
شــرکت اپل یک اســتارتاپ متخصص در هوش 
مصنوعی پیشــرفته و فنــاوری دیــد رایانه ای را 
خریداری کرد که ممکن اســت بــه بهبود هوش 
مصنوعی در شماری از اپلیکیشنها و خدمات این 

شرکت کمک کند.
منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند شــرکت اپل 
استارتاپ ویلنیکس را که در بارسلونا مستقر است، 
اوایل امســال خریداری کرد. ویلنیکس فناوری را 
طراحی کرده که از هــوش مصنوعی برای تحلیل 
محتوای متنی، صوتی و تصویــری ویدیو و درک 
آنچه ویدیو نشان می دهد، استفاده می کند. این 
اســتارتاپ از این فناوری برای ایجاد برچسبهایی 
برای ویدیو و قابل جســت و جو کــردن آن بهره 

می برد.
این قرارداد حدود ۵۰ میلیون دالر ارزش داشــته 
اســت. با این حال اپل درباره این قرارداد توضیح 

نداد و در بیانیه ای اعالم کرد این شــرکت گاه به 
گاه شرکتهای فناوری کوچکتر را خریداری کرده 

و درباره طرحها یا اهدافش توضیحی نمی دهد.
ویلنیکس از فناوری خود در نرم افزاری اســتفاده 
کرده که شرکتها برای جست و جو و پیشنهاد ویدیو 
و سایر رسانه ها به موتورهای جست و جو استفاده 

می کنند.
اپل ممکن اســت از فناوری ویلنیکس برای بهبود 
دستیار دیجیتالی Siri و جست و جوی آن استفاده 
کند یا این فناوری ممکن است در اپلیکیشن عکس 
اپل برای قابل جست و جو کردن ویدیوها استفاده 

شود.
به گفته منابع آگاه، حدود ۵۰ نفر از مهندســان و 
دانشمندان دیتای شرکت ویلنیکس از جمله یکی 
از موسســان و مدیر فناوری آن در اپل مانده اند. 
اپل دفتر بارسلونای ویلنیکس را نگه داشته و قصد 

دارد آن را به یکی از مراکز تحقیقات و توسعه هوش 
مصنوعی این شرکت در اروپا تبدیل کند. همچنین 
استخدام مهندســان برای این دفتر را آغاز کرده 
اســت. اپل در کمبریج انگلیس، ایرلند و مونیخ و 

زوریخ هم مهندسان هوش مصنوعی دارد.
این خرید به فهرست رو به رشد از شرکتهای هوش 
مصنوعی افزوده می شود که اپل در سالهای اخیر 

خریداری کرده است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اپل Siri را در سال 
۲۰۱۱ عرضه کرد و از آن زمان هوش مصنوعی را در 
نرم افزار خود شامل اپلیکیشنهای دوربین و عکس، 
بهینه کردن عمر باتری و تشخیص چهره و دست 
خط توسعه داده است. اما با وجود پیشرفتهایی که 
اپل در بهبود فناوری یادگیری ماشین داشته است، 
دســتیار صوتی Siri همچنان پایینتر از رقیبان 
عرضه شده از سوی گوگل و آمازون دیده می شود.

بیت کوین در ادامه مســیر صعودی خود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دالر را نیز پشــت سر 
گذاشت.

به گزارش سی ان بی سی، به نظر می رسد بیتکوین بار دیگر به روزهای اوج خود 
بازگشته است چرا که با صعود مجدد در آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی، 
بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۱۳.۶۲ درصد رسید. طی ۲۴ 
ساعت گذشته بیتکوین با ثبت صعود ۵.۵۵ درصدی به ۱۳ هزار و ۶۰۰.۷۳ دالر 

رسید. برخی از نهادهای معتبر جهانی در روزهای گذشته روی خوشی به ارزهای 
دیجیتالی نشان داده اند تا جایی که بانک مرکزی روسیه از آغاز طرح پایلوت روبل 
دیجیتالی در سال آینده و بانک مرکزی چین از موفقیت تراکنش های اولیه خبر 
داده اند. اخیرا اتحادیه اروپا نیز اعالم کرده است وارد کار قانون گذاری معامالت 
ارزهای دیجیتالی خواهد شد و این مساله حاکی از پذیرش نقش ارزهای دیجیتالی 
در آینده نظام مالی جهان خواهد بود.  هر چند برخی از منابع از پیشــرفت های 

جدید دارویی در مقابله با کرونا خبر داده اند،  با این حال شمار مبتالیان به کرونا 
در جهان بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان 
نگران بروز موج دوم همه گیری به صورت جهانی در پاییز هستند. تاکنون بیش از 
یک میلیون و ۱۶۸ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتال به کووید-۱۹ 
 از دســت داده اند و بیم افزایش محسوس شــمار قربانیان با تشدید روند فعلی 

وجود دارد.

البته صعود قیمتها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیتکوین نبود و قیمت 
بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر افزایشی بود؛ به گونه ای که اتریوم با ۴.۷۷ درصد 
صعود به ۴۰۵.۷۰ دالر، بیت کوین کش با ۳.۳۲ درصد جهش به ۲۶۴.۷۷ دالر، 
الیت کوین با ۴.۰۱ درصد افزایش به ۵۷.۷۶ دالر،  مونرو با ۲.۶۲ درصد صعود به 
۱۳۳.۹۴ دالر، دش با ۲.۰۸ درصــد افزایش به ۷۰.۸۸ دالر، زدکش با ۲.۲ درصد 

افزایش به ۶۰.۷۶ دالر و میکر با ۶.۰۶ درصد صعود به ۵۸۸.۱۳ دالر رسید.

قیمت طال در معامــالت روز چهارشــنبه بازار 
جهانی تحت تاثیر ابهامــات مربوط به انتخابات 
آمریــکا و افزایش جهانی مــوارد ابتال به کووید 
۱۹ تغییر چندانی نداشــت و باالی مرز ۱۹۰۰ 

دالر ماند.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری 
ثابت بود و در ۱۹۰۶ دالر و ۱۵ ســنت ایستاد. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هــر اونس طال با 
۰.۳ درصد کاهش، به ۱۹۰۷ دالر و ۱۰ ســنت 
رســید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با 
۰.۳ درصد افزایش، در ۱۹۱۱ دالر و ۹۰ ســنت 

بسته شده بود.
استفن اینس، استراتژیست بازار جهانی شرکت 
اکســی کورپ در این باره گفت: سرمایه گذاران 
به دلیلی برای خرید طال نیاز دارند و این دلیل از 
یک سیگنال سیاست پولی خواهد آمد. با افزایش 

شــیوع ویروس کرونا در همه نقاط، در مقطعی 
تدابیر محــرک مالی خواهیم داشــت و این امر 
احتماال به مداخله بیشــتر بانک مرکزی منجر 
می شود زیرا اقتصاد آسیب شدیدی خواهد دید.

پاندمی ویروس کرونا باعث چاپ کم سابقه پول و 
کاهش نرخهای بهره در سراسر جهان شده و طال 
را در مسیر ثبت بزرگترین رشد قیمت ساالنه در 

یک دهه  اخیر قرار داده است.
در این بین، بازارها پس از این که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا اذعان کرد که توافق بسته 
کمک مالی کرونا احتماال پس از انتخابات سوم 

نوامبر صورت خواهد گرفت، ناامید شدند.
با افزوده شدن ابهامات انتخابات آمریکا به ریسک 
گریزی در بازار، شــاخص دالر در برابر ارزهای 

رقیب ۰.۲ درصد رشد کرد.
بر اســاس گزارش رویترز، نگرانیها نســبت به 

شیوع ویروس کرونا ادامه دارد و آمریکا، روسیه، 
فرانسه و سایر کشورها شاهد ثبت رکورد روزانه 
ابتال هســتند. دولتهای اروپایــی در واکنش به 
این شرایط محدودیتهای جدیدی را برای مهار 

پاندمی وضع کرده اند.
تائو وانگ، تحلیلگــر فنی رویتــرز پیش بینی 
کرد اونس طال ممکن اســت حمایت در سطح 
۱۸۸۷ دالر را تست کند و اگر از این سطح بهبود 
پیدا کند در ســطح ۱۹۱۲ دالر با مقاومت روبرو 

خواهد بود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری ۰.۹ درصد سقوط کرد و به ۲۴ دالر 
و ۳۳ سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری با ۰.۱ درصد افزایش، در ۸۸۰ دالر ایستاد. 
هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد 

افزایش، به ۲۳۴۸ دالر و ۸۱ سنت رسید.

شاخص های مهم بورســی جهان امروز نیز ریزشی بودند. به گزارش 
بلومبرگ، فعالیت های تجاری و اقتصادی در سراسر دنیا تحت تاثیر کرونا 
قرار گرفته اند تا جایی که گزارش دفتر توسعه و تجارت سازمان ملل 
از کاهش ۴۹ درصدی حجم سرمایه گذاری خارجی در اروپا و آمریکا 
طی شش ماه نخست امسال خبر داده است. بیشترین کاهش در جذب 
سرمایه گذاری خارجی مربوط به کشورهای در حال توسعه بوده که طی 
بازه زمانی فوق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حجم این سرمایه 

گذاری ها ۷۵ درصد ریزش کرده است. 
همزمان با افزایش ســرما نگرانی ها از قدرتمندتر شدن کرونا شدت 
گرفته است و رشد نسبی قربانیان و افزایش محسوس مبتالیان بیانگر 
این موضوع است که جهان تا مدتی نامعلوم درگیر این ویروس مرگبار 
خواهد بود. سرعت شیوع در برخی از مناطق به حدی باال بوده که مقامات 
مجبور به اعمال مجدد قرنطینه ها شده اند که این مساله به معنای کمتر 
شدن امیدها برای احیای سریع رشد اقتصادی خواهد بود. انتظار می رود 
اقتصاد جهان امسال را با ثبت رشد منفی قابل مالحظه ای برساند که 
حتی از عملکرد دوران موسوم به رکود بزرگ در سال ۲۰۰۸ نیز بدتر 

خواهد بود.  
از طرف دیگر مناقشات بین دو اقتصاد نخست جهان نیز ذهن معامله 
گران را به خود مشغول کرده و اظهارات دونالد ترامپ- رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص نقش چین در شیوع کرونا باعث نگرانی معامله گران 
از شروع یک جنگ لفظی جدید بین دو اقتصاد نخست جهان شده است. 
ترامپ با بیان اینکه چین اصلی ترین رقیب و دشمن آمریکا است، افزود: 

چینی ها کارهای بد زیادی انجام داده اند. می توانستند جلوی شیوع 
ویروس را بگیرند اما گذاشتند که همه جا پخش شود.  

چین و آمریکا با وجود رسیدن به یک توافق تجاری در اواخر سال قبل که 
به فاز نخست معروف شد، هنوز نتوانسته اند بر سر جزییات نیز به توافق 
برسند هر چند که آمارها نشان می دهد چین طبق تعهد خود با افزایش 
واردات از آمریکا به تدریج در حال کاستن از تراز تجاری مثبت خود با 
آمریکا است. این دو کشور بیشترین حجم تجارت دوجانبه در جهان را 
با یکدیگر دارند.   مناقشات دو کشــور بار دیگر در زمینه تایوان شدت 
گرفته و چین تهدید کرده است که حضور نظامی آمریکا در تایوان را 
تحمل نخواهد کرد و در صورت لزوم با استفاده از ارتش خود به تهدیدات 
پاسخ خواهد داد.  میشل بارنیه- مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در 
امور برگزیت در شرایطی از نزدیک شدن طرفین به حصول یک توافق 
بر سر کلیات روابط تجاری آتی خبر داده که هنوز انگلیس و اتحادیه 
اروپا نتوانسته اند به توافقی بر ســر چارچوب روابط آینده خود دست 
پیدا کنند. دومنیک راب- وزیر خارجه انگلیس در اظهاراتی با انتقاد از 
مقامات اتحادیه اروپا گفته است که مواضع بروکسل باعث ناامیدی لندن 
شده است. همچنین برخی از منابع خبری از احتمال استعفای بوریس 
جانسون- نخست وزیر انگلیس تا یک ماه آینده خبر داده اند. پیش از این 
کارشناسان اقتصادی بانک گلدمن ساکس در تحلیلی با هشدار نسبت 
به عواقب شدید شکست مذاکرات برگزیت برای اقتصاد انگلیس نوشته 
بودند: اگر انگلیس و اتحادیه اروپا بدون دستیابی به توافقی مشخص 
به قوانین ســازمان تجارت جهانی رجوع کنند، اقتصاد انگلیس دچار 

پیامدهای سنگینی خواهد شد که تبعات آن احتماال دو تا سه برابر بیشتر 
از پیامدهای کرونا خواهد بود.همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در 
اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی 
در این کشور شده، نرخ تورم ساالنه این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۰.۳ 
درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۵ درصد 
رسیده است که این نرخ تورم، باالترین نرخ تورمی انگلیس در طول چهار 

ماه اخیر محسوب می شود.
کشمکش بر سر چگونگی و میزان بسته حمایتی جدید در برابر کرونا 
در آمریکا هنوز ادامه دارد و روند معامالت را تحت تاثیر قرار داده است. 
نانسی پلوسی- رئیس کنگره از ترامپ خواسته است تا در خواسته های 
خود تجدید نظر کند. با این حال کارشناسان معتدند بعید است دموکرات 
ها اجازه اجرایی شدن این بسته را در استانه انتخابات بدهند. از سوی 
دیگر در مجلس سنا، میچ مک کانل- رئیس این مجلس از ارایه بسته 

پیشنهادی جمهوری خواهان تا هفته آینده خبر داده اند.
ریچارد کالریدا- قائم مقام رئیس بانک مرکزی آمریکا - با اشــاره به 
پیامدهای وسیع ویروس کرونا بر روی اقتصاد این کشور گفته است: 
بیرون آمدن از این چاله طول خواهد کشید، شاید یک سال زمان الزم 
باشد تا سطح تولیدات ناخالص داخلی مان به قبل از آغاز بحران برگردد. 
وی مسیر احیای اقتصاد را طوالنی و دشوار دانست و افزود: برای بازار کار 
شاید حتی زمان بیشتری الزم باشد تا همه چیز به حالت قبل برگردد.  

