
بر اســاس اعالم یک مقام مســئول در وزارت راه 
و شهرســازی، ثبت نام طــرح اقدام ملــی برای 
مرحله دوم قطعا باز خواهد شــد کــه امکان دارد 
تا چند ماه آینده ایــن اتفاق بیفتــد. مهلت ثبت 
 نام طرح اقدام ملی مســکن که از طریق ســامانه 
tem.mrud.ir انجام شد روز ۲۷ اسفندماه سال 
گذشته به اتمام رســید. در مجموع یک میلیون و 
۶۰۲ هزار و ۱۴۸ نفر ثبت نام کردند و از این تعداد 
۴۷۰ هزار نفر بر اســاس شــرویط پنجگانه واجد 
شرایط شناخته شدند. سبز بودن فرم »ج« از شروط 
پنجگانه است؛ به این معنی است که  متقاضی از اول 
فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشد و از ابتدای 
انقالب از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین و 

واحد مسکونی دولتی و هم چنین تسهیالت  یارانه 
ای استفاده نکرده باشــد. حداقل پنج سال سابقه 
سکونت در شــهر مورد تقاضا داشــته و همچنین 
خانم های مجرد باالی ۳۵ ســال و زنان سرپرست 

خانوارنیز مشمول این طرح می شوند.
اما پس از پایان نوبت اول و دوم ثبت نام در اسفندماه 
سال گذشــته که در مجموع مرحله اول را تشکیل 
می دادند بسیاری از متقاضیان اعالم می کنند که از 
این طرح جا مانده و در انتظار نام نویسی مرحله دوم 
هستند. آنطور که خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و 
شهرسازی استان تهران اعالم کرده، ثبت نام اقدام 
ملی برای مرحله دوم قطعا باز خواهد شد که امکان 
دارد تا چند ماه آینده این اتفاق بیفتد. او گفته که ما 

اکنون در حال بررسی تمامی موارد مرتبط  هستیم 
و به محض فارغ شدن از این مسئله ثبت نام اقدام 
ملی برای مرحله دوم در کشورآغاز می شود که به 
صورت سراســری توســط وزارت راه و شهرسازی 

اعالم خواهد شد.
محبت خواه درباره روند اجرای پروژه اقدام ملی در 
استان تهران اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی 
استان تهران طبق تفاهم نامه با انبوه سازان در حال 
حاضر در ۱۰ شهرستان تهران )شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت( ۱۴ 
انبوه ســاز به کار گرفته و آنها بــا تجهیز کارگاهها 
کارشان را آغاز کرده اند. نهضت اقدام ملی به سرعت 

در تهران پیش می رود.

معاون نظارت بر اماکن عمومــی پلیس امنیت 
تهران بزرگ از تمدید دوبــاره محدودیت های 
کرونایی و ممنوعیت فعالیــت برخی صنوف تا 
پایان هفته خبر داد.سرهنگ نادر مرادی درباره 
محدودیت های اعمال شده برای فعالیت صنوف 
که با مصوبه ستادکرونا انجام شده است، گفت: با 
توجه به مصوبه ستادملی مقابله با کرونا و تاکیدات 
ستاد اســتانی مقابله با کرونا، مشاغل، صنوف و 
اماکن عمومی به چهاردسته تقسیم بندی شده 
است که طبق آخرین تصمیمات، فعالیت صنوف 
دســته های ســوم و چهارم باز هم تا پایان هفته 

ممنوع اعالم شد.
وی با بیان اینکه فعالیت حضوری دانشــگاه ها، 

مدارس، حوزه های علمیه، آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای و زبان سراها و کتابخانه ها ممنوع بوده و 
می توان آن را از طریق غیرحضوری و آنالین ادامه 
داد، گفت: فعالیت مهدهای کودک، استخرهای 
سرپوشیده، ســالن های ســینما و تئاتر و مراکز 
مشــابه و موزه ها و باغ موزه ها نیز ممنوع است. 
همچنین تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه ها و سالن 
های زیبایی زنانه، باشگاه های ورزشی پر برخورد 
نظیر کشــتی، کاراته، جودو و...، مدارس شبانه 
روزی، کافه ها، چایخانه هــا و  قهوه خانه ها، باغ 
وحش و شهربازی و مراکز تفریحی آبی و باشگاه 
های ورزشی سالنی نیز جزو مواردی هستند که 

فعالیتشان همچنان تا پایان هفته ممنوع است. 

معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیس 
 امنیت تهــران بزرگ بــا بیان اینکــه برگزاری 
مراســم های اجتماعــی فرهنگــی، مذهبی و 
همایش ها نیز ممنوع اســت، اظهارکرد: تصمیم 
گیری در مورد ادامــه فعالیت این موارد در هفته 
آینده بر عهده ســتاد مقابله با کرونا خواهد بود 
و فعال تا پایان هفتــه جاری تصمیــم بر تداوم 
و تمدید محدودیــت ها و ممنوعیت هاســت.
مــرادی همچنین دربــاره جریمــه صنوف نیز 
گفت: صنوف متخلف که پروتــکل ها را رعایت 
نکنند مورد تذکر واقع شــده و در صورت تکرار 
 جریمــه خواهند شــد کــه پلمب نیــز جزوی 

از آن است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران از ارائــه طرحی خبر داد که بــر مبنای آن از 
عوارض صدور پروانه و برخی عوارض دیگر به توسعه 
حمل و نقل شهری پایتخت در شرایط کرونایی کمک 
می شود.»محمد علیخانی« رئیس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل شورای شهر تهران درباره  ارائه پیشنهادات 
جدید به شورای ترافیک برای مقابله با موج سوم کرونا 
در پایتخت گفت: ما پیشنهادات سه جانبه ای را در 
قالب بسته ترافیکی در شــرایط کرونایی پیشنهاد 
کردیم کــه تنها طرح ترافیک آن بســته تصویب و 
اجرایی شد. در بسته ترافیکی مذکور پرداخت کمک 
های دولت برای جبران خسارت ناشی از بحران کرونا 
در بخش حمل و نقل پیشنهاد شــد که اصال به آن 

توجهی نشد. 
او ادامه داد: همچنین تامین اتوبوس حداقل تا سقف 
۵۰۰ دستگاه در شــرایط کرونایی بمنظور رعایت 
فاصله اجتماعی پیشنهاد شد که به آن هم توجهی 
نشد و صرفا پیشنهادی که برای شهرداری و نه برای 
دولت هزینه در پی داشت به اجرا رسید. علیخانی با 

بیان اینکه لغو اجرای طرح ترافیک در شرایط کرونایی 
درآمد شــهرداری را کاهش داد، گفت: این اتفاق از 
نظر درآمدی به زیان شهرداری بود و تصویب شد و 
آن قسمت هایی که کمک به شــهرداری بود، مورد 

قبول واقع نشد. 
او ادامه داد: وقتی دولت نخواهد هیچ هزینه ای را برای 
مقابله با کرونا و جبران خسارتها به شهرداری بپردازد، 
نتیجه اش به زیان مردم خواهد بود.رئیس کمیسیون 
عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه 
شهرداری به رغم افزایش هزینه ها و خسارت های 
جدی که در حوزه پســماند، حمل و نقل و سازمان 
بهشت زهرا دیده است، اما تاکنون هیچگونه کمکی از 
دولت دریافت نکرده است، گفت: در حالی که اعتباری 
برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شد، اما به شهرداری 

تهران ریالی پرداخت نشده است. 
او در پاســخ به این ســوال که معاونت حمل و نقل 
شهرداری تصمیم گرفت با افزایش کرایه ها کسری 
را تامین کند، اما شــورا مخالف کرد و مقرر شــد از 
ستاد ملی کرونا پیگیری مطالبات را انجام دهند، این 

پیگیری به کجا رسید؟ گفت: خسارت ها انقدر زیاد 
است که افزایش دویست تومانی کرایه در خوشبینانه 
ترین وضع می توانست تنها حدود ۵۰ میلیارد تومان 
از خسارت ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بخش 
حمل و نقل را جبران کند که در مقابل خســارتها 
دردی را دوا نمی کرد، در نتیجه شورا به آن رای نداد و 
اکنون به دنبال راهکارهای دیگر در شهرداری است، 
چون شورا و شهرداری نمی توانند منتظر کمک دولت 
بمانند، چرا که اگر می خواستند منتظر کمک های 
دولت باشند االن باید خیلی از کارها و بخصوص بخش 

های حمل و نقلی تهران تعطیل می شد. 
علیخانی درباره راهکارهایی که در شورا مطرح است، 
گفت: در کمیســیون عمران و حمل و نقل در حال 
تهیه طرحی هستیم که از محل عوارض صدور پروانه 
و برخی از عوارض ها که شهرداری دریافت می کند، 
درصدی تعیین شود و به توسعه و به خصوص بخش 
بهره برداری حمل ونقــل عمومی تخصیص یابد تا 
از بحران این بخش کاسته شود. این کلیات است و 
جزئیات آن توسط کارشناسان در حال بررسی است.

رییس سازمان غذا و دارو نسبت به گرانفروشی 
ماسک هشدار داد و درباره داروهای بیماری کرونا 

توضیحاتی را ارایه کرد.
دکتر محمدرضا شانه ســاز در پاسخ به سوالی 
درباره قیمتهای عرضه ماســک باالتر از ۱۳۰۰ 
تومان، گفت: قیمت ماسک ۱۳۰۰ تومان است 
و االن به دلیل نظارتهای انجام شده واقعا قیمت 
خرید داروخانه و سایر فروشگاه های زنجیره ای 
و تجهیزات پزشکی بر اســاس اطالعات موثقی 
که داریم کاهش یافته اســت. بعضا ممکن است 
داروخانه ای بگوید که فاکتور گران خرید داریم، 
در این زمینه نیز نامه نوشــتیم که یــا باید آن 
 ماســک ها را مرجوع کنند یا فاکتورهایشــان 

اصالح شود.
وی تاکید کرد: ماسک نباید باالی ۱۳۰۰ فروخته 
شــود و در غیر این صورت گرانفروشی و تقلب 
محسوب می شــود و با فرد خاطی برخوردهای 

تعزیراتی انجام خواهد شد.
گروه های بازرســی فعال در سراسر کشور این 

موضوع را رصد می کنند. از مرم نیز می خواهیم 
که موارد تخلــف را حتما بــه معاونتهای غذا و 
دارو محل یا ســامانه ۱۹۰ اطالع رسانی کنند. 
در حال حاضر تولیدات ماســک در کشور بسیار 
 باالســت و باالتر هم می رود و کمبودی در این 

زمینه نیست.
رییس ســازمان غــذا و دارو همچنیــن درباره 
داروهــای بیمارســتانی کرونــا از جملــه 
رمدســیویر گفت: در بحث داروهای کرونا طبق 
پروتکلهــای درمان عمل می شــود و داروهای 
بیمارســتانی تنهــا در بیمارســتان عرضه می 
شــوند. در مورد تامین اقالم خوراکی داروهای 
 کرونا هیچ مشــکل حتی برای بخش ســرپایی 

نداریم.
وی تاکید کــرد: داروهــای بیمارســتانی اگر 
در خارج از بیمارســتان تجویز شــوند مخالف 
دستورالعملهای کمیته علمی کرونا است. اگر به 
هر حال مراجع درمان بــه ما اعالم کنند ما برای 
تامین این اقالم در بخشهای غیربیمارستانی هم 

مشکل خاصی نداریم و خواهشم آن است مردم را 
از مراجعه به ناصر خسرو به هر دلیلی، منع کنید. 
در حال حاضر این داروها تامین شده و مشکلی 

در این زمینه نداریم.
در مــورد عرضه ایــن داروها در ناصر خســرو 
کــه البتــه تقلبــی هــم بودنــد افــرادی را 
گرفتنــد  و برخــورد کردند؛ ایــن داروها اصال 
رمدســیویر نبود، بلکــه آنتــی بیوتیک های 
معمولی بود و برچســب آنها برداشــته شــده 
 بــود و بــا قیمتهــای ۵۰ – ۶۰ میلیونی عرضه 

می شد.
شانه ساز همچنین تاکید کرد: از همکاران پزشک 
خواستار آن هســتیم که تجویز این داروها را در 
خارج از بیمارســتان انجام ندهند تهیه این ها 
برای مردم در خارج از بیمارســتان وجود ندارد 
و در ناصرخســرو هم که همین کالهبرداریها و 
تقلبها است. ضمن این که اکنون تمام داروها به 
لحاظ برچسب اصالتی که دارند باید هنگام تهیه 

چک شوند.

