
رئیس اتحادیه طال و جواهر اظهار داشــت: در فروش طالی 
دست دوم به مردم با مشکالت متعددی مواجه بودیم از جمله 
اینکه آن قطعه، طال نبوده و یا اینکه نقض هایی داشته است 
و این خرید و فروش مشکالتی را برای فروشندگان و مردم به 

عنوان خریداران ایجاد کرده بود.
به گزارش ایلنــا، ابراهیم محمدولی با اشــاره به ممنوعیت 
فروش طالی دست دوم از سوی فروشندگان طال و جواهر و 
افرادی که جواز کسب دارند، گفت: فروش طالی دست دوم 
ممنوع اســت و هیچیک از غرفه داران و دارای مجوز کسب 

نباید طالی دست دوم را به مردم بفروشند.
وی ادامه داد: در فروش طالی دست دوم به مردم با مشکالت 
متعددی مواجه بودیم از جمله اینکه آن قطعه، طال نبوده و یا 
اینکه نقض هایی داشته است و این خرید و فروش مشکالتی را 
برای فروشندگان و مردم به عنوان خریداران ایجاد کرده بود.

رئیــس اتحادیه طــال و جواهر با بیــان اینکه مــردم هیچ 
محدودیتی برای فروش طالی خود ندارند، اظهار داشــت: 
مردم با هیچ مانعی برای فروش طالی دست دوم خود مواجه 
نخواهند شد و هر طالیی که فاکتور داشته باشد امکان فروش 

آن وجود دارد و غرفه داران و کســانی که جواز کسب دارند 
و همکاران ما می تواننــد طالی مردم را براســاس نرخ روز 

خریداری کنند.
با افزایش ۶۰ درصدی؛

وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون تومان شد/ نرخ سود، ۹ درصد
وام مسکن جوانان ۴۰۰ میلیون تومان شد/ نرخ سود، ۹ درصد

بانک عامل بخش مسکن سقف تســهیالت قابل پرداخت از 
محل حساب پس انداز مسکن جوانان در تهران را ۶۰ درصد 

افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، 
یکی از انواع تسهیالت قابل پرداخت خرید مسکن به لحاظ 
نرخ سود و مدت بازپرداخت که در حال حاضر در شبکه بانکی 
پرداخت می شود، تســهیالت از محل حساب های پس انداز 
مسکن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه 
سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت از تسهیالت 

مسکن برخوردار شود.
انتظار پرداخت این تسهیالت نسبت به سایر انواع تسهیالت 
مسکن طوالنی تر بوده و بین ۵ تا ۱۵ سال و مدت بازپرداخت 

آن ۲۰ ساله پیش بینی شده و با نرخ سود ۹ درصد پرداخت 
می شود.

ویژگی دیگر حساب پس انداز مســکن جوانان این است که 
نیازی به ســپرده گذاری یکجا با مبالغ سنگین ندارد و از این 
بابت نسبت به صندوق پس انداز مسکن یکم برای گروهی از 

متقاضیان مسکن ارجح به شمار می آید.
در این صندوق سپرده گذار موظف اســت به صورت ماهانه 
نسبت به پرداخت مبالغ خرد از پیش تعیین شده اقدام کند 
و در پایان ســال پنجم یا پانزدهم از تسهیالت خرید مسکن 

برخوردار شود.
بانک عامل بخش مسکن با توجه به شــرایط جدید قیمتی 
در بازار مسکن نســبت به افزایش سقف این تسهیالت برای 
افتتاح کنندگان حســاب های پس انداز مسکن جوانان اقدام 

کرده است.
بر این اساس سقف تســهیالت قابل پرداخت از این محل در 
شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ 

میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین سقف تسهیالت مذکور در شهرهای بزرگ شامل 

کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در 
پایان ســال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت. این میزان در مورد سایر نقاط شهری 
۱۸۴ میلیون تومان بود که امســال در ترمیم صورت گرفته 
به ۲۹۰ میلیــون تومان افزایش یافت.بــرای برخورداری از 
سقف تسهیالت مذکور ســپرده گذاری ماهانه در هر سال با 
مبالغی بیش از آنچه پیش تر تعیین شده بود صورت می گیرد. 
بر این اســاس میزان ســپرده گذاری ماهانه در سال اول تا 
پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیالت تعلق گرفته به 
افتتاح کنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار 
تومان آغازمی شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به 

مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش می یابد.
ســپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان 
سپرده گذاری خود از سقف تسهیالت مسکن جوانان استفاده 
کنند می باید بیشــتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند. به 
طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف 
تســهیالت ۲۱۰ میلیون تومان در شــهر تهران بهره مند شود 
می باید در ســال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند. 

همچنین ســقف تسهیالت مذکور در ســه گروه شهری شامل 
تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم 
از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته است. هر شخصی که به سن ۱۸ سال 
تمام رسیده و یا حکم رشد او از ســوی دادگاه صادر شده باشد، 
می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت و قیومیت او باشند 

حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.
متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند 
سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه )به دفعات 

یا به صورت یکجا در ابتدای دوره( آغاز کنند.
برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بالمانع 
است اما برداشت از حســاب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد 
که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط 
بانک مرکزی در هر سال - که جداول آن در وبسایت بانک عامل 
متناسب با ســقف و واریزی های جدید تعیین شده در سال ۹۹ 
به روز خواهد شــد - کمتر نشــود. پرداخت تسهیالت حساب 
پس انداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای 

مسکونی امکان پذیر است.

مشاوران امالکبر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن 
و تجارت اســتان تهران، حق کمیســیون مشاوران 
امالک برای قراردادهای خریــد و فروش که تا پیش 
از این نیم درصد از هر طــرف معامله بود به ۲۵ صدم 
درصد از هر یک از طرفین کاهش پیدا کرد. به گزارش 
ایسنا، براساس  ابالغیه سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعالم شده، حق 
کمیسیون مبایعه نامه به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش 
معامالتی ملک از هر طرف مجموعاً نیم درصد از هر دو 
طرف محاسبه و اخذ شود. این نرخ تا پیش از این نیم 
درصد از هر طرف معامله بود. همچنین حق الزحمه 
قراردادهای رهن/ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم 

درصد مبلغ رهن تعیین شده است.
حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه 

از هر طرف معامله خواهد بود. طبق این دستورالعمل 
حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم 

حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ شود.
حق الزحمه قراردادهای مشارکت از هر طرف دو دهم 
درصد ارزش قرارداد مجموعاً ۴ دهم درصد محاسبه و 
اخذ خواهد شد. خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز 

رایگان خواهد بود.
در این ابالغیه آمده اســت بازگشــت به نامه شماره 
۱۱۴۸۶۶ مــورخ ۰۱/۱۱/۹۸ به آگاهی می رســاند 
پیشنهاد نرخ خدمات مشاوران امالک شهر تهران به 
همراه صورتجلسه کمیته نرخ گذاری کاال و خدمات 
در جلسه مورخ ۲۳/۰۶/۹۹ کمیسیون نظارت تهران 
مطرح که پس از بحث و تبــادل نظر به موجب بند ۶ 
مصوبات ضمن اصالح پیشنهاد کمیته با تعرفه خدمات 

مشــاوران امالک موافقت گردید. ذیل این نامه که از 
سوی یداهلل صادقی رئیس ســازمان صنعت معدن و 
تجارت اســتان تهران به فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهران نوشــته شده آمده اســت مراتب وفق مقررات 
ماده ۵۱ قانون نظام صنفی جهــت اقدام قانونی الزم 

اعالم میگردد.
پیش از این مصطفی قلی خســروی، رئیس اتحادیه 
مشــاوران امالک تهران به ایســنا خبر داده بود که 
جلساتی برای تعیین نرخ کمیسیون مشاوران امالک 
برگزار شده است. پیشــنهاد اتحادیه امالک ۴ دهم 
درصد، سازمان حمایت از مصرف کننده ۳ دهم درصد 
و کمیســیون نظارت وزارت صمت ۲۵ صدم درصد 
از هریــک از طرفین بود که نهایتاً نــرخ ۲۵ درصد از 

متعاملین تعیین شده است.

پس از آنکــه اســتفاده از نرم افــزار تیک تاک 
در هنــد ممنــوع شــده اســت، حاال بــه نظر 
 می رســد یــک نرم افزار هنــدی کــه از طرف 
بــرای  می شــود،  پشــتیبانی  توئیتــر 
 گرفتــن جــای آن دنــدان تیــز کــرده 

است.
به گزارش راشــاتودی، نرم افزار شــیرچت که 
یک شــبکه اجتماعی هنــدی و با پشــتیبانی 
توئیتــر به شــمار مــی رود، در تالش اســت تا 
پــس از ممنوع شــدن نرم افــزار تیــک تاک 
 در هنــد، جای ایــن رقیــب بــزرگ چینی را 

پر کند.
دولــت هنــد در اواخــر مــاه ژوئن اســتفاده 
از نرم افــزار تیک تــاک را  بــه بهانــه تهدید 

علیه امنیــت ملی ممنــوع کــرد. در آن زمان 
 تیــک تــاک در هنــد ۲۰۰ میلیــون کاربــر 

داشت.
به فاصلــه چنــد روز پــس از این اقــدام نرم 
افــزار شــیرچت بســتر اشــتراک گــذاری 
 ویدئویــی خــود را بــه کاربــران عرضــه 

کرد.
آنکش ســاچدوا، مدیرعامل شــیرچت، امروز 
گفت ما بســیار بســیار در این زمینــه فرصت 
طلبانه عمل می کنیــم، چرا که بــه این نتیجه 
 رســیده ایم که خــالء بســیار بزرگــی ایجاد 

شده است.
وی تاکید کرد: یک فرصت بسیار بزرگ در بازار 
اشــتراک گذاری ویدئوهای کوتاه ایجاد شده و 

به همین خاطر ما این محصــول خود را عرضه 
کرده ایم.

وی ادامــه داد: مــن معتقــدم هنــوز تقاضای 
زیــادی بــرای اســتفاده از خدمات اشــتراک 
گذاری ویدئوهای کوتــاه وجــود دارد و اگر ما 
بتوانیــم در ایــن زمینــه فضای خوبــی ایجاد 
کنیــم می تواند بازخورد بســیار قوی داشــته 
 و ســهم بســیار خوبــی از بــازار را تصاحــب 

کنیم.
طــی هفته هــای گذشــته تعــداد کاربــران 
شیرچت در هند رشــد بی ســابقه ای داشته و 
این شرکت توانســته اســت، در هفته گذشته 
 تنهــا ۴۰ میلیــون دالر منابــع مالــی جذب 

کنند.

وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه پیش بینی کرد 
اقتصاد جهانی امسال حدود ۴.۵ درصد کوچک خواهد 

شد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس روســیه، 
وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه در گزارشی پیش 
بینی کرد پیامدهای کرونا بــر روی اقتصاد جهانی تا 
ســال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند و امسال نیز متوسط رشد 
اقتصادی کشــورهای جهان منفی چهار تا ۴.۵ درصد 
باشد. طبق این گزارش، روند شیوع کرونا در بسیاری از 
کشورها در مقایسه با هفته های قبل بدتر شده است و این 
مساله می تواند دولت ها را وادار به اعمال مجدد قرنطینه 
و ممنوعیت های رفت و آمدی کند.  به گفته این نهاد 

روسی، بخش های گردشگری، حمل و نقل هوایی، تفریح 
و سرگرمی و هتلداری بیش از هر بخش دیگری از شیوع 
کرونا صدمه دیده اند و در این شرایط انتظار می رود رشد 
اقتصادی به منفی چهار تا ۴.۵ درصد کاهش پیدا کند. 

در حل حاضر بخش بزرگی از کارکنان شــرکت ها در 
کشــورهای مختلف به صورت دورکار مشغول به کار 
هستند و ممکن است این شکل کار با توجه به نبود سابقه 
قبلی باعث کاهش بهره وری و رفتار حرفه ای شود. به 
گفته وزارت توسعه و امور اقتصادی روسیه یکی از اولویت 
های مهم برای کشورها در حال حاضر باید افزایش بهره 
وری کارکنان از شیوه های مختلف نظیر آموزش های 
مربوطه باشد.  پیش از این سازمان توسعه و همکاری 

اقتصــادی اعالم کرده بود متوســط رشــد اقتصادی 
کشورهای جهان تا پایان امسال به منفی شش درصد 
برسد که این وضعیت در صورت بروز موج دوم بدتر نیز 
خواهد شد و در این سناریو اقتصاد جهانی احتماال ۷.۶ 
درصد کوچک تر خواهد شد. الورنس بونه- کارشناس 
مسایل اقتصادی با بیان اینکه چشم اندازی دراماتیک 
در انتظار اقتصاد جهان است افزود: ممکن است شاهد 
موج دم کرونا باشیم یا نباشیم اما در هر دو سناریو، یک 
چیز مشخص است و آن هم اینکه استانداردهای زندگی 
به نسبت سال قبل به میزان محسوسی افت کرده است 
و بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی دو رقمی منفی 

مواجهند که در طول تاریخ آن ها بی سابقه است.

