزش داشتند در چند دسته هستند، بخشی نیروهای 
بیمه شده هستند، بخشی دیگر نیروهای غیربیمه ای 
هستند. مطابق بررسی ها در دوران کرونا حدود ١میلیون 
و ۵۰۰هزارنفر بیکارشدند. البته برخی بیکاری ها کوتاه 
مدت بود، یعنی شرایطی برای بنگاه ایجاد می شود که 
برای مدت کوتاهی نیروی خود را بیکار و سپس آن ها 
جذب کار می شــوند. از میان افراد بیمه شده، افرادی 
که مشمول بودند برای دریافت بیمه بیکاری به سامانه 
مراجعه و ثبت نام کردند. مطابق آمار مســعود بابایی، 
مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار تاکنون یک میلیون و 
۵۵هزار نفربیمه شده، بیمه بیکاری را دریافت کرده اند و 

٩۵ هزار نفر در صف بیمه بیکاری هستند.
وی افزود: در این بین با توجه به مشکالتی که در فرایند 
ثبت نام افراد برای دریافت بیمه بیکاری همچون ثبت 
اشتباه یا ناقص شماره حساب، شــماره شبا، اطالعات 

شخصی یا شــماره تلفن و یا ثبت نام افراد در خارج از 
سیستم همچون ادارات کار یا کاریابی ها به جای ثبت نام 
در سامانه، به وجود آمد، تعدادی از افراد نتوانستند مقرری 

خود را دریافت کنند.
بابایی ادامه داد: دو حالت دارد، افرادی هســتند که از 
اسفند ماه دریافتی نداشتند که اطالعات این گروه شامل 
۶۵هزار نفربیمه معادل ۶۵میلیــارد تومان در اختیار 
سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و پرونده ها ارسال شده 
است. وی افزود: گروه دوم نیز ٣۰هزار نفربیمه هستند که 
پرونده هایشان در تأمین اجتماعی قرار دارد و این سازمان 
در حال انجام پاالیش های نهایی و ارســال پرونده ها به 
سازمان برنامه و بودجه است. مدیرکل بیمه بیکاری وزارت 
کار گفت: طبق آخرین آمار، افرادی که بیکاری شــان 
تحت تاثیر شیوع کرونا از اسفند استمرار داشته و یا اینکه 
از ابتدای خرداد ماه بیکار شده اند ١۵۵هزار و ٧۰۰نفر 
هستند. اســتمرار بیکاری ١۵۵ هزار و ٧۰۰ نفر به این 
معنی است که این افراد دارای شغل رسمی و ثبت شده 

بودند که موفق به بازگشت کار و یافتن شغل نشده اند.

1۵۵ هزار نفر از اسفند تاكنون هنوز نتوانسته اند دوباره شاغل شوند 

خانه نشینی طوالنی مدت بیکاران کرونایی           
وزارت كار: كرونا یک میلیون و ۵00 هزار نفر را در ایران بیکار كرد
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با توافقــات اخیــر در رابطه با تعییــن تکلیف 
کاالهای موجود در گمرک و بنادر به ویژه در رفع 
موانع ارزی، میلیون ها تن کاال امکان ترخیص 
سریع پیدا کردند که احتماال طی روزهای آینده 
صورت خواهــد گرفت. در حــال حاضر حدود 
هشــت میلیون کاال در گمرک و بنادر موجود 
اســت که ٣.۵ میلیون تن آن کاالهای اساسی 
و ٣.۵ میلیون تــن کاالهای غیر اساســی غیر 
کانتینری است که بیش از ٨۰ درصد آن را مواد 
اولیه، مواد واســطه ای، اجزا و قطعات و ماشین 
آالت مربوط به واحدهای تولیدی تشــکیل می 
دهند ، بیــش از ٢۵ هزار دســتگاه کانتینر پر 

وارداتی نیز در بنادر و گمرک موجود است. 
این حجم از کاال در حالی در گمرکات دپو شده 
که مشکل عمده آنها به تامین ارز بر می گردد؛ 
به طوری که در رابطه با کاالهای اساسی بخش 
عمــده ای از آنها در انتظار تامین ارز هســتند؛ 
بعضی به صورت اعتباری خریــداری و به بنادر 
حمل شــده اند و اســناد مالکیت نیز در اختیار 
خریدار داخلی قرار دارد و بخشــی دیگر هنوز 
مالکیت به صاحب کاال منتقل نشده بود. از سوی 
دیگر با وجــود اینکه در مورد پنــج قلم کاالی 
اساسی قرار شــد بدون ارائه کد رهگیری بانک 
به فوریت ترخیص شــوند امــا صاحبان کاال به 
دلیل اطمینان از تامین ارز رســمی یا ترجیحی 
در آینده از این تسهیالت استقبالی نکردند. در 
مورد کاالهای غیر اساسی نیز اصلی ترین مشکل 
جهت ترخیص به عدم انتقال ارز و مالکیت این 
کاالها و عدم قرار گیری در صف تامین ارز بانکی 

بر می گشت. 
اما طی ســفر اخیر معاون اول رئیس جمهور به 
همراه مسئوالنی از وزارت صمت، گمرک و بنادر 
و راه و شهرسازی به اســتان هرمزگان و بازدید 
از بندر شــهیدرجایی بندرعبــاس، در رابطه با 
تعیین تکلیف کاالهای موجود در گمرک و بنادر 
تصمیماتی اتخاذ شد تا بتوانند به سرعت آنها را 
ترخیص کنند. آنطور کــه ارونقی -معاون فنی 
و امور گمرکی ایران -در مــورد نتیجه بازدید از 
بنادر و تعیین تکلیف کاالها توضیح داده است، 
مقرر شد بانک مرکزی در مورد اقالم و کاالهایی 
که به صورت اعتباری خریداری و اعالمیه تامین 

