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حباب سکه طرح جدید به یک میلیون و 100هزار تومان رسیده است

سرمقاله

بن بست فقرزدایی
در ایران
سیدمرتضیافقه،اقتصاددان

فوران قیمت ها امسال بسیار
غیرمنتظره بود .این در حالی
است که حقوق و دستمزد
کارگران در ابتدای ســال
طبق معمول هر سال متناسب با نرخ تورمی افزایش
پیدا کرد که دولت بین  20تا  30درصد اعالم می
کند .بنابراین مبتنی بر آن رقمی را به حداقل حقوق
اضافه کردند؛ گرچه همان مقدار افزایش نیز پوشش
تورم پیش بینی شده را نمی داد به خصوص اینکه
ما طی دو ،سه دهه...
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تشدید مالیاتستانی
ازثروتمندان
در حالــی رئیس ســازمان امــور مالیاتــی اجرای
مالیات ستانی از حسابهای پنج میلیارد تومان به باال
را اعالم کرده است که به باور کارشناسان اقتصادی
تحقق این اقدام می تواند تضمین کننده کســری
بودجه بسیار باالی دولت شــود و برای سال آینده
بودجه  1400بر پایه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
بسته شود .رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه
می گوید :اطالعات تراکنشهــای بانکی صاحبان
حســابهای که پنج میلیارد تومان به باال در سال
گردش مالی دارند ،مورد بررسی قرار میگیرد .پارسا
افزود :با اطالعات به دست آمده از این طریق ،به دنبال
فعالیتهایی میرویم که موجب این گردش مالی شده
است تا متناسب با آن فعالیتها ،میزان مالیات تعیین
شود .پایههای مالیاتی در تمام...
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يادداشت

بی ارزش شدن
وام مسکن

اصالح سیاست های
مالیاتستانی

وحید شقاقی ،اقتصاددان

خانوارها با افزایش اخیر قیمت مسکن ،باید  ۸۰تا
 ۱۰۰سال درآمد خود را پس انداز کنند تا بتوانند یک
واحد مسکونی  ۵۰متری در تهران خریداری کنند.
به گزارش مهر ،طی چند روز اخیر بانک عامل بخش
مسکن از افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل
حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰میلیون تومان
خبر داده است .از ســوی دیگر محمود محمودزاده
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی
نیز زمزمههایی مبنی بر احتمال بررســی موضوع
افزایش سقف تسهیالت مســکن در شورای عالی
مسکن را مطرح کرده است .موضوعی که میبایست
شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب
برساند؛ تصویب افزایش ســقف تسهیالت خرید
مسکن در شورای عالی...
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شاخص بورس  ۲۳هزار
واحد کاهش یافت

 60میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند

شکاف عمیقدستمزد کارگران و سبد معیشت
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سقف وام قرضالحسنه
به ۳۰میلیون افزایش یافت

یک فعال کارگری :حقوق کارگران کفاف نان و پنیر را هم نمی دهد
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اقدام تازه برای مقابله با پولشویی
بانک مرکزی ایران در راســتای شفافســازی
تراکنشهای بانکی و کاهش ریسک پولشویی،
شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت
سقف تعیین شــده برای تراکنش های روزانه و
ماهانه افراد زیر  ۱۸سال کرده است.
بانکها بــه تازگــی درحال اجرای بخشــنامه
بانک مرکــزی برای محدودیــت تراکنشهای
غیرحضوری افراد زیر  ۱۸ســال هستند ،براین
اســاس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه
ســنی  ۱۵میلیون تومان و ماهانــه  ۵۰میلیون
تومان خواهد بود.

این اقدام ظاهرا ً این اقدام پیرو اجرای بخشنامه
بانک مرکزی بوده است.بر اساس دستورالعمل
جدیــد ســقف تراکنــش هــای غیرحضوری
برداشــت روزانه از حســاب برای این دسته از
مشــتریان به مبلغ  ۱۵۰میلیــون ریال محدود
شــده ضمن اینکه محدودیت ســقف تراکنش
ها در هــر ماه نیز بــه عــدد  ۵۰۰میلیون ریال
رسیده است.
بانــک مرکــزی در اســفندماه ســال ۹۸
دســتورالعمل شفا فســازی تراکنشهــای
بانکی اشــخاص را ابــاغ کرد که بــه موجب

رجیستری تلفن همراه مسافری در مبادی ورودی و حضوری انجام میشود

ماده  ۹این دســتورالعمل بانکها و موسســات
اعتبــاری موظــف به محــدود کردن ســقف
تراکنشهای غیرحضوری اشخاص زیر  ۱۸سال
شدهاند.
بنابراین ،بانکها و موسســات اعتباری اعتباری
موظفاند ،آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از
طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری ،از کلیه
حسابهای سپرده متعلق به مشتری پایینتر از
 ۱۸سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ
 ۱۵۰میلیون ریال و ماهانــه مبلغ  ۵۰۰میلیون
ریال محدود کنند.

ســخنگوی گمرک ایران گفــت :از  ۱۲مهر ماه
رجیستر تلفن همراه مســافری صرفا در مبادی
ورودی و حضوری خواهد بود ،مسافران مدارک
خرید را به همراه داشته باشند.
ســید روح اله لطیفی اظهار داشــت :بر اساس
تصمیم ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در بند
 -۱الف مصوبه شماره  ۹۹/۳۲۰۵۱در  ۲۷مرداد
ماه و در راســتای جلوگیری از سوءاســتفاده از
اطالعات مســافرین ورودی برای رجیســتری
گوشــی تلفن همراه ،اظهار و ثبت تلفن همراه
مسافرین ،صرفاً در محل مبادی ورودی کشور و

گازوئیل دولتی روی میز فروش بورس انرژی

قیمت طال در آستانه مناظره ترامپ-بایدن رشد کرد
قیمتهای جهانی طال در حالی دوباره روند صعودی
گرفته که بازارهای مالی در آســتانه اولین مناظره
انتخاباتی ترامپ و بایدن در التهاب به سر میبرند.
بــه گــزارش سیانبیســی ،ظهــر سهشــنبه
قیمتهــای جهانی طــا در حالی دوبــاره رو به
رشد شــدند که بازارهای مالی در آســتانه اولین

مناظره انتخاباتــی ترامپ و بایــدن در التهاب به
ســر میبرند .ســرمایهگذاران همچنین تحوالت
مربوط به بسته کمک مالی جدید آمریکا را دنبال
میکنند.
قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس لندن که
در جلسه معامالتی دیروز  ۱.۱درصد جهش کرده

بود ،امروز تا ســاعت  ۱۴:۱۰به وقت تهران ۰.۱۴
درصد یا  ۲.۲۶دالر دیگر رشد کرد و به ۱,۸۸۳.۴۶
دالر رسید.
قیمت پیشخرید هر اونس طــای آمریکا هم تا
این لحظه  ۰.۳۶درصد یا  ۶.۷۰دالر رشد کرد و به
 ۱,۸۸۹.۰۰دالر رسید.

بدهی ملی هند از ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت

مؤسسه اعتبارســنجی اساندپی گلوبال هشدار
داد هندوســتان در ســال مالی  ۲۰۲۱به دنبال
بحران کرونا با انبوهی از بدهی و کســری بودجه
روبرو خواهد شد.
به گزارش راشــاتودی ،مؤسســه اعتبارسنجی
اساندپی گلوبال هشــدار داد هندوســتان در
سال مالی  ۲۰۲۱به دنبال بحران کرونا با انبوهی
از بدهی و کســری بودجه روبرو خواهد شــد .با
این حال این مؤسســه رتبه اعتبــاری هند را به
پایینترین سطح قابل سرمایهگذاری ارتقا داد.

در پیشبینــی اساندپی گلوبال کــه این هفته
منتشر شــد آمده اســت که نســبت بدهی به
جیدیپی هند در سال مالی  ۲۰۲۱با جهشی ۱۷
درصدی نسبت به ســال گذشته به  ۹۰.۶درصد
خواهد رسید.
دو مؤسسه اعتبارسنجی دیگر هم پیشبینیهای
مشــابهی در مورد اقتصاد هند داشتند .مؤسسه
فیتچ پیشبینی کرد ســطح بدهی هند به ۸۴.۵
درصد تولید ناخالص داخلی برســد و مؤسســه
مودیز پیشبینی کرد این مقــدار بالغ بر ۹۰.۱

بحران کرونا به اندازه بحران مالی ۲۰۰۸به اقتصاد روسیه ضرر نزد

رییس اتاق حسابرسی روسیه و وزیر سابق مالی این
کشور گفت :اقتصاد روسیه در مواجهه با بحران کرونا
عملکردی بهتر نســبت به بحران مالی  ۲۰۰۸داشته
اســت .به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی،
آلکســی کوردین ،رئیس اتاق حسابرســی روسیه و
وزیر سابق مالی این کشور ،در مصاحبه اختصاصی با
راشاتودی گفت :اقتصاد روســیه در مواجهه با بحران
کرونا عملکردی بهتر نسبت به بحران مالی  ۲۰۰۸از
خود نشان داده است.
کوردین گفت :در حالی که هیچ کشوری در جهان برای
بحران کرونا آمادگی نداشت ،روسیه به خوبی در مقابل
این چالش ایستادگی کرد.
او گفت :با اینکه اقتصاد روســیه تحــت تأثیر عواقب

پاندمی کرونا  ۴تا  ۵درصــد آب خواهد رفت ،اما این
ال پیشبینی
سقوط اقتصادی هنوز خیلی از آنچه قب ً
شــده بود بهتر اســت .کوردین ادامــه داد :وضعیت
اقتصــادی کنونی قطعــاً از آنچه در آغــاز پاندمی
پیشبینی شده بود بهتر اســت و نسبت به سقوط ۸
درصدی اقتصاد این کشــور در بحران مالی -۲۰۰۸
 ۲۰۰۹عملکردی مناسبتر محسوب میشود.
با این حال او تاکید کرد که در مقایسه با بحران سال
 ۲۰۰۸تعداد شــرکتهای بیشــتری مجبور شدند
فعالیتهای خود را تعطیل کنند و حاال برای ســرپا
ماندن نیازمند کمکهای مالی از سوی دولت هستند.
همچنین در صــورت بروز موج دوم شــیوع کرونا به
کمکهای بیشتری نیاز خواهیم داشت.

درصد برســد .اساندپی گلوبال همچنین اعالم
کرد که پاندمی کرونا باعث میشود اقتصاد هند
 ۹درصد آب برود که چنین ســقوطی در تاریخ
هند بیســابقه اســت .با این حال این مؤسسه
رتبه اعتباری بلندمدت هند را در بیبیبی منفی
حفظ کرد.
اما این مؤسســه پیشبینی کرد که بازگشــت
اقتصادی هند در سال مالی بعدی با قدرت خواهد
بود و اقتصاد این کشــور خواهد توانســت تا ۱۰
درصد رشد کند.

رینگ بینالملل بورس انرژی ایران امروز شــاهد
عرضه گازوئیل شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران اســت .به گزارش بورس انرژی ،رینگ
داخلی این بورس ،امروز (سهشنبه ،هشتم مهرماه)
شــاهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت
شیراز ،میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه

و میعانات گازی پاالیش گاز ایالم اســت و بنزین
اکتان  ،۸۷بنزین اکتان ( ۸۷دریایی) ،بنزین اکتان
( ۹۱دریایی) ،بنزین اکتان  ۹۵و گازوئیل شــرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتــی ایران ،تهمانده برج
تقطیر پاالیش نفت کرمانشــاه ،رافینت  ۲شرکت
پتروشیمی شیمیبافت ،ریفورمیت و هیدروکربن

سنگین پتروشیمی بوعلیسینا و هیدروکربن سبک
حاصــل از بلندینگ هامون گســتر نفت باختر در
رینگ بینالملل عرضه میشود .در این روز بیش از
 ۱۲.۶۱۶تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش
از  ۶۳۳میلیارد و  ۶۸۶میلیون ریال در بازار فیزیکی
بورس انرژی ایران دادوستد شد.

 ۱۰۹هزار خانه خالی شناسایی شد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گفت :با شــروع عملیات اجرایی ســامانه ملی
امالک و اســکان در مرحله اول  ۱۰۹هزار واحد
خالی تاکنون شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،
محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب شبکه
خبر گفت :با شروع عملیات اجرایی سامانه ملی
امالک و اســکان با ارســال  ۱.۵میلیون پیامک
برای مالکین در مرحله اول  ۱۰۹هزار واحد خالی
تاکنون شناسایی شده است.