بررسی گزارش تحوالت بازار مســکن حاکی از آن 
است بیشترین معامالت انجام شده مهر۹۹ مربوط 
به واحدهای با قیمت ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومانی به ازای 

هر مترمربع بوده است.
بر اســاس جدیدترین آمار منتشر شــده تحوالت 
بازار مســکن توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهای 
مســکونی معامله شــده بــر حســب قیمت یک 
مترمربع بنا در مهرماه امســال حاکی از آن اســت 
که واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ۱۶ تا ۱۸ 
میلیون تومــان به ازای هر مترمربــع با  ۸.۲ درصد 
بیشترین ســهم از تعداد معامالت شهر تهران را به 

خود اختصاص داده اند.تعداد واحدهای مســکونی 
معاملــه شــده در دامنه هــای قیمتــی ۱۴ تا ۱۶ 
میلیون و ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومــان نیز به ترتیب با 
 ســهم های ۷.۹ و ۷.۶ درصدی در رتبه های بعدی 

قرار دارند.
در ماه مورد اشــاره توزیع حجم معامالت به گونه ای 
بــوده کــه ۵۸.۳ درصــد واحدهای مســکونی با 
قیمتی کمتر از متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در شــهر تهران یعنی ۲۶ میلیون و ۷۲۰ 
هزار تومان معامله شــده اســت.همچنین توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده 

بر حســب ســطح زیربنای هر واحد مســکونی در 
مهرماه امسال نشــان می دهد بیشــترین سهم از 
معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 
 ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با ســهم ۱۴.۷ درصد اختصاص 

داشته است.
واحدهای دارای زیربنــای ۶۰ تــا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ 
مترمربــع بع ترتیب بــا ســهم های ۱۴.۳ و ۱۱.۴ 
درصدی در رتبه های بعدی قــرار دارند. در مجموع 
طی مهرماه ۹۹ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای 
کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۴.۵ درصد از معامالت انجام 

شده را به خود اختصاص داده اند.

وزیر جهاد کشاورزی از ارائه »کشــاورز کارت« به 
کشــاورزان برای خرید نهاده و کود، خبر داد.کاظم 
خاوازی وزیر جهاد کشاورزی امروز با اشاره به ارائه 
»کشــاورز کارت« به کشــاورزان گفت: در بخش 
اول ایــن کارت در اختیار کشــاورزانی که گیاهان 
استراتژیک مانند گندم، جو و دانه های روغنی کشت 
می کنند، قرار می گیرد تا دغدغه ای برای خرید نهاده 
و کود نداشته باشند و بتوانند از این کارت استفاده 

کنند.
وی ادامه داد: از ۳ میلیون تن کود مورد نیاز ساالنه 
کشاورزان، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره است 

که با قیمت سال گذشــته در اختیار کشاورزان قرار 
می گیرد اما ســایر کودهای وارداتی به دلیل تغییر 
قیمت ارز از ترجیحی به نیمایی افزایش قیمت داشته 
است.خاوازی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای 
کمک به کشــاورزان، طرح »کشــاورز کارت« را با 
همکاری بانک مرکزی ایران و بانک کشاورزی تهیه 

کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد: انشــاهلل کشاورزان با این 
کارت بتوانند نهاده های مورد نیــاز خود را به موقع 
تامین کنند و ســال آینده با بانک تســویه حساب 
کنند.وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه نکات 

بســیار ریزی در این کارت دیده شده است، یادآور 
شد: بانک کشاورزی و معاونت امور زراعت طراحی 
خوبی برای این کارت داشته اند تا کشاورزان بتوانند 
بدون دغدغه و بروکراسی های معمولی بانک، سریعاً 
به این منابع مالی دست یابند.وی با بیان این که طرح 
«کشــاورز کارت« یک اقدام بزرگ و ملی محسوب 
می شــود و باید با جدیت آن را دنبال کنیم، تصریح 
کرد: با تأثیرگذاری که کود در تولیدات کشــاورزی 
دارد در گام اول این محصول انتخاب شــد و در گام 
دوم آفت کش ها هستند و ما از منابع مختلف اعتباری 

الزم را برای آن تجهیز می کنیم.

تمدید دوباره ممنوعیت فعالیت برخی صنوف در تهرانامکان ثبت نام مسکن ملی در آینده

ماسک باالتر از ۱۳۰۰ تومان گرانفروشی استبدهی هزار و ۲۰۰ میلیاردی دولت به شهرداری از محل جرائم راهنمایی و رانندگی

ارائه »کشاورز کارت« به کشاورزان برای خرید نهاده و کودسهم ۸ درصدی آپارتمان های متری ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان در سبد خرید مردم

پیامک: 30004800سال هشتم |  شماره      2049|  یکشنبه  11 آبان ماه  1399 |  15  ربیع االول  1442 |  اول  نوامبر  2020 |  4 صفحه 1000www.kasbokarnews.ir تومان

صفحه 2

صفحه 2

شاخص بورس ارتفاع ۱.۳ 
میلیون واحد را پس گرفت

افزایش کارمزد خدمات 
بانکی از اول آذر

کنترل قاچاق 
خروجی با 
واردات  در
قبال صادرات 

شافعی تاکید کرد 

ثبت سفارش
 ارز متقاضی 

از این 
هفته

صفحه2صفحه 2
kasbokarnews paper 
kasbokarnews 

رزم حسینی تاکید کرد

سرمقاله

يادداشت

دپوی مواد اولیه تولید 
در گمرکات

مقررات نویسی برای 
کنترل نرخ ارز

اینکه گمرک مــدام تاکید 
می کند کــه در این رابطه 
مسئولیتی ندارد و تصمیم 
ترخیــص کاال برعهده آن 
نیست درست اســت چراکه گمرک اصوال محل 
عبور کاالست و دستورالعمل های دیگر نهادها را 
اجرا و رعایت می کنــد. همچنین باید مجوزهای 
ترخیص کاال به آنها ارائه شــود تا بتواند دســتور 
ترخیص را صادر کند و هیچ مسئولیتی در رابطه با 

این موضوع که ماه ها...

  مسعود دانشمند، اقتصاددان

  میثم رادپور، کارشناس اقتصادی
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سه سناریو تورمی طرح 
اعطای کارت اعتباری مجلس

رشد ۱۸درصدی 
نقدینگی در ۷ماهه ۹۹

دولت و بانک مرکزی  از سیاست های سخت گیرانه رفع تعهد ارزی عقب نشینی کردند

تسهیل  واردات  در مقابل صادرات
صفحه3

صفحه3

کشمکش   بر  سر ترخیص کاال
آیا   با   ترخیص   کاالهای   دپو   شده    در   گمرکات    مشکل  کمبود  کاال    برطرف   می شود؟

باتوجه به کســری بودجه دولــت مرکز مطالعات 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی 
به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی در 
خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای 
کارت اعتباری پرداخــت. مرکز مطالعات بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به بررسی 
طرح پیشنهادی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب اعطای کارت 
اعتباری پرداخت و اجرای این طرح را باعث افزایش 
تورم دانست. بررسی اقالم هزینه ای دهک های پایین 
درآمدی جامعه نشــان می دهد که افزایش قیمت 
محصوالت خوراکی ها که سهم آن نسبت به دهک 
های باالی درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار 

آسیب پذیر وارد کرده است...

رئیــس کل بانک مرکــزی از رشــد ۱۸ درصدی 
نقدینگــی و ۱۰ درصدی پایه پولی خبــر داد و در 
خصوص مشــکالت پیش آمده در حوزه ترخیص 
کاالها از گمرکات گفت: منشــا ارز در واردات باید 
مشخص باشــد. عبدالناصر همتی گفت: بر اساس 
تصمیم ســتاد اقتصادی دولت قرار شد شیوه های 
برگشــت ارز صادرکنندگان به گونه ای باشــد که 
بتوانند به ازای آن مواد اولیه کارخانه ها را وارد کنند 
و اینکه خالی فروشی یا ادعاهای غیر واقعی در آن 
وجود نداشته باشد. وی افزود: در یکی دو روز آینده 
رئیس جمهور مصوبه را ابالغ می کند و صادرکنندگان 
می توانند از روش های مختلف ارز خود را ارائه کنند 
که از جمله آن، سامانه  نیما است که تقویت شده و 

مانند گذشته تامین ارز خواهد...



اقتصاد2
ایران وجهان

ثبت سفارش ارز متقاضی از این هفته
وزیر صمت گفت: ثبت سفارش ارز متقاضی از این 
هفته آغاز می شود. به گزارش صدا و سیما، علیرضا 
رزم حسینی در بازدید از معاونت بازرگانی داخلی 
و بخش تنظیم بازار، اظهار داشت: به دلیل کمبود 
منابع ارزی تعدادی از افراد در صف ثبت سفارش و 
تعدادی در صف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 
هستند که این اعداد قابل مالحظه است؛ بر همین 
اساس در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب 
شد مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت انجام 
شود که این موضوع انجام شد و ما کاالهای ضروری 

را در اولویت ثبت سفارش قرار دادیم.
وزیر صمت ادامه داد: از این هفته افرادی که نیاز به 
ارز ندارند و ارز در خارج از کشور دارند مجاز هستند 
تا کاال وارد کنند و عالوه بر این صادرکنندگانی که 
از سال ۹۸ تعهد ارزی داشتند می توانند از محل 
تعهد صادراتی مجوز واردات کاالهای اولویت دار 
دریافت کنند این موضوع باعث می شود صادرات 
افزایش یابد و نیاز واحدهای صنعتی به مواد اولیه 
تامین شــود. وی افزود: در هفته های گذشته با 
تشکل های بخش خصوصی هم اندیشی داشتیم و 
تا ماه های پایانی سال شاهد رشد صادرات و افزایش 

کاالهای وارداتی خواهیم داشت.
وزیر صمت ادامه داد: سامانه های معامالتی یکی از 
مسیرهای کاهش حضور فیزیکی افراد است، زیرا 
بروکراسی اداری مخل توسعه کشور است و ما در 
وزارت صمت تالش کردیم این بروکراسی ها را حذف 
کنیم تا مسیرهای تولید و تجارت را آسانتر کنیم. 
وی افزود: اگر بخش خصوصی اشکاالتی در سامانه 
توسعه تجارت الکترونیکی می بینند حتما به وزارت 
صمت اطالع دهد. وزیر صمت درباره کاالهایی که 
در گمرک باقی مانده است، گفت: کاالهای وراداتی 
۲ گروه هستند؛ گروه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت 
می کنند که این کاالها در گمــرک باقی می ماند 
و تا ارز ۴۲۰۰ تومانــی را از بانک مرکزی دریافت 
کنند و بعد از گمرک ترخیص می شــوند و گروه 
دوم نیز متقاضیانی هستند که ارز نیمایی دریافت 
می کنند و منتظر دریافت ارز از سوی بانک مرکزی 
برای ترخیص کاال هستند. رزم حسینی افزود: بر 
اساس سیاست جدید، متقاضی که اعالم کند نیاز 
به ارز نیمایی ندارد اجازه ترخیص داده می شود و 
افرادی که نیاز به ارز دارند باید در سامانه نیمایی ارز 

خریداری کنند تا ترخیص کاال صورت گیرد.

افزایش کارمزد خدمات بانکی 
از اول آذر

طبق بخشــنامه بانک مرکزی از ابتدای آذرماه 
کارمزد خدمات بانکی از جملــه کارت به کارت 
افزایش خواهد یافت ضمــن اینکه انتقال وجه از 

طریق پایا و ساتنا نیز مشمول کارمزد می شوند.
با ابالغ بخشــنامه جدید تغییرات کارمزد انواع 
خدمات بانکی، از ابتدای آذر ماه شــاهد افزایش 
کارمزد خدمات بانکی در شبکه بانکی خواهیم بود.