ارز برای آنها صادر شده به سرعت از گمرک خارج 
خواهند شد. همچنین درباره کاالهایی که هنوز 
اسناد به دست خریدار نرسیده و مشکل انتقال 
ارز داشــتند نیز نســبت به تامین ارز آنها اقدام 

می شود. 
در مورد کاالهای غیر اساسی نیز که حدود ۵.٣ 
میلیون تن در گمرک و بنــادر موجودی دارند 
قرار اســت متعاقب نظر وزارت صمت و گمرک 
و اعالم به بانک مرکزی به قید فوریت نسبت به 
تامین منشأ ارز این اقالم اقدام و ترخیص شوند. 
در حالی گره ارزی از موانــع ترخیص کاالهای 
وارداتی به شمار می رود که اخیرا همتی رئیس 
کل بانک مرکزی نیز اعــالم کرده بانک مرکزی 
آماده ترخیص کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید 
اســت؛ به طوری که وارد کنندگانی که در حال 
حاضر کاالهای شامل مواد اولیه و قطعات خط 
تولید را در گمرک دارند اگر ثبت سفارش را به 
بانک مرکزی اعالم کنند این بانک نیز ظرف ٢۴ 

ساعت تخصیص ارز را انجام می دهد. 
همچنین بر اساس اعالم رئیس کل بانک مرکزی 
در مورد کاالهای اساســی نیز اگــر هنوز وارد 
کنندگان کاالهایــی که بــا ارز ۴٢۰۰ تومانی 
وارد شــده مشــکل تامین ارز دارند، در صورت 
مراجعه به بانک مرکزی و بر اساس روش تعهدی 
این تعهد به آنها داده می شود که ظرف سه ماه 
آینده ارزشان تامین شود. مشکل دپو و ترخیص 
کاالهای وارداتــی در گمرک و بنــادر موضوع 
جدیدی نیست و سال هاست که واردکنندگان و 
دستگاه های ذیربط با آن مواجه هستند که البته 
در دو ســال اخیر به صورت جدی تری پیگیری 
شــده و اقداماتی در این رابطه صورت گرفت و 
دستورالعمل ها و بخشنامه هایی در دستور کار 
بود، اما به هر حال همچنان این مشــکل عمدتا 
به دلیل مســایل ارزی پابرجا مانــد که به نظر 
می رســد با توافقات اخیر تا حدی این مسئله 
برطرف شده و موجب تخلیه میلیون ها تن کاال 
از گمرک و بنادر شود. این در حالی است که به 
گفته معاون فنی گمرگ احتماال ظرف چند روز 
آینده تصمیمات اتخاذ شــده اجرایی و گمرک 
 نســبت به ترخیص کاالهای دپو شــده اقدام 

خواهد کرد.

در حالی بعد از گذشــت ده 
ســال از ارایــه آخرین کوپن 
برای دریافت کاالهای اساسی 
می گذرد که در شرایط فعلی 
کمیسیون برنامه و بودجه طرح 
اختصاص کاالبرگ برای تامین کاالهای اساسی را تقدیم 
هیات رییسه کرده است. بر اســاس این طرح دولت باید 
نیازهای اساسی خانوارها را تامین کند. البته در این طرح 
بر تامین نیازهای اساســی خانوارهای کم درآمد و و کم 

برخوردار تاکید بیشتری شده است. 
بنابراین دولت مکلف اســت به منظور تامین بخشی از 
نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای 
کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ١٣٩٩ و به صورت 
ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر 
فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار )موضوع 
ردیف )٣١( جدول تبصره ١۴ قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل 
کشور(، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست 

خانوار اقدام نماید. شــرایط اقتصادی کشور موجب بروز 
مشکالت فراوانی برای دهک های پایین درآمدی جهت 
گذران زندگی و دسترســی به کاالهای اساسی شده به 
طوری که مجلس یازدهم دوباره کوپنی شدن را به منظور 
توزیع کاالی اساسی به بحث گذاشته است، موضوعی که 
این سوال را در اذهان ایجاد می کند آیا بازگشت کوپن به 
عرصه اقتصاد کشــور می تواند بر معیشت مردم اثرگذار 
باشد. این در حالی است که قرار بر این است که در طرح 
بازگشت کوپن این اعتبار صرفا برای تامین کاالی اساسی 
و ضروری در نظر گرفته شــده و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کاالها را 

برای مشموالن فراهم کند.
در کنار موضوع بازگشــت کوپن بــرای تامین کاالهای 
اساسی باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که بررسی 
قیمت ٢۴ قلم کاالی خوراکی خانوار که برخی از آنها جزء 
کاالهای اساسی هستند، نشان می دهد طی ۶ ماه اخیر 
به طور میانگین قیمت کاالهای اساسی ٣۵ درصد افزایش 
یافته است.همچنین هزینه تمام شده ماهانه ١٣ قلم از 
اقالم مورد استفاده مانند نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، 
سیب زمینی و... در تعیین سبد معیشت خانوار برای یک 

خانوار ٣.٣ نفره به دو میلیون تومان رسیده است. این در 
حالی است که چند روز گذشته در رسانه ها از قول یکی 
از نمایندگان مجلس اعالم شــد خط فقر به ١۰ میلیون 

رسیده است.
به عقیده کارشناسان کوپن به لحاظ یارانه ای بودنش در 
کشور ما کامال ناکارآمد اســت چراکه کاال برگ یا همان 

بحث توزیع یارانه ای یک نظام پیچیــده ای بوده و این 
پیچیدگی ها نیز در شبکه توزیع هم اثر گذار خواهد بود. 
کوپن خودش در کشــور ما فساد ایجاد می کند به دلیل 
اینکه کاالهایی که از گمرک وارد کشور شود و به دست 
مصرف کننده برســد در طی این مراحل قطعا شیطنت 

هایی را در پی خواهد داشت.