قیمتتخممرغبستهبندیتعیینشد

دبیر ستاد تنظیم بازار کشور کشور سقف قیمت تخم
مرغ بسته بندی را در جلسه ستاد تنظیم بازار اعالم کرد.
به گزارش وزارت صنعت ،معــدن و تجارت محمد رضا
کالمی گفت :قیمت تخم مرغ در جلســه قبلی ستاد
تنظیم بازار درب مرغداری  12هزار تومان و برای مصرف
کننده  14هزار و  500تومان به تصویب رسیده بود که
برخی برندها متناسب با کشش بازار و هزینه های تمام
شــده ،قیمت متفاوتی را روی بســته بندی خود درج
میکردند.
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور افزود :امروز مقرر شد تا تخم
مرغ  30عددی بسته بندی شناسنامه دار دارای زنجیره
سرد حداکثر  31هزار تومان ،تخم مرغ  20عددی 22
هزار تومان ،تخم مرغ  15عددی  18هزار تومان ،تخم

پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری
بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به
کشور انجام شود.
ســخنگوی گمرک ایران افزود :برابر مندرجات
متن مصوبــه مذکــور ،پــس از دوازدهم مهر
ماه ،هرگونه ثبــت غیرحضوری تلفــن همراه
مســافری و بعد از خروج از گمــرکات اجرایی
مبادی ورودی ،توســط مســافرین ممانعت به
عمل میآید.
دبیر شورای اطالع رســانی گمرک تصریح کرد:
از  ۱۲مهر ماه کارشناسان گمرک در گیت های

ورودی مبادی مربوطه حاضر خواهند شــد و به
ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی بر اساس
این مصوبه بــا رعایت کامل مقــررات خواهند
پرداخت.
وی گفت :مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن
را با خود به همراه داشــته باشــند تا در صورت
عدم وجــود شناســه ارزش در ســامانه ارزش
گمرک همکاران ما نســبت بــه پذیرش ارزش
کاال و ادامه تشــریفات گمرکی اقــدام کنند تا
پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک ،تصمیمات
الزم را اخذ کند.

مرغ  9عددی  11هزار تومان و تخم مرغ  6عددی  7هزار
تومان عرضه شود که این سقف قیمت است و برندهای
دیگر زیر این عدد باید رقابت کنند.
در این جلسه همچنین اعالم شد که هزینه خرده فروشی
برای واحدهای فروشگاه های زنجیره ای حداکثر برای
 30عددی  2هزار تومــان و ذیل همین قیمت تعیینی
خواهد بود ،برای تخم مرغ  20عددی ســهم فروشگاه
های زنجیره ای  1500تومان ،برای  15عددی 1000
تومان ،برای  9عددی  600تومــان و برای  6عددی نیز
 400تومان می باشد.
گفتنی است از ابتدای مهرماه صادرات تخم مرغ از همه
گمرکات کشور بدون عوارض امکان پذیر نیست و سقف
صادرات  5هزار تن در ماه می باشد.

محمودزاده گفت :در ســامانه امالک و اســکان
تاکنون برای  ۱۳میلیون و  ۴۰۰هزار واحد خالی
شناســنامه ایجاد کردهایم که حدود  ۵۰درصد
امالک کشور است.
او با بیان اینکه خالء قانــون نداریم ،درباره نحوه
شناسایی خانههای خالی گفت :خانههای خالی
از تقاطع گیــری اطالعاتی که از دســتگاههای
مختلــف جمــع آوری میگــردد ،شناســایی
میشوند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گفت :تــا تصویب و اجــرای قانــون جدید ،بر
اســاس قانون قبل از خانههای خالــی مالیات
اخذ میشود.
محمودزاده گفت :هدف از اجرای این قانون فقط
تشویق و ترغیب مالکین برای عرضه واحدهای
خالی به بازار است و هیچ اجباری در کار نیست
مالکان میتوانند خانههایشان را اجاره ندهند ،اما
باید مالیات آن را بدهند .واحدهای بسیاری داریم
که استفاده نمیشود و این آسیبهای اقتصادی و
اجتماعی در پی دارد.

اعمال محدودیتهای جدید کرونا در پایتخت پیشنهاد شد

استاندار تهران با اشاره به روند افزایشی تعداد مبتالیان و
بستریشدگان کرونا ،گفت :اعمال محدودیتهای جدید
مرتبط با کرونا به علت تراکم جمعیت تهران پیشنهاد
شده که فردا در ستاد ملی مبارزه با این بیماری مطرح
میشود .انوشیروان محســنی بندپی روز سهشنبه در
حاشیه مانور مدیریت بحران استان تهران و در گفتوگو
با خبرنگاران افزود :این پیشنهادها با دورکاری کارکنان
دولت و اجرای طرح ترافیک مرتبط نیست زیرا با ورود به
فصل پاییز و پدیده وارونگی هوا ،طرح ترافیک را نمیتوان
لغو کرد .وی به محتوای این پیشنهادها اشارهای نکرد
و این موضوع را مورد تاکید قــرار داد که دورکاری برای
کارمندان استان تهران مطرح نیســت اما کارمندانی
که بیماری زمینهای دارند یا شــرایط آنــان مطابق با

مصوبه سازمان اداری و اســتخدامی است ،میتوانند از
فرصت دورکاری اســتفاده کنند .وی اضافه کرد :فقط
دستگاههایی که امکان دورکاری دارند یا افراد در معرض
خطر میتوانند از دورکاری استفاده کنند.
وی همچنین به آماری از تعداد بیماران مبتال به کووید
 ۱۹بسنده کرد و افزود :هماکنون چهار هزار و  ۵۰۰نفر به
علت ابتال به بیماری کووید ۱۹در بیمارستانهای استان
تهران بستری هستند .استاندار تهران ابراز تاسف کرد که
همچنان این استان شاهد تداوم روند افزایش مبتالیان به
بیماری کروناست و بیان کرد :بهبود این شرایط نیازمند
همکاری و همراهی مردم از طریق رعایت پروتکلهای
بهداشــتی و خودداری از حضور در بیرون از منزل مگر
برای کارهای ضروری است.
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چدیدترین قیمت طال ،سکه و ارز
بررسی جدیدترین قیمت طال ،سکه و ارز در بازار نشان میدهد که قیمت سکه تمار بهار طرح جدید نسبت به روز گذشته افزایش داشت ،اما در معامالت روز گذشته بازار ارز نرخ فروش دالر و یورو با کاهش قیمت
مواجه شده است .بر اساس قیمتهای مندرج در اتحادیه طال و جواهر تهران در لحظه انتشار خبر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار روز گذشته (سهشنبه) به ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده و
هر گرم طالی ۱۸عیار نیز یک میلیون ۳۰۴هزار تومان قیمت دارد .روز گذشته سکه طرح قدیم با قیمتی معادل  ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان داد و ستد میشود .این در حالی است که قیمت نیمسکه ۷میلیون و
 ۷۰۰هزار تومان ،ربع سکه ۴میلیون و ۷۰۰هزار تومان و سکه گرمی ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تومان است .همچنین در بازارهای جهانی ،آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به ۱۸۸۷دالر رسیده است.

وام 400میلیونی مسکن جوانان نیز جوابگو نیست

اخبار

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

شاخص بورس  ۲۳هزار واحد
کاهشیافت

شــاخص بورس در جریــان معامالت روز گذشــته
بازار ســرمایه با ثبت افت ۲۳هزار واحــدی ،در ارتفاع
یکمیلیون و ۴۹۲هزار واحد قــرار گرفت .به گزارش
خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم ،در جریان
دادوســتدهای روز گذشته بازار ســرمایه 9میلیارد و
580میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ بر 8هزار و
683میلیارد تومان در986هزار نوبت مورد دادوستد قرار
گرفت و شاخص بورس با افت 23هزار و 28واحدی ،در
ارتفاع یکمیلیون و 492هزار و 901واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری
بهنامنمادهایمعامالتیشرکتهایملیصنایعمس
ایران ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه
اصفهان شد و در مقابل شرکتهای سرمایهگذاری
نفت و گاز و پتروشیمی تامین ،پتروشیمی پارس و
پتروشیمی جم با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر
بازار سهام شدند .شــاخصهای اصلی بازار سرمایه
هم روزی منفی را پشتسر گذاشتند؛ بهطوری که
شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 6038واحد ،کل
(هموزن) 3863واحد ،قیمت (هموزن) 2531واحد،
آزاد شــناور 36811واحد و شاخصهای بازار اول و
دوم به ترتیب 27154و  5077واحد افت کردند .بر
اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با
معامله  2میلیارد و 305میلیون ورقه بهارزش 4هزار
و 783میلیارد تومان در 725هزارنوبت ،شــاخص
فرابورس (آیفکس) 108واحد رشد کرد و در ارتفاع
17هزار و 453واحد قرار گرفت .در این بازار هم روز
گذشته بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به
نام نمادهای معامالتی پتروشــیمی مارون ،پلیمر
آریا ساسول و پتروشــیمی زاگرس شد و در مقابل
شرکتهای بیمه پاسارگاد ،هلدینگ صنایع معدنی
خاورمیانه و سرمایهگذاری صبا تامین بیشترین اثر
مثبت را بر شاخص فرابورس به نام خود ثبت کردند.

سقفوامقرضالحسنهبه ۳۰میلیون
تومانافزایشیافت

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامهای به بانکها سقف
وام قرضالحســنه را از  ۲۰میلیون تومان به ۳۰
میلیون تومان افزایش داد .به گزارش ایســنا ،در
این بخشنامه ذکر شده است :براساس تبصره یک
ماده « ۳۵دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت
بانکهای قرضالحســنه و نظارت بر آن» بانک
مرکزی میتواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع
این ماده تجدیدنظر کند .با استناد به این تبصره،
کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری
بانک مرکزی در هفدهمین جلسه خود مقرر کرد
که سقف وام قرضالحسنه بانکهای قرضالحسنه
از  ۲۰میلیون تومان به  ۳۰میلیون تومان افزایش
یابد .گفتنی است که این تصمیم طی بخشنامهای
از سوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانکهای
قرضالحسنه رسالت و مهر ایران ابالغ شده است.

کاهش ۵۰۰تومانیقیمتدالرویورو

بازار ارز (سهشنبه) سرانجام بعد از روزها ،شاهد
روند نزولی قیمتها بود و بهای دالر و یورو در بازار
غیررسمی و صرافیهای بانکی از ابتدای روز تا این
ساعت حدود  ۴۰۰تا  ۵۰۰تومان کاهش یافت.
تحوالت (هشتم مهر) نشــان داد نزدیک شدن
قیمت دالر به کانال ۳۰هزار تومانی با عدم استقبال
خریداران این ارز مواجه شده است و این بازار که
طی دو روز گذشته میل پر شتاب افزایشی خود را از
دست داده بود ،امروز پس از گذشت ساعاتی شاهد
کاهش یکباره قیمت ارزهای عمده بود.
به گزارش ایرنا ،روز گذشته صرافیهای بانکی در
ابتدای روز با فروش دالر در قیمت  ۲۸هزار و ۹۵۰
تومان کار خود را آغاز کرد که  ۵۰تومان گرانتر از
قیمت روز گذشــته بود ،اما اکنون در ساعت ،۱۴
قیمت دالر در این صرافیها با کاهش  ۴۵۰تومانی
مواجه شــده و به بهای  ۲۸هزار و  ۵۰۰تومان به
فروش میرسد .قیمت خرید دالر در این صرافیها
نیز اکنون  ۲۸هزار و  ۴۰۰تومان اســت .این ارقام
 ۴۰۰تومان کمتر از از نرخ روز گذشته صرافیهای
بانکی در این ساعت است.
همچنین تابلوی صرافیهــای بانکی برای خرید
و فروش یورو نیز نســبت به روز گذشــته در این
ی قیمت بود .در این
ساعت شاهد کاهش ۲۵۰تومان 
صرافیها اکنون هر یورو به بهای  ۳۳هزار و ۲۵۰
تومان خریداری و با قیمت  ۳۳هزار و  ۳۵۰تومان
به فروش میرود .این در حالی است که در ابتدای
روز قیمت فروش یورو در این صرافی ها  ۳۳هزار و
 ۷۵۰تومان ثبت شده بود .عالوه براین در سامانه
سنا در روز کاری گذشته (هفتم مهر) ،یورو به مبلغ
میانگین  ۳۰هزار و  ۵۳۴تومان خریداری شــد و
برای فروش این ارز قیمتی ثبت نشد .حواله دالر
نیز روز گذشته با میانگین قیمت  ۲۸هزار و ۵۸۳
تومان به فروش رسید.