برهمین اساس نیز کارمزد کارت به کارت به ازای 
انتقال هر یک میلیون تومان از 5۰۰ به 6۰۰ تومان 
افزایش خواهد یافت و در صورت افزایش هر یک 
میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ 

تومان به این هزینه اضافه می شود.
نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد 
برای خدمات پایا و ساتنا است،کارمزد انتقال وجه 
بین بانکی پایا 1صدم درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ 
تومان تا ۲5۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و 
1۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت های 
گروهی است. کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا 
نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲5 هزار 
تومان کارمزد تغیین شده است. هرچند برای افتتاح 
حساب و صدور دفترچه ســپرده قرض الحسنه 
پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح 
حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز 5 هزار تومان 
و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های 

کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطالع رسانی با 
گرفتن رضایت مشتری معادل 3۰ تومان به اضافه 

هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود.
ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر 
برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک 
خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک 
1۲ هزار تومان تعیین شده اســت. صدور کارت 
مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد 6 
هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد 
صدور رمز جدیــد برای انــواع کارت های بانکی 
)نقدی، اعتباری و هدیه( در شعبه به درخواست 

مشتری هزار تومان تعیین شده است.
همچنین کارمزد اعالم مانده کارت-خودپرداز/

کیوسک شتابی 1۲۰۰ ریال و اعالم مانده کارت و 
صورتحساب 1۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین 

شده است.

اخبار

باتوجه به کسری بودجه دولت 
مرکز مطالعات بازرگانی وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت در 
گزارشــی به بررســی طرح 
پیشنهادی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب 

اعطای کارت اعتباری پرداخت
مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گزارشی به بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای 
اسالمی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب 
اعطای کارت اعتباری پرداخت و اجرای این طرح را باعث 
افزایش تورم دانست. بررسی اقالم هزینه ای دهک های 
پایین درآمدی جامعه نشان می دهد که افزایش قیمت 
محصوالت خوراکی ها که ســهم آن نســبت به دهک 
های باالی درآمدی بیشتر است، فشار زیادی بر اقشار 
آسیب پذیر وارد کرده اســت. بطوری که در بازه زمانی 
اسفند ماه  13۹7 تا  شهریورماه  13۹۹، انواع  ماکارونی، 
برنج خارجی درجه یک و حبوبات بیش از 1۰۰درصد 
افزایش قیمت داشــته اند. انواع چای، انواع شکر، برنج 
ایرانی، تخم مرغ، انواع قنــد و لبنیات نیز بین 6۰ تا ۹1 
درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. از سوی دیگر به 
دلیل جبران نشدن کاهش قدرت خرید از طریق افزایش 
حقوق دستمزد، به ناچار خانوارها مصرف سرانه خود را 

کاهش داده اند.
در این بین کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در طرحی دولت را مکلف کرده است از طریق  
پرداخت یارانه خرید کاالهای اساســی با شارژ کردن 
کارت اعتباری، بخشی از نیازهای آنان را جبران کنند. در 
قالب این طرح قرار است به ۲۰ میلیون نفر در سه دهک 

اول ماهانه  1۲۰هزار تومان و به۴۰ میلیون نفر در چهار 
دهک بعدی 6۰ هزار تومان یارانه پرداخت شود. این طرح 
در صورت پرداخت به اقشرار آسیب پذیر بصورت ماهانه 
تا انتهای سال جاری با مبالغ ذکر شده، اعتباری بالغ بر 
3۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما باتوجه به کسری 
بودجه دولت، تامین این بودجه منبع پایدار تامین مالی 

الزم دارد که بسیار حائز اهمیت است.
در این طرح مصوب مجلس محل تامین مالی، افزایش 
اعتبار بند )و( تبصره )۲( و مصارف جدول تبصره )1۴( 
قانون بودجه سال  13۹۹ کل کشور به نسبت مساوی 
بیان شده است. اما به اعتقاد کارشناسان مرکز مطالعات 
بازرگانی وزارت صمت در خصوص این بند ها مالحظالت 
وجود دارد:» در خصوص عملکــرد  بند )و( تبصره )۲  ( 

هیات وزیران در مورخ  13۹۹/۰۴/1۸به استناد این بند 
» قانون بودجه سال  13۹۹، سهام برخی شرکت های 
خود را به میزان  3۲هزار میلیارد تومان به سازمان تامین 
اجتماعی واگذار کرد. همچنین در مورخ 13۹۹/۰6/3۰به 
مبلغ 1۸هزار میلیارد تومان جهت رد دیون به سازمان 
تامین اجتماعی اختصاص داد. از سوی دیگر با همسان 
ســرازی حقروق بانشستگان لشــرکری و کشوری و 
ســازمان تامین اجتماعی تا ســقف  ۹۰ درصد حقوق 
شاغلین، هزینه اجرای این بند ساالنه به 6۰هزار میلیارد 
تومان بالغ شده که حاکی از کســری 1۰هزار میلیارد 
تومانی است. با توجه به پر شدن سقف مجوز در بند »و« 
تبصره  )۲( نمایندگان به منظور تامین منابع حمایت از 
اقشار آسیب پذیر  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

پیشنهاد دادند که »مبلغ سیصد و پنجراه هزار میلیارد 
)35۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال به ســقف اعتبار 
پیشبینی شده در بند )و( تبصره )۲( قانون بودجه سال 
13۹۹ اضافه شود«. همانطور که در صدر بند »و« تبصره 
»۲« آمده است این مبلغ برای رد دیون سازمان تامین 
اجتماعی و ســازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
اختصاص دارد و جایی گفته نشده است برای منابع مورد 
نیاز طرح کاالهای اساسی اســت. همچنین در اوضاع 
اقتصادی فعلی واگذاری دارایی ها و کســب نزدیک به  
۸5هزار میلیارد تومان کمی دور از انتظار است. گذشته 
از این ایراد اساسی، فروش اموال و دارایی های دولت و 

هزینه کرد آن در امور جاری جای سوال دارد.«
همچنین در ادامــه گزارش آمده اســت:» با نگاهی به 
مصارف جدول تبصره )1۴( قانون بودجه سال  13۹۹ 
کل کشور و عملکرد 6 ماهه این تبصره مالحظه می شود 
این بند ظرفیت تامین حدود 15هــزار میلیارد تومان 
منابع مورد نیاز این مصوبه را ندارد. عملکرد شش ماهه 
این تبصره حاکی از عدم تحقق  5۰ درصدی این تبصره 
است که با توجه به مصارف در نظر گرفته شده در جدول 

تبصره »1۴« خود دارای کسری خواهد بود.«
کارشناســان مرکز مطالعات بازرگانی همچنین ســه 
سناریو برای افزایش بار تورمی طرح مجلس پیش بینی 

و محاسبه کرده اند:»
الف( در صورت کسری 1۰هزار میلیارد تومانی، تورمی 

بین 1.۲۴ تا ۲.3۴درصد
ب( در صورت کسری ۲۰هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 

۲.5 تا ۴.7 درصد
ج( در صورت کسری 3۰هزار میلیارد تومانی، تورمی بین 

3.75 تا 7درصد.
نکته قابل تأمل این است که در مطالعات اخیر ضریب 

تورم به سمت حداقل افزایش نزدیرکتر است.«

دولت منابع الزم برای طرح کارت اعتباری مجلس را در اختیار دارد؟

سه سناریو تورمی طرح اعطای کارت اعتباری مجلس

روحانی در ستاد ملی کرونا:
 مردم همراهی نکنند موفق نمی شویم

رئیس جمهور گفت: مردم مــا اگر در زمینه 
مبارزه با بیماری کرونا با همه توان به صحنه 
نیایند و همکاری نکنند، مطمئنا ما در مقابل 

این بیماری موفق نخواهیم بود.
حســن روحانی رئیس جمهور صبح )شنبه( 
در جلســه ســتاد ملی مبارزه با کرونا بیان 
کرد: نکتــه دیگــر، بحــث تولیدکنندگان 
نیازمندی هــای جامعه و تأمیــن کنندگان 
منابع مالی برای اداره کشــور است که باید 
بــرای تولید و تأمیــن منابع مالــی در همه 
زمینه ها ازجمله بهداشــت و درمان اقدامات 

الزم انجام گیرد.
روحانی افزود: یکی از مســائل مهمی که در 
گذشته به عنوان یکی از نقایص داشتیم این 
بود که مصوبات بسیار مهم و خوبی در اینجا 
تصویب و ابالغ می شــد اما در اجرا یا خوب 
اجرا نمی شــد یا دقیق اجرا نمی شد و یا اصاًل 
اجرا نمی شــد. به همین دلیــل مقام معظم 
رهبری دســتور دادند یک قرارگاه عملیاتی 
که تمام مصوبات را تا اجــرای نهایی دنبال 
کند و آنجایی که نیاز بــه ضمانت اجرا دارد 
توسط ضابطین قوه قضائیه یا مأموران بخش 
نظارتی انجام شــود، راه اندازی کنیم. یعنی 
حاال بحث این است آیا آنچه تصویب شده یا 
تصویب می شود به خوبی انجام شده و می شود 
یا نه؟ آیا با متخلفین در بخش دولتی، مردم 
یا همه بخش های جامعه برخورد می شــود؟ 
آیا جریمه می شوند؟ چند نفر جریمه شدند، 
چگونه باید اطالع رسانی شود به مأموری که 

جریمه می کند؟
روحانی گفت: یا باید برای فردی که 15 روز 
قرنطینه می شــود و کار فردی اش با مشکل 
مواجه می شود یا فردی که از فعالیت بازداشته 
می شــود بیمه های ویــژه ای در نظر گرفت. 
در مجموع امــروز تصمیمــات مهمی برای 
محدودیت نسبت به ۲5 استان با یک شرایط 
خاصی گرفتیم. برای ۴6 شهرستان با شرایط 
مختلــف محدودیت های در نظــر گرفتیم و 
در مورد ۴3 شهرســتان قبلی که محدودیت 
قائل بودیم، محدودیت ها را تمدید کردیم و 
برای ۲5 مرکز استان تصمیماتی گرفتیم که 
از چهارشــنبه تا جمعه بعد به مدت 1۰ روز 

اعمال می شود.
وی ادامــه داد: برای فعالیت هــای 3و ۴ که 
عمدتاً فعالیت های آموزشــی و محل تجمع 
اســت، برای آن 1۰ روز ممنوع می شــوند و 
همه موارد توسط ســخنگو تبیین و توضیح 

داده خواهد شد.

شاخص بورس ارتفاع ۱.۳ میلیون 
واحد را پس گرفت

شــاخص بورس در جریان معامــالت امروز 
بازار سرمایه با ثبت رشــد 17 هزارواحدی، 
در ارتفاع یک  میلیون و 3۰5 هزار واحد قرار 

گرفت.
در جریــان دادوســتدهای امــروز بــازار 
ســرمایه بیش از 7میلیــارد و ۲5۹میلیون 
ســهم و حق تقدم به ارزشــی بالغ بر 6هزار و 
۸5۲میلیارد تومان در بیــش از یک میلیون 
و 56هزار نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و 
شاخص بورس با رشد 17هزار و 6۴۸واحدی 
در ارتفاع یک میلیون و 3۰5هزار و 33۲واحد 

قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر دماســنج بازار سهام 
در روز جــاری به نــام نمادهــای معامالتی 
شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع 
مس ایران و معدنی و صنعتی گل گهر شد و 
در مقابل شــرکت های صنایع پتروشــیمی 
خلیج فارس، پارس الکتریک و کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران با افــت خود مانع 

افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در بازارهــای 
فرابورس ایــران هم با معامله یــک میلیارد 
و 637میلیــون ورقــه بــه ارزش ۲هــزار و 
6۸5میلیارد تومان در 6۲۰هزار و ۹۹۲نوبت، 
شاخص فرابورس )آیفکس( 1۴۲واحد رشد 
کــرد و در ارتفاع 16هــزار و ۲67واحد قرار 
گرفت. در این بازار هم امروز بیشــترین اثر 
مثبت بر شــاخص فرابورس به نام نمادهای 
معامالتی شــرکت های پلیمر آریا ساسول، 
سرمایه گذاری ســپهر صادرات و ذوب آهن 
اصفهان شد و در مقابل شــرکت های بانک 
دی، پاالیش نفــت الوان و تولید نیروی برق 
دماوند بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به 

نام خود ثبت کردند.

اخبار
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دولت در حالــی از صدور دســتورالعمل جدید رفع 
تعهد ارزی خبر می دهد که بانــک مرکزی تا پیش 
از این، روش هایی همچــون واردات با ارز متقاضی را 
قبول نداشــت؛ اما از این هفته قرار اســت این روش 

عملیاتی شود.
به گزارش مهر، دســتورالعمل نحوه بازگشــت ارز 
صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار 
است در هفته جاری تغییر کند؛ همان دستورالعملی 
که در سال ۹۹ ســر و صداهای زیادی را به پا کرده و 
تا کنون، کار بســیاری از صادرکنندگان خوشنام و 
صاحب برند را متوقف کرده است. البته این نوع نگاه و 
تصمیم گیری بانک مرکزی دو سال پیش هم همین 
رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد؛ 
با این تفاوت که آن زمان، شیر دالرهای نفتی همچنان 
باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، 

توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت.
موضوع از اردیبهشــت ماه ســال ۹۹ آغاز شد. البته 
پیش تر از آن، از اسفند ۹۸ بانک مرکزی عماًل برخی 
از رویه های مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
را تغییر داده بود و به ســختی پرونده های واردات در 
مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تائید می کرد. 