تقویت ارزش بیتکوین احتمال ورود این ارز به کانال 
۱۱ هزار دالر را تقویت کرد.

به گزارش سی ان بی سی، مقاومت بیتکوین در مرز 
روانی مهم ۱۰ هزار دالری در روزهای اخیر باعث 
افزایش تقاضا برای این ارز دیجیتالی شــده است 
و این مســاله می تواند زمینه ســاز ورود بیتکوین 
به کانــال ۱۱ هزار دالری شــود. در آخرین دور از 
معامالت ارزهای دیجیتالی، بیتکوین با ثبت صعود 

۰.۳۲ درصدی به ۱۰ هزار و ۷۵۴ دالر رسید.
ارزهــای دیجیتالی در هفته های اخیر نوســانات 
زیادی را تجربه کرده اند و تحلیلگران نگرانی معامله 
گران از پیامدهای کرونا بــر روی اقتصاد جهانی را 

اصلی ترین دلیل این نوسانات عنوان می کنند. اخیرا 
اتحادیه اروپا اعالم کرده است وارد کار قانون گذاری 
معامالت ارزهای دیجیتالی خواهد شد و این مساله 
حاکی از پذیرش نقش ارزهای دیجیتالی در آینده 

نظام مالی جهان خواهد بود. 
هر چند برخــی از منابع از پیشــرفت های جدید 
دارویی در مقابله با کرونا خبر داده اند،  با این حال 
شــمار مبتالیان به کرونا در جهان بار دیگر روندی 
صعودی به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان 
نگران بروز موج دوم همه گیری به صورت جهانی در 
پاییز هســتند. تاکنون بیش از یک میلیون نفر در 
سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ 

از دســت داده اند و بیم افزایش محســوس شمار 
قربانیان با تشدید روند فعلی وجود دارد.

البته صعود قیمت ها در بــازار ارزهای دیجیتالی 
محدود به بیتکوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای 
دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم 
با ۱.۰۱ درصد صعود به ۳۵۵.۸۹ دالر، بیت کوین 
کش با ۵.۳ درصد جهش بــه ۲۲۶.۴۷ دالر، الیت 
کوین با ۰.۳۷ درصد افزایش به ۴۶.۰۲ دالر،  مونرو 
با ۴.۰۲ درصد پیشروی به ۹۷.۷۹ دالر، دش با یک 
درصد ریزش به ۶۸.۳۳ دالر، زدکش با ۱.۱۴ درصد 
افزایش به ۵۵.۱۶ دالر و میکر با ۲.۹۳ درصد صعود 

به ۴۸۲.۵۳ دالر رسید.

جزئیات ممنوعیت فروش طالی دست  دوم به مردم   

دورخیز دوباره هندی ها برای پر کردن جای تیک تک چینیکمیسیون مشاوران امالک نصف شد

بیت کوین دوباره جان گرفتاقتصاد جهانی امسال چقدر کوچک خواهد شد؟
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بورس معامالت روز گذشته را با فشار فروش آغاز کرد

افت ۳۲هزار 
واحدی شاخص

دولت در ۶ ماهه 
نخست سال یک ریال 
هم به بانک مرکزی 
وابستگی نداشت

دژپسند:

نمی گذاریم 
هیچ کارخانه ای 

تعطیل 
شود 
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رئیسی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

موعد تخلیه
 حباب ارز

پشت پرده طرح  
کاالبرگ  الکترونیکی

تاثیرپذیری 
تمام بازارها از دالر

برنامــه افزایــش نــرخ ارز 
 بعــد از انتخابــات دوره دوم
 ریاســت جمهوری روحانی 
کلید خورد. دولتمردان معتقد 
بودند که با توجه به رابطه تورم و نرخ ارز بایستی نرخ 
کنترل شده دالر افزایش یابد و صحبت از ۵، ۵ و۵۰۰ و 

نهایتا ۶ هزار تومان... 

  احسان سلطانی، اقتصاددان

  لطفعلی بخشی، اقتصاددان

  کامران ندری، کارشناس اقتصادی
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تشدید تورم 
با  کاال برگ   الکترونیکی 

کسادی بازار 
خانه های بزرگ متراژ

افزایش قیمت دالر موج تازه ای از گرانی در سایر بازارها را به دنبال دارد

خیز دالر  برای کانال شکنی جدید             
صفحه3

صفحه3

زیان  بانک ها  از کارتخوان های  فاقد  تراکنش
تامین   قطعات   دستگاه های  کارتخوان   با   دالر 30 هزار  تومانی

  یک   میلیون   و   300  هزار   دستگاه   کارتخوان   کم   تراکنش   وجود   دارد

طرح ارائه کاالبــرگ الکترونیکی بــه ۶۰ میلیون 
 ایرانی در حالی روز سه شنبه در مجلس رای گیری 
می شود که این طرح به نوعی بازگشت به سیستم ۴۰ 
سال پیش و زمان جنگ است. اقتصاد ما در سقوط 
و گرانی به گونه ای جلو رفته که شــاهد بازگشت 
مکانیسم های ۴۰ سال گذشته هســتیم. این در 
حالی است که اگر این ساز و کارها خوب بود هیچ گاه 
کنار گذاشته نمی شد و اینجاست که باید این مثل 
را سرلوحه خود کنیم که »انسان عاقل هیچ گاه از 
یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.«  این طرح به این 
صورت است که افرادی که کمتر از حداقل دستمزد 
درآمد دارند اعم از خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی که شامل ۲۰ میلیون نفر می شوند 

نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه...

متوســط متراژ واحدهای عرضه شده از طریق یک 
سامانه ملکی به بازار مسکن شهر تهران در شهریور 
ماه ۱۰۹ متر بوده و این در حالی است که میانگین 
متراژ معامالت قطعی ۸۹ متر اســت. بررســی ها 
از اختالف ۲۰ متری متراژ عرضــه با تقاضا در بازار 
مسکن شهر تهران حکایت دارد. در حالیکه متوسط 
متراژ واحدهای آماده فروش بر اســاس آگهی های 
یک سامانه ملکی در شــهر تهران ۱۰۹ متر اعالم 
شده، میانگین متراژ معامالت قطعی ۸۹ متر است. 
این نشان می دهد یک فاصله ۲۰ متری بین توان 
تقاضای واقعی با عرضه مسکن در شهر تهران وجود 
دارد. اطالعات به دست آمده از سامانه کیلید که از 
آگهی های شهریور ماه به دست آمده نشان می دهد 

باالترین متوسط متراژ...



اقتصاد2
ایران وجهان

مشکالت صدور و تمدید کارت بازرگانی حل شد
 امکان جعل و تقلب در صدور 

کارت از بین رفت
رئیس کل سازمان توســعه تجارت با بیان اینکه 
تنازعی بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت 
در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود ندارد، 
گفت: تمامی مشــکالت صــدور و تمدید کارت 
بازرگانی حل شده اســت. حمید زادبوم در مورد 
مشــکالت پیش آمده در صدور و تمدید کارت 
بازرگانی در سامانه جامع تجارت، گفت: مسائل 
و مشکالت در این زمینه حل شده و اصال نیازی 

نیست به این قضیه پرداخته شود. 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ 
به این سوال که طرح مشکاالت فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی در زمینه صدور و تمدید کارت 
بازرگانی در جلسات مختلف از جمله جلسه اخیر 
)شنبه 5 مهر( فعاالن اقتصادی با وزیر پیشنهادی 
صمت حاکی از آن است که هنوز مشکالت حل 
نشده است، افزود: کسانی که این مسائل را مطرح 
می کنند نمی دانند قضیه چیســت، زیرا انتقال 
صدور و تمدید کارت بازرگانی به ســامانه جامع 
تجارت بــا هماهنگی بین اتــاق بازرگانی ایران، 
وزارت صمت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز انجام شده و بر سر اجرای آن  در موعد مقرر نیز 

توافق انجام شده بود. 
وی با بیان اینکه پیش از این مقرر شــده بود که 
فرآیند صدور و تمدیــد کارت بازرگانی از بهمن 
98 اجرایی شــود، گفت: این موضوع توسط قائم 
مقام وزیر صمت در آن زمان ابالغ شد اما به دلیل 
شــیوع کرونا اجرای طرح متوقف شد؛ بنابراین 
وزارت صمت و اتاق بازرگانی از آن زمان تا ابتدای 
مرداد ماه ســال جاری که فرآیند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی در سیستم جدید انجام شد فرصت 
کافی برای رفع اشکاالت احتمالی سامانه ها و رفع 

عیوب را داشتند. 
زادبوم با تاکید بر اینکه صدور کارت همچنان در 
اتاق بازرگانی انجام می شــود و این فرآیند از آنها  
گرفته نشده است، گفت: در حال حاضر ثبت نام 
متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق 
سامانه جامع تجارت انجام می شود و در این سامانه 
تمام اســتعالمات مورد نیاز حتی استعالم سوء 
پیشــینه بصورت آنالین تهیه و پس از تایید در 

اختیار اتاق قرار می گیرد.  
وی افزود: اتاق نیز پس از انجام یک سری فرآیند با 
تایید سازمان های صمت استان ها کارت را صادر 
می کند.  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 
بیان داشت: برخی از مشکالت پیش آمده به علت 
عدم تطابق سیستم اتاق بازرگانی با سیستم جدید 
بود بنابراین این موضوع منجر به وقوع مشکالتی در 

زمینه صدور و تمدید کارت بازرگانی شد. 
زادبوم اظهار داشــت: براســاس ماده 10 قانون 
مقررات صــادرات و واردات ضوابطی برای صدور 
کارت بازرگانی وجود دارد که بخشی از آن ضوابط 
بر عهده وزارت صمت و بخش دیگری بر عهده اتاق 
بازرگانی است و براساس این قانون نظارت بر صدور 

کارت بازرگانی برعهده وزارت صمت است. 

دانشــجویان پیام نور تا سقف 
۲۰ میلیون تومان تســهیالت 

قرض الحسنه مي گیرند
دانشجویان دانشگاه پیام نور تا سقف ۲0 میلیون 
تومان و کارمندان و اعضــاي هیئت علمي این 
دانشگاه تا ســقف ۳0 میلیون تومان مي توانند 
 از تســهیالت قرض الحســنه بانک مهــر ایران

 استفاده کنند.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، مراسم انعقاد تفاهم نامه بین این بانک 
و دانشــگاه پیام نور با موضوع اعطاي تسهیالت 
قرض الحسنه در چارچوب طرح »کاالکارت« به 

دانشجویان دانشگاه پیام نور برگزار شد.
در این جلسه مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر 
ایران، دکتر محمدرضا زماني رئیس دانشگاه پیام 
نور و جمعي از مدیران دو سازمان حضور داشتند.

وی یادآوری کرد: از اواسط سال گذشته موضوعی 
که براي بانک حائز اهمیت بود، باال رفتن هزینه 
خانوارها در حوزه هاي مختلف بود. فروشندگان 
کاال و خدمات انتظار دارنــد کاال و خدمات خود 
را در بازار بفروشند، اما متقاضیان به علت قیمت 
باالي این کاالها و خدمات، امکان خرید آن ها را 
ندارند. در طرح کاالکارت که براي حمایت از تولید 
داخلي است، فروشنده در قالب عقد قرض الحسنه 
به صورت اقســاطي ۶ماهه، 9 ماهه و یک ساله 
 کاالي خود را مي فروشد و نرخ کارمزد آن نیز تنها 

۲ تا ۴ درصد است.

