
مدیر مجتمع طــای موته ضمن اظهــار اینکه 
براساس پیش بینی ها قیمت طای جهانی فراتر از 
۲۰۰۰ دالر به ازای هر اونس نخواهد رفت، میزان 
تولید داخلی طــا در این مجتمع را طی شــش 
ماهه نخست سال جاری ۱۶ درصد فراتر از برنامه 

اعام کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا طاالری با بیان اینکه طبق 
برنامه ریزهای صورت گرفته بــرای تولید طا در 
شش ماه ابتدایی سال جاری توانسته ایم ۱۶ درصد 
هم فراتر عمل کنیم، گفت: از ابتدای فروردین ماه 
تا پایان شــهریور، ۱۶۲ کیلوگرم شمش طا در 

مجتمع طای موته تولید شده است.
مدیر مجتمع طای موته تاکید کرد: این در حالی 
است که برنامه تولید شــش ماهه، ۱۴۰ کیلوگرم 

بوده اســت.همچنین پیش بینی می شود تا پایان 
سال، ۳۰۰ کیلوگرم شــمش طا در این مجتمع 

تولید شود.

تولید شمش طال، همتراز استانداردهای 
جهانی

طبق اعام ســازمان توسعه و نوســازی معدن و 
صنایع معدنی ایران، وی با بیان اینکه تولید شمش 
طا در این مجتمع، همتراز استانداردهای جهانی 
اســت، تصریح کرد: این مجتمع با اقدامات انجام 
شده در زمینه استانداردسازی شمش طا، توانسته 
است شــمش تولیدی خود را از نظر کیفی و عیار 
به ســطح جهانی برساند. سیســتم های ذوب و 
ریخته گری این کارخانه برای تولید شــمش های 

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی ارتقا یافته و با استفاده از کوره  
 ای مخصوص القایی، ذوب صورت می گیرد.

مدیر مجتمع طــای موته ادامــه داد: همچنین 
در جهت استانداردســازی تولید شمش، مجتمع 
مذکور به آزمایشگاهی با استاندارد ۱۷۰۲۵ مجهز 

شده که در سطح کشور منحصر به فرد است.

توقف قیمت طال روی ۲۰۰۰ دالر
طاالری در رابطه آینده قیمت طا گفت: براساس 
پیش بینی های صورت گرفته، قیمت جهانی طا 
روی پایه ۲۰۰۰ دالر بر هر اونس بسته خواهد شد 
و از این میزان، فراتر نخواهد رفت. ضمن اینکه در 
صورت مهار ویروس کووید ۱۹ کاهش قیمت طا 

نیز محتمل است.

طرح تامین کاالهای اساسی و اقدام ملی مسکن از 
جمله تصمیمات مجلس فعلی است که کارشناسان 
اقتصادی نســبت به تورم زا بودن آن ها هشــدار 

می دهند و درخواست لغو آن ها را دارند. 
به گزارش ایســنا، طرح تامین کاالهای اساسی با 
اختصاص کاالبرگ، یکــی از طرح های اقتصادی 
مجلس است که اخیرا نمایندگان مجلس با کلیات 
آن موافقت کردند؛ بنابراین، برای تامین بخشــی 
از نیازهای معیشــتی خانوارهای کشــور به ویژه 
خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال 
۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر 
فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار را 
از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار 
واریز می شود. طبق این طرح، خانوارهایی که سطح 

درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از 
دو برابر یارانه ســایر خانوارهای مشمول بهره مند 
می شوند که شناســایی این خانوارها نیز به عهده 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 
در این بین، کارشناسان اقتصادی از آنجا که منابعی 
در کشور برای اجرای اینگونه طرح ها وجود ندارد و 
تنها منجر به خلق پول می شود، این قبیل طرح ها را 

تورم زا و مشکل آفرین برای اقتصاد می دانند. 
صادق الحســینی در این زمینــه می گوید که در 
شــرایط فعلی که تورم باالی ۳۰ درصد اســت، 
اجرای چنین طرح هایی می تواند معادل ۳۰ درصد 
تورم جدید ایجاد کند که بســیار خطرناک است. 
همچنین، طبق گفته وی ایــن تصمیمات ظاهر 
قشنگی دارد اما با چاپ پول از جیب بانک مرکزی 

منابع زیادی حیف و میل می شود و فساد زیادی هم 
رخ خواهد داد. عاوه براین، اقتصاددانان نسبت به 
اجرای طرح اقدام مسکن ملی نیز هشدار می دهند 
و آن را هم تورم زا می داننــد؛ به گونه ای که صادق  
الحسینی معتقد است که اینگونه طرح ها می تواند 
آینده اقتصاد کشور را به گروگان بگیرد و اختصاص 
اعتباراتی با نرخ ۹ درصدی از سمت بانک مرکزی به 

این طرح، آثار تورمی بسیار بزرگی دارد. 
همچنین، کامران ندری یک کارشناس اقتصادی 
دیگر نیز هشدار می دهد که اگر منابع این طرح از 
طریق اعطای وام تامین شود، منجر به افزایش تورم 
خواهد شد و از آنجا که تورم قدرت خرید مردم را 
کاهش داده، برای حل مشــکل مسکن باید سعی 

کرد تا تورم مهار شود. 

سازمان توسعه تجارت اعام کرده که در زمانی کوتاه، 
مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که ارز خود را 

بازگردانده اند، مسترد خواهد شد.
به گزارش ایســنا، پس از مدت هــا بحث و گمانه 
زنی درباره نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده 
صادرکنندگان، حاال سازمان توسعه تجارت از یک 
برنامه زمان بندی جدید برای استرداد این مالیات 
خبر داده است. صادرکنندگان در ماه های گذشته 
بارها از دولت خواســته بودند، تسهیات مالیاتی 
وعده داده شــده برای صادرکنندگان غیرنفتی را 

اجرایی کند.
در طرح سازمان توسعه تجارت، باز هم ارائه تسهیات 
به صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز شده است. 
طبق اعام این سازمان، سازمان امور مالیاتی کشور 
مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری، نسبت به 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که 

مطابق اعامیه بانک مرکزی به تعهد ارزی خود عمل 
کرده اند، اقدام کند.

حمید زادبوم – رییس سازمان توسعه تجارت – گفته 
براساس بند اول تصمیمات جلسه یکصد و هفتادم 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۳ مهرماه 
۱۳۹۹، که به تایید ریاست جمهوری رسیده است، 
ســازمان امور مالیاتی کشــور مکلف است حداکثر 
ظرف پانزده روز کاری، نسبت به استرداد مالیات بر 
ارزش افزوده صادرکنندگانی که مطابق اعامیه بانک 
مرکزی به تعهد ارزی خود عمل کرده اند، اقدام کند.  

وی افزود: این حکم در مورد صادرکنندگانی که نسبت 
به ایفای درصدی از تعهدات ارزی خود اقدام کنند، 
متناسب با همان میزان اجرا می شود. همچنین بانک 
مرکزی ایران مکلف است میزان ایفای تعهدات ارزی 
صادرکنندگان را به صورت هفتگی به سازمان امور 

مالیاتی کشور اعام کند.

این جایزه به پاس پژوهش های آنها در زمینه درک سیاه 
چاله و کشف یک شی کان جرم در کهکشان راه شیری 
به این سه نفر اهدا شد. به گزارش ایسنا، این جایزه به پاس 
پژوهش های آنها در زمینه درک سیاه چاله و کشف یک 
شی کان جرم در کهکشان راه شیری به این سه نفر اهدا 
شد. راجر پنروس کشف کرد که تشکیل سیاه چاله، یک 

پیش بینی دقیق از نظریه نسبیت عام است.
رینهارد گنزل و آندره غز نیز به خاطر کشــف یک شی 
کان جرم در مرکز کهکشان راه شــیری این جایزه را 
دریافت کردند. این دو کشف کردند که یک شی نامرئی 
و به شدت سنگین چرخش ستاره ها را در مرکز کهکشاه 
راه شیری کنترل می کند. در حال حاضر یک سیاه چاله 
کان جرم تنها تعریف موجود برای این شی است. نیمی از 
این جایزه به راجر پنروس تعلق خواهد گرفت و نیم دیگر 
بین ریچارد گنزل و آندره غز تقسیم خواهد شد. از سال 
۱۹۰۱ تاکنون، ۱۱۴ جایزه نوبل فیزیک اهدا شده است 

و شش بار در سال های ۱۹۱۶، ۱۹۳۱، ۱۹۳۴، ۱۹۴۰، 
۱۹۴۱ و ۱۹۴۲ اعطا نشد اما دلیل اینکه جوایز نوبل در آن 
شش سال اعطا نشد این است که بنا بر آنچه در اساسنامه 
بنیاد نوبل آمده است: اگر هیچ کدام از آثار مورد بررسی، 
دارای اهمیت ویژه ای نباشــد، پول جایزه تا سال بعد 
حفظ می شود. در کل در طول جنگ جهانی اول و دوم، 
جایزه های نوبل کمتری اهدا شد. اولین دریافت کنندگان 
این جایزه "ماری و پیر کوری"، "پل دیراک" و" آلبرت 
انیشــتین" بودند، اما بعد از آن افراد زیــادی از جمله 
"دیمیتری مندلیف" خالق جدول تناوبی عناصر  و "لیز 
مایتنر"، کاشف تقسیم هســته ای باید نوبل را دریافت 
می کردند که چنین نشد، آکادمی سلطنتی علوم سوئد 
مسئول انتخاب برندگان نوبل شیمی و فیزیک است و با 
توجه به وصیت نامه "آلفرد نوبل"، جایزه نوبل در رشته 
های شیمی و فیزیک توســط آکادمی علوم سلطنتی 

سوئد از سال ۱۹۰۱ تاکنون هر ساله اهدا می شود.

برخی تحلیلگران معتقدند، شورای رقابت در حالی 
با قیمت گذاری غلط خــودرو موجب کاهش تولید 
و افزایش قیمت ها شــده اســت که این شورا جلو 
پیشنهادات اصاحی برای فروش خودرو در بورس 

را نیز می گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 
حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف 
سال ۱۳۹۶ رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، 
بازار خودرو را از خارج کرده و باعث شده تا این کاالی 
مصرفی به کاالیی سرمایه ای بدل گردد. از جمله دالیل 
این اتفاقات را می توان به واقعی نبودن قیمت خودرو 
و سرازیر شدن ســود اصلی فروش خودرو به جیب 

دالالن و واسطه گران نسبت داد.
این امر موجب شد تنها در پیش فروش خودرو که در 
خردادماه سال جاری با قیمت گذاری شورای رقابت 
توسط دو خودروساز بزرگ کشور انجام شد بیش از 

۵ میلیون نفر ثبت نام کنند، این تقاضا بی سابقه در 
حالی بود که  بیشترین تولید ساالنه خودرو که نشان 
دهنده تقاضا واقعی بازار هم است در سال ۹۶ با  تولید 
بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه صورت 

گرفته بود.
بررسی ها نشان می دهد که شــکاف چند میلیونی 
بین عرضه و تقاضا قیمت به دلیل تقاضای سرمایه ای 
ســوداگران بوده که این موضوع احتمال رســیدن 
خودروی صفر از کارخانه به مصرف کننده  واقعی را 
به حداقل رسانده است. در این شرایط یکی از راه های 
اصلی کنترل بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کاال 
است. با عرضه خودرو در بورس کاال و اخذ مالیات از 
اختاف قیمت بین کارخانه و قیمت کشف شده در 
بورس عما سوداگران از چرخه معامات خودرو حذف 
شده و منابع حاصل از مالیات نیز می تواند در خدمت 

افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار گیرد.

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه سهم طبقه 
کارگر از بازار محصوالت باید محاسبه شود، بازنگری 
مجدد دســتمزد کارگران در شــورای عالی کار را 
خواستار شــد. حمید نجف در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: با وجود آنکه جامعه شریف کارگری جزو 
طبقه محروم و آسیب پذیر جامعه به شمار می رود، 
هیچگاه به دنبال باال رفتن دســتمزد نبوده است؛ 
خواســته کارگران کاهش هزینه های معیشــت و 

ارتقای قدرت خرید خانوارهای کارگری است.
وی ادامه داد: در شــرایط امسال پیشنهاد می شود 
حقوق و دستمزد کارگران در کشور مورد بازنگری 
قرار گیرد و شورای عالی کار در شش ماهه دوم سال 
وضع معیشتی ســبد خانوارهای کارگری را مجددا 

بررسی کند.