تاکنون بیش از ۴۴ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۴۹ مورد ابتال به کرونا گزارش 
شده است که در این بین یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۶۶۷ نفر جان خود 

را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات مربوط 
به آمریکا با ۲۳۱ هزار و ۷۹۰ نفر، برزیل با ۱۵۷ هزار و ۵۲۸ نفر، هند با 
۱۲۰ هزار و ۵۴ نفر، مکزیک با ۸۹ هزار و ۱۷۱ نفر و انگلیس با ۴۵ هزار 

و ۳۶۵ نفر بوده است.

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج« با ۰.۷ درصد کاهش نسبت 
به روز قبل و در سطح ۲۷ هزار و  ۴۹۱.۶۵ واحد بسته شد. شاخص »اس 
اند پی ۵۰۰« با ۰.۰۵ درصد ریزش تا سطح ۳۳۹۹.۱۳ واحدی پایین 
رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 

۰.۷۵ درصد افزایش در سطح ۱۱ هزار و ۴۳۱.۳۵ واحدی بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۱.۰۹ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۵۷۲۸.۹۹ واحد 
بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با کاهش 
۰.۹۳ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۲ هزار و ۶۳.۵۷ واحدی به کار خود 
خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با افت ۱.۷۷ درصدی در 
سطح ۴۷۳۰.۶۶ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۲.۱۴ 

درصد پایین رفت و به ۶۶۵۱.۳۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی 
که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۰۴ درصدی 
تا ســطح ۲۳ هزار و ۴۸۵.۸۰ واحدی پایین رفت. شــاخص "هانگ 
سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۵۳ درصد پایین رفت و در سطح ۲۴ هزار 
و ۷۸۷.۱۹ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" 
صعود ۰.۱۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۶۹۹.۲۸ واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با 
۱.۷ درصد کاهش و ایستادن در سطح ۶۰۵۱.۰۲  واحدی به کار خود 
خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" 

ژاپن نزولی بود.

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۰.۹ درصد افزایش به ۳۹.۴۶ دالر رسید و نفت 
خام برنت دریای شمال با صعود ۰.۶۸ درصدی به ازای ۴۱.۱۴ دالر در 

هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هــر اونس طال با صعود ۲.۴۸ 
درصدی نسبت به روز قبل در ســطح ۱۹۰۷.۶۹ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با افزایش ۰.۴۱ درصدی به ازای ۲۴.۵۲ دالر مبادله شد.

اپل برای بهبود هوش مصنوعی دست به کار شد

پرواز بیت کوین ادامه دارد

نیروی صعودی طالی جهانی ته کشید

ادامه روزهای بد بورس های جهان
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در مهرماه؛

فاصله تورمی دهک ها 
به 8/1 درصد رسید

 با سوء  استفاده 
کنندگان ارز 
۴۲۰۰ تومانی
 برخورد شود

جهانگیری:

اتکای  بودجه 
به  نفت  به 
10 درصد 

رسیده  است
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kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

روحانی:

سرمقاله

يادداشت يک

يادداشت دو

بالتکلیفی
 بازار ارز

فساد ساختاری 
در صنعت خودرو

کنترل تورم
 به جای کاالبرگ

شرایط فعلی بازار ارز به دلیل 
اینکه چشــم همه به نتایج 
انتخابات آمریکاست شرایط 
پر ریســکی شــده است. 
به دلیل ترس از ضرر و زیان بیشــتر و هم چنین 

بالتکلیفی نرخ ها...

  کامران ندری، کارشــناس 
اقتصادی

  فربد زاوه، کارشناس خودرو

  حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
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حبس نفس ها 
در بازار ارز

نیاز بورس 
به تزریق اعتماد

مجلس با وجود آگاهی از نبود منابع مالی، اصرار به پرداخت کاالبرگ 120 هزار تومانی دارد

مناقشه  بر سر کاالبرگ
صفحه3

صفحه۴

جهش قیمت کارخانه ای خودروهای  سایپا
  R   افزایش  ۴۰  میلیونی  قیمت کارخانه ای  سایپا  کوییک

دعوتنامه   مهرماه   محصوالت   سایپا   برخالف   قانون   با   قیمت های   جدید   صادر  شد

حرکت توام با ریزش نرخ دالر در هفته گذشــته و 
ثبات آن در روزهای اخیر موجب نگرانی دالالن ارزی 
از آینده این بازار شده اســت. این نگرانی تا آنجایی 
پیشروی کرده است که دالالن به مردمی که ارز را 
برای ســرمایه گذاری انتخاب کرده اند توصیه می 
کنند بخشــی از دارایی های ارزی خود را به ریال 
تبدیل کنند. آینده نامعلوم بازار ارز به دالیلی که مهم 
ترین آنها انتظار برای روشن شدن تکلیف انتخابات 
آمریکاست موجب شده تا بسیاری از مردم دارایی 
های ارزی خود را به ریال تبدیل کنند و از طرفی دیگر 
دالالن ارزی نیز به الک دفاعــی فرو روند.  البته در 
کنار توصیه برخی دالالن بازار ارز به یکدیگر مبنی بر 
تبدیل بخش کوچکی از دارایی های ارزی به دارایی 

ریالی، اظهارات رئیس کل...

 بورس روز گذشته با بیش از ۱۳ هزار واحد کاهش 
به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هــزار واحد عقب گرد 
کرد. در معامالت روز گذشته بازار سرمایه شاخص 
کل ۱۳ هزار و ۸۳۵ واحــد کاهش یافت و رقم یک 
میلیون و ۲۸۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز با ۳۱۵۶ واحد کاهش به رقم ۳۷۶ 
هزار و ۹۵۵ واحد رســید. معامله گران روز گذشته 
۷۸۹ هزار معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۱۱ هزار میلیارد 
ریال  انجام دادند. پاالیش نفــت اصفهان، پاالیش 
نفت تهران، سرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان، پاالیش نفت 
بندرعباس و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها 

بیشترین تاثیر منفی را روی...



اقتصاد2
ایران وجهان

دعوت به همکاری در بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد به منظور تأمین و تکمیل سرمایه 
انســانی مورد نیاز خود، با شــرایط زیر دعوت به 

همکاری می نماید. 
فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد در رشته های مورد پذیرش، جهت همکاری 

در شعبه های مورد نظر بانک
فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی در رشته های 
مورد پذیرش، جهت همکاری به عنوان منشی در 

شهرهای تهران، تبریز و اهواز
فارغ التحصیالن مقاطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد در رشته حقوق )با اولویت دارا بودن پروانه 
وکالت(، جهت همکاری در شهرهای مورد نظر به 

عنوان کارشناس حقوقی
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانید 
 www.bpi.ir به سایت بانک پاسارگاد به نشانی

مراجعه نمایید.

مدیرعامل بانک مسکن تشریح کرد
چهار هدف کلیدی بانک مسکن

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بانک مسکن 
تنها بانک توســعه  ای – تخصصی در حوزه تامین 
مالی بخش مسکن و ســاختمان است گفت: ما در 
این دوره، تحقق چهار هدف کلیــدی را دنبال می 
کنیم. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
، محمود شایان در تشریح اهداف کلیدی چهارگانه 
در بانک مســکن گفت: هدف اول مــا ایفای نقش 
مهم و موثر در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن 
در سراسر کشــور اســت. همچنین هموارسازی 
 مسیر مالی اجرای برنامه  های مربوط به طرح  های 
توســعه  ای دولت در حوزه ساخت و تولید مسکن، 
بازآفرینی شــهری و نوســازی بافت فرسوده یکی 
دیگــر از اهداف کلیدی بانک مســکن اســت. در 
کنار ایــن دو هدف عالیه، بانک مســکن ماموریت 
اعطای تســهیالت جهت تامین مســکن تمامی 
خانوارهــای نیازمنــد خانــه و همچنیــن ارایه 
 خدمات مالــی، اعتباری و مشــاوره ای به فعاالن، 
توســعه  گران، ســازندگان و کلیه شــرکت  های 

ساختمانی و انبوه  سازان را نیز دنبال می  کند.

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
صورت های مالی شفاف پیش 
نیاز ارائه خدمات و تسهیالت در 

اگزیم بانک ایران
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
تصمیم گیری در خصوص پرونده شــرکت هایی 
که صورت های مالی شفاف و مناسبی دارند بدون 
وقفه انجام می پذیرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، رضا ساعدی فر، افزود: شرط 
دریافت تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه 
ملی برخورداری حداقل بیست درصدی از نسبت 
مالکانه اســت. وی افزود: در صورتی که بنگاهی از 
نسبت مالکانه یادشده برخوردار نباشد، امکان ثبت 
اطالعات آن در سامانه صندوق توسعه ملی به منظور 

دریافت تسهیالت تلفیقی، وجود نخواهد داشت.
ساعدی فر با بیان اینکه نسبت مالکانه برای بنگاه 
هایی که خواهان اســتفاده از تسهیالت از محل 
منابع بانک هستند، حداقل ۱۵ درصد تعیین شده، 
اظهار داشت: دریافت تسهیالت برای بنگاه هایی که 
حداقل نسبت مالکانه یادشده)۱۵ درصد( را دارند، 

از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.
معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران تصریح 
کرد: این بانک به شــرکت هایی تسهیالت بدون 
وثیقه اعطا می کند که صورت های مالی شفاف 
خود را با امضا و مهر تایید حسابرس به بانک ارائه 
دهند، در غیر اینصورت باید وثیقه ای مناسب به 

بانک معرفی کنند. 

هدف گذاری پرداخت 200 میلیارد 
تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون 

در استان چهارمحال و بختیاری
حجت اله مهدیان که به عنوان نماینده وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی به استان چهارمحال و بختیاری 
سفر کرده است ضمن بازدید از طرح های اشتغال زایی 
این اســتان از هدف گذاری پرداخت 200 میلیارد 
تومان تسهیالت بانک توسعه تعاون در این استان 
خبر داد. مدیرعامل بانک توسعه تعاون که در جلسه 
اشتغال این استان سخن می گفت با بیان این مطلب 
خاطرنشــان کرد: بانک توســعه تعاون به عنوان 
جوان ترین بانک دولتی کشــور از سال 88 فعالیت 
خود را جهت کمک به تامین مالی بخش بسیار مهم 
اقتصاد کشور یعنی تعاونی ها و تسهیل اشتغال زایی 
آغاز نموده است و طی این سال ها توانسته است با 
دایر کردن 4۵0 شعبه در سراسر کشور، موفقیت های 

خوبی در تحقق اهدافش بدست آورد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به تسهیالت 
پرداختی این بانک در استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: در ســال 98 حدود ۱30 میلیارد تومان و 
در هفت ماهه امســال مبلغ ۱۱0 میلیارد تومان 
تسهیالت توسط شعب بانک در این استان پرداخت 
شده است. وی اظهار امیدواری کرد که در صورت 
اولویت بندی دقیق طرح های متقاضیان تسهیالت، 
مقدار وام هــای پرداختی تا پایان ســال به 200 

میلیارد تومان برسد.

بانک ها

 بورس روز گذشته با بیش 
از ۱3 هــزار واحد کاهش 
بــه کانال یــک میلیون و 
 200 هزار واحد عقب گرد

 کرد.
به گزارش ایســنا، در معامالت روز گذشــته بازار 
سرمایه شاخص کل ۱3 هزار و 83۵ واحد کاهش 
یافت و رقم یک میلیون و 288 هزار واحد را ثبت 
کرد. شــاخص کل با معیار هــم وزن نیز با 3۱۵۶ 
واحد کاهش به رقم 3۷۶ هزار و 9۵۵ واحد رسید.