خانوارها با افزایش اخیر قیمت
مسکن ،باید  ۸۰تا  ۱۰۰سال
درآمد خود را پس انداز کنند
تا بتوانند یک واحد مسکونی
 ۵۰متری در تهران خریداری
کنند .به گزارش مهر ،طی چنــد روز اخیر بانک عامل
بخش مسکن از افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل
حساب سپرده پس انداز جوانان تا  ۴۰۰میلیون تومان
خبر داده است.
از ســوی دیگر محمود محمودزاده معاون مســکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز زمزمههایی مبنی بر
احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیالت مسکن
در شورای عالی مسکن را مطرح کرده است.
موضوعی که میبایست شورای پول و اعتبار درباره آن
ورود کرده و به تصویب برســاند؛ تصویب افزایش سقف
تسهیالت خرید مسکن در شورای عالی مسکن ،محلی از
إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی
عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است.
اختصاص  ۲۰درصد از کل تسهیالت بانکی به
بخش مسکن ،مؤثر است؟
بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیالت
بانکی در  ۵ماهه نخست امسال را اعالم کرد که بر اساس
آن ۵۰۰ ،هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت
شده و سهم بخش مسکن ۱۱ ،هزار و  ۱۸۱میلیارد تومان
معادل  ۲.۲درصد از کل تسهیالت بانکی پرداخت شده،
بوده است.
این در حالی است که محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی
بارها با یادآوری دســتور رئیس جمهور به بانک مرکزی
مبنی بر اختصاص ۲۰درصد از تسهیالت بانکی به بخش
مسکن ،خواستار تحقق این موضوع شده است.
مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین
مســکن نیز آمده و بر اختصاص  ۲۰درصد از تسهیالت
بانکی به تولید مســکن تأکید شده اســت؛ طرحی که
دو فوریت آن تصویب شــده و برای بررســی بیشتر به
کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است.
هر چند که در گزارش مرکــز پژوهشهای مجلس ،از
اختصاص  ۲۰درصد تسهیالت بانکی به بخش مسکن
که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده ،انتقاد شده و
اعالم کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی
میانجامد؛ چون بانکها از اعطای تسهیالت به سرمایه
در گردش صنایع ،به سمت تســهیالت بخش مسکن
هدایت میشوند.
به فرض محاسبه اختصاص ۲۰درصد از تسهیالت بانکی
به بخش مسکن ،به عنوان مثال در ۵ماهه نخست امسال،
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان میبایست تسهیالت مسکن
ال به
اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت میشد که عم ً
معنای  ۱۰برابر (هزار درصد) شدن میزان وامهای فعلی
بخش مسکن بود .بر اساس اعالم بانک مرکزی ،در سال
گذشته  ۳۴۲هزار واحد مســکونی احداث شد؛ این در
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به علیرضا رزمحسینی برای
تصدیوزارتصنعت،معدنوتجارترایاعتماددادند.بهگزارش
ایسنا،بررسیبرنامهوصالحیتعلیرضارزمحسینیبرایتصدی
وزارتصنعت،معدنوتجارتدردستورکارجلسهعلنیصبح روز
گذشته (سهشنبه) مجلس شورای اسالمی قرار داشت که پس از
اظهاراتنمایندگانموافقومخالفودفاعوزیرپیشنهادیازخود،
نمایندگان با ۱۷۵رای موافق ۸۰،مخالف و ۹رای ممتنع ،به وی
اعتماد کردند .در ادامه حجتاهلل فیروزی سخنگوی کمیسیون
صنایع به ارائه گزارشی از برنامههای وزیر پیشنهادی پرداخت .در
حالیکهمجلسوارددستورکاربررسیبرنامهوصالحیتعلیرضا
رزمحسینیشدهونمایندگانمنتقدعدمحضوررئیسجمهوردر
اینجلسهبودنداسحاقجهانگیریدرجلسهعلنیمجلسحضور
یافت .علیرضا سلیمی نماینده محالت در جلسه علنی صبح روز
گذشته(سهشنبه)مجلسدراخطاریمستندبهاصل ۱۳۱قانون
اساسی به عدم حضور رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر
پیشنهادیصنعتاعتراضکردومحمدباقرقالیبافرئیسمجلس
در پاسخ به این اخطار گفت :عدم حضور رئیس جمهور در جلسه
رأی اعتماد خالف آییننامه نیست و به خاطر رعایت پروتکلها و
مسائلمربوطبهکروناست.
دلخوش:کمیسیونصنایعنظرخوددرموردرزم
حسینیراشفافبگوید
سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در مجلس در
تذکری در جلسه علنی صبح روز گذشته خواستار اعالم نظر
شفاف کمیسیون صنایع در مورد برنامه و صالحیتهای وزیر
پیشنهادی صنعت شد .لحظاتی پیش از اظهارات دلخوش،
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وارد جلسه شده بود که او
پسازارائهتذکردرموردعدمحضوررئیسجمهورومعاوناول
گفت :در ازدحام بوجود آمده متوجه حضور معاون اول رئیس
جمهورنشدهاست.طبقآییننامهفرصتیکساعتهبرایدفاع
رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی پیشبینی شده اما معاون اول
رئیسجمهورحتیدرصورتحضوردرجلسهفرصتصحبت
نخواهد داشت .در ادامه جلسه روز گذشته مجلس ،نوبت به
اظهارتموافقانومخالفانباوزیرپیشنهادیصمترسید.
نوشآبادی :نمایندگان با حمایت از رزمحسینی
وزارتصنعتراازاینوضعنجاتدهند
به گزارش ایسنا ،حسین نوش آبادی نماینده مردم پیشوا در
مجلس شورای اسالمی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت
اضافه کرد :از نمایندگان میخواهم با حمایــت از آقای رزم
حسینی وزارت خانه را از این وضع نجات دهند .مخالفین نیز با
حفظحرمتواخالقاسالمیازاظهارنظرهاییکهموجبوهن

بی ارزش شدن وام مسکن

حالی است که بر اساس آمار ۴ ،میلیون واحد مسکونی در
کشور کمبود داریم ،بنابراین با  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
تسهیالت بانکی میشد تا  ۳.۵میلیون واحد مسکونی در
سال احداث کرد .البته با رقم مذکور ( ۱۰۰هزار میلیارد
تومان) و احتساب تورم ۳۰درصدی نهادههای ساختمانی
(بر اساس اعالم مرکز آمار ایران از تورم این نهادهها در بهار
امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت  ۲.۵تا  ۳میلیون
واحد مسکونی در کشور بود.
یک شــوخی به نام وام مسکن  ۴۰۰میلیون
تومانی!
گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیالت
خرید مســکن تا  ۴۰۰میلیون تومان ،بــاز هم به دلیل
باال بودن قیمت مســکن در تهران ،رقم مذکور حداکثر
میتواند تــا  ۵۰درصد یک واحد مســکونی  ۴۰متری
در مناطق میانی یا جنوبــی پایتخت را با قیمت کنونی
مسکن ،پوشش دهد ،اما اصل انتشار این خبر ،یک شوخی
بیش نیست .چرا که این تسهیالت صرفاً به آن دسته از
دارندگان حســاب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل
بخش مسکن تعلق میگیرد که از سال ۹۹اقدام به افتتاح
حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و پس از  ۱۵سال
( )۱۴۱۴دارنده حســاب میتواند  ۴۰۰میلیون تومان
تسهیالت مسکن دریافت کند!
همه وامهای مسکن
با این تفاصیل ،در حال حاضر تنها دو مدل وام مســکن
قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیالت ۸۰
میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن
یکم است که حاصل سپرده گذاری یک ساله نیمی از این
مبلغ از سوی متقاضی در حسابی به همین نام میباشد و
دیگری تسهیالت خرید مسکن سپرده ممتاز است که
حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن
از فرابورس است.
البته برخی بانکهای غیر دولتی تسهیالت با ارقام بعضاً
تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت

میکنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن ،مناسب
اقشار و دهکهای خاص بوده و قابل استفاده و دسترس
برای عموم مردم نیست.
وام مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم
خانه دار شدن با اســتفاده از مکانیزم پس انداز ،طرحی
بود که عباس آخوندی وزیر ســابق راه و شهرسازی در
خرداد  ۹۳از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن
یکم رونمایی کرد.
موضوعی که شاید برای سالهای ۹۳تا ۹۶که تورم بخش
مســکن ،تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان ،تورم
عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی
شده بود ،اثربخش بود.
اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن
و افزایش قیمتها در بازار مسکن ،دیگر اثرگذاری خود را
از دست داد و در سالهای اخیر ،تنها نامی از این صندوق
باقی مانده است .بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط
قیمت مسکن تهران در شهریور ماه امسال که به متری
 ۲۴.۲میلیون تومان رسید ،تسهیالت ۸۰میلیون تومانی
صندوق پس انداز مســکن یکم ،تنها میتواند حدود ۸
درصد از یک واحد  ۵۰متری که ارزشــش شاید به ۱.۲
میلیارد تومان برسد را پوشش دهد.
با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰
میلیون تومان وام) این تســهیالت پوشاننده  ۱۵درصد
قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود.
اگرچه در هر دو مدل تسهیالت فردی و زوجین ،امکان
دریافت تسهیالت  ۴۰میلیون تومانی جعاله نیز وجود
دارد ،اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیالت ،باید
اوراق تسهیالت مسکن از فرابورس خریداری شود ،تقریباً
این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.
تسهیالت از محل اوراق تسهیالت مسکن
درحالحاضرجذابترینتسهیالتمسکنوملموسترین
آن برای آحاد مردم به دلیل عدم نیاز به سپرده گذاری و
همچنین نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل

با رای مجلس

رزم حسینی وزیر صمت شد
مجلس میشود پرهیز کنند و با رعایت عدالت و تقوا صالحیت
وزیرپیشنهادی را موردبررسی قراردهند.
ارکانی:دوتابعیتیبودنرزمحسینیاحرازنشدهاست
احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسالمی نیز
در موافقت با وزیر پیشنهادی با انتقاد از تهمتها و شایعات به
وجود آمده برای وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت گفت
که طبق گفته رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای
اسالمی دو تابعیتی بودن آقای رزمحسینی احراز نشده است
پساگرسندیداریدمنتشرکنیدنهاینکهفقطتهمتبزنید.
مطهری:رزمحسینیبایدارتباطاتشراشفافکند
بهگزارشایسنا،اردشیرمطهریدرمخالفتباوزیرپیشنهادی
صنعت ،معدن و تجارت گفت :انقالبی صفتی نیست که به هر
مجلسی داده شود ،لذا مسئولیت ما در قبال حاکمیت و مردم
دوچندانشدهاست .اینعضوکمیسیوناجتماعیمجلسدر
مورد علیرضا رزم حسینی گفت :ایشان دو دهه خارج از کشور و
درکشورکانادازندگیمیکردند.کسانیپشتپردهانتصابرزم
حسینیهستندکهاگرفاشکنمتعجبمیکنید.ویدرمورد
وزیرپیشنهادیصمتگفت:دوتابعیتیبودنآقایرزمحسینی
مسئلهایمنحرفکنندهاستکهفسادایشاندیدهنشود.آقای
رزم حسینی باید ارتباطاتش را شفاف کند .آقای رزم حسینی
به اتفاق خانوادهاش باید در خصوص ثروت ،داشــتههایش و
ارتباطاتشصحبتکند.
فرهنگی :رزم حسینی راهکارهای روشنی برای
بخشصنعت،معدنوتجارتندارد
محمدحسین فرهنگی در جریان بررســی صالحیت وزیر
پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجارت به عنوان مخالف وزیر
پیشنهادیگفت:ازمخالفانوموافقانخواهشمیکنمدراین
جایگاهازنامسردارسلیمانیاستفادهنکنند.هیچایرادیبهمدت
حضور آقای رزم حسینی در لشکر و جبهه نیست و من نقطه
قوت ایشان را همان  ۱۰سال اول میدانم اما بعد از آن ابهامات
زیادی وجود دارد .این عضو هیأت رئیســه مجلس ادامه داد:
آقای رزم حسینی چه میزان اشراف در مهارتهای اداری دارد.
مهارتهایایشانمربوطبهمدیرانمیانیاست.ایشاندرسطح
استاندار و مدیرکل موفق بوده و هست ،اما مثال راهکار روشنی
برایذخایراستراتژیکندارددرحالیکهمامسائلیدرارتباطبا