سکه یک شبه راه پنجساله را رفت!
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اثرات نوسان نرخ 
ارز و طا بــر بازارهای داخلی و معیشــت کارگران و 
حداقل بگیران، گفت: حداقل مزد بر اساس نرخ تورم و 
هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می شود لذا حقوق 
و دستمزدی که برای کارگران تعیین می کنیم باید با 
واقعیتهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد. قیمت 
سکه یک شبه راه پنجساله را رفته و به اندازه پنج سال 
رشد کرده اســت طبعا در این مسیر رشــد فزاینده، 
منطقی نیست دریافتی کارگر ثابت بماند و تغییر نکند.

محاسبه ســهم کارگران از بازار فروش 
محصوالت

نجف با تاکید بر اینکه سهم طبقه کارگر از افزایش 

هزینه ها باید محاسبه شــود، گفت: شرایط امسال 
استثنایی اســت و کرونا هم مزید علت شده است، 
نمی گوییم حقوق کارگران صددرصد افزایش یابد 
بلکه سهم کارگر از بازار محصوالت و تولید محاسبه 
شود و کارگران از فروش تولیدات کارخانه ها سهم 

داشته باشند.
وی در پایــان گفت: عرضه ســهام عدالت، اعطای 
ســبد معیشــتی و پرداخــت وام ودیعه مســکن 
همگی طــرح هایی بــوده که در حمایت از قشــر 
ضعیف و آســیب پذیــر جامعه پیش بینی شــده 
اســت ولی باید ببینیم که ســهم کارگران از این 
طرح هــای حمایتی چقــدر بوده و چــه تاثیری 
 در بهبــود وضع معیشــت خانوارهــای کارگری 

داشته است.

بررسی بودجه عربستان سعودی از سوی تحلیلگران 
بانک گلدمن ساکس نشــان داد که برنامه بودجه این 
کشور بر مبنای قیمت ۵۰ دالر هر بشکه نفت برنت در 

فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ است.
به گزارش ایســنا، پیش بینی قیمت ۵۰ دالر برای هر 
بشکه نفت برنت از سوی عربســتان سعودی از آنچه 
عوامل بنیادین بازار نشــان می دهند، بســیار خوش 
بینانه تر به نظر می رســد. اما حتی قیمت ۵۰ دالر هر 
بشکه نفت برنت برای کاهش کسری بودجه عربستان 
ســعودی کافی نخواهد بود. مقامات سعودی به تاثیر 
پاندمی ویروس کرونــا روی وضعیــت فاینانس این 
کشور اذعان کرده اند. رییس رگوالتور پولی عربستان 
ســعودی اخیرا اظهار کرده که دورنمای مالی امسال 

نامعلوم مانده است.

صندوق بین المللی پــول در ژوییه اعام کرد کاهش 
قیمت و تولید نفت به صادرکنندگان نفت خاورمیانه و 
شمال آفریقا به شدت آسیب زده و مجموع درآمد این 
کشورها امســال ۲۷۰ میلیارد دالر در مقایسه با سال 
۲۰۱۹ سقوط می کند.عربســتان سعودی بزرگترین 
اقتصاد منطقه خلیج فارس به شمار می رود و اگرچه 
شدیدترین لطمه را از شیوع پاندمی ویروس کرونا ندیده 
ولی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل بنیادین بازار نفت 
و این پاندمی قرار گرفته است. این کشور در سه ماهه 
دوم امســال ۲۹ میلیارد دالر کسری مالی ثبت کرد و 
برخی تدابیر ریاضتی را به اجرا گذاشت که البته ریاض 
تاکید دارد که ریاضتی نیستند. سه برابر شدن مالیات 
ارزش افزوده، لغو کمک هزینه زندگی و به تاخیر افتادن 
بخشی از تصمیمات هزینه عمومی و لغو سایر هزینه 

ها از جمله این موارد بوده اند. بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، با این حال اگر محاسبات تحلیلگران گلدمن 
ساکس صحیح باشد، به نظر می رسد عربستان سعودی 
بر این باور اســت که قیمت نفت بــزودی بهبود پیدا 
خواهد کرد. بانک گلدمن ساکس به دورنمای قیمت 
نفت خوش بین بوده و انتظار دارد روند بهبود قیمتها 
از سال میادی آینده با متوازن شدن وضعیت عرضه و 
تقاضا، آغاز شود. با این همه محدودیتهای جدیدی که 
هفته گذشته در اروپا وضع شد، ممکن است به معنای 
آن باشد که این پیش بینی به واقعیت نخواهد پیوست. 
بهای نفت برنت در پایان معامات هفته گذشته پایین 
۴۰ دالر در هر بشکه بسته شــد و با توجه به افزایش 
تدریجی تولید نفت لیبی، ممکن اســت مدتی طول 

بکشد تا قیمت نفت بهبود پیدا کند.

هشدار تورمی نسبت به دو طرح اقتصادی پیش بینی مدیر مجتمع طالی موته از قیمت طال در بازار جهانی 

شورای رقابت بازار خودرو را به هم ریخت؟برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۰ معرفی شدندمالیات صادرکنندگان خوش حساب باز می گردد

پیش بینی عربستان از میانگین قیمت نفت تا سه سال آیندهبررسی مجدد دستمزد کارگران در شورای عالی کار
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روحانی خبر داد

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

اثرات مخرب 
دالر 30 هزار تومانی

چارچوب توزیع امکانات 
با تعیین صحیح  مزد منطقه ای 

دولت مشکل مسکن را 
نمی شناسد

ارز ۳۰ هزار تومانی قطع به 
یقین تاثیرات بسیار مخربی 
بر روی اقتصاد، تولید و روند 
سرمایه گذاری در تولید به 
جا می گذارد. با تداوم افزایش نرخ ارز، اشتغال در 
حل نابودی است. جای شکی وجود ندارد که روز به 

روز عده بیشتری...

  آلبرت بغزیان،اقتصاددان

  سید مرتضی افقه، اقتصاددان

  بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن
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رایزنی  برای  
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شاخص موجودی مواد اولیه برای تولید باز هم افت کرد

افزایش بی رویه قیمت  مواد اولیه  تولید
صفحه۲
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دور  باطل  ارزان سازی   تولید  مسکن
شدیدترین   دوره   تورمی   بخش   مسکن   طی   2۵  سال   اخیر   رقم   خورد

رفت و برگشــت های قیمتی دالر تا مرز ۳۰ هزار 
تومان نشان می دهد ارز تمایل بسیاری برای گرانتر 
شدن دارد. در معامات بازار ارز دالر تا ۲۹ هزار ۷۰۰ 
تومان افزایش یافت اما وارد کانال ۳۰ هزار تومانی 
نشد. دلیل این رفتار نرخ ارز و نوساناتی که در چند 
روز دارد چیســت. در این بین برخی کارشناسان 
معتقدند که در افزایش قیمت ارز، دست خود دولت 
در کار است. به این معنا که با جلوگیری از تزریق ارز 
باعث افزایش قیمت دالر می شود تا مقداری از دالر 
خود را، برای جبران کســری بودجه، به قیمت باال 
بفروشد.  سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی 
قصه تازه ای نیست، ولی تکرار آن، این روزها، نشان 
 از ریزشی تازه است در اقتصادی لرزان. قیمت دالر تا 

۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان...

ترمیم مزد ۹۹ در حالی از ســوی فعــاالن کارگری 
 دنبال می شــود که در پشــت پرده، بــازی »مزد 
منطقه ای« در حال اجراســت؛ بــازی ای که اگر به 
درستی طرح ریزی شود، می تواند منجر به اشتغال 
زایی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته شود و 
اگر زیر نقد کارشناسان نرود، کارگران را زیر چرخ دنده 
های صنعت خرد خواهد کرد.  ماده ۴۱ قانون کار به 
عنوان کلیدی ترین اصل قانونی برای تعیین دستمزد 
سالیانه کارگران، دو شاخص الزام آور و غیرقابل عدول 
برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده است: 
اول- نرخ تورم رسمی و دوم- کمینه هزینه های زندگی 
یا همان نرِخ سبد معیشت برای یک خانوار متوسط. 
 با این حال، در سال های اخیر، همواره از الزامات این 

ماده قانونی به خصوص بند...



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته ) سه شنبه( 
۲۴ هزار و ۵۲۵ واحد رشد داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد رسید. 
براساس معامالت روز گذشته بیش از ۶ میلیارد و 
۳۵۰ میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۷۹ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با پنج هزار و ۳۵۳ 
واحد افزایش به ۴۰۲ هزار و ۱۲۰ واحد و شاخص 
قیمت )هم وزن( با سه هزار و ۵۰۷ واحد رشد به 
۲۶۳ هزار و ۴۸۳ واحد رسیدند. شاخص بازار اول 
۱۸ هزار و ۸۰۳ واحد و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و 

۱۲۱ واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بیــن تمامی نمادها، نماد صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )فارس( با سه هزار و 
۸۱۲ واحد، بانک ملت )وبملت( با یک هزار و ۴۰۳ 
واحد، بورس اوراق بهــادار تهران )بورس( با یک 
هزار و ۱۷۸ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با یک هــزار و ۱۵۱ واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با یک هزار و ۱۴۴ واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با یک هزار و ۵۷ واحد، گســترش نفت و 
گاز پارسیان )پارسان( با ۹۲۲ واحد، بانک تجارت 
)وتجارت( با ۸۴۹ واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( 
با ۸۱۷ واحد، بانک پارســیان )وپارس( با ۸۰۵ 
واحد، سایپا )خساپا( با ۶۳۶ واحد، بانک صادرات 
ایران )وبصادر( با ۶۱۸ واحد و شرکت ارتباطات 
سیارایران )همراه( با ۶۱۴ واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل نماد شرکت سرمایه گذاری نیرو )ونیرو( با 
۸۱۷ واحد، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی ۳( با 
۲۹۳ واحد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
)پترول( با ۲۶۴ واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با 
۲۵۷ واحد، شرکت سرمایه گذاری شاهد )ثشاهد( با 
۲۴۰ واحد، پتروشیم فناوران )شفن( با ۱۴۹ واحد و 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۱۱۹ واحد با تاثیر 
منفی بر شــاخص همراه بودند.برپایه این گزارش، 
روز گذشــته نماد ایران خودرو، بانــک ملت، فوالد 
مبارکه اصفهان، گروه پتروشــیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان، ملی صنایع مس ایران، سایپا و پاالیش نفت 

بندرعباس در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گام های مؤثر بانک مهر ایران برای 
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه روستایي

مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران با توجه به اهمیت نقش روســتاها در 
توسعه اقتصادي و تأمین مایحتاج ضروري کشور 
گفت: امروزه توسعه روستایي تنها از طریق توجه 
به زیرســاخت هاي عمراني و خدمات اجتماعي 
محقق نمي شود، بلكه نیازمند اشتغال زایي پایدار 

براي روستاییان است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، اکبری در این باره بیان داشت: روستاها مراکز 
مهم تولیدات کشــاورزي و دامپروري هستند و 
موضوع کاهش جمعیت روستایي و تغییر تدریجي 
ماهیت روستا به شــهر، از مهم ترین چالش هاي 

جوامع در حال  توسعه است.
وی افزود: هدف توســعه روســتایی باید ارتقا 
سطح درآمد و زندگي روستاییان و کشاورزان 
و رفع فقر با تقویت زیرســاخت هاي مناسب 
تولید و تنوع بخشــي محصوالت باشد که در 
این راســتا ضروري است تا به اشــتغالزایي، 
ایجاد صنایع روســتایي، گســترش بازارهاي 
 محلي، توجه به صنایع دستي و توسعه و فروش 

تولیدات خانگي توجه شود.

عرضه اوراق گواهی ســپرده 
مدت دار ویژه سرمایه گذاری 

در بانک توسعه تعاون
 فــروش اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 
ســرمایه گذاری )عام( در بانک توسعه تعاون از 
۱ مهرماه آغازشده است و حداکثر تا پایان سال 
جاری، در تمامی شعب بانک توسعه تعاون، صورت 
خواهد پذیرفت. بر اســاس مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، فروش اوراق گواهی 
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( توسط 
بانک توسعه تعاون آغازشده است. این اوراق بانام، 
غیرقابل انتقال به غیر و با نرخ سود ۱۸ درصد ساالنه 
از تاریخ انتشار خواهد بود. گفتنی است پرداخت 
سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه 
و بازخرید قبل از سررســید آن با نرخ ۱۰ درصد 

ساالنه صورت خواهد پذیرفت.
همچنین مدت این اوراق ســپرده یک ســاله و 
غیرقابل تمدید بوده و واریز اصل مبلغ ســپرده، 

به حساب مقصد سود در سررسید، می باشد.