اینجا بود که نه تنها صادرکننده نمی توانست با فروش 
ارز صادراتی خود به واردکننــدگان رفع تعهد ارزی 
نماید؛ بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را هم 
به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک 
مرکزی دریافت می کردنــد نیز در صف های طوالنی 

سامانه نیما باقی می ماندند.
اینجا بود که عماًل بســیاری از صادرکنندگان برای 
دریافت مالیــات بر ارزش افزوده خــود و خریدهای 
بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید صورت 
می دادند، دچار مشکل می شــدند و از سوی دیگر، 
بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به 
مواد اولیه یا شیفت های کاری خود را کم کرده بودند و 

یا توانایی ادامه فعالیت را نداشتند.
در نهایت اردیبهشت ماه ســال جاری بانک مرکزی 
اعالم کرد که شــیوه رفع تعهد ارزی صــادرات در 
سال ۹۹ نیز همانند سال ۹7 و ۹۸ خواهد بود و تنها 
صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت 
ارز صادراتی را که عموماً به دلیل پرداخت هزینه های 
بازاریابی یا حضور کارمنــدان خود در دفاتر خارجی 
می پرداختند، از دســت داده بودند. اما به یکباره در 
تیرماه سال ۹۹ اعالم شد که دستورالعمل جدیدی 

باید مالک عمل قرار گیرد کــه تغییرات عمده ای را 
پیش روی صادرکنندگان به لحاظ شــیوه های رفع 

تعهد ارزی قرار می داد.
در این دستورالعمل، شیوه واردات در مقابل صادرات 
با شرط و شروط های بسیاری مواجه شده بود و عماًل 
تنها صادرکنندگان دارای واحد تولیدی مجاز بودند 
که از ارز حاصل از صادرات خود آن هم تا ســقف 3۰ 
درصد برای واردات خودشان بهره برداری کنند و حق 
واگذاری ارز صادراتی خود به غیر را نداشتند و مکلف 
بودند مازاد بر 3۰ درصد مذکور، ارز صادراتی خود را 
در سامانه نیما به بانک مرکزی تحویل دهند. از سوی 
دیگر مهلت بازگشــت ارز صادراتی نیز ۴ ماه تعیین 
شده بود که با توجه به شرایط تحریم، عماًل کار را برای 
صادرکنندگان سخت می کرد؛ چراکه حداقل زمان 

مورد نیاز آنها برای بازگشت ارز 6 ماه برآورد می شود.
در نهایــت وجــود مشــکالت بســیار بر ســر راه 
صادرکنندگان از بابت این دســتورالعمل سبب شد 
که بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگی 
امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور 
است و شیر دالرهای نفتی بسته شــده است، خانه 
نشین شدند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع 

پرونده هایشان به قوه قضائیه دست کشیدند؛ چراکه 
عمالً نه ظرف ۴ ماه قادر بودند که ارز حاصل از صادرات 
خود را برگردانند و نه از شیوه هایی که باید بخش عمده 
ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از 
بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای 
واردات مواد اولیه شــأن را از بازار آزاد بخرند، قادر به 

رفع تعهد ارزی بودند.
اکنون دولت می گوید که قرار است در شیوه های رفع 
تعهد ارزی بازنگری کند و بانک مرکزی قرار است از 
دستورالعمل های قبلی خود عقب نشینی نماید؛ به 
نحوی که به گفته علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت قرار است که واردات با ارز متقاضی آزاد 
شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد 
اولیه و کاالهای مورد نیاز تولیداتشان بر طبق ضوابط 
ثبت ســفارش وزارت صمــت، از ارز صادراتی خود 

استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد.
حال باید دید که اگرچه این توافق میان بانک مرکزی 
و وزارت صمت صورت گرفته، اما بانک مرکزی حاضر 
است که جزئیات واردات در مقابل صادرات و واردات 
با ارز متقاضی را بر اساس توافقاتی که در دولت انجام 

شده، در بخشنامه های جدید خود بگنجاند.

رئیس اتاق ایران گفت: صادرات قاچاق با اجرای 
طرح های آزادسازی واردات در قبال صادرات و 

استفاده از ارز متقاضی کنترل می شود.
به گزارش وزارت صمت، غالمحســین شافعی 
در کمیته پایش صــادرات که با حضــور وزیر 
صمت برگزار شد، بیان کرد: با اجرای طرح های 
آزادسازی واردات در قبال صادرات و استفاده از 
ارز متقاضی با حمایت دولــت و همکاری بانک 
مرکزی موضوع صــادرات قاچاق نیــز کنترل 
می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران افزود: صادرات قاچاق از مبادی 
رسمی و غیررســمی برای فرار از تعهدات ارزی 
ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی بوده است 
که با همکاری بانک مرکزی و آزادسازی واردات 
در مقابل صادرات و استفاده از ارز متقاضی، می 

توان امیدوار بود این موضــوع کاهش یابد. وی 
همچنین بــا تاکید بر ضــرورت مدیریت واحد 
مرزی کشور، تصریح کرد: تســهیل صادرات از 
مرزها و خروج سریع محموله ها باید مد نظر قرار 
بگیرد، نباید هیچ محموله ای در مرزهای کشور 
معطل بماند. وی با بیان اینکه صادرات کار آسانی 
نیست، گفت: رقبای بین المللی سرسختانه کار 
می کنند، صادرات به خصوص در این شــرایط 
کشور کار بسیار ســختی است و صادرکنندگان 
نیازمند تعامل و پشــتیبانی های دولت و بانک 

مرکزی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران تصریح کرد: با ایجاد بــاور همگانی و نگاه 
سالم دســت در دســت هم دهیم و صادرات را 

افزایش بدهیم.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران 
اظهار داشــت: قیمت خودروهای خارجی کاهش 
داشــته و خودروهای داخلی نیز نسبت به دو هفته 
گذشته بیش از 1۰ درصد کاهش دارد، اما باز خریداری 
ندارد. نعمت اهلل کاشانی نسب، نایب رییس اتحادیه 
نمایشــگاه داران خودروی تهران در گفت وگو با ایلنا 
در مورد تاثیر تصمیم شورای رقابت مبنی بر افزایش 
سه ماه یک بار قیمت خودرو در خودروسازی ها بر بازار 
امروز خودرو اظهار داشت: بازار به طور کل راکد است 
و هیچگونه خرید و فروشی انجام نمی شود، تصمیم 
شورای رقابت نیز در بازاری که این مقدار راکد است 

نمی تواند تاثیری بگذارد. 
وی افزود: نسبت به هفته گذشته قیمت دالر کاهش 
داشته است، این موضوع روی همه کاالها از جمله خودرو 
تاثیر می گذارد. رکود بــازار نیز به علت همین موضوع 

پایین آمدن قیمت دالر اســت، عرضه وجود دارد اما 
تقاضایی نیست و خریداری ندارد.  کاشانی نسب در مورد 
میزان این کاهش قیمت تصریح کرد: قیمت خودروهای 
خارجی خیلی پایین آمــده و خودروهای داخلی نیز 
نسبت به دو هفته گذشته، بیش از 1۰ درصد کاهش 
داشــته اما باز خریداری ندارد. قیمت روز را نمی توان 
تعیین کرد چراکه اصال خرید و فروشی انجام نمی شود. 
نه ماشین ایرانی و نه خارجی خرید و فروش نمی شود.  
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو اضافه کرد: 
تا زمانی که قیمت دالر تثبیت شود و روی نرخ ثابتی 
بایستد نمی توان قیمتی اعالم کرد. خوشبختانه االن 
قیمت دالر در حال کاهش است، یعنی بانک مرکزی 
تقریبا قیمت دالر را کنترل می کند. اگر این وضع ادامه 
پیدا کند نه تنها روی خــودرو بلکه بر دیگر کاالها هم 

تاثیرگذار است و قیمت ها را کاهش می دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی از رشد 1۸ درصدی نقدینگی و 1۰ درصدی 
پایه پولی خبر داد و در خصوص مشکالت پیش آمده در حوزه ترخیص 

کاالها از گمرکات گفت: منشا ارز در واردات باید مشخص باشد.
عبدالناصر همتی گفت: بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت قرار 
شد شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان به گونه ای باشد که بتوانند 
به ازای آن مواد اولیه کارخانه ها را وارد کنند و اینکه خالی فروشی یا 

ادعاهای غیر واقعی در آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: در یکی دو روز آینده رئیس جمهور مصوبه را ابالغ می کند و 
صادرکنندگان می توانند از روش های مختلف ارز خود را ارائه کنند که 
از جمله آن، سامانه  نیما است که تقویت شده و مانند گذشته تامین 
ارز خواهد کرد و همچنین می توانند واردات در مقابل صادرات داشته 

باشند که به صورت تهاتری و با نظارت وزارت صمت انجام می شود.
همتی افزود: افراد موظف هستند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را 
در سامانه تجارت ثبت و به صورت برخط به بانک مرکزی اطالع دهند.

وی گفت: موضوع دیگر ارز اشــخاص است و واردکنندگان می توانند 
از طریق ارز خود و اشخاص دیگر واردات انجام دهند، اما باید گردش 

ریالی خود را ثبت دربانک مرکزی و سامانه تجارت ثبت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره کاالهای ذخیره شده در گمرک اظهار 
داشت: کاالهای اساسی و ضروری کشــور و مواد اولیه کارخانه ها با 
اولویت ترخیص می شــود و بانک مرکزی کمک می کند تا تأمین ارز 
آن ها با سرعت انجام شود با این حال درباره ارز اشخاص باید گردش 
ریال آن مشــخص و ثبت شود نباید خروج ســرمایه از کشور داشته 

باشیم و منشاء ارز نیز باید مشخص باشد.
رشد 1۸درصدی نقدینگی در 7ماهه ۹۹/منشــا ارز در واردات باید 

مشخص باشد

نقدینگی در ۷ ماهه ۹۹ معادل ۱۸ درصد رشد کرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: پایه پولی در 7 ماهه امسال 1۰ درصد 

رشد و نقدینگی حدود 1۸ درصد افزایش داشــته و با وجود فشار به 
بانک مرکزی به ویــژه در خصوص هزینه های کرونــا این موضوع تا 
حدودی اجتناب ناپذیر اســت، اما بانک مرکزی تالش می کند پایه 
 پولی و نقدینگی از حالت بلند مدت آن خارج نشــود و تاکنون موفق 

بوده است.
وی افزود: این روش را تا پایان ســال ادامــه می دهیم و اجازه جهش 

غیرطبیعی در نقدینگی را نمی دهیم.
همتی اشاره به موضوع سپرده قانونی بانک ها گفت: با توجه به موضوع 
کرونا در ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از این سپرده کم شود 
که ۲5 هزار میلیارد تومان منابع آن به عالوه 5۰ هزار میلیارد تومان 
از سوی بانک ها به آسیب دیدگان از کرونا و همچنین ودیعه مسکن 

اختصاص یافت.
وی افزود: ســپرده قانونی به حالت عادی بازگشت تا ضریب فزاینده 

خلق پول برای کنترل نقدینگی زیاد نشود.