حوزه صنعت ،معدن و تجارت داریم .با مسئولیت ایشان اتفاقی
برای این حوزه نخواهد افتاد .کاالی اساسی توزیع نمیشود و
ذخایراستراتژیکفراهمنخواهدشد.
ویسکرمی:رزمحسینیتوانمدیریتیبرایحمل
باروزارت صمت راندارد
مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای
اســامی در مخالفت با وزیر پیشــنهادی تاکید کرد که رزم
حسینی علیرغم تجربه کاری تحصیالت لیسانس داشته و از
سویدیگر توان مدیریتی سنگینوزارت صمت راندارد.
جلسهمجلسدقایقیمتشنجشد
در جلسه علنی صبح روز گذشته و در جریان بررسی صالحیت
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت علیاصغر عنابستانی
که به عنوان موافق رزمحسینی صحبت میکرد اقدام به پخش
کلیپیچنددقیقهایازسردارقاسمسلیمانیکرد.دراینکلیپ
سردارقاسمسلیمانیدرکناررزمحسینیدرجلسهاینشسته
بود که به گفته عنابستانی مربوط به سال ۱۳۹۵است که البته
صدایواضحیازاینکلیپشنیدهنمیشد.پخشاینکلیپاز
مانیتورهایمجلسشورایاسالمیاعتراضوفریادنمایندگان
را به دنبال داشت.
عنابستانی :رزم حســینی هم گرمای جنگ را
خوردهوهمگرمایصنعترا
علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در
جلسه علنی روز گذشــته در موافقت با علیرضا رزم حسینی
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت گفت :رزم حسینی
فردیشجاعوکارگشادرچنبرهبروکراسیپیچیدهنظامتولید
و تجارت ما است .رزم حسینی مردمی ،مومن و پاکدامن است.
او برای پیش بردن امور تعامل میکند .عدهای شبهه میکنند
که رزم حسینی سابقه وزارت ندارد .ایشان هم در صنعت و هم
در معدن و تجارت سالها فعالبوده و مسائل این حوزه رابه نحو
خوبیدرکمیکند.
عبــاسزاده :در مخالفت یا موافقــت با وزیر
پیشنهادیحجتشرعیداشتهباشیم
محمود عباس زاده مشکینی نماینده مردم مشکین شهر در
موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت گفت :ملت به این مجلس

خبر

در رهن رفتن ملک) تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق
تسهیالت است .این تسهیالت مانند وام صندوق مسکن
یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا میشود که به ترتیب
 ۱۰۰و  ۲۰۰میلیون تومان است؛ این تسهیالت همراه با
تسهیالت ۴۰میلیونتومانیجعالهنیزقابلدریافتاست.
با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق،
باید برگههای حق تقدم تسهیالت مسکن خریداری شود،
بخشی از این وام به دلیل باال بودن قیمت اوراق اثرگذاری
خود را از دست میدهد.
با احتساب متوســط قیمت هر برگه تسهیالت مسکن
ال  ۱۶تا ۱۷
در فرابورس بین  ۸۰تا  ۸۵هــزار تومان ،عم ً
میلیون تومان از تســهیالت فردی و  ۳۲تا  ۳۴میلیون
تومان از تسهیالت زوجین بالاثر خواهد شد؛ درنتیجه
وام مذکور ،تنها قدرت پاسخگویی  ۷تا  ۸درصدی قیمت
مسکن برای متقاضی فردی و  ۱۴تا  ۱۶درصدی قیمت
یک واحد مسکونی ۵۰متری برای یک زوج متقاضی را به
دنبال خواهد داشت.
مدت زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به
 ۱۰۰سال رسید!
در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی
یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳میلیون تومان
در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار ،ســبد
هزینهای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای
آنها میداند ،درنتیجه یک خانوار تا  ۱۱میلیون تومان از
درآمد ساالنه خود را به بخش مسکن اختصاص میدهد.
با توجه به اینکه متوســط قیمت هر متــر مربع واحد
مسکونی در تهران تا  ۲۴.۲میلیون تومان است؛ قیمت
یک واحد مسکونی ۵۰متری به ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون
تومان است ،در صورتی که رشد ساالنه قیمت مسکن را
با رشد ساالنه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم،
بیش از  ۱۰۰سال طول میکشــد تا این خانوار بتواند
از طریق سیســتم پس انداز ،مســکن مورد نیاز خود را
خریداری کند.
اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیالت
مسکن جبران کند ،این شــاخص برای متقاضی فردی
دریافت تســهیالت ( ۱۰۰میلیون تومانی) به  ۹۰سال
و برای زوجین (تسهیالت  ۲۰۰میلیون تومانی) به ۸۰
سال کاهش مییابد.
دولت فکری به حال تورم کند
رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته
تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی
جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست .دولت با عدم
ایجاد درامدهای پایدار ،کسری بودجه خود را از طریق
شیوههایتورمزاجبرانمیکندوبااتخاذسیاستهایغلط
بر طبل تشدید تورم می کوبد .براین اساس برای کاستن از
فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی میکند راهی
جز کاهش تورم عمومی از طریق اصالح سیاســتهای
کالن اقتصادی دولت وجود نــدارد و تا زمانی که دولت
موتور تولید تورم خود را متوقف نکند ،با مُسکَن های بی
اثر نمیتواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.
امید بسته است ،این مجلس از دعای خیر و نظر مثبت مقام
معظم رهبری برخوردار است و عنوان مجلس انقالبی گرفته
است .ما به نمایندگی از مردم موظف هستیم موضع و رای خود
را با موضع افرادی که به ما نیابت دادهاند منطبق کنیم ،ما باید
براساسمنافعمردمومنافعکشوربرایرایمثبتیامنفیخود
حجت شرعی داشته باشیم .وی گفت :آقای رزم حسینی ما به
یکشرطبهشمارای میدهیمکهدرمقابل مافیاهاایستادگی
کنید .پس از اظهارات موافقان و مخالفــان نوبت به دفاع رزم
حسینیازبرنامههایششد.
رزمحسینی:مبارزهبافسادهزینهداردوتخریب
هاشروعشدهاست
وزیر پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت گفت :مبارزه با فساد
هزینه دارد ،باید برای مبارزه با فساد آبرو گذاشت .من هنوز وزیر
نشدماماتخریبهاشروعشدهاست.
علیرضا رزم حسینی تامین کاالهای اساسی را به عنوان یکی از
برنامههایشبرشمردوگفت:روزگذشتهسفرهمردمخالیشده،
ما شرمنده مردمی هستیم که وفادار انقالب و نظام بوده و پای
آنایستادهاند.یکیازبرنامههایمتامینکاالهایاساسیمردم،
تنظیم و مدیریت بازار همراه با نظارت و کنترل آن با مشارکت
اصناف و بازاریان است.
آغاز رای گیری در مجلس برای وزیر پیشنهادی
صمت
پس از دفاع وزیرپیشنهادی ازبرنامههایش،نوبتبه رایگیری
رسید که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
آغاز رای گیری را اعالم کرد و از اعضای دولت درخواست کرد
که جلسه علنی را ترک کنند که در نهایت رزم حسینی با۱۷۵
رای وزیر شد.
قالیباف :امیدواریم دولت و وزارت صمت بتوانند
برایحلمشکالتاقدامکنند
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی صبح روز گذشته پس از اعالم نتیجه رأی اعتماد مجلس
به علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت ،گفت :به هر حال
کابینهدولتتکمیلشدواینوزارتخانههمدراینشرایطبرای
حل مشکالت مردم بسیار مهم و تأثیرگذار است .امیدواریم
دولت و وزیر صنعت بتوانند جوابگوی باری باشند که مجلس
بردوششانگذاشت.رییسجمهورسهشنبهگذشتهعلیرضا
رزم حسینی را به عنوان وزیر پیشــنهادی صنعت ،معدن و
تجارت برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسالمی معرفی
کرده بود.

قالیباف:

شــبکه توزیع کاال در کشور
نابساماناست

رئیس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از نابسامانی
در شبکه تولید کاال گفت :ما به التفاوت قیمت ارز
 ۴۲۰۰تومانــی با نرخ تمام شــده کاالها به جیب
دالالن رفته که این نشان دهنده نابسامانی در شبکه
توزیع در کشور است .به گزارش ایسنا ،بعد از تصویب
کلیات طرح تامین کاالهای اساسی نمایندگان با
 ۲۰۴رای موافــق ۱۱ ،رای مخالف و  ۳رای ممتنع
از مجموع  ۲۴۱نماینده حاضر در مجلس موافقت
کردند که طرح تامین کاالهای اساسی برای بررسی
بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف بعــد از تصویب کلیات طرح
تامین کاالهای اساسی ،گفت :مجلس به دو طرح
جهش تولید و تامین مســکن و همچنین طرح
تامین کاالهای اساسی رای مثبت داد که این نشان
دهندهجهتگیری مجلسبه موضوعاتاقتصادی
است .مجلس نشان داد که تصمیمات خود را در
موضوع مسکن و بحث مربوط به کاالهای اساسی
گرفته است .وی افزود :در جریان بررسی کلیات
آقای پورمحمدی نماینده دولت نکاتی را مطرح
کرد و دوستان در کمیسیون برنامه هم اشاراتی
داشــتند که این موارد در جزئیــات طرح لحاظ
شود .لذا بهتر اســت فرصت مجدد برای بررسی
طرح به کمیسیون برنامه داده شود .نمایندگان
هم پیشنهادات خود را بیان کنند تا بعد از بررسی
مجددا در صحن علنی مطرح شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به صحبت
های پورمحمدی گفت :اصرار ما در این طرح آن
است که کاالها بین مردم توزیع شود .چون اکنون
مشکل در شــبکه توزیع کاال در کشور است که
دارای نابسامانی اســت .دلیل آن است که دولت
نتوانســته این مجموعه را ساماندهی کند .وقتی
ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالها تخصیص داده می شد
انتظار می رفت که با همان قیمت به دست مصرف
کننده برسد اما قیمت تمام شده چیز دیگری بود؛
چون مابه التفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت
اصلی به جیب دالالن رفت .این همان اشکال دولت
است .قالیباف ادامه داد :نمایندگان با عنایت به این
موضوع تاکید دارند که باید کاال توزیع شود .قطعا
این امکان و ظرفیت هم وجود دارد که سبد کاال
بین مردم توزیع شود .دولت باید این کار را انجام
دهد .منتهی ما برای بحث تامین منابع این طرح
را به کمیسیون برنامه ارجاع می دهیم تا در اولین
فرصت به صحن برگردانند.
سخنگویدولتاعالمکرد

آمار دقیق فروش نفت را اعالم
نمیکنیم

علی ربیعی در نشست خبریاعالم کرد :آمار دقیق
فروش نفت را اعالم نمیکنیم ،وزارت نفت تمام
توان خود برای فروش نفت را به کار می بندد ولی
با توجه به اینکه سیاست ما انتشار اطالعات این
چنین در شــرایط جنگ اقتصادی نیست ،آمار
دقیقی ارائه نخواهیم کرد.
علی ربیعی ســخنگوی دولت روز (سهشنبه) در
نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه استفاده
از ماســک  ۵۸درصد کاهش یافته است ،گفت:
تاکنون ۱.۵میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور
شده است و تا اواخر مهرماه یک میلیون دوز دیگر
در مراکز بهداشتی توزیع خواهد شد .در مجموع
 ۲/۵میلیون دوز به طور رایگان برای گروه یاد شده
در نظر گرفته شده است.
او در این نشست خبری با اشاره به افزایش مبتالیان
به کرونا گفت :متاسفانه در خصوص کرونا شاهد
کاهش رعایت پروتکل ها و دســتورالعمل های
بهداشــتی و در نتیجه افزایش تعداد مبتالیان و
جان باختگان بودیم .نسبت کامال مستقیمی میان
رعایت پروتکل های بهداشتی و میزان مبتالیان
وجود دارد و باید نسبت به این موضوع حساسیت
داشت.
وی افزود :رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح
کشور به ۶۱/۸۵درصد کاهش یافته است .استفاده
از ماسک در کشور نیز به  ۵۸درصد کاهش یافته
و میزان رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در
صنوف مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود.
سخنگوی دولت افزود :بنابراین جلسه ستاد ملی
کرونا اختیارات وسیعتری به استانها برای اعمال
محدودیتها داد و برخوردهای قضایی با افرادی
که از ماسک استفاده نمی کنند در دستور کار قرار
گرفته است.
ربیعی تاکید کرد :یکی از موضوعات همپوشانی
آنفلوآنزا و کرونا بود .بررســی کشورها در نیمکره
جنوبی که فصل سرد را ســپری کردهاند نشان
میداد که در مقایســه با سال گذشــته ابتال به
آنفلوآنزا خیلی کمتر بوده است.
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اقتصاد
ایران

