
قیمت نفت خام در حالی دو درصد سقوط کرد که 
تشدید شــیوع کرونا در آمریکا و اروپا چشم انداز 

تقاضای نفت را مبهم کرده است.
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، در پایان 
معامالت روز جمعه به وقت آمریکا )بامداد شنبه به 
وقت تهران( قیمت نفت خام در حالی سقوط کرد 
که تشدید شیوع کرونا در آمریکا و اروپا چشم انداز 

تقاضای نفت را مبهم کرد.

قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای 
شمال، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت ۶۹ سنت 
یا ۱.۶۳ درصد سقوط کرد و در ۴۱.۷۷ دالر به کار 

خود پایان داد.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین 
تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، ۷۹ ســنت یا 

۱.۹۴ درصد سقوط کرد و به ۳۹.۸۵ دالر رسید.
با سقوط قیمت ها نوار رشــد دو هفته ای قیمت 

 نفت هم پــاره شــد و قیمت از لحــاظ هفتگی
 افت کرد.

فیل فلیپیس، تحلیل گر ارشد پرایس فیوچرز در 
شیکاگو می گوید: آنچه بر قیمت ها فشار می آورد 
نامشــخص بودن آینده تقاضای نفت اســت. ما 
نمی دانیم چه موقع واکسن کشف می شود و یا چه 
موقع محدودیت های قرنطینه ای بیشتر خواهد 

شد تا با موج دوم کرونا مقابله کند.

داده های مؤسســه جهانی نقره نشــان داد که 
میزان دارایی هــای صندوق های تجارت نقره در 
۹ ماه ابتدایی میالدی امسال ۲۹۷ میلیون اونس 
رشد کرده که این ۳ برابر رشد دوره مشابه سال 

قبل است.
به گزارش مهــر به نقل از راشــاتودی، داده های 
مؤسســه جهانــی نقره نشــان داد کــه میزان 
دارایی های صندوق های تجــارت نقره در ۹ ماه 

ابتدایی میالدی امسال ۲۹۷ میلیون اونس رشد 
کرده که این ۳ برابر رشــد دوره مشابه سال قبل 

است.
مؤسسه نقره اعالم کرد: در کل این نشان دهنده 
نقش نقره به عنوان یک دارایی امن در شــرایط 
بحران است. حتی برخی تاجران معتقدند امسال 

عملکرد نقره از طال بهتر بوده است.
طبق داده های این سازمان تقاضای سکه نقره در 

جهان در ۹ ماه ابتدایی امسال ۶۵ درصد جهش 
داشته که بیشترین تقاضا در آلمان و آمریکا دیده 

شده است.
تقاضای شــمش نقره هم در این بــازه با جهش 
شدیدی مواجه شــد. آمریکا و آلمان بیشترین 
تقاضای شــمش نقره را به خود اختصاص دادند 
اما رشــد این بازارها با افت قابل توجه بازار بزرگ 

هند خنثی شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه 
منابع ســازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و 
کارفرمایان است و نباید صرف تامین منابع طرح یارانه 
کاالهای اساسی شود، گفت: کارگران، بازنشستگان و 
گروههای آسیب پذیر و نیازمند در این طرح باید به 

طور ویژه دیده شوند.
فتح اله بیات با اشاره به طرح پرداخت یارانه کاالهای 
اساسی اظهار کرد: در این طرح گروههای هدف مورد 
تاکید هستند و طبعا افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی که حداقل ها را دریافت می کنند مستحق 
کمک هستند و باید در این طرح قرار گیرند اما کارگران 
و بازنشستگان هم به عنوان بخشی از حقوق بگیران 
حداقلی که در شرایط امروز از وضع معیشت چندان 
مناسبی برخوردار نیســتند باید در این طرح به طور 

ویژه دیده شوند.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: نمی گوییم کارگران در 
سطح مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند ولی 
قدرت خرید خانوارهای کارگری به شکلی کاهش یافته 
که حقیقتا به  حمایت معیشتی نیاز دارند چون حقوقی 

که همان اول سال اضافه کردیم تحت تاثیر نوسان نرخ 
ارز و افزایش هزینه ها محو شد و اثر خود را از دست داد.

گروه های مستحق دریافت یارانه کاالی اساسی 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عالوه بر 
بازنشســتگان و کارگران، از زنان سرپرست خانوار، 
کارگران فصلی و روزمــزد و از کار افتادگان و بیکاران 
فاقد درآمد به عنوان گروههایی که مستحق دریافت 
یارانه کاالهای اساسی هستند یاد کرد و افزود: علیرغم 
تصمیماتی که برای باال بردن قدرت معیشت گرفته 
می شود و دولت تالش می کند تا بار افزایش هزینه 
ها را از دوش اقشار ضعیف و آسیب پذیر بردارد، تورم و 
نوسانات نرخ ارز روی این تصمیمات تاثیر می گذارد و 
اجازه نمی دهد افراد ضعیف از عواید آن بهره مند شوند.

تامین منابع طرح از محل مالیات ها و هدفمندی 
یارانه ها

بیات در عیــن حال به منابــع اجرای طــرح یارانه 
کاالهای اساســی اشــاره کرد و گفت: دولت باید از 

محل منابع هدفمندی یارانه هــا، دارایی های خود 
و مالیاتها برای این طرح اختصــاص بدهد و نباید از 
محل منابع سازمان تامین اجتماعی که حق الناس و 
 متعلق به کارگران و کارفرمایان است برای این منظور 

برداشت شود.
وی گفت:متاســفانه زمزمه هایی می شنویم که قرار 
اســت از منابع تامین اجتماعی بــرای تامین اعتبار 
مورد نیاز این طرح اســتفاده شــود و این پذیرفتنی 
نیست چون تامین اجتماعی ســازمانی غیردولتی 
اســت و نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت 
طلبکار است؛ به جای برداشت منابع باید از سازمان 
 تامین اجتماعی که به لحاظ درآمدی شکننده شده 

حمایت کنیم.
این مقام مســئول کارگری افزود: بعد از ســی سال 
سبد معیشــت کارگران و بازنشســتگان یک سوم 
نیازهایشــان را تامین نمی کند لذا اینکه بخواهیم از 
منابع سازمان برداریم و با آن به کارگران و بازنشستگان 
 و دیگر اقشــار یارانــه کاالیی بدهیــم، قابل توجیه 

نیست.

با اجرای سهمیه بندی بنزین و امکان ذخیره سهمیه 
در کارت های سوخت، آمارها نشان می دهد در پایان 
شهریورماه، یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در 

کارت های سوخت ذخیره شده است.
سهمیه بندی بنزین از بامداد ۲۴ آبان ماه آغاز شد. بر 
این اساس مقرر شد تا بنزین سهمیه ای به قیمت ۱۵۰۰ 
تومان و بنزین آزاد نیز به قیمت ۳ هزار تومان به فروش 
برســد.اما از آنجا که ممکن بود برخی افراد در ماهی 
مشخص نیاز به بنزین نداشته باشند و در مقابل ماه بعد،  
نیاز بیشتری احساس کنند، امکان ذخیره سازی بنزین 

به مدت ۶ ماه در کارت سوخت تعریف شد.
با شــیوع کرونا و با هدف کاهش تــردد و مراجعه به 
پمپ بنزین ها ایــن زمان به ۹ ماه تغییــر پیدا کرد و 
تا امروز نیز ادامــه دارد.در این میــان اگر چه اغلب 
کارت های سوخت از ســهمیه بنزین خالی شده اما 
برخی کارت هــا نیز وجود دارد کــه همچنان بنزین 
سهمیه ای را در خود نگه داشته اند تا آنجا که در پایان 
شهریور ماه سال جاری یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر 
بنزین سهمیه ای در کارت های سوخت وجود داشته 

است. این کارت ها در اغلب موارد مربوط به خودروهای 
دوگانه سوزی اســت که به صورت غیر مجاز گازسوز 
شده اند و از آنجا که ســهمیه کامل خودرو بنزینی را 
می گیرند اما از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند، 
مازاد بنزین در کارت آنها باقی می ماند.نکته مهم آن 
است که  موضوع استفاده نکردن از بنزین سهمیه ای 
در خودروهای عمومی دوگانه سوز و فروش آن بیشتر 
است. این خودروها که سهمیه ای به مراتب بیشتر از 
خودروهای سواری شخصی می گیرند، به صورت غیر 
مجاز دوگانه سوز شده و در کنار دریافت سهمیه کامل، 
از سی.ان.جی استفاده می کنند.به منظور جلوگیری از 
این اقدام و البته با هدف ایمن سازی استفاده از سی.ان.

جی در کشور، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
طرح هوشمندسازی جایگاه  های سی.ان.جی را تعریف 
کرده است.با اجرای این طرح، تنها خودروهایی امکان 
سوختگیری در جایگاه های سی.ان.جی را دارند که به 
صورت مجاز دوگانه سوز شده و گواهی سالمت دریافت 
کرده باشند.برای این منظور قرار است پلیس راهور نیز 
کارت خودرو را برای این دسته از متقاضیان تعویض 

کرده و عبارت دوگانه سوز را برای آنها قید کند. با این 
اقدام عالوه بر آنکه خودروهای آسیب پذیر و خطرساز 
شناسایی می شود همچنین امکان مدیریت مصرف 

انرژی در کشور نیز فراهم خواهد شد.
برای کمک به چرخه حمل و نقل عمومی و کاهش بار 
مالی دوگانه سوزکردن خودروهای عمومی،  دولت با 
موافقت شورای اقتصاد قراراست یک میلیون و ۴۶۰ 
هزار خودروی عمومــی را به صــورت کامال رایگان 
دوگانه سوز کند. برای این منظور صاحبان خودروهای 
عمومی شامل تاکسی ها،  وانت بارها و ون ها با مراجعه 
به سایت https://irngv.mimt.gov.ir/ می توانند 
خودروی خود را ثبت  نام کرده و بعد از دریافت نوبت 
کارگاه در روز مشخص خودروی خود را دوگانه سوز 
کنند.به گــزارش ایرنــا، با افزایش قیمــت بنزین و 
سهمیه بندی آن از آبان ســال ۹۸،  تمایل به مصرف 
سی.ان.جی در کشور افزایش پیدا کرد. وزیر نفت نیز 
در این رابطه با اشاره به اینکه سی.ان.جی سوخت ملی 
ایران است،  تاکید کرده که باید سهم این سوخت در 

سبد سوخت کشور افزایش پیدا کند. 

بخش بزرگی از شــرکت ها از افزایش بهره وری خود در زمان 
دورکاری خبر داده اند. با تداوم شرایط کرونایی و فرا رسیدن 
فصل سرما انتظار می رود شمار بیشتری از شاغلین در سراسر 
جهان با هدف کاستن از سرعت شــیوع کرونا، دورکار شوند. 
طبق نتایج تحقیقات موسسه اینترپرایز تکنالجی کا با مشارکت 
مدیران ۱۲۰۰ کشور در سراسر جهان تهیه شده است، تا پایان 

امسال نسبت کارکنان دورکار دو برابر بیشتر از نسبت کارکنان 
شاغل در محل کار افزایش پیدا خواهد کرد. شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی همچنین نسبت به بهبود شرایط شغلی در 

سال آینده ابراز امیدواری کرده اند.  
در بین شرکت کنندگان در نظرسنجی فوق، حدود ۷۲ درصد 
اعالم کرده اند که کارکنانشــان به طور کامل یا نســبتا کامل 

دورکار هستند. ۳۴.۴ درصد آن ها انتظار دارند این دورکاری با 
پایان پاندمی نیز ادامه یابد در حالی که تا پیش از شیوع کرونا 
این میزان تنها ۱۶.۴ درصد بود. همچنین ۴۸.۶ درصد پاسخ 
دهندگان نیز گفته اند بهره وری کارکنانشان از زمان دور کار 
شــدن افزایش پیدا کرده و این در حالی است که ۲۸.۷ درصد 
شرکت کنندگان معتقد به کاهش بهره وری کارکنانشان با آغاز 

دورکاری ها بوده اند.   به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اریک 
بردلی- کارشناس ارشد این موسسه گفت: طبق آمارهایی که از 
مقایسه بهره وری به دست آورده ایم می توان گفت که دورکاری 
موفقیت آمیز بوده است و این مساله ما را به این نتیجه می رساند 

که شاهد افزایش دورکاری ها در ادامه سال نیز خواهیم بود.  
در حال حاضر شماری از شرکت های بزرگ جهان بخش بزرگی 

از کارکنان خود را دورکار کرده اند. تیم کوک- مدیرعامل اپل 
با ابراز رضایت از نتایج دورکاری کارکنان این شرکت گفته بود 
احتمال تغییر در ساختار فیزیکی شغلی این شرکت و دورکاری 

همیشگی بخش هایی از این شرکت وجود دارد.  
شــرکت های گوگل، آمازون و فیس بوک نیز تاکنون بخش 

بزرگی از نیروی کار خود را دورکار کرده اند.