خبر

متوســط متــراژ واحدهای 
عرضه شــده از طریق یک 
سامانه ملکی به بازار مسکن 
شــهر تهران در شهریور ماه 
109 متر بوده و این در حالی 

است که میانگین متراژ معامالت قطعی 89 متر است.
به گزارش ایسنا، بررسی ها از اختالف ۲0 متری متراژ 
عرضه با تقاضا در بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد. 
در حالیکه متوســط متراژ واحدهای آماده فروش بر 
اساس آگهی های یک ســامانه ملکی در شهر تهران 
109 متر اعالم شده، میانگین متراژ معامالت قطعی 
89 متر است. این نشان می دهد یک فاصله ۲0 متری 
بین توان تقاضای واقعی با عرضه مسکن در شهر تهران 

وجود دارد.
اطالعات به دست آمده از ســامانه کیلید که از آگهی 
های شهریور ماه به دست آمده نشان می دهد باالترین 
متوســط متراژ به منطقه یک با ۲0۶ متر و کمترین 
متراژ به منطقه 10 با متوسط ۶۶ متر تعلق دارد. این 
درحالی اســت که میانگین متراژ معامالت قطعی بر 
اساس قراردادهای خرید و فروش در بهار امسال برای 
منطقه یک 1۴8 متر و منطقه 10 بــه میزان ۶0 متر 

مربع بوده است.

خانه های مناطق شمالی تهران بزرگتر هستند
پس از منطقه 1 باالترین متراژ واحدهای آماده فروش 

به منطقه ۳ تعلق دارد که متوسط متراژ واحدها 1۴9 
متر است. رتبه های بعدی به ترتیب متعلق به منطقه ۶ 
با 1۴0 متر، منطقه ۲۲ با  1۳0 متر،   منطقه ۲ با 1۲8 
متر، منطقه ۴ با 11۶ متر، منطقه 8 با 10۷ متر، منطقه 
۷ با 10۴ متر، منطقه 1۳ بــا 9۳ متر و منطقه 5 با 9۲ 
متر است. کمترین متراژ واحدها بر اساس آگهی های 
سامانه مذکور به ترتیب مربوط به منطقه 10 با ۶۶ متر، 
منطقه 1۲ با ۷۷ متر، منطقه 9 با ۷8 متر، منطقه 11 
با 8۳ متر، منطقه 1۴ با 8۶ متر و منطقه 15 با 89 متر 

تعلق دارد. با توجه به تعداد پایین آگهی های مناطق 1۶ 
تا ۲1 میانگین متراژ واحدهای این مناطق در گزارش 

لحاظ نشده است.

فاصله ۲۰ متری بین معامالت قطعی و آگهی ها
متوسط متراژ آگهی ها در حالی عدد 109 متر را نشان 
می دهد که معامالت قطعی بر اساس آمار بازار مسکن 
در بهار امسال از میانگین 89 متر در قراردادهای خرید 

و فروش حکایت دارد.

باالتریــن میانگین متراژ واحدهای فروخته شــده به 
ترتیب متعلق بــه منطقه 1 با 1۴8 متــر، منطقه ۳ با 
1۲9 متر، منطقه ۲۲ با 11۲ متر، منطقه ۲ با 11۲ متر، 
منطقه ۶ با 119 متر، منطقه ۴ با 91 متر، منطقه 5 با 89 
متر و منطقه 1۳ با 8۴ متر است. پایین ترین متوسط 
متراژ واحدهای فروخته شده نیز به ترتیب به منطقه 
10 با ۶0 متر، منطقه 11 با ۷0 متر، منطقه 15 با ۷1 
متر، منطقه 9 با ۷۲ متر، منطقه 1۴ با ۷۴ متر، منطقه 8 

با ۷۶ متر و منطقه ۷ با ۷9 متر تعلق دارد.

میانگین عمر واحدها در آگهی ها ۱۰.۸ سال
 از طرف دیگر متوســط عمر واحدهای آگهی شده در 
شــهریور ماه 1۳99 عدد 10.8 سال را نشان می دهد 
و این در حالی است که معامالت قطعی در واحدهای 
1۲ سال انجام می شود. در این بین کمترین متوسط 
عمر واحدهای آگهی شده به مناطق 1 و 1۲ با متوسط 
۷ سال تعلق دارد. رتبه های بعدی از آن مناطق ۴، 11، 
1۳، 15 و ۲۲ با میانگین 9 سال، منطقه 1۴ با متوسط 
عمر 10 سال، مناطق ۲ و 5 با میانگین عمر 11 سال، 
مناطق ۳، ۷،  8 و 10 با متوسط عمر 1۳ سال، منطقه ۶ 

با 15 سال و منطقه 9 با 1۶ سال است.
گفتنی است؛ بر اساس اعالم بانک مرکزی، در مردادماه 
1۳99 تعداد معامالت مسکن شــهر تهران به 9080 
فقره رســیده که نسبت به ماه گذشــته ۳5.۴ درصد 
کاهش و نســبت به ماه مشابه ســال گذشته 1۷5.8 
درصد افزایش داشته است. آمار شهریور ماه هنوز اعالم 

نشده است.

میانگین متراژ معامالت قطعی ۸۹ متر است

کسادی بازار خانه های بزرگ متراژ

بورس معامالت روز گذشته را با فشار فروش آغاز کرد
افت ۳۲هزار واحدی شاخص

شاخص کل بورس در شروع معامالت روز گذشته 
با افت بیش از ۳1 هزار واحدی، در پله 1 میلیون و 

5۳9 هزار واحد قرار گرفت.
شــاخص کل بورس در ادامــه ریزش های اخیر 
خود، در نیم ساعت ابتدایی معامالت روز گذشته 
)دوشنبه ۷ مهر( تا ساعت 09:۳5 نیز با روند نزولی 
همراه شد و افت حدود ۳۲ هزار واحدی را تجربه 
کرد؛ نماگر بازار در حــال حاضر روی 1 میلیون و 
5۳9 هزار واحد قرار دارد. شــاخص هم وزن نیز 
حدود ۲ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۴0۴ هزار 
واحد برگشت؛ به گفته کارشناسان بازار سرمایه، 
کاهش شاخص هم وزن نشانه خروج پول حقیقی 
از بازار سهام اســت. تأثیرگذاری ۳ نماد شاخص 
ساز گروه های فلزات در معامالت روز گذشته نیز 
قابل توجه بوده و فــارس، فوالد و فملی به ترتیب 
اثرگذاری منفی ۶ هزار، منفی 5 هزار و منفی ۴ هزار 

واحدی در کاهش شاخص کل داشته اند.
این در حالی است که هفته گذشته مدیران عامل 
هر سه شرکت مالک نمادهای مذکور در حاشیه 
نشست رئیس ســازمان ایمیدرو و شرکت های 
معدنی با رئیس سازمان بورس از تشکیل صندوق 
بازارگردان مشترک با سرمایه اولیه ۳0 هزار میلیارد 
تومانی خبر داده بودنــد. ارزش کل بازار در حال 

حاضر 5,۷00 هزار میلیارد تومان است.
فشار عرضه بسیار شدید بوده و ارزش سهام حاضر 
در صف فروش نماد شــپنا به 800 میلیارد تومان 
رسیده است که در سال جاری بی نظیر بود. ارزش 
نمادهای وملی و خگستر حاضر در صف فروش، به 
ترتیب 500 و ۴۳0 میلیارد تومان برآورد شده است. 
تابلوی بورس برای تمام گروه های صنایع مختلف 

بورسی تقریباً 100 درصد قرمزپوش شده است.

دژپسند:
دولت در ۶ ماهه نخست سال یک ریال 
هم به بانک مرکزی وابستگی نداشت

وزیر اقتصاد و دارایی از نشــانه های بارقه امید 
اقتصادی در ۶ ماهه دوم ســال خبر داد و گفت: 
دولت در ۶ ماهه نخست سال حتی یک ریال به 
بانک مرکزی وابستگی نداشت. فرهاد دژپسند 
در گفتگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با اشاره 
به حواشی های بســیار و بی اساس در خصوص 
کسری بودجه و برداشت دولت از بانک مرکزی 
خاطر نشان کرد: دولت در ۶ ماهه نخست سال 
حتی یک ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.
وی افــزود: از اقدامــات مهم دولــت برای 
جایگزینی تامین مالی می توان به صرفه جویی 
هزینه ها، عرضه دارایی های دولتی بصورت 
فراگیر، فــروش اوراق و نیز وصــول مالیات 
اشاره کرد. دژپسند از تالش دولت برای رونق 

اقتصادی با مشارکت بازار سرمایه خبر داد.

خرید خودرو و ساختمان توسط 
دستگاه های اجرایی ممنوع

به روال امسال، در ســال آینده نیز دستگاه های 
اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین 
احداث و خرید ســاختمان های جدیــد اداری با 
ممنوعیت مواجــه اند، مگر این کــه در مواردی 
مستثنی شده باشــد. به گزارش ایسنا، سازمان 
برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه سال 1۴00 به 
دستگاه های اجرایی اعالم کرده است که پیش بینی 
اعتبار برای خرید خودروهای ســواری داخلی و 
خارجی ممنوع اســت، مگر به صورت استثنا در 
دستگاه های جدیدالتاســیس و یا جایگزینی با 

خودروهای فرسوده باشد.
همچنین در رابطه با خرید و یا احداث ساختمان 
ممنوعیت هایی برای دستگاه های اجرایی اعمال 
شده؛ به طوری که هرگونه پیش بینی اعتبار برای 
احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط 

دستگاه های اجرایی ممنوع است.
در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که 
براساس آن موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، 
تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی 
ساختمان های اداری در حال تخریب بدون بار مالی 
جدید و تمرکززدایی و خروج از کالنشهرها بدون بار 

مالی خواهد بود.
گفتنی است که در سال جاری نیز خرید خودروی 
سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای 
سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی 

که در اختیار آنها قرار دارد انجام می شود.
در رابطه با خرید و یا ســاخت ســاختمان های 
جدید نیز ممنوعیت هایی وجــود دارد؛ به طوری 
که احداث و خرید ســاختمان های جدید اداری 
توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت های 
دولتی ، بانک ها و موسســات انتفاعی وابسته به 

دولت ممنوع است.

اخبار
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اصناف و دستگاه های نظارتی، نوسانات نرخ ارز را 
متهم اصلی گران شدن اقالم مختلف در ماه های 

گذشته می دانند.
به گزارش ایســنا، 1۲ روز بعد از دســتور رئیس 
جمهور برای ورود دســتگاه های نظارتی به بازار 
برای برخورد با گران فروشــی و چندنرخی بودن 
اجناس و خدمــات، رئیس اتاق اصنــاف تهران، 
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت، معاون دفتــر برنامه ریزی، تامین، توزیع 
و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
)صمت( و معاون ســازمان تعزیرات حکومتی با 
حضور در برنامه تیتر امشب درباره اقدامات خود در 
این مدت توضیحاتی ارائه دادند که به نظر می رسد 
در این مدت اقدامات جدیدی انجام نشده است و 
مسئوالن اتاق اصناف و معاون دفتر برنامه ریزی، 
تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز عامل 
اصلی افزایــش قیمت کاالهــا را افزایش نرخ ارز 

اعالم کردند.

مبالغ جریمه بازدارنده نیست
قاســم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران با 
بیان اینکه همواره در سطح بازار تعدادی بازرس 
برای نظارت بر قیمت ها داریم، گفت: آنچه مهم 
است اینکه بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا 
از هم بوده و مقابله با گرانفروشی در سطح عرضه به 
عهده بازرسان اصناف است. ما همیشه واحدهای 
صنفی را ملزم می کنیم که کاالیی را بدون فاکتور 
معتبر نخرند؛ چراکه بازرسان بر مبنای قیمت درج 
شده روی کاال و فاکتور خرید نظارت می کنند. اما 
ممکن است قیمت یک کاال در بازار طی چند روز 
افزایش چشمگیر داشته باشد که این موضوع به 
عهده واحد صنفی نیســت، بلکه تولیدکننده یا 
واردکننده مسئول این افزایش قیمت است؛ چراکه 
واحد صنفی از سود متعارف خود نباید ریالی اضافه 

بگیرد. وی با تاکید بر اینکه فروش اجناس در واحد 
صنفی بیش از قیمت درج شده بر کاال تخلف است، 
گفت: پرونده های ارجاعی به سازمان تعزیرات هم 
نتیجه بازرسی بازرســان اتاق اصناف است که در 
نوبت رسیدگی قرار می گیرند. من تخلف در اصناف 
را رد نمی کنــم، اما حتما با تخلفــات در اصناف 
برخورد می شــود؛ با این حال گرانی که در حال 
حاضر در جامعه مواجه هســتیم، بخاطر افزلیش 

قیمت نهاده های تولید است.
نوده فراهانی با بیان اینکه نوسان ارز باعث افزایش 
قیمت ها شده و فروشنده چون گران می خرد ناچار 
است گران بفروشــد، تصریح کرد: موضوع بازار را 
عرضه و تقاضا تعیین می کند. با بگیر و ببند چیزی 
تغییر نمی کند و با نوسانات نرخ ارز امکان تنظیم 

بازار وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف تهــران با اعالم اینکه مبالغ در 
نظر گرفته شده در قانون بابت جریمه درج نشدن 
قیمت و ندادن فاکتــور ناچیز بــوده و بازدارنده 
نیست، تصریح کرد: جریمه باید به گونه ای باشد 
که کسی جرات تخلف نداشته باشد. در سال 1۳9۲ 
قانون نظام صنفی تصویب شــد که بر اساس آن 
قرار بود یک ســوم مبالغ ناشی از تخلفات اصناف 
به اتاق های اصناف، یک سوم به سازمان تعزیرات 
حکومتی و یک سوم به سازمان حمایت داده شود 
تا صرف هزینه های بازرسی شود. با 1۶0 بازرس و 
امکانات اندک نمی توان شهری به بزرگی تهران را 

کنترل کرد.