حباب سکه طرح جدید به یک میلیون و 100هزار تومان رسیده است

پیگیریهابرایتغییرنرخگندم

رکوردشکنی قیمت سکه

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در ادامــه رونــد افزایش
قیمت ارز و طال در کشور
روز سهشــنبه ،هشــتم
مهرمــاه ،قیمــت دالر به
 ۲۹هــزار و  ۴۰۰تومــان
و قیمت هر ســکه طالی تمامبهــار آزادی طرح
جدید بــه  ۱۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان رســید.
این بدان معناســت که خیز ســکه برای ورود به
کانال  14میلیــون تومانی جدی اســت .به گفته
کارشناسان اقتصادی اگر معیار انس در نظر گرفته
شود ،در یک ماه آتی سکه و طال احتماالً باید روند
کاهشی داشته باشــد اما با توجه به نوسان قیمت
دالر در حیطــه داخلی که بر بازار ســکه و طال نیز
اثرگذار است ،می توان انتظار داشت که در مهرماه
تقریبا بــا افزایش حداکثری قیمت ســکه مواجه
باشیم.
بازار طال و ســکه طی چند روز گذشته با نوسانات

قیمتی قابل توجهی مواجه شــده؛ به گفته رییس
اتحادیه طال و جواهر تهران ،شرایط به وجود آمده
ناشی از تقاضای غیرمنطقی برای خرید طالی آب
شده و سکه در بازار ،همچنین معامله گران طال در
قالب اتاقهایی در فضای مجازی است که منجر به
افزایش بی رویه قیمت طال و ســکه در بازار شده
است.
افزایش نرخ طال در کشــور وابســته به چند عامل
مختلف است .نخست نوســانات به وجود آمده در
بازار ارز است که طبیعتا روی قیمت اثرگذار بوده،
دوم تغییرات قیمت انس جهانی طال و مورد ســوم
نیز تقاضاهای غیر منطقی و غیــر اصولی در بازار
طالست .زیرا امروزه شــاهدیم که بسیاری از افراد
که به دنبال بخش مناسبی برای سرمایه گذاری و
رسیدن به سود بوده اند ،بازار طال را انتخاب کرده
و با خرید سکه و طالی آبشــده منجر به باال رفتن
قیمت طال شده اند.
محمد کشتیآرای نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
در این رابطه می گوید :قیمت هایی که هم اکنون
برای انواع سکه و طال به ثبت رسیده بی سابقه است

و حتی با اونــس  2000دالری هم این قیمت ها را
در بازار نداشتیم .به گفته وی ،نسبت تقاضا در بازار
سکه بیشتر از عرضه اســت.همین موضوع موجب
افزایش حباب سکه شده اســت به گونه ای که هم

گندمکاران به سازمان بازرسی شکایت کردند

رئیس بنیــاد ملی گندمکاران با بیــان اینکه از
طریق مجلس و وزارت جهاد کشــاورزی پیگیر
تغییر نرخ گندم هستیم ،گفت:در این زمینه ما
از دولت به ســازمان بازرسی کل کشور شکایت
کردیم.
عطااهلل هاشــمی بیان اینکه از طریق مجلس و
وزارت جهاد کشــاورزی پیگیر تغییر نرخ گندم
هســتیم ،گفت :در ایــن زمینه مــا از دولت به
ســازمان بازرسی کل کشور شــکایت کردهایم
و امیدواریم کــه این اقدامات منجــر به نتیجه
مطلوب شود.
وی اضافه کــرد :در همین زمینه امــروز بعد از
ظهر نیز اعضای شــورای مرکــزی بنیاد ملی
گندمکاران با وزیر جهاد کشــاورزی جلسهای
دارند که در این جلســه وضعیت تولید گندم،
قیمــت نهادههای تولید و نحــوه همکاری ما با
وزارت خانه بررســی میشود.هاشمی با اشاره
به پیگیریهای تشکلها برای برگشت وظایف
اکنون حباب سکه طرح جدید یک میلیون و 100
هزار تومان ،حباب نیم سکه بهار حدود  600هزار
تومان و حباب ربع ســکه حدود  400هزار تومان
است.

انحصار عامل جهش قیمت سکه

میثم رادپور ،کارشناس بازار ارز

با دالر قیمت  29هزار و  500تومان قیمت ذاتی سکه  13میلیون و  100هزار تومان اســت که در حال حاضر سکه با قیمت  13میلیون و  800هزار تومان حباب  7درصدی نســبت به ارزش ذاتی دارد .نرخ دالر به طور
مستقیم بر روی قیمت سکه تاثیرگذار است و با این تفاسیر سکه خود را برای ورود به کانال  14میلیون تومانی آماده می کند .قیمت انس جهانی نیز به کمک دالیل داخلی آمده و تقاضای باالی سکه نیز مزید بر علت شده
است .بازارسکه بازاری انحصاری است و هنگامی که تقاضا زیاد می شود و بانک مرکزی هم محدودیت در ضرب سکه دارد رشد قیمت ها رقم می خورد .به عبارتی دیگر بازار سکه ،مستعد حباب است .زیرا با ایجاد حباب،
بازیگران بازار هیچ مسیری برای استفاده از بازار نداشته و فعاالن بازار نیز مسیری برای ضرب سکه ندارند .بنابراین متهم کردن بورس به گران کردن سکه بیپایه است چرا که مهمترین عامل انحصار در بخش عرضه فیزیکی
سکه است.
در بازار ســکه یک دلیل پایهای برای بروز حباب قیمتی داریم که وجود انحصار اســت .چراکه ســکه یک کاالی انحصاری بوده و امکان ضرب آن تنها توســط بانــک مرکزی وجود دارد .در این شــرایط به دلیل اینکه
تعداد ســکه موجود در کشــور همواره ثابت اســت ،تا زمانی که ضرب جدیدی صورت نگیرد ،با کوچکترین تحریکی رشــد تقاضا موجب افزایش قیمت میشــود و در نتیجه قیمت از ارزش ذاتــی آن فراتر میرود
و به اصطالح حباب قیمتی ایجاد میشــود .برای مثال ،بازار ســکه درمقابل بازار شمش آبشده ،مســتعد حباب اســت .اگر حبابهای منفی در بازار ایجاد شــود ،بازار فرصت اســتفاده را دارد ،اما احتمال رخدادن
این امر کم است.
طی ماههای اخیر با ورود نقدینگی سرگردان جامعه به بازار سرمایه شاهد رشد قیمتها در بورس بودهایم و با توجه به اینکه نمادهای معامالتی گواهی سپرده سکه طال نیز در بین نمادهای بورسی قابل معامله حضور دارند،
مسلما بخشی از نقدینگی وارد شده به بازار به سمت این نمادها سوق پیدا کرده است و باز هم به دلیل محدودیت در بخش عرضه سکه فیزیکی از سوی بانک مرکزی ،اوراق مبتنی بر سکه نیز با رشد تقاضا مواجه میشوند.
البته انتظارات تورمی حاکم بر اقتصاد کشور نیز در رشد قیمت ها موثر است .در شرایطی که بهای دالر نیز با رشد مواجه میشود ،مردم به سرمایهگذاری در بازار طال و سکه روی میآورند حال آنکه بانک مرکزی عرضهای
در بازار انجام نمیدهد.

دولت برای کاهش قیمت مسکن از کیسه ما خرج کرد

انتقاد مشاوران امالک از کاهش ۵۰درصدی حق کمیسیون
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که کاهش
کمیسیون مشاوران امالک دستور معاون اول رئیس
جمهوری است ،گفت :با این کار قیمت مسکن کاهش
نمی یابد .مصطفی قلی خسروی در واکنش به کاهش
نرخ کمیسیون مشــاوران امالک ،اظهار کرد :قبل از
پیروزی انقالب اسالمی حق الزحمه مشاوران امالک
یک درصد بود که سال  70اعالم شد برای معامالت
تا  20میلیون تومان نیم درصد 20 ،تا  100میلیون
تومان نیز یــک چهارم درصد کمیســیون دریافت

شــود .برای معامالت باالی  100میلیون تومان نیز
کمیسیوندریافتنشودتاقیمتمسکنافزایشنیابد.
وی با طرح این پرسش که آیا با این اقدام قیمت مسکن
افزایش نیافت ،ادامه داد 20:تیرماه امسال جلسه ای به
همراه وزیر راه و شهرسازی در کاخ ریاست جمهوری با
معاون اول رئیس جمهوری داشتیم .آقای جهانگیری
از وزیر راه و شهرسازی وضعیت بازار مسکن را پرسید
که وی در این باره توضیح داد .از بنده نیز وضعیت را
جویا شد که این کار را کردم.

از  ۱۲مهر انجام می شود

رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری

سخنگوی گمرک گفت :از  ۱۲مهر ماه رجیستر
تلفن همراه مســافری صرفا در مبادی ورودی و
حضوری خواهد بود و مسافران باید مدارک خرید
را به همراه داشته باشند.
ســیدروح اله لطیفی اظهــار کرد :بر اســاس
تصمیم ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در
مصوبه  ۲۷مــرداد ماه و در راســتای جلوگیری
از سواســتفاده از اطالعات مســافرین ورودی
برای رجیســتری گوشــی تلفن همراه ،اظهار
و ثبت تلفن همــراه مســافرین ،صرفا در محل
مبــادی ورودی کشــور و پس از احــراز هویت
دقیق و تشــخیص غیرتجــاری بــودن و طی
تشــریفات گمرکــی در لحظه ورودبه کشــور
انجام شود .
وی افــزود :برابــر مندرجــات متــن مصوبه
مذکور ،پــس ازدوازدهــم مهر مــاه ،هرگونه

ثبت غیر حضوری تلفن همراه مســافری وبعد
از خروج از گمــرکات اجرایی مبــادی ورودی،
توســط مســافرین ممانعــت می شــود .دبیر
شــورای اطالع رســانی گمرک تصریح کرد :از
 ۱۲مهر ماه کارشناســان گمرک در گیت های
ورودی مبــادی مربوطه حاضر خواهند شــد و
به ارائــه خدمــات و انجام تشــریفات گمرکی
براســاس این مصوبه با رعایت کامــل مقررات
خواهند پرداخت.
وی در پایان گفت :مســافرین اســناد و مدارک
خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در
صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش
گمرک همکاران ما نسبت به پذیرش ارزش کاال
و ادامه تشــریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از
آن دفتر تعیین ارزش گمــرک ،تصمیمات الزم
را اخذ کند.