طرح اختصاص كاال برگ برای تامین كاالهای اساسی تقدیم مجلس شد

تنظیم بازار با احیای کوپن
10 درصد ثروت دهک پردرآمد به مردم اختصاص یابد

شرط موفقیت طرح کاالبرگ
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی

نخست برای نتیجه بخش بودن طرح توزیع کاالبرگ باید این نکته را در نظر بگیریم که جامعه هدف برای کاالبرگ ها چه کسانی هستند بعد آن دسته از توزیع کنندگان بزرگی که می توانند به همان قیمت تعیین شده کاالهای اساسی را عرضه 
کنند تعین شوند.  شناسایی سطح دهک های درآمدی یک معضل است که هنوز مرتفع نشده است. همانطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم می کند ٢۰ میلیون نفر به اشتباه سهام عدالت گرفته اند و ٢۰ میلیون واجد شرایط نگرفته 
اند در رابطه با اختصاص کاالبرگ نیز ممکن است همین اتفاق بیفتد. چه کسی می تواند تضمین کند این کاالبرگ به دست واجدین شرایط می رسد. به طور کلی این طرح طرح بدی نیست اما دولت باید فرجام و پیامد آن را در نظر بگیرد. با تمام 
شرایط بد اقتصادی مانند نرخ پایین سرمایه گذاری و تولید منفی و .... نمی توان با کاالبرگی که امروز آن را تصویب می کنند جبران مافات کرد. چون تعداد واجدان شرایط دریافت کاالبرگ روز به روز بیشتر می شود و هیچ تضمینی برای ثابت 
ماندن نرخ کاالها در بازار وجود ندارد.  هیچ کدام از این طرح ها نظام کنترل قیمت را بهبود نخواهد بخشید و تنها اتالف و از دست رفتگی برای طرح های مذکور باقی خواهد ماند. بنابراین دولت می بایست دامنه آزمون قدر وسع را مورد بررسی 
دقیق قرار دهد چراکه سطح زندگی و امرار معاش برای خانوارهایی که در منطقه یک زندگی می کنند با خانوارهایی که در منطقه پانزده ساکن هستند زمین تا آسمان تفاوت دارد. بنابراین توزیع کاالیی نیز در این مناطق تفاوت فاحشی باهم 
دارد. بنابراین مهم ترین موضوع در اجرای این طرح شناسایی دقیق گروه هدف است. از طرفی دیگر تجربه یارانه معیشتی را نیز داریم. یارانه معیشتی که برای افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود چقدر آن واقعی است. اینکه در پرداخت یارانه 
معیشتی برای خانوار باالی چهار نفر، نفر چهارم به بعد را به شمار نمی آورند خود مشکل بزرگی است که دولت به آن بی توجهی نشان داده است. همچنین تغییر قیمت های کاالها بخصوص کاالهای اساسی که هدف این طرح هستند روز به روز 
تغییر می کند و سیر افزایشی دارد. به عنوان مثال اینکه االن نرخ دالر ٢٨ هزار تومان است باید یک کاالبرگ اختصاص پیدا کند و دو روز بعد که دالر ٣۰ هزار تومان شد باز باید میزان کاالبرگ را تغییر دهند چراکه با رشد قیمت ها ارزش کاالبرگ 
قبلی کاهش پیدا خواهد کرد. دولت باید بزرگتر به مشکالت و رویکردهای اقتصاد مبتنی بر رفاه نگاه کند. سیاست گذاری صرف مانند مسکنی است که در کوتاه مدت می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اما راهکاری که می تواند اثربخش باشد 
توجه به میزان خلق ثروتی است که در سال ٩٩ ایجاد شد. می توان در طرحی ١۰ درصد از خلق پولی که در سال ٩٩ را در نظر گرفت و دولت با اجرای طرح بیمه مسئولیت برای تمام خانوارهای ایرانی کاالهای مورد نیاز را تامین کند. همچنین 

از محل درآمدهای جدید که دولت باید بپذیرد که فقط ثروتمندان که ثروت آنها بیش از دو و سه برابر شده است ١۰ درصد ثروت تولید شده را اخذ کند و به ٩ دهک باقی مانده کشور اختصاص دهد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

هجوم نوسان گیران به اوراق مسکن

تسه تا ۹۰ هزار تومان فروش رفت

آماده باش برای ترخیص میلیون ها تن کاالی دپو شده 

با گرانی مواجهیم؛

ورود میوه های پاییزی، نرخ ها را کاهش داد
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ضربه اجباری شدن »امتا« به سایت های آگهی
مخالفت آنالين ها با طرح احراز هويت متمركز در 

فضای مجازی
»دیوار«، »باما«، »شیپور«، »کلید« و... نسبت به احراز هویت متقاضیان درج آگهی های خودرو و 

مسکن معترض هستند و آن را به زیان کسب و کارشان می دانند.
به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش گزارشی منتشر شد از شوک دوم به سایت های اینترنتی 
خرید و فروش کاال که آگهی دهندگان در سایت های ایرانی فضای مجازی مانند دیوار ، شیپور ، باما، 
کلید و… باید ابتدا در سامانه متمرکزی به نام »امتا« مشخصات و مدارک کامل هویتی خود را تایید 
کنند و سپس امکان انتشار آگهی خواهند داشت. شوک اول از اواخر سال گذشته با دستور حذف 
قیمت آگهی های خرید و فروش ملک و خودرو اتفاق افتاده بود و با وجود سردرگمی کاربران ، تمامی 
سایت ها هنوز هم از انتشار قیمت خودرو و ملک پرهیز می کنند. اما شوک دوم گویا چنان بنیادی است 
که هیچ یک از سایت های اینترنتی بزرگ پای کار نیامده اند و با وجود تاکید معاونت فضای مجازی 
دادستانی به اجرای این رویه جدید از اول مهر ماه ، مشاهدات نشان می دهند استارتاپ های بزرگ 

ایرانی در این مورد موضع یکسانی دارند و تمایلی به اجرای آن ندارند.