معامله گران روز گذشــته ۷89 هــزار معامله به 
 ارزش ۷۱ هــزار و ۱۱ هــزار میلیــارد ریــال 

انجام دادند.
پاالیش نفــت اصفهــان، پاالیش نفــت تهران، 
ســرمایه  گذاری نفت و گاز و پتروشــیمی تامین، 
گســترش نفــت و گاز پارســیان، پاالیش نفت 
بندرعبــاس و مخابرات ایران نســبت به ســایر 
 نمادها بیشــترین تاثیــر منفــی را روی بورس 

گذاشتند.
شاخص کل فرابورس نیز با ۵۵ واحد کاهش در رقم 

۱۶ هزار و ۱24 واحد ایستاد.
معامله گران این بازار 423 هــزار معامله به ارزش 

۱33 هزار و 3۱ میلیارد ریال انجام دادند.
پلیمر آریاساسول و پتروشیمی زاگرس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و سرمایه  گذاری 
صبا تامین، بانک دی، پتروشیمی تندگویان، سنگ 
آهن گوهر زمین و فرابورس ایران نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر منفــی را روی فرابورس 

گذاشتند.

فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد، در گفت وگویی که 
سایت رسمی ســازمان بورس آن را منتشر کرده 
اســت، گفته:»نبنده به عنوان یک مقام مســئول 
به ســهامداران نه می گویم بفروشید نه می گویم 
بخرید.« او گفته اســت:» چند روزی اســت که 
وضعیت شــاخص مطلوب نیســت اما باید بدانیم 
هر تصمیمی در بازار ســرمایه تاثیرگذار اســت 
به طور مثال بحث افزایش نرخ ســود را داشــتیم 
که خوشبختانه بالفاصله از ســوی بانک مرکزی 
تکذیب شــد البته موضوع بســیار مهم این است 
که تاثیرگذاری نرخ ســود بــر نقدینگی قطعیت 
ندارد.خبر خوش من به ســهامداران این اســت 

که شــاهد افزایش نرخ ســودآوری شــرکت ها 
هستیم. شرکت های بورسی از بنگاه های گلچین 
و صادراتی هســتند که در حال حاضر نرخ رشــد 
ســود برخی از آنها بیش از 300 درصد بوده است. 
p/e برخی از شــرکت ها به 4 رسیده است که این 
عدد بســیار خوبی است.« دژپســند همچنین با 
تاکید بر اینکه از ســهامداران خواهش می  کنم با 
تامل نســبت به خرید و فروش ســهام خود اقدام 
کنند، گفت: » ســهامداران بدانندکه روز گذشته 
ســهام ارزنده خود را می فروشــند. بــا تامل در 
 این بازار صبر کننــد تا مجبور به ارزان فروشــی 

نشوند.«

به گزارش اتاق تهران به اعتقاد کارشناســان یکی 
از بزرگتریــن چالش هایی که باعــث ریزش بازار 
سرمایه و سقوط بورس به کانال یک میلیون و 200 
هزار واحدی شده است، صف های طوالنی فروشی 
اســت که به دنبال بی اعتمادی به بازار سرمایه و 
رشــد بازارهای موازی همچون دالر، ارز و خودرو 

ایجاد شده است. 
در این بیــن البته دولت تالش مــی کند با تزریق 
منابع به بازار سرمایه از روش های مختلف جلوی 
ســقوط بیشــتر را بگیرد و مقاومت شاخص ها را 
در مقابل ریــزش افزایش دهد اما کارشناســان 
تاکید دارند تزریق اصلی که در بازار ســرمایه باید 
صورت گیرد، مربوط به اعتماد عمومی است نکته 
ای کــه اگر اتفاق بیفتــد دوباره می توان شــاهد 
 افزایش سرمایه گذاری و کاهش خروج سرمایه از

 بورس بود.
در این بین دولت و مســئوالن بازار سرمایه تالش 
می کنند با راهکارهایی همچون افزایش ســرمایه 
جلوی کاهش ریزش شــاخص را بگیرند. برهمین 
اساس در طول 2 ماه گذشته سازمان بورس با انجام 
تدابیری که بخش عمده آن شامل تزریق نقدینگی 
به بازار سهام بود، سعی کرده تا جلوی نزول بورس 
را بگیرد؛ اما سیاست های تزریق نقدینگی کارساز 
نبود و بازار ســهام ظرف ۷۵روز گذشته ۷۵0هزار 
واحد افت کرده است. حاال طبق تازه ترین مصوبه 
سازمان، بورس قرار است سقف مجاز خرید سهام 
صندوق هــای ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت و 
میزان اعتباری که کارگزاران به مشتری هایشــان 
می دهند افزایش یابد. شاخص کل بورس از نیمه 
 مــرداد تا کنون حــدود 900 هــزار واحد ریزش 

داشته است.

عقب گرد بورس به کانال یک میلیون و 200 هزار واحد

نیاز بورس  به  تزریق اعتماد

روحانی:
اتکای  بودجه به  نفت  به  10 درصد 

رسیده  است
حســن روحانی، رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت گفت: هیچکس نیست که بگوید کار و عمل 
من اشکالی ندارد و قابل نقد نیست...اما نقد برای 
تضعیف روحیه مردم و ...؟ این دیگر نقد نیست؛ این 
چه نقدی است که خوبی ها را نبیند و فقط نقطه 

ضعف ها را ببیند!
 روحانی افزود:  نقد این اســت که نقاط مثبت را 
ببینند؛ نقاط ضعف را هم همینطور و راهکار ارائه 

دهند.
او گفت: لجن پراکنی، نسبت دروغ  به یکدیگر دادن، 
سخنان ناروا گفتن و بردن آبروی اشخاص ربطی 

به نقد ندارد.
روحانی افــزود: از مقام معظــم رهبری به خاطر 
تفقدی که بــه دولت و رییس جمهور داشــتند، 
سپاسگزاری و  تشکر می کنم؛ وقتی مقام معظم 
 رهبری از دولت حمایت می کنند بار ما سنگین تر 

 می شود.
او همچنین گفــت: از دو قوه دیگــر، نیروهای 
مسلح و همه نخبگان می خواهم که همدیگر را 
یاری کنیم...از مجلــس تقاضا می کنیم که ما را 
یاری کند؛ بزگترین کمک به ما این است که ۶۷ 
الیحه ای که داده ایم را بررسی و تصویب کنند و با 

هم همفکری کنیم.

جهانگیری:
 با سوءاســتفاده کنندگان ارز 

۴200 تومانی برخورد شود
اســحاق جهانگیری در جلســه کارگروه تنظیم 
بازار و کاال های اساسی با اشاره به افزایش قیمت 
برخی اقالم و کاالهای اساســی، گفت: الزم است 
دستگاه های اجرایی و نظارتی به خصوص ستاد 
تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی نظارت 
جدی و مســتمر بر اجرای تصمیمات مرتبط با 
قیمت گذاری کاالها داشــته باشــند چراکه اگر 
بر روند اجرای مصوبات نظــارت و کنترل وجود 
نداشته باشــد، قیمت گذاری کاالها در حقیقت 

مفهومی ندارد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد از عدم اجرای 
تصمیمات مرتبط با قیمت گذاری کاالهای اساسی 
اظهار داشــت: رویکرد جدی دولت این است که 
کاالهای اساســی و اقالم ضروری مورد نیاز مردم 
باید به وفور در بازار موجود و تحت کنترل و نظارت 
دقیق باشد و وقتی تصمیمی برای تعیین قیمت 
یک کاال اتخاذ می شــود باید با جدیت و تا اجرای 
کامل پیگیری شود.جهانگیری با تاکید بر اینکه 
تخصیص ارز 4200 تومانی باید با حساسیت انجام 
شود، افزود: با توجه به اختالف زیاد قیمت ارز 4200 
تومانی با ارز آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در 

تامین این ارز جدی باشد.
وی ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید با جدیت و 
سختگیری بر نحوه توزیع ارز 4200 تومانی نظارت 
داشته باشد زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت 
منابع ارزی مواجه است، بخاطر رعایت حال مردم 
و کمک به معیشت جامعه ارز کاالهای اساسی را 
با قیمت 4200 تومان تامین کرده است و اگر وارد 
کننده ای بخواهد از این ارز سوءاستفاده کند، به 
کشور خیانت کرده است که باید به طور جدی با 
او برخورد شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه از زمان 
تخصیص ارز تا واردات کاالهای اساسی نباید زمان 
زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خواست نظارت جدی بر نحوه تخصیص ارز 4200 
تومانی و واردات کاالهای اساســی داشته باشد و 
واردات این اقالم را به واردکنندگان خوشــنام و 

معتبر محول کند.
وی اضافه کــرد: دولت مایل نیســت که تولید 
کنندگان پرونده تعزیراتی داشته باشند اما انتظار 
می رود تولید کنندگان نیز همراهی الزم را در تامین 
کاال و قیمت ها داشــته باشند چراکه عدم رعایت 

مصالح مردم موضوعی غیرقابل اغماض است.
معاون اول رییس جمهــور با بیان اینکه مهترین 
خواســته و مطالبه مردم مدیریت شرایط کنونی 
است، خاطرنشان کرد: مدیران کشور مسئولیت 
پذیرفته اند که مشکالت مردم را حل کنند و در این 
مسیر باید آبرو و منافع شخصی خود را فدای مردم 
و کشور کنند. وی افزود: متاسفانه این روزها عده ای 
در داخل و خارج تالش می کنند تا اوضاع کشور را 
نابسامان جلوه دهند و مانع از تعامالت سازنده ایران 
با کشورهای دیگر شوند. در این شرایط نظارت بر 
بازار و قیمت کاالها از اهمیت فراوانی برخوردار است 
چراکه عده ای در صدد بر هم زدن شرایط اقتصادی 
کشور هستند بنابراین مسئولین وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی باید 
بصورت شبانه روزی بر تامین کاالهای اساسی و 

قیمت های بازار تمرکز داشته باشند.

اخبار

نرخ تورم کل کشــور در مهر ماه ۱399 برابر 2۷,2 
درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه 24.4 درصد برای دهک اول تا 32.۵ درصد برای 

دهک دهم نوسان دارد.
به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور 
در مهر مــاه ۱399 برابر 2۷,2 درصد اســت که در 

دهک های مختلف هزینه ای در بازه 24.4 درصد برای 
دهک اول تا 32.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. 
محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین 2۱.۱ 
درصد برای دهک دهم تــا 23.۵ درصد برای دهک 
دوم است. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده 

»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین 2۵.۵ درصد 
برای دهک اول تا 3۵.۵ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی دهک ها
بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 

8,۱ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۶.۵ درصد( 
۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه قبل ۱.2 واحد درصد و در گروه عمده 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 

2.8 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

در مهرماه؛

فاصله تورمی دهک ها به ٨,١ درصد رسید
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افزایش سقف تســهیالت خرید مسکن که هم 
اکنون ۱۶0 میلیون تومان است فعال در دستور کار 
مسئوالن از جمله وزیر راه و شهرسازی قرار ندارد؛ 
وزارتخانه همچنان معتقد اســت که کنترل بازار 
مسکن باید از طریق رشد ساخت و ساز محقق شود.

به گزارش ایســنا، وزیر راه و شهرسازی به عنوان 
یکی از اعضای شــورای پول و اعتبــار اخیرا یک 
بــار دیگر تاکید کــرده که موضــوع افزایش وام 
مســکن فعال در دســتور کار قرار ندارد. محمد 
اســالمی با این حال گفتــه کــه »منتظریم تا 
قیمتها فروکش کند و ســپس سر فرصت در این 
باره تصمیم گیــری  کنیم«. ایــن صحبت وزیر 
 بدان معناست که وام مسکن شــاید باال برود اما 

حاال نه.
با وجود آنکه در دولت روحانی ســقف تسهیالت 
خرید مسکن هشت برابر شــد و به ۱۶0 میلیون 
تومان برای زوجین رسید که از ســال ۱392 تا 
اواخر ۱39۶ فرصت خوبی به متقاضیان برای خرید 
خانه داد، به یکباره با نوسانات اقتصاد کالن و رشد 
قیمت مسکن تاثیرگذاری وام خرید خانه به طور 
محسوســی کاهش یافت. به طوری که با توجه 
به میانگین 2۶.۷ میلیون تومــان قیمت هر متر 
مسکن در تهران، حاال با وام ۱۶0 میلیون تومان 
 فقط می توان حدود شــش متر خانه خریداری 

کرد.
با این حال محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی که 
از ۱9 آبان ۱39۷ جایگزین عباس آخوندی شده از 
همان ابتدا معتقد بود که افزایش وام مسکن اثرات 
تورمی در بازار ایجاد می کند. او که افزاش عرضه 

را راهکار مناسب تری می داند از اواخر سال ۱39۷ 
پروژه اقدام ملی مسکن را با ظرفیت احداث 400 
هزار واحد آغاز کرد. در ادامه توافقنامه هایی ذیل 
این پروژه با دســتگاههای اجرایی به امضا رسید 
که اضافه بر 400 هزار واحد قبلی اســت. مطابق 
آخرین آماری که اســالمی ارایه کــرده تا کنون 
 4۶0 هزار واحد در قالب این طرح تعیین تکلیف 

شده است.