تشدیدمالیاتستانیازثروتمندان

ضرر 2هزار میلیارد تومانی صنعت مرغ مادر

رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با اشاره به
زیان مرغداری ها طی  6ماه اخیر گفت :فقط صنعت
مرغ مادر طی این مدت متحمل  2هزار میلیارد تومان
ضرر و زیان شده است .در جلســه شورای گفت وگو
دولت و بخش خصوصی که به موضوع مشکالت تامین
نهاده های دامی پرداخته شد غالمعلی فارغی رئیس
انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت :صنعت
مرغداری طی  6ماه اخیر به شدت آسیب دیده است و
طی این مدت ضرر واحدهای مرغ مادر  2هزار میلیارد
تومان بوده اســت .وی افزود :با وجود افزایش تمام
هزینه ها قیمت تمام شده جوجه به هزار تومان یعنی
یک سوم قیمت تمام شده رسیده است و با وضعیت در
این شرایط ادامه حیات و فعالیت تولید کننده امکان
پذیر نیست .فارغی اظهار داشت :وقتی مرغ گران یا کم
یاب می شود هیج کس از مجری و تصمیم گیر سوال
نمی کند و همه از تولید کننده را مقصر می دانند و او
را مواخذه می کنند این در حالی است که تولید کننده
مجری تصمیم های غیرکارشناسی است و قیمت های
دستوری و قیمت های کمتر از قیمت تمام شده کمر
تولید کننده را شکسته است.
ماشااهلل عظیمی با اشاره به مشکالت تامین خوراک
دام و طیور گفت :برای تبدیل خــوراک به محصول
ضریب تبدیل وجــود دارد در حالی که اکنون در این
زمینه منطقی وجود ندارد و وضعیت خطرناک است
و به عبارتی زنگ خطر تامین غــذای اصلی در عمق
بیماری هلندی مخصوصا برای بخش خصوصی به صدا
در آمده است .دبیر کل اتاق تعاون با انتقاد از شرایط
ســخت تامین خوراک دام و طیور بیان داشت :آقای
همتی برای گاو و گوسفندان سخنرانیکنند ببینند که
آیا می توانند آنها را قانع کنند که غذا نخورند .وی با بیان
اینکه اشتغال مویرگی در این بخش تولیدی به خطر
افتاده است ،خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان
داشت :وقتی قیمت تمام شده باال باشد تولید کننده
دام مولد و زیرساخت ها را با قیمت مصرف می فروشد
و در این شرایط شما باید با دالرهای نفتی که وجود

قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورزی گفت :در
صورتی که این اتفاق بیفتد به نفع بخش تولید
و تولیدکننده خواهد بود و بسیاری از مشکالتی
که هم اکنون بــا آنهــا مواجه هســتیم ،رفع
میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
تعیین قیمت  ٤٠٠٠تومان برای گندم منجر به
افت شــدید تولید و تغییر الگوی کشت خواهد
شد ،افزود :در صورتی که قیمت گندم تغییری
نکند خودکفایی هم دچار چالش خواهد شــد
و ما امیدواریم مســئوالن مربوطه به این مساله
توجه کنند.
هاشــمی اقدام مجلــس در تصویــب طرح دو
فوریتی اصــاح قیمت خرید گنــدم را اقدامی
شایســته و در جهت منافع تولید دانست و ابراز
امیدواری کرد :هر چه زودتر این طرح به تأیید
شــورای نگهبان برسد تا مشــکالت این حوزه
رفع شود.

اخذ مالیات از صاحبان حسابهای پنج میلیارد تومان به باال کلید خورد

جزئیات مشکل تامین نهادهای دامی

ندارد و قرض بروید غذا تامین کنید .وی بیان داشت:
وقتی تامین کننده کنار افزایش نرخ دالر و تضعیف پایه
پولی ،نرخ تعیین می کند این همان بیماری هلندی
است که در خاستگاه آن یک بار اتفاق افتاد اما در کشور
ما هر سال و هر چند ماه یکبار تکرار می شود .عظیمی
بیان داشت :تردید نکنیدکه کشور در لبه تیغ قرار دارد
و باید کار اورژانسی برای آن انجام شود اگر در جوجه
ریزی تاخیر  15روزه ایجاد شود چه کسی پاسخگوی
این فاصله و تاخیر خواهد بود؟ وی اظهار داشت :سال
گذشته گوشت گران تر بود خوراک نصف قیمت بود
امروز گوشت ارزان اســت خوراک گران تر ،چون نرخ
دستوری از باال به پایین است .عظیمی با تاکید بر اینکه
در این کارزار اقتصادی هماهنگی الزم بین دستگاه
های اجرایی وجود ندارد ،گفت :روزهای ســختی در
انتظار داریم.
گفتنی است در این جلسه محسن عامری نیز از اعضای
هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه گزارشی در مورد
وضعیت تامین و مشکالت خوراک دام و طیور پرداخت
و گفت :در ماه های اخیر مشــکل عدم تخصیص به
موقع ارز توسط وزارت صمت و عدم تامین به موقع ارز
توسط بانک مرکزی و همچنین دپو شدن نهاده های
دامی در بنادر باعث کمبــود عرضه و افزایش قیمت
نهاده های دامی تا چند برابر نرخ مصوب شده است.
وی بیان داشت :مهمترین مشکالت حوزه نهاده های
دامی عدم تخصیص و تامین ارز ،ناکارآمدی سیستم
توزیع و سیاست گذاری دســتوری در حوزه قیمت و
تولید است .عامری در ادامه به مشکالت ناکارآمدی
سیستم توزیع اشــاره کرد و گفت :عرضه نهاده های
خام به پرورش دهندگان دام و طیور ،عدم شــفافیت
سامانه بازارگاه در فرآیند توزیع و عدم امکان پایش و
رصد آن ،یکسان نبودن زمان و فرصت خرید در سامانه
برای متقاضیان ،تحویل با تاخیر نهادها در مقابل خرید
نقدی صورت گرفته و عدم وجــود نهاده ها به میزان
کافی و معدوم سازی جوجه های یک روزه را از جمله
مشکالت برشمرد.
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گردش مالی بسیاری از حساب ها قابل پیگیری نیست

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالی رئیس سازمان امور
مالیاتی اجرای مالیات ستانی از
حسابهایپنجمیلیارد تومان
به باال را اعالم کرده است که
به باور کارشناسان اقتصادی
تحقق این اقدام می تواند تضمین کننده کسری بودجه
بسیار باالی دولت شود و برای سال آینده بودجه 1400
بر پایه اخذ مالیات بر عایدی ســرمایه بسته شود .رئیس
ســازمان امور مالیاتی در این رابطه می گوید :اطالعات

تراکنشهای بانکی صاحبان حسابهای که پنج میلیارد
تومان به باال در ســال گردش مالی دارند ،مورد بررسی
قرار میگیرد .پارســا افزود :با اطالعات به دست آمده از
این طریق ،به دنبال فعالیتهایــی میرویم که موجب
این گردش مالی شده است تا متناسب با آن فعالیتها،
میزان مالیات تعیین شــود .پایههــای مالیاتی در تمام
اقتصادهای پیشــرفته دنیا به گونهای است که بیش از
 ۸۰درصد درآمدهای دولت از مالیات است؛ اما در کشور
ما کمتر از پنجاه پایه مالیاتی تعریف شده و حدود  ۳۰تا
 ۳۵درصد درآمدهای دولت از مالیات اســت .در اقتصاد
ایران اصال ثروتمندان مالیاتی پرداخت نمیکنند .به گفته
اقتصاددانان اجرای اقتصاد بدون نفت بدون مطالعه و برنامه

زیرساختیموجبمیشودتعدادیبهسمتمشاغلبدون
تابلو و زیر زمینی بروند و راهکارهایی برای فرار مالیاتی پیدا
کنند تا مالیات بیشتری نپردازند .در این وضعیت ما برای
جبران کسری مجبور میشویم بر افرادی که طبق قانون
مالیات میدهند ،فشار بیشتری وارد کنیم .در حال حاضر
عدهای از افرادی که درآمد میلیاردی دارند و گردش مالی
آنها قابل پیگیری نیست ،فرار مالیاتی میکنند و همین
باعث فشــار به طبقه متوســط و پایین میشود؛ ضمن
آنکه اختالف طبقاتی را هم افزایــش میدهد .عده ای
هم معتقد هستند که اگر پایه های مالیاتی جدید به نظام
مالیاتی کشور افزوده شود نه تنها کسری بودجه جبران
می شود بلکه درآمد حاصله از درآمد مورد نیاز دولت نیز

بیشتر خواهد شد .در همین راستا ،میرهادی رهگشای،
کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم گسترش پایه های
مالیاتی به جهت کمک به بخش های مولد با کاهش سود
دهی بخش های غیرمولد و نیز افزایش درآمدهای دولت
در راستای تامین هزینه های جاری ،گفت :به طور کلی،
همه دولت هایی که از این نعمت هایی مثل نفت بی بهره
هستند ،درآمدشان از مالیات است .درآمد دولت اساساً
باید از طریق مالیات باشد .در کشورمان هم حتی اگر این
میزان مالیاتی که از تولید می گیریم را نخواهیم زیاد کنیم
ی هایی که در بخشهای
ولی بخواهیم از مابقی گردش مال 
اساساً غیرمولد دارد اتفاق می افتد مالیات بگیریم ،درآمدی
خیلی بیشتر از نیاز فعلی دولت ،می شود کسب کرد.

اصالح سیاست های مالیات ستانی

وحید شقاقی ،اقتصاددان

مهمترین و بهترین ابزار برای جایگزینی درآمدهای نفتی ،مالیات است .البته به غیر از به کارگیری مالیات ،دچار خطای راهبردی شدهایم .استفاده از اقداماتی مانند آینده فروشی ،عرضه اوراق قرضه ،واگذاریها به بخش خصوصی و دست اندازی
به منابع صندوق توسعه ملی ،نمیتواند جایگزینهای مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد .در دنیا بیش از ۴۰۰پایه مالیاتی تعریف شده که از آن جمله میتوان به مالیات بر ثروت ،مالیات بر مجموع درآمد خانوار ،مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات
تصاعدی بر مصرف ،مالیات بر مصرف کاالهای لوکس ،مالیات بر اضافه واردات ،مالیات سبز و  ...اشاره کرد .دولت در گذشته از تولیدکننده واقعی ،کارگر و کارمند مالیات میگرفت ولی حاال زمان آن رسیده این سیاست را اصالح کند .باید از اقشار
ثروتمند و پردرآمد و کسانی که فرار مالیاتی دارند ،مالیات گرفت .بنابراین باید به صورت دقیق میزان داراییهای این قشر را استخراج کرد ،که این امر تنها در سایه ایجاد شفافیت در صحنه اقتصادی کشور محقق خواهد شد .متاسفانه در اقتصاد
ایران اصال ثروتمندان مالیاتی پرداخت نمیکنند .در حال حاضر اگر یک ثروتمندی از کشور خارج شود و قصد خروج سرمایه خود از کشور را داشته باشد ،دولت باید از او مالیات بگیرد .بسیاری از صاحبات ثروت به روشهای مختلف تاکنون از زیر
بار دادن مالیات فرار کردهاند ،اما اگر واقعا قرار باشد از دارایی و ثروت آنها عادالنه مالیات گرفته شود ،ممکن است آنها از کشور خارج شوند .در همه جای دنیا این نوع مالیات مرسوم است .پایههای مالیاتی در تمام اقتصادهای پیشرفته دنیا به
گونهای است که بیش از  ۸۰درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات ستانی است ،اما در کشور ما کمتر از  ۵۰پایه مالیاتی تعریف شده و حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد از درآمدهای دولت از طریق اخذ مالیات است.
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اما و اگرهای ورود پنج شرکت استارتآپی به بازار سرمایه
آپی داوطلبورودبهاینبازارشدهوآنهاایندغدغهرادارند
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کهشایداکنونزمانمناسبیبرایپذیرشدربورسنباشد.درنشستمردادماههیاتنمایندگاناتاقتهرانکهباحضورحسنقالیبافاصل،رئیسسازمانبورسبرگزارشد،فرزینفردیس،
نایبرئیسکمیسیوناقتصادنوآوریوتحولدیجیتالاتاقبازرگانیتهرانازآمادگیپنجاستارتآپبزرگکشوربرایورودبهبورسسخنگفتوایندرخواستراخطاببهمتولیانبازارسرمایه
مطرحکردکهفرآیندپذیرشاینشرکتهاراتسریعکنند.حالآنکهباوجودسپریشدنحدوددوماهازطرحایندرخواست،هیچیکازاینشرکتهانتوانستهاند،واردبازارسرمایهشوند.
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معاونعلمیوفناوریرییسجمهوری:

فروش ۱۲۰هزارمیلیاردتومانیمحصوالتدانشبنیان

در حال حاضر در کشور  ۵هزار و  ۳۰۰شــرکت دانش بنیان در حال فعالیت
هستند.معاونعلمیوفناوریرییسجمهوریگفت:سیرتحولیاستانزنجان
در حوزه فناوری و نو آوری مناسب است و اکوسیستم در این استان در حال
پیاده سازی است .ستاری افزود :تعدادشرکت های دانش بنیان در این استان
در حال افزایش است و فقط وضعیت خود پارک علم و فناوری استان به عنوان
نقطه ضعف محسوب میشود ،با این حال برای واگذاری زمین به شرکتهای
دانشبنیان و وضعیت خود پارک با حضور استاندار تصمیماتی اخذ خواهد شد تا
وضعیت بهبود یابد .وی ادامه داد :استان و دانشگاه های زنجان برای بهره مندی
از حوزه های فناوری  ،نو آوری و استارت آپ ها به جد در تالشند.
ستاری گفت:در حال حاضر در کشور ۵هزار و ۳۰۰شرکت دانش بنیان در حال
فعالیت هستند و توسعه شرکتها به شکل منحنی توانی در حال رشد است.
وی افزود:فروش محصوالت دانشبنیان سال گذشته به ۱۲۰هزار میلیارد تومان
رسید و دولت و قوه قضاییه به جد پیگیر مشکالت شرکت های دانش بنیان
هستند و آینده خوبی برای این شرکت ها پیش بینی می شود.