خبر

دوازدهمین دوره شامخ کل 
اقتصاد منتهی به شــهریور 
۱۳۹۹ از ســوی مرکــز 
پژوهش های اقتصادی اتاق 
ایران، با بهبود ۰.۴۳ واحدی 
نســبت به ماه قبل، ۴۶.۸۶ واحد اعالم شد. در این ماه، 
شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده برای 
تولید باز هم افت کرده و از ۴۰.۲۴ واحد به ۳۵.۶۴ واحد 

رسیده است.
مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران، شاخص شامخ 
کل اقتصاد در شهریور ۱۳۹۹ را ۴۶.۸۶ واحد اعالم کرد 
که بهبود نســبت به ماه قبل ۰.۴۳ واحد معادل ۰.۹۳ 
درصد بهبود نشان می دهد؛ اما بررسی زیرشاخص های 
شامخ حاکی از این است که حتی باوجوداین بهبود اندک، 
مشكالت قبلی تولید به خصوص در مورد موجودی مواد 

اولیه و لوازم خریداری شده بدتر شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، شــاخص مدیران 
خرید )PMI( موسوم به شامخ از مهرماه ۱۳۹۷ توسط 
مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق ایران محاسبه و منتشر 
می شود. در شهریور امسال، دوازدهمین دوره شامخ کل 
اقتصاد و بیست و چهارمین دوره شامخ بخش صنعت 
از سوی این مرکز منتشر شده که نشان می دهد به جز 
بخش صنعت، وضعیت مابقی بخش های اقتصادی تفاوت 

چندانی نكرده است.
 در گزارش شامخ شهریور ۱۳۹۹، رقم شامخ کل اقتصاد 
۴۶.۸۶ واحد اعالم شده که نسبت به ماه قبل ۰.۴۳ واحد 
معادل ۰.۹۲ درصد بهبود یافته؛ اما شامخ بخش صنعت 
نسبت به ماه قبل اختالف بیشتری داشته و ۶.۴۷ واحد 

معادل ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی 
کشور، شــاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران 
در شهریورماه ۴۶.۸۶ محاسبه شده است که نسبت به 

مردادماه )۴۶.۴۳( تغییر چندانی نداشته است.
بنگاه های اقتصادی که در طرح شامخ شرکت کرده اند، 
در شهریورماه، هر ۵ زیرشــاخص: میزان فعالیت های 
کسب وکار )۴۸.۹۸(، میزان سفارشات جدید مشتریان 

)۴۶.۹۳(، سرعت انجام و تحویل ســفارش )۴۸.۵۰(، 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۳۵.۶۴( و 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۴۸.۴۶( را 

کمتر از ۵۰ ارزیابی کرده اند.
میزان فعالیت های کســب وکار )۴۸.۹۸( در تابستان 
روند ثابت و رکودی داشته اســت. این شاخص نسبت 
به مردادماه )۴۷.۵۸( اندکی افزایش داشــته است؛ اما 
همچنان رکود فعالیت های کسب وکار در کل اقتصاد را 
نشان می دهد که به دلیل کاهش موجودی مواد اولیه یا 

لوازم خریداری شده نسبت به مردادماه )۴۰.۲۴( است.
میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه ۴۶.۹۳ 
محاسبه شده اســت. همچنین میزان فروش کاالها یا 
خدمات در شهریورماه )۴۶.۲۰( نســبت به مردادماه 
)۴۳.۴۵( افزایش داشــته است که مولد افزایش میزان 

سفارشات است.
سرعت انجام و تحویل سفارش در شهریورماه عدد ۴۸.۵۰ 
محاسبه شده است که نســبت به مردادماه )۵۳.۲۸( 
کاهش داشته است که دلیل آن، کاهش موجودی مواد 
اولیه در شهریورماه )۳۵.۶۴( بوده است. این کاهش در 

بخش های مختلف اقتصاد قابل مشاهده است.
قیمت محصوالت تولید شــده یا خدمات ارائه شــده 
)۷۲.۳۳( همچنان افزایش قیمت فروش را بیشــتر از 
ماه قبل نشــان می دهد. این در حالی است که شاخص 

قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۸۸.۷۵( 
همچنان مقدار زیادی دارد.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
برای مهرماه )۴۴.۵۱( نسبت به شهریور )۵۱.۵۵( کاهش 
داشته است که به دلیل کاهش موجودی محصول نهایی 
در انبار یا کارهای معوق در شهریورماه )۴۱.۵۶( دور از 

انتظار نیست.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده، شاخص مدیران خرید 
صنعت در شهریورماه، ۵۴.۵۳ محاسبه شده است که 
نســبت به ماه قبل )۴۸.۰۶( بالغ بر ۶.۴۷ واحد معادل 

۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.
ازجمله زیرشــاخص های مؤثر در افزایش شامخ بخش 
صنعت، می تــوان به افزایش مقــدار تولید محصوالت 
)۵۶.۱۷(، میزان سفارشات جدید مشتریان )۵۷.۴۸(، 
ســرعت انجام و تحویل ســفارش )۵۶.۷۲( و میزان 

استخدام )۵۳.۱۷( نسبت به مردادماه، اشاره کرد.
همچنین مقدار تولید در شهریورماه )۵۶.۱۷( نسبت 
به مردادماه )۴۶.۲۳( افزایش داشته اســت، که باعث 
افزایش میزان فروش محصوالت به مشتریان )۵۵.۳۸( 

شده است.
نكته قابل توجه اینكه، زیرشاخص موجودی مواد اولیه 

خریداری شده که از مهرماه سال ۱۳۹۷، همواره مقدار 
کمتر از ۵۰ را به خود اختصاص داده، در شهریور امسال به 
۴۱.۰۱ رسیده و نسبت به مردادماه کاهش داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه )۹۳.۰۸( در شهریور، همچنان 
افزایش بی رویه در قیمت مواد اولیه را نشان می دهد، به 
دلیل کمبود و عدم تأمین ارز موردنیاز بنگاه ها از سوی 
بانک مرکزی و همچنین مشكالت ناشی از ناهماهنگی 
بورس کاال با صنایع باالدســتی نظیر پتروشیمی ها در 
نظارت و تخصیص درست مواد اولیه، در برخی از صنایع، 
تولیدکنندگان واقعی مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را 

به سختی و در قیمت های بسیار باال تأمین کنند.
قیمت محصوالت تولیدشده در شهریورماه عدد ۷۰.۸۰ 
محاسبه شده است که نســبت به مردادماه )۶۶.۰۱( 

افزایش داشته است.
انتظــارات تولید برای مهرمــاه )۵۲.۲۸( نســبت به 
شهریورماه )۵۸.۶۲( کمتر اما مثبت، پیش بینی شده 

است که نشان دهنده وضعیت رونق نسبی خواهد بود.

شامخ اقتصاد جهانی
بازگشت بخش صنعت در اقتصاد جهانی در ماه سپتامبر 
هم ادامه یافته اســت. تولید و سفارشــات جدید برای 
سومین ماه پیاپی افزایش یافته اند درحالی که سفارش 
برای صادرات جدید برای اولین بار طی دو ســال اخیر 
 PMI از JPMorgan افزایش داشته اســت. گزارش
ترکیبی در کل دنیا طی ۲۵ ماه گذشــته به بیشترین 
مقدار خود افزایش یافته است و در سپتامبر ۵۲.۳ شده 
اســت درحالی که این رقم در ماه آگوســت ۵۱.۸ بوده 
است. شاخص های اصلی PMI در سه ماه اخیر سیگنال 
افزایشی را نشان داده اند و طی آخرین نظرسنجی در بین 
۲۹ کشــور که داده های PMI آن ها در دسترس بوده 

است ۲۱ کشور افزایش را به ثبت رسانده اند.
بر اساس گزارش ماه ســپتامبر مؤسسه IHS از نتایج 
PMI بخش صنعت در منطقه یورو، سیگنال افزایش در 
رشد صنایع در ماه سپتامبر وجود دارد و شاخص برای این 
ماه ۵۳.۷ به دست آمده است که نسبت به ماه قبل )۵۱.۷( 
افزایش داشته است. عالوه بر این، ماه سپتامبر بیشترین 
رشد طی دو سال اخیر و بهبود در شرایط عملكرد را به 
ثبت رسانده است. سفارشات جدید و تولید با حمایت و 
تقویت صادرات به شدت افزایش داشته اند و رشد منطقه 

ناشی از بازگشت و تقویت بخش صنعت در آلمان است.

شاخص موجودی مواد اولیه برای تولید باز هم افت کرد

افزایش بی رویه قیمت  مواد اولیه  تولید

روحانی خبر داد:
تالش جدید برای آزادسازی 

ذخایر ارزی بلوکه شده ایران
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاه های 
ذیربــط از جمله وزارت امور خارجــه و نهادهای 
حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق 
حقوق ملت ایران، خواســتار افزایش و فراگیرتر 
شدن این تالش ها برای آزادســازی ذخایر ارزی 

بلوکه شده کشور شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حسن روحانی، سه شــنبه در یكصد و هفتاد و 
یكمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
پس از ارائه گــزارش وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت)صمت( از برنامه ریزی های صورت گرفته 
در زمینه چگونگی کنترل قیمت کاالها، با تاکید 
بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم 
است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم 
به کاالهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها 
را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کاالهای 
اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش 

روانی آنان را مختل کند.
بر ایــن اســاس، وزارتخانه های صمــت، جهاد 
کشاورزی، اطالعات، دادگستری و تعزیرات موظف 
هســتند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی 
یكدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کاالها را اجرا 
و در یک وضعیت نظام مند با تامین کاالهای اساسی 
مردم، قیمت کاالها را به ویژه در مورد اقالمی که با 
ارز ترجیحی تامین شده اند، به شكل دقیق کنترل 

و مدیریت کنند.
رئیس جمهور حضــور میدانی ناظــران و ایجاد 
شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع 
و قیمت گذاری را از جملــه ضرورت های کنونی 
برای کنترل قیمت ها برشــمرد و اظهار داشت: 
دولت مصمم است باوجود همه محدودیت ها با 
اجرای این برنامه کماکان قیمت کاالهای اساسی 
را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست 

مصرف کننده برساند.
روحانی همكاری و هماهنگی دســتگاه قضایی و 
اتحادیه های صنفی را برای کنترل قیمت ها حائز 

اهمیت ویژه دانست.
رئیس جمهور با اشــاره به اینكه، آشكار و قابل 
لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل شده 
از ســوی آمریكا بــرای ملت ایــران و مبارزه و 
مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شــرایط 
فعلی، گفت: همانطور کــه ابعاد دقیق تر جنگ 
تحمیلی ســال ها بعد از اتمام آن روشــن شد، 
گســتره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشــور 
 نیــز در آینده به شــكل دقیق تر بــرای مردم 

روشن می شود.
روحانی با بیان اینكه ملت ایران پس از دهه های 
متمادی دشمنی آمریكا انتظار و توقعی جز آنچه 
امروز می کند، ندارد، افزود: این ملت از کشورهایی 
که به صورت ناخواسته با این تحریم ها همراهی می 
کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریكا 

شریک باشند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات موثر دستگاه های 
ذیربــط از جمله وزارت امور خارجــه و نهادهای 
حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق 
حقوق ملت ایران، خواســتار افزایش و فراگیرتر 
شــدن این تالش ها برای آزادسازی ذخایر ارزی 

بلوکه شده کشور شد.

رزم حسینی:
 بهبود معیشت مردم در دستور کار است

 وزیر صنعت، معدن و تجــارت بر ضرورت حفظ 
و اســتمرار تولید در کنار توجه به معیشت مردم 
تاکید کرد و گفت: بهبود معیشت مردم در دستور 

کار است.
به گــزارش وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
»علیرضا رزم حســینی« در نشست هماهنگی 
وزارتخانه هــای صنعت و جهاد کشــاورزی در 
خصوص تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری 
حوزه کشــاورزی و غذایی، افزود: رهبر معظم 
انقالب اســالمی همواره بر روی مساله تامین 
معیشت مردم تاکید داشــته و سران قوا نیز این 

موضوع را مورد توجه قرار داده اند.
وی بــا تاکید بر ضرورت تعامــل و هماهنگی 
دو وزارتخانــه صنعت و جهاد کشــاورزی در 
حوزه تنظیم بازار و تامین کاالهای اساســی، 
بیان داشــت: در حوزه های مرتبــط با تامین 
مایحتاج عمومی مردم، تصمیمات مشــترک 
باید بــا هماهنگی کامــل دو وزارتخانه اتخاذ 
شده و دستگاه های مرتبط نیز در این حوزه با 

هماهنگی عمل کنند.
در این جلسه در خصوص مهمترین مسائل مربوط 
به تنظیم بازار کاالهای اساسی و ضروری حوزه 

کشاورزی و غذایی بحث و تبادل نظر شد.