میانگین داوجونز در پایان معامالت دیشــب آمریکا 
اندکی افت کرد تا نوار رشد سه هفته ای خود را پاره کند. 
این در حالی اتفاق افتاد که سرمایه گذاران منتظر ارائه 

بسته کمک کرونایی جدید آمریکا هستند.
به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، میانگین صنعتی 
داوجونز در پایان معامالت دیشب آمریکا اندکی افت 
کرد تا نوار رشــد ســه هفته ای خود را پاره کند. این 
در حالی اتفاق افتاد که ســرمایه گذاران منتظر ارائه 

بسته کمک کرونایی جدید آمریکا هستند. میانگین 
صنعتی داوجونز ۲۸.۰۹ واحد یا ۰.۱ درصد افت کرد 
و در ۲۸,۳۳۵.۵۷ واحد بســته شــد. اس اندپی ۵۰۰ 
۰.۳ درصد رشــد کرد و به ۳,۴۶۵.۳۹ واحد رسید در 
حالی که کامپوزیت نزدک ۰.۴ درصــد باال آمد و در 
۱۱,۵۴۸.۲۸ واحد بسته شد. مایک کاتز از سون پویتز 
کپتال می گوید: سرمایه گذاران در حالت انتظار به سر 
می برند. افت و خیز زیادی در مذاکرات بســته کمک 

مالی آمریکا اتفاق افتاده است و انتشار هر تیتر خبری 
در این رابطه اندکی بازار را بــاال و پایین می کند اما از 
آنجایی که تصویر کلی هنوز مبهم است، حرکات بازار 
تداوم ندارد. این هفته نوار رشد سه هفته ای داوجونز و 
اس اندپی پاره شــد و این شاخص ها به ترتیب به افت 
هفتگی ۰.۹۵ درصدی و ۰.۵ درصدی دست یافتند. 
کامپوزیت نزدک هم اولین افت هفتگی خود در ۵ هفته 

اخیر را ثبت کرد و ۱.۱ درصد سقوط کرد.

آنطور که معاون فنی گمرک ایــران می گوید، بعد از 
لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج ثبت سفارش برای 

واردات باز شده است.
مهرداد جمال ارونقی با اشاره به لغو ممنوعیت فصلی 
واردات برنج از ابتدای آبان ماه گفت که براین اساس ثبت 
سفارش برنج از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( باز شد و وارد کنندگان می توانند در این رابطه 

اقدام کنند.

وی با اشــاره به وضعیــت واردات و ترخیص برنج در 
گمرک و بنادر اظهار کرد: از ابتدای امسال ۵۶۷ هزار 
تن برنج به ارزش بیش از ۵۲۱ میلیون دالر از گمرک 
ترخیص شــده است. این در حالی اســت که واردات 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش 

دارد.
به گزارش ایسنا، معاون فنی گمرک موجودی برنج در 
گمرک و بنادر را ۲۳۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: دپوی 

این حجم از برنج ربطی به موضوع ممنوعیت فصلی 
ندارد؛ چرا که قبل از زمان ممنوعیــت، وارد، اظهار و 
قبض انبار دریافت کرده است اما مشکل ترخیص این 

برنج ها به تصویب و تامین ارز بر می گردد.
ارونقی یادآور شــد: به محض تخصیص و تامین ارز و 
صدور کد رهگیری بانک مرکزی هیچ مانعی در رابطه با 
ترخیص برنج های دپو شده وجود نداشته و گمرک در 

این رابطه اقدام خواهد کرد.

تقاضای سرمایه گذاری در نقره در یک سال ۳ برابر شدقیمت نفت خام ۲ درصد سقوط کرد

چقدر بنزین در کارت های سوخت ذخیره شده است؟یارانه ۱۲۰ هزار تومانی به چه کسانی می رسد؟

دورکاری در جهان بیشتر می شود

ثبت سفارش برنج باز شدنوار رشد ۳ هفته ای داوجونز پاره شد
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تولید  در  تنگنا
بار  مالیات   بر دوش   تولید

سه   ضلعی   بیمه ،   بانک   و   مالیات ،   فشارها   
در   دوره  کرونا   را   به   تولید   افزایش   دادند

بانک مرکزی به طور رســمی افزایش نرخ ســود 
سپرده های بانکی را در دســتور کار خود قرار داده 
است، در این رابطه در وهله اول بانک مرکزی نرخ سود 
بین بانکی را در مهرماه به ۲۰ درصد افزایش داده که 
این به نوعی پیش درآمد افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی است. ســیل نقدینگی که در ماه های اخیر 
بازارهای مختلف از جمله بورس، مسکن، ارز و طال را 
درنوردیده و قیمت ها را در این بازارها به سطوح کم 
سابقه ای رسانده است همچنان در این بازارها جوالن 
می دهد و آثار تورمی افزایش قیمــت در بازارهای 
مذکور به تدریج در کاالهای مورد نیاز روزمره و اقالم 
معیشتی نیز رسوب می کند. به نظر می رسد تورمی 
 که اکنون عالوه بر بازارهای دالر و ســکه و مسکن 

و… در برخی اقالم...

وفور لوازم خانگی قاچاق در بازار در حالی است که از 
سال ۹۶ تاکنون ابالغیه های متعددی برای برخورد با 
لوازم خانگی قاچاق صادر شده اما امروز و فردا کردن 
برای برخورد با این اقالم همچنان ادامه دارد. وفور 
کاالهای قاچاق در بازار لوازم خانگی در حالی است 
که از ســال ۹۶ تاکنون ابالغیه های متعددی برای 
برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کاال صادر شده 
است اما تاکنون شاهد امروز و فردا کردن ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز برای برخورد با قاچاق بوده ایم. بازار 
لوازم خانگی در میان تمام گروه های کاالیی، رتبه اول 
میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده است. 
بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز، در سال ۹۷ حدود...



اقتصاد2
ایران وجهان

همتی اعالم کرد
تامین ۱۸.۵ میلیارد دالر ارز در 

هفت ماه
رئیس کل بانک مرکزی اعــام کرد : حجم 
تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در 
هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد 

دالر بوده است.
پســتی  یــک  در  همتــی  عبدالناصــر 
اینستاگرامی نوشــت: علی رغم شیوع کرونا 
و تاثیر آن بــر صادرات غیر نفتــی و کاهش 
قیمت نفــت و فــرورده های نفتــی در ماه 
های ابتدایی ســال ، حجم تامین ارز توسط 
بانک مرکــزی و بازارثانویــه در هفت ماهه 
 ســال ، رقمی حــدود ۱۸.۵ میلیــارد دالر 

بوده است.
وی افزود: روند فزاینده صــادرات نفت خام 
و فــرآورده  در کنار شــتاب گرفتن صادرات 
غیرنفتــی در ماه های اخیر شــرایط بهتری 
 برای تامین ارز کاالهای وارداتی ایجاد کرده

 است.
به گفته رئیس کل بانــک مرکزی در جهت 
افزایش حجم تجارت خارجی کشــور و بهره 
برداری بهتر از امکانات تولید داخل ، در کنار 
روش های جــاری ، اســتفاده از روش تهاتر 
نفت با کاالهای اساســی و ضروری کشــور 
 نیــز بــا محوریــت وزارت نفت گســترش 

خواهد یافت.
همتــی در پایــان گفــت: وزارت صمــت 
به عنــوان متولــی امــر تجــارت خارجی 
، واردات ضــروری و مــواد مــورد نیــاز 
واحدهــای تولیــدی را، بــا صادرکنندگان 
 منتخــب بخــش خصوصــی مرتبــط و 

محقق سازد. 

انتشار تحوالت بازار مسکن محرمانه می ماند؟
افزایش ۱۸۱ درصدی قیمت 

مسکن طی ۲۳ ماه اخیر
در حالــی وزارت راه و شهرســازی همچنان 
با هدف کنتــرل قیمت ها از انتشــار گزارش 
تحوالت بازار مســکن خودداری می کند که 
طی ۲۳ ماه اخیر قیمت مسکن ۱۸۱ درصد 

افزایش یافته است.
مهرماه ســال 97 متوســط قیمت مسکن ۸ 
میلیون و 6۳۳ هزار تومان بــود. در ماه مورد 
اشــاره تعداد ۸ هزار و ۱۱7 فقره قرارداد در 
ســامانه کد رهگیری ثبت شــد و بیشترین 
متوســط قیمــت مســکن بــا ۱۸ میلیون 
 و ۵۳۲ هــزار تومــان متعلــق بــه منطقه 

یک بود.
بنابر آمار وزارت راه و شهرســازی در تیرماه 
امســال متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکونی در مناطق ۲۲ گانــه تهران به ۲0 
میلیــون و 9۸6 هزار تومــان افزایش یافت. 
در تیرمــاه 99 ارزش معامــات ۲۵ هــزار 
میلیارد تومــان و تعادا معامات ثبت شــده 
 در اولین مــاه تابســتان ۱۲ هــزار و ۲۳4 

فقره بود.
مسئوالن وزارت راه و شهرســازی اما با این 
استدالل که انتشار آمار بازار مسکن را دچار 
التهاب می کند از انتشــار گــزارش تحوالت 
قیمتی این بخش طی ماه های مرداد،  شهریور 

و مهرماه خودداری کرده اند. 
موضعــی کــه واکنــش اقتصاددانــان و 
نمایندگان مجلس را به دنبال داشــت و آنها 
از عدم شــفافیت وزارت راه و شهرسازی ابراز 
ناخرســندی کرده اند.ایــن در حالی اســت 
که بر اســاس آمــار بانک مرکزی متوســط 
قیمت هــر مترمربــع واحد مســکونی طی 
شــهریور امســال ۲4 میلیون و ۲90 هزار 
تومان بــود که نســبت به متوســط قیمت 
 مهرماه 97 بالغ بــر ۱۸۱.۳6 درصد افزایش 

یافته است.
واقعیت آن اســت که بازار مسکن بی تفاوت 
به انتشار یا عدم انتشــار آمار از سوی وزارت 
راه و شهرســازی متاثر از وضعیت اقتصادی 
 کشــور به رونــد رو به رشــد خــود ادامه 

می دهد. 
طی روزهــای آینده احتمــاال بانک مرکزی 
تحوالت قیمت مســکن تهران بــا برای ماه 
مهر منتشــر می کند و قطعا قیمت ها باز هم 
نســبت به شــهریورماه افزایش می یابد.بر 
اســاس اعام معاون وزیر راه و شهرســازی 
قرار بود متوســط قیمت مســکن در قالب 
جدید ۱۱ مهرماه منتشــر شــود. فعا ۲۲ 
 روز از ایــن وعده گذشــته اما هنــوز محقق 

نشده است.