الزام بانکها به پرداخــت ۲۰ درصد از 
تسهیالت به حوزه مسکن

مطابــق قانــون، بانکهــا موظفنــد 20 درصد 
از تســهیالت پرداختی خود را به حوزه مســکن 
اختصاص دهند. بــا این حال ایــن موضوع طی 
ســالهای اخیر مغفول مانــده و پرداختی بانکها 
 به بخــش مســکن کمتــر از ایــن رقــم بوده 

است. 
اخیرا اسالمی اعالم کرده چهارشنبه شب )29 مهر 
ماه( در شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای بخش 
مسکن گرفتیم که بر اساس آن 20 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی به ساخت و ساز مسکن 
اختصاص داده می شود؛ بانک مرکزی سهمیه هر 
بانک از این مبلغ را تعیین می کنــد وزارت راه و 
شهرسازی نیز ســامانه معرفی سازندگان را تهیه 
می کند تا بتوانند وام ساخت را دریافت کنند 20 
هزار میلیارد تومان رقم قابل مالحظه ای اســت. 
کما اینکه وزارت صمت هم ۵0 هزار میلیارد تومان 
برای رفع موانع تولید بخش صنعت توانست مصوبه 

از شورای پول و اعتبار دریافت کند.

بررسی جدیدترین آمار تحوالت مسکن حاکی 
از آن است که بازار روند افزایش قیمت مسکن 
حدود ۱0 درصدی ماهانه خود را همچنان طی 

می کند.
به گزارش تســنیم، عدم انتشــار آمار تحوالت 
بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی وارد 

چهارمین ماه خود شده است.
ایــن وزارتخانه از مردادامســال به این ســو با 
هدف جلوگیــری از افزایش قیمت مســکن، 
 انتشــار گزارش های ایــن بخــش را متوقف 

کرده است!
اما در مقابــل بانــک مرکزی همچنــان آمار 
تحوالت بازار مسکن را به صورت ماهانه منتشر 
می کند و بر اســاس جدیدتریــن آن که دیروز 
روی ســایت این بانک بارگذاری شد متوسط 
قیمت مســکن در مناطق 22گانــه تهران به 
 2۶ میلیــون و ۷20 هــزار تومــان  افزایــش 

یافته است.
ایــن قیمــت در مقایســه بــا شــهریورماه 
امســال ۱0 درصــد افزایــش یافته اســت. 
نیمه شــهریور مــاه امســال بانــک مرکزی 
در خبری کوتــاه از "کاهش رشــد قابل توجه 
 افزایــش قیمــت مســکن" در تهــران خبر 

داده بود.
بررســی تحوالت قیمت بازار مســکن حاکی 
از آن است که به طور متوســط قیمت مسکن  
ماهانــه ۱0 درصد افزایش می یابــد و می توان 
پیش بینی کرد آبان مــاه 99 نیز میزان افزایش 
قیمت ها در همین سطح باشــد و منطقه یک 

 همچنان رکورددار رشــد قیمت هــا در تهران 
خواهد بود.

به گزارش تسنیم در ماه گذشته متوسط قیمت 
هر مترمربع واحــد مســکونی در منطقه یک 
پایتخت ۵۶ میلیون و 8۷0 هزار تومان بود که 
در مقایسه با قیمت شهریور ماه حدود ۱2 درصد 

افزایش یافته است.
بیشــترین قیمــت متوســط مســکن پس از 
منطقه یک مربوط به منطقــه 3 با ۵0 میلیون 
و 4۵۷ هزار تومان بوده اســت. متوسط قیمت 
هر مترمربــع آپارتمان در منطقــه 2 نیز طی 
 مهرماه امســال 42 میلیون و 298 هزار تومان 

بوده است.
کمترین متوسط قیمت نیز با ۱2 میلیون و 42۷ 
هزار تومــان متعلق به منطقه ۱8 بوده اســت. 
در شــهریور ماه امسال متوســط قمت مسکن 
 در این منطقه ۱0 میلیــون و 4۱3 هزار تومان 

بود.
طبق روال همیشگی نیز بیشــترین معامالت 
مســکن با ۱2۷0 فقــره مربوط بــه مطقه ۵ 
بوده کــه البته برخــی از فعاالن بازار مســکن 
بر این بارند ایــن آمار از معامــالت صوری و با 
 هدف افزایش قیمــت در این منطقه نشــأت 
می گیرد.در شهریور ماه ۱304 فقره قرارداد در 

این منطقه ثبت شده بود.
کمترین معامالت انجام شــده نیــز با ۶۵ فقره 
مربوط به منطقه ۱9 است. در شهریور ماه در این 
منطقه ۶۷ فقره قرارداد در سامانه کد رهگیری 

ثبت شده  بود.

چند ماه پس از تغییر در دســتورالعمل های ارزی 
بانک مرکزی و انتقــادات جدی بخش خصوصی، 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، بار دیگر تهاتر 

ارزی را مجاز اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، پس از آغاز دوباره تحریم های 
آمریکا علیه ایــران، بانک مرکــزی اعالم کرد که 
صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را بر 

مبنای تعهد ارزی به کشور بازگردانند.
در دو سال گذشته، بارها دستورالعمل های ارزی 
بانک مرکزی تغییر کرد و در دســتورالعمل سال 
گذشته، صادرکنندگان در کنار بازگشت ۵0 درصد 
ارزشان به سامانه نیما، امکان واردات در ازای 30 

درصد از صادراتشان را نیز داشتند. از ابتدای امسال، 
با تغییر در شرایط اعالم شده از سوی بانک مرکزی، 
بار دیگر امکان واردات حذف شد و تنها سامانه نیما 
راه ایفای تعهدات اعالم شد، موضوعی که با انتقاد 
صادرکنندگان مواجه شــد و بسیاری از آنها اعالم 
کردند که در شرایط فعلی، واردات در ازای صادرات 
یکی از گزینه هایی است که می توانست شرایط را 

تسهیل کند.
با گذشــت چند ماه از آغاز این اختــالف نظرها، 
حاال ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز تهاتر 

صادرات با واردات را صادر کرده است.
بر اساس مصوبه این ستاد، وارد کنندگان می توانند 

عالوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود 
را از محل ارز صادرکنندگان  به شکل تهاتر به نحو 
گسترده تامین کنند. همچنین واردات از محل ارز 
متقاضی که توســط وارد کننده یا اشخاص دیگر، 
تامین می شود با ثبت ســفارش نزد وزارت صمت 

امکان پذیر خواهد بود.
به این ترتیب بار دیگــر امــکان واردات در ازای 
صادرات فراهم خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد 
فعاالن اقتصادی در کنــار کمک به ایفای تعهدات 
ارزی، به تامین مواد اولیــه واحدهای تولیدی نیز 

کمک خواهد کرد.
بر اساس آمارهای رســمی، ایران در سال گذشته 

بیش از 44 میلیارد دالر صادرات غیر نفتی داشته 
اســت. بانک مرکزی چند ماه قبل اعالم کرد که 
از مجموع صادرات انجام شــده در سال های اخیر 
2۷ میلیارد دالر ارز به کشــور بازنگشــته است. 
موضوعی که با اعتراض اتاق بازرگانی مواجه شده و 
نمایندگان بخش خصوصی اعالم کردند که بخش 
قابل توجهی از ایــن ارز مربوط به صادرکنندگانی 
اســت که بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات 

کرده اند.
رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل نیز اعالم کرد 
که نام 2۵0 صادرکننده ای که هیچ ارزی به کشور 

بازنگردانده اند به قوه قضاییه تحویل شده است.

تداوم حرکت صعودی قیمت ها در بازار مسکنافزایش وام خرید مسکن؛ شاید وقتی دیگر

بانک مرکزی سرانجام کوتاه آمد

تهاتر ارزی کلید خواهد خورد

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۷ آبان ماه ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۷ آبان ۹۹ در بازار آزاد تهران، با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه 

تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 
است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۸۹۴ دالر و ۶۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۱ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۵۱ تومان است.



3 اقتصاد
ایران

www.kASBOKARNEWS. ir1399 روزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2047| پنج شنبه 8 آبان ماه

کنترل تورم به جای کاالبرگ
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

صرفا کمک مالی به قشر آسیب پذیر که واقعا تحت فشار هستند و حتی کسانیکه با درآمد حداقلی گذران زندگی می کنند نادرست است. در مجموع بحث مربوط به کمک معیشتی در نهایت موفقیت آمیز نخواهد بود. امروز انتظار از دولت، 
مجلس و قوه قضاییه بیشتر کنترل تورم و ایجاد اشتغال است و موضوع پرداخت نقدی به این شکل چندان مورد استقبال نخواهد بود. 

چراکه منابعی که برای اجرای این طرح تعبیه شده منابع واقعی نیست. پیش بینی هایی که در مورد منابع اتفاق می افتد خود با کسری مواجه است و دولت بخشی از آن را از طریق اوراق تامین می کند که درست است این اوراق آسیب کمتر 
تورمی دارد اما سالهای بعد دولت باید همین اوراق را با سود 18 یا 20 درصدی تسویه کند. سال گذشته دولت 40 هزار میلیارد سررسید اوراق داشت که باید اقدام به تسویه آنها می کرد که برای تسویه آن اوراق، مجدد اوراق چاپ کرده است. 
مساله بعدی این است که ما نظام کنترلی قیمت و توزیع مناسب نداریم و خود این موضوع موجب افزایش قیمت ها می شود. هنگامی که اعالم می شود قرار است به 60 میلیون نفر یارانه داده شود بازار قبل از پرداخت، این تقاضا را محاسبه می 
کند و بابت همین موضوع قیمت ها را افزایش می دهد. مجلس می توانست از طریق حذف بخشی از یارانه پنهان این کار را انجام دهد. همچنین اگر مجلس وقت و انرژی خود را بابت رویکرد افزایش تولید، کارگشایی از امر صادرات و رهگیری 
منابع تسهیالتی که به نام تولید پرداخت شده است می گذاشت نتیجه بهتری حاصل می شد. به عبارتی اگر به بخش تولید که نهایتا منجر به افزایش اشتغال و توسعه صادرات منجر می شود تمرکز می کرد می توانست هم تورم را تا حدودی 
کنترل کند و هم اینکه با توجه به اینکه در بحران کرونا قرار داریم به افزایش رونق در اقتصاد و کسب درآمد خود مردم کمک می شد. در حال حاضر رتبه کسب و کار کشور 120 است و اگر مجلس کمک کند که این رتبه به زیر 60 کاهش پیدا 
کند در این صورت در بحث تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات موفقیت های زیادی عاید کشور می کرد. تمرکز بر تولید و کنترل تورم در چنین شرایط اقتصادی که دولت هم با کسری بودجه مواجه است بر توزیع معیشت مقدم است. 
به هر ترتیب دولت یا به صورت نامنظم این یارانه را پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر بایستی با استقراض از بانک مرکزی و یا منابع دیگر از جمله طرح های عمرانی و یا انتشار مجدد اوراق مشرکت اقدام می کند که در کل آسیب ها به بخش 

مصرف کننده نهایی که توان اقتصادی پایینی دارد منتقل خواهد شد. 
به نظر می رسد مجلس می توانست با تمرکز در حوزه ایجاد سامانه های مختلف و اجرایی کردن موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه از بخشی از اقتصاد  که درآمد و سودهای حداکثری را به جیب می زنند از جمله خانه های خالی، داللی در 
حوزه مسکن، خودرو، ارز، طال و سایر کاالها برای بهبود معیشت اقدام می کرد. در این صورت هم در جهت ایجاد عدالت گام مهمی برداشته می شد و هم اینکه بار تورمی به لحاظ کسری بودجه ایجاد نمی شد. عالوه بر این ریل گذاری مناسب 

با اخذ درآمد مناسب به عنوان اصالح ساختار بودجه و برطرف کردن ناترازی اقتصاد نیز رقم می خورد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ۷0 درصد مشــکالت 
اصناف با ابالغ قانون مالیات بــر ارزش افزوده و قاچاق 
کاال حل می شود. سعید ممبینی با اشاره به اینکه اتاق 
اصناف ایران با تالش در مسیر منطقی به دنبال تصویب 
قانون نظام صنفی و رفع ایرادات این قانون آن اســت، 
اظهار داشت: نشستی به دعوت هیات رئیسه اتاق اصناف 
ایران از محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی پیرامون پی گیری 
های پارلمانی اتاق اصناف ایران در ادامه رایزنی های 
اصالح قانون نظام صنفی و دیگر مشــکالت صنفی 
برگزار شد. وی در ادامه داد: دولت باید از تجربه حاصل 
شده مدیران صنفی استفاد کنند نه با ایجاد محدودیت 
شرایط را برای حضور مدیران با تجریه صنفی سخت تر 
کنند. یک فرد صنفی با چندین سال فعالیت به عنوان 
معتمد بازار شناخته می شود که نبایست با قوانین غلط 
از ادامه فعالیت محروم شوند و در این راستا  همراهی 
مجلس برای رفع ایرادات قانون نظام صنفی ضروری 
اســت . رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکالت 

اتاق اصناف ایران و ایراداتی که در قانون نظام صنفی 
وجود دارد اظهار کرد: اتاق اصناف ایران پیگیر اصالح 
قانون نظام صنفی خواهد بود و بررسی های الزم در این 
زمینه صورت گرفته و طرح آماده شده که به زودی به 
مجلس برای اعالم فوریت به صحن علنی ارسال خواهد 
شد. وی همچنین در خصوص نقش اصناف در بازرسی 
و نظارت بازار افزود: میزان حضور بازرسان اصناف در 
صحنه مبارزه با تخلفات بیش از بخش دولتی است و 
بازرسان اتاق های اصناف کشور فعال هستند و تالش 
های زیادی در زمینه بازرسی و نظارت و کشف تخلفات 

صورت گرفته است .
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اصناف خاکریز اول مواجه 
با جریانات اجتماعی مردم در صحنه هستند، اظهار کرد: 
اگر اصناف مومن و متدین ما که روزانه با هزاران نفر از 
مردم در تعامل هستند، نبودند نمیتوانستیم آثار وارده از 
شوک های ارزی به بازار را پشت سر بگذاریم و اقدامات 
مجموعه دلسوز اصناف که با آبروی خود بازار را حفظ 

کردند جای تقدیر و تشکر دارد.