عقب نشینی بانک مرکزی از سیاست های رفع تعهد ارزی

رشد ۱۸درصدی نقدینگی در ۷ماهه ۹۹

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

کاهش قیمت طال و ارز در بازار/ سکه ۱۲ میلیونی شد
روز شنبه در بازار داخلی قیمت طالی ۱8عیار هر گرم یک میلیون ۱77 هزار تومان، قیمت دالر ۲6 هزار و 850 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۲ میلیون و 800 هزار 

تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون تومان است. همچنین در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و ۱00 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 4 میلیون و 800 هزار 
تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و 650 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد. قیمت طالی ۱8عیار در هر گرم هم یک میلیون و ۱77 هزار تومان، قیمت طالی ۲4عیار در هر گرم 

یک میلیون و 570 هزار تومان و هر مثقال طال 5 میلیون و ۱00 هزار تومان ارزش گذاری شده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد

کنترل قاچاق خروجی با واردات درقبال صادرات 
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران:

تصمیم شورای رقابت تاثیری در بازار خودرو ندارد
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مقررات نویسی برای کنترل نرخ ارز
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

اکتفای دولت و بانک مرکزی به تصویب قوانین که تجربه ناکارآمدی را نیز تا به امروز داشته موجب ساماندهی بازار ارز نخواهد شد. اینکه اعالم می کنند سیگنال رئیس بانک مرکزی در رابطه با قانین جدید بازگشت ارز صادراتی 
موجب کاهش نرخ دالر به 26 هزار تومان شده قطعی نیست چراکه این روزها شاهد نوسان نرخ دالر هستیم و هفته گذشته نرخ دالر تا 4 هزار تومان نیز کاهش پیدا کرد. اصوال تصور بازار برخالف تصور تصویب کننده قوانین و نهاد 
مربوطه می تواند باشد. صادرکننده باید انگیزه بازگشت ارز را داشته باشد. قوانین و مقررات وضع شده باید به عالقه مندی صادرکننده به بازگشت ارز منجر شود و انگیزه سودآوری داشته باشد.  مقررات نویسی راه حل بازگشت ارز 
صادراتی و کاهش نرخ ارز نیست. به طور کلی در رابطه با کارکرد قوانین و مقررات بانک مرکزی و دولت در حوزه بازگشت ارز و کنترا بازار ارز شک وجود دارد. دولت و بانک مرکزی با یک رویکردی که رویکرد مناسبی به نظر خودشان 
است دستورالعمل هایی را به خورد بازار می دهند. اما ابهام در کارایی این قوانین و مقررات در بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد. ممکن است تصویب قوانین پشت قوانین، تاثیر معکوس داشته باشد. ممکن است عدم اطمینان 
ایجاد کند و تجربیات نیز همین را نشان می دهد. هر چقدر قوانین ساده تر باشد و کمتر مزاحمت برای فعاالن اقتصادی داشته باشد کارایی بیشتری نیز دارد.  فکر می کنم در حال حاضر فقط یک عامل خارجی بتواند قیمت ها را کمی 
پایین آورد. برای مثال انتخاب نشدن ترامپ در انتخابات آمریکا. یک سیگنال  هم کفایت می کند که انتظار بازیگران بازار تغییر کند چون این شرایط ناشی از همین انتظارات است. کنترل بانک مرکزی در طی این سال ها به صورت 

پله ای روی بازار ارز کم و کم تر شده است. از طرفی همزمان منابع ارزی نیز تحلیل رفته است. بنابراین در حال حاضر منابعی هم اگر باشد امکان مداخله موثر بانک مرکزی وجود ندارد.

با حضور مدیر عامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان، 
مدیرکل آمــوزش و پرورش و مدیــر کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان، از برنامه آموزشی 
سه شنبه های شادآبی رونمایی گردید. بر اساس تفاهم 
نامه منعقد شده، محتوای تولیدی شرکت آبفا استان 
اصفهان، با موضوع مدیریت مصرف آب، در شــبکه 
شاد و دیگر شبکه های آموزشــی در اختیار کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان قــرار می گیرد. 
مدیرعامل شرکت آبفا استان به نقش آموزش و پرورش 
در مدیریت مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشت: 
آموزش و پرورش تاثیر بســزایی در فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب در جامعه دارد و در شرایط کنونی 
انتشار ویروس کرونا که به ناچار رویکرد آموزشی این 
نهاد تغییر کرده و از چهره به چهره به مجازی تبدیل 

شده است، نباید از بخش فرهنگ سازی غافل شد. 
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه رسالت آموزش و 
پرورش تنها تعلیم وتربیت نیست خاطرنشان ساخت: 
نهاد آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که 
در ارتقا سطح فرهنگ در زمینه های مختلف نقش 
بارزی دارد و شرکت آبفا اســتان اصفهان به منظور 
نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه با همکاری 
آموزش و پرورش از طریق شبکه های مجازی محتوای 
آموزشی مدیریت مصرف آب را در اختیار دانش آموزان 

قرار می دهد.
مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان استفاده از 
تجهیزات کاهنده را در مصرف صحیح آب موثر برشمرد 
و اظهار داشت: شرکت آبفا استان اصفهان به منظور 
بهره مندی بیش از 960 مدرســه در استان اصفهان 
از شــیر پدالی که در مصرف صحیح آب و نیز رعایت 
پروتکل های بهداشتی موثر است، با کمک خیرین 
بیش از 3هزار و 600 شیر پدالی در نظرگرفته که طی 
مراحل مختلف در اختیار مدارس در ســطح استان 

قرار می گیرد.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه شرکت آبفا طی 
ســنوات قبل با برگزاری جشنواره ها و همایش های 
مختلف اقشــار مختلف را دعوت بــه مصرف بهینه 
آب می نمود اعالم کرد: در ســال تحصیلی جدید با  
پرسش شــادآبی  از  دانش آموزان در رده سنی 6 تا 
18 ســال می خواهیم با پاســخ دادن به اینکه ) در 
شرایط امروز که استان اصفهان با کمبود آب سالم و 
بهداشتی روبروست و برای ادامه زندگی و حفظ محیط 
سالمتی و بهداشت به آب نیاز داریم، برای نگهداری از 
این نعمت خداددادی چگونه می توانید نقش خود را 
در خانه، مدرسه و سایر اجتماعات ایفا کنید؟در این 
مسابقه شرکت کنندگان آثار خود را از 20 شهریور تا 
30 آذر ماه به روابط عمومی های  شرکت آبفا، آموزش 
و پرورش و کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان 
ارسال نمایند و در نهایت به 30 اثر برگزیده در یازدهم 
دیماه همزمان با سی امین سالگرد تاسیس شرکتهای 
آب و فاضالب تقدیر بعمل می آید. در ادامه مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
بیش از 920 هــزار دانش آموز در اســتان اصفهان 
مشغول به تحصیل هســتند، این در حالیست که با 
در نظر گرفتن خانواده هــای دانش آموزان، آموزش 

و پرورش در استان بیش از 4 میلیون مخاطب دارد. 

با ســیگنال جدید رئیس 
کل بانک مرکــزی بازار ارز 
کاهش مجــدد قیمت ها را 
شــاهد بود و قیمت دالر به 
کانال 26 هزار تومانی وارد 
شد. این در حالی اســت که مقررات جدید موجب 
تسریع بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور می شود. 
در همین رابطه کارشناســان بازار ارز بر این باورند 
که این سیگنال توانسته تا حدودی بر بازار ارز تاثیر 

مثبتی داشته باشد. به دنبال تاثیرپذیری بازار ارز از 
این خبر جدید، سکه نیز با کاهش قیمت روبرو شد 
و بازار ســرمایه نیز پس از روزها ریزش شاخص، با 
رشد معقولی روبر شــد. حال باید دید سیگنال های 
خبر جدید همتی به بازار ارز چه آینده ای را برای این 
بازار رقم خواهد زد. آیا سیگنال جدید بانک مرکزی 
پیشخور کردن خبر انتخابات آمریکا و تاثیر احتمالی 

آن بر قیمت های ارز است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
افتتاح رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی 
در این رابطه گفت: قرار بر این شــد مقررات جدید 
بازگشــت ارزهای صادراتی به گونه ای طراحی شود 

که اوال ســریع ارز به کشــور بازگردد و به مواد اولیه 
کارخانجات بازگــردد و ثانیاً دیگر شــاهد مواردی 
همچون خالی فروشی و ادعاهای خالف واقع در آن 
وجود نباشیم که این مقررات به زودی ابالغ خواهد 

شد.
همتی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند که آزادی 
عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: پیش از 
این نیز روش های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات امتحان کرده بودیــم اما با مواردی که در 
جلسه ســتاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این 
شده که مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات 

به کشور امر به گونه ای طراحی شود که اوال سریع ارز 
به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه ها بازگردد 
و ثانیاً دیگر شــاهد مواردی همچون خالی فروشی 
و ادعاهای خالف واقع در آن وجود نباشــیم که این 

مقررات به زودی ابالغ خواهد شد.
همتی افزود: تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت 
اشاره می کند که شیوه های برگشت ارز صادرکنندگان 
طوری طراحی شــود که ابتدا ارز ســریع به کشور 
بازگشــته و به مواد اولیه کارخانه ها تبدیل شــود. 
همچنین خالی فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن 
وجود نداشته باشد. این دستورالعمل به زودی توسط 

رئیس جمهور ابالغ خواهد شد.

دولت و بانک مركزی  از سیاست های سخت گیرانه رفع تعهد ارزی عقب نشینی كردند

تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات
شایلی قرائی
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عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه 
بانک مرکزی تــالش می کند توپ را بــه زمین گمرک 
و صمت بینــدازد، گفت: دعوای بیــن نهادهای دولتی 
نتیجه ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان ندارد.ساالر 
ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران 
در واکنش به اطالعیه بانک مرکزی مبنی بر »مشــکل 
برنج های رســوبی، ترخیص درصدی کاال خارج از روال 
است«، گفت: بانک مرکزی تالش می کند توپ را به زمین 
گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درســت نیست. 
در واقع مسئوالن با برجسته سازی بحث ترخیص های 
درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص 
ارز 300 الی 400 هزار تن برنج رســوبی معطل در بنادر 
را، الپوشانی می کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته 
حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می شود. این بانک 
برای عدم تخصیص ارز به کاالهای رسوبی که به صورت 
درصدی خارج شده است دالیلی عنوان می کند که برای 
واردکنندگان جای تعجب داشــته و تازگی دارد. بعد از 
رسوب ناخواسته کاالهای اساسی در بنادر واردکنندگان 
بر اساس تســهیالتی که گمرک اعالم نمود، کاالهای 
خود را با دریافت نامــه از بانک عامل به صورت درصدی 
ترخیص کردند اما با گذشت قریب به 9 ماه از این اتفاق، 
هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه های 
ارســالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایــران مبنی بر 

صحت موضوع، بانــک مرکزی ایرادات قبلــی را تکرار 
می کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در 
این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و 
خواستار احقاق حقوق خود هستند.ساکت تصریح کرد: 
بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج های 
درصدی باشد، این برنج ها به دلیل عدم تخصیص به موقع 
رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون 
اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان 
مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این 
محموله ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، 
پس یادآوری بحث های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد 
کرد.این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار 
دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعالم رسمی لیست 
محموله های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی 
برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان 
با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما 

اطالع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.
این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از ســخنان 
خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، 
افزود: بخشی از آن محموله های خروج درصدی و بخش 
دوم محموله های رسوبی هستند.ساکت ادامه داد: خروج 
درصدی ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی 

برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

در معامالت فرابورس، یکــی از نمادهای زیرمجموعه 
اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی به تعداد محدود تا 224 
هزار تومان به فروش رسید.در اتفاقی عجیب در حالی که 
اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در روزهای اخیر به 
دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن با کاهش قیمت روبه رو 
شده و با رسیدن به کف دامنه نوسان )منفی ۵ درصد(، 
به کانال 80 هزار تومان سقوط کرده است، قیمت اوراق 
تســهیالت مســکن بانک ملی در معامالت امروز بازار 
سرمایه با رشد ناگهانی مواجه شد. 8۷ برگه از نماد تملی 
۷04 )اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی صادره در تیر 
ماه 9۷( که اعتبار آن از زمان صدور تا 3 سال است، طی ۵ 
فقره معامله به ارزش هر برگه، 224 هزار و 248 تومان به 

فروش رسید.10 برگه از همین نماد نیز 213 هزار و ۵۷0 
تومان فروش رفت. 120 برگه از نماد تملی ۷11 )اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی صادره در بهمن 9۷( نیز 142 
هزار و 340 تومان و 36 برگه از نماد تملی 802 )اوراق 
تسهیالت مسکن بانک ملی صادره در اردیبهشت 98( نیز 

1۵۵ هزار و ۵48 تومان فروش رفت.
اما اوراق تسهیالت مسکن متعلق به بانک مسکن در اکثر 
نمادهای زیرمجموعه »تسه«، در معامالت امروز )شنبه 
10 آبان( در بازه 83 تا 90 هزار تومانی بود؛ تا کنون 20 
هزار برگه از نماد تسه 990۷ )اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در مهر امسال( در بازار به فروش رسیده که قیمت 

آن به ازای هر برگه، 83 هزار و ۵00 تومان بوده است.