خبر

وفور لــوازم خانگی قاچاق 
در بازار در حالی است که از 
سال 96 تاکنون اباغیه های 
متعددی بــرای برخورد با 
لوازم خانگــی قاچاق صادر 
شده اما امروز و فردا کردن برای برخورد با این اقام 
همچنان ادامــه دارد. وفور کاالهــای قاچاق در بازار 
لوازم خانگی در حالی اســت که از سال 96 تاکنون 
اباغیه های متعددی برای برخــورد با لوازم خانگی 
فاقد شناسه کاال صادر شده اســت اما تاکنون شاهد 
امروز و فردا کردن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 

برخورد با قاچاق بوده ایم.
بازار لوازم خانگی در میان تمام گروه های کاالیی، رتبه 
اول میزان قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده 
است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، در سال 97 حدود ۲.۲ میلیارد دالر، 
لوازم خانگی قاچاق وارد کشــور شده است. از طرف 
دیگر بنا بر اذعان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال 9۸ 
تنها چیزی در حدود ۵۳0 میلیارد تومان بوده است. 
به عبارت دیگر با توجه به این آمار و ارقام، ریســک 
قاچاق در بازار لوازم خانگــی برای قاچاقچی نزدیک 
به صفر اســت و به همین دلیل این بازار به جوالنگاه 

سودجویان تبدیل شده است.
وفور کاالهای قاچاق در بازار لــوازم خانگی در حالی 
است که طی ۱0 سال گذشــته طرح های مختلفی 
مانند »شبنم« و »ایران کد« برای شناسایی و برخورد 
با کاالی قاچاق اجرایی شــد اما در عمل موفق نبود، 
به طور مثال برچسب های شــبنم به راحتی در بازار 
فروخته می شــد و هر کســی می توانســت آن را بر 

محصوالت خود درج کند.
بر همین اساس در شهریور سال ۱۳9۵، هیأت دولت 
مصوبه اجرای طرح شناســه و کد رهگیری کاال را بر 
اساس موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
را مطرح کرد و از سال 96 تاکنون بارها دستورالعمل ها 

و بخشنامه های متعددی برای جمع آوری لوازم خانگی 
فاقد شناسه کاال و شناســه رهگیری به دستگاه های 
ذی ربط و علی الخصوص ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز اباغ شــده اســت؛ اما در عمل هنوز هم شاهد 
فروش گســترده کاالی قاچاق در فضــای مجازی و 

فروشگاه های سطح شهر هستیم.
اما در حال حاضر با وجود صدور ۲.۵ میلیون شناسه 
رهگیرِی یکتا برای صنعت لوازم خانگی و مهیا بودن 
شرایط شناســایی اجناس فاقد شناســه رهگیری و 
قاچاق، تاکنون تنها شــاهد تعلل و بهانه جویی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای برخورد قاچاق بوده ایم.

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز ســال گذشــته گفته بود که »محصوالت 
تولید داخل از ۱۵ دی مــاه و کاالهای وارداتی از ۱۵ 
بهمن ماه، چنانچه فاقد شناسه کاال باشند، به عنوان 

کاالی قاچاق محسوب خواهند شد.«
علیرغم تأکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، 
اما بازهم طرح برخورد با لــوازم خانگی قاچاق به در 
بســته خورد و علی مؤیدی، رئیس ســتاد مرکزی 

مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، تاریخ الزم االجرا شــدن 
طرح برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه کاال را به ۲۸ 
اردیبهشت ماه موکول کرد. این زمان نیز گذشت، اما 
باز هم خبری از جمع آوری لوازم خانگی قاچاق نشد 
و بار دیگر موعد ۳۱ خرداد ماه برای این کار توســط 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معین شد که باز هم 
متأسفانه مثل وعده های قبلی فقط در حد حرف باقی 
ماند. این تعلل فاحش چندســاله در برخورد با لوازم 
خانگی قاچاق در نهایت رئیس جمهور را وادار کرد تا 
در تاریخ ۲۲ /۵ /۱۳99 مصوبه »دستورالعمل تبصره 
)4( الحاقی ماده )۱۸( قانون مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز )گروه کاالیی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک(« 
را رسماً به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اباغ کند. 
به این ترتیب، ســتاد مکلف به برخورد و ضبط لوازم 
خانگی قاچاق در سطح عرضه و انبارداری شده است. 
همچنین مقرر شــد از تاریخ الزم االجرا شــدن این 
مصوبه )0۱/ 06/ ۱۳99( برای گروه الف ۲ ماه، گروه 
ب 9 ماه و گروه ج ۱۸ ماه فرجه زمانی تعیین شود و 
پس از آن در صورت رؤیت هرگونه لوازم خانگی فاقد 

شناسه کاال و شناسه رهگیری، عاوه بر ضبط آن، ۱ 
تا ۲ برابر ارزش ریالی کاالی مکشوفه، جریمه در نظر 

گرفته شود.
حمیدرضــا غزنــوی ســخنگوی انجمــن صنفی 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگی با بیــان اینکه همه 
برندهای خارجی قاچاق در بــازار ایران به راحتی در 
دسترس هستند، عنوان کرد: چرا باید در شرایط فعلی 
کمبود ارز، بخش قابل توجهــی از منابع ارزی صرف 

خرید کاالی قاچاق در خارج از مرزها شود؟
وی با بیــان اینکه در حال حاضر ســامانه هایی مثل 
شناسه کاال، شناسه رهگیری و سامانه جامع گارانتی 
به عنوان ابزارهای پیش نیاز طرح شناسایی و برخورد 
با لــوازم خانگی قاچــاق، کامًا آمــاده بهره برداری 
هستند، گفت: طبق اخباری که در دست دارم برخی 
برندهای خارجی برای قاچاق سازمان یافته در ایران 
برنامه ریزی کــرده و درصدد وارد کــردن لطمه به 

تولیدات داخلی هستند.
از دیگر مشکات بازار لوازم خانگی که موجب افزایش 
بهای تمام شــده محصوالت و کاهــش قدرت خرید 
مردم شــده، »نرســیدن مواد اولیه به خط تولید با 
نرخ مناســب« اســت.اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی در ایــن رابطه می گوید: 
نمی توان گفت که در بازار لوازم خانگی گرانفروشــی 
داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و باال رفتن 

قیمت تمام شده، شاهد »گرانی« کاالها هستیم.
غزنوی با بیان اینکه شرایط توزیع ورق فوالد به عنوان 
یکی از مواد اولیه اساســی مورد نیاز تولیدکنندگان 
لوازم خانگی از گذشته بدتر شده است، اظهار داشت: 
کارخانجات فوالدی به علت اینکه در این آشفته بازار، 
حداکثر سود را به جیب می زنند، نمی خواهند تا این 
بازار به آرامش برســد. وی در پایان با اشاره به اینکه 
سودجویان با دور زدن سامانه بهین یاب و همچنین 
سوء استفاده از عملیات مچینگ اقدام به فروش فوالد 
در بازار آزاد و دامن زدن به داللی می کنند، افزود: اگر 
تمام محصوالت فوالدی فقــط در بورس کاال عرضه 
شود قطعاً کشــف قیمت این کاال واقعی تر و ارزان تر 

خواهد شد.

آیا ابالغ رئیس جمهور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را از خواب بیدار می کند؟

۴ سال مسامحه با قاچاقچیان لوازم خانگی

رهبر انقالب:
کار برخی افراد در هتک حرمت 

رئیس جمهور غلط بود
رهبر انقاب با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این 
ویروس در کشورهای مختلف، خاطرنشان کردند: 
در برخی کشورها همانند امریکا بدترین مدیریت 
اعمال شده اســت ولی ما باید تاش کنیم از این 
حادثه که با جان و سامت مردم و امنیت و اقتصاد 
آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم. 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقاب 
اسامی در دیدار حضوری با رئیس جمهور و اعضای 
ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد 
این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ 
تصمیم های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی 
و همکاری همه دستگاهها و آحاد مردم برای مقابله 
با وضعیت تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید 

کردند.
رهبر انقاب اســامی همچنین با انتقاد شدید و 
صریح از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس 
جمهور و هتک حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت 
حرام اســت و انتقاد با هتک حرمــت تفاوت دارد 
ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 

همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر انقاب اسامی در ابتدای سخنانشان، هدف 
از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل 
شد، وضعیت تأســف بار بیماری کرونا در کشور و 
لزوم تاش مضاعــف و بکارگیری ابتکارات جدید 
برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: 
البته اصل این موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در 
همه دنیا فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نحوه مدیریت 
مقابلــه با این ویــروس در کشــورهای مختلف، 
خاطرنشــان کردند: در برخی کشــورها همانند 
امریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی ما باید 
تاش کنیم از این حادثه که با جان و سامت مردم 
و امنیت و اقتصاد آنها در ارتباط اســت، با بهترین 

مدیریت عبور کنیم.
ایشــان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناسب را 
»اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار 
عمومی« و »همکاری همه دستگاهها و همچنین 
همکاری مردم« دانســتند و افزودنــد: البته این 
همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه 
باید در همه مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود 
داشته باشد زیرا کشور که دارای ملتی قدرتمند، 
نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی 
با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه 

است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه 
با دولت و شخص رئیس جمهور اشــاره کردند و 
گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم 
هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را بطور 
صریح اعام می کنم. حضــرت آیت اهلل خامنه ای، 
انتقاد را غیر از هتک حرمت دانســتند و افزودند: 
هتک حرمت در میان مردم حرام است و نسبت به 
مسئوالن بیشتر، بخصوص در میان مسئوالن باالی 
کشور. ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد 
درستی داشته باشید، انتقاد کنید اشکالی ندارد اما 
انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت است اینگونه 
رفتارها و هتک حرمت، روش امریکایی ها است که 
در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا 
رسوا کرده اند تا جایی که یک شخصیت برجسته 
سیاسی آنها می گوید، دنیا با هراس و تحقیر به ما 
نگاه می کند.رهبر انقاب اســامی تأکید کردند: 
روش ما اسامی و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می 

شود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع 
گفتند: باید حرمت رؤسای ســه قوه و مسئوالن 
کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم هستند، 
حفظ شود. ایشــان بعد از بیان این نکته مهم، به 
بحث کرونا بازگشــتند و با اشــاره به جنبه های 
سامت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها 
درباره این بیماری، و احتمال تعارض این جنبه ها با 
یکدیگر، تأکید کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی 
و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین بیماری است، 
بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، سامت 
مردم اســت. رهبر انقاب اســامی با قدردانی از 
اقدامات ســتاد ملی مقابله با کرونا و کمیته های 
وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سامت را بسیار 
درخشان و جهاد فی سبیل اهلل خواندند و در ادامه 

توصیه های مهمی را بیان کردند.
»لزوم راه انــدازی فوری یک عقبــه قرارگاهی و 
عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله 
با کرونا و نظارت بر اجــرا« اولین توصیه حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بود. توصیه بعدی ایشان درباره 
»محوریت وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق 

محدودیت ها« بود.

اخبار
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رئیس جمهور با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویرس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد، 
گفت: هم وزارت بهداشت و هم متخصصان می گویند 
ویروس ماه های اخیر ویروس جهش یافته اروپایی است 
که سرعت و قدرت انتقال آن، 9 برابر شده است. جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور رهبر معظم انقاب 
اسامی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.حجت 
االسام و المسلمین حســن روحانی رئیس جمهور  
پیش از سخنان رهبر انقاب اسامی، با بیان گزارشی از 
فعالیت های مقابله با کرونا در هشت ماه گذشته، گفت: 
برای مقابله با این ویروس فعاً راهی جز رعایت ضوابط 

بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
رئیس جمهور افزود: هماننــد دوران جنگ که اجازه 

خرید تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع 
کرونا نیز تقریباً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل کیت 
تشخیص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آی سی یو 
و حتی ماسک را به ما نداد ولی با اتکاء به شرکت های 
دانش بنیان، این تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و 

اکنون هیچ مشکلی نداریم.
روحانی اظهارداشت: در ماجرای کرونا برای ما روشن 
شد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن به 
دست دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم 
که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم چرا 
که دیگران ما را حتی در مسائل مربوط به حقوق بشر، 
بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها یاری نمی کنند، 

اگرچه شعارش را می دهند.