در حالی طــرح الزام دولت 
به پرداخــت یارانه تامین 
کاالهای اساسی روز گذشته 
در مجلس به تصویب نهایی 
رســید که دولــت بارها 
مخالفت خود را با اجرای آن اعالم کــرده بود. روز 
گذشته پس از تصویب نهایی این طرح در مجلس، 
علی ربیعی، سخنگوی دولت بار دیگر و خیلی صریح 
مخالفت دولت را با اجرای ایــن طرح به دلیل نبود 
منابع مالی اعالم کرد. ربیعــی در حالی از مخالفت 
دولت در رابطه با اجرای این طرح خبر داد که مجلس 
برای تامین منابع مالی این طرح راههای بســیاری 
را پیش پای دولت گذاشته و تمام این پیشنهادات 
برای تامین مالی طرح پرداخت یارانه تامین کاالهای 
اساســی به نوعی با ایرادات و چالش های بسیاری 

روبرو است. 
با وجود این شــرایط و در حالی که دولت با کسری 
بودجه زیــادی روبرو اســت نماینــدگان مجلس 
همچنان بر تامیــن مالی این طرح از هر روشــی و 
اجرای آن به هر قیمتی اصرار دارند. بهزاد رحیمی، 
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در این رابطه می گوید: در این خصوص نماینده دولت 
گفت که امکان اجرایی کردن آن به دلیل محدودیت 
منابع مالی وجود ندارد دولــت باید برای آن فکری 

کند. منابع تامین این طرح نیز پیش بینی شده ولی با 
این شرایط چاره ای نیست و مردم در فشار هستند.

مجلس یازدهم که هنوز چندماهی از شروع فعالیت آن 
نگذشته است، در یکی از اولین اقدام های خود طرح 
یارانه خرید کاال را به تصویب رســاند. بر اساس طرح 
مجلس، پرداخت این یارانه باید از مهرماه آغاز شود اما 
به نظر می رسد با مقاومت دولت، نباید امید چندانی به 

واریز این رقم به حساب یارانه بگیران داشت.

ربیعی: پولی برای پرداخت وجود ندارد
علی ربیعی، ســخنگوی دولت در واکنش به طرح  
جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم گفت: 
طرح هایی که ارائه می شــود، نباید طوری باشــد 
زندگی مردم را ســخت تر ایجاد کند و با اعالم یک 
موضوع رضایت  آنی ایجاد کنیــم ولی تلخی میان 
مدت و درازمدت با آن ایجاد شود. ابتدا گفتند که این 
پول از تبصره 14 داده شود، در حالی که خود تبصره 
14 کســری دارد و ما ناچار شدیم 40 هزار میلیارد 
تومان اجازه فــروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه 
معیشــتی ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی 

فروش نرفته بود
ربیعی افــزود: در مرحله بعد گفتنــد از تراکنش 
های بانکی پــول بردارید. همیــن مانده که مردم 
پول هایشان را از بانک بیرون بکشند. می خواستند 
مبنای محاسبه گمرک ارزش 4200 تومان به ارز 
نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، 
اتفاقی که می افتاد این بود که قیمت برخی کاالها 

120 درصد افزایش می یافت. بعــد گفتند که از 
ســر جمع بودجه برداریم، بودجه ای که خودش 
کسری دارد چگونه از ســرجمع آن پول برداریم. 
در نهایت گفتند پولی که به تامین اجتماعی برای 
همسان سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن 
را به این اختصاص بدهیم. حقوقــی را که دادیم، 

چگونه می توانیم پس بگیریم؟
اخیــراً راه حلی را پیشــنهاد کردند کــه دولت به 
برخی از نهادها ۳0 هزارمیلیارد تومان دیگر اموال 
بفروشــد. من نمی دانم چگونه امکان پذیر اســت 
و اینکه ما چقــدر قابل فروش داریــم. من به طور 
روشــن و واضح اعالم می کنم دولت بــا این طرح 
 مخالف اســت چون ردیف بودجه ای برای آن دیده 

نشده است.

فروش اموال دولت برای تامین منابع مالی 
یارانه جدید

اما حمیــد رضا حاجی بابایی، رئیس کمیســیون 
برنامــه و بودجه مجلس می گویــد: دولت مکلف 
اســت حدود ۳0 هزار میلیارد تومــان از دارایی و 
اموال خود را بفروش برســاند تــا منابع کاال برگ 
تامین شود. تاکنون دولت 50 هزار میلیارد تومان 
در بند )و( و ۳0 هــزار میلیارد تومــان در تبصره 
5 الیحه بودجه به صورت ETF بفروش رســانده 
اســت. مجلس قصد نداشــت با تصویب طرحی 
گرانی، تورم، نقدینگــی و پایه پولــی را افزایش 
دهد. از ایــن رو تامین منابع را در فــروش اموال 
 دولت دید تا مشــکلی بر مشــکالت مردم اضافه 

نشود.

مجلس با وجود آگاهی از نبود منابع مالی، اصرار به پرداخت كاالبرگ 120 هزار تومانی دارد

مناقشه بر سر کاالبرگ
مجلس به دنبال اجرای طرحی با تبعات تورمی است
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دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: برخی 
اشتباهات و تخلفات از سوی سایت های فروش اینترنتی 
و چارترکننده ها باعث گرانی بلیت هواپیما شده است 
و ایرالین ها تا کنون گرانفروشی نداشته اند. در پی لغو 
نرخنامه جدید بلیت هواپیما از سوی وزیر راه و شهرسازی 
و اینکه قرار بود دولت برای ایرالین ها امتیازاتی از جمله ارز 
نیمایی و برخی منابع ریالی در نظر بگیرد تا قیمت بلیت 
هواپیما افزایش پیدا نکند. برخی شهروندان نسبت به 

گران شدن پروازهای داخلی اعتراض دارند.
مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی در این باره اظهار کرد: تا کنون هیچ گزارشی 
از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفته های گذشته 
از ســوی ایرالین ها نداشــته ایم و همه شرکت های 
هواپیمایی طی این بازه زمانی ســعی کرده اند بلیت 
هواپیما را در دامنه نرخ تعیین شده قبلی بفروشند اما 
برخی سایت های فروش بلیت هواپیما و چارترکننده ها 
اشتباهات و تخلفاتی مرتکب شده اند و از این وضعیت 
بازار ســوء اســتفاده می کنند. در این میان همه این 

تخلفات به نام شرکت های هواپیمایی نوشته می شود 
و مردم آن را از چشــم مــا می بینند. وی افــزود: اگر 
وعده هایی که مسئوالن برای حمایت از ایرالین ها در 
این شرایط داده اند مانند تامین ارز نیمایی با نرخ مناسب 
و ارائه تسهیالت ارزان قیمت عملی شود، شرکت های 
هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارند 

چرا که هزینه های افزایش یافته آن ها جبران می شود.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه مردم اگر با افزایش قیمت بلیت هواپیما 
مواجه شدند، چه کاری باید انجام دهند؟ اعالم کرد: 
اگر مردم شــاهد باال رفتن نرخ پروازهــای داخلی تا 
تعیین تکلیف و اعالم نتیجه جلسات بودند بهتر است 
ابتدا به سایت انجمن شرکت های هواپیمایی مراجعه 
کنند و قیمت های اعالمی را با نرخ هــای مندرج در 
نرخنامه رسمی موجود در سایت مقایسه کنند و اگر 
باالتر از سقف تعیین شده بود آن را به انجمن یا سازمان 
هواپیمایی کشوری گزارش کنند تا با متخلفان برخورد 

الزم صورت گیرد.

در کمتر از یک ماه اخیر 40 واگن موز که ثبت سفارش 
آن ممنوع بوده با مجوز دستگاه های متولی تجارت به 
داخل کشور آمده است. در یک ماه اخیر 40 واگن قطار 
و ۳0 تریلی محموله موز از کشور ترکیه وارد کشور شد. 
نکته جالب اینجاست که طبق ضوابط اعالمی وزارت 
صمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت 
امسال ثبت سفارش نمی شود. قرائن و مستندات نشان 
می دهد این محموله بزرگ توسط گمرک متوقف شده 
اما بعد از 2 روز با ارائه اســناد ثبت سفارش به مقصد 
گمرکات داخلی کشور طی طریق کرده است.محموله 
موز وارداتی که از مرز رازی آذربایجان غربی وارد کشور 
شده حدود 1.2 میلیون دالر ارزش دارد و معلوم نیست 

براساس کدام مجوز توانسته به داخل کشور بیاید.
در سال جهش تولید بســیاری از شرکت های بزرگ 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی با مشــکل واردات مواد 
اولیه و ماشین آالت خطوط تولید به دالیل مختلف از 
جمله اصالح ثبت ســفارش، صف تخصیص و تامین 
ارز و دریافت کد رهگیری بانک با مشــکل روبرو بوده 

اما موز به راحتی و بدون کوچکترین مشکل به داخل 
کشور می آید.

مسئوالن وزارت صمت که متولی ثبت سفارش و اولویت 
بندی کاالهای وارداتی و تخصیص ارز بوده و نیز گمرک 
که متولی انجام تشــریفات و ترخیص کاال محسوب 
می شود باید توضیح دهند و شفاف کنند که چگونه 40 
واگن موز در وانفسای کمبود منابع ارزی که ماه  ها سدی 
برای واردات مواد اولیه و مورد نیاز تولید شده، به خاک 

کشور رسیده است؟
پیش تر سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی گفته بود: با بســته شدن ثبت سفارش موز 
بازار فروش این محصــول در بنادر توســط دالالن و 
واسطه ها باال گرفته تا آنجا که آنها برای هر کیلو مجوز 
موز حدود 800 تا 850 تومــان از وارد کنندگان موز 
دریافت می کنند و این هزینه در هیچ جا ثبت نمی گردد. 
با احتساب یک حساب سرانگشــتی کسی که مجوز 
1200 تــن واردات موز را دارد بی دردســر حدود یک 

میلیارد تومان به جیب می زند.