در هفته هــای اخیر معاون گمــرک که این 
روزها به شخص اول رســانه ها برای اطالع 
رســانی در رابطه با وضعیت کاالهای مانده 
در گمرک تبدیل شــده اعالم کرده است که 
موضوع ترخیص کاالها از گمرکات به این نهاد 
مربوط نمی شود و بانک مرکزی به عنوان متولی این موضوع باید مجوز 
ترخیص را صادر کند. در همین رابطه در کمیسیون جهش تولید به 
بانک مرکزی هشدار داده شــد که عدم همکاری در ترخیص کاالها 
باعث می شود تا مجلس موضوع تحقیق و تفحص از آن را تصویب کند.

همچنین جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز اظهار داشت که 
عدم ترخیص کاالهای اساســی از گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول 
نیست که شاهد هستیم میلیون ها تن از کاالها در گمرک خاک می 
خورد که هیچ مسئول ونهادی برای ترخیص و توزیع آنها در بازارهای 
مختلف ورود نمی کند. نمونه این کاالها 200 هزار تن برنج وارداتی 
است که در گمرکات کشور خاک می خورد و رسوب این کاال موجب 
شده تا نرخ برنج وارداتی در بازار افزایش و در برخی موارد نایاب شود. 
کاالهای موسوم به رسوب کرده در گمرکات با ترکیب 80 درصد مواد 
اولیه و کاالهای واســطه ای؛ که بانک مرکزی؛ صدور مجوز ورود آنها 
را باعث ایجاد افزایش قیمت در نرخ ارز می داند، نیازی به تخصیص 

ارز ندارند و واردکننده ها ارز آنهــا را از مدتها قبل پرداخت کرده اند.  
حال خبر می رسد که بانک مرکزی برای تسریع در فرآیند ترخیص 
کاالها که میلیون ها تن آن مربوط به کاالهای اساســی و مورد نیاز 
مردم اســت طرحی جدید ارایه کرده و قرار است با اجرای این طرح 
ارز مورد نیاز ترخیص این کاالها آماده شود. عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی در رابطه با نحوه ترخیص کاالهای مانده در گمرک 
می گوید: با تدوین دستورالعمل  جدید برای رفع تعهد ارزی مشکالت 
دپو شــدن کاال ها در گمرکات حل خواهد شد. در مورد کاال های دپو 
شده در گمرک دو مورد وجود دارد. یک سری اقالم کاال های ضروری 

و اساسی کشور است که توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه شوند 
و ما نیز در حال صدور گواهی تخصیص ارز هســتیم. به گفته همتی، 
در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، 
معتقدیم می شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی جلوگیری 
از خروج بی رویه ارز از کشور هست. منشا ارز باید مشخص شود و در 

توافق جدید این موضوعات دیده شده است.
این در حالی اســت که برای چندمین بار پیاپی در هفته های اخیر، 
معاون فنی گمــرک در این رابطه گفت: حــدود 3 و نیم میلیون تن 
کاالی اساســی در گمرکات و بنادر کشور به صورت دپو شده داریم و 
حدود یک میلیون تن کاالی اساســی روی حامل ها و کشتی ها قرار 
دارد.همچنین حدودا 4 میلیون تن کاالی غیراساسی غیر کانتینری 
داریم که 80 درصد این اقالم مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های 
راهبردی است. مهرداد جمال ارونقی افزود: 30 هزار باکس کانتینر 
وارداتی شامل کاالهای اساسی و غیر اساسی در گمرکات و بنادر وجود 
دارد و یکی از این کاالها برنج است که مقدار آن به 200 هزارتن می 
رسد. از سال گذشته این حجم از برنج در گمرک قرار گرفته که البته 
وارد کنندگان آن از طریق مجرای قانونــی اقدام کردند. گمرک یک 
سازمان مجری است و براساس قانون باید کاال بعد از ثبت سفارش در 
وزارت صمت، باید کد منشــا ارز دریافت کرده و به گمرک ارائه شود. 
به دلیل آنکه فرآیند، زمان بر شده است، گمرک نمی تواند به سرعت 
مجوز ترخیــص کاال را صادر کند و کاالها در گمرک دپو شــده اند و 

برخی از این کاالها در حالت رسوب شدن قرار گرفتند.

آیا با ترخیص كاالهای دپو شده در گمركات مشکل كمبود كاال  برطرف می شود؟

کشمکش بر سر ترخیص کاال
عملکرد لجوجانه بانک مركزی در ترخیص كاالها

دپوی مواد اولیه تولید در گمرکات
مسعود دانشمند، اقتصاددان

اینکه گمرک مدام تاکید می کند که در این رابطه مسئولیتی ندارد و تصمیم ترخیص کاال برعهده آن نیست درست است چراکه گمرک اصوال محل عبور کاالست و دستورالعمل های دیگر نهادها را اجرا و رعایت می کند. همچنین باید 
مجوزهای ترخیص کاال به آنها ارایه شود تا بتواند دستور ترخیص را صادر کند و هیچ مسئولیتی در رابطه با این موضوع که ماه هاست بحث بر سر آن وجود دارد، ندارد.  متاسفانه بانک مرکزی در مورد ترخیص کاالهای مانده در گمرک عملکرد 
خوبی نداشته و موفق نبوده است چراکه راهکارهای بسیاری در این رابطه قابلیت اجرایی شدن داشته و این نهاد به آنها توجهی نداشته است. به عنوان مثال هزاران تن برنج که یکی از اجزای اصلی سفره ایرانی ها را تشکیل می دهد، به خاطر 
عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی در گمرک رسوب کرده اند و در آستانه نابود شدن هستند که طبق گفته مسئوالن گمرک، در فاسد شدن این حجم از برنج نیز ردپای بانک مرکزی و بانک ها دیده می شود زیرا از آنجا که احراز و اعالم 

ثبت سفارش هایی که در انتظار تخصیص ارز هستند برعهده بانک ها است. اما بخشنامه این بانک مانع از صدور گواهی قرارگیری کاال در صف تامین ارز شده و امکان ترخیص درصدی از محموله های کاال های وارداتی فراهم نشده است.
یک سری کاالهایی وارد کشور شده است که تخصیص ارز نشده است و باید وزارت صنعت به بانک مرکزی اسامی آنها ارایه داده و باید ارز مورد نیاز را تامین کند. وزیر صنعت باید در جلسه ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف 
کند.در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را با دردسرهای زیاد از کشورهای دیگر تأمین کرده اند اما این مواد اولیه در گمرک دپو شده و ترخیص نمی شوند. بخشی از این کاالها توسط وزارت صمت، بهداشت و 
درمان و کشاورزی ثبت سفارش شده که ارز الزم را به آن اختصاص ندارده اند و حال که کاالها وارد شده اند هم نمی توانند ارز مورد نیاز را تامین کنند. بخشی دیگر از این کاالها را نیز وارد کرده اند و دولت ارزی برای ترخیص آنها ندارد. در حال 
حاضر بین وزارتخانه های صادرکننده مجوز و بانک مرکزی این مشکالت وجود دارد. بانک مرکزی در این رابطه باید اجازه دهد ارز این کاالها به ریال تبدیل شود و به ریال تسویه شود. یعنی ارز به روز را محاسبه کنند و معادل آن را به ریال 

پرداخت کنند. آن دسته از کاالهایی هم که با ارز 4200 وارد شده اند وزارتخانه مربوطه باید مابه التفاوت آن را بپردازد. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دود دعوای دولتی ها به چشم واردكنندگان می رود

بانک مرکزی قصد الپوشانی تعلل در تخصیص ارز برنج دارد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش قیمت گوشت 
خبر داد و گفت: هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با 
نرخ 130 هزار تومان در بازار عرضه می شود. علی اصغر 
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 1۵ 
تا 20 هزار تومانی قیمت گوشت طی یک هفته اخیر در 
بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی 
بدون دنبه با نرخ 110 تا 11۵ هــزار تومان به مغازه دار 
و 130 هزار تومان به مصر ف کننده عرضه می شــود. او 
افزود: طی روزهای اخیر قیمت گوشت روند کاهشی به 
خود گرفته و این احتمال وجود دارد که در هفته آتی نیز 
این روند استمرار یابد.ملکی کاهش تقاضا برای خرید را 
علت اصلی افت قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و گفت: 
با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار از پنجم ماه به بعد و 
ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت گوشت روند نزولی به 
خود گرفته است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه 

داد: دامداران در هفته های اخیر با امتناع از عرضه دام به 
دنبال افزایش قیمت بودند که با نبود تقاضا در بازار، اقدام 
به عرضه دام های خود کردند که این موضوع در کاهش 
قیمت اثر گذاشت. او نرخ کنونی هر کیلو دام زنده را ۵2 تا 

۵3 هزار تومان در میادین اعالم کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات صرفه اقتصادی 
ندارد، بیان کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز، واردات گوشت 
از برزیل مقرون به صرفه نیســت و این موضوعات را در 
جلسه اخیر ســتاد تنظیم بازار مطرح کردیم.ملکی در 
پایان درباره آخرین جزئیات قاچاق دام تصریح کرد: در 
حال حاضر مقداری دام  از مرز های کشور در حال خروج 
است، اما میزان آن در حدی نیســت که بر بازار داخل 
تاثیر گذار باشــد، اما به هر حال در جلسه ستاد تنظیم 
بازار به مســئوالن مرزبانی اعالم کردیم که موضوع را 

رسیدگی  کنند.

افت ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار

برنامه آموزشی سه شنبه های شادآبی شرکت آبفا استان اصفهان

انجام معامله محدود روی قیمت 224 هزار تومان برای هر برگه

اوراق تسهیالت مسکن رکورد زد
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 کسب و کار

تأثيــر حکــم مدیرعامل آپــارات بــر اقتصاد 
كسب وكارهای پلتفرمی

خبر محکومیت مدیر آپارات نشان می دهد کسب وکارهای کاربرمحور همچنان در 
مسیر ناهمواری حرکت می کنند. به گفته دبیر انجمن فین تک، در کسب وکارهای 
کاربرمحور حوزه فین تــک، برخورد قضایی با پلتفرم به جــای کاربر، زیان های 

اقتصادی مستقیم و غیرمستقیمی را به همراه دارد.
به گزارش ایرناپالس، »عالوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت این 
کانال نیز تا تعیین تکلیف نهایی معلق شد، روزانه بیش از ۲۰ هزار ویدئو در آپارات 
بارگذاری می شود، ای کاش کاربران عزیز از سرویس گزارش تخلفات آپارات بیش 
از پیش استفاده کنند تا با همراهی هم فضای مناسب تری برای مردم کشورمان 

بسازیم.«
این توئیتی است که محمدجواد شکوری مقدم مؤسس آپارات تقریباً یک سال 
پیش و پس از انتشار ویدئویی که چند دقیقه پس از انتشار حذف شد، نوشت؛ همان 
ویدئویی که حاال پس از گذشت یک  سال، محکومیت ۱۰ ساله را برای جایگزین 

ایرانی یوتیوب به همراه آورده است.
کسب وکارهای پلتفرمی در سال های اخیر در زمینه های گوناگونی از وبالگ نویسی 
گرفته تا اشتراک گذاری ویدئو، خدمات پرداخت و تبلیغات گسترش یافته اند. با 
این حال تعارض کاربر-پلتفرم در تخلف هایی که در بستر این کسب وکارها شکل 

می گیرد، هنوز به قوت خود باقی است.
در اواخر دهه ۱۳۸۰ مدیــر بالگفا بابت محتوی یک وبالگ دادگاهی شــد، در 
سال های اخیر حساب های زرین پال به دلیل استفاده سایت های شرط بندی بارها 
مسدود شد، با افزایش قیمت مسکن و خودرو نیز پلتفرم دیوار ناچار به حذف قیمت 
پیشنهادی کاربران در بازه های زمانی مختلف شده و اکنون نوبت به محکومیت مدیر 

آپارت در روزهای اخیر رسیده است.