رئیس جمهور با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویرس زمان اسفند ماه که کشور را درگیر کرد، 
افزود: هم وزارت بهداشت و هم متخصصان می گویند 
ویروس ماههای اخیر ویــروس جهش یافته اروپایی 
است که سرعت و قدرت انتقال آن، 9 برابر شده است. 
روحانی با گایه از جــدی نگرفتن توصیه های قانونی 
از طرف برخی از مردم، گفت: محدودیت های شــدید 
در مناطق پرخطر، مراقبت های الزم برای جلوگیری 
از نقض قرنطینه مبتایان و جریمه های قانونی برای 

متخلفان در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور افــزود: برای کمک به تهیــه و توزیع 
مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مســاجد و بسیج 
مردمی نیازمند هستیم. روحانی همچنین در خصوص 

تأمین مالی تحقیقات دارو و واکسن، کمکهای دولت 
به خانواده هــای نیازمنــد در دوران کرونا و پرداخت 

بخشهایی از کارانه کادر درمان گزارش داد.
 نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در 
ادامه با تشــکر از حمایت های بی بدیل و دلگرم کننده 
رهبر انقاب اســامی و زحمات کلیه مســئوالن و 
جهاد کادر درمان برای مقابله با کرونا، گفت: نیمی از 
تخت های آی سی یو بیمارستانها را به بیماران کرونایی 
اختصاص دادیم اما هیچ بیمار غیر کرونایِی نیازمنِد تخت 
آی سی یو را نیز معطل نگذاشتیم. وزیر بهداشت افزود: در 
هیچ جای دنیا نمی توان بیماری همه گیر را با خواهش 
و توصیه کنترل کرد و باید با اِعمال ضوابط و تشــدید 

محدودیت های قانونی، این بیماری را مهار کنیم.

معاون سازمان صنایع کوچک گفت: برخی از صنایع 
که فصلی نیستند، به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور و 
تأمین مواد اولیه با مشکاتی روبه رو می شوند و همین 
موضوع باعث می شــود که از مدار تولید خارج شوند.

اصغر مصاحب اظهار داشت: واحدهای تولیدی که بازار 
فروش محصوالت آن ها صرفه اقتصادی ندارد، می توانند 
به کلینیک های مشاوره مستقر در شهرک های صنعتی 
مراجعه کنند تا در خصوص میزان سرمایه ای که برای 
تغییر کاربری واحد تولیدی نیاز دارند، به آن ها مشاوره 
داده شود و همچنین برای مشاوره در زمینه عارضه یابی 

و پروژه بهبود از خدمات کلینیک استفاده کنند.
مصاحب با بیــان اینکه گزارش هایی که از شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان ها به این ســازمان ارائه 
شده است، برخی از واحدهای تولیدی فعال در سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی اســتان ها از چرخه تولید 

خارج شده اند، گفت: در مقابل تعدادی واحد راکد به 
چرخه تولید بازگشته اند و این به دلیل ماهیتی است که 
برخی از صنایع دارند.عضو هیأت مدیره سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد: برخی 
از صنایع کوچک و متوسط، تولید آن ها فصلی است و 
در یک فصل، کار خود را شروع می کنند و با پایان فصل، 
از مدار تولید خارج می شوند؛ ولی برخی دیگر از صنایع 
که فصلی نیستند، به دلیل نوسانات نرخ ارز در کشور و 
تأمین مواد اولیه با مشکاتی روبه رو می شوند و همین 

موضوع باعث می شود که از مدار تولید خارج شوند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از صنایع هستند که صرفه 

اقتصــادی ندارنــد و محصولی که تولیــد می کنند، 
بازار فروش خود را از دســت داده اند و این دســته از 
صنایع بایســتی قبل از این که واحد تولیدی آن ها به 
تعطیلی کشیده شود، تحقیقات الزم را انجام دهند و از 
خدمات کلینیک مشاوره ای سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران استفاده کنند.
مصاحب در خصوص وضعیت صــادرات محصوالت 
تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شش ماهه نخست 
ســال جاری نیز گفت: در شــش ماهه نخست سال 
جاری، صادرات کل کشــور در همه زمینه ها نسبت 
به سال گذشــته کاهش محسوسی داشته است، ولی 

میزان صادرات محصوالت تولیدی صنایع کوچک و 
متوسط در شش ماهه نخست سال ۱۳99 نسبت به 
شش ماهه نخست سال ۱۳9۸ جلوتر بوده است.وی 
بیان کرد: بازار صادراتی تابع بسیاری از فاکتورهاست 
که مراودات بین المللی و بیمــاری منحوس کرونا دو 
مورد از این فاکتورها هستند و اگر در شش ماهه دوم 
سال جاری، شرایط صادرات بهتر شود، صنایع کوچک و 
متوسط می توانند در عرصه صادرات حضور پررنگ تری 
داشته باشــند. معاون صنایع کوچک سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به این که 
صنایع کوچک و متوســط می توانند به جهش تولید 
دست پیدا کنند، خاطرنشان کرد: بازار صادراتی صنایع، 
تنها مؤلفه برای دستیابی صنایع به جهش تولید نیست 
و بازار داخلی و دیگر مؤلفه ها در کنار هم می توانند زمینه 

دستیابی به جهش تولید را فراهم کنند.

طبق اعام پایگاه اطاع رسانی دولت، علی ربیعی 
مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا که در حضور رهبر 
معظم انقاب و در حســینیه امــام خمینی)ره( 
برگزار شــد را تشــریح کرد. وی گفت: به منظور 
پشــتیبانی، ایجاد هماهنگی، پیگیــری و اجرای 
دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا به زودی، »مسئول 
 قــرارگاه عملیاتی ســتاد ملی کرونــا« تعیین و 

اعام می شود.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور افزود: 
همچنین از روز دوشــنبه پنجم آبان مــاه تا پایان 
آبان ماه کلیه ادارات در شهرســتان تهران به طور 
نوبتی یک دوم )۵0درصد( کارمندان سرکار خود 
حاضر خواهند شد و روسای دستگاه ها می باید به 
گونه ای برنامه ریزی الزم را انجام دهند که با اعمال 
این مصوبه، در تمشــیت امور مراجعان و وظایف 

محوله، اخالی ایجاد نشــود. ســخنگوی دولت 
تصریح کرد: ســتاد ملی کرونا مصوب کرد در 4۳ 
شهرستان که بنا بر اعام وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به دلیل عدم مراعات پروتکل های 
بهداشتی و میزان شیوع در وضعیت قرمز قرار دارند؛ 
از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت های شدید 
اعمال خواهد شد.  ربیعی تصریح کرد: لیست این 
شهرستان ها به اســتانداران اعام می شود.در این 
محدودیت ها گروه های شــغلی ۲، ۳ و 4 تعطیل 

خواهند شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بدیهی است مشاغل 
مرتبط با زندگی روزمره و نیاز های ضروری مردم 
از جمله اورژانس ها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز 
امنیتی، فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، 

نانوایی ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف تسهیل استفاده مردم 
از درگاه های غیر حضوری با توجه به شیوع ویروس کرونا به 
شبکه بانکی اباغ شد. بانک مرکزی باتوجه به شرایط خاص 
بهداشتی کشور و موج سوم کرونا و با هدف مدیریت، کنترل و 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و به منظور تسهیل استفاده 
مردم از درگاه های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری 
مردم به شعب و دســتگاه های خودپرداز، در بخشنامه ای 
ضرورت رعایت تمهیداتی را به شبکه بانکی اباغ کرد که بدین 
شرح است:  سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت )شتابی و 
درون بانکی( از طریق درگاه های اینترنتی و خودپردازها در 
هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت به 60 میلیون ریال افزایش یابد. 
الزم به ذکر است میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳0 میلیون 

ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد. 
سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها 
از ۱0 میلیون ریال به ۳0 میلیون ریال با حصول اطمینان از 

انطباق شــماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم 
کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش اســت. با توجه به 
خطرات ناشی از سوء استفاده های احتمالی در صورت عدم 
اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. 
الزم به ذکر است در صورت پیوستن بانک ها و پرداخت سازها 
به هاب فناوران مالی،  این سقف می تواند تا مبلغ ۵0 میلیون 
ریال افزایش یابد. امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت های بانکی 
بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال 99 و به 
مدت یکسال بامانع است. ضروری است اقدامات الزم برای 
احراز هویت غیرحضوری و اطاع رسانی به مشتریان صورت 
پذیرد.  سقف صدور کارت هدیه تا اطاع ثانوی و به صورت 
موقت به ۲0 میلیون ریال افزایش یابد.شایان ذکر است این 
بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی است و رعایت مفاد این 
بخشنامه تا اطاع ثانوی الزم االجرا بوده و بازگشت به وضعیت 

عادی با اباغ این بانک انجام خواهد شد.

روحانی: 

فهمیدیمدیگرانحتیمارادرنجاتجانانسانهاکمکنمیکنند

معاون سازمان صنایع کوچک مطرح کرد

تعطیلی برخی از صنایع کوچک به دلیل نوسانات ارز و مواد اولیه

سخنگوی دولت:

۵۰درصدکارمنداناداراتتهرانسرکارخودحاضرخواهندشد
طبق ابالغ بانک مرکزی

سقفانتقالپولازدرگاههایبانکیافزایشیافت
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عقب گرد شاخص  کل به کانال 3/1 میلیون
در حالی که سیگنال ها برای بازار سهام مثبت بود اما با شروع معامالت امروز بازار سهام عرضه در نمادهای شاخص ساز از جمله گروه های فلزات اساسی، پتروشیمی و خودرویی باعث ریزش 
1٫۷۵ درصدی شاخص کل شد. نزدیک شدن به انتخابات آمریکا باعث شده است جو هیجانی بازار سهام بیشتر شود و از طرفی نیز نوسان قیمت دالر و زمزمه های افزایش سود بانکی روند 
بازار سهام را نوسانی کرده است. در جریان معامالت بازار سهام اکثر نمادهای شاخص ساز و بنیادین روندی نزولی داشتند و شاخص کل تحت تاثیر این نمادها بیش از 1.۵ درصد ریزش کرد 

و به یک میلیون و 38۷ هزار واحد رسید. در جریان معامالت شاخص هم وزن نیز بیش از نیم درصد ریزش کرد و این نشان از برتری صف های فروش در کلیت بازار سهام است.
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تبعات خطرناک افزایش نرخ سود
وحید شقاقی، اقتصاددان

در حال حاضر دوباره زمزمه هایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده که اگر این مساله اجرایی شود شاهد از هم پاشیدگی بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود. این تصمیم در صورت اجرایی شدن می تواند خسارات زیادی را به بازار 
سرمایه وارد کند. اصطالح تیر خالص را می توان در این مورد و درصورت افزایش مجدد نرخ سود بانکی برای بازار بورس کشور بکار برد. بازار سرمایه خیلی سریع به هر نوع تغییر واکنش نشان می دهد و به دلیل ماهیت ریسک پذیری که 
دارد با افزاش نرخ سود بانکی دوباره نقدینگی از این بازار به سمت بانک ها حرکت خواهد کرد.  بنابراین هنگامی که نرخ سود بانکی افزایش می یابد، عمالً افراد ریسک گریز به هوای کسب سود بیشتر از بازار سرمایه به سمت بانک ها حرکت 
خواهند کرد. بنابراین افزایش نرخ سود بانکی سیاست غلطی است. حتی می توان گفت یکی از عوامل مواجه شدن تالطم در بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره بین بانکی و افزایش نرخ سود بانکی است. زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش 

می دهید، رشد نقدینگی ایجاد می شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازار های دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار می شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف از 
آمادگی این اتحادیه برای صــدور بیمه ۴۰۰ هزار 
قالیباف در کشــور خبر داد و برقراری مجدد بیمه 
قطع شــده قالیبافان و بافندگان فرش را خواستار 
شد.عبداله بهرامی با اشــاره به امضای تفاهم نامه 
همکاری میــان مرکز ملی فــرش و صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: 
این تفاهم نامه کار بسیار خوب و ارزشمندی است 
و بر اساس آن ۴۰۰ هزار نفر از قالیبافان در سراسر 
کشــور تحت پوشــش بیمه صندوق روستاییان و 
عشــایر قرار می گیرند ولی اجرای تفاهم نامه مهم 
است و معتقدم زمانی کارگشاست که قالیبافان از 

نعمت بیمه اجتماعی بهره مند شوند.
وی با اشاره به لزوم تامین منابع برای اجرای تفاهم 
نامه، افزود: اگر تاکید بــر تامین منابع داریم به این 
دلیل اســت که تفاهم نامه در اجرا با مشکل دچار 

نشود،چون به صرف اینکه اسم افراد را ثبت و بیمه 
کنیم و ســال بعد بودجه ای تخصیص داده نشود، 
موجب توقف اجرای تفاهم نامه خواهد شد و چنانچه 
قرار است بیمه بافندگان رایگان باشد انتظار داریم 
بیمه قالیبافانی که در این مدت قطع شده جاری و 

برقرار شود.
بهرامی گفت: طی ســال ۱۳۸۸ حدود ۴۸۰ هزار 
نفر بافنده تحت پوشــش بیمه تامیــن اجتماعی 
قرار گرفتند اما به دلیل عدم تامین بودجه از سوی 
دولت، از ســال ۱۳۹۳ به بعد بیمه ۲۵۰ هزار نفر 
از این تعداد قطع شــد در حالی که پنج سال بیمه 
پرداخت کرده بودند؛ لذا درخواست ما این است که 
اگر برای این منظور پولی در اختیار است یا به طور 
رایگان قرار است بافندگان تحت پوشش قرار گیرند، 
یارانه قالیبافانی که پنج سال پول واریز کرده بودند، 

مجددا برقرار شود.