لزوم تقویت نیروی انسانی و تجهیزات 
سازمان حمایت

در ادامه مجتبی ماجد، معاون بازرسی و رسیدگی 
به تخلفات ســازمان حمایــت تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نیز گفت: در شش ماهه امسال 
بازرســی ها بیش از شــش درصد رشــد داشته، 

اما با توجه به شــیوع ویروس کرونا، بخشــی از 
همکاران بازرس ما مشــمول دورکاری شــدند. 
 تشکیل پرونده هم در این مدت چهار درصد رشد 

داشته است.
وی افزود: در سال 1۳9۷ طبق مصوبه سران سه 
قوه قرار بود سازمان حمایت از نظر نیروی انسانی 
و تجهیزات تقویت شود، اما هنوز موفق به این کار 
نشــدیم. پیگیری های الزم در حال انجام است، 
اما تاکنون به دلیل کمبود منابع تغییری حاصل 
نشده است. احتماال صحبت های رئیس سازمان 
حمایت درباره محدودیت های ســازمان حمایت 
در بازرســی هم مربوط به همیــن موضوع بوده 
است. باید دستگاه های متولی متناسب با شرایط 
فعلی مثل تحریم ها تجهیز شوند که در این زمینه 
جلساتی تشکیل شده تا با استفاده از امکانات سایر 
دستگاه ها مثل ناظران افتخاری و حتی دادستانی 
بر کوتاه کردن رسیدگی به پرونده ها، نظارت بر بازار 

بهتر انجام شود.
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات سازمان 
حمایت همچنین در پاســخ به اینکــه چرا روند 
قیمت گذاری در ســازمان حمایت طوالنی است 
و این سازمان زمانی ورود می کند که کاالها گران 
شده است؟ تصریح کرد: مستندات و مدارک کامل 
باید به سازمان حمایت ارائه شود تا بر اساس ظوابط 
قیمت گذاری صورت گیرد و در ستاد تنظیم بازار 
قیمت جدید تصویب و ابالغ شود. تاخیر یا طوالنی 
شــدن فرآیند قیمت گذاری به دلیل لزوم فراهم 
شدن اســناد و مدارک کامل راجع به قیمت تمام 

شده کاال است.

قیمت جدید جوجه یک روزه و مرغ به 
زودی اعالم می شود

در ادامه این برنامه ســعید صارمی، معاون دفتر 
برنامه ریزی، تامین، توزیــع و تنظیم بازار وزارت 

صمت نیز بــا بیان اینکه هر هفتــه رصد و پایش 
قیمت 100 قلم کاال انجام می شــود، گفت: طی 
1۲ روز گذشته اقداماتی برای مدیریت صادرات 
تخم مرغ، برنامه ریزی برای تقویت نظارت و تعیین 
قیمت جدید انجام شد. قیمت جوجه یک روزه و 
قیمت مرغ هم اخیرا بررسی شد که در جلسه بعدی 
ستاد تنظیم بازار برای آن تصمیم گیری خواهد 
شد. در زمینه رسوب برنج در بنادر هم مقرر شده 
بانک مرکزی ارز الزم را تخصیص دهد. با این وجود 
۷0 تا 80 درصد مواد وارداتی کاالی واسطه ای و 
مواد اولیه است و باید بپذیریم که افزایش قیمت 

اخیر نرخ ارز بر قیمت کاالها تاثیر داشته است.
وی افزود: بخش اعظم مشــکالت در حال حاضر 
مربوط به تامین ارز و ترخیص کاال اســت که در 
جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور اعالم و 
گشایش های خوبی حاصل شده که احتماال منجر 

به ثبات بازار خواهد شد.

احتمال افزایش اختیارات ســازمان 
تعزیرات حکومتی

محمد حسن ســرابیان، معاون سازمان تعزیرات 
حکومتی نیز با تائید این گفته که برخی از قوانینی 
که در نظام صنفی وجود دارد بازدارنده نیســت، 
گفت: مثال جریمه عــدم درج قیمــت 80 هزار 
تومان است. خالءهای قانونی را مکتوب به رئیس 
جمهور، معاون رئیس جمهور، مجلس شــورای 
اســالمی، مجمع تشــخیص مصلحت و تمامی 
دست اندرکاران اعالم کرده ایم. افزایش اختیارات 
ســازمان تعزیرات حکومتی در جلسه سران قوه 
مطرح و مصوبه آن به معاونت حقوقی قوه قضاییه 
ارجاع شده که قرار اســت در قالب اصالح پاره ای 
از قوانین و مقررات قوه قضاییــه به مجلس ارائه 
 شــود و احتماال تا ماه های آتی ایــن این خالء ها 

برطرف شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که به دلیل 
انسداد دریافت پیامک های تبلیغاتی، هنوز پیامک واریز 
وجه مسکن ملی به دســت عده ای نرسیده  است، هیچ 
تاریخی برای آخرین مهلت پرداخت ها اعالم نمی کنیم. 
همچنین اگر ظرفیتی باقی  ماند، فرصت برای ثبت نام 
جاماندگان ایجاد می شود. محمود محمودزاده، معاون 
مسکن و امور ساختمان در گفت وگو با ایلنا درباره تعیین 
تکلیف متقاضیان مسکن ملی که تا به امروز نسبت به 
واریز آورده اولیه اقدام نکرده اند، اظهار داشت: عده ای به 
هر دلیلی هنوز واریز وجه آورده اولیه را انجام نداده اند که 
گفته می شود  یکی از  دالیل، انسداد ارسال پیامک های 
تبلیغاتی اســت. برخی ها تنظیماتی انجــام داده اند تا 
پیامک های تبلیغاتی و امثال آن را دریافت نکنند و همین 
باعث شده پیامک های اطالع رسانی ها از تاریخ و زمان 
واریز وجه برای مسکن ملی برای آنها انجام نشود و این 

پیامک ها به دست شان نرسد.       
وی تاکید کــرد: در حال طراحی مســیرهای دیگری 
برای ارســال پیامک به متقاضیان تاییدشــده مسکن 
ملی هستیم تا مطمن شویم تمام متقاضیان پیامک ها 
را دریافت می کنند و تا زمانی که این اطمینان حاصل 
شود که پیامک ها به دست افراد رسیده، کسی به دلیل 
عدم واریز وجه حذف نمی شود و همه باید دسترسی به 
اطالع رسانی ها داشته باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی 

ادامه داد: در گام اول باید دید پیامک به دست چند نفر 
از حدود ۴۴0 هزار ثبت نامی و تایید شده، رسیده  است 
چراکه عده ای فقط به دلیل عدم دریافت این پیامک هنوز 
اقدام به واریز وجه نکرده اند. محمــودزاده افزود: طبق 
اطالعات سیستم و سامانه تاکنون سه بار برای هر ۴۴0 
هزار ثبت نامی پیامک واریز وجه ارسال شده اما در سایت 
با یادداشت های مردم مبنی بر عدم دریافت پیامک مواجه 
شده ایم. در حال حاضر در تعداد افرادی که این پیامک ها 

را دریافت کرده اند، ابهام وجود دارد.       
وی با تاکید بر اینکه با سازوکار جدید پیامک ها را ارسال 
می کنیم و از تایید دریافت این پیامک ها مطمئن خواهیم 
شد، گفت: پس از این مراحل اگر عده ای نسبت به واریز اقدام 
نکردند و ظرفیت خالی باقی ماند، وارد مرحله بعد یا همان 
مرحله جایگزینی می شویم.  معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه فعال هیچ تاریخی برای مهلت واریز وجه اعالم 
نمی کنیم، اظهار داشت: هنوز تاریخی برای آخرین مهلت 
پرداخت اعالم نشده  است و مردم نگران نباشند. محمودزاده 
ادامه داد: در نهایت اگر واحد مازاد باقی بماند که متقاضی 
پولی بابت آن نپرداخته باشد، احتمال جایگزینی وجود دارد 
چراکه ساخت پروژه ها آغاز شده و نمی توانیم این پروژه ها 
را متوقف کنیم. اگر وارد مرحله جایگزینی شویم با همان 
روش و اولویت های  قبلی ثبت نام انجام می شود و و تغییری 

در روش ثبت نام نخواهیم داشت.  

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمی گذاریم هیچ کارخانه ای 
تعطیل شود و تولیدکنندگان زمین بخورند، گفت: حفظ 
ارزش پول ملی از مهم ترین مطالبات اقتصادی رهبری است 
و مقام معظم رهبری بارها فرمودند کاهش ارزش پول ملی 
برای کشور خسارت بار است. به گزارش  قوه قضاییه، سید 
ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضاییه در جلسه صبح امروز 
شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به سفر اخیر خود به استان 
اردبیل که پنجشنبه گذشته در ادامه سفرهای استانی وی 
صورت گرفت، پیگیری رفع مشکالت واحدهای تولیدی 
استان را از مهم ترین دســتاوردهای این سفر عنوان کرد. 
رئیس قوه قضاییه گفت: رونق تولید و خدمات و حمایت از 
تولیدکننده، همانند مبارزه با فساد از مأموریت های اصلی و 
مستمر دستگاه قضایی است و همکاران ما در بخش های 

مختلف قضایی تالش می کنند هیــچ کارخانه ای تعطیل 
یا نیمه تعطیل نشود و هیچ تولیدکننده ای زمین نخورد. 
رئیسی افزود: دستگاه قضایی در راستای مأموریت خود در 
دفاع از حقوق عامه، از کارگران غیور و متخصص و متعهد و 
کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذاران که غیرتمندانه 
برای رونق تولید تالش می کنند همه جانبه حمایت می کند 
و رفع مشکالت آن ها در نظام اداری و قضایی را وظیفه خود 
می داند. رئیس قوه قضاییه با بیان این که تولید مساله محوری 
امروز ماست، اظهار کرد: دشمن به دنبال توقف چرخه تولید 
و افزایش بیکاری و ایجاد یاس و ناامیدی در کشور ماست و 
وظیفه ما در حوزه نظارت و قضاوت این است که با جلوگیری 
از توقف در چرخه تولید و حمایت از نیروی کار، دشمن را در 

رسیدن به هدف پلید خود ناکام بگذاریم.

معاون اول رییس جمهوری از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی 
خواست ظرف مدت یک ماه بسته پیشنهادی جامعی برای تأمین 
مالی بخش مسکن در سال 1۳99 و 1۴00 تدوین کنند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری 
دوشنبه در جلسه شورای عالی مســکن با قدردانی از وزارت راه و 

شهرسازی و نظام بانکی کشور برای تدوین و اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن، اظهار امیدواری کرد این طرح و سایر طرح های مرتبط با 
احداث مسکن با سرعت استمرار یابد تا با فعال شدن بخش مسکن 
شاهد تغییرات اساسی در بخش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در 

کشور و نیز در بخش جهش تولید باشیم.

چه کسی عامل اصلی گرانی های اخیر است؟

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی
رئیسی:

نمی گذاریم  هیچ کارخانه ای تعطیل  شود

جهانگیری:

بانک مرکزی و وزارت راه بسته جامعی برای تامین مالی بخش مسکن تدوین کنند

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۷ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۷ مهر ١٣٩٩ در بازار آزاد تهران به ١٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ١٣ میلیون و ٢۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣۰۰ هزار تومان است. قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز ١٨۵٨ دالر و ٨٣ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار یک میلیون و ٢۶۴ هزار و ٣۶۵ تومان است.