داروخانههامجازبهدریافتنماداینترنتیشدند

شکافعمیقدستمزدکارگرانوسبدمعیشت
یک فعال کارگری :حقوق کارگران کفاف نان و پنیر را هم نمی دهد

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

تعییــن حداقــل حقــوق
کارگران در ابتدای ســال با
همه جار و جنجال هایی که
آفرید به پایه  2میلیون و 600
هزار تومانی وارد شد غافل از
آنکه تورم اقالم مصرفی و کاالها قرار است تا  70درصد
باال رود؛ هرچند این آمار صورت مکتوبی به خود نمی
گیرد اما کافی است ســری به مغازه میوه فروشی سر
کوچه خود بزنیــد تا با قیاس قیمت یــک کیلو موز با
ابتدای سال متوجه افزایش قیمت افسارگسیخته این
کاالها شوید ؛ بماند که موج گرانی به تمام بازارها هجوم
برده و هیچ کاالیی را بی نصیب نگذاشته جز جان انسان!
یک فعال کارگری با بیان اینکــه هر چقدر یک کارگر
حقوق خود را مدیریت کند بازهــم نمیتواند آن را به
آخر ماه برســاند ،گفت« :در شــرایط فعلی اقتصادی
کشــور ،حقوق یک ماه کارگــران بــرای  ۱۰روز هم

کافی نیســت و در همان روزهــای ابتدایــی ماه ته
میکشد».
هوشنگ درویش در خصوص وضعیت معیشتی کارگران
معتقد است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ،شرایط
زندگی برای کارگران بسیار دشوار شده است؛ روز به روز
شاهد باال رفتن قیمت اقالم در بازار هستیم که این مساله
زندگی کارگران را سخت کرده است .تورم ،تحریمها و
سایر مسائلی که باعث شــده ثبات از بازار گرفته شود،
شــرایطی به وجود آورده تا قیمت محصوالت هر روز
باال رود و کارگران نتوانند حتی نیازهای اولیه خود را به
راحتی تامین کنند .حد متوسط خط فقر در کشور قطعا
کمتر از  ۸میلیون تومان برای یک ماه نیست اما حتی اگر
کارگری این میزان دریافتی داشته باشد که قطعا ندارد،
حقوقش برای کل ماه کافی نخواهد بود.
وی افزود :وقتی که ثبات در بازار نباشد و قیمتها روزانه
باال برود ،هر چقدر یــک کارگر حقوق خود را مدیریت
کند بازهم نمیتواند آن را به آخر ماه برساند.
این فعال کارگری گفت :وضعیت اقتصادی به شــکلی
اســت که کارگران حتی اگر بخواهند نــان و پنیر هم

بخورند کفاف نمیدهد و باز هم دچار مشکل خواهند شد
زیرا وضعیت اقتصادی به شکلی است که همه را درگیر
خود کرده اســت .درویش بیان کرد :در وضعیت فعلی
شاید تنها راه این باشد که کارگران با شرایط بسازند و

به آینده امیدوار باشند تا مسئوالن با اقداماتی که انجام
میدهند وضعیت را بهتر از وضعیت فعلی کنند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس ،میزان خط
فقر را بررسی می کند.

بن بست فقرزدایی در ایران

سید مرتضی افقه ،اقتصاددان

سردبیر :مریم بابائی

عضو انجمن صنفی روزنامه های غیردولتی و مدیران رسانه

صاحبامتياز و مديرمسئول :دكتر مينا مهرنوش

فاکس88260447 :

روزنامه کسب و کار 88261037 :

قاسمی در مورد تکمیل ســبد محصوالت این شرکت گفت« :برای
تکمیل ســبد محصوالت خود در نظر داریم طی  ۹۰روز آتی کیف
پول نرمافزاری ســرد خود معرفی کنیم؛ این کیفپــول از امنیت
باالیی برخوردار است و امنیت آن قابل رقابت با امنیت کیفپولهای
سختافزاری است».
او همچنین با اشاره به اینکه این تیم به صورت تخصصی روی امنیت
تراکنشهای بالکچینی و رمزارزی فعالیت میکند اعالم کرد« :از
همین رو به منظور ارتقای امنیت تراکنشها اقدام به تعریف استاندارد
جدیدی با عنوان  BQ313کردهایم این استاندارد به زودی و در ۹۰
روز آتی درغالب یک بالک در اختیار افراد قرار میگیرد و فعاالن این
بازار میتوانند از آن استفاده کنند».

پایگاه خبری کسب و کارwww.kasbokarnews.ir :

آورکالک امروز (۸شهریور) از سه پروژه خود در حوزه امنیت رمز ارز
به صورت رسمی رونمایی کرد.
بهــزاد قاســمی ،از بنیانگــذاران تیــم پژوهشــی آورکالک
( )OverClockدر نشست آنالین خبری که با عنوان اقتصاد ایران و
رمزارزها برگزار شد ،اعالم کرد که از امشب ساعت  ۱۲این تیم توکن
خود با نام اوکو را عرضه عمومی ( )ICOخواهد کرد.
طبق گفته او این توکن در بخش امنیت رمزارزها فعال خواهد بود  .او
تاکید کرد که این رمزارز اولین رمزارزی است که برای امنیت سایر
رمزارزها عرضه خواهد شد .ابراســاس اظهارات او با عرضه و معرفی
این توکن در آینده امکان اجرای پروژههای امنیتی بیشتری در حوزه
رمزارزها ایجاد خواهد شد .او اعالم کرد که پس از گذشت  ۹۰روز که

از عرضه این توکن گذشت این تیم اقدام به معرفی نرمافزار سایبون
به بازار خواهد کرد.قاسمی گفت« :سایبون نرمافزار رایگانی خواهد
بود که امنیت تراکنشهای مالی از طریق رمزارزها را تامین خواهد
کرد و مانع گم شدن رمزارزها خواهد شــد ».او با تاکید بر اینکه این
نرمافزار به صورت رایگان در اختیار همه قرار خواهد گرفت ادامه داد:
«با توجه به عرضه توکن اوکو امکان جمعآوری سرمایه برای عرضه
رایگان سایبون فراهم خواهد شد».
او یکی از خصوصیات بارز این نرمافزار را قابل نصب بودن آن روی اکثر
دستگاهها با سیستمهای عامل مختلف عنوان کرد .قاسمی میگوید
که پس از  ۹۰روز و پایان یافتن زمان عرضه توکن اوکو این نرمافزار از
طریق سایتش قابل دانلود خواهد بود.

روزنامه فرهنگي و اقتصادي كسب و كار

رونمایی «آورکالک» از سه پروژه رمزارزی
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فوران قیمت ها امسال بسیار غیرمنتظره بود .این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال طبق معمول هر سال متناسب با نرخ تورمی افزایش پیدا کرد که دولت بین  20تا  30درصد اعالم می کند .بنابراین مبتنی
بر آن رقمی را به حداقل حقوق اضافه کردند؛ گرچه همان مقدار افزایش نیز پوشش تورم پیش بینی شده را نمی داد به خصوص اینکه ما طی دو ،سه دهه گذشته تراکم تورم داشتیم بدون اینکه متناسب با آن حقوق کارگران افزایش
یافته باشد .در  6ماه نخست امسال و به خصوص دو ،سه ماه اخیر بانک مرکزی کنترل نرخ ارز را رها کرد و به دلیل کاهش ذخایر ارزی خود نتوانست آن را مدیریت کند و به همین دلیل قیمت ارز به یک باره به صورت فورانی افزایش
پیدا کرد و متاثر از آن قیمت کاالها نیز افزایش غیرمنتظره داشت؛ از کاالهایی مثل پراید گرفته که تقریبا  5تا  7برابر شد تا مسکن و کاالهای لوازم خانگی و حتی کاالهای اساسی .به همین دلیل اگر فاصله حداقل دستمزد نیروی
کار را با خط فقر (مثال  7میلیونی) در نظر بگیریم فاصله این رقم تا خط فقر بسیار زیاد شد .بنابراین در این فاصله تعداد بسیار زیادی از افرادی که قبال فقیر بودند در حال حاضر به شدت فقیرتر شده اند و در واقع شکاف فقر بیشتر
شده و تعداد بسیار زیادی از طبقات متوسط که درآمد آنها باالی خط فقر یا مماس بر خط فقر بودند به زیر خط فقر بدون تردید ریزش کرده اند و تعداد زیادی بیکار شدند .این افراد از یک طرف بیکار شده اند و درآمد خود را از دست
داده اند و از طرف دیگر با نبود درآمد به دلیل فوران قیمت ها قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده و اگر این روند تداوم پیدا کند بدون هیچ تردیدی بحران های اجتماعی و به تبع آن بحران سیاسی را خواهیم داشت .تا بعد از
انتخابات ریاست جمهوری حداقل حکومت این وضعیت را تحمل می کند تا تکلیف ریاست جمهوری و تحریم ها روشن شود .اما بعد از انتخابات ،حکومت ناچار است فکری برای رفع تحریم کند یا اینکه اگر نمی تواند مساله تحریم
را حل کند از طرق دیگری نفت خود را بفروشد که اقتصاد کشور از این بن بست رها شود .این در حالی است که اگر نفت را نیز بفروشیم تا مساله مبادالت تجاری ،بانکی و پولی ما حل نشود فروش نفت هم کمک زیادی نمی کند چون
امکان رد و بدل شدن وجوه ناشی از فروش نفت یا کاالهای صادراتی وجود ندارد و بنابراین باز هم این موضوع به سرعت حل نمی شود .آمار دقیقی از افراد زیر خط فقر منتشر نشده و اگر هم ارقامی مطرح می شود معموال برآوردها و
محاسبات متخصصان است و مقامات رسمی تا به حال به دالیل سیاسی آماری نداده اند .اما از یک آمار یا داده می شود حدس زد که چند دهک زیر خط فقرند .سال گذشته با افزایش قیمت ارز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افرادی
که مشمول سبد حمایتی بودند را  60میلیون نفر اعالم کرد .همین که وزارت کار اعالم کرده این تعداد مشمول دریافت حمایت های اقتصادی و کاالیی هستند را می توان خط فقر تلقی کرد یعنی شش هشتم یا شصت هشتادم یا
به عبارتی از  84میلیون نفر جمعیت کل کشور  60میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما اگر این مالک باشد بیشتر از  6دهک و حداقل  7دهک زیر خط فقر هستند.

رئیسجمهور در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات:

ت شهرداریها شود
هوشمندسازی شهرها باید از اولوی 

آدرس الكترونيكيnewskasbokar@gmail.com :

تصمیمگیری جدید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای رجیستری
گوشــیهای موبایل ،حکایت از این دارد که بــه زودی دیگر امکان
رجیستری موبایل مســافری به صورت آنالین وجود نخواهد داشت.
سخنگوی گمرک در جدیدترین اظهار نظر اعالم کرده که از  ۱۲مهر
ماه رجیستر تلفنهمراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری
خواهد بود و مسافران مدارک خرید را به همراه داشته باشند.
بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار است در راستای
جلوگیری از سوءاستفاده از اطالعات مسافران ،ورودی برای رجیستری

گوشی تلفن همراه ،اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران ،صرفاً در محل
مبادی ورودی کشور و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری
بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام شود.
روح الــه لطیفی ،ســخنگوی گمــرک ،در این مورد گفــت« :برابر
مندرجات متــن مصوبه بند  -۱الف مصوبه شــماره  ۹۹/۳۲۰۵۱در
 ۲۷مرداد  ،پس از دوازدهم مهر ماه ،هرگونه ثبت غیرحضوری تلفن
همراه مســافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی،
توســط مســافرین ممانعت به عمل میآید ».به گفته او از  ۱۲مهر

ماه کارشناســان گمرک در گیتهای ورودی مبادی مربوطه حاضر
خواهند شد و به ارائه خدمات و انجام تشریفات گمرکی بر اساس این
مصوبه با رعایت کامل مقررات خواهند پرداخت.
او ادامه داد« :مسافران اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه
داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش
گمرک همکاران ما نســبت به پذیرش ارزش کاال و ادامه تشریفات
گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک ،تصمیمات
الزم را اخذ کند».