اخبار
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با وجود آنكه حدود ۷۷ درصد خریــد و فروش ها در 
بازارمسكن ایران را معامالت سوداگرانه تشكیل می 
دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک 
کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر 

نرفته است.
به گزارش ایســنا، آخرین وضعیت مالیات بر عایدی 
ســرمایه حاکی از آن اســت که این طــرح هنوز در 
کمیســیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. 
هدف این طرح مقابله با معامالت سوداگرانه در بازارهای 

مسكن، خودرو، ارز، طال و ... است.
کارشناسان معتقدند اگر این برنامه عملیاتی شود در 
کنار مالیات بر خانه های خالی، تاثیر بسزایی در خروج 
بازار مسكن از حالت سرمایه ای به حالت مصرفی دارد 
و می تواند به کنترل قیمت ها منجر شود. البته مالیات 
خانه های خالی به تصویب مجلس رسیده که شورای 
نگهبان به آن ایراداتی گرفت. مجددا ایرادات برطرف 
و به شورا ارسال شــده که هنوز شورای نگهبان پاسخ 

نداده است.
با این حال، دولت اولین پیامک ها را به صاحبان ۱۰۹ 
هزار واحد مسكونی خالی ارسال کرده تا در صورت احراز 
خالی بودن این واحدها به سازمان امور مالیاتی معرفی 
شوند. از طرف دیگر، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی مطرح شد اما دولت آبان ماه همان سال اعالم 

کرد که در این زمینه الیحه ارائه می دهد.
با گذشت حدود دو سال، هنوز الیحه ای در این زمینه 
ارائه نشده است؛ هرچند مسئوالن دولتی می گویند که 
این برنامه در دستور کار قرار دارد و هیچ مانعی برای 
اجرای آن دیده نمی شود. با اجرای مالیات از عایدی 
سرمایه، اگر یک فرد خانه ای را خریداری و سپس اقدام 
به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی 

به عنوان مالیات پرداخت شود.
کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در 
بازار امالک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده 

می کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا 
می شود. آمریكا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، 
روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی 
و ... از جمله کشورهای  توسعه یافته، در حال توسعه و 
توسعه نیافته ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده 
قرار می دهند. در انگلستان یكی از دالیل اصلی استفاده 
از مالیات بر عایدی ســرمایه، رشد سریع ارزش ملک 
پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران 
امالک، خانه ها را احتكار می کردند تا از عایدی سرمایه 

استفاده کنند.
در این زمینه رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران با 
بیان این که ۷۷ درصد معامالت بازار مسكن در ایران را 
تقاضای سرمایه ای تشكیل می دهد، اظهار کرد که در 
این شراط قیمت ها دائما باال می رود و اقشار متوسط و 
پایین روز به روز از مسكن مناسب دورتر می شوند. از 
سوی دیگر پرش های قیمتی در بخش مسكن، کاهش 
معامالت را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت 

ساختمان، اقتصاد کشور تحت  تاثیر قرار می گیرد.
طبق طرحی که مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی در ســال ۱۳۹۷ ارائه کرد مالیات بر عایدی 
سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی شود، بلكه بر افزایش 
ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می شود. به 
طور مثال اگر فردی ملكی را در  سال جاری به قیمت  
۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در ســال بعد به 
قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشــد، درصدی از ۵۰ 
میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت 
مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم چنین در طرح 
پیشــنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای 
اسالمی، انتقال بین نزدیكان نسبی طبقه اول خانواده 
شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات 
در نظر گرفته شده اســت. از سوی دیگر برای تشویق 
به  عرضه مسكن و ساخت، ضروری است اولین انتقال 
واحدهای مسكونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی 

امالک معاف شوند.

قیمت اوراق مسكن نسبت به حدود یک ماه گذشته 
افزایش یافته اســت، به طوریكه در ۷ شــهریورماه 
زوجهای تهرانی برای تهیه این اوراق باید ۳۶ میلیون 
و ۲۴۰ هزار تومان و مجردهــای تهرانی نیز باید ۲۱ 
میلیون و ۱۴۰ هزار تومان پرداخت می کردند که این 
رقم درحال حاضر برای زوجها به ۳۹ میلیون و ۸۴۰ 
هزار تومان و برای مجردها به ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار 

تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، اوراق تسهیالت مسكن وارد کانال 
۸۲ تا ۸۲ هزار تومان شده است؛ به طوریكه تسه )هر 
برگ( فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به 
ترتیب ۸۲ هزار و ۳۰۰، ۸۲ هزار و ۵۰۰ و ۸۲ هزار و 
۲۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ از اوراق تسهیالت 
مسكن بانک مسكن مربوط به تیرماه پارسال با قیمت 
۸۲ هزار و ۸۰۰، در مرداد با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰ و در 
شهریور نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰  تومان داد و ستد 
می شــود. قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال گذشته 
نیز ۸۲ هزار و ۲۰۰، ۸۲ هزار و ۶۰۰ و ۸۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیالت مسكن در دی، 
بهمن و اسفند سال گذشته نیز با قیمت های ۸۲ هزار 
و ۶۰۰، ۸۲ هزار و ۷۰۰ و ۸۲ هزار و ۹۰۰  هزار تومان 

داد و ستد می شود.

قیمت تسه در فروردین تا شهریور سال 
جاری

بر این اساس،  تســه )اوراق( فروردین، اردیبهشت و 
خرداد سال جاری به ترتیب ۸۲ هزار و ۹۰۰، ۸۳ هزار 
و ۸۲ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارند و هر برگ اوراق 
تسهیالت مسكن در تیر و مرداد و شهریور سال جاری 
نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۷۰۰، ۸۲ هزار و ۹۰۰ و ۸۳ هزار 
تومان داد و ستد می شود؛ بنابراین هزینه وام مسكن 
در این گزارش بر اســاس آخریــن قیمت که همان 
قیمت اوراق شهریور سال جاری یعنی ۸۳ هزار تومان 

بوده، محاسبه شده است.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های 
تهرانی

بر این اســاس، با توجه به اینكه مجردهای ساکن 
تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تســهیالت 
دریافــت کنند که شــامل ۱۰۰ میلیــون تومان 
تسهیالت خرید مسكن و ۴۰ میلیون تومان جعاله 
می شود؛ بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
باید ۲۰۰ برگه تســهیالت مسكن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تســه ۸۳ هزارتومانی 
۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می شود که با در نظر 
گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
۸۰ ورق  به مبلغ شــش میلیون و ۶۴۰ هزار تومان 
خریداری کننــد، ۲۳ میلیــون و ۲۴۰ هزار تومان 

می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اســاس می توانند تا 
سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت خرید مســكن برای هر نفر و ۴۰ میلیون 
تومــان وام جعاله دریافت کننــد؛ بنابراین زوجین 
باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مســكن خریداری کنند 
که هزینه آن ۳۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که 
همراه با شش میلیون و۶۴۰ هزار تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۸۰ برگه تســهیالت مسكن خریداری 
کنند، در مجموع باید ۳۹ میلیون و ۸۴۰هزار تومان 

پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان 
رســیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود 
که هزینه آن ۱۳ میلیون و ۲۸۰هزار تومان اســت. 
این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان 
در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه 
خریداری شــود که هزینه آن ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار 

تومان می شود.

عرضه پروژه های مسكونی در بورس کاال که با عنوان صندوق های زمین و 
ساختمان یا فروش متری مسكن شناخته می شود با اصالح آیین نامه ماده 
۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن به اجرای نهایی نزدیک 

می شود.
به گزارش ایسنا، موضوع امكان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسكن 
با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که در نهایت  
اواسط اردیبهشت ماه با همكاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به 

مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم 
 اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شــرکت بخش خصوصی فعالیت 
می کنند را گسترش دهد. معاون مسكن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 

درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژه های مسكن در بورس کاال ضمن 
اینكه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسكن 

کمک خواهد کرد.
این صندوقها با آنچه تحت عنوان بورس امالک و مستغالت شناخته می شود 
و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید 
پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس امالک، دارایی های مازاد 
شرکتهای دولتی و بانكها برای فروش در بازار سرمایه عرضه می شود. اما فروش 
متری مسكن در واقع جذب سرمایه های خرد برای اجرای پروژه های مسكونی 
و راهسازی است. سهامداران می توانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه 
می شود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل 

یک واحد مسكونی، آن را به تملک خود درآورند.

محمود محمودزاده، معاون مســكن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
درباره آخرین وضعیت بورس مسكن گفته است: آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ 
قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن مشكالتی داشت که با 

پیگیری های وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این موانع برداشته شده است.
وی توضیح داد: موضوع احیا و راه اندازی صندوق های زمین و ســاختمان و 
بهره مندی از این ظرفیت به ســازمان ملی زمین و مسكن، شرکت عمران 
شهرهای جدید ابالغ شده است تا این سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت راه 
و شهرسازی پروژه هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه 

دارند، آماده و ارایه کنند.
وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایه ای احیا و راه اندازی صندوق های زمین 

و ساختمان- برای تولید مسكن استفاده خواهد شد.

اوراق مسکن چند؟از مالیات بر عایدی امالک چه خبر؟

عرضه مسکن در بورس، یک قدم تا اجرا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۱۵ مهرماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید،  سه شنبه ۱۵ مهرماه در بازار آزاد تهران به ۱۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در جریان معامالت امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر 

قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان و ربع سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان است. هر سکه یک گرمی نیز در این بازار به نرخ ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله می شود. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۹۱۲ دالر و ۸۶ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

نیز ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۲۴۳ تومان است.

بانک ها
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اثرات مخرب دالر 30 هزار تومانی
آلبرت بغزیان،اقتصاددان

ارز ۳۰ هزار تومانی قطع به یقین تاثیرات بسیار مخربی بر روی اقتصاد، تولید و روند سرمایه گذاری در تولید به جا می گذارد. با تداوم افزایش نرخ ارز، اشتغال در حل نابودی است. جای شکی وجود ندارد که روز به روز عده بیشتری بر جمعیت 
بیکاران کشور افزوده می شوند. ممنوعیت واردات هم به دلیل تحریم ها و نداشتن ارز به عرضه کاال های مورد نیاز مردم لطمه زده است هر چند مردم توان خرید کاال با ارز ۳۰ هزار تومانی را هم ندارند.

برخی شرایط روانی و البته شرایط اقتصادی جهان بعد از شیوع بیماری کرونا باعث شده تا سیگنال های افزایشی در نرخ دالر به بازار ارسال شود و جو روانی حاکم در ایران نیز به آن دامن زده است. این درحالی است که نباید سیاست ها و 
رفتارهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را هم فراموش کنیم که بعضا می تواند به این روند دامن بزند. بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط سیاست های درستی اتخاذ کند، سال گذشته قیمت هر دالر ۱۱ هزار تومان بود، تحریم هم 
بود، برخی صادرکنندگان هم ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده بودند، به عبارتی شرایط همین وضعیت کنونی بود لذا باید پرسید که چه دلیلی دارد که بدون تغییر شرایط قیمت ارز از ۱۱ هزار تومان سال گذشته به نزدیک ۳۰ هزار 
تومان افزایش برسد. از طرفی دیگر ممکن است دولت درصدد این باشد که بخشی از کسری بودجه را با نوسانات دالر برطرف کند یا مثال تالشش این باشد که قیمت ارز را با قیمت سایر بازارها مثل مسکن یا خودرو متناسب کند اما این 
سیاست درنهایت به زیان خود دولت تمام می شود چون باید روی قیمت ها نظارت بیشتری اعمال کند یا برای موج بیکاری که از افزایش قیمت ها و کاهش تقاضا در بازار رخ می دهد، فکری بکند. بنابراین اگر نیت از افزایش قیمت دالر، رفع 

کسری بودجه باشد، عمال دولت منفعتی نخواهد برد.