بانک مرکزی به طور رسمی 
افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی را در دستور کار خود 
قرار داده است، در این رابطه 
در وهلــه اول بانک مرکزی 
نرخ سود بین بانکی را در مهرماه به ۲۰ درصد افزایش 
داده که این به نوعی پیش درآمد افزایش نرخ ســود 

سپرده های بانکی است.
سیل نقدینگی که در ماه های اخیر بازارهای مختلف 
از جمله بورس، مسکن، ارز و طال را درنوردیده و قیمت 
ها را در این بازارها به ســطوح کم سابقه ای رسانده 
اســت همچنان در این بازارها جوالن می دهد و آثار 

تورمی افزایش قیمت در بازارهای مذکور به تدریج در 
کاالهای مورد نیاز روزمره و اقالم معیشتی نیز رسوب 
می کند. به نظر می رســد تورمی که اکنون عالوه بر 
بازارهای دالر و سکه و مســکن و… در برخی اقالم 
بسیار ضروری معیشتی شاهد آن هستیم مسئوالن 
امر را به چاره جویی واداشــته و احتمال افزایش نرخ 
ســود بانکی – با وجود برخی پیامدهای زیان بار آن 
که پیش از این نیز در سنوات گذشــته تجربه کرده 

ایم – قوت گرفته است.
کامران ندری کارشــناس اقتصــادی در این رابطه 
می گوید: مــردم با افزایش چمشــگیر بازدهی بازار 
سرمایه و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نسبت 
به سال های گذشته، دیگر تمایلی به نگهداری ریال 
ندارند و آن را در بازارهای ســرمایه، خودرو، مسکن 
و... به دارایی تبدیل می کنند؛ بنابراین در این شرایط 

بهتر است نرخ سود ســپرده های بانکی افزایش قابل 
مالحظه ای پیدا کند تا ناجی نقدینگی باشد. در حال 
حاضر دلیل عمده رشــد نقدینگی، کسری بودجه و 
تکالیف مستقیم یا غیرمســتقیمی است که دولت یا 
مجلس برای بانک ها تعییــن می کنند. عالوه براین، 
افزایش ذخایــر خارجی بانک مرکــزی برای تامین 
کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی نیز موجب 
افزایش پایه پولی شده است.  از ابتدای سال تکالیفی 
برای بانک ها چون اعطای تسهیالت کرونایی، خرید 
اوراق دولتی، پرداخت ودیعه مســکن محول شده و 
الزام بانک ها به کاهش نرخ سود سپرده قانونی، عواملی 
است که بر رشد نقدینگی به خصوص افزایش ضریب 
فزاینده پول تاثیرگذار بوده اند. ندری با اشاره به اینکه 
نرخ سود بانکی باید حداقل ۲۵ درصد باشد، تا بتواند 
نقدینگی را جمع کند و تورم را کنترل، اظهار داشت: 

کمتر از این نرخ با توجه به تورم حداقل ۴۰ درصدی 
که اعالم می شــود، هیچ تاثیری نخواهد داشــت، از 
سویی اینکه اهالی بازار سهام نگران افزایش نرخ سود 
بانکی هستند، به نظر می رسد توجیهی ندارد، زیرا که 
هرکسی به دنبال داغ نگه داشتن بازار خود است، در 
حالی که نرخ تورم به سرعت در حال افزایش است و 
اگر اقدام و سیاســت گذاری درست و صحیحی برای 
کنترل آن صورت نگیرد، به طور قطع در آینده نزدیک، 
باز هم یک طوفان افزایش قیمت خواهیم داشت. اما 
هرچند انتظار می رود با افزایش نرخ سود بانکی به ویژه 
باالتر از نرخ تورم مورد انتظار سیاستگذار پولی، بخشی 
از التهاب قیمت ها به ویژه در بازارهای دارایی فروکش 
کند، اما ممکن اســت در آینده ترازنامــه بانک ها را 
درصورت پرداخت ســود باالتر به ســپرده گذاران و 
دریافت سود کمتر از تسهیالت گیرندگان منفی کند.

بانک مركزی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را در دستور كار خود قرار داده است

تیرخالص به بازار سرمایه با افزایش نرخ سود
شایلی قرائی
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رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران با انتقاد شــدید از وضعیت بــازار نهاده ها و 
سردرگمی تولیدکنندگان،از دولت درخواست کرد 
که تولیدکنندگان را از بالتکلیفی در آورد.ناصر نبی 
پور با بیان اینکه بنا بود دولت ۱۰۰ درصد نهاده مورد 
نیاز مرغداران را تأمین کند تا هر کیلوگرم تخم مرغ 
به نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شــود، گفت: 
متأسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی 
قیمت دستوری برای تخم مرغ اعمال کرده که موفق 

به تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران نشده است.
وی با انتقاد شدید از شــرایط به وجود آمده برای 
تولیدکنندگان، تصریح کرد: به نظر می رسد که دولت 
نهاده ای ندارد که به تولیدکنندگان بدهد و آنها را 
سرکار گذاشته است. چرا در شرایطی که قیمت تمام 
شده تولید تخم مرغ بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است 
تولیدکننده باید آن را ۱۲ هزار تومان عرضه کند؟ 
نمی شود که به زور تولیدکننده را مجبور به فروش 

محصول زیر قیمت تمام شده کرد. این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: احتماالً دولت نهاده ای ندارد که 
عرضه کند چرا که تعیین سهمیه انجام شده، پول 
آن را هم گرفته اند اما کاالیی به دست تولیدکننده 
نرسیده است. اگر که واقعاً شرایط به این شکل است 
و دولت نهاده نــدارد باید صریح اعالم کند نه اینکه 
تولیدکنندگان را بالتکلیف نگه دارد. وقتی می گوئیم 
نهاده نیست مسئوالن انکار می کنند اما توضیح هم 

نمی دهند چرا توزیع نمی شود؟
نبی پور با بیان اینکه راه اندازی ســامانه بازارگاه به 
طور کلی اقدام خوبی بوده اســت، گفت: باید نهاده 
باشد که در بازارگاه عرضه شــود و این سامانه کار 
کند وقتی نهاده نیست وجود سامانه چه فایده ای در 
تنظیم بازار نهاده دارد؟وی با تاکید بر اینکه تولید به 
شدت دچار مشکل شده و امور تولیدکنندگان پیش 
نمی رود، افزود: ما از دولت می خواهیم که مشــکل 

نهاده را حل کند.

رییس پلیس پایتخت با تاکید بــر اینکه دنبال تعطیل 
کردن شهر نیستیم، از سخت گیری های بیشتری برای 
جریمه و تذکر به افراد فاقد ماسک در فضاهای عمومی، 
معابر و داخل خودروها خبر داد.سردار حسین رحیمی 
در حاشیه همایش امنیت، ایمنی و سالمت که با حضور 
دســتگاه های مختلف در مقر مرکز فاتب برگزار شــد، 
درباره اقدامات پلیس برای برخورد با افراد فاقد ماسک 
و ناقضان پروتکل های بهداشتی کرونا، گفت: حدود ۱۰ 
روز از ابالغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به ناجا گذشت و ما 
در این مدت تالش کردیم تا با اقدامات ایجابی و ارشادی 
شهروندان را به رعایت پروتکل ها دعوت کرده و از انجام 
اقدامات سلبی پرهیز کنیم، در همین راستا نیز به بیش 
از ۱۱۵ هزار نفر که پروتکل های مربوط به کرونا را رعایت 
نکرده بودند، از سوی ماموران ما تذکر داده شد.  فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ گفت: همچنیــن به حدود ۵۰۰ 
واحد صنفی که مقررات مربوطه را رعایت نکرده بودند، در 
گشت های پلیس، تذکرات الزم داده شد. وی با بیان اینکه 
خوشخبتانه عمده مردم همکاری خوبی با پلیس داشته 
و بعد از تذکر رعایت می کنند، گفت: این روند همچنان 

ادامه خواهد داشت و در اجرای این بخشنامه تمام رده ها 
و یگان های پلیس های تخصصی ما پای کار هســتند و 
نسبت به جریمه و تذکر اقدام خواهند کرد.  رحیمی ادامه 
داد: متاسفانه شاهد اوج گیری دوباره در تعداد مبتالیان 
به کرونا در کشور هستیم و از این رو برخوردهای سلبی و 
اعمال جریمه نیز در دستورکار قرار گرفت و طی دو سه 
روز گذشته برخورد با رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه 
که از ماسک استفاده نکنند، صنوف و ... انجام شده است. 
وی افزود: در رابطه با واحدهای صنفی نیز در صورت عدم 
رعایت پروتکل ها و مقررات برای بار نخســت تذکر، بار 
دوم یک میلیون تومان جریمه و بار ســوم پلمب انجام 
خواهد شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه 
در حوزه اصناف و اماکن، پلیس راهــور، پلیس راه و ... 
افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند جریمه 
خواهند شد، گفت: همانطور که قبال هم اعالم کردیم، در 
بخش مترو نیز از ورود افراد بدون ماسک به داخل مترو 
جلوگیری خواهد شد که خوشــبختانه در نتیجه این 
اقدامات بالغ بر ۹۵ درصد افراد در فضای مترو از ماسک 

استفاده می کنند.

در شرایطی که بحران کرونا 
مشکالت تولید و تولیدکننده 
داخلی را افزایش داده اســت 
امروز ســه ضلعی بیمه، بانک 
و مالیات فشــار زیادی را به 
تولیدکنندگان وارد می کنند که باید مســئوالن در این 
موارد به یاری تولیدکنندگان بشــتابند. امروز در بحث 
تولید هیچ حمایتی از تولیدکننده نمی شود و خود او باید 
به تنهایی با چالش ها و مشــکالت بسیار بر سر راه تولید 

روبرو شود.
گسترش بیماری کرونا در کشور و خالی شدن بازارها از 
مشتری، ضربه بیشتری بر پیکره تولید کشور وارد کرد، 
بطوری که این سطح از رکود در تاریخ کشور بی سابقه 
است. مشکل تولیدکنندگان که هر کدام به ده ها کارگر 
حقوق می دهند و منبع درآمد ده ها خانواده هستند، با 
گسترش بیماری اخیر و بی رونقی بازار، چند برابر شده 
است. هزینه های مالیاتی، بیمه کارگران و صورتحساب 

برق مصرفی تولیدکنندگان باال بــوده و باعث صدمات 
شدیدی شده که ضرورت دارد مســووالن درخواست 
حمایت و حل مشــکالت بخش تولید در کشــور را در 

اولویت قرار دهند. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران در این رابطه می گوید: قرار بود معافیت های 
مالیاتی برای بخش تولید آن هم در شرایط کرونا اعمال 
شــود اما نه تنها این اقدامات صورت نگرفت بلکه رفتار 
مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان صورت نگرفته است. 
به گفته وی، فشارها برای دریافت مالیات هر روز بیشتر 
می شود، جالب اینجاست قرار بود تامین مالی واحدهای 
تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری انجام 
شــود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه شرایط 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت سختگیرانه تر شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی جایگزینی نفت و مالیات 
در بودجه کشور باید با فکر رخ دهد تا باعث رشد تولید 
و رونق اقتصادی بشود و تنها یک اهرم فشار مضاعف بر 
تولیدکننده ایرانی نباشد. بنابراین جایگزینی درآمدهای 
مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در بودجه های سنواتی 
نباید با روشی صورت گیرد تا فقط به تولیدکنندگان و 

تولید داخلی ضربه بزند، زیرا در شــرایطی که در رکود 
اقتصادی به سر می بریم، مالیات از تولید، موجب فشار 

بیشتری به تولیدکنندگان می شود.
یکی از درآمدهایی که می توانــد جایگزین درآمد های 
نفتی شود، مالیات است، اما در این میان می بایست دولت 
راه های فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و از طرف دیگر 

موانعی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نکند. از طریق 
اخذ مالیات درآمدهای ثابتی در کشور داریم، همچنین 
مالیات بر ارزش افزوده، عــوارض گمرک و بخش های 
دیگر نیز می توانند درآمدهای جاگزین نفت در بودجه 
باشند که از این طریق موجب کاهش وابستگی بودجه به 

درآمدهای نفتی شوند.