حرکت توام بــا ریزش نرخ 
دالر در هفتــه گذشــته و 
ثبات آن در روزهای اخیر 
موجب نگرانی دالالن ارزی 
از آینده این بازار شده است. 
این نگرانی تا آنجایی پیشروی کرده است که دالالن 
به مردمی که ارز را برای ســرمایه گذاری انتخاب 
کرده انــد توصیه می کنند بخشــی از دارایی های 
ارزی خود را به ریال تبدیل کنند. آینده نامعلوم بازار 
ارز به دالیلی که مهم ترین آنها انتظار برای روشن 
شــدن تکلیف انتخابات آمریکاست موجب شده تا 
بســیاری از مردم دارایی های ارزی خود را به ریال 
تبدیل کنند و از طرفی دیگر دالالن ارزی نیز به الک 

دفاعی فرو روند. 
البته در کنار توصیه برخی دالالن بازار ارز به یکدیگر 
مبنی بر تبدیل بخــش کوچکی از دارایی های ارزی 
به دارایی ریالی، اظهــارات رئیس کل بانک مرکزی 
مبنی بر افزایش شدید ریسک ســرمایه گذاری در 
بازار ارز و اثرپذیری این بازار از اخبار روزهای آینده، 
شکنندگی بازار ارز و ســایه سنگین اثرات روانی بر 

بازار ارز در اذهان تداعی شــده است. اما به نظر می 
رسد پیروزی بایدن در کوتاه مدت، ثبات ظاهری به 
اقتصاد ایران و بازار ارز خواهد آورد. اما در میان مدت 
و بلندمدت نمی توان به تداوم این آرامش دل بست. 
مگر آنکه گشایشی معنادار در رویکردهای طرفین، 
به خصوص در حوزه سیاســت خارجــی و اقتصاد 

داخلی رخ دهد.
فرشاد به آبادی، کارشــناس اقتصادی معتقد است 
که از نظر کلی در کوتــاه مدت هر کدام اگر انتخاب 

شوند تاثیر خاصی بر اقتصاد ایران نخواهند داشت 
اگر ترامپ انتخاب شود وضع ما همین است و شاید 
گزینه مذاکره با ایران رنگ و بوی بیشتری به خود 
بگیرد و دو طرف عالقه بیشــتری بــرای مذاکره با 
یکدیگر داشته باشــند. اما با حضور بایدن شاید از 
نظر ذهنی فکر کنیم خیلــی اتفاقات افتاده ولی به 
خاطر تحریم های ایران نباید نــگاه کوتاه مدت به 
شرایط داشته باشد و گمان کنیم که اتفاقات خوبی 
خواهد افتاد. اما با انتخاب بایدن ممکن اســت بازار 

دچاریک شوک موقت شــود اما روند خودش را از 
نیمه دومی که خودشان سرکارمی آیند نشان می 
دهد و بازار رشد می کند. به گفته به آبادی، بایدن با 
این مضمون می آید که من به برجام بر می گردم و ما 
همان زمان هم دیدیم که دو سال طول کشید تا این 
اتفاق بیافتد بنابراین دو سال زمان خواهیم داشت تا 

تاثیرات حضور بایدن را متوجه شویم.
باید این را هم در نظر بگیریم که اقتصاد ما نفت محور 
است و حتی اگر بایدن هم بیایید با توجه به کاهش 
جهانی قیمت نفت شرایط همین خواهد بود زیرا ما 
به قیمت نفت حدود 100 دالر نیاز داریم تا جبران 
کسری بودجه ی ما شود. در مورد حضور ترامپ به 
 نظر می رســد که ما از یک بالتکلیفی درمی آییم و 
می دانیم ترامپ رییس جمهوراســت و تصمیمات 

مان را بر اساس حضور ترامپ در نظر می گیریم.
براساس آنچه مطرح شــد، به منظور جلوگیری از 
نوسان گیری واسطه ها، در روزهای اخیر حرکت نرخ 
صرافی ملی در بازار اسکناس ارزی هم پای نرخ بازار 
آزاد تنظیم می شود و در یک هفته اخیر، نرخ فروش 
دالر در بازار تهران از ۳2 هزار و 400 تومان به 28 
هزار و ۹00 تومان رسیده است و در شرایط کنونی 
خریداران محتاطانه و با فاصله قابل توجهی نسبت 

به نرخ فروش اقدام به خرید ارز می کنند.

گمانه زنی ها از انتخابات آمریکا به دلهره دالالن ارز از شکست نرخ ها منجر شده است

حبس نفس ها در بازار ارز
 توصیه دالالن به تبدیل بخشی از دارایی های ارزی به ریال 

بالتکلیفی بازار ارز
کامران ندری، کارشناس اقتصادی

شرایط فعلی بازار ارز به دلیل اینکه چشم همه به نتایج انتخابات آمریکاست شرایط پر ریسکی شده است. به دلیل ترس از ضرر و زیان بیشتر و هم چنین بالتکلیفی نرخ ها در این بازار کمتر کسی دست به خرید و فروش می زند. در حال 
حاضر ریسک سرمایه گذاری در بازارهای دارایی  سرمایه ای تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا افزایش یافته چراکه با پیروزی هر جناح، برخی سرمایه گذاران سود می برند یا به شدت متضرر می شوند. با این تفاسیر تا هفته آینده 
و مشخص شدن انتخابات این وضعیت بر بازار ارز حاکم است. هرچند بانک مرکزی می تواند در این شرایط برای بهبود شرایط بازار ارز استفاده کند و به کاهش قیمت ها و ثبات نرخ ها اقدام کند. البته اقدامات بانک مرکزی نیز وابستگی 
بسیار زیادی به نتایج انتخابات آمریکا خواهد داشت. این بدان معناست که تا یک هفته آینده در بازار سرمایه  افزایش قیمت و تقاضایی نخواهیم داشت. در شرایطی که تقاضا در بازار ارز هم وجود ندارد، بانک مرکزی می تواند تاثیر بیشتری 
بر کاهش قیمت ارز بگذارد اما این ریسک هم وجود دارد که یکباره پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا وضعیت معکوس شود. درست است که نتایج انتخابات امریکا در اختیار ما نیست اما اگر فرض خود را بر این بگذاریم که 
نتایج مطابق انتظارات ما نباشد، آن  موقع مشکالت فعلی استمرار می یابند و این تصور که اقتصاد کشور در شرایطی پا به سال 1400 خواهد گذاشت که تورم و رکود اقتصادی به پایان برسد، منطقی نیست. بنابراین برای نیمه دوم سال 
باید بیش از هر چیز به تحوالتی که انتظارات تورمی در کشور را دامن می زند تمرکز کرد. بخشی از این انتظارات به تحوالت حوزه سیاست خارجی و تحریم های یک جانبه امریکا باز می گردد. در این شرایط به درستی نمی توان پیش بینی 

کرد نرخ دالر تا کجا قابلیت افزایش را داراست چرا که سرعت تحوالت بسیار باالست و تنها عوامل اقتصادی بر بازار موثر نیستند.
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از ایرالین ها بخرید

سایت ها و چارترکننده ها عامل گرانی بلیت هواپیما

بیش از 200 هزار تن برنج از چندین ماه پیش در گمرک و 
بنادر دپو شده و مجوز ترخیص ندارد؛ آن هم در شرایطی 
که بنابر اعالم مسئوالن و صاحبان شان، این برنج ها در 
حال فاسد شدن هستند و با عدم پرداخت ارز به فروشنده، 
اعتبار بین المللی تجار زیر سوال رفته، در این بین سکوت 
دســتگاه های مربوطه قابل تامل اســت. برنج از جمله 
کاالهای اساسی است که ســاالنه برای جبران کسری 
نیاز داخل بخشی از آن از محل واردات تامین می شود 
و تا اردیبهشت سال جاری مشمول دریافت ارز دولتی 
4200 تومانی بود که بعد از آن از گروه دریافت کنندگان 
ارز دولتی خارج و با ارز سامانه نیما که این روزها به بیش از 

25 هزار تومان می رسد، تامین ارز می شود.
طی ماه های گذشــته قیمت برنج وارداتی به طور قابل 
توجهی افزایش یافته و نسبت به سال گذشته تا بیش از 
100 درصد گران شده است. این افزایش در حالی اتفاق 
افتاده که طبق آمار گمرک ایران بالغ بر 200 هزار تن برنج 
در حال حاضر در بنادر دپو شده و با توجه به موانع موجود 
که عمده آن به تامین ارز بر می گردد امکان ترخیص ندارد 
و این در شرایطی است که این روزها اخباری در رابطه با 
فاسد شدن برنج های مانده در گمرک و بنادر وجود دارد.

بر این اساس به بهانه بررسی وضعیت پیش آمده در گفت 
و گویی با صاحبان برنج های دپو شده در گمرک مسائل 
پیش روی آنها برای ترخیص و تبعات ناشــی از دپوی 
این کاال مورد پرسش قرار گرفته است. در بین اظهارات 
صاحبان برنج های دپو شده موارد مشترکی از جمله عدم 
همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، عدم اولویت بندی 
مناسب در تخیصص ارز، زیر سوال رفتن اعتبار بین المللی 

واردکنندگان نزد تجار خارجی و البته فاسد شدن برنج 
های مانده در گرما و رطوبت بنادر دیده می شود. 

حسن روحانی، از فعاالن حوزه واردات برنج و نایب رئیس 
اتاق بازرگانی بندرعباس در این رابطه توضیح داد که پایه 
مشکل واردات از ســال قبل گذاشته شد، زمانی که طی 
بخشنامه ای اعالم شد ممنوعیت فصلی واردات برنج زودتر 
و از مرداد ماه آغاز شده است، اما از زمان ممنوعیت فصلی 
واردات برنج تا آذر ماه که ثبت سفارش مجددا باز شد بانک 
مرکزی ارز مورد نیاز برنج را تامین نکرد و ثبت سفارش 
های جدید هم تا پایان سال گذشته به صورت قطره چکانی 
تخصیص ارز شدند. تا اردیبهشت امسال نیز برنج با نرخ 
دولتی 4200 تومان تامین ارز می شد اما با همان نرخ نیز 
تخصیص ارز صورت نگرفت و اکنــون که با نرخ نیمایی 
تامین ارز می شود باز هم صف تخصیص ارز وجود داشته 
و تدریجی این اتفاق می افتد. از سوی در زمان ممنوعیت 
فصلی برنج که قرار بود بخشی به صورت درصدی ترخیص 
شود هم با توجه به عدم تخصیص ارز ترخیصی صورت 
نگرفت و اکنون که ثبت سفارش مجددا باز شده همچنان 
همان باالی 200 هزار تن برنج دپو شده باقی مانده است.

وی با اشاره به پیگیری هایی که در رابطه با تعیین تکلیف 
وضعیت واردات برنج و تامیــن ارز آن وجود دارد، گفت: 
متاســفانه با وجود پیگیری های صــورت گرفته بانک 
مرکزی به هیچ وجه پاســخگو نیست،حتی تلفن های 
رابطی هم که برای این منظور گذاشــته شده پاسخگو 
نیستند و وارد کنندگان کاالهای اساسی و از جمله برنج 
سرگردان مانده و نمی دانند که باید چه کار کنند و فقط از 

این سازمان به آن سازمان پاسکاری می شوند. 

فرش قرمز وزارت صمت و گمرک برای واردات 40 واگن موز

اعتبار از دست رفته و سکوت مسئوالن

هزاران تن برنج در حال فاسد شدن

با ابالغ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قاچاق كاال تحقق می یابد

حل ۷۰ درصد مشکالت اصناف 
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سردردهای ژلوفن برای بزرگ ترین شبکه اجتماعی تصویری کشور ادامه دارد
ابهام در محكوميت 10 ساله برای مديرعامل آپارات

جمعه گذشته )۲آبان( خبرهای تایید نشده در مورد محکوم شدن مدیرعامل آپارت 
به ۱۰ سال حبس و در نهایت انتشار بیانیه کوتاه این سرویس در نیمه شب شنبه 
برای تایید این خبر، اکوسیستم استارت آپی را در بهت فرو برد. خبرهای منتشرشده 
دلیل این حکم را انتشار ویدئویی خبرساز می دانستند که سال گذشته توسط یک 
گروه تولیدکننده بر بستر آپارات قرار گرفته است. در زمان انتشار همین ویدئو و 
حذف آن از سمت آپارات به دلیل شکایت های مردمی،  خبرگزاری تسنیم اعالم کرد 
که عوامل ساخت کلیپ هنجارشکن در فضای مجازی، با دستور “بازپرس دادسرای 
ارشاد” بازداشت شده اند. درحالی خبرهای مختلفی که از روز شنبه )۳آبان( در این 
مورد منتشر شده، دلیل حکم محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات به ۱۰ 
سال حبس را به برنامه ویدئویی ساخته شده توسط کانالی به نام »ژلوفن تی وی« 
ارتباط می دهد، اما تصویر منتشر شــده از قسمتی از حکم محمدجواد شکوری 
مقدم، مدیرعامل آپارات حکایت دیگری دارد. در این تصویر، حکم از سمت دادگاه 
انقالب صادر شده و نه دادسرای ارشاد. از سویی دیگر باتوجه به جزییات کمی از 
محتویات حکم که در تصویر قابل مشــاهده است، هیچ اشاره  مستقیمی به این 
موضوع ندارد که مدیرعامل آپارات به دلیل ویدئو پخش شده توسط کانال ژلوفن 

تی وی بر بستر آپارات به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
در سه روز گذشته و از زمان انتشار خبر ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل آپارات این 
سوال  قدیمی مورد توجه قرار گرفته که آیا مسئول محتوای مجرمانه بر عهده کاربر 
است یا پلتفرم؟ اما شاید در کنار این سوال، یک سوال دیگری هم وجود داشته باشد 
و آن اینکه چرا در حکم اخیر در مورد آپارات دادگاه انقالب وارد ماجرا شده است؟ 
در صورتی که در موارد مشابه با انتشار محتوای خارج از عرف از طریق پلتفرم ها 
معموال پای دادسرای رسانه یا ارشاد در میان بوده است؟ یا چرا اگر این حکم تنها 
برای انتشار یک ویدئو خارج از عرف بوده، دارنده پلتفرم نیز باید به اندازه سازندگان 

آن محتوا با محکومیت سنگین و یکسان مواجه شود؟
برخی کارشناسان و پژوهشگران حقوقی در گفت وگو با پیوست اعالم می کنند تا 
زمانی که متن رای کامل دادگاه در مورد آپارات منتشر نشود، ارائه تحلیل دقیق در 
مورد آن و حتی پاسخ به این سوال که پلتفرم در مورد انتشار محتوای خارج از عرف 
مقصر است یا خیر امکان پذیر نیست. آما آنچه این کارشناسان بر آن تاکید دارند 
این است که در نظر گرفتن حکم ۱۰ سال تنها برای انتشار یک ویدئو هنجارشکن 
تناسبی با جرم ندارد، این گروه احتمال در میان بودن سلسله جرم هایی در رابطه 

با آپارات را هم رد نمی کنند.