 امتا چیست؟
امتا یا همان سامانه احراز هویت مشتریان فضای مجازی به شکل خیلی ساده یک سایت برای ثبت 
اطالعات کسانی است که می خواهند در پلتفرم هایی چون شیپور و باما و دیوار و ایسام و… آگهی 
درج و کاالیی را بخرند یا بفروشند . به گونه ای که اطالعات شخصی تمامی آگهی دهندگان با ارائه 

مدارک معتبر باید راستی آزمایی شود.
این سامانه متعلق به مرکز توســعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است و البته مورد حمایت 
معاونت فضای مجازی دادستانی . با ورود به سایت امتا به نشانی ecsw.ir با این نکته مواجه می شوید 
که این سامانه با درخواست کاربران ایجاد شده است و مشتریان دیگر الزم نیست در وب سایت های 
کسب وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه 

سطح دسترسی کسب وکارها به اطالعات شخصی شان را نیز خود مدیریت می کنند.
کسب وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می توانند مشتریان خود را احراز هویت نمایند 
و با مشکالت و محدودیت های مربوط به آن مواجه نگردند. ادعایی که به نظر می رسد حداقل در مورد 
کسب و کارهای الکترونیکی درست درنیامده است و هیچ یک با سیستم متمرکز احراز هویت موافق 
نیستند. قطعا کاربران اینترنتی که سادگی و در دسترس بودن این سایت ها برایشان مزیت بوده حاضر 

نیستند از احراز هویت خود در یک سامانه دولتی استقبال کنند.

چرا امتا اجرایی نشد؟
مدیران پلتفرم های بزرگ اینترنتی معتقدند این احتمال وجوددارد که در صورت اجرایی شدن 
این طرح وزارت صمت و همین طور طرح های دیگر که عموما با هدف نظارت بیشتر بر معامالت 
و فعالیت های کاربران در فضای مجازی مطرح شده اند و به شکل طبیعی رقبای سنتی آنها ) مثل 
اتحادیه های مشاوران امالک و خودرو( مدافعش هستند ، کاربران به بسترهای ارتباطی دیگر مانند 
کانال های تلگرامی و واتس آپی یا صفحات اینستاگرامی سوق داده می شوند و چه بسا رقبای خارجی 
بزرگ از این فرصت برای حذف کسب و کارهای ایرانی اســتفاده کنند. فعاالن کسب وکارهای 
اینترنتی چهار ایراد اساسی را به امتا وارد می دانند و معتقدند برای کم کردن جرائم فضای مجازی 
باید به راهکارهای اصولی تر متوسل شد تا راهکارهایی که بیشتر باعث خواهد شد کاربران به سمت 

مکان های تاریک تر فضای مجازی سوق پیدا کنند. این چهار ایراد را مرور می کنیم:
۱٫ استارتاپ ها با آمار و ارقام تاکید می کنند کالهبرداری های اینترنتی در حوزه هایی غیر از خودرو 
و امالک رخ می دهد زیرا خریداران برای خرید خودرو در نهایت باید آن را سند بزنند و در یک مرجع 
قانونی آن خرید و فروش را به ثبت برسانند و تاپیش از رسمی شدن معامله پولی جابه جا نمی شود. 
سوال آن ها اینجاست که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت اجباری شده؟ آن هم در مرحله 

ثبت آگهی نه فروش محصول!
۲٫ کارشناسان کسب وکارهای اینترنتی می گویند استفاده از این سامانه باعت می شود تا کاربران از 
سایت های آگهی های آنالین و قانونی کمتر استفاده کنند و به انتشار آگهی در اینستاگرام و تلگرام که 
هیچ نظارتی بر آن ها نیست، روی بیاورند. به گفته پلیس فتا همین حاال بیشترین میزان تخلفات مالی 

اینترنتی در اینستاگرام اتفاق می افتد.
۳٫ یکی از مشکالت بزرگ این پروسه آن اســت که کاربران پلتفرم ها در زمان ثبت آگهی روی 
سایت های اینترنتی ناگهان باید به سایت امتا هدایت شوندکه در آنجا با یک پروسه طوالنی رو به رو 
می شوند. این دسته از کاربران پس از ثبت اطالعات خود در سامانه امتا که گویا ایرادات زیادی هم تا 
اینجا داشته باید دوباره به سایت اینترنتی موردنظر خود بازگردند و پروسه ثبت آگهی را ادامه دهند! 
فعاالن کسب وکارهای استارتاپی می گویند این که کاربر را از وسط یک پروسه مجبور کنید از سایت 
شما خارج شود و وارد یک سایتی شود که شما هیچ توضیح شفافی در مورد معماری فنی و نظارتی 
آن ندارید یک وقفه کشنده در فرآیندهای کسب وکار تلقی می شود و ریزش زیاد کاربران سایت های 

رسمی کسب وکاری ایرانی را در پی خواهد داشت.
۴٫ تجربه بد سامانه های مشــابه اما یکی از بزرگ ترین اســتدالل های پلتفرم های اینترنتی در 
مورد امتاست. ســامانه ای که همین حاال هم به گفته آن ها کارنامه اش در ماجرای احراز هویت 
خریداران خودرو از سایپا و ایران خودرو نشان داده که مشکالت بسیار زیادی دارد. از جمله این که 
سیمکارت های اعتباری را شناسایی نمی کند. در برخی موارد کد احراز هویت برای مشتریان ارسال 
نمی شود. تایید کدپستی نیز با مشکالت گسترده ای روبه رو است و معموال با پیغام خطا مواجه 

می شود.