در شرایطی پروازهای مســافری با پروتکل های 
بهداشــتی بیــن کشــورهای مختلف از ســر 
گرفتــه می شــود که طــی ماه های گذشــته 
مســئوالن کشــور ترکیــه بارهــا پروازهای 
مســافری از مبدا و به مقصد ایــران را بارها لغو 
و دوباره برقرار کرده اند و این سیاســت یک بام 
 و دو هوای ترک ها مســافران ایرانی را سردرگم 

کرده  است.
طــی ماه هــای گذشــته و پــس از مدت ها، 
کشــورهای مختلف تالش کردند تــا مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی خود را به روی یکدیگر 
باز کنند تا بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی 
 روابط اقتصادی، سیاســی و فرهنگی خود را از 

سر بگیرند.
این اتفــاق در حالــی در قالــب پروتکل های 
بهداشــتی مشــترک دو و چنــد جانبــه بین 
کشورهای مختلف می افتد که مسئوالن کشور 
ترکیه بارهــا پروازهای مســافری از مبداء و به 
مقصد ایران را لغو کرده و پس از مدتی دوباره آن 

را از سرگرفته اند.
اولین باری که آن ها این کار را انجام دادند در تیر 
ماه امسال بود که با وجود گذشت حدود پنج ماه 
از شیوع ویروس کرونا، پروتکل بهداشتی اعالم 
کردند و قرار شــد تا بعدها پــرواز ایرالین های 
ایرانی و ترک بر فراز آسمان یکدیگر از سرگرفته 
شود اما ۲۴ ســاعت از این تصمیم نگذشت که 
با وجود صدور مجــوز برای پروازهــای ایران، 
مقامات این کشور همسایه لغو این مجوز را اعالم 
کردند و حتی مســافرانی که در همان ســاعت 
 در مسیر اســتانبول بودند به ســختی پذیرش 

شدند.
پس از آن طی ماه های گذشــته نیــز این اتفاق 

بارهــا رخ داد و در طول ماه های گذشــته تنها 
قطرایرویز بود که می توانست مسافران ایرانی را 
از دوحه یا بلگراد با یک یا دو توقف به استانبول 
ببرد و همین مساله سبب شد تا هواپیمایی قطر 
به خود اجازه ســودجویی در این بازار را بادهد 
 و نرخ بلیت اســتانبول تا ۶۰ میلیون تومان هم 

افزایش یافت.
نهایتــا ابتدای مهــر ماه بــود که اعالم شــد 
پروازهــای تهران-اســتانبول از ســر گرفتــه 
شــده اســت و مــردم می توانند با شــرایط و 
پروتکل های بهداشــتی اعالم شده، با در اختیار 
داشتن پاســخ منفی تســت PCR منفی و با 
 ایرالین هــای ایرانــی مســتقیما بــه ترکیــه 

سفر کنند.
اما پس از گذشــت چنــد رو از برقــراری این 
پروازها کــه قیمت آن تا حدود شــش میلیون 
تومان نیز کاهش یافت دوباره دو روز گذشــته 
)شنبه ۱۲ مهر ماه( مسئوالن هواپیمایی ترکیه 
برای چندمین بار اعالم کردنــد که مجوز پرواز 
ایرالین های ایرانی لغو شــده است.و حاال پس 
از گذشــت دو روز تورج دهقانی زنگنه –رییس 
سازمان هواپیمایی کشوری- از برقراری مجدد 
پروازهــای تهران – اســتانبول امــا به صورت 
محدود خبــر داد و گفت: بر اســاس مذاکرات 
صورت گرفته مقرر شــده یک پــرواز از ایران و 
 یک پرواز از ترکیه در این مسیر به صورت روزانه 

برقرار شود. 
مشخص نیست این سیاست یک بام و دو هوای 
ترکیه تا کــی ادامه پیدا خواهد کــرد و اگر این 
کشور توریســت پذیر اعمال چنین تصمیمات 
یک شبه را ادامه دهد چه حاصلی جز سردرگمی 

مردم خواهد داشت.

ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار کشــور گفت: 
تحویــل نهاده هــای دامــی منوط بــه عرضه 
کاال در شــبکه توزیع اســت زیرا این کار قطعا 
 حقوق مصــرف کننده و تولیدکننــده را تامین 

می کند.
محمدرضــا کالمــی در خصوص کاالرســانی 
نهاده ها بــه مرغداری هــا و دامداری ها، اظهار 
داشت: ســتاد تنظیم بازار در اســفندماه سال 
گذشته مصوب کرد خروج همه نهاده های دامی 
 از بنادر منوط به مجوز وزارت جهاد کشــاورزی 

است.
ســخنگوی ســتاد تنظیم بازار کشــور گفت: 
وزارت جهــاد ســامانه بــازارگاه را راه اندازی 
کرده و در حال تکمیل آن اســت کــه در این 

 ســامانه مرغدار به صــورت مســتقیم نهاده را 
دریافت می کند.

وی ادامــه داد: ایــن ســامانه در حــال رفــع 
ایــرادات و تکمیــل شــدن اســت و می تواند 
همه انحرافــات ارز ۴۲۰۰ تومانــی در نهاده ها 
 را پوشــش دهــد و جلــوی تخلفــات گرفته 

شود.
کالمی افزود: تکلیف تنظیم بازار این اســت که 
در این ســامانه بین تحویل محصــول نهایی و 
تحویل نهاده باید ارتباط ایجاد شــود و به کسی 
نهاده دامی داده می شــود کــه کاالی خود را 
به دولــت و شــبکه تحویل بدهد کــه این کار 
 قطعاً حقوق مصــرف کننــده و تولیدکننده را 

تأمین می کند.

رفت و برگشت های قیمتی 
دالر تا مــرز ۳۰ هزار تومان 
نشــان می دهد ارز تمایل 
بسیاری برای گرانتر شدن 
دارد. در معامــالت بازار ارز 
دالر تا ۲9 هــزار 7۰۰ تومان افزایش یافــت اما وارد 
کانال ۳۰ هزار تومانی نشــد. دلیل این رفتار نرخ ارز و 
نوساناتی که در چند روز دارد چیست. در این بین برخی 
کارشناسان معتقدند که در افزایش قیمت ارز، دست 
خود دولت در کار است. به این معنا که با جلوگیری از 
تزریق ارز باعث افزایش قیمت دالر می شود تا مقداری 

از دالر خود را، برای جبران کسری بودجه، به قیمت باال 
بفروشد.  سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی 
قصه تازه ای نیســت، ولی تکرار آن، این روزها، نشان 
از ریزشی تازه است در اقتصادی لرزان. قیمت دالر تا 
۲9 هزار و 7۰۰ تومان باال رفت، بسیار نزدیک به عدد 
نمادین ۳۰ هزار تومان. وضعیت سکه طال هم همین 
بوده و قیمت آن به مرز ۱5 میلیــون تومان باال رفته 
است. در ماههای اخیر سیلی از پول نقد به طرف بازار 
بورس، مسکن، خودرو و حاال دالر و سکه به راه افتاده 
اســت. پول هایی که روز به روز ارزش خود را از دست 
می دهند. تجربه نشــان داده که وقتی کار دالر سکه 
است، کار اقتصاد ایران زار است. حال باید منتظر ماند 
و دید انتخابات آمریــکا و تحریم های ظالمانه قیمت 
دالر و زندگی مردم ایــران را تا چه حد می تواند برهم 

بزند. همچنین این سوال مطرح می شود که چرا بانک 
مرکزی و دولت دست روی دست گذاشته و فکری به 

حال وضعیت موجود نمی کنند.
احمد جانجان کارشناس اقتصادی بازار سرمایه درباره 
نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: محدودیت هایی که در اثر 
کرونا به وجود آمد رامی توان یکی از دالیل افزایش نرخ 
ارز دانست. در حال حاضر دالر در محدوده ۲۰ هزارو 
75۰ تومان تا ۲۱ هــزار و ۳۰۰ تومان از طرف دولت 
حمایت می شــود.وی ادامه داد: به نظر نمی رسد که 
دالر فعال قصد کاهش داشته باشد. اما با شرایط فعلی 
اگر بخواهد کاهش پیدا کند به محدوده ۲5 تا ۲7 هزار 
تومان می رسد. حال اگر دالر قیمت ۲9 هزار تومان را رد 
کند باید منتظر دالر ۳5 هزار تومانی باشیم. همچنین 
در صورتی که قیمت دالر در محدوده ۲9 هزار تومان 

بچرخد، دالر حدود ۲ تا ۴ هــزار تومان کاهش پیدا 
می کند. جانجان ادامه داد: این قیمت دالر برای برخی 
از افراد جامعه غیر قابل هضم است، اما واقعیت امر این 
است که کرونا بر صادرات تاثیر گذاشته و منابع ارزی 
موجود طی سال های گذشته هنوز به کشور باز نگشته 
است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر هیچ کاالیی با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور نمی شود، 
بیان کرد: کاال هایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد کشــور می 
شود، با دالر آزاد با مردم معامله می شود. عموم مردم 
فکر می کنند با ورود یک حکومت دموکرات در راس 
امور، اوضاع ما بهتر می شــود. البته در نهایت خوش 
بینی شاید در کوتاه مدت نرخ ارز حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار 
تومان کاهش پیدا کند. با سرکار آمدن بایدن فشار های 

اقتصادی در کشور کمتر نخواهد شد.

چرا دالر ارزان نمی شود؟

تعلل  در کنترل نرخ  ارز
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

یک کارشــناس اقتصادی در رابطه با مشــکالت اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده، گفــت: این مالیات واقعاً امروز 
به تولیدکننده ها ضربه های جدی ای زده، شیوه ی اخذ 
و نرخ آن غلط است، نگاه ما فقط به آن بخش درآمدی 
این مالیات بوده است. اصالً به مشکالتی که ایجاد کرده 
هیچ نگاهی نمی کنیم. این مالیات برخالف هدف خود 

نتوانسته در تحقق شفافیت جریان کاالیی موفق باشد.
جایگزینی درآمد پایــدار مالیاتی به جای فروش نفت 
از مهم ترین رویکردهای موردتوجه حاکمیت است. با 
این وجود طی ســال های اخیر، در تحقق این موضوع 
به شدت ضعیف عمل شده است. مالیات های درآمدی 
به جای بهبود وضعیــت تولید و اشــتغال، روز به روز 
به تضعیف بخش مولد اقتصــاد پرداخته اند، حاال تن 
نحیف تولید کشور در کش و قوس افزایش مالیات بر 
ارزش افزوده قرار گرفته است. مالیات بر ارزش افزوده 
با وجود اینکه مالیات مصرف کننده تلقی می گردد اما 
با اجرای اشــتباه هم نتوانسته به شفافیت جریان کاال 
کمکی بکند، هم ضربات بسیاری را به تولیدکنندگان 
زده است. اشتباهاتی که چندین کتاب هم توان نوشتن 

آن را ندارند. امروز به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی 
حوزه کسب وکار کشور رفته تا به بررسی ابعاد مختلف 
مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم.محمد عنبری در رابطه 
با نعمت الهی بودن مشــکل فروش نفت ایران، گفت: 
در حال حاضر به خاطر شرایط تحریمی، کشور دیگر 
نمی تواند نفت بفروشد و در فروش آن به مشکل خورده 
است. این در کنار صدماتی که دارد یک نعمت محسوب 
می شود. باعث می شود ما به فکر بیفتیم. به اصالح نظام 
مالیاتی بپردازیم. این کارشناس اقتصادی در رابطه با 
وجوه مختلف اصالح نظام مالیاتی کشور، افزود: وجه 
اول اصالح نظام مالیاتی، تأمین درآمدهای کشور است و 
مخارجی که داریم. وجه دوم و مهم آن مربوط میشود به 
تولیدکنندگان و تسهیل فضای کسب و کار و بهبود این 
محیط کسب و کار به نحوی که تولیدکننده  ایرانی بتواند 
فعالیت بکند و ضربه نخورد و در قیاس با یک واردکننده 
و کاالی خارجی عقب نیفتد. متأسفانه سیستم مالیاتی 
رایج کشور ما امروز هم به تولیدکننده ضربه میزند هم از 
آن طرف به واسطه گر و سوداگر و دالل فرصت ابراز وجود 

و فرصت فعالیت میدهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از 
آغاز فروش پوشاک زمستانه و رکود در این بازار خبر داد و 
گفت: با توجه به مشکالت تامین مواد اولیه و افزایش نرخ ارز 
قیمت تمام شده پوشاک نسبت به سال قبل افزایش داشته، 
به طوری که مثال یک قیمت پالتوی زنانه زمستانی تقریبا دو 
برابر شده، چرا که با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، اما در 
قیمت تمام شــده مانتو زنانه که چهار فصل است حدود 
۳۰ تا ۳5 درصد افزایش داشته است.ابوالقاسم آقاحسین 
شیرازی با بیان اینکه از رکود در بازار پوشاک زمستانی خبر 
داد و گفت: در حال حاضر فروش پوشــاک زمستان آغاز 
شده و تقریباً اکثر فروشگاه ها لباس زمستانی تهیه کرده اند 
اما افزایش قیمت تمام شده پوشاک به دلیل افزایش نرخ 
ارز باعث کاهش توان خرید مردم شده و اوج گیری کرونا 
هم بر رکود حاکم بر بازار دامن زده است.  وی با بیان اینکه 
بازار پوشاک زمستانی امسال با سال گذشته قابل مقایسه 
نیست، تصریح کرد: اگر به رونق بازار در سال گذشته نمره 
۱۰۰ بدهیم امسال این نمره به صفر رسیده است.به گفته 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک، 

تولید کنندگان با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، خرج 
کار، دستمزد و غیره و در پی آن افزایش قیمت تمام شده 
مواجه اند، اما با وجود اینکه صنف پوشاک بیشترین آسیب 
را از ویروس کرونا دیده، سازمان امور مالیاتی تسهیالتی 
برای آن ها در نظر نگرفته و حتــی مالیات را افزایش داده 
است. سازمان تامین اجتماعی هم در این شرایط کمکی به 
تولیدکنندگان نکرده، این در حالی است که دولت می تواند 
در این بخش به پرداخت حق بیمه کارگران کمک کند و 
موجب افزایش اشتغال شود. شیرازی در پاسخ به اینکه 
قیمت پوشاک زمستانی نســبت به سال گذشته چقدر 
افزایش داشته نیز گفت: افزایش قیمت در اقالم مختلف 
متفاوت است. مثالً یک قیمت پالتوی زنانه زمستانی تقریبا 
دو برابر شده، چرا که با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم، اما در 
قیمت تمام شده مانتو زنانه که چهار فصل است حدود ۳۰ 
تا ۳5 درصد افزایش داشته است. همچنین در زمینه کت و 
شلوار که مانند مانتو زنانه چهار فصل است، قیمت محصول 
دوخته شــده با پارچه های معمولی ۲۰ تــا ۳۰ درصد و 

مدل های الکچری ۶۰ تا 7۰  درصد افزایش داشته است.