بانک ها
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تاثیرپذیری تمام بازارها از دالر
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

موضوع افزایش قیمت ارز را نباید به تنهایی لحاظ کرد بلکه می توان گفت عالوه بر ارز موج جدید افزایش قیمت در اغلب حوزه ها که طی چند ماه اخیر شاهد آن بوده ایم اتفاق خواهد افتاد. تاثیرپذیری تمام بازارها حتی بازار کاالهای 
اساسی و مایحتاج روزانه مردم از رشد نرخ ارز انکار ناپذیر است. بنابراین ورود نرخ ارز به نرخ بی سابقه 30 هزار تومانی می تواند موج جدیدی از تورم را مهمان بازارهای کشور کند. البته باید به این نکته اشاره داشت که عالوه بر ارز، موج 

جدید افزایش قیمت در اغلب حوزه ها که طی چند ماه اخیر به وجود آمده، منشأ داخلی هم دارد.
به هر ترتیب بخشی از منشأ رشد نرخ ارز مربوط به عرضه ارز است و محدودیت هایی که درباره عرضه ارز با آن مواجه هستیم. صادرات کاهش یافته و ارز حاصل از صادرات قبلی نیز به سختی وارد کشور می شود. دالیل عمده این رشد 
نرخ دالر و طال، عوامل برون زاست که درباره آن کاری نمی توان کرد. تحریم ها و کرونا مسبب اصلی این شرایط در بخش عرضه هستند. در کشور ما فرایند جهش نرخ ارز موجب شد تا به یک باره قیمت مواد اولیه تولیدی افزایش شدیدی 
پیدا کنند و شرکت ها با تنگنای اعتباری در تأمین سرمایه در گردش مواجه شوند. این امر به این دلیل رخ داد که در سال های گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایطی که کشور تورم های دورقمی داشت اتکای زیادی به واردات مواد 

اولیه و کاالهای واسطه ای که سود سرشاری را برای واردکنندگان ایجاد می کرد، رقم زد. همچنین جهش نرخ ارز به یک باره این افزایش قدرت خرید را از بین برد و انتظارات تورمی را بیدار کرد. 
در سمت تقاضا نیز به سبب نگرانی هایی که مردم نسبت به آینده دارند و انتظار تورمی که وجود دارد، کسی تمایلی به نگهداری ریال ندارد و همه به دنبال آن هستند که دارایی خود را به یک دارایی دیگر تبدیل کنند . هر چیزی به جز 
ریال. کنترل این وضعیت بسیار سخت است. زیرا منشأ آن روانی است و بنابراین تنها مسئله ای که به ذهن می رسد، بازی کردن با نرخ بهره است. البته نرخ بهره در کشور تبدیل به تابو شده و چندان نمی توان روی آن مانور داد زیرا 

تمایلی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران با اشــاره 
به اینکه آنالیز نــرخ نان براســاس هزینه های 
جدید تولید در سازمان حمایت قرار دارد گفت: 
قیمت جدیــد در کارگروه تنظیم بــازار مطرح 
و ســازمان حمایت مکلف به بررســی شــد اما 
 بعد از گذشــت بیش از ۲ ماه ایــن نرخ مصوب

 نشده است.
بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی 
تهران اظهار کرد:  هزینه های نانوایان در ســال 
جاری نظیر دستمزد کارگران، مالیات،آب، برق 
گاز، خمیرمایه و اخیرا کرایه حمل و نقل کیسه 
های آرد افزایــش یافته اما قیمت نان از ســال 
گذشته متناسب با این افزایش هزینه ها تغییری 
نداشته است. وی افزود: قیمت خمیر مایه بعد از 
افزایش قیمت نان در سال گذشته، دو مرتبه در 
دی ماه سال قبل و اردیبهشــت امسال افزایش 
یافته و اخیرا نیز نرخ کرایــه حمل هر گونی آرد 
دولتی700 تومان تا 1000 تومان افزایش یافته 

اما نرخ نان ثابت است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد:از 
طرفی رعایت مسائل بهداشــتی کرونا بر هزینه 
های نانوایان افزوده اما دولت مشخص نکرده که 
نانوایان این افزایش هزینه ها را باید چطور جبران 

کنند. وی تصریح کرد: مزد کارگران نیز در سال 
جاری ۲6 درصد افزایش یافته است و مبلغ حق 
مسکن پرداختی آنها از 100 هزار تومان به 400 
هزار تومان افزایش یافته اســت و باعث شده که 
مالکان واحد های صنفی نتوانند هزینه های خود 

را متعادل کنند. 
این مقام مسئول اظهار داشت: قیمت پیشنهادی 
اتحادیه نانوایــان برای نرخ هــای جدید نان به 
سازمان حمایت اعالم شــده و جلسه ای نیز در 
این خصوص در کارگروه تنظیم بازار برگزار شده 
است اما بعد از گذشت حدود ۲ ماه )۲9/4/99( 
نرخ جدید به ما اعالم نشده اســت.نوروز مقدم 
در پاســخ به اینکه نرخ پیشنهادی اتحادیه برای 
نرخ های جدید نان در ســال جاری چقدر است 
گفت: امکان انتشار این نرخ قبل از آنکه مصوب 
 شود وجود ندارد اما باید متناسب با هزینه های 

تولید باشد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: قیمت 
آرد با نرخ مصوب و دولتی در اختیار نانوایان قرار 
می گیرد و نرخ آن ثابت مانده است اما باید توجه 
داشت که آرد تنها حدود ۲5 درصد هزینه های 
ما را شامل می شــود و مابقی هزینه ها افزایش 

یافته است .

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کنترل و تنظیم بازار 
در حالی که قیمت ارز بصورت ساعتی و روزانه در حال 
افزایش است امکان پذیر نیست.قاسم نوده فراهانی 
در رابطه با کنترل بازار و جلوگیری از گران فروشی 
گفت: موضوع گرانی و گران فروشی دو مقوله جدا از 
یکدیگر است و گرانی ها را نباید به اصناف نسبت داد. 
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به افزایش قیمت 
تخم مرغ بــه 37 هزار تومان بیان داشــت:  اصناف 
مقصر این گرانی نبودند بلکه عوامل مختلف بر گران 
شــدن این کاالی مصرفی تاثیر گذار بود لذا وقتی 
عوامل گرانی آن شناسایی شد قیمت این کاال کاهش 
یافت. وی افزود: بنابراین وقتی سازمان حمایت قیمت 
مصوب تخم مرغ را  تعیین و اعالم کرد اصناف نیز این 
کاال را بر اساس قیمت مصوب عرضه می کنند و هر 
واحد صنفی که این کاال را با قیمتی بیش از قیمت 
مصوب عرضه کند متخلف است و مطمئنا براساس 

قانون با آن برخورد می شود. نوده فراهانی با بیان اینکه 
کارنامه اصناف در حوزه نظارت قابل قبول نیســت، 
گفت: یکی از دالیل ایــن موضوع نبود نیرو و بودجه 
کافی در این زمینه است. رئیس اتاق اصناف تهران 
همچنین با اشاره به افزایش مدام و بی وقفه قیمت 
ارز بیان داشت: قیمت ارز در هر ساعت تغییر می کند 
بنابراین در این شرایط چطور انتظار دارید که ما بازار را 
تنظیم کنیم؟ وقتی ارز هر ساعت و هر روز یک قیمت 

است تاجر چه می تواند بکند؟ 
نوده فراهانی اظهار داشــت: کســبه وقتــی کاال را 
گران خریداری می کنند مجبورند کاال را  نیز گران 
بفروشند و اگر این کار را نکند امکان فعالیت اقتصادی 
ندارند. وی با تاکید بر اینکه ســود کسبه یک سود 
متعارف و براســاس مصوبه قانونی تعیین می شود 
گفت: هیچ واحد صنفی نمی تواند سودی بیشتر از 

سود مصوب و تعیین شده دریافت کند. 

"پرداخت تسهیالت"،"بیمه بیکاری"،"مشوق بیمه 
کارفرمایی" و "یارانه دستمزد" چهار بسته حمایتی 
دولت بوده که به دنبال شــیوع کرونا از اسفند سال 
گذشته تاکنون در قالب آنها حمایت از کسب وکارها 
صورت گرفته است.مطالعه 54 کشور جهان نشان 
می دهد که بیش از ۸5 درصد سیاست های حمایتی 
دولت ها در قالب سیاست های مالی و تنها ۲5 درصد 

در قالب سیاست های پولی بوده است.
عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار، در گزارشی 
به ارزیابی شیوه های حمایت از کسب وکارهای آسیب 
دیده پرداخته و با اشاره به تجربه سیاست های متنوع و 
ترکیبی بسیاری از کشورهای جهان در این خصوص 
می گوید: در ایران سیاســت گذار بــا ترکیب کلی 
گروه های هدف به حمایت از اقشار مختلف پرداخته 
اما بیشترین تمرکز خود را شاغالن تامین اجتماعی 
و افراد نیازمند  حمایت بیشــتر و در معرض ریزش 
معطوف کرده اســت این در حالی است که دولت با 
پرداخت یارانه معیشتی، بخش اعظمی از خانوارهای 
ایرانی را به طور مستقیم مورد حمایت قرار داده است.

وی می گوید: با بــرآورد احتمالی ریزش شــیوع 
کرونا، کسب وکارها ممکن اســت از اواسط اسفند 
امســال مجددا توان بازیابی داشته باشــند که از 
این جهت نیازمند پیش بینی بســته های حمایتی 
پساکرونایی هستند.به گفته منصوری، دولت پس 
از شــیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون 
در قالب سیاست های حمایتی و چهار ابزار حمایتی 
»پرداخت تســهیالت«، »بیمه بیکاری«، »مشوق 
بیمه کارفرمایی« و »یارانه دستمزد« به حمایت از 

کسب وکارها پرداخته است.
برآورد وضعیــت پرداخت تســهیالت کرونایی در 

ایران نشــان می دهد که از مجموع ۲3 هزار و 500 
میلیارد تومان منابع پیش بینی شده، تنها 13 هزار 
و 400 میلیارد تومان )معادل 57 درصد( پرونده به 
دستگاه های اجرایی رسیده و پس از طی فرآیندهای 
اداری و معرفی به بانکها در نهایت تنها 45۲0 میلیارد 
تومان تسهیالت به کسب وکارها پرداخت شده است.
مطابق آمار وزارت کار از مجموع 3,76 میلیون واحد 
مشمول دریافت تسهیالت کرونایی، 704 هزار واحد 
ثبت نام کردند و 51۲ هزار واحد به مرحله ثبت نام 
نهایی رسیده اند که تاکنون پرونده 50۸ هزار واحد 
ارسال شده و تنها ۲3۸ هزار واحد در مجموع 4500 
میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اســت.علیرغم 
آنکه بیشترین درخواست تسهیالت متعلق به وزارت 
صمت و وزارت راه و شهرسازی بوده اما روند پرداخت 
تسهیالت نشان می دهد که دستگاه های وام گیرنده 

از وزارتخانه دیگری بوده اند.
پرداخت تســهیالت حمایتی به فعاالن اقتصادی و 
شاغالن کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا از 13 
خرداد ماه آغاز شد و وزارت کار 14 رسته شغلی که 
بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل 
شــده و دارای لیســت بیمه در قالب کارفرمایی یا 
خویش فرمایی بودند، شناسایی و مشمول دریافت 
تسهیالت حمایتی کرونا دانست.پرداخت تسهیالت 
کرونا در ابتدا به دو گروه از بنگاهها صورت گرفت؛ اول 
کارگاه هایی که مستقیم از کرونا لطمه دیده و به اجبار 
تعطیل شــدند که به ازای هر نیروی انسانی در این 
کارگاهها، مبلغ 16 میلیون تومان وام اختصاص یافت 
و دوم واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، تعطیل 
نشده و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند که مبلغ 

1۲ میلیون تومان تسهیالت به آنها پرداخت شد.

از ابتدای شهریور و با سقوط 
500 هــزار واحــدی بازار 
بورس، روند افزایش نرخ ارز 
نیز توقف  ناپذیر شد و امروز 
نرخ دالر در آستانه رکوردزنی 

و رســیدن به قیمت بی ســابقه 30هزار تومان است. 
افزایش نرخ ارز در حالی یکی از برزگترین مشــکالت 
اقتصاد ایران به شمار می رود که تاثیر آن بر دیگر بازارها 
مدنظر قرار می گیرد و نوسانات و رشد قیمت ها را به 
دلیل رشد نرخ ارز عنوان کرده اند. این در حالی است 
که کارشناسان نگران پیامدهای عبور دالر از مرز 30 
هزار تومان هســتند و گفته می شود رئیس کل بانک 
مرکزی به استثنای انتشــار پست های اینستاگرامی 

فعالیتی برای کنترل بهای ارز ندارد. افزایش بی سابقه 
نرخ ارز در حالی رخ می دهــد که عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی در میانه مرداد ماه وعده داده 
بود که نرخ ارز به  زودی و حتی ظرف چند روز به شدت 
کاهش خواهد یافت. او همچنین از مردم خواست برای 
حفظ سرمایه هایشان وارد بازار ارز نشوند چراکه این 
بازار حبابی است. روزی که همتی این سخنان را اعالم 
می کرد دالر در بازار تهران در کانال ۲۲ هزار تومانی بود 

و اکنون با گذشت کمتر از ۲ ماه، دالر به سرعت خود را 
برای ورود به کانال 30 هزار تومان آماده می کند.