 اعتراض باما و شیپور به چیست؟
* نیما اشرف زاده مدیر بازاریابی »شیپور« تاکید می کند از زمان صدور نامه دادستانی درباره امتا، آنها 
و چندین کسب و کار آنالین دیگر خواستار برگزاری جلساتی پیرامون موضوع سامانه امتا با مقامات 
مسئول شده اند اما هیچ یک از نامه ها پاسخ شفافی دریافت نکرده است. او به سایت دیجیاتو گفته آنها 
نمی دانند درباره مشکالتی که اجرایی شدن این طرح دارد، باید با چه کسی صحبت کنند. »در وهله 
اول، با اجرایی شدن این طرح قرار است مشتریان از پلتفرم ما خارج شوند و در سامانه امتا احراز هویت 
شوند و دوباره به پلتفرم ما برگردند؛ این اتفاق که کاربر ما از مجموعه خارج و درگیر یک فرآیند دیگر 
شود، قطعا به رابط کاربری پلتفرم ها آسیب خواهد زد و مشتریان را کمتر خواهد کرد. با اعطای یک 
API به راحتی می توان جلوی چنین مشکلی را گرفت و دسترسی به ما داده شود تا بتوانیم در آن 
واحد این احراز هویت را انجام دهیم.« اشرف زاده با اشاره به قوانین ضد انحصار که از قضا این روزها از 
سوی دولت در مورد استارتاپ ها دارد اعمال می شود می گوید: »استفاده از تنها یک سامانه برای احراز 
هویت مخالف این طرح ها و صحبت هاست. باید چندین سامانه برای احراز هویت وجود داشته باشد تا 
صاحبان پلتفرم خودشان ببینند بهتر است با کدام یک کار کنند. هم اکنون سامانه شاهکار هم وجود 
دارد، چرا شاهکار اجباری نشد و امتا شد؟« اشرف زاده باور دارد مسئله احراز هویت مسئله ای نیست 
که توپ آن در زمین کسب وکارها قرار بگیرد »نباید مشکل احراز هویت را گردن کسب وکارها انداخت. 
وقتی سیمکارت های بی نام و نشان در بازار وجود دارد، مشکل از اپراتورها یا دفاتر خدماتی است که 
چنین سیمکارت هایی را صادر می کنند. سامانه های مذکور نمی توانند جلوی این سیمکارت ها را 
بگیرند و دولت و مراجع دیگر باید فکری به حال صدور این سیمکارت ها و مواردی که هم اکنون در 

بازار توزیع شده انجام دهند.«
محمد حسن فرازمند، مدیر بازاریابی »باما« هم با انتقاد از امتا تاکید کرده هنوز همکاری با امتا به طور 
صددرصدی از سوی مجموعه ها شکل نگرفته و آنها امیدوار هستند که این موضوع از طریق مراجع 
قانونی پیش برود و مشکالت آن حل وفصل شود. به باور فرازمند، اجرایی شدن چنین طرحی با شرایط 
کنونی اش به کسب وکارها ضربه خواهد زد. مدیر بازاریابی باما باور دارد که هیچ  کسب و کاری با مسئله 
مهمی مانند احراز هویت مخالف نیست و آنها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. اما او تاکید دارد که 
باید این مسئله را اصولی پیش برد تا بتوان تمام بازیگران آنالین کشور را همراه کرد: »سیمکارت های 
بی نام و نشانی که در کشور وجود دارد ممکن است خطرات بسیار بزرگ تری را بیافرینند و جرائم 
اینترنتی کوچک ترین آنها باشد. تعیین و تکلیف وضعیت این سیمکارت ها بسیار مهم است چراکه 

شاید جرائم بسیار بزرگی با آنها رخ بدهد که قابل پیگیری نباشد.«
* جعفر محمدی، عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای هم با نقد امتا 
می گوید که الزام همه کاربران پلتفرم های اینترنتی به بارگذاری اطالعات خود در این ســامانه 
می تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار باال در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج 

شدن کسب وکارها شود.
* فرشاد وکیل زاده، دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم همین نگرانی را دارد وقتی که تاکید 
می کند کسب وکارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مشکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد این 
سامانه نگران هستند چرا که به گفته وکیل زاده در فرآیند کاری کسب وکارهای مجازی اخالل 

ایجاد می کند.
* باید دید با موج اعتراضی که از اکوسیستم کسب وکارهای آنالین بلند شده، معاونت فضای مجازی 
و دیگر تصمیم گیرندگان این حوزه چطور می خواهند فعاالن این حوزه را راضی نگه دارند و چه 

تغییراتی در تصمیم های خود اعمال خواهند کرد.