حکمی گرفتار شده در مه
تیتر تمامی رسانه ها در مورد آپارات گرفتن حکم ۱۰ سال حبس برای مدیرعامل 
آن به دلیل انتشار ویدئویی هنجارشکن از کانال »ژلوفن تی وی« است. با این حال 
حتی بیانیه کوتاهی که آپارات در اختیار رسانه ها قرار داده به این موضوع اشاره 

نشده است.
در این بیانیه  کوتاه تنها به این موضوع اشــاره شــده که رای صادر شده از شعبه 
۲۸ دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی )نخستین( بوده و تجدید 
نظرخواهی از این دادنامه صورت  پذیرفته است. همچنین در این بیانیه اشاره شده 
که در الیحه اعتراضی با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی  
شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که  بصورت رویه ثابت درآمده،  استناد شده 
است و تیم آپارات امیدوار اســت: »این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را 

صادر نمایند.«
در تصویری سانسور شــده ای هم که تنها بخشــی از حکم دادگاه انقالب برای 
محمدجواد شــکوری مقدم، مدیرعامل آپارات و چند نفر دیگر را می توان دید، 
اشاره ای به ارتباط این حکم با ویدئو ژلوفن  تی وی نشده است. حتی در قسمت های 
قابل مشاهده این حکم به محتویاتی درمورد خالکوبی و خوانندگی اشاره شده که 
نشان می دهد احتماال حکم صادر شده فقط در مورد ویدئوی بحث برانگیز منتشر 

شده در کانال ژلوفن تی وی بر بستر آپارات نباشد.
حکم در نظر گرفته شده دادگاه انقالب برای محمدجواد شکوری مقدم، به عنوان 
مدیرعامل آپارات با استناد به ماده ۶۳۹  و ۷۴۲ قانون مجازات اسالمی بوده است. اما 
این مواد قانونی در چه مواردی برای محکوم کردن فرد یا افرادی مورد استفاده قرار 
می گیرند. در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسالمی اعالم شده که افرادی به حبس از یک 
تا ده سال محکوم می شوند که به مرکز فساد یا فحشا دایر یا ارائه کنند یا موجبات 
آن را فراهم کنند. از سوی دیگر در این ماده تاکید شده که عالوه بر مجازات مقرر، 
محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد. همچنین در ماده ۷۴۲ 
قانون مجازات اسالمی هم آمده است که هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا 
مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا 
به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز 
تا دو سال یا جزای نقدی در انتظار اوست. نگاه دقیق تر به این قوانین نشان می دهد 

مطابق قانون موارد بسیار بی پروای جنسی مستقیما شامل این قانون می شود.

تناسب مجازات با جرم
حال این سوال پیش می آید که محتوایات یکی از ویدئوهای خارج از عرف کانال 
ژلوفن تی وی  تمام موارد اشاره شده در دو ماده ۶۳۹ و ۷۴۲ را پوشش می دهند تا در 
نهایت برای سازندگان آن و  آپارات به عنوان پلتفرمی که آن را پخش کرده چنین 
حکم سنگینی درنظرگرفت؟  پاسخ به این سوال از سوی کارشناسان و پژوهشگران 
حقوقی کار آسانی نیست آن هم در شرایطی که جزییات دقیق حکم منتشر نشده 

و تنها بخشی از آن در رسانه ها پخش شده است.
حسام الدین ایپکچی، پژوهشگر حقوق و متخصص حقوق فناوری اطالعات اعالم 
می کند که ارائه تحلیل در مورد این حکم به دلیل در اختیار نداشتن جزییات دقیق 

آن امکان پذیر نیست.
ایپکچی با اشاره به اینکه صدور حکم در دادگاه انقالب سرفصل های مختلفی دارد 
و شکایت هایی مربوط به یک محتوای نامتعارف از سمت پلتفرم ها عموما به این 
دادگاه کشیده نمی شود به پیوست می گوید: »عموما مسائلی مربوط به تبانی علیه 
نظام، افساد فی االرض، اقدامات تشکیالتی و مواردی این چنینی در دادگاه انقالب 
مطرح می شود و این دادگاه صالحیت دیگری دارد و این گونه نیست که مثال یک 
محتوای غیرمتعارف در اینستاگرام منتشر و پرونده آن در دادگاه انقالب رسیدگی 
شود.« به باور او موضوع مطرح شده در مورد ویدئویی در کانال ژلوفن تی وی از جمله 

مواردی نیست که شکایت در مورد آن معموال در دادگاه انقالب رسیدگی شود.
به گفته یک متخصص حقــوق فناوری اطالعات موضوع مطرح شــده در مورد 
ویدئویی در کانال ژلوفن تی وی از جمله مواردی نیست که شکایت در مورد آن 

معموال در دادگاه انقالب رسیدگی شود.
او با اشاره به مواد قانونی که مدیرعامل آپارات طبق آن محکوم شده است ادامه داد: 
»در این حکم به ماده ۶۳۹ اشاره شده که در مورد فرد یا افرادی است که مرکز فساد 
یا تشکیالت اشاعه فساد دارند. با توجه به همین بند قانونی هم نمی توان گفت این 
حکم تنها مربوط به یکی از ویدئوهای کانال ژلوفن تی وی بوده است و اگر چنین 
باشد می توان تغییر حکم در مراحل بعدی دادرسی را محتمل دانست.« ایپکچی 
معتقد است استفاده از این دو ماده قانونی این گمان را ایجاد می کند که پرونده 

وسیعتر از چیزی است که حاال در رسانه ها به آن پرداخته می شود.
در همین زمینه محمد جعفر نعناکار، وکیل پایه یک دادگســتری و کارشناس 
حقوقی در حوزه فناوری اطالعات نیز معتقد است حکم صادر شده با جرم اتفاق 

افتاده که حاال به انتشار یک ویدئو ناهنجار ارتباط داده می شود سنخیتی ندارد.

اخبار

روی خوش نهادهای معتبر جهانی به ارزهای دیجیتال
بیت کوین در ادامه مسیر صعودی خود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دالر را نیز پشت سر گذاشت. برخی از نهادهای معتبر جهانی در روزهای گذشته روی خوشی به ارزهای دیجیتالی نشان 

داده اند تا جایی که بانک مرکزی روسیه از آغاز طرح پایلوت روبل دیجیتالی در سال آینده و بانک مرکزی چین از موفقیت تراکنش های اولیه خبر داده اند. اخیرا اتحادیه اروپا 
نیز اعالم کرده است وارد کار قانون گذاری معامالت ارزهای دیجیتالی خواهد شد و این مساله حاکی از پذیرش نقش ارزهای دیجیتالی در آینده نظام مالی جهان خواهد بود.

مجوز افزایش قیمت در سه 
ماهه پاییز ازســوی شورای 
رقابــت بــه شــرکت های 
خودروسازی ســایپا، ایران 
خودرو و پــارس خودرو در 
حالی داده شد که در جدیدترین اقدام تنها در کوییک 
آر دنده ای میزان افزایش قیمت آن بیش از ۳۷ درصد 

بوده است.
هرچند به نظر می رسید خودروسازان مجاز به افزایش 
حداکثر ۲۵ درصدی در قیمــت  محصوالت خود در 
سه ماهه سوم سال جاری شده اند، اما  همزمان با آغاز 
پیش فروش خودرو در سایپا، رئیس شورای رقابت در 
نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور 
افزایش قیمت کارخانه محصوالت برای سه ماهه سوم 
سال ۱۳۹۹ را صادر کرد. پیش از این شورای رقابت 
برای این سازوکار دستورالعمل تنظیم قیمت صادر 
کرده و حداکثر تا ســقف تورم بخشی اعالمی توسط 

بانک مرکزی را مجاز دانسته بود.
در نامه رئیس شــورای رقابت، مالک افزایش قیمت 
خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعالم 
کرده، در ســه ماهه سوم امســال اعالم شده است. 
شنیده ها حاکی از این اســت که خودروسازان مجاز 
به افزایش حداکثر ۲۵ درصــد در قیمت  محصوالت 
خود در سه ماهه سوم سال جاری شده اند. با این حال، 

هرچند به نظر می رسید خودروسازان مجاز به افزایش 
حداکثر ۲۵ درصدی در قیمت  محصوالت خود در سه 
ماهه سوم سال جاری شده اند، اما تنها در کوییک آر 
دنده ای میزان افزایش قیمــت آن بیش از ۳۷ درصد 

بوده است.
سایپا، کوییک آر دنده ای در نســخه پایه را از قیمت 
۱۰۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ میلیون تومان 
رسانده و از این پس حواله داران این هاچ بک کراس 
اقتصادی، باید این عدد را جهت تکمیل وجه خود در 

نظر بگیرند.
 در فهرســت پیش فروش جدید ۵ خودرو مشترک 
وجود دارند که تمامی آنها در طرح آبان ماه بین ۲۱ تا 

۳۸ درصد گران تر شده اند. براساس طرح جدید »ساینا 
دنده ای« در این مرحله نســبت به مرحله قبل رشد 
۲۱.۷ درصدی قیمت داشته، قیمت تیبا۲ نیز ۲۲.۶ 
درصد نســبت به مرحله قبل افزایش قیمت داشته 
است.این افزایش قیمت در خصوص تیبا صندوقدار به 
۲۲ درصد می رسد. رشد قیمت سایپا ۱۵۱ نیز نزدیک 

به ۳۹ درصد است.

صدور دعوتنامه سایپا با قیمت جدید
گروه خودروســازی ســایپا بر خالف قانون، اقدام به 
صدور دعوتنامه برای تعهدات مهر ۹۹ با قیمت های 
جدید کرده اســت. ســایپا باید در تاریخ ۳۰ مهرماه 

دعوتنامه تعهدات تحویل مهر را برای متقاضیان صادر 
می کرد که این کار انجام نشــد و به دنبال آن قیمت 
جدیدی هم تا این تاریخ برای خودروهای پیش فروش 
شــده اعالم نکرد. به نظر می رسد سایپا به این دلیل 
قیمت های جدید را اعالم نکرده است تا مجوز افزایش 
قیمت ها را در فصل پاییز از شــورای رقابت دریافت 
کند. طبق قانون قرارداد تحویل مهر ۹۹، تعهد معوق 
محسوب می شــود و نباید افزایش قیمتی نسبت به 
قرارداد صورت گیرد و خودروها باید با قیمت قدیم به 
مشتریان عرضه شود اما شرکت سایپا خالف این قانون 

عمل کرده است.
این در حالی اســت که »ایران خــودرو« دعوتنامه 
تعهدات مهر ۹۹ را بدون افزایش قیمت برای مشتریان 
خود ارســال کرد. نکته جالب اینجاست که شرکت 
»ایران خودرو« پژو ۲۰۷ دنــده ای را بدون افزایش 
قیمت و با موعد تحویل مهر، به قیمت ۱۲۱ میلیون 
فاکتور کرده اســت، این در حالی اســت که خودرو 

کوئیک R، به قیمت ۱۴۰ میلیون فاکتور شده است.
صــدور دعوتنامه جدید برای کوئیــک R مهر ۹۹ با 
قیمت ۱۴۰ میلیون تومان،  ســاینا فوالدی مهر ۹۹ 
باقیمت ۹۲.۹ میلیون تومان،  کوئیک دنده ای مهر ۹۹ 
با قیمت ۱۲۹.۷ میلیون تومان ، ساینا آپشنال مهر ۹۹ 
خودرو تحویلی ساینا فوالدی با قیمت ۹۲.۹ میلیون 
تومان،  ساینا S مهر ۹۹ خودرو تحویلی ساینا فوالدی 
با قیمت ۹۲.۹ میلیون تومان، تیبا ۲ آپشنال شهریور 
۹۹ خودروی تحویلی تیبا ۲ معمولی با قیمت ۷۷.۸ 

میلیون تومان است.