نرخ برابــری دالر در بازار ارز ایران ترمز بریده اســت. 
موضوع بر سر افزایش بهای دالر در بازار ارز ایران نیست. 
موضوع بر ســر کاهش ارزش پول ایران است. کاهش 
ارزشــی که خود را در همه دادوستدهای مالی نشان 
می دهد. خواه طال باشد، خواه ارز و خواه بازار کاالهای 

اساسی و لوازم خانگی.

افزایش قیمت دالر موج تازه ای از گرانی در سایر بازارها را به دنبال دارد

خیز دالر برای کانال شکنی جدید                
خیز بلند دالر برای ركوردزنی تاریخی

شایلی قرائی
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نایــب رئیس اتحادیــه باغداران تهــران گفت: 
علی رغــم حوادث غیــر مترقبــه در زمان گل 
دهی مرکبات، اما وضعیت تولید متعادل است.

مجتبی شــادلو نایب رئیس اتحادیــه باغداران 
تهران با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه 
نداریم، اظهار کرد: علی رغم حوادث غیر مترقبه 
نظیر تگرگ نابــه هنگام و بــارش در زمان گل 
دهی محصوالت ســیب و مرکبات، اما وضعیت 
 تولید متعادل است و مشــکلی در این خصوص 

وجود ندارد.
او افزود: اگرچه در زمان تشــکیل میوه به سبب 
بارش های مستمر بهاری دچار ریزش شده ایم، 
اما در مجموع مشــکلی در تامین بــازار داخل 
نداریم.شادلو ادامه داد: با توجه به حذف ارز یارانه 

نهاده های تولید، قیمت کود های فسفاته و پتاسه 
و سایر هزینه های تولید رشد چشمگیری داشت 
که این امــر در افزایش هزینه هــای تولید تاثیر 

بسزایی دارد.
این مقام مســئول بــا بیان اینکه حــذف یارانه 
نهاده های تولید گرانی قابــل توجهی در بخش 
باغبانی ایجــاد کرد، گفت: با توجــه به افزایش 
حقوق و ســایر هزینه های تولید انتظار می رود 
که دولت توجه جدی به بخش کشاورزی داشته 
باشد تا بهره برداران نســبت به امر تولید دلسرد 
نشــوند.رئیس اتحادیه باغداران تهران در پایان 
بازار میوه را مطلوب دانســت و گفت: با توجه به 
شرایط مساعد تولید و تامین بازار، نگرانی از حیث 

افزایش شدید قیمت نداریم.

با بــاال رفتــن قیمــت ارز 
دیگر فعالیت دســتگاههای 
کارتخوان ســیار با تراکنش 
پایین برای بانــک ها صرفه 
اقتصادی نــدارد و تصمیم بر 
این شده جمع آوری این دستگاهها که به دلیل وارداتی 
بودن هزینه بسیاری را بر دست بانک ها گذاشته اند، در 
دستور کار قرار بگیرد. از طرف دیگر بانک ها اعالم کرده 
اند که افزایــش تراکنش ها از این دســتگاه ها کارمزد 
زیادی دارد و به همین دلیل هزینه ها این بخش افزایش 
چشمگیری داشته است در حالی که سود این تراکنش ها 
به جیب کسانی می رود که ارایه دهنده این دستگاهها 

هستند. 
بنابراین دستگاه های کارتخوانی که در کاه تعداد تراکنش 
های قابل قبولی ندارند از گردونه فعالیت خارج خواهند 
شد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی 
شفاف سازی مالی حســاب ها، پیشگیری از پولشویی، 
توسعه بانکداری الکترونیک، جلوگیری از حمل و نقل 

وجوه و کاهش هزینه های سنگین چاپ اسکناس از جمله 
مزایای دستگاههای کارتخوان است. 

گزارش شاپرک حاکی از این است که تعداد کارتخوان ها 
در ایران در دی ماه سال گذشته از مرز ۸ میلیون دستگاه 
فعال گذشته است. بر اساس اعالم شاپرک، بی تفاوتی 
پذیرندگان و اســتقبال از افزایش دستگاه پایانه فروش 
به دلیل ارزش نمایشی آن و الزام شرکت های پرداخت 
الکترونیک به نصب دستگاه کارتخوان باعث تشدید پدیده 
تعدد کارتخوان نصب شده در فروشگاه ها شده تا جایی که 
امروزه در هر فروشگاه دو یا چند دستگاه کارتخوان وجود 
دارد و برخی صرفا بدون استفاده رها شده اند که این مسئله 
دامنه کارتخوان کم تراکنش و فاقد ترکنش را افزایش داد 
است. بعد از آغاز مدیریت و ســاماندهی این دستگاه ها 
از فروردین ســال جاری، دوباره تعداد دستگاه های کم 
تراکنش و فاقد تراکنش از خرداد ماه روندی افزایشــی 
داشته تا جایی که میزان آنها در سه ماهه اخیر رشد بسیار 
زیادی داشته و هم اکنون بیش از یک میلیون و 300 هزار 
دستگاه کارتخوان کم تراکنش و فاقد تراکنش در شبکه 

پرداخت وجود دارد.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی در 
این رابطه می گوید: قطعات این دستگاه ها وارداتی است 

و قیمت آن بسیار باال رفته است. وقتی بانک ها از این راه 
درآمد ندارند چرا باید هزینه کنند. وی گفت: قرار بود این 
دستگاهها در دست کسانی که محل استقرار مطمئن و 
مشاغل تعریف شده ای دارند، قرار گیرد اما حاال حتی در 

دست متکدیان نیز دیده می شود. 
جمشیدی اظهار داشت: شرکت هایی که مسئول ارایه این 
دستگاهها هستند، از بانک ها کارمزد می گیرند و سود می 
کنند. با شیوع کرونا داوطلب برای دریافت پوز زیاد شده و 

هزینه برای بانک ها باالتر رفته است. به گفته دبیر کانون 
بانک های خصوصی، در حال حاضر با افزایش دستگاههای 
کارمزد و بیشتر شدن تعداد تراکنش ها ادامه این روند 

برای بانک ها به صرفه نیست. 
اکنون بیش از 3 میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه های 
کشور مورد استفاده قرار می گیرد و این رقم باال به خاطر 
آن است که از هوشمندسازی بهره کافی گرفته نشده و 

این مساله هزینه های بسیاری به کشور تحمیل می کند.

یک میلیون و 300 هزار دستگاه كارتخوان كم تراكنش      

زیان  بانک ها  از کارتخوان های  فاقد  تراکنش
                                                         تامین قطعات دستگاه های كارتخوان با دالر 30 هزار تومانی

چالش بانک ها با کارمزد کارتخوان ها 
علی اصغر پورمتین، کارشناس بانکی

روند واگذاری دستگاههای کارتخوان در چند سال اخیر درست نبوده و در دست هر فرد یک تا دو دستگاه کارتخوان وجود دارد که حتی با اجاره دادن آنها کسب درآمد می کند. در حال حاضر بانک مرکزی توانایی اختصاص ارز برای واردات قطعات 
دستگاههای کارتخوان را ندارد و باید ارز مرد نیاز از بازار آزاد و با دالر 30 هزار تومانی تامین شود که با توجه به هزینه های بسیار باالیی که شبکه بانکی با آن مواجه است دیگر مقرون به صرفه نیست. به عبارتی واگذاری این دستگاهها باید تراکنش به 

نفع بانک ها ومقرون به صرفه باشد چراکه قطعات این دستگاهها بسیار کمیاب و هزینه های آن بسیار گران است.
امروز شرایطی در واگذاری این دستگاهها وجود دارد که حتی میوه فروش های دوره گرد، دست فروشان، متکدیان و بسیاری از افرادی که مشاغل رسمی ندارند نیز بدون مجوز و از طریق اجاره کردن دارای این دستگاهها هستند. همچنین اکنون در 
یک بقالی کوچک گاهی دیده می شود که پنج تا شش دستگاه پوز وجود دارد که این موضوع هزینه های زیادی را برای کشور ایجاد می کند. از آن جا دستگاه های کارتخوان از خارج کشور وارد می شوند با توجه به شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز هم 

اکنون تهیه آن ها با سختی و محدودیت هایی همراه است. در این شرایط بانک ها باید هم هزینه تراکنش ها و هم اجاره این دستگاه را به شرکت های پی اس پی بدهند.
مورد دیگری که می توان به ان اشاره کرد این است که برخی معتقدند با افزایش کارمزدها می توان این هزینه ها را جبران کرد. اما بانک ها مجوزی برای افزایش کارمزدها ندارند و اصال اجرای آن امکان پذیر نیست. عالوه بر این شاید وقت آن رسیده 
باشد که بانک ها بخشی از هزینه های اجاره و نگهداری ابزارهای کارت خوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی برای تأمین هزینه های بانک ندارند، دریافت کنند و امتیاز تقبل هزینه های اجاره و نگهداری ابزارهای کارت خوان را فقط 
برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند. نکته مهم این است که متأسفانه تصور درست و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانک ها در جامعه ما وجود ندارد؛ بسیاری از مردم فکر می کنند اگر پولشان تنها یک 

ساعت هم در بانک بماند، بانک از این پول درآمدهای کالن کسب می کند.
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کمبودی در عرضه میوه های نوبرانه پاییز نداریم

با افزایش لحظه ای نرخ ارز

کنترل قیمت کاال در بازار ممکن نیست

قیمت جدید نان روی میز سازمان حمایت

چهاربسته حمایتی برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2024| سه شنبه  8 مهرماه 1399

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

  احسان سلطانی، اقتصاددان
برنامه افزایش نرخ ارز بعد از انتخابات دوره دوم ریاســت جمهوری 
روحانی کلید خورد. دولتمردان معتقــد بودند که با توجه به رابطه 
تورم و نرخ ارز بایستی نرخ کنترل شده دالر افزایش یابد و صحبت از 
5، 5 و500 و نهایتا 6 هزار تومان می کردند. بدین ترتیب آقایون نرخ 
ارز را با مهندسی عرضه تا 18 هزار تومان رساندند و روز به روز باال 
می رفت و عده زیادی سراسیمه می شدند که دالر بخرند که زمانی 
که پول بی ارزش می شــود، ارزش دارایی خود را حفظ کنند. از آن 
طرف شرکت های خصولتی دالر خود را عرضه نمی کردند و دولت 
هم عرضه خود را کاهش داد. بانک مرکزی نیز اعالم کرد که ذخایر 
ارزی مثل ناموس ارزی است و ما به آن دست نمی زنیم و همین گونه 
دالر را تا 18 هزار تومان رساندند و یک سری از دالالن و سوداگران 
به منافعی رسیدند. برآورد من این است که عده ای از خرید و فروش 
دالر در 8 ماهه فروردین تا مهر 97 حداقل 100 هزار میلیارد تومان 
رانت به جیب زدند و بعد از آن در خرداد 98 هم همین کار را کردند 
و امسال هم همان اتفاق در حال تکرار شــدن است. در سال 97 و 
98 دولت اعالم کرد که نقدینگی کشور زیاد است و باعث می شود 
نقدینگی سرگردان به سمت دالر بیاید و قیمت آن باال رود. در همان 
زمان سفسطه ها و مغلطه های زیادی در مورد افزایش نرخ دالر شد 

و این جریان تا این لحظه ادامه داشته اســت. برنامه دولتمردان از 
روز اول این بوده که دالر را تا جایی که می شود باال ببرند و کسری 
بودجه خود را تامین کنند و بخش های خصولتی و شــبه دولتی به 
منافع کالن برسند چون اگر غیر از این بود در سال 97 و پس از آن 
در سال 98 این کار تکرار نمی شد. در این سیستم مقادیری از دالر را 
با قیمت پایین تر از بازار بین یک سری خودی ها تقسیم می کنند و 
بعد از آن قیمت آن را باال می برند. با قیمت امروز دالر کل نقدینگی 
و پول در کشــور کمتر از 100 میلیارد دالر می شود. با این حساب 
قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. تنها کسانی خریدار دالر 
هستند که با تقاضای سفته بازی وارد بازار می شوند. در این بحران 
ارزی صادرکنندگان زیادی مثل صادرکنندگان پتروشیمی یا فوالد 
دالرها را احتکار کرده اند و هر کســی دالری دارد، نگه داشته است 
چون گران می شــود؛ از یک طرف تحریم و کمبود و از سوی دیگر 
احتکار قیمت دالر را به صورت افسارگسیخته باال برده است. در حال 
حاضر قیمت بلیت چین 100 میلیون تومان شده است و تاجران و 
کارخانه داران هم ترجیح می دهند عطای تجارت با چین را به لقای 
آن ببخشند. با این حساب تقاضای دالر برای مسافرت و خرید کاال 
یا خودرو پایین آمده و مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند. 
بنابراین تقاضایی در کار نیست. مســاله ای که دارد اتفاق می افتد 