ويژه

معرفی ۱۹۱ نیاز فناورانه صنایع مختلف به دانش بنیان ها
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: طی رویدادهای مختلفی که در صندوق برگزار شده تاکنون ۱۹۱ نیاز فناورانه به شرکتهای دانش بنیان معرفی شدند.  سیاوش ملکی فر 

امروز در رویداد معرفی نیازهای فناورانه حوزه معدن و صنایع معدنی که در صندوق نوآوری وشکوفایی به صورت آنالین برگزار شد، گفت: رویداد ارائه نیازهای فناورانه در صنایع مختلف 
از سال گذشته  در پیش گرفته شد که طبق برآوردها، هزار و ۶۰۰ نیاز فناورانه صنایع مختلف با حضور هزار و ۱۵۰ شرکت دانش بنیان معرفی شدند.

تسهیالت مسکن در قیمت 
خانه در حالــی به حداقل 
ممکن رســیده است که 
بانک مسکن تصمیم گرفت 
برای آنکه عــرض اندامی 
کند مبلغ وام مســکن جوانان را بــه ۴00 میلیون 
تومان افزایش دهد تا شاید با این وام و پس اندازی 
اندک، جوانان در حاشــیه تهران یا مناطق جنوبی 
پایتخت صاحبخانه شــوند. هرچند در حرف ۴00 
میلیون تومــان مبلغی دهان پرکن اســت اما اگر 
سری در حساب داشته باشید می دانید که در این 
وانفسای اقتصادی دردی از جوانانی که در ابتدای 

راه پرپیچ و خم زندگی قرار دارند درمان نمی کند.
مدیرعامل بانک مســکن با اشــاره به افزایش 60 
درصدی ســقف وام مســکن جوانان اظهار کرد: 
»دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان با رعایت 
برنامه ســپرده گذاری ارائه شــده توسط بانک در 
بلندمدت دارای شرایط خاص و استثنایی از مزایا و 
تسهیالت ویژه ای هستند. دوره سپرده گذاری این 
نوع وام 5 تا ۱5 سال و دوره بازپرداخت این وام ۲0 
ساله و نرخ سود آن 9 درصد است. سقف تسهیالت 
قابل پرداخت از این محل در شــهر تهران در پایان 
سال پانزدهم با 60 درصد رشــد، از ۲50 میلیون 

تومان به ۴00 میلیون تومان افزایش یافته اســت. 
سقف تســهیالت مذکور در شهرهای بزرگ شامل 
کرج، مشــهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و 
کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱0 میلیون به 
۳۳0 میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان 
در مورد سایر نقاط شهری ۱8۴ میلیون تومان بود 
که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲90 میلیون 

تومان افزایش یافت.«
برای برخــورداری از ســقف تســهیالت مذکور 
سپرده گذاری ماهانه در هر ســال با مبالغی بیش 
از آنچه پیش تر تعیین شــده بود صورت می گیرد. 
بر این اساس میزان ســپرده گذاری ماهانه در سال 
اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت 
تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حســاب در ســال 
99 بــه ترتیب با مبالــغ 65 هزار تومــان آغازمی 
شــود و در نهایت با افزایش مبلغ در هر ســال به 
 مبلغ ۲۴7 هزار تومان در ســال پانزدهم افزایش 

می یابد.
ســپرده گذارانی که می خواهند بین 5 سال تا ۱5 
سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیالت 
مســکن جوانان اســتفاده کنند می باید بیشتر از 
حداقل های تعیین شده واریز کنند .به طور مثال 
ســپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از 
سقف تسهیالت ۲۱0 میلیون تومان در شهر تهران 
بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ 6۱0 

هزار تومان واریز کند.

همچنین ســقف تســهیالت مذکور در سه گروه 
شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط 
شــهری در پایان ســال پنجم از ۱50، ۱۱0 و 8۴ 
میلیون تومان بــه ترتیب بــه ۲۱0، ۱50 و ۱00 
میلیون تومان افزایش یافته اســت. این در حالی 
است که هنوز این خبر مخابره نشده سیگنالی برای 

ایجاد تقاضا به بازار داده شده است. 

تسه باز هم گران شد
در این میان در حالی که تابلوی بازار ســرمایه در 
معامالت امروز یکپارچه قرمزپوش بود، بازار اوراق 

تسهیالت با رشد عجیب قیمت مواجه شده و برخی 
نمادهای تسه تا 89 هزار تومان هم به فروش رسید. 
این در حالی اســت که جوانان بــرای گرفتن وام 

مسکن نیاز به این اوراق دارند. 
با توجه به وضعیت پیش آمده برای بازار ســرمایه 
از یک سو و شنیده شــدن خبرهایی مبنی بر ادامه 
رشد قیمت ها در بازار مسکن از سوی دیگر، تداوم 
رشد قیمت اوراق تسهیالت مســکن چندان دور 
از انتظار نبــود. »کســب و کار« در گفتگو با یک 
 کارشناس، به نقد افزایش قیمت وام مسکن جوانان 

می پردازد. 

با کلید خوردن طرح تامین 
ارز با اســتفاده از جهش 
تولید صنعت اســتخراج 
رمزارز در مجلس، هرچند 
امیدها بــرای اصالح نرخ 
بــرق و گاز ماینرها برای فعالیــت این صنعت در 
کشور زنده شــد؛ اما این طرح خود نکات مغفولی 

دارد که می بایست آنها نیز مدنظر قرار گیرد. 
دبیر کمیســیون رمز ارز و بالکچین سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران )نصر( نیز معتقد است کلیات 
طرح مجلس خوب است و در صورت مصوب شدن 
این طرح فرصت خوبی برای فعاالن این صنعت و 