افزایــش چندبــاره قیمت 
مسکن و ادامه روند افزایشی 
قیمت هــا در ایــن بخش 
موجب نگرانی مردم شــده 
و دیگر کمتر کسی امید به 
خانه دار شــدن دارد. افزایش قیمت هر متر مسکن 
به میانگین ۲۴ میلیون تومان دغدغه ای اســت که 
راهکارهای دولتی نیز چاره آن نشده است. دولت سعی 
دارد طرح های خود در بازار مسکن تعادل ایجاد کند 
اما تصمیمات اشتباهی که همواره در این حوزه گرفته 
است بر مشکالت این بازار افزوده است. کارشناسان 
بازار مســکن در این رابطه پیش بینی کرده اند که تا 
ســال ۱۴۰۰اوضاع فعلی در این بــازار ادامه خواهد 
یافت و هیچ احتمالی در مــورد کاهش قیمت خانه 

وجود ندارد.
البته درست اســت که بخشــی از این مشکالت به 
سوداگری و ســرمایه گذاری نامتعارف افراد در بازار 
مسکن باز می گردد اما مســاله اصلی عرضه و تقاضا 

است. در واقع اکنون در بخش مسکن تقاضا به مراتب 
از عرضه پیشی گرفته است. به همین دلیل باید نظام 
تولید و عرضه مســکن در کشــور اصالح شود. اصل 
مساله در تولید است، همانطور که بارها تاکید شده باید 

تولید را در کشور افزایش داد تا عالوه بر رشد اقتصاد و 
اشتغال زایی به طور عام، به طور خاص در مسکن هم 

مشکالت مردم کمتر شود.
رســیدن قیمت خانه در تهران هر متر بــه بیش از 

۲۴ میلیون تومان در شهریور امســال، شدیدترین 
دوره تورمی بخش مســکن طی ۲5 ســال اخیر را 
رقــم زد. از ابتــدای ســال ۱۳9۶، قیمت مســکن 
بیش از 5.5 برابر شده  اســت. کاهش قیمت دالری 
مسکن در دو ســال اخیر، ایده وجود حباب قیمتی 
در بخش مســکن را با تردید روبرو ساخته است. بر 
اســاس معیارهای متداول، خرید مســکن در شهر 
 تهران به سخت ترین شــرایط طی ۲5 سال گذشته 

رسیده  است.
متاسفانه طرح های دولت نیز در این بازار بی نتیجه 
مانده است. طرح مالیات ســتانی از خانه های خالی 
سالهاست مطرح شده و در شرایط فعلی که اجرای آن 
جدی تر دنبال می شود هم موانعی دارد. هادی خانی 
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور می گوید: از 
فهرست ۱۰9 هزار خانه خالی تنها ۲57۴ مورد قطعی 
است و مابقی مشکوک بوده و مالکان هنوز وضعیت آن 
را تعیین تکلیف نکردند. به گفته وی، حدود ۱۰5 هزار 
خانه خالی که پیامک از سمت وزارت راه و شهرسازی 
به مالکان آنها ارسال شده، هنوز تعیین تکلیف نشده 
اســت. اگر این اتفــاق بیفتد، به داده هــا و آمارهای 

دقیق تری دست پیدا می کنیم.

شدیدترین دوره تورمی بخش مسکن طی 2۵ سال اخیر رقم خورد

دور باطل ارزان سازی  تولید مسکن
هیچ احتمالی در مورد كاهش قیمت خانه وجود ندارد

دولت مشکل مسکن را نمی شناسد
بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن

بازارهای موازی بیشترین تاثیر را بر روی بازار مسکن گذاشته اند و سیب مالیم صعود قیمت ها در این بازار همچنان ادامه خواهد داشت. در حالی که بازارهای مالی موازی که بازارهای سرمایه گذاری مردم برای حفظ 
ارزش پول هایشان شده اند رشد می کنند قیمت مسکن نیز به تناسب رشد دیگر بازارها افزایش پیدا می کند. بنابراین بیش از 5۰ درصد رشد قیمت مسکن مربوط به تاثیرات اقتصاد کالن و بازارهای موازی است.

از طرفی دیگر به دلیل بحران کرونا و تعلیق تمام فعالیت های تجار و بازرگانان تمام سرمایه های خوابیده در این بخش به سمت بازارهای مالی از جمله خودرو، مسکن، طال و سکه، ارز و... حرکت کرد که افزایش استقبال 
از این بازارها به افزایش قیمت ها منجر شده است. بازارهای مالی در راستای یکدیگر و موازی با هم در حرکتند. کوچکترین تکانه در یک بازار به بازارهای دیگر نیز سرایت می کند. البته این شرایط بریای دیگر کشورها 

نیز وجود دارد و تنها به ایران خالصه نشده است اما در ایران به دلیل تاثیرات اقتصاد کالن و مشکالت دیگر این افزایش قیمت ها در ابعاد وسیع تری اتفاق افتاده است. 
البته باید به این نکته توجه کرد که تالطم در  بازار های موازی مانند طال یا ارز موقتی است و پس از اعمال سیاست هایی کنترل می شود، اما وضعیت در بازار مسکن بدین گونه  نیست، چرا که این بازار سرمایه عظیمی دارد. 
چرا مسکن بدین صورت است و چرا زیرساخت های ساخت ساالنه یک میلیون و 5۰۰  هزار مسکن را نداریم. از سوی دیگر عرضه زمین شهری نیز وضعیت خوبی ندارد. تا زمانی که به آن ها توجه نشود، سیاستگذاری 

 معنایی ندارد. برنامه های کوچک نمی تواند بر بازار مسکن تاثیرات قوی بگذارد.  
دولت به درستی مشکل مسکن را نمی شناسد ونتوانسته طرح ملی مسکن را برای مردم شفاف سازی کند. باید تالش شود تا تولید مسکن افزایش یابد. دولت با ساخت مسکن به صورت یارانه ای برای قشر ضعیف، عالوه 

بر اینکه مشکل این قشر را حل نمی کند بلکه باعث می شود این افراد امتیاز خود را به دهک های باالتر به فروش برسانند و باز این افراد بدون مسکن باقی بمانند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سردرگمی مردم در یک بام و دوهوای پروازهای ترکیه

دردسرهای مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان

آغاز فروش پوشاک زمستانه در رکود کرونایی

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعالم كرد

تحویل نهاده های دامی منوط به عرضه کاال در شبکه توزیع
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افیلیت مارکتینگ، نوعی بازاریابی اینترنتی اســت و قدمت آن در 
دنیا به بیشتر از ۲۰ سال می رسد. در ایران تنها دیجی کاال از چنین 
سیســتمی اســتفاده می کند و در مدت اخیر فعاالن این حوزه با 
چالش هایی در همکاری با آن مواجه شــده اند. یکی از روش هایی 
که فروشــگاه های اینترنتی در دنیا از آن برای جذب کاربر و فروش 
محصوالت خود استفاده می کنند، همکاری با سایت ها و پلتفرم های 
تولیدکننده محتواست. در این روش، برای مثال سایتی، محصولی 
را معرفی می  کند و در پایان مطلــب، لینکی را برای ورود به صفحه 
خرید آن کاال در شــرکت آمازون یا علی بابا قرار می دهد. اگر کاربر 
روی این لینک کلیک کرد و خریدی را انجام داد، تولیدکننده محتوا 
پورســانتی را از فروشــگاه دریافت می  کند. این روش که افیلیت 
مارکتینگ نام دارد، به فارســی، به عبارت هــای مختلف از جمله 
بازاریابی پورسانتی، سیستم همکاری در فروش یا بازاریابی معرف 
ترجمه شده اســت و در دنیا قدمتی چندین ساله دارد. مدتی است 
در ایران نیز دیجی کاال از این روش برای جذب کاربر و فروش بیشتر 
محصوالت خود بهره می برد. چندی پیش برخی فعاالن این حوزه 
انتقاداتی را به شیوه همکاری خود با این فروشگاه اینترنتی در توئیتر 

منتشر کردند. 

تاخیر در پرداخت پورسانت ها 
فرید عباسی، موســس مجله اینترنتی کالغه، اســت که به حوزه 

بازاریابی اینترنتی و افیلیت مارکتینــگ اختصاص دارد. به اعتقاد 
او، فعالیت انحصاری دیجی کاال در این حوزه باعث شــده است این 
مجموعه، به اقدامات سلیقه ای روی آورد. او در گفتگویی در مورد این 
روش بازاریابی می گوید: افیلیت مارکتینگ، نوعی بازاریابی اینترنتی 
است و قدمت آن در دنیا به بیشتر از ۲۰ سال می رسد. در ایران تنها 
دیجی کاال از چنین سیستمی استفاده می      کند و در مدت اخیر فعاالن 
این حوزه با چالش هایی در همکاری با آن مواجه شده اند. عباسی، 
تاخیر در پرداخت پورسانت ها را یکی از این چالش ها اعالم می کند 
و می  افزاید: در شرایطی که ارزش پول ملی روز به روز کاهش یافته 
و قیمت دالر افزایش داشته است؛ تاخیر در پرداخت کمیسیون ها، 
به معنای ضرر کســب و کارهای تولیدکننده محتواست. به گفته 
این فعال حوزه بازاریابی اینترنتی، تاخیــر در پرداخت با وجودی 
رخ داده اســت که تولیدکنندگان محتوا درآمد زیــادی را نصیب 
دیجی کاال می کنند و به این منظور، برای اســتخدام نیرو و تامین 
تجهیزات هزینه کرده اند. عباســی می افزاید:  سایت کالغه، روزانه 
پنج هزار کاربر را به سمت دیجی کاال هدایت می کند اما با توجه به 
 چالش های موجود، با مشــکالت زیادی در کسب و کار خود مواجه 

شده است. 

انتظار حذف مطلب به خاطر تغییر قیمت  ها 
موســس مجله اینترنتی کالغه، به ایجاد برخــی محدودیت  ها از 

ســوی دیجی کاال برای فعاالن افیلیت مارکتینگ اشاره می کند و 
می افزاید: این شرکت  گاهی دسترسی  سایت ها را به سیستم مسدود 
یا کمیســیون ها را بلوکه می کند؛ چرا که برای مثال در مطلبی به 
قیمت کاالیی اشاره شده اما حاال آن محصول افزایش قیمت داشته 
اســت و دیجی کاال خواهان حذف محتوای تولیدی است. عباسی 
ادامه می  دهــد: در مواردی نیــز خریدار از کد تخفیفی اســتفاده 
می کند که مبلغ آن بیشــتر از درصد کمیســیون تولیدکنندگان 
محتواســت و در نهایت آنها بــه دیجی کاال بدهکار می شــوند. او 
مدعی است که ســامانه افیلیت مارکتینگ این شرکت، باگ هایی 
نیز دارد، بــرای مثال اینکــه تولیدکنندگان محتوا، کمیســیون 
 خریدهایی را که از طریق اپلیکیشــن دیجی کاال  انجام می شــود، 

دریافت نمی کنند. 