وبسايتwww.kASBOKARNEWS.ir :

رجیستری موبایل مسافری به صورت آنالین لغو میشود

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

رئیسجمهور ارائه گزارشهای کیفی و کمــی از وضعیت خدمات دولت
الکترونیک ،کاســتیها و نقاط قوت آن را بسیار مهم برشمرد و با تأکید بر
اینکهانعکاسانتظاراتومطالباتمردمدرزمینهٔخدماتهوشمندبهمدیران
دستگاههای اجرایی ،آنها را در ارائه خدمات بهتر به مردم یاری خواهد کرد،
همه دستگاههای اجرایی را موظف کرد که ســازوکار دریافت انتقادات و
پیشنهادات مردم را تقویت و تسهیل کنند.
حسن روحانی روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری
اطالعات ،بابیان اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطالعات گفت :همه
دستگاهها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغههای آنان ،روند
فعالیتها و خدمات خود را برای مردم اطالعرسانی کرده و هرکجا ابهام و
نگرانی برای مردم وجود دارد ،فورا ًرفع کنند.
روحانی بابیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سالمت و معیشت
شهروندان باشد ،به همه دستگاههای اجرایی دستور داد در جهت ارتقای
خدمات الکترونیک ،ه م افزایی و تالش برای رفع کاستیها یا نارساییهای
آن را بهطور ویژه موردتوجه قرار دهند.
رئیسجمهور تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت
یازدهم جزو اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره
انتقال کرونا و حفظ سالمت شهروندان تأکید کرد :کیفیت ارائه خدمات
شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد
و در کمترین زمان و دقت باال انجام گیرد.
ال
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی ،امری کام ً
ت های
ت یافتنی خواند و گفت :امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولوی 
دس 
بخش مسکن و شهرسازی و شهرداریها باشد و انتظار میرود که در کنار

توسعه شهری ،به موضوع هوشمند سازی شهرها هم توجه ویژه شود.روحانی
بابیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبک ه های پهن
باند،استفادهازتجهیزاتهوشمند،توسعهفضاهایشهریهوشمندوتوسعه
خدمات الکترونیکی توجه الزم شود ،گفت :یکپارچگی میان دستگاههای
اجراییخدماترسان،کلیددستیابیبهشهرهوشمنداستوبهرغمقدمهای
مهمی که تاکنون برداشتهشده ،امروز شــهرهای بزرگ کشور ما از جمله
تهران با استاندارد یک شهر هوشمند ،فاصله زیادی دارد.
رئیسجمهور هوشمند سازی خدمات شهری برای شــهروندان و اتباع
خارجی را یک ضرورت برشــمرد و گفت :ارائه خدمات هوشمند مختص
شهروندان ایرانی نبوده و راه اندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی
کشــور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف
دولت الکترونیک ،در برگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و
فرزندان آنها ،باید روز بهروز توسعه و فرایند انجام اینگونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه دولت
هوشمند ،اظهار داشت :در زمینهٔ هوشمندســازی خدمات و امور دولت
در حوزههای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض
بهصورت الکترونیکی در آزادراهها ،بهکارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعه
قوه قضائیه بهویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها و توسعه شعب و پیشخوان
های مجازی بانکها و مؤسسات اعتباری ،بیشازپیش باید توسعه یابد.
رئیسجمهور تأکید کرد :فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به
اطالعات و خدمات دولتی و کاهش هزین ه های آنان از طریق یکپارچهسازی
و حذف سامانههای مازاد بهمنظور کارآمدسازی عملیات دولت الکترونیک
جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامه

ها و اقدامات موردنظر در ســال پایانی دولت تدبیر و امید است .روحانی
ی ناپذیر از سبک زندگی دانست
فناوری اطالعات و ارتباطات را بخش جدای 
و اظهار داشت :امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن
غیرقابلتصور است .حملونقل ،ارتباطات از راه دور ،مراقبتهای بهداشتی،
امنیتی ،آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطالعات و
ارتباطات است .رئیسجمهور یکپارچهسازی خدمات دولت الکترونیک
باهدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تأکید کرد :ارائه خدمات
الکترونیکی جزیرهای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت،
راهبری بهمنظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاههای اجرایی دولت
الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.
روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانههای موفق احراز هویت ،افزود:
هرکدام از دستگاههای اجرایی یا شرکتها ،سامان ه هایی برای احراز هویت
شهروندان طراحی کردهاند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این
سامان ه ها و همپوشانی یکدیگر ،در ارتقای امنیت و سالمت الکترونیک گا م
های مؤثری برداشته شود.
رئیسجمهور همچنین پس از ارائه گــزارش عملکرد گمرک جمهوری
اســامی ایران درزمینهٔ تالشهای انجامشــده برای پیوستن به دولت
الکترونیک ،از زحمات و تالشهای کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.
در این جلسه تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی
و نوسازی ،دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاههای اجرایی ،فرآیند
تســهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع
در بهکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه
موردبحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.
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مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران به نحوه دریافت مجوز داروخانه
ها برای فروش محصوالت خود اشــاره می کند و می گویــد داروخانهها با
ارائه مجوز فروش اینترنتی اقالم غیردارویی و پروانه تاسیس ،میتوانند به
عنوان داروخانه اینترنتی نماد دریافت کنند.آغاز شیوع کرونا موجب شد تا
محدودیتهایی برای تردد شهروندان در کشور اعمال شود و در پی آن مردم
نیز برای به حداقل رساندن خروج از منازل جهت تهیه اقالم مورد نیاز خود،
به خریدهای اینترنتی روی آوردنــد و در این میان به دلیل کاهش تقاضای
خرید چهره به چهره فروشندگان نیز برای ادامه حیات فعالیت خود با توجه
به افزایش درخواست خرید آنالین به فضای مجازی برای ارتباط با متقاضی
محصوالت روی آوردند.
کرونا موجب شد موانع حضور عرضه کننده و متقاضی در فضای مجازی برداشته
شود و افراد بیشتری به این فضای جدید روی بیاورند که بخشی از تقاضای بازار
نیز برای خرید محصوالت دارویی و غیردارویی بود که فقط داروخانه ها مجوز
فروش آن را دارند.
بر همین اساس «فرانک ابوالمعصوم» مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی
ایران قوانین موجود در این زمینه را توضیــح داد و در خصوص نحوه دریافت
مجوز داروخانهها برای فروش محصوالت خود در فضای مجازی تصریح کرد:
داروخانهها با ارائه مجوز فروش اینترنتی اقالم غیردارویی و پروانه تاســیس،
میتوانند به عنوان داروخانه اینترنتی نماد دریافت کنند.
وی افزود :بعد از گذراندن این روند و دریافت نماد به عنوان داروخانه اینترنتی،
میتوانند نســبت به فروش کاالی بهداشتی از جمله شیرخشک و مکمل به
صورت آنالین اقدام کنند که البته مجوز فروش مجازی این کاالها فقط مختص
به داروخانههای اینترنتی دارای نماد است.
مدیر پــروژه پایش تجارت الکترونیکــی با بیان اینکه برخــی مقررات مانع
برنامهریزی برای افزایش فروش آنالین کاالهای غیر دارویی است ،خاطرنشان
کرد :قانون ممنوعیت تبلیغات شیرخشک در داروخانه های حقیقی و مجازی
یکی از این مقررات است.
ابوالمعصــوم تاکید کرد :فروش شیرخشــک به اســتناد مــوارد قانونی در
«دســتورالعمل فروش اینترنتی اقالم غیردارویی در داروخانه های کشور و
سازمان غذا و دارو» تنها از طریق داروخانهها مجاز است.وی خاطرنشان کرد :از
سوی دیگر به استناد اعالم سازمان غذا و دارو و به منظور صیانت از اجرای قانون
ترویج تغذیه با شیرمادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوبه سال
 ۱۳۷۶و آیین نامه های اجرایی و الحاقات بعدی آن تبلیغ شیر خشک ممنوع
اعالم شده است.
«حرکت اول» ،بازوی سرمایهگذاری همراه اول ،با سرمایهگذاری در جاجیگا،
 ۲۰درصد از سهام این استارتاپ را خریداری کرد؛ اقدامی که به عقیده مدیرعامل
جاجیگا باعث میشود آنها تبدیل به بازیگر اصلی سایتهای رزرو اقامتگاه شوند.
امروز در یک نشست رسانهای ،جاجیگا اعالم کرد که مجموعه حرکت اول در
این استارتاپ سرمایهگذاری کرده است« .بابک سهرابی» ،مدیر عامل جاجیگا با
اعالم خبر این سرمایهگذاری تاکید کرد که حوزه رزرواسیون آنالین اقامتگاهها
هنوز بازیگر اصلی ندارد و آنها و رقبایی چون اتاقک ،جاباما و سایت شب در یک
میدان بدون رهبر اصلی رقابت میکنند .به عقیده سهرابی ،آنها به زودی تبدیل
به «بازیگر اصلی این حوزه» میشوند .او ضمن اشاره به فعالیت خوب رقبایشان،
باور دارد که جاجیگا پتانسیل اول شــدن را در این مارکت دارد .او در پاسخ به
این پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه در حال حاضر جاجیگا از نظر آماری در چه
وضعیتی قرار دارد میگوید:
«در حال حاضر بیش از  ۵هزار اقامتگاه با ما همکاری دارند که گستره موقعیت
جغرافیایی آنها در  ۱۷۰شهر و روستا است .ما یک تیم  ۱۱نفره هستیم و مزیت
ما نسبت به رقبا در همین است که توانستیم با تیمی کوچک تا این حد رشد
کنیم .محل استقرار تیم ما نیز در پایتخت نیست و در الهیجان است و این رشد
را ذره ذره به دست آوردهایم؛ به طوری که تا آبان  ۹۸هر ماه نسبت به ماه قبل
بیش از ۸۰۰درصد رشد داشتیم و پس از آن به علت قطعی اینترنت این موضوع
با کندی مواجه شد و سپس با شیوع ویروس کرونا کال به صفر درصد رشد رسید.
از اواخر اردیبهشت ماه اما ورق برگشت و حاال با وجود شیوع این ویروس ،رشد
خوبی را تجربه میکنیم و هر ماه نسبت به ماه قبل دو برابر رشد داریم».
سهرابی میگوید که انتقاداتی نسبت به عملکرد پلتفرمهای گردشگری در
دوران کنونی وجود دارد مبنی بر اینکه آنها مروج سفر هستند اما او معتقد است
که در جاجیگا آنها توانستهاند پاسخ این انتقادات را با عملکردی درست بدهند:
«هماکنون بیش از ۱۰۰۰اقامتگاه ضدعفونی شده در جاجیگا وجود دارد که به
تک تک صاحبین آنها آموزشهای الزم داده شده تا محل اقامت خود را هربار
ضدعفونی کنند .واضح است که کرونا تا مدتها مهمان ماست و نمیتوان تمامی
بخشهای زندگی از جمله سفر کردن را حذف کرد .از همین رو ما در جاجیگا
تصمیمگرفتیمکهسفرهاراایمنسازیکنیم.جاجیگامیتواندیکمحلاقامت
در روستایی خوش آب و هوا را برای یک خانواده به ارمغان بیاورد و این تجربهها
برای مشتریان ما مهم است».
«محمد مهدی عباسخانی» مدیرعامل حرکت اول نیز با ذکر این نکته که رقم
این سرمایهگذاری را نمیتواند اعالم کند تاکید کرد که آنها  ۲۰درصد سهام
جاجیگا را خریدهاند و نگاهشان به بازار سرمایهگذاری در استارتاپها در سال
جدید کماکان ادامه دارد .او پیشتر به دیجیاتو گفته بود که این مجموعه تا
پایان سال  ۴۷۰میلیارد تومان سرمایهگذاری خواهد داشت که بخشی از آن در
جاجیگا صورت گرفته است .عباسخانی تاکید کرد که آنها در حوزه فروش بلیت
آنالین نگاه ویژهای دارند و قصد دارند روی مجموعههای متنوع و فعال در این
زمینه سرمایهگذاریهایی انجام بدهند.
عباسخانی در پاسخ به این پرسش که چرا در این شرایط روی یک استارتاپ
گردشگری سرمایهگذاری کردهاند اعالم کرد که آنه نگاه خوشبینانهای به این
کسبوکارها دارند و باور دارند که تا چند سال آینده بازار گردشگری دنیا وارد
مسیر جدیدی خواهد شد و یک رشد چند میلیارد دالری خواهد داشت.
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