بهره مندی کشور از منافع ایجاد می کند.
علی بابک نیــا در این مورد مــی گوید: »صنعت 
ماینینگ )استخراج رمز ارز( محصولی استراتژیک 
با قابلیت صادرات، ســرعت نقدشــوندگی باال و 
ســهولت انتقال را تولید می کند و با ایجاد چرخه 
درآمد های پایدار، توانایی رفــع دو چالش بزرگ 
کشــور یعنی ایجاد درآمدهای ارزی و ایجاد رونق 
در تولید کشور را دارد. طرح اصالح نرخ حامل های 
انرژی که ازسوی مجلس پیگیری می شود، اقدام 
بسیار مثبتی است که از عقب افتادن بیشتر کشور 
در رقابت بین المللی استخراج رمز ارز جلوگیری 

می کند.«
وی در ادامه می گوید: »گــردش مالی در صنعت 
اســتخراج رمزارز حدود ۴ میلیارد دالر در ســال  
است و کشــور ما این توان و پتانسیل را دارد که با 
اختصاص ۱500 مگاوات بــرق و یا 500 هزار متر 

مکعب گاز از ۱0 درصــد  بازار جهانی معادل ۴00 
میلیون دالر بهره مند شود.« 

این فعال حوزه ماینینگ افزود: »استخراج رمز ارز 
در دنیا دارای مخزنی است و هر روز از این مخزن 
900 بیت کویــن و در ماه ۲7 هــزار بیت کوین 
استخراج می شود و هر چقدر دیرتر وارد استخراج 
رمزارز از این مخزن شــویم فرصت بهره برداری از 
بین می رود. به عبارتی  فرصت درآمد ۲ هزار و 700 
بیت کوین در ماه برای کشور معادل 700 میلیارد 
تومان در ماه را از دســت می دهیم. بنابراین باید 
هرچه سریع تر موانع صنعت ماینینگ رفع شود تا 

بتوانیم از این مخزن برداشت کنیم.«

موانع رونق صنعت ماینینگ در مصوبه 
هیات دولت

وی افزود: »مصوبه هیات دولت در مرداد ماه سال 

گذشــته فعالیت و اســتخراج رمز ارز را در قالب 
صنعت ماینینگ پذیرفت؛ ولی بــا تعرفه گذاری 
نامناســب و اعالم نرخ صادراتی برای حامل های 
انرژی اجازه نــداد این صنعت رونــق پیدا کند و 
یکســال و نیم فرصت طالیی در صنعت از دست 
رفته و این در حالی اســت که ســایر کشور ها با 
حمایت های ویژه و تخصیص بودجه در قالب یارانه 
انرژی از فعاالن خود حمایت می کنند و نهایتا برای 
جلوگیری از این فرصت ســوزی  باید سریع تر با 
اصالح نرخ حامل های انرژی صنعت ماینینگ را در 

کشور احیا کنیم.«
این فعال حوزه ماینینــگ در ادامه گفت: »طرح 
مجلس به خوبی دو هدف ایجاد رونق در صنعت و 
ایجاد درآمدهای ارزی را پوشش داده و در جهت 
رفع دغدغه های وزارت نیرو که اعالم می کند در 
تخصیص برق مورد نیاز این صنعت دچار مشکالت 

تولید و توزیع است را هم به شکل کارشناسی شده 
برطرف می کند. به این ترتیب که این طرح وزارت 
نیرو را برای تامیــن برق صنعــت ماینینگ مبرا 
کرده و برای تامین انرژی این صنعت قرار اســت 
گاز با تعرفه صنعتی جهــت احداث نیروگاه جدید 
و یا افزایش ظرفیت نیــروگاه موجود اقدام کنند و 
دیگر نیازی به تامین برق مورد نیاز ماینرها توسط 
شبکه سراسری برق نیســت. با این اقدام ماینرها 
برق مورد نیاز خودشــان را در قالب قراردادهای 
دوجانبه مســتقیما از تولیدکننده برق خریداری 
می کنند که خود این موضــوع باعث ایجاد رقابت 
بین نیــروگاه داران و کاهش قیمــت نهایی برای 
ماینرها خواهد شــد و بار مالی و حتی مشــکالت 
 فنی شــبکه انتقــال را هــم از دوش وزارت نیرو

 برخواهد داشت.«
اشکاالت طرح مجلس برای جهش تولید 

صنعت استخراج  رمزارز 
فعال حــوزه رمــزارز مــی افزاید: »مهــم ترین 
نکته این طرح، تحویل برق تولیدشــده توســط 
این نیروگاه هــا در زمان پیک مصــرف به وزارت 
 نیــرو و درنتیجــه افزایــش تــوان تولیــد برق 

در کشور است.«
بابک نیا معتقد اســت در طرح مجلس اصالحاتی 
باید در نظر گرفته شــود، چرا که هدف این طرح 
رفع تبعیض بین صنایع است و لذا اشاره به سوخت 
پتروشــیمی یا حداقل تعرفه صادراتی نمی تواند 
مشکالت آتی این صنعت را برطرف کند و اهداف 
نهایی طرح مغفول خواهد ماند لذا در جهت تبیین 
ابعاد حقوقی و فنی،  طرحی توسط سازمان نظام 
صنفی آماده شده که در اختیار نمایندگان محترم 

قرار خواهد گرفت.«

سقف وام مسكن جوانان 400 ميليون تومان شد

چراغ سبز به افزایش قیمت مسکن 
ارزش واقعی وام 400 ميليونی مسكن، 40 ميليون است                                                                                                                         هجوم سفته بازان به اوراق مسكن

صنعت رمز ارز ايران پتانسيل ارزآوری 400 ميليون دالری دارد

طرح  سازمان  نظام صنفی رایانه ای  برای تولید  رمز ارز  روی میز  مجلس
فرصت سوزی يك سال و نيمه در صنعت ارزهای ديجيتال