پاسخگو نیستند 
این فعال حوزه بازاریابی اینترنتی، در مورد دلیل وجود این چالش ها 
می گوید: سیســتم افیلیت مارکتینگ دیجــی کاال پیش از این در 
اختیار شــرکت دیگری بود که در آن زمان مشکل چندانی وجود 
نداشــت؛ اگر هم موضوعی رخ می داد به راحتی و با تعامل دو طرفه 
حل می شــد، اما از زمانی که این شرکت ســامانه را به دیجی کاال 
فروخته، چالش هایی ایجاد شــده اســت و کســی نیز پاسخگوی 

تولیدکنندگان محتوا نیست. 

گالیه های بازاریابان از دیجی کاال 
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فراخوان بنیاد برای بازی سازان بازی های جدی و سرگرم کننده کودکان
بازی های ايرانی در شاد به دانش آموزان معرفی می شوند

بنیاد ملی بازی های رایانه ای از ایجاد امکان معرفی بازی های ایرانی در شاد خبر داد. 
براساس تفاهم نامه مشترک میان وزارت آموزش  و پرورش و بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای و با توجه به اهمیت معرفی، تبلیغ و ترویج بازی های ایرانی برای کودکان 
و نوجوانان برای بازی سازان این امکان فراهم شده تا محصوالت خود را دربستر 
شاد به دانش آموزان معرفی کنند. بر این اساس بازی ها در دو دسته  کلی بازی های 
جدی )آموزشی و غیرآموزشی( و بازی های سرگرم کننده می توانند از امکان تبلیغ 
و معرفی در شبکه دانش آموزی شاد استفاده کنند. در این راستا بازی های جدی 
ارسال شده به بنیاد به منظور معرفی در شبکه دانش آموزی شاد که سابقه حضور 
در دوره های مختلف »جایزه بازی های جدی« را داشته باشند و صاحب مقامی در 
این رویداد شده  باشند از امتیاز ویژه برای ارزیابی بازی شان جهت معرفی در این 

سامانه برخوردار خواهند بود.

30 درصد ترافيك پستی خريدهای اينترنتی است
مدیرعامل شرکت ملی پست درباره اقدامات این شرکت در دوران کرونا گفت: ۳۰ 
درصد ترافیک پستی را خریدهای اینترنتی انجام می دهد که نیازی به مراجعه 
حضوری افراد ندارد. رمضانعلی سبحانی فر اظهار کرد: پست یکی از قدیمی ترین 
دیوان ساالری های اداری در ایران و جهان است و برخی کارشناسان معتقدند 
پشت اولین سیستم اطالع رسانی اداری و سازمان یافته غیررسمی در گذشته بوده 
که بعدها به عنوان سازمان رسمی در نظر گرفته شده است. قدمت این سازمان 
به بیش از ۳۰۰۰ سال می رسد و مبتکر پست، ایرانیان بوده اند اما امروز ایران در 
مقابل کشورهای توسعه یافته عقب تر است که این موضوع دالیل مختلفی دارد.

وی با بیان این که یکی از دالیل این عقب افتادگی این است که استفاده از صنعت 
پست فرهنگ سازی نشده است، افزود: یکی دیگر از دالیل این است که در بخش 
پستی پراکندگی خدمت بسیار زیاد است و این خدمات در کشور ما زیر چتر یک 
متولی قرار نگرفته است و بخش های مختلف خدمت ارسال کاال را انجام می دهند.

متولی بسته و امانات شرکت پست است
مدیرعامل شرکت ملی پست اظهار کرد: قوانین پستی مبتنی بر این است که کاال 
به دو بخش بار و بسته و امانات تقسیم می شود. بخش بار که باالی ۵۰ کیلو تعریف 
می شود، به سازمان حمل و نقل راهداری بر می گردد، بسته های کوچک تر از ۵۰ 
کیلو نیز به عنوان بسته و امانات و پاکات تحت متولی گری پست قرار دارد و نظارت 

به آنها توسط پست انجام می شود.
سبحانی فر با اشاره به تاثیر تکنولوژی بر خدمات پستی بیان کرد: شرکت پست در 
گذشته پاکات و قبوض را توزیع می کرد تا جایی در سال حدود ۱۰۰ میلیون قبض 
توزیع می شد اما از زمان ورود تکنولوژی پاکات و نامه ها الکترونیکی شده است. 
در واقع جایگزینی تکنولوژی بخشی از فعالیت های پستی را کاهش داده است به 
همین دلیل ما تالش کردیم در مقابل این خدمات، با فرهنگ سازی خریدهای 

اینترنتی را جایگزین کنیم.
وی با بیان این کــه الزمه این جایگزینی این اســت که بسترســازی کرده و 
زیرساخت های الزم را فراهم کنیم، گفت: زیرساخت هایی مثل تجزیه مبادالت را 
در برنامه داریم و برای این کار می خواهیم سیستم سورتینگ مکانیزه را جایگزین 
کنیم تا بسته ها به صورت مکانیکی نسبت به استان مقصد ارسال شود. این کار 
ابتدا در تهران و پنج هاب منطقه ای انجام می شود و پس از آن برای افزایش سرعت 

و دقت به سایر استان ها تسری می یابد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ارتقاء شبکه الکترونیکی اظهار 
کرد: از دیگر اقداماتی که برای فراهم کردن زیرساخت ها انجام می دهیم، ارتقاء 
شبکه الکترونیکی است همچنین در حال برگزاری مناقصه ای هستیم تا سیستم 
ارتقاء یافته یکپارچه الکترونیکی از زمان قبول کاال تا تحویل آن در مکان مقصد 
راه اندازی شود. در بند ۱۱ اساسنامه پستی، خرید و فروش های اینترنتی هم با 

نظارت پست است و مردم باید از یک شبکه مطمئن برخوردار باشند.

استفاده از واگن قطار به ارسال کاال
وی ادامه داد: در گذشته ارســال کاال از طریق وانت یا کامیون انجام می شد اما 
امروز ما مانند کشورهای توسعه یافته قطار را جایگزین کرده ایم. البته در بسیاری 
از کشورها برای این کار قطار اختصاصی وجود دارد اما ما فعال واگن هایی را برای 
جابه جایی مرسوالت چارتر کرده ایم. امیدواریم به سمتی برویم که با استفاده از 
هواپیمای اختصاصی، خدمات را با سرعت بیشتری انجام دهیم که این کار نیاز به 
هماهنگی و همکاری بخش های مختلف دارد.سبحانی فر با بیان این که امروز بسته 
و امانات جایگزین پاکات تعیین شده، تاکید کرد: برای حفظ امنیت بسته های 
مردم باکس های فلزی طراحی شده که بسته ها داخل این باکس ها قرار می گیرد 
و در مقصد باز می شود. بدین ترتیب بحث پارگی و مفقودی بسته ها به حداقل 

خواهد رسید و امنیت آنها هم حفظ خواهد شد.
وی با بیان این کــه در بخش بین الملل هماهنگی هــای خوبی صورت گرفته 
اظهار کرد: تا یک ماه گذشــته به دلیل کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
محدودیت هایی برای کل کشــورها ایجاد شــده بود، اما این محدودیت ها در 
هفته های گذشته از حدود ۷۰ کشور برداشته شده است. در حال حاضر ما روزانه 

پنج تن بسته و امانات را به کشورهای دیگر ارسال می کنیم.

پنج کارمند پستی براثر کرونا جان باختند
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به اقدامات شرکت پست در دوران کرونا بیان 
کرد: عمده خدمات پستی مربوط به خریدهای اینترنتی بوده است تا جایی که 
۳۰ درصد از ترافیک پستی را خریدهای اینترنتی انجام می دهد که نیاز به مراجعه 
حضوری افراد ندارد. در دوران کرونا پنج نفر از همکاران ما در پست جان خود را از 
دست دادند. ۵۰ نفر اکنون در بیمارستان بستری هستند و ۶۷۰ نفر نیز به کرونا 

مبتال شدند که برخی از آنها بهبود یافته و به سر کارشان بازگشتند.
سبحانی فر با اشاره به پروژه جی نف به عنوان بزرگترین پروژه پستی اظهار کرد: 
پروژه جی نف براساس آدرس های مکان  محور است و سایر دستگاه ها هم از آن 
بهره مند می شــوند. تاکنون ۸۰ درصد پروژه جی نف براساس کدگذاری مکان 
محور انجام شده و امیدواریم این پروژه تا یک تا یک سال و نیم آینده تکمیل شود.

وی با اشاره به طراحی موتور برقی برای انجام فعالیت های پستی بیان کرد: به 
تازگی شرکتی برای طراحی موتور برقی مناسب با نیازهای شرکت ملی پست 
به ما مراجعه کرده است و فکر می کنم تا یک ماه آینده با این شرکت برای تولید 
موتور برقی قرارداد ببندیم و در فاز اول ۲۰۰۰ موتور برقی را برای اضافه کردن به 

ناوگان پست کشور تامین اعتبار کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری درباره پهپادهای پستی توضیح داد: استفاده از 
پهپاد الزامات خاص خود را دارد که نیازمند دریافت مجوزهای سازمان هواپیمایی 
و و مذاکرات انجام شده است. البته شرکت های دانش بنیان هم وارد این عرصه 

شده و به دنبال دریافت مجوزهای الزم و انجام سازوکارها هستند.
سبحانی فر با بیان این که کشور ما جزو اتحادیه جهانی پست است، گفت: براساس 
قوانین اتحادیه جهانی پست )UPO(، هیچ کشوری در هیچ زمانی تحت تحریم 
قرار نمی گیرد و به همین دلیل کشوری نمی تواند بسته های پستی ما را ارسال 
نکند. البته در ماه های گذشته به دلیل کرونا و به لحاظ رعایت بهداشت، برخی از 
کشورها از دریافت کاال خودداری می کردند که اکنون برخی از این محدودیت ها 

برداشته شده است.

اخبار

شرکت پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت ملت جزو 20 شرکت برتر دنیا
شرکت پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت ملت از  میان PSP ۱۵۰ برتر جهان جزو 20 شرکت برتر دنیا قرار گرفتند.طبق گزارش نیلسون ریپورت به پرداخت ملت در رتبه ۱۳ و 

پرداخت الکترنیک سامان در رتبه ۱۶ قرار گرفتند.از دیگر شرکت هایی که نامشان در این لیست قرار گرفته می توان به تجارت الکترونیکی پارسیان و آسان پرداخت اشاره کرد که به 
ترتیب در رتبه های 22 و 2۳ قرار گرفته اند. رتبه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در این رتبه بندی ۳۳ ورتبه سداد ۵۱ است. همچنین پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز در این رده 

بندی رتبه ۶۴ را از آن خود کرده است.

ترمیم مــزد 99 در حالی از 
سوی فعاالن کارگری دنبال 
می شود که در پشت پرده، 
بازی »مزد منطقه ای« در 
حال اجراست؛ بازی ای که 
اگر به درستی طرح ریزی شــود، می تواند منجر به 
اشــتغال زایی در مناطق روســتایی و کمتر توسعه 
یافته شــود و اگر زیر نقد کارشناسان نرود، کارگران 
را زیر چرخ دنده های صنعت خرد خواهد کرد.  ماده 
۴۱ قانون کار به عنوان کلیدی ترین اصل قانونی برای 
تعیین دستمزد سالیانه کارگران، دو شاخص الزام آور و 
غیرقابل عدول برای تعیین حداقل دستمزد را مشخص 
کرده اســت: اول- نرخ تورم رســمی و دوم- کمینه 
هزینه های زندگی یا همان نرِخ سبد معیشت برای یک 
خانوار متوسط. با این حال، در سال های اخیر، همواره 
از الزامات این ماده قانونی به خصوص بند دوم یعنی 

تطابق دستمزد با سبد معیشت، عدول شده است.
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می گوید:

شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل 
مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع 

مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه بــه درصد تورمی که از 
طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود.
۲. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی 
کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه 
قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، 
که تعداد متوسط آن توســط مراجع رسمی اعالم 

می شود را تامین کند.
این در حالی است که وزارت کار طبق همین قانون 
موظف است مزد را براساس منطقه و صنف واحدی 
اعالم کند که به دلیل مشکالت بسیاری ازجمله فراهم 
نبودن زیرساخت ها تاکنون این امکان فراهم نشده 
است. این در حالی است که پرونده این مزد اکنون روی 

میز وزارت کار رفته و در حال مشورت خواهی است. 