سه ضلعی بیمه، بانک و مالیات، فشارها در دوره كرونا را به تولید افزایش دادند

تولید در تنگنا
بار مالیات بر دوش تولید

بروکراسی در مسیر تولید
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن

بی برنامگی و بالتکلیفی مهمترین مشکل حال حاضر صنعت و تولید کشور است بنابراین باید برای ثبات سیاست های اقتصادی و سیاستگذاری هدفدار برای رفع مشکالت این حوزه تالش شود. با انبوهی از بروکراسی نمی توان کشور را در مسیر 
رشد و توسعه حرکت داد، بلکه باید با اقدامات فوری، صنعتگران و تولیدکنندگان را در جهت فعالیت های اقتصادی کمک کرد. امروز متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده، گریبان تولید را گرفته است در حالی که این مالیات باید به سمت چرخه توزیع 
منتقل شود. همچنین در شرایط تحریم ها، بحران کرونا و جنگ ارزی، برای ادامه فعالیت های صنعتی و تولید باید مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی به موقع و به اندازه تامین شود.  متاسفانه در حال حاضر بنگاه های تولیدی کشور به خاطر 
مسائل متعددی از جمله ناتوانی دولت در پرداخت بدهی شرکت های بخش خصوصی و تحریم ها، دچار مشکل شده است. دولت در ابتدا باید برنامه خود را با اقتصاد بازار و اقتصاد کالن مشخص کند، عمال آن چه که در حال حاضر جدای از موضوع 
تحریم و موضوعاتی از این قبیل که از خارج کشور به آن وارد می شود، اهمیت دارد، موضوعاتی مانند بخش اقتصاد و صنعت کشور است که در داخل کشور در حال اتفاق افتادن است و باید برای این موارد برنامه ریزی داشته باشیم. ثبات سیاست های 
اقتصادی دولت، باید اطمینان خاطر را به یک سرمایه گذار بدهد که بتواند برای بلند مدت برنامه ریزی کند و از طرف دیگر سیاست گذاری در جهت رفع مشکالت تولید به صورت مدون انجام دهد که در این حالت می توان فهرستی تهیه کرد و بر 
مبنای فهرست، تبعات و راه کارهای این مشکالت را دیده و بر همان مبنا می توان راه کارها را اتخاذ کرد. تامین مالی هم موضوع بسیار مهمی است و بخش تولید نیاز به تامین نقدینگی دارد. کشور در حال حاضر با بحث تورم سرسام آوری که با آن 
دست و پنجه نرم می کنیم، روبرو می باشد و قاعدتا این تورم نیاز به یک مدیریت صحیح  و یک تدبیر درست جهت کنترل وضعیت موجود دارد. موضوع تورم باعث شده تا نیاز فعالین اقتصادی به نقدینگی، برای تامین مواد اولیه خود برای آن که 
بتوانند در بازار حضور داشته باشند و البته نقدینگی در گردش داشته باشند، بیشتر احساس می شود. از طرفی دیگر با توجه به این که عمده مشکالت واحدهای تولیدی به مسائل بانکی و پولی برمی گردد، با بانک های عامل در استان، مذاکره 
می شود و مسئوالن آنها به جلسات دعوت می شوند. ممکن است این مذاکرات به خاطر تعویق پرداخت تسهیالت بانکی یا بخشودگی جریمه های بانکی باشد. با توجه به مصوبه ای که کارگروه استانی دارد از بانک مورد نظر می خواهند که برای 
استمهال تسهیالت، بخشودن جریمه ها و اعطای مساعدت کند. همچنین مشکالت مربوط به تامین اجتماعی و مالیاتی در این کارگروه ها و ستاد ملی مطرح می شود. شاید سوال شود که مثالً وقتی سازمان مالیاتی در استان می تواند کار را انجام 

بدهد، انجام نمی دهد و به کارگروه و ستاد ارجاع می شود؟ معموالً قوانین و مقررات، دست و بال مدیران را می بندد و آنها به مصوبه باالدستی نیاز دارند که بتوانند بر آن اساس، بخشودگی یا مهلت را اِعمال کنند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

سخت گیری بیشتر و جریمه برای عدم استفاده از ماسک در تهران

اگر نهاده ندارید، بگویید

 دولت تولیدکنندگان را سرکار گذاشته است

اعالم آمادگی برای صدور بیمه ۴۰۰ هزار قالیباف

 ifund Demo Day( نشست سرمایه گذاران اصفهان
۱( با شرکت سرمایه گذاران خطرپذیر و استارت آپ های 
مرکز کشور در اصفهان برگزار شد. این رویداد با شرکت 
ســرمایه گذارانی چون حرکت اول، هــاب اصفهان و 
صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار شد.  
مجید مختارنیا، مدیر سرمایه گذاری حرکت اول ضمن 
اشاره به قراردادی که به تازگی بین حرکت اول و هاب 
اصفهان منعقد شد، گفت: »اصفهان یکی از قطب های 
نوآوری کشور است به همین علت یکی از اولویت های 
همراه اول و حرکت اول برای ایجاد هاب این اســتان 
بوده است. حرکت اول سعی دارد تا یکی از رسالت های 
خود که تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور و 
همچنین ایجاد شوق و امید در این اکوسیستم است را 
تحقق ببخشد.«  وی با ذکر این نکته که در حال حاضر 
حرکت اول مقام بزرگترین وی ســی را در کشور دارد، 
اضافه کرد:»قرار بر این است تا با حمایت استارت آپ ها 
بتوانیم اثرگذاری چشمگیری در محیط استارت آپی 
کشور داشته باشــیم و بدین ترتیب کل اکوسیستم را 
تقویت کنیم.«مرکز نو آوری هاب اصفهان، ارائه دهنده 
خدمات شتابدهی، استارت آپ اســتودیو، فضای کار 
اشــتراکی در اصفهان و مرکز کشــور است. این مرکز 
با حمایت رســمی همراه اول، حرکت اول، دانشــگاه 
صنعتی اصفهان، شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
و صندوق پژوهش و فنــاوری اصفهان به ارائه خدمات 
می پردازد. مهــران کرمی، مدیرعامــل هاب اصفهان 
گفت: »طبق قرادادی کــه اوایل مهرماه با حرکت اول 
به مبلغ ۵ میلیارد تومان منعقد شــد، تصمیم بر این 
است تا در آینده در هشت استارت آپ  سرمایه گذاری 
شود. در واقع حدودا یک ماه پیش فراخوانی داده شد و 
استارت آپ های متعددی در این فراخوان شرکت کردند 
که از بین آنها دو استارت آپ جیم شو و پلیس عمومی 

امروز ارائه ای برای سرمایه گذاران دیگر، هاب اصفهان 
و حرکت اول داشــتند.« او ضمن اعــالم اینکه هاب 
اصفهان استارت آپ هایی که در مرکز کشور )همسایگان 
اســتان اصفهان( فعال هستند را پوشــش می دهد، 
افزود:» با فراخوان هایی کــه در آینده خواهیم داد، در 
استارت آپ هایی که در هشــت حوزه تکنولوژی های 
مخابراتی، شهر هوشمند، گردشگری، سالمت دیجیتال، 
هوش مصنوعی، بازی و … شناســایی می شــوند، با 
مشارکت حرکت اول سرمایه گذاری می کنیم. همچنین 
به زودی استارت آپ استادیویی نیز ساخته خواهد شد تا 
بتوانیم این استارت آپ ها را پرورش دهیم.« یکی دیگر از 
سرمایه گذاران شرکت کننده در رویداد ifund صندوق 
پژوهش و فناوری اســتان اصفهان بــود. احمد ورد، 
مدیرعامل این صندوق اعالم کرد:»این صندوق با هدف 
تامین مالی نوآوری و فناوری طی ۱۵ سال گذشته نقش 
به سزایی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی استان بازی 
کرده است. سرمایه گذاری، اعطای تسهیالت و صدور 
ضمانت نامه برای شرکت های نوپا، فناوری، دانش بنیان 
از خدمات این صندوق است.« ورد ابراز امیدواری کرد 
تا به زودی در دو استارت آپ جیم شو و پلیس عمومی 
سرمایه گذاری شــود تا بتوانند در آینده موفقیت های 
بیشتری را کسب کنند. محمدعلی زاهدی، مدیرعامل 
سرمایه گذاری جســورانه هدهد در این باره گفت:» با 
امضای این تفاهم نامه از فعالیت هایی که هدهد، هاب 
اصفهان و صندوق پژوهشی و فناوری استان اصفهان 
به طور موازی انجام  می دادند، جلوگیری می شــود و 
مانع از اتالف وقت و اجبار برای طی پروسه های متعدد 
برای بنیان گذاران خواهد شــد. در واقع با این تفاهم 
نامه منابع به اشــتراک گذاشته می شــوند و در مدت 
کوتاهی تصمیم گیری خواهد شد که چه میزان روی هر 

استارت آپی سرمایه گذاری شود.«

فرصتی برای معرفی کسب و کارهای سرمایه پذیر به سرمایه گذاران 
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تهران- ایرنا- مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک ایران با اشاره به 
رشد کسب وکارهای اینترنتی به دلیل شیوع ویروس کرونا، گفت: 
در نیمه نخست امسال، میزان تراکنش های خرید اینترنتی از نظر 
ارزش ۲۸۴ درصد و از نظر تعداد، ۵۲ درصد نسبت به مدت مشابه 

پارسال رشد کرده است.
 بیش از ۱۰ ماه اســت که ویروس جدیدی زندگی هر روزه بشر را 
تحت تاثیر قرار داده است، ویروســی که با نام کویید ۱۹ یا همان 
کرونای نام آشنا، نخست ســر از چین بر آورد و بعد در تمام جهان 

شکل حیات مردم را تغییر داد.
این تغییرات نه تنهــا در بخش های روزمره زندگی انســان تاثیر 
گذاشــت بلکه اقتصاد جهان را نیز با تحوالت عظیمی همراه کرد، 
تجارت را محدود و توجه به کســب وکارهای نوین را افزایش داد، 
البته این ویروس با وجود اینکه برخی از مشاغل را به ورطه نابودی 
کشاند،  جان تازه ای در برخی فعالیت ها دمید.بر اساس گزارش های 
جهانی با شــیوع ویروس کرونا حجم خرده فروشــی در بسیاری از 
کشورها کاهش یافته و در عین حال حجم تجارت الکترونیکی روند 
روبه رو به رشدی را تجربه کرده است و ایران نیز از تاثیرپذیری کرونا 
بر اقتصاد خود مستثنی نبود و شیوع این ویروس توانست موجبات 
رشد تجارت الکترونیک را در کشور فراهم کند تا متقاضیان بدون 
نیاز به حضور فیزیکی در مراکز خرید، اقدام به تهیه محصوالت مورد 

نیاز خود کنند.
تجارت الکترونیک طی ســال های اخیر در ایران رشد شتابانی را 
تجربه کرد و در پی آن با افزایش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، 
مشاغل آنالین راه خود را به اقتصاد کشور باز کردند، پس از شیوع 
این بیماری و افزایش هر روزه بیماران و مرگ و میر ناشی از کرونا، 
کسب و کارهای اینترنتی به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه 

قرار گرفتند.
بر همین اساس »فرانک ابوالمعصوم«  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با بیان اینکه  حجم اسمی گردش مالی تجارت الکترونیکی در سال 
۹۸ حدود ۴۲۳ هزار میلیارد تومان بود، اظهار داشــت: این رقم در 
مقایسه با سال ۹۷، رشد ۱۰۳ درصدی داشت که معادل ۱۷ درصد 

از تولید ناخالص کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه ارقام نشان دهنده رشد کسب وکارهای  اینترنتی، 
نقش موثر تجارت الکترونیک در اقتصاد کشــور را نشان می دهد، 
تصریح کرد: بعد از شــیوع کرونا از اسفندماه ســال ۹۸ در ایران، 
تراکنش های اینترنتی رشد چشمگیری را رقم زدند و در بازه زمانی 
اسفند تا اردیبهشت ماه تعداد تراکنش های خرید اینترنتی نسبت 
به مدت مشابه در ســال قبل از آن به طور میانگین افزایش ۲۸.۳ 

درصدی را تجربه کرد.