رونق کاذب اقتصاد مسکن
منصور غیبی، کارشناس مسکن

تایید افزایش وام مسکن جوانان از سوی دولت به معنی تایید افزایش قیمت تمام شده ملک و ناامیدی به بازگشت تعادل قیمتی به بازار مسکن است. در واقع به تدریج داریم به این باور و نظام می رسیم که ملک گران شده 
و باید چترها و سبدهای حمایتی خودمان را گسترده تر کنیم. طبیعتا هدف دولت از ارائه تسهیالت، حمایت از جوانان و خانه اولی هاست. در واقع این باور ایجاد شده که مسکن گران شده و امید به بازگشت به حالت اولیه 
نداریم زیرا سایر شاخص ها و نظامات اقتصادی ما به حدی رشد قیمتی داشتند که دیگر این شاخص ها نمی تواند به حالت اولیه برگردد که به تبع آن مسکن هم بخواهد ارزان شود. نکته بد موضوع همین جاست؛ اما اینکه 
دولت چتر حمایتی خود را بر سر جوانان می گشاید و شرایط را متناسب با افزایش قیمت برای جوانان تســهیل می کند از بی توجهی و عدم اقدام بهتر است. زیرا این اقدام نشان می دهد دولت به دنبال راه حل می گردد. 
این راه حل ها به صورت کوتاه مدت و بلندمدت انجام خواهد شد. برخی از این برنامه ها مثل مسکن ملی بلندمدت است و با رشد عجیب و غریب شاخص های اقتصادی، تاثیر آنها پس از 5 سال در هاله ای از ابهام است. در 
نتیجه اگر دولت نخواهد اقدامی بکند زیر تیغ انتقاد است که هیچ اقدامی نکرده اســت و زمانی که برنامه حمایتی را تعریف می کند به دلیل اقتصاد نابسامان در عمل دوباره بی تاثیر است. من معتقدم که ارزش اصلی این 
وام ۴0 میلیون است چون ۱60 میلیونی که سال گذشته برای وام یک آپارتمان با متوسط قیمت متری 5 میلیون اختصاص داده می شد در مقام مقایسه تبدیل به وام ۴00 میلیونی برای همان آپارتمان با میانگین قیمت 
متری ۲0 و اند میلیون شده است. در واقع ارزش ۴00 میلیون تومان وام مسکن جوانان از ۱60 میلیون سال گذشته پایین تر است و به این معناست که این وام ۱۴0 میلیون تومان می باشد. از آنجا که دولت در کنترل سایر 
شاخص های اقتصادی موثر بر قیمت مسکن ناتوان است، با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن کنار آمده و به افزایش مبلغ وام اکتفا کرده است. در واقع در این قضیه حمایتی نیست. در ظاهر مبلغ این وام درشت است 
ولی در اجرا کوچک و به همین دلیل هیچ تاثیری نمی گذارد و تنها یک دلخوشی است برای واحدهای ریز یا در حاشیه یا نقاطی از تهران که بتوان امکان خرید تا ۱.5 میلیارد برای آن متصور شد زیرا در حال حاضر در تهران 
تقریبا زیر یک میلیارد آپارتمانی نداریم که قابل سکونت و دارای پارکینگ و انباری باشد؛ ولی پیش از این به وفور بود. در حال حاضر آپارتمان های تهران میلیاردی است و با تورم زیادی که شاهد هستیم، مردم تصور می 
کنند دارایی هایشان به صورت بادکنکی رشد کرده است و شاهد مثال آن آپارتمان 700 میلیونی در ابتدای سال است که در حاضر ۳ میلیارد تومان قیمت خورده است. این مبالغ را قیاس کنید با وامی مسکن جوانانی که 
در حال حاضر در حال افزایش است؛ هرچند در ظاهر یک چتر حمایتی است ولی در عمل با افزایش قیمت هایی که متاسفانه شاخص های اقتصادی ما را درگیر کرده بی تاثیر خواهد بود. جز اینکه یک سری انتظار دوباره 
در جامعه به صورت کاذب تولید کند که وام ۴00 میلیونی شده است. این خبر سیگنالی به مالکان و سازندگان برای افزایش قیمت می دهد به این ترتیب که این افراد احساس می کنند خواهان برای ملک هست و دولت 
هم تایید کرد که می شود گران کرد، گران هست و گران خواهد ماند. درواقع این نوع تصمیمات چراغ سبزی برای افزایش قیمت است. اگر دولت می توانست رونق کاذبی که در حوزه اقتصاد مسکن شکل گرفته و قیمت 
ها روز به روز باالتر می رود را کنترل و تضمین می کرد که هیچ اتفاقی قرار نیست در این حوزه انجام شود و سپس اقدام به سبد حمایتی می کرد خیلی بهتر بود. نزد عواملی که در ساخت و ساز و خرید و فروش هستند این 
اقدام چراغ سبزی بر تایید افزایش قیمت است. بازار مسکن و اقتصاد ما در حال حاضر از تحلیل های فنی و تحلیل های علمی دور شده است. این در حالی است که هجمه ای نیز در رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت مسکن 

وارد می شود. اگر این هجمه مدیریت نشود خودش تایید می کند که مسکن گران می شود. 
توجه داشته باشیم که این ۴00 میلیون هنوز جوان است و زمانی که در سال های آینده اعطا می شود، انرژی خوبی را به واحدهای ریز و حاشیه تهران خواهد داد ولی سریعا تاثیر و عمق خود را خواهد باخت و تاثیر نخواهد 

گذاشت و سبد حمایتی دوباره ارزش خود را از دست می دهد. 
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