آغاز بررسی مزد منطقه ای در وزارت کار 
»حاتم شــاکرمی«، معاون روابط کار با اعالم بررسی 
مزد منطقه ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل های 
مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳9 و ۱۴۰ قانون 
 کار گفت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و 
پیمان های دســته جمعی تشــکل هــای کارگری 
و کارفرمایــی در صنایع و مناطق مختلــف با رعایت 
حداقل های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند. 
 وی با بیــان اینکه ما نیــز از این مذاکرات اســتقبال 

می کنیم، افــزود: در دو مرحله قبــل و بعد از انقالب 
اســالمی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای 
مناطق و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد. شاکرمی 
افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررســی تمامی 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب 
نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای 
عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی 
گرفته شد. در ادامه »کسب و کار« به بیان دیدگاه های 

موافقان و مخالفان این طرح می پردازد. 

نماینده نطنز در مجلس: 
ایجاد رونق اقتصادی از کانال مزد منطقه ای 

رحمت ا... فیروزی پور، نماینده حوزه انتخابیه شهرستان 
نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
به پیشنهاد توافقی شدن دستمزد بین کارفرما و کارگر 
در کارگاه های کوچک به عنــوان یکی از راهکارهای 
رونق اقتصادی گفت: نمایندگان باید این نظریه ها را 
به صورت کارشناسانه بررسی کنند و تحت نظارت قرار 
دهند و با در نظر گرفتن جوانب آن، قانونی را تصویب 
کنند که هم به کارآفرینی و هم به تأمین زندگی فعاالن 
این حوزه ها کمک کند. نماینده شهرســتان نطنز با 
بیان اینکه الزم است قانون کار با توجه به تفاوت نرخ 
ها و اجاره بها در نقاط کشور، به صورت متفاوت باشد، 
افزود: نظارت بر اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار باید 
از مجلس شورای اســالمی مطالبه شود، زیرا وظیفه 
کمیسیون اجرایی مجلس، نظارت است تا در صورت 

وجود هر گونه خالء، ایرادات برطرف شوند.

 نماینده کرج، فردیس و اشــتهارد در 
مجلس:

راهکار درست اجرایی کردن مزد منطقه ای
مهدی عسگری، نماینده حوزه انتخابیه کرج، فردیس 

و اشتهارد در مجلس در پاسخ به سوال »کسب و کار« 
مبنی بر پیشنهاد توافقی شدن بحث دستمزد بین 
کارفرما و کارگر در کارگاه های کوچک روســتایی و 
قرار دادن این توافق در پوشش حمایتی بیمه، ضمن 
موافقت اولیه با این پیشنهاد، تأکید کرد که الزم است 
از عدم واردشدن ظلم در حق کارگر اطمینان حاصل 
شود و قانون صحیح را تصویب کرد، که در این صورت، 
انجام خالف آن غیرممکن خواهد شد. عسگری افزود: 
»پیشنهاد من این است که همانند کشورهای توسعه 
یافته، قوانینی را تصویب کنیم که هم به تولید آسیب 
نزند، هم عالقه ای بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و هم 
دو امر امنیت شغلی و سرمایه گذاری محقق شوند. 
برای مثال، اگر سود موجود در بانک ها وارد حوزه کار و 
تولید شود، اتفاق بزرگی خواهد افتاد. اما متأُسفانه سود 
ماهیانه بانک ها امنیت بیشتری را نسبت به کار و تولید 
ارائه می دهد و با این شرایط، راه تولید هموار نخواهد 
شد. فضای به هم ریخته اقتصادی نباید ادامه دار شود و 

باید قوانینی را اجرا کنیم که انگیزه ساز باشند.«
وی همچنین با اشاره به نظارت ضعیف بر اجرای برخی 
قوانین، از جمله ماده ۴۱ قانون کار که تعیین دستمزد 
برای مناطق و صنایع مختلف را تجویز کرده، اظهار 
داشت: »نظارت ضعیف یک عامل بازدارنده و موجب 
آسیب است. ما باید قانون خوبی را داشته باشیم که هم 
به روز باشد و هم نظارتی جدی بر آن وجود داشته باشد 
تا بر اساس فضای قوی نظارتی، تصمیمات صحیح 

اخذ شود.«

علی خدایی:
 مزد منطقه ای توازن جمعیت را برهم می ریزد و 

به گسترش محرومیت می انجامد
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: »با وجود اینکه 
مخالف پژوهش در این موارد نیستم اما تاکید داریم که 

زیرساخت های تعیین اینگونه دستمزدها در کشور 
وجود ندارد.«

»علی خدایی« گفت: »اعتقاد دارم و همواره گفته ام 
که زیرســاخت های تعیین مزد بر اساس مناطق و 
مزد اصناف وجود ندارد، چراکه برای این کار نیاز به 
تشکل های منسجِم صنفی منطقه ای و ملی داریم 
که قدرت چانه زنی داشته باشــند.« وی افزود: »با 
این وجود از هر کار پژوهشــی استقبال می  کنیم و 
اگر ببینیم در آینده منافع کارگــران در این روش 
تامین می شود با آن مخالفت نمی کنیم؛ اما در حال 
حاضر با این کار مخالف هستیم و زمینه  های علمی و 
معیشتی را در آن نمی بینیم؛ البته در آینده هم برای 
تعیین مزد منطقه ای و مزد اصناف پیش شرط هایی 
را داریم. یکی از این پیش شرط ها، تعیین مزد ملی 
است و تنها در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح بر 
مبنای مزد منطقه ای یا مزد اصناف بحث می کنیم.«

عضو کارگری شورای عالی کار، افزود: »با این استدالل 
که مزد منطقه ای همین امروز هم بــه اندازه کافی 
علمی و اجرایی اســت، مخالف هستیم؛ چراکه مزد 
منطقه ای توازن جمعیت را برهم می ریزد؛ برای نمونه 
اگر دستمزد منطقه ای در تهران باالتر از سیستان و 
بلوچستان باشد، نیروهای متخصص و حتی کارگران 
ســاده از این اســتان به تهران مهاجرت می کنند و 
سیســتان و بلوچســتان از نیروی متخصص خالی 

می  شود.«
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور، 
افزود: »بر این اســاس، هر تجربه ای به شکســت و 
توسعه منطقه ای فقر می انجامد. از آن طرف حاکمیت 
به دنبال تمرکززدایی از تهران است؛ اما طرفداران 
مزد منطقه ای با این استدالل که هزینه های زندگی 
در تهران بیشــتر اســت، می گویند که دســتمزد 
در تهران باید بیشــتر از دســتمزد در سیستان و 
بلوچســتان باشــد. به هر صورت هیچ زیرساختی 
وجود ندارد و نمی توانیم برای مزد منطقه ای از حاال 

زنبیل بگذاریم.«
خدایی با اشاره به این استدالل که برخی طرفداران مزد 
منطقه ای مبنی بر اینکه در آمریکا هم مزد منطقه ای 
وجود دارد و این عملی مترقی است که باید در ایران هم 
پیاده شود، گفت: »مزد منطقه ای در ایران به گسترش 
محرومیت می انجامد. در آمریکا اگر مزد فدرال وجود 
دارد، به این دلیل است که هر ایالت قوانین مهاجرتی 
و اشــتغال خود را دارد که این قوانیــن از مهاجرت 
وسیع نیروهای متخصص از یک ایالت به ایالت دیگر 
جلوگیری می کند. بنابراین مزد فدرال آمریکا اساس 

اقتصادی و اجتماعی دارد.«
»کســب و کار« در گفتگو با چند کارشــناس، این 

موضوع را بررسی می کند.

مطالعات برای تعيين مزد منطقه ای ازسوی دولت كليد خورد

رایزنی  برای  اجرای  مزد  منطقه ای 

زیرساخت های تعیین مزد منطقه ای
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار

از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۵ که حکومت قبل مزد منطقه ای و مزد صنوف را امتحان کرد، به این نتیجه رسید که به دلیل 
عدم یکپارچگی داده ها و اطالعات و نوع چابکی سازمان ها امکان برقراری مزد منطقه ای و مزد صنف در کشور 
وجود ندارد. بعد از انقالب از سال ۱۳۶9 تاکنون دولت هنوز نتوانسته ماده ۴۱ قانون کار را به خوبی اجرا کند. دولت 
نتوانسته قانون ۷ قانون کار را اجرا کند. دولت نتوانسته ماده ۱۴9 قانون کار را اجرا کند. حاال که دولت به این فکر 
افتاده تالش او، یک تالش اشتباه و بیهوده برای سرپوش گذاشتن ناکارآمدی و عدم کنترل آن در موضع بازار و 
معیشت و دستمزد کارگری است که اگر دولت با این شعار در سال 9۲ سر کار آمده بود و می توانست قدرت خود 
را نشان دهد و کارآمد برخورد کند و دستمزد را به سمت مزد منصفانه ببرد و کار شایسته و مزد منصفانه را معنی 
کند، امروز به دنبال این طناب های پوسیده نبود که خود را نجات دهد. وقتی در کشور زیرساخت های درستی 
نداریم و دولت هنوز نتوانسته معنای درست تورم را در سبد معیشت ببیند و در مزد کارگر لحاظ کند، ورود دولت به 
بحث مزد منطقه ای  و مزد صنف یک تالش اشتباه است. مزد صنف با توجه به اینکه شکل ها و مدل های مختلف 
یک حرکت واحد را انجام می دهند، کوچکی و بزرگی سازمان ها، نوع فرایندها، تعامل و زنجیره تامین آنها، دور و 
نزدیکی آنها به سرویس حمل و نقل عمومی، نوع سبد خانوارهای کشوری، نوع برخوردشان با سبد معیشت و نوع 
مواردی از این دست مسائل گسترده و پیچیده ای است که نیاز به یک پژوهش های سه یا گاها چهار ساله دارد تا 
دولت آن زمان بتواند راجع به مزد صنف صحبت کند. در غیر این صورت دولت هر قانون دیگری بگذارد مثل تمام 
قانون های دیگری که گذاشت و در حق جامعه دستمزدبگیر اجحاف شد، در نهایت همین نتیجه را می دهد که در 
حال حاضر با آن دست به گریبانیم. بالیی بر سر خانوارها آمد که زندگی و اجاره نشینی در شهرها به یک آرزو تبدیل 

شده است. به همین دلیل هر تفکری تالش بیهوده و اشتباه دولت برای فرار از مسئولیت است. 

چارچوب توزیع امکانات با تعیین صحیح  مزد منطقه ای 
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

برای ایجاد تفاوت در دستمزد و حقوق بین مناطق آن هم برای کشور پهناوری مثل ایران با تنوع آب و هوایی و 
تنوع در بسیاری از شاخص های اجتماعی و اقتصادی تنها بررسی سبد معیشت و تورم کافی نیست. به عنوان 
مثال شرایط اقلیمی باعث می شود که افراد زیادی به مناطقی که مساعد است، گرایش پیدا کنند. بنابراین 
باید یک انگیزه دستمزدی ایجاد شود که افرادی به سمت مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و یا سایر مناطق 
با شرایط اقلیمی نامناسب بروند. دولت ها گاهی برای اینکه برای سرمایه گذاران مشوق ایجاد کنند که در 
مناطق محروم سرمایه گذاری کنند معافیت مالیاتی و حتی رانت های دیگری در پرداخت وام و... برای آنها 
در نظر می گیرند. هرچند اگر در روستایی سبد معیشت ارزان تر و نرخ تورم پایین تر باشد ولی از طرف دیگر 
جذبه ای نداشته باشد، نیروی کاری به آنجا نمی رود مگر اینکه با انگیزه درآمد آن منطقه جذبه ای ایجاد کند. 
من با اصل این موضوع موافقم؛ البته به شرطی که همه بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... 
را به صورت میانگین محاسبه کنند و یک کار بسیار پیچیده و ظریف انجام شود. بی تدبیری های گذشته نیز 
باعث شده که تنها چند شهر به لحاظ رفاهی و اقتصادی و اجتماعی پیشرفت کنند که این موارد به خودی 
خود بستر جذب و مهاجرت از سایر نقاط کشــور را فراهم کرده و در مقابل مشکالتی نیز ایجاد کرده است. 
بنابراین عالوه بر بی تدبیری ای که باعث تمرکزگرایی جمعیتی شده، بی تدبیری دیگری نتیجه ای نخواهد 

داشت مگر اینکه باز هم بستر به هم ریختن آمایش سرزمین در کل کشور خواهد شد. 
اگر سیاست گذار با تدبیر باشد و این تصمیم عالوه بر سبد معیشت و نرخ تورم همه جوانب اعم از اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، دوری از منطقه و.. را در نظر بگیرد و براساس آن تفاوت دستمزد را لحاظ کنند، می تواند 

علمی و منطقی باشد و حتی گامی است در جهت توزیع مناسب امکانات در مناطق مختلف. 
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