این اســت که از یک طرف دالر کم است ولی اصل مطلب این است 
که دالر دارد احتکار می شود و به بازار عرضه نمی شود و به همین 
دلیل قیمت باال می رود و این نتیجه عملکرد دولت و بانک مرکزی 
است که با این مدیریت غلط از همان ابتدا برخورد درستی نداشته 
اند و همه چیز را به عهده بازار گذاشته اند؛ بازاری که وجود ندارد و 
مقدماتی فراهم کرده اند که این کشــور به این هرج و مرج کشیده 
شود. ضمن آنکه خصولتی های وابســته به دولت مثل فوالدی ها 
هم در این قضایا سودهای کالن می برند. پیش بینی من این است 
که این حباب تخلیه خواهد شــد چون اصال قدرت کشش ندارد و 
تنها چیزی که هســت این اســت که دارند جامعه را به یک بحران 
رکودی وحشتناکی می کشد. قیمت دالر ممکن است باز هم کانال 
شــکنی کند و تا 32 هزار تومان برود؛ از این اتفاقات در سال 97 و 
98 هم افتاده است. ولی قیمت دالر پایین خواهد آمد و حتی به زیر 
20 هزار تومان می رســد. نرخ کنونی دالر بیش از 50 درصد ظرف 
اواخر پاییز امسال تا پایان تابستان سال آینده کاهش خواهد یافت. 
هرچند ممکن اســت در بازه کوتاه تری نیز شاهد کاهش نرخ دالر 
باشــیم. این حباب های مختلف خالی خواهد شد زیرا مردم قدرت 
 خرید ندارند و جامعــه قدرت تولید ندارد و اصال همه چیز کشــور 

دارد قفل می شود. 

موعد تخلیه حباب ارز
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 کسب و کار

آيا ســامانه احراز هويت امتا به نفع كسب وكارها 
خواهد بود؟

مخالفت ها با ســامانه امتــا به هیچ وجه بــا انجام احراز هویــت کاربران 
در فضای مجــازی نیســت و حتــی مخالفــان معتقدند کــه باوجود 
مشــکالت و کالهبرداری هــا، امری ضروری اســت؛ اما مشــکل اصلی 
 آنها با نحوه اجرای آن و الزامی اســت که برای اســتفاده از این ســامانه 

وجود دارد.
اســتفاده از ســامانه احراز هویت امتا قرار بود از اول مهرماه برای کاربران 
پلتفرم های آگهی خودرو و مســکن الزامی شــود اما باتوجه به نگرانی ها 
و دغدغه هایی کــه در رابطه با اســتفاده از این ســامانه و همینطور الزام 
به اســتفاده از آن وجود داشــت، جلســه ای با حضور نمایندگان شورای 
اجرایی فناوری اطالعــات، وزارت ارتباطات، ســازمان نصــر و اتحادیه 
کســب وکارهای مجازی برگزار شــد. قرار بود در این جلسه نمایندگانی 
از دادســتانی فضــای مجــازی و وزارت صنعــت و معدن هــم حضور 
داشته باشــند، اما در نهایت جلســه بدون حضور آنها و با هدف صحبت 
درباره متولــی قانونی احــراز هویت در فضــای دیجیتــال و همینطور 
 ویژگی هایی که این ســامانه احراز هویت باید داشــته باشــد، تشــکیل 

شد.
اواخر شهریور ماه معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اعالم 
کرد که احــراز هویت در پلتفرم هــای آگهی آنالین خودور و مســکن از 
ابتدای مهرماه اجباری اســت. به عقیده جواد بابایی، معاونت امور فضای 
مجازی دادستانی کل کشــور، احراز هویت کاربران به نفع پلتفرم ها است 
 و از تبدیل شدن آنها به بستری برای سوداگران و کالهبرداران جلوگیری 

می کند.

مخالفت ها با شیوه انجام احراز هویت
با این وجود بسیاری موافق این موضوع نیســتند. این مخالفت ها به هیچ 
وجه با انجام احراز هویت کاربران در فضای مجازی نیست و حتی مخالفان 
معتقدند که باوجود مشــکالت و کالهبرداری ها، امری ضروری است؛ اما 
مشکل اصلی آنها با نحوه اجرای آن و الزامی است که برای استفاده از این 
سامانه وجود دارد. از طرف دیگر به گفته برخی آماده نبودن امکانات فنی 
برای اتصال کسب وکارها به ســامانه امتا هم بر این نگرانی ها و دغدغه ها 

افزوده است.
جعفر محمدی رئیس کمیســیون تجــارت الکترونیکی ســازمان نصر 
می گوید که سامانه امتا ظرفیت پذیرش حجم باالی احراز هویت کاربران 
را ندارد. او بر این عقیده اســت که وقتی کاری از لحاظ عملیاتی قابل اجرا 
نباشد، نمی شود به زور متوسل شــد. او در ادامه توضیح می دهد: »الزامی 
که پایه قانونی نداشــته باشــد و با موارد مختلف در تضاد باشــد، کمی 
معنادار اســت.« نگرانی رئیس کمیســیون تجارت الکترونیکی سازمان 
 نصر از این بابت است که در صورت بروز برخی اتفاقات، کسی مسئولیتی 

قبول نمی کند.
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی هم از دیگر افرادی 
است که علی رغم تاکید بر لزوم انجام چنین احراز هویتی در فضای مجازی، 
شیوه انجام این کار را شیوه مناســبی نمی داند. به گفته طالبی قانون گذار 
قانونی را الزام می کند ولی اینکه آن قانون در نهایت اجرا شود یا نه به موارد 
مختلفی بســتگی دارد که او اینطور توضیح می دهد: »باید دید این قانون 
چقدر با بازار تناسب دارد. اگر یک قانون اشتباه گذاشته شود و مردم به آن 
عالقه نداشته باشند، قطعا درنهایت شکست می خورد. به عبارت دیگر اگر 
قانون اشتباه باشد و تناســبی با بازار نداشته باشد، درنهایت زمین خواهد 

خورد.«
مورد دیگری که به گفته طالبی برای پیاده ســازی یک قانون باید درنظر 
گرفت این است که آیا مورد نیاز جامعه است یا نه. او در این رابطه توضیح 
می دهد: »به هر حال پلتفرم های آگهی آنالین، فضایی برای سواســتفاده 
اســت. این فضا، قانون گذار و دیگران را به این ســمت کشانده که قانونی 
برای احراز هویت پیاده ســازی شــود. اما فکر می کنم الزامی کردن این 
قانون باعث شود آن اتفاق مثبتی که به دنبالش هستند، رخ ندهد و موجب 
 عدم پذیرش شود. درنتیجه هم کسب وکارها را به دردسر می اندازد و هم 

عده ای دیگر را.«
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد مخالفت هایــی کــه در رابطه با 
احراز هویــت امتــا وجــود دارد، مربوط بــه شــیوه انجام ایــن احراز 
هویت اســت. از طرف دیگر ضرب االجلــی که برای پیاده ســازی آن در 
نظــر گرفته اند، باوجــود باگ هایی که برخــی برای این ســامانه عنوان 
می کنند، نگرانی هایــی را ایجاد کرده اســت. اما هیچ کســی مخالفتی 
 درخصوص اصل ماجــرا، که انجام احراز هویت کاربران پلفترم ها اســت، 

ندارد.

افق مقام معظم رهبری ايجاد 400 هزار شــركت 
دانش بنيان در كشور است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی از به رای گذاشتن طرحی 
تحت عنوان "جهش تولید دانش بنیــان" در آینده ای نزدیک در مجلس 

شورای اسالمی خبر داد.
روح اهلل متفکــر  آزاد؛ نماینــده تبریــز در مجلــس شــورای اســالمی 
در گفت و گــو بــا خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم دربــاره 
مشــکالت شــرکت های دانش بنیان گفت: یکی از مهم تریــن راه های 
 خروج کشــور از مشــکالت فعلــی، تمرکــز روی اقتصــاد دانش بنیان

 است.
وی با بیــان اینکه افــق مقام معظم رهبــری،  ایجاد 400 هزار شــرکت 
دانش بنیان در کشور است،  بیان کرد: هم اکنون نزدیک به 5 هزار شرکت 
دانش بنیان در کشور فعال است که فاصله زیادی با افق رهبر معظم انقالب 
دارد، اما با تکیه بر نیروی انســانی کارآمِد تحصیل کرده، جوان و پرانرژی، 

قابل تحقق است.
متفکر آزاد با تأکید بر لزوم حرکت کشور به ســمت اقتصاد فراتحریمی، 
تصریح کرد: اقتصاد فراتحریمی اقتصادی اســت که امــکان تحریم آن 
وجــود نــدارد و برای ایــن مهم،  بایــد به ســمت ظرفیت هــای بومی 
 خود برویــم، ولی نیــروی انســانِی تحصیل کرده ی کارآمــِد متخصِص 

جوان نداریم!
این نماینده مجلس با اشــاره به نقش مجلس در حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، افزود: فراکسیون اقتصاد دانش بنیاِن مجلس برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان تشکیل شده است. یک طرحی تحت عنوان "جهش 
تولید  دانش بنیان" در مجلس ارائه شده است که اگر در صحن مجلس رأی 
بیاورد، کمک بسیار خوبی در جهت رونق شرکت های دانش بنیان خواهد 

بود.
متفکر آزاد در پایان خاطرنشــان کرد: طرح "جهش تولید دانش بنیان" 

بسیاری از حوزه های دانش بنیان را پوشش داده است.

اخبار

استفاده دستگاه قضایی از خدمات شرکت های دانش بنیان
معاون راهبردی قوه قضاییه بر استفاده دستگاه قضایی از خدمات شرکت های دانش بنیان تاکید کرد.محمدباقر ذوالقدر در نشست شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره راه 

اندازی پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی و برنامه ها و فعالیت های ۴۰ تیم استارتاپ فعال در این مرکز که هفته گذشته با حضور آقای رئیسی بهره برداری شد، مهم ترین عوامل ایجاد این 
پردیس را »استفاده دستگاه قضایی از خدمات شرکت های دانش بنیان« و »حمایت قضایی برای رفع نیاز ها و مسائل این شرکت ها« بیان کرد.

طــرح ارائــه کاالبــرگ 
الکترونیکــی به 60 میلیون 
ایرانــی در حالی روز ســه 
 شنبه در مجلس رای گیری 
می شــود که ایــن طرح به 
نوعی بازگشت به سیستم 40 سال پیش و زمان جنگ 
است. اقتصاد ما در سقوط و گرانی به گونه ای جلو رفته 
که شاهد بازگشت مکانیســم های 40 سال گذشته 
هستیم. این در حالی اســت که اگر این ساز و کارها 
خوب بود هیچ گاه کنار گذاشته نمی شد و اینجاست 
که باید این مثل را سرلوحه خود کنیم که »انسان عاقل 

هیچ گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود.«

جزئیات ارائه کاالبرگ الکترونیکی به 60 
میلیون نفر

 این طرح به این صورت است که افرادی که کمتر از 
حداقل دستمزد درآمد دارند اعم از خانواده های تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی که شامل 20 میلیون 

نفر می شوند نفری 120 هزار تومان و بقیه اقشاری که 
40 میلیون نفر هستند و تقریبا 5 دهک را شامل می 
شوند در هر مرحله 60 هزار تومان دریافت می کنند. 
این کارت در هر مرحله برای دریافت کاالهای اساسی 

اعالمی وزارت تعاون شارژ می شود.
منابع اصلی آن در اصالح بودجه 99 تعریف شده است. 
یکی از چند ردیف های تبصــره بودجه قانون بودجه 
اســت که هدفمندی یارانه هاست و درست در هدف 
خود می نشــیند و منبع دوم 15 هزار میلیارد تومان 
از بند »واو« تبصره »دو« قانون بودجه است که آنجا 
هم دیده شده که با فروش برخی از دارایی های دولت 

منابعی تامین کند.