ماجرای محکومیت مدیر آپارات چیست؟
یک کانال، محتوای ویدیوئی تولید کرده و برای انتشار آن می تواند از پلتفرم هایی 
که میزبانی محتوای ویدئویی را انجام می دهند، استفاده کند. آپارات میزبان این 
محتوا بوده، اما این ویدئو به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه شــناخته 
می شود، تهیه کنندگان دستگیر می شوند و حتی در ویدئوی دیگری، بابت ساخت 

آن عذرخواهی می کنند.
با این حال، پرونده ویدئوی ساخته شــده توسط این گروه با گذشت بیش از یک 
سال، محکومیت ۱۰ ساله ای را برای مدیر و مؤسس آپارات به همراه آورد. براساس 
دادنامه ای که در رسانه ها منتشر شده، مدیر تارنمای آپارات درخصوص »فعالیت 
تبلیغی علیه نظام« به تحمل یک سال حبس، درخصوص »تشویق به فساد« به 
۱۰ سال حبس و در زمینه انتشار »محتویات مبتذل« به تحمل یک سال حبس 

محکوم شده است.
این در حالی است که در بخش قوانین کلی آپارات آمده است:

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ مجلس 
شورای اسالمی و با توجه به اینکه سایت آپارات مصداق بستر مبادالت الکترونیکی 
صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مؤلفان در قانون فوق از 
قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خالف قوانین کشور ایران »برعهده 

کاربران« است.
روابط عمومی آپارات در این زمینه اعالم کرد، رأی صادرشده از شعبه ۲۸ دادگاه 
انقالب به ریاست قاضی مقیسه، رأی بدوی )نخستین( بوده، تجدیدنظر خواهی از 
این دادنامه صورت پذیرفته و در الیحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم 
رایانه ای و مصوبه های حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که به صورت 
رویه ثابت درآمده، استناد شده است. امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی 

رأی مناسب را صادر کنند.

واکنش ها به محکومیت مدیرعامل آپارات
این موضوع، واکنش های متفاوتی را از عضای اتــاق بازرگانی تا وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات به دنبال داشت. محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی 
خطاب به معاون سابق دادستان کل کشور گفت: اگر یک نفر محتوای مجرمانه ای 
را در پیام رسان داخلی بارگذاری کرد، شما مالک پیام رسان را به زندان می اندازید. 

این حمایت از تولید داخل نیست.
شکوری مقدم چهره شــناخته شــده ای در بین اعضای اتاق بازرگانی است. وی 
در سومین دوره جایزه امین الضرب در ســال ۱۳۹۷ موفق به دریافت این جایزه 
شد. مراسم جایزه ساالنه امین الضرب از ســال ۱۳۹۵ توسط اتاق بازرگانی ایران 

پایه گذاری شد و در آن از کارآفرینان جوان و سنتی ایرانی تقدیر می شود.
پدرام سلطانی عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در واکنش به محکومیت 
مدیر آپارات در توئیتر نوشت: این خبر را کارآفرینان جوان، بچه های خالق و باهوش 
و امیدهای آینده توسعه اقتصاد کشور می بینند و سپس به دوستانشان در آن سوی 
آب پیام می دهند: »فالنی سریع ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ دیگه 
امیدی ندارم به موندن.« این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارتاپی کشور است.

با وجود حمایت های گسترده از مدیرعامل آپارات، برخی کاربران معتقدند یکی از 
عوامل رشد آپارات، فیلترینگ نمونه های موفق خارجی از جمله یوتیوب است. با 
این حال، حتی این فرضیه نیز نمی تواند مانع تفکیک مسئولیت کاربر و پلتفرم در 

موضوع انتشار محتوی باشد.

پرونده بالگفا چه بود؟
بسیاری از ما نخستین بار با محکومیت مدیر و مالک بالگفا در اواخر دهه ۱۳۸۰ با 
مساله تعارض بین کاربر و پلتفرم مواجه شدیم. علیرضا شیرازی، مالک بالگفا در 
گفت وگو با ایرناپالس گفت: اتفاقی که برای من افتاد، مربوط به پیش از تصویب 

جرایم رایانه ای بود و بنابراین در یک فضای بدون قانون بودیم.
وی درباره علت بازداشت خود به عنوان مدیر و مالک سرویس بالگفا گفت: افرادی 
منتصب به یکی از فدراسیون ها علیه یک وبالگ در بالگفا شکایت کرده بودند. این 
وبالگ پس از مدتی فعالیت، حذف شده بود. زمانی که پرونده در جریان دادگاه بود، 
این وبالگ وجود نداشت. با این حال، دادگاه به صورت غیابی برای من حکم زندان 
صادر کرد و من به عنوان تنها فرد و نویسنده وبالگ شناخته شدم و حتی در دادگاه 

تجدیدنظر نیز همان حکم با تخفیف تأیید شد.

باید تفاوت کاربر و پلتفرم را توضیح می دادیم
شیرازی ادامه داد: ما در آن زمان تالش کردیم تفاوت کاربر و پلتفرم را توضیح دهیم 
و استدالل کنیم که دادگاه می تواند اطالعات کاربر را استعالم کند، اما در آن زمان 
به این موضوع بی توجهی شد و استعالمی نیز انجام نشد. البته، حتی این تصور وجود 
داشت که اطالعات کامل و نشانی همه وبالگ نویس ها را در اختیار داریم. در نهایت 

نیز بعد از گذشت حدود دو سال از حذف آن وبالگ، این حکم صادر شد.
مدیر بالگفا با یادآوری تأثیر تصویب قانون جرایم رایانه ای گفت: پس از گذشت چند 
سال از تصویب این قانون، سرویس های کاربرمحور و میزبانی به رسمیت شناخته 
شدند و از آنجایی که قانون مشخص کرده بود سرویس دهنده چه اطالعاتی را باید 
نگهداری کند و چه اطالعاتی را می تواند ارائه دهد، بسیاری از چالش های پیش از 
این حل شد و در موادی سرویس دهنده به عنوان مطلع به دادگاه می رفت و اطالعات 
را ارائه می داد که همین رویه نیز سال هاســت تغییر کرده و پلیس فتا به صورت 

الکترونیکی این مسائل را پیگیری می کند.

اخبار

تکیه بر درآمدهای مالیاتی 
برای دولت می تواند همچون 
ایســتادن بر لبه تیغ باشد. 
در واقع تالش برای افزایش 
این نوع درآمدها در شرایط 
رکودی با افزایش نرخ هــای مالیاتی، نتیجه معکوس 
به همراه دارد و به کاهش درآمدهای دولت منجر خواهد 
شد. بنابراین الزم است افزایش درآمدهای مالیاتی در 
شرایط کنونی با استفاده از شناسایی خأل های مالیاتی 

انجام شود.
به گزارش ایرناپالس، موضوع اصالح ساختاری بودجه 
در هفته های اخیر با نزدیک شدن به زمان قانونی تقدیم 
الیحه بودجه به مجلس، بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته و کارشناسان اقتصادی و نهادهای مرتبط نیز در 
این زمینه پیشنهادهایی را مطرح کرده اند. در این میان 
برخی پیشنهادها با هدف قرار دادن اصالحات مالیاتی، 
به دنبال اصالح ساختار بودجه هستند. مالیات به عنوان 
یکی از منابع درآمدی دولت، نقــش قابل توجهی در 

ساختار بودجه دارد.
برخی از پیشنهادهای مطرح شده در حوزه اصالح نظام 
مالیاتی و با هدف اصالح ساختاری بودجه، مربوط به 
شناسایی و واحدیابی مؤدیان جدید، پیش بینی مشوق 
برای وصول معوقه های مالیاتی و کشف فرار مالیاتی و 

همچنین اجرای نظام مالیات بر عایدی سرمایه است.
دیوان محاسبات کشور پیشنهادهای مربوط به اصالح 
ساختار بودجه ســال ۱۴۰۰ و همچنین مواردی در 
ارتباط با برنامه هفتم توســعه را کــه در برنامه هفتم 
توسعه قابل اجرا هستند، در ۶۲ بند تنظیم و به مجلس 
شورای اسالمی ارائه کرده اســت . بندهای مربوط به 
اصالح نظام مالیاتی که به طور خالصه به آنها اشاره شد، 

شامل موارد ذیل هستند:
- الزام ســازمان امور مالیاتی کشــور به شناسایی و 
واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطالعات 
مربوط به تراکنش های بانکی و ایجاد سازوکار قانونی 
مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور به 
شناسایی و ثبت اطالعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده 
مالیاتی در پنجره واحد ســازمان امور مالیاتی کشور و 
اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری موضوع 
مصوبات مورخ ۲۶ اســفند ۱۳۸۶ و ۲۴ اردیبهشــت 

۱۳۹۶ هیأت وزیران

- پیش بینی مشوق های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه 
برای وصول معوقات مالیاتی و کشــف فرار مالیاتی در 

الیحه بودجه سال ۱۴۰۰
- پیش بینی ســازوکار الزم مبنی بر تعیین تکلیف و 
وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در ســال 
۱۴۰۰ )نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم( و 

درج منابع حاصله در ردیف جداگانه  در بودجه
- ایجاد بسترهای قانونی الزم به منظور اخذ مالیات بر 

عایدی سرمایه

دو روی سکه مالیات
تکیه بر درآمدهای مالیاتی برای دولت می تواند همچون 
ایستادن بر لبه تیغ باشد. در واقع تالش برای افزایش 
این نوع درآمدها در شرایط رکودی با افزایش نرخ های 
مالیاتی، نتیجــه معکوس به همراه خواهد داشــت تا 
جایی که نه تنها درآمدهای دولت را افزایش نمی دهد، 
بلکه منجر به کاهش درآمدهای دولت نیز خواهد شد. 
بنابراین الزم اســت افزایش درآمدهــای مالیاتی در 
شرایط کنونی با استفاده از شناسایی خأل های مالیاتی 

کشور انجام شود.
سید محمدهادی سبحانیان عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی پیش از این در رابطه با اصالح نظام مالیاتی 
در گفت وگو با ایرناپالس بــا تأکید بر پرهیز از افزایش 
نرخ های مالیاتی گفته بود: وقتــی صحبت از افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت می شــود، با توجه به اینکه 
اقتصاد کشــور در دوره رکود قــرار دارد، به هیچ وجه 
افزایش نرخ های مالیاتی را توصیه نمی کنیم. به عنوان 
شخصی که معتقد به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت 
هســتم توصیه می کنم نرخ های مالیاتی کاهش یابد، 
اما در مقابل، معافیت های گســترده مالیاتی حذف و 
همچنین موارد فرار مالیاتی شناسایی شود. بسیاری 
از معافیت های مالیاتی گسترده ای که در حال حاضر 
وجود دارد، فاقد هرگونه توجیه منطقی هستند. عالوه 
بر این فرار مالیاتی گسترده ای که در کشور وجود دارد 

با اجرای درست قوانین قابل جلوگیری است.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، افزایش سطح درآمدهای 
مالیاتی از مجموع منابع بودجه نه به معنای افزایش نرخ های 
مالیاتی بلکه به معنای اصالح خألهایی است که در نظام 
مالیاتی وجود دارد. در واقــع راه حل، حذف معافیت های 
گسترده، شناســایی پایه های جدید و جلوگیری از فرار 
مالیاتی است. به عنوان نمونه شناسایی موارد فرار مالیاتی، 
منابع را برای دولــت ایجاد می کند کــه می تواند به طور 
مستقیم به دهک های پایین درآمدی تخصیص داده شود.

برنامه دولت برای اصالح ساختار بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در اصالح ساختاری 
بودجــه، درآمدهــای مالیاتــی را به عنــوان یکی از 
جایگزین هــای درآمدخاص حاصــل از فروش نفت 
معرفی کرده اســت. محمد باقر نوبخت با اشــاره به 
معافیت های گســترده مالیاتی گفت: طبق قانون ما 
بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم. 
این غیر از فرار مالیاتی است، اما در کشور ما از پرداخت 

مالیات معاف هستند.
وی اظهار داشت: بر اســاس آنچه که در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقالب بود، 
باید از درآمدهای مالیاتی بیشتر استفاده کنیم و سهم 
مالیات را در منابع بودجه عمومــی افزایش دهیم؛ اما 
آیا با همین قوانین  و مقــررات و با همین نظام مالیاتی 
می توانیم؟ در برنامه  اصالح ســاختار مشخص کردیم 
که یک بخش را می توانیم، اما همه را نمی شــود. البته 

ظرفیت بزرگی وجود دارد.
نوبخت بیان کرد: معتقدیم باید شیوه و رویکرد دریافت 
مالیات را از بنگاه به سمت خانوار ببریم. یعنی به جای 
اینکه درآمد بنگاه را مبنای محاسبه مالیات قرار دهیم، 
درآمد کل خانــوار را در نظر بگیریــم. البته با لحاظ 
سطح بندی؛ یعنی تا یک سطحی از درآمد، خانوارها از 
پرداخت مالیات معافند و برای درآمدهای کمتر از آن، 
نه تنها مالیات نمی دهند، بلکه به آن ها کمک می شود 
و یارانه پرداخت می شود؛ اما برای درآمدهای باالتر از 
آن ســطح باید مالیات بدهند. این موضوع را به عنوان 
»مالیات بر خانوار« تعریــف کردیم و در برنامه  اصالح 

ساختار هم آوردیم.