رشد ۴۰۰ درصدی مبلغ تراکنش های خرید اینترنتی در 
تیرماه

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه مقایســه 

مبالغ خریدهای اینترنتی در طی شیوع کرونا با مدت زمان مشابه 
در سال ۹۸، رشد قابل توجهی را نشان می دهد، اظهار داشت: مبلغ 
تراکنش ها در ماه فروردین با رشد ۲۲۷ درصدی از ۱۲ هزار و ۱۶۶ 
میلیارد تومان در سال ۹۸ به بیش از ۳۹ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان 
در سال جاری رسیده است که این میزان در اردیبهشت ماه با رشد 
۳۲۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان، به ۷۹ هزار و ۴۷۸ 

میلیارد تومان دست یافته است.
وی همچنین با بیان اینکه در خردادماه مبلغ تراکنش های اینترنتی 
۲۰۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته را تجربه کرد و از ۱۹ هزار 
و ۳۰۶ میلیارد تومان در سال گذشــته به بیش از ۵۸ هزار و ۶۸۹ 
میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید، خاطرنشان کرد: در تیرماه شاهد 
رشد ۴۰۰ درصدی در مبلغ تراکنش های اینترنتی بودیم که از ۲۱ 
هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان در ســال ۹۸ به بیش ۱۰۷ هزار و ۴۷۱ 

میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
ابوالمعصوم تاکید کرد: مردادماه، رشد ۳۲۱ درصدی مبلغ تراکنش 
های اینترنتی را داشتیم که ۲۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال 
۹۸ را به بیش از ۹۱ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان در ســال جاری به 
ثبت رســاند و در آخرین ماه تابستان با رشــدی ۲۰۳ درصدی از 
 ۲۳ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان به ۷۰ هــزار و ۹۲۳ میلیارد تومان 

رسید.
به گفته وی، در مجموع مبلغ تراکنش هــای اینترنتی در ۶ ماهه 
نخست سال جاری با وجود سایه شیوع ویروس کرونا، رشدی ۲۸۴ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد و از ۱۱۶ هزار 
و ۵۸۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۴۴۷ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان 

در سال جاری رسید.

افزایش ۵۲ درصدی در تعداد تراکنش های اینترنتی
ابوالمعصوم با بیان اینکه تعداد تراکنش های اینترنتی نشان دهنده 
افزایش عرضه و تقاضا در زمینه تجارت الکترونیک اســت، اظهار 
داشت: در آمار فروردین ماه سال گذشته حدود ۶۷ میلیون تراکنش 
به ثبت رسیده است که با رشد ۳۰ درصدی، این تعداد از ۸۷ میلیون 
تراکنش فراتر رفته است؛ همچنین در اردیبهشت ماه نیز با رشد ۵۱ 

درصدی، تعداد تراکنش های اینترنتی از ۸۲ میلیون در سال ۹۸ به 
۱۲۴ میلیون در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به رشــد ۴۸ درصدی تعداد تراکنش های اینترنتی در 
خردادماه با ثبت عدد ۸۰ میلیون در سال گذشته و ۱۱۹ میلیون در 
سال جاری، خاطرنشان کرد: همچنین در تیرماه سال گذشته ۸۶ 
میلیون تراکنش اینترنتی انجام شده است که این عدد با رشد ۶۴ 
درصدی رقم ۱۴۰ میلیون را در سال جاری پشت سر گذاشته است.

به گفتــه وی، مردادماه ســال ۹۸، بیش از ۸۹ میلیــون تراکنش 
اینترنتی به ثبت رسیده است که در سال جاری این تعداد با رشد ۶۸ 
درصدی رقم ۱۴۹ میلیون را نشان می دهد و در ششمین ماه سال 
نیز تعداد تراکنش ها از ۹۸ میلیون در سال ۹۸ به بیش ۱۴۳ میلیون 

در سال جاری رسید که رشد ۴۶ درصدی را تجربه کرده است.
 ابوالمعصــوم تاکیــد کــرد: در ۶ ماهه نخســت امســال تعداد 
تراکنش های اینترنتی ۷۶۵ میلیون بود که این عدد در مدت مشابه 
سال قبل، ۵۰۴ میلیون تراکنش را تجربه کرده بود و بر همین اساس 
در نیمه نخست سال جاری رشد تراکنش های اینترنتی ۵۲ درصد 

ثبت شده است.

۲۷۵ درصد افزایش و ۹۷ درصد کاهش در تراکنش های 
مشاغل اینترنتی

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیکــی ایران با بیان اینکه تحوالت 
کســب و کارهای اینترنتی در برخی فعالیت های کاال و خدمات با 
افزایش فروش و جذب منابع انسانی مواجه شده است، تصریح کرد: 
در خرید بلیت و رویداد آنالین ۲۷۵ درصد، عرضه کاال و مواد غذایی 
۱۲۱ درصد، عرضه لوازم دیجیتال ۳۲ درصد و مشاوره پزشکی ۲۲ 

درصد، رشد تقاضا را شاهد بودیم.
وی با اشاره به اینکه برخی مشاغل نیز با کاهش فروش و در نهایت 
تعدیل منابع انســانی همراه بودند، اظهار داشت: حوزه گردشگری 
۹۷ درصد، حوزه خدماتی ۸۶ درصد، سفارش آنالین غذا ۶۰ درصد، 
تبلیغات آنالین ۵۵ درصد و تاکســی آنالین ۵۱ درصد، با کاهش 

تقاضا مواجه شدند.
بررسی آمار و ارقام مرتبط با تراکنش های خرید اینترنتی و تغییرات 
میزان تقاضا در کاال و خدمات طی دوران شیوع کرونا نشان می دهد 
که پتانسیل تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد و مزایای خرید 
از راه دور می تواند تا حد زیادی ابزار موثری در جهت تامین مایحتاج 

مردم به صورت امن باشد.
البته برخی کاال و خدمات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی با وجود 
شــیوع کرونا با کاهش تقاضا مواجه هســتند اما افزایش در تعداد 
تراکنش های خرید اینترنتی در این دوران نشــان دهنده این است 
که گرایش افراد به تامین مایحتاج خود به صورت اینترنتی افزایش 
داشته است بنابراین می توان از این پتانسیل جهت تشویق کسب و 
کارهای سنتی برای ورود به این فضا و استفاده از بستر آنالین برای 

ارائه محصوالت و خدمات استفاده کرد.

مدیر پروژه پایش تجارت الکترونیک خبر داد

رشد ۲۸۴ درصدی خریدهای اینترنتی پس از شیوع کرونا
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دولت مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز 
ارز را اصالح كرد

تصویب نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود با تصمیم هیئت 
وزیران در کشور اصالح شد. بر اساس این اصالحیه، رمز ارزهای استخراج شده بر اساس 
مجوزهای صادره این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی 
که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند بود. همچنین استخراج کنندگان 
باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم )بدون واسطه( به 
کانال های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند. طبق اعالم وزارت نیرو، بر این اساس، 
سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر 
اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت 

نیرو تدوین می شود، تعیین و به صورت دوره ای به بانک مرکزی اعالم خواهد شد.

بیش از 800 فروشگاه اینترنتی در مهرماه نماد اعتماد گرفتند
۸۷۱ فروشــگاه اینترنتی در مهرماه ســال جاری)۱۳۹۹( از مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی نماد اعتماد گرفته اند. طبق گزارش روزانه وزارت صنعت معدن و تجارت 
طی حدود ۱۹ روزکاری در مهرماه گذشته ۸۷۱ نماد اعتماد صادر شده است و ۵۲ 
نماد اعتماد تمدید شده است. بیشترین تعداد نمادهای اعتماد صادر شده در طول 
یک روز به ۷۶ نماد اعتماد می رسد که طبق گزارش وزارت صمت در روز ۲۳ مهرماه 
از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده است.براین اساس تا کنون ۷۳ 
هزار و ۱۳۵ فروشگاه اینترنتی نماد خود را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت 
کرده اند. هر چند طبق برآوردهای صورت گرفته تعداد فروشگاه های اینترنتی فعال در 
کشور بیش از این تعداد است اما به نظر می رسد هم اکنون بیش از دوره های گذشته 
این فروشگاه ها اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کنند. یکی از دالیل اقبال 
از نماد اعتماد الکترونیکی دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی است، طبق مصوبات 
بانک مرکزی و شاپرک ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت یارها مجاز به ارائه 
خدمات پرداخت اینترنتی به فروشگاه هایی فاقد نماد اعتماد، نیستند.مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی اعالم کرده است با تغییراتی که در زیرساخت خود ایجاد کرده 
است سرعت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی را برای کسانی که مدارک آنان آماده 
است تقریبا به یک روز رسانده است و دبیر شورای عالی فضای مجازی طی نامه ای 
به رئیس جمهوری اعالم کرد که تمامی مراحل اضافی بــرای صدور نماد اعتماد 
الکترونیکی حذف شده اســت و این نماد در کمتر از یک روز صادر می شود. با این 
وجود طی سال های گذشته همواره فروشگاه های اینترنتی از ناکارآمد بودن روند 
صدور نماد اعتماد الکترونیکی گالیه مند بوده اند.هر چند از ابتدای فعالیت صدور نماد 
اعتماد الکترونیکی این نماد از سوی بخش خصوصی و شرکت  های فعال در حوزه 
تجارت الکترونیکی و فین تک ها مورد انتقاد قرار گرفته است اما با توجه به اینکه به 
تدریج الزام در یافت این نماد در قوانین مختلف از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه 

با پول شویی مورد توجه قرار گرفته است هر روز به اهمیت آن افزوده است. 

دارایی های دانش بنیان در برابر سرقت و آتش سوزی بیمه می شود
معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهمنامه ای مشــترک با سازمان های فعال در 
زمینه بیمه، بسته بیمه ای جامعی برای سرقت و آتش سوزی بر دارایی ها، محصوالت 
و مسئولیت های شرکت های دانش بنیان منعقد کرد.خدمات بیمه ای یکی از ۱۴۰ 
بسته خدمتی است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت های 
دانش بنیان ارائه می کند. این معاونت با امضای توافق نامه با بیمه های بازرگانی تالش 
کرد تا نیازهای مختلف بیمه ای شرکت های دانش بنیان را رفع کند.شرکت های 
دانش بنیان به دلیل نوع خاص فعالیتی که انجــام می دهند به خدمات بیمه ای 
ویژه ای نیاز دارند. شرکت های بیمه باید متناسب با این فعالیت های فناورانه بیمه 
نامه های سازگار با زیست بوم اقتصاد دانش بنیان کشور را تدوین کنند. معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق این مساله تفاهم نامه های مشترکی را 
با شرکت ها و سازمان های فعال در حوزه بیمه امضا کرد.این تفاهم نامه ها یک بسته 
خدمات بیمه ای بسیار متنوع را به وجود آورده است که انواع بیمه نامه ها را در بر 
می گیرد. این معاونت با امضای تفاهم نامه ای با بیمه ایران سعی کرد تا خدمات این 
شرکت به صورت ویژه در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گیرد. بیمه مسوولیت، 
بیمه مسوولیت حرفه ای، بیمه مسوولیت ناشی از تولید، بیمه مسوولیت کارفرما در 
قبال کارکنان، بیمه آتش سوزی، بیمه درمان گروهی و بیمه شکست ماشین آالت 
از جمله بیمه نامه های است که در بسته خدمتی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری قرار گرفته است.