بانک اطالعاتی ناقص مبنای تصمیم گیری 
برای 60 میلیون نفر

مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس، خبــر از ارائه کاالبــرگ الکترونیکی به 60 
میلیون ایرانی داده و معتقد است که این کار بر اساس 
اطالعات بانکی اطالعاتی موجود در سامانه هدفمندی 
انجام می شود. باید از این نماینده مجلس پرسید که 

آیا بانک اطالعاتی مورد اشاره کارآمدی الزم را دارد؟

حداقل 10 ســال اســت که ایرادات بانک اطالعاتی 
هدفمندی و لزوم تشــکیل شناســنامه اقتصادی- 
اجتماعی مورد تاکید اســت؛ اما تابه حال این بانک 
صورت اجرایــی به خود نگرفته اســت. چند بار قول 
تشکیل این بانک داده شده، اما اینکه چرا اجرایی نشده 
مغفول است. تا کی باید منابع زبان بسته و محدود این 

مملکت، به جیب برخی از اغنیا برود؟   خطرات عدم 
راه اندازی این بانک تا به انجاســت که ممکن است 

تبدیل به بستری از فساد شود.  
»کســب و کار« در گفتگــو بــا یک کارشــناس، 
نارکارآمدی این طرح را در چنین شــرایطی بررسی 

می کند. 

دولت با ارائه كاالبرگ شش ماهه مخالف است

تشدید تورم با  کاالبرگ  الکترونیکی 
ناكارآمدی بانك اطالعاتی طرح كاالبرگ الكترونيكی                                                                                        بازگشت به ساز و كار يارانه دهی 40 سال قبل

پشت پرده طرح  کاالبرگ  الکترونیکی
لطفعلی بخشی، اقتصاددان

مجلس جدیدی که تشکیل شده، به دنبال کارهای پوپولیستی است. به همین دلیل به دنبال آن هستند تا به 60 میلیون نفر بخشی 120 و به عده ای 60 هزار تومان یارانه بدهند. دولتی که اوال بیش از 60 درصد بودجه اش کسری 
دارد، ثانیا فروش نفت ندارد، ثالثا رابطه اش با دنیا به شدت محدود شده و از طرفی تحریم های امریکا تشدید شده، همچنین با وضعی که کرونا به وجود آورده و رکود در کشور حاکم شده است، چطور می تواند این مقدار پول را فراهم 
کند که یارانه بدهد؟ در واقع مجلس برای محبوبیت بیشتر برای دولت تعهداتی ایجاد می کند؛ ولی حقیقت اینجاست که در حال حاضر هم دولت در پرداخت یارانه ها مشکالت زیادی دارد. چون هم اینک یارانه 45500 هزار تومانی، 
یارانه معیشتی به اضافه یارانه های دیگر برای نان، گندم و.. در کشور پرداخت می شود. بنابراین با این کسری بودجه ای که دولت دارد آقایان روشن کنند که منبع تامین این پول کجاست. چون در حال حاضر مالیات هم نمی شود 

به آن صورت وصول کرد. ما می دانیم پولی برای پرداخت این یارانه وجود نخواهد داشت. پس آقایان حتما هدف های سیاسی دیگری دارند که طبیعتا نمی توانند آن را رو کنند. 
اگر آقایان دلشان برای این کشور می سوزد، به جای اختصاص این پول کالن به یارانه از آن برای تمام کردن طرح های نیمه تمام استفاده کنند و طرح های عمرانی را به یک جایی برسانند. این مورد بیشتر می تواند به ایجاد اشتغال 
و ایجاد تولید در کشور کمک کند. از طرفی وقتی این یارانه را می پردازیم، بالفاصله تقاضا برای کاالهای مصرفی مثل گوشت، برنج و مرغ و امثال آن می آید. در حال حاضر قیمت مرغ، گوشت و برنج را ببینید. پرداخت یارانه تقاضای 
این کاالها را باالتر می برد و به تبع با افزایش تقاضا قیمت ها باالتر می رود؛ یعنی پرداخت این یارانه موجب تورم در کاالهای مصرفی خانوار می شود که قیمت ها را قطعا بیشتر از مقدار یارانه باالتر خواهد برد و هم اینکه کسری بودجه 

دولت تقریبا به باالی 80 درصد خواهد رسید. 
حقیقت اینجاست که همه کسانی که یارانه می گیرند کد ملی و شماره حساب آنها ثبت شده است. ما در حال حاضر برای این گروه این اطالعات را داریم که اطالعات خوبی است. به اضافه اطالعاتی که از کمیته امداد امام و بهزیستی 
داریم که می توانیم بهتر افراد نیازمند را تشخیص دهیم ولی از آنجایی که آقایان می خواهند به 60 میلیون نفر بدهند قطعا خیلی ها اسم می نویسند ولی باید با یک مکانیسمی کنترل حساب های این افراد انجام شود. به عنوان مثال 
از حساب های آنها در بانک ها می توان فهمید که آنها نیازمند یارانه هستند یا نیستند. اطالعات در بانک ها، سازمان ثبت احوال و در سامانه هدفمندی و حتی در سایت سازمان امور مالیاتی وجود دارد. به عنوان مثال اگر کسی در 
سال 200 میلیون تومان مالیات می دهد دیگر نباید یارانه بگیرد. کد ملی این شخص آنجا هست و به راحتی می توان این سامانه ها را به هم ربط داد و فقط یارانه را به افراد نیازمند پرداخت کرد. بنابراین باید مکانیسمی وجود داشته 

باشد که ما تشخیص بدهیم چه کسانی باید یارانه بگیرند. این دولت خیلی مشتاق انجام این کار نیست و از طرفی سازمان ها نیز با هم همکاری الزم را نمی کنند.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

سرمقاله

تفاهم نامه ای ســه جانبه میان طرح توسعه نوآوری ها 
و فناوری های حوزه معدن و صنایــع معدنی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
نظام مهندســی معدن ایران با حضور با حضور کامبیز 
مهدی زاده، داریوش اسماعیلی و تقی نبئی به امضا رسید 
تا راه برای توسعه فناوری های معدنی و رونق زیست بوم 
نوآور های این حوزه گسترده شود.  مهدی زاده در آیین 
امضای این تفاهم نامه سه جانبه، با بیان این که با همت 
3 نهاد فعال در حوزه فناوری های زمین شناسی و معدن، 
قرار است راهی تازه فراروی توسعه فعاالن دانش بنیان و 
فناور این حوزه هموار  شود، افزود: مثلث تعامل و تفاهم 
فناوری های معدنی با این تفاهم نامه شکل می گیرد و 
امیدوارم با اجرایی شــدن بندهای آن، شاهد برکات و 
ثمرات ارزشمندی برای این حوزه باشیم. وی با تأکید بر 
این که پیشرفت کشور در گروی توجه به فناوری و نوآوری 
است، ادامه داد: توجه و اهتمام به پیشرفت فناوری های 
حوزه معدن و زمین شناسی، یکی از رئوس حرکت کشور 
به سوی پیشرفت و جهش تولید فناورانه خواهد بود. امروز 
کشور ما تحت شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم ها قرار 
گرفته و تنها فناوری و نوآوری است که می تواند ناجی و 

گذردهنده کشور از این گردنه دشوار باشد.
 مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن و 
صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با اشــاره به حمایت از فناوری های نو در حوزه معدنی و 

زمین شناسی گفت: در حوزه نفت، فناوری به جلوگیری 
هدررفت گازهای فلر کمک کــرد، در حوزه معدنی نیز 
فناوری و نــوآوری شــرکت های دانش بنیان می تواند 
در اســتفاده بهینه از باطله های معدنی اثرمند باشــد 
که این موضوع مســتلزم نقش آفرینــی و عزم فعاالن 
زیست بوم نوآوری است.  مهدی زاده به ضرورت گذار از 
روش های ســنتی و کم بازده در حوزه معدن و توجه به 
فناوری های نوین این حوزه به مثابه یکی از راهبردهای 
اصلی فناور و ارزش آفرین شدن این صنعت اشاره کرد و 
گفت: امید داریم با گذار از روش های سنتی معدنی به 
سوی فناوری های پیشرفته مانند اکتشاف در عمق یا 
استحصال عناصر نادر خاکی، گامی مهم در مسیر توسعه 

و ارزش آفرین شدن صنعت معدن برداریم.
 مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، امضای 
تفاهم نامه یادشــده را گامی در همین راستا دانست و 
گفت: نباید از ظرفیت های نهفته کشــورمان در حوزه 
زمین شناسی و معدن غافل شــویم. توانایی این حوزه 
به قدری اســت که امروز حتی چرخ صنعت نفت ما به 
مدد صنعت معدن حرکت می کند؛ بــه طور مثال اگر 
عناصر ارزشــمندی مانند باریت و بنتونیت نداشتیم 
حتی حرکت اقتصاد نفتی که در تالش برای گذار از آن 
هستیم، با مشکل جدی مواجه می شد. بنابراین، امروز 
بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور متکی به حوزه معدن 
و صنایع معدنی است و باید با گشودن درب ها، فناوری 

دانش بنیان ها راه خود را به این حوزه پیدا کند. 

الگوی حجم سفرهای تابستانی در سال 98 و 99 تفاوت 
چشم گیری ندارد و با رفتن به ســمت پایان تابستان، 
سفرهای بین شهری افزایش پیدا کرده است. در واقع، 
شهریور 99 شاهد بیشترین ســفرهای بین شهری از 

ابتدای شیوع کرونا در ایران بوده است.
هشت محور بررسی شده که از کلیدی ترین شریان های 
ارتباطی کشورمان هستند، در مقایسه با تابستان 98 بین 
20 تا 63 درصد کاهش سفر را تجربه کرده اند. بیشترین 
کاهش میزان ســفر در این محورهای کلیدی، مربوط 
به محورهای مشهد-بابلسر و مشهد-تهران است. این 
موضوع نشان  می دهد که هم مشــهدی ها کمتر سفر 

رفته اند و هم میزان سفر به این شهر، کمتر شده است.
همچنین محور مشهد-بابلســر، با 63 درصد کاهش، 
بیشترین میزان کاهش سفر را به خود اختصاص داده 
است و پس از آن محور مشــهد-تهران نیز 53 درصد 

کاهش سفر داشته است.
کمترین میزان کاهش ســفر در مقایســه با تابستان 
سال گذشــته، در محور های مختلف مربوط به محور 
کرج-رشت با 20 درصد کاهش و کرج-تبریز با 23 درصد 
کاهش بوده است و پس از آن محور تهران-قم نیز با 26 
درصد کاهش، محور هایــی بوده اند که کمترین میزان 
کاهش سفر را تجربه کرده اند؛ به این معنا که بیشترین 

سفرهای کاربران نشان در این محورها انجام شده است.
با کمی دقت در این نمودار می توان شاهد این موضوع 
بود که میزان کاهش سفرها در محورهای شمالی کشور، 

کامال با ســایر محورهای مهم کشور متفاوت است و به 
نظر می رسد سفرهای تفریحی به شمال کشور، کاهش 
محسوسی نداشته اند. کاهش 53 درصدی سفر در محور 
تهران-مشــهد اما نشــان دهنده این موضوع است که 
سفرهای زیارتی تا حدود زیادی کاهش داشته که البته 
با توجه به محدودیت های اعمال شده برای حرم مطهر 

رضوی این موضوع طبیعی به نظر می رسد.

شهریور، پر سفر ترین ماه تابستان
الگوی حجم سفرهای تابستانی در سال 98 و 99 تفاوت 
چشم گیری ندارد و با رفتن به ســمت پایان تابستان، 
سفرهای بین شهری افزایش پیدا کرده است. در واقع، 
شهریور 99 شاهد بیشترین ســفرهای بین شهری از 

ابتدای شیوع کرونا در ایران بوده است.
این در حالی است که امســال به دلیل شرایط خاص، 
مدارس از 15 شهریور ماه کار خود را آغاز کردند. با این 
حال می توان دید که همچنان شهریور، ماه مورد عالقه 

کاربران نشان جهت مسافرت بوده است.

محورهای مهم کشور و کاهش سفرهای تابستانی
در تابستان امسال تمامی محورهای اصلی که مسیریاب 
نشان آن ها را بررسی کرده اســت، شاهد کاهش سفر 
بوده اند اما میزان کاهش در همه محورها یکسان نیست؛ 
بعضی از مقصدها، میزبان مسافران بیشتر و بعضی میزبان 

مسافران کمتری بوده اند.

کاهش ۴۴ درصدی سفرهای تابستان ۹۹استفاده بهینه از باطله های معدنی با فناوری شرکت های دانش بنیان
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