ســنگینی پیشــنهاد مجلس بر دوش 
خانوارهای کم درآمد

با وجود تأکید بر عــدم افزایش نرخ مالیات توســط 
کارشناسان اقتصادی و دولت، کمیته اصالح ساختار 
بودجه مجلس به دنبال افزایش یک درصدی مالیات بر 

ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد است .
بر اســاس تعریف ســازمان امور مالیاتی، مالیات 
بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف اســت که 
در شمار مالیات های غیرمســتقیم قرار می گیرد. 
این مالیات درواقع نوعی مالیــات چندمرحله ای 
اســت که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع 
بر اســاس درصدی از ارزش  افزوده کاالهای تولید 
شده یا خدمات ارائه  شده دریافت می شود. اجرای 
نظام مالیــات بر ارزش  افزوده در کشــور همچون 
دیگر انواع مالیات ها بــرای تأمین درآمدهای پاک 
 مالیاتی و با هــدف انتقال بار مالیاتــی از تولید به 

مصرف است.
با این حال همه کاالها و خدمات مشمول این مالیات 
نیســتند. در واقع از آنجایی که دولت هــا به دنبال 
کســب بیشــترین درآمد از مالیات بر ارزش افزوده 
هستند، مالیات بر ارزش افزوده معموالً بر کاالهای 
پرمصرف و ضروری وضع می شــود. این نوع کاالها 
بخش عمده ســبد مصرفی خانوارهای کم درآمد را 
تشــکیل می دهند. بنابراین گفته می شود سنگینی 
مالیات بر ارزش افزوده را گروه های کم درآمد بیشتر 
احســاس  می کنند. حال باید دیــد تصمیم نهایی 
مجلس در اصالح ساختار بودجه، باری بر دوش این 

خانوارها خواهد بود یا خیر.

بار ماليات 1400 بر دوش كجا خواهد بود؟

دو روی  سکه  مالیات
گروه اقتصادی

News kasbokar@gmail.com

تــورم درآمــد شــرکت هــا را تهدیــد مــی 
کند. خرید بیــت کوین به راهی بــرای حفظ 
 ارزش واقعــی درآمــد آن هــا تبدیل شــده 

است.
بحثــی در جامعــه عالقمنــدان بــه ارزهای 
رمزنگاری شــده راه افتاده در این باره که کدام 
غول فنــاوری، ســرمایه گذار بعــدی در بیت 
کوین اســت. پس از اینکه پی پــل اعالم کرد 
پرداخت با بیت کویــن، اتریــوم و لیتکوین را 
در خدمات خــود قرار می دهــد، دوره تازه ای 
 برای بیت کوین آغاز شــده اســت. آیــا برای 
ســرمایه گذاری مایکروســافت قدم پیش می 

گذارد یا اپل؟
نخســتین شــرکتی کــه در بیــت کویــن 
ســرمایه گذاری کرد، میکرواســتراتژی بود. 
میکرواســتراتژی بیــش از ۴۰۰ میلیون دالر 
در بیت کوین ســرمایه گذاری کرد تا از درآمد 
نقدی خود محافظت کنــد. از آن زمان، ارزیابی 
ها از سود ۱۰۰ میلیون دالری میکرواستراتژی 
از سرمایه گذاری در بیت کوین می گوید که از 
میزان ســود این شــرکت در عملکرد سه سال 

گذشته بیشتر است.
بعضی تحلیل گــران درباره احتمــال پیروی 
دیگر شــرکت های فناوری محور از استراتژی 
میکرواســتراتژی بحث کرده انــد. دربین این 
شــرکت ها اپل و مایکروســافت از گزینه های 
 اصلی اند. براساس گزارش سی ان بی سی، این 

شــرکت ها ۱۹۱ میلیــارد دالر درآمــد قابل 
دسترســی دارند. تحلیــل گران مــی گویند 
سیاســت های تورم زای فدرال رزرو سود این 
 شــرکت ها را به یخــی درحــال ذوب تبدیل 

کرده است. 
به ویژه که کارشناســان اقتصادی پیش بینی 
می کنند ارزش پول ایــاالت متحده آمریکا ۳۵ 
درصد کاهش پیدا کنــد. به این ترتیب اپل یک 
درآمــد۱۹۱.۸۳ میلیــارد دالری در ترازنامه 
دارد که ارزش آن رو به کم شــدن است. به این 
ترتیب بهتر است اپل  دست کم ۲ درصد از درآمد 
شــرکت را در بیت کوین ســرمایه گذاری کند 
که به معنای بیــش از ۲۰ میلیارد دالر خرید از 
بازار بیت کوین است. البته در این میزان بعضی 
هم از می گویند به احتمال زیاد مایکروســافت 
 برای ســرمایه گــذاری در بیــت کوین پیش 

قدم می شود.
همین تحوالت می تواند پیــش بینی ها درباره 
رشــد قیمت بیت کوین به باالترین سطح خود 
در سه سال گذشته، در ســال ۲۰۲۰ را محقق 
کند. چراکه با خرید هرچه بیشــتر بیت کوین 
توســط شــرکت ها، این ارز رمزنگاری شده به 
دارایی در خزانه ها تبدیل می شود. سیلور، مدیر 
میکرواســتراتژی به تازگی فاش کرده بیش از 
۱۷ هزار بیت کوین خریده است و اینکه شرکت 
 برای خرید بیشــتر بیت کوین در آینده نزدیک 

تصمیم هایی دارد.

رییس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی انجمن 
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: ظرفیت 
صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ۴۰ میلیارد دالر 
برآورد شده که تحقق و دستیابی به آن، نیاز به مشارکت 
جمعی و یکپارچگی تشکل های این بخش دارد. به گزارش 
اتاق بازرگانی تهران؛ داود آدینه در جمع نمایندگان بخش 
خصوصی در صنعت احداث در اتاق تهران راه های توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندسی را تشریح کرد. فعاالن 
حاضر در این نشســت ضمن یادآوری توان صادرات این 
بخش به میزان ۴۰ میلیارد دالر، تاکید کردند: چنانچه 
دستگاه های دولتی جای پیمانکاران بخش خصوصی را 

اشغال نکنند، این مهم تحقق خواهد یافت.

ظرفیت باالی فنی و انســانی در صنعت 
ساخت و احداث کشور

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز در این نشست، با 
اشاره به ظرفیت باالی فنی و انسانی در صنعت احداث 
کشور افزود: توان صادراتی این بخش می تواند به میزان 
قابل توجهی گسترش یابد.وی اضافه کرد: برای رشد 
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، باید مثلث 
کارآمدی میان اتاق بازرگانی تهران، انجمن انبوه سازان 
اســتان تهران و وزارت امور خارجه شکل گیرد تا با 
تقویت دیپلماسی اقتصادی، بازار احداث دیگر کشورها 

را به روی شرکت ها و مهندسان ایرانی باز کرد.

جهش اشتغال فزاینده در کشور
 احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور، نیز در این نشســت، در سخنانی تالش برای 
حرکت در چارچوب منافع عمومــی و مردم را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: چنانچه صادرات خدمات فنی 
و مهندسی ایران بر ریل رونق قرار گیرد، شاهد جهش 

اشتغال فزاینده در کشور خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکه اکنون نزدیک به ۵۵۰ هزارنفر 
مهندس ســاختمان در ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان عضویت دارند، گفت: غ=عالوه براین حدود 
۲۵۰ هزار نفر مهندس نیز خارج از این سازمان فعالیت 
می کنند. به گفته خرم، صنعت ساختمان ایران بیش از 
دو برابر ایاالت متحده آمریکا مهندس دارد اما در طول 
چهار دهه گذشته نتوانسته  از ظرفیت باالی این بخش 

در توسعه کشور استفاده کند.
به گزارش ایرنا،صادرات خدمات فنی و مهندسی به 
شکل قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد و پیش از آن، این 
نوع صادرات، به نوعی ممنوعیت داشت، اما صادرات 
فنی و مهندسی در سال نخست که سال ۱۳۷۵ بود، 

۷۵ میلیون دالر ارزآوری کرد.
 ســال ۱۳۸۱ دولت برای صــادرات خدمات فنی و 
مهندســی جایزه صادراتی اختصــاص داد، این امر 
سبب شد تا به اعتقاد دست اندرکاران، شیب منحنی 
این بخش از صادرات کشور از رشــد سالیانه ۱۶ به 
۴۰ درصد برسد.  سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت، 
مشــوق های صادراتی را حذف کند و پــس از این 
تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندســی 
سقوط کرد و تشــدید تحریم ها نیز مزید علت شد و 

تاکنون نتوانسته خود را بازیابد.

كدام غول فناوری، سرمایه گذار بعدی در بيت كوین است؟

شرکت ها به خرید رمزارز روی آورده اند
ریيس كميسيون صدور خدمات فنی و مهندسی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران:

ایران ۴۰ میلیارد دالر ظرفیت صادرات خدمات فنی دارد

در شرایطی قیمت مسکن روند صعودی خود را ادامه می دهد که افزایش اجاره 
بها به مشکالت حاد بیشتر کارگران تبدیل شده است. جای خالی تصمیمات 
دولت برای کارگران. خانه دار شدن را به حسرت ابدی برای کارگران تبدیل 
کرده است. طبق آمار و اطالعات موجود در حوزه مسکن. قیمت مسکن طی 

۲۳ ماه اخیر حدود ۱۸۱ درصد رشد داشته است.
 چند روز گذشته نیز بانک مرکزی آماری را منتشر کرد که بر اساس این آمار 
طی مهرماه امسال تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۸۷۰۰ 
واحد مسکنی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۳ 
و ۱۵۴.۵ درصد افزایش رانشان می دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۲۶.۷ میلیون تومان رسیده که 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.
اما مسئله مهم در میزان افزایش قیمت مســکن. عدم توانایی قشر ضعیف 
جامعه برای خرید یک واحد آپارتمان برای سکونت است. متوسط قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی ۲۶ میلیون تومان است. با این حساب اگر یک کارگر 

در طول سال همه حقوقش را پس انداز کند و هوا بخورد، می تواند سالی یک 
متر خانه بخرد. با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران مطابق وزارت کار در 
سال ۹۹ حداقل ۲میلیون و ۶۰۰ تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان است،  یک 

کارگربرای خرید یک واحد آپارتمان۵۰متری باید چند سال کار کند؟
برخی مسئولین خبر از ارائه وام برای خرید مسکن می دهند که اقساط هر 
کدام از آنها وام ها حداقل یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که به گفته ی 
علی اصالنی، رئیس کانون شورای اسالمی کار البرز،کارگران توان پرداخت 
قسط ۱.۲ میلیون تومانی را ندارند.  وی درباره تاثیر پرداخت وام مسکن در 
صاحبخانه شدن کارگران، گفت: شاید نیت از دادن وام های مسکن کمک به 
خانه دار کردن کارگران و گروه های کم درآمد و محروم جامعه باشد، ولی با 
تجربه ای که در این زمینه داریم این وام ها چندان به کار کارگران نیامده است.

کارگر توان قسط 1.2 میلیون تومانی را ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰درصد کارگــران حداقل بگیرند و توان 

پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، گفت: با وضعیتی 
که در بحث قیمت مســکن به وجود آمده کارگران از این طرح ها استقبال 
نمی کنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می کند و یک خانه دست کم ۷۰۰ 
میلیون تومان برایش آب می خورد او باید ۲۰۰سال کار کند تا از عهده خرید 
یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری 

امکانات و منابع و زمین های دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد.
رئیس کانون شورای اســالمی کار البرز با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد 
کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط 
را ندارند، گفت: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این 
طرح هایی همچون وام مسکن استقبال نمی کنند. بر اساس مصوبه دستمزد سال 
۹۹حقوق یک کارگر با یک فرزند حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. با 
این شرایط بازار و قیمت های مسکن، حاال برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰متری 
در اغلب مناطق شهر تهران، حداقل یک  میلیارد تومان بودجه نیاز است، رقمی که 

معادل ۳۰سال پس انداز کل درآمد یک خانوار کارگری  است.

 کارگران و حسرت ابدی خانه دار شدن
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