شهردار اصفهان مطرح کرد:
فراموش نشدن مسئولیت های اجتماعی در برگزاری 

جشنواره فیلم كودک
شــهردار اصفهان گفت: یکی از مهمترین نکات ارزشمند جشنواره امسال فیلم 
کودک و نوجوان، فراموش نشدن مسئولیت اجتماعی جشنواره بود. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی "سالم 
اصفهان" ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسگری )ع( اظهار کرد: جشنواره بین 
المللی فیلم های کودکان و نوجوانان شب گذشته )جمعه( به پایان رسید، برگزاری 
آنالین این جشنواره نیاز به جسارت و ایســتادگی در برابر سختی ها داشت که 

خوشبختانه برگزار کنندگان در عمل، هر دوی این موارد را به خوبی نشان دادند.
وی با بیان اینکه جشنواره امســال فرصت هایی را شکوفا کرد که می تواند مسیر 
برگزاری آن را در ســال های آینده متحول کرده و از تجربه امسال استفاده کنند، 
تصریح کرد: من از همه برگزارکنندگان این جشنواره، خبرنگاران، هنرمندان و همه 
زحمتکشان آن قدردانی می کنم. شهردار اصفهان جشنواره امسال فیلم کودک را 
دارای نکات ارزشمند بسیار زیادی ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین نکات ارزشمند 
جشنواره فراموش نشدن مسئولیت اجتماعی جشنواره بود که رفتن گروه های هنری 
جشنواره به بنت سیستان و بلوچستان، اجرای برنامه برای کودکان در بیمارستان 
تخصصی کودکان امام حسین )ع(، صرفه جویی در هزینه ها و امکان تخصیص ۵۰۰ 
میلیون تومان از اعتبارات جشنواره برای حل مشکل عدم دسترسی دانش آموزان در 
مناطق کمتربرخوردار اصفهان له امکانات آموزشی از جمله گوشی، از این نکات بود.

وی در ادامه اضافه کرد: با تصویب شورای ترافیک ۷۷۷ کیلومتر مسیر استاندارد و 
ایمن دوچرخه سواری در اصفهان احداث می شود که این کار نیز از ارزش باالیی به 
ویژه در شرایط کرونا برخوردار است. این مسیرها می تواند عالوه بر افزایش سالمتی 
مردم به حل مشکالت ترافیکی و کاهش آلودگی هوا کمک کند. نوروزی تاکید کرد: 
اجرا و طراحی این مسیر دوچرخه از مدت ها قبل آغاز شده بود که طبق برنامه ریزی 
های انجام شده امیدوارم تا پایان سال بخش بسیاری از این مسیرها اجرا شود. وی 
گفت: با اجرای این پروژه حلقه بزرگ دوچرخه سواری در شهر اصفهان شکل می 
گیرد، همه مسیرها در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک در شهرداری شناسایی و 
کارشناسان در حال طراحی این مسیرها هستند که بعد از تکمیل اجرایی می شود، 
به همه شهرداران مناطق نیز ابالغ شده در مناطق خود این مسیرها را اجرایی کنند. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه ۳۰۰ کیلومتر از این مسیر ۷۷۷کیلومتری درجه یک 
است، تصریح کرد: عرض این مسیر درجه یک، دو متر است که با جدول گذاری 
به صورت ایمن جداسازی شده و در قالب یک مسیر یک طرفه و دوطرفه اجرا می 
شود. وی ۵۵ کیلومتر از مسیر دوچرخه را درجه دو ذکر کرد و افزود: این مسیر با 

خط کشی و عالئم ترافیکی در سمت راست خیابان ساخته می شود.

اخبار

پیگیری بیمه دانش بنیان ها در کمیسیون لوایح مجلس
معاون معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: تعامل نزدیکی با سازمان تامین اجتماعی داریم و در حال تدوین الیحه ای در کمیسیون لوایح مجلس هستیم و درصددیم 

بتوانیم بزودی مشکل بحث بیمه مضاعف را برای شرکت های دانش بنیان حل کنیم.

آمار گرانی ها در هفت ماهه 
امســال در قالب گزارش 
متولی آن یعنی مرکز آمار 
ایران در حالــی رکورددار 
 ۴ دهــه اخیــر معرفــی 
می شود که متهم اصلی در نگاه نخست دولت است؛ 
در حالی که وزیر ســابق راه و شهرســازی، تورم و 
افسارگسیختگی قیمت ها را نتیجه تحریم ها، بستن 
راه مبادله های بین المللی و نبود گرایش به تجارت 

آزاد است.
مرکز آمار ایران شــاخص قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری کشور در مهرماه امسال 
را ۲۶۰.۳ واحد اعالم می کند که نســبت به پایان 
سال گذشته ۳۰.۵ درصد رشــد کرده است. رشد 
۳۰.۵ درصدی شــاخص قیمت کاالهــا و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری کشور به این معناست که  
خانوارهای شهرنشین کشور به طور میانگین ۳۰.۵ 
درصد بیشتر از انتهای سال ۱۳۹۸ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. 
این میزان رشد تورم در هفت ماه نخست سال جاری 
در ۴ دهه اخیر در کشــور بی سابقه است و سال ۹۹ 

را باید متورم ترین سال تاریخ پس از انقالب نامید.

رکوردهای عجیب و جدید تورم
آمارهــای مربوط بــه تورم مهــر ماه ســال ۹۹ از 
کم ســابقه ترین آمارهای مربوط به افزایش قیمت 
چند دهه اخیر است. تورم ماهانه از هفت درصد عبور 
کرده و تورم نقطه به نقطه بار دیگر به باالی ۴۰ درصد 

رسیده است.
بررسی جزئیات تورم مهر ماه سال ۹۹ نشان می دهد 
تورم یک ماهه به هفت درصد افزایش یافته اســت. 
این میزان در چند دهه اخیر کم سابقه است و پیش 
از این، در مهر ماه سال ۹۷ تورم ماهانه از هفت درصد 
عبور کرده بود. طبق این بررسی، رکورد دیگر قابل 
مشاهده در آمار تورم مهر ماه امسال مربوط به تورم 
نقطه به نقطه یعنی مقایسه مهر ماه امسال نسبت 
به مهر ماه سال گذشته اســت که پس از یک سال، 
مجددا این نرخ به باالی ۴۰ درصد بازگشته و ۴۱.۴ 

درصد اعالم شده است.

آمار قابل تامل دیگر در تورم مهر ماه امســال، تورم 
دو رقمی ماهانه در سه گروه اســت. روغن  بیش از 
۱۶ درصد، گــروه آب، برق و ســوخت بیش از ۱۲ 
درصد و حمــل و نقل هم بیــش از ۱۷ درصد تورم 
داشته اند. بازگشت تورم ســه رقمی نقطه به نقطه 
یعنی مهر امسال نســبت به مهر پارسال هم نکته 

قابل تامل دیگر اســت. در ایــن دوره حمل و نقل 
بیش از ۱۰۹ درصد و گروه کاالهای بادوام شــامل 
 لوازم خانگی و خودرو هم بیش از ۱۳۶ درصد تورم 

داشته اند.
»کســب و کار« در گفتگو با یک کارشناس، دالیل 

جهش تورم را بررسی می کند. 

نرخ تورم ماهانه با ثبت رقم 7 درصد در مهرماه به بیشترین مقدار در دو سال اخیر رسید

رکورد شکنی  تورم  ماهانه
سال 99، متورم ترین سال تاریخ پس از انقالب شد

راه پرسنگالخ برگشت از قله تورمی
سید مرتضی افقه، اقتصاددان

رکوردشکنی تورم ماهانه در مهرماه آمار غیرمنتظره ای نبود زیرا زنگ خطر تحریم ها و کمبود کاالهای اساسی به صدا درآمده است. نزدیک به سه سال است که تحریم ها تشدید شده و اقتصاد ما به شدت وابسته به 
تجارت خارجی است. از طرفی تجارت خارجی به شدت وابسته به فروش نفت است. این در حالی است که از سه سال پیش ارتباطات ما قطع و حتی راه های دور زدن های تحریم ها که در دوره قبل داشتیم، بسته شد. 
اگر این آمار درست باشد که ما در شش ماهه اول سال فقط ۹۰۰ میلیون دالر نفت فروختیم، رقمی تکان دهنده است و می تواند به این معنا باشد که بخش تولید نتوانسته مواد الزم برای افزایش تولید خود را به دست 
آورد. از طرفی بخش کشاورزی تنها در برخی قسمت ها به تجارت خارجی وابسته نیست مثل زراعت و جنگلداری. اما بخش دامپروری و شیالت به شدت وابسته به خارج هستند و بنابراین با این وضع بخش صنعت 
 و خدمات ما به شدت لطمه دیده اند.  البته این لطمات بخشی به دلیل کرونا و بخشی ناشی از تحریم هاست. از سال ۹۷ که تحریم ها آغاز شد، این ارقام و تورم می توانستند ایجاد شوند؛ ولی ذخایر ارزی داشتیم و در 
ماه های اول هم توانستیم نیازهای الزم برای کاالهای اساسی را در ۶ تا ۷ ماهه ابتدای اعالم خروج آمریکا تا عملیاتی شدن آن رفع کنیم. در این دو، سه سال هم کج دار و مریز ادامه دادیم. البته امسال، سال سختی 
است چون ذخایر به اتمام رسیده و راه های فروش نفت بسته شده است. از طرف دیگر به دلیل امضا نشدن FATF در داخل، ارتباطات بانکی ما هم قطع شده است. اگر این رقم درست باشد که ۴۰ میلیارد دالر از 
فروش نفت قبلی به دلیل دور زدن تحریم ها از کشورهای دیگر طلبکاریم ولی به دلیل عدم مبادالت بانکی نمی توانیم وارد کنیم رقمی است معادل صادرات غیرنفتی مان.  مجموعه این عوامل طبیعی بود که امسال 

تورم همزمان با رکود و بیکاری افزایش یابد. 
عدم تهیه مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز بخش تولید باعث می شود که این واحدها که با ۴۰ درصد ظرفیت کار می کردند در حال حاضر بیشتر از سابق تعطیل شوند. تعطیلی واحدهای تولیدی به معنای بیکار 
شدن عده بیشتری از مردم و کاهش تقاضا و درنتیجه رکود است که از طرف دیگر کمبود تولید کاال را در پی دارد؛ یعنی درمجموع قیمت کاالها افزایش می یابد. مجموعه این عوامل باعث شده که ما با این مشکالت 
و نرخ تورم مواجه شویم.  گرانی های اخیر گروه های بیشتری را به زیر خط فقر می برد. توصیه من این است که نظام و حاکمیت بپذیرد که شرایط غیرعادی است و بنابراین اقدامات ویژه الزم دارد. با وجود شرایط 
بحرانی اقتصاد، هیچ اقدام خاصی انجام نمی شود. فقط به لحاظ سیاسی افراد و گروه ها با دولت برخورد می کنند و به گونه ای می خواهند توپ را در زمین دولت بیندازند. گروه های سیاسی در این زمان باید تندروی 
ها را کنار بگذارند زیرا گرانی ها و مشکالت حال حاضر که ناشی از تحریم هاست، مساله نظام است نه دولت زیرا تصمیم حاکمیت اســت که با آمریکا سازش نکنند. بنابراین باید بپذیریم شرایط فوق العاده است و 
اقدامات فوق العاده می خواهد به خصوص برای همان گروه های زیر خط فقر که ۶ دهک اند. بنابراین باید دولت با اولویت دهک های اول تا سوم سعی کند توزیع کاالهای اساسی مردم را به عهده بگیرد و از طریق 

کوپن یا از طریق سهمیه بندی به طور مداوم به این کار بپردازد.
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