»جذب رنــگ و لعاب عکس 
های سایت شدم و زمانی که 
به تهران آمدم تــا از نزدیک 
پانسیون را ببینم، همه چیز 
در نگاه نخست عالی بود؛ اما 
داستان از زمانی آغاز شد که پس از چندی رفت و آمد 

مردی به طبقه نخست توجهم را جلب کرد.«
افراد زیادی برای پیدا کردن کار مناسب یا پیشرفت در 
شغل مورد عالقه خود به تهران سفر می کنند. بسیاری 
از آنان برای یافتن سرپناهی امن و اسکان، پانسیون های 
خصوصی را برای خود برمی گزینند غافل از اینکه این 
پانســیون ها فاقد مجوزهای الزم برای فعالیت بوده و 
به دنبال آن سوءاستفاده هایی از سوی مسئوالن و افراد 
سودجو صورت گرفته و پول های زیادی را به جیب می 
زنند. در این میان پانســیون های بدون مجوز تاکنون 
مشکالت زیادی برای دانشجویانی که دانشگاه هایشان 
تعهدی در قبال اسکان آنان ندارند و افرادی که به منظور 
کار به تهران ســفر می کنند ایجاد کرده اند. خیلی از 
پانسیون ها نیز مجوز دارند اما تخلفات آشکاری را انجام 
می دهند ولی به واســطه ارتباطاتی که دارند شکایات 

متعدد ساکنان خود را به راحتی بالاثر می کنند. 
دختران شهرســتانی آدرس این پانسیون ها را اغلب از 
طریق اینترنت یا به واسطه دوستانی که در تهران دارند، 
پیدا می کنند و در آنجا ساکن می شوند. مسئوالن این 
پانسیون ها وقتی می بینند افراد زیادی ناگزیرند برای 
یافتن سرپناه در آنجا ساکن شوند قیمت باال پیشنهاد 
می دهند.  نمونه این امر یک پانسیون دخترانه در شمال 
تهران است که به واسطه تبلیغات رنگ و لعاب داری که 
در سایت خود گذاشته و کامنت هایی که پشتیبان سایت 
قرار می دهد دختران شهرستانی را جذب و هزینه های 
بســیار زیادی را از این طریق به جیب می زند. دختران 
ساکن در این خوابگاه از مدیریت این خوابگاه به ستوه 

آمده اند اما نمی دانند به کجا شکایت برند. 
زهرا دختر جوان شهرستانی دارای مدرک کارشناسی 
یک سالی است برای کار به تهران آمده و در حال حاضر در 
پانسیونی سکونت دارد که آرامش را از او ربوده و خاطرات 
بدی از بی نظمی، نحوء برخورد بد مدیر خوابگاه و ورود آقا 
به پانسیون ویژه دختران دارد. او در خصوص مشکالت 

پانسیون به »کسب و کار« می گوید: »جذب رنگ و لعاب 
عکس های سایت شدم و زمانی که به تهران آمدم تا از 
نزدیک پانسیون را ببینم، همه چیز در نگاه نخست عالی 
بود؛ اما داستان از زمانی آغاز شد که پس از چندی رفت و 

آمد مردی به طبقه نخست توجهم را جلب کرد.«

عکس های غیرواقعی برای جذب مشتری در 
سایت خوابگاه

 او با بیان تخلفات متعدد مدیر خوابگاه به »کســب و کار« 
می گوید: »برخالف قانون رفت و آمد این مرد به پانسیون 
ما به راحتی صورت می گیرد.« زهرا ادامه می دهد: »وقتی 
به مدیر خوابگاه انتقاد کردیم که چرا آقایی در پانسیون ویژه 
دختران رفت و آمد دارد، منکر این موضوع شد. این در حالی 
است که حتی لباس های آن آقا روی پشت بام پهن بود و همه 
بچه ها شاهد آن بودند و حتی عکس های آن موجود است.«

هزینه های نجومی خوابگاه دختران
یکی دیگر از دخترانی که در این خوابگاه ساکن است، 
به »کسب و کار« می گوید: »وقتی برای کارم به تهران 
آمدم در این منطقه بسیار جستجو کردم تا خوابگاهی در 
نزدیکی محل کارم پیدا کنم و این خوابگاه تنها موردی بود 
که یافتم. بنابراین مجبور شدم برای اسکان این خوابگاه 
را برگزینم؛ در حالی که هزینه اقامت در آن با یک واحد 

آپارتمان برابری می کند.«

دختران به دلیل چند دقیقه دیررسیدن مجبورند 
شب را در خیابان بمانند

زهرا می گوید: »بارها شــده که بچه ها چند دقیقه دیرتر 
از ساعت ۱۱ شب به خوابگاه برسند. هرچه در بزنند مدیر 
خوابگاه در را باز نمی کند و آنها مجبورند شــب را جایی 
سپری کنند تا صبح شــود و بتوانند وارد خوابگاه شوند. 
خودتان می دانید که دختران شب ها در خیابان نمی توانند 
بمانند و امنیت آنها در خطر است. این در حالی است که ما 

جایی به جز خوابگاه برای اقامت در تهران نداریم.«

بارها شکایت کرده ایم اما به راحتی پرونده 
مختومه می شود

او ادامه می دهد: »نه تنها من، که دوستانم نیز بارها به 
مراجع مربوطه شــکایت کرده اند اما مدیر پانسیون به 
واسطه ارتباطاتی که دارد نه تنها جریمه ای پرداخت نمی 
کند، بلکه سری به آنجا می زند و با خوش و بشی پرونده 

 را مختومه می کند.« او در پایان گفــت: »با این وجود 
مانده ایم به کجا شکایت ببریم.«

زورگویی مسئول خوابگاه
مریم دختر دیگری اســت که مجبور شــده به واسطه 
کارهای غیراخالقی مســئول خوابگاه، ایــن خوابگاه 
را ترک کند. او به »کســب و کار« می گوید: »وقتی با 
مسئوالن خوابگاه قرارداد امضا کردم، اتاقی را در اختیار 
من گذاشتند که فاقد سیستم گرمایشی بود و من مجبور 
شدم زمستان را بدون شوفاژ یا بخاری سپری کنم. در این 
زمان هرچه به مسئوالن خوابگاه اعتراض کردم که در 
زمستان بدون سیستم گرمایش نمی توان زندگی کرد، 

مدیر خوابگاه می گفت از دو پتو استفاده کن.«
او ادامه می دهد: »زمانی که بهمن ماه شد و چند روزی 
به خانه برگشتم، زمان برگشت متوجه شدم که شوفاژ به 

اتاق من اضافه شده زیرا بازرس به آنها ایراد گرفته بود.«

قوانین متناقض در خوابگاه
مریم ادامه می دهد: »این خانوم خوابگاه را دانشجویی- 
کارمندی کرده اســت و زمان ثبت نام اعالم می کند که 
دانشجویان زمان خاموشــی ندارند و می توانند تا نیمه 
شب  بیدار بمانند؛ اما بعد از دو سه ماه اقامتم در خوابگاه، 
این خانم ســاعت ۱۱ و نیم شب خاموشی می زد و عمال 
وقتی به خوابگاه می رسیدیم، هیچ کاری نمی توانستیم 
انجام بدهیم. وقتی هم که به او اعالم می کردیم که همه ما 
دانشجو هستیم و شب ها کار داریم، می گفت به من ربطی 

ندارد. در عمل تنها می خواست به بچه ها زور بگوید.«

هزینه خرابی های گذشته را از ما طلب می کرد
مریم ادامه می دهد: »در خوابگاه ما یک چایساز چینی 
داشتیم که خراب بود. مدیر خوابگاه می گفت که شما 
آن را خراب کرده اید و باید هزینــه آن را بپردازید. 
با اینکه خرابی چایساز چینی کار ما نبود، اما قبول 
کردیم. با این حال این خانم هزینه چایساز فلری را از 
ما می خواست که مربوط به گذشته بود و ما اصال آن را 
ندیده بودیم. حتی در اواخر هزینه اتویی که در خوابگاه 
خراب بود را از ما می خواست؛ در حالی که من اصال از 
اتو استفاده نمی کردم و لباس هایم را به خشکشویی 

می دادم.«
او می گویــد: »در این میان این خانم بــا بچه ها طرح 
دوستی می ریخت و میان آنها دوبه هم زنی می کرد و از 
هر دختری آتویی می گرفت تا بتواند علیه او به کار گیرد 
تا او نتواند شکایت کند. این موضوع در مورد خود من هم 
صدق می کند. به همین دلیل تاکنون شکایت نکرده ام.« 

پولی که با تاخیر برمی گرداند
او می گوید: »حتی زمانی که بچه ها از خوابگاه می روند 
پول آنها را ۴۰ روز بعد پرداخت می کند و از ودیعه آنها 
برداشــت هایی دارد که عادالنه نیســت. در عین حال 
زمانی که اعتراض می کنند آنها را تهدید می کند که اگر 
پیگیری و شکایت کنید، من هم به خانواده هایتان اطالع 
می دهم که فالن شب با دوستانت بیرون بودی یا فالن 
کار را کردید.« او ادامه می دهد: »بارها شده که دختران را 
با اثاثیه آنها به خاطر چند دقیقه دیر رسیدن بیرون ریخته 

و ما بارها شاهد این موضوع بوده ایم.« 

دعوتنامه مهرماه محصوالت سايپا برخالف قانون با قيمت های جديد صادر شد

جهش قیمت کارخانه ای خودروهای سایپا
R   افزايش  40  ميليونی  قيمت كارخانه ای  سايپا  كوييك

ساكنان خوابگاه: به كجا شكايت بريم تا صدايمان شنيده شود؟

تخلفات آشکار در خوابگاه های خودگردان 

فساد ساختاری در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس خودرو

به نظر نمی رسد برای هیات مدیره خودروسازی ها اصال اهمیتی داشته باشد که شرکت هایشان در زیان است. اگر اهمیتی داشت، به راحت با وضعیت نابسامان مالی خودشان برخورد نمی کردند و تالش می کردند که مسائل شان را حل کنند 
و لذا ما وقتی حرکتی را نمی بینیم، به این معنی است که برای هیات مدیره ها اهمیتی ندارد که وضعیت شرکت ها به چه شکل است. افزایش قیمت هایی که بیشتر از میزان مصوب در قیمت خودروها اعالم می شود برای خودروهایی است که 
مشمول قیمت گذاری نیست. برای همین به راحتی می توانند این خودروها را گران کنند و افزایش قیمت را در محصوالتی که در واقع مدنظرشان است، بدهند.  افزایش قیمت ها در واقع منجر به افزایش قیمت بازار نمی شود و با بازار ۲۰۰ تا 
۳۰۰ میلیون تومان در انواع خودرو اختالف است. نگرانی در مورد کاهش این اختالف بیشتر این شبهه را ایجاد می کند که نکند ما نگران سود افرادی هستیم که به این رانت ها دسترسی دارند. حاال آقایون اسم آنها را »دالل« می گذارند. من که 
به دالل بودن آنها اعتقاد ندارم و معتقدم که یک فساد ساختاری داخل سیستم وجود دارد و لذا اصرار بیشتر برای ثابت ماندن قیمت به این معنی است که در این وسط به عده کثیری از مردم که تورم ناشی از بی انضباطی مالی خودروسازی را 
تحمل می کنند اجحاف می شود. هرچه مردم پول خود را برای خرید ماشین نمی دهند، دو برابر آن را برای خرید تخم مرغ باید بدهند. این تورمی که ما در کشور داریم ناشی از همین رفتارهاست.  این در حالی است که بازار آزاد به میزان عرضه 
نهایی خودرو و سیاست های پولی بستگی دارد. در حال حاضر چهار ماه بود که قیمت کارخانه ای ثابت بود، اما قیمت در بازار آزاد بسیار افزایش یافته است. آن را چگونه توجیه می کنید اگر بخواهیم بگوییم که این قیمت ها به هم وصل است؟ 
پس چرا قیمت ها در بازار آزاد افزایش یافته است؟ ما نگرانی از آن باب که افزایش قیمت کارخانه باعث شود قیمت در بازار افزایش یابد، نداریم چون قیمت بازار به هر شکل به خاطر سیاست های پولی غلط دولت باال می رود. حاال هرچه این 
فاصله را بیشتر کنیم فقط فشار را به منشأ عرضه زیاد کرده ایم.  اخیرا مطرح شده که قیمت گذاری برمبنای فرمول سازمان حمایت انجام شود در حالی که باید بدانیم که هر فرمول و هر مدل قیمت گذاری منجر به فساد است. این همه تالش با 

این فرمول های مختلف قیمت گذاری خودرو مگر تاکنون یکی از آنها منتج به نتیجه شده که می خواهیم روش جدیدی را امتحان کنیم؟ قطعا این روش ها جوابگو نیست و تنها مشکالت کشور را بیشتر می